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ĠQTĠSADĠYYATIN QLOBLLAġMASINDA TRASMĠLLĠ ġĠRKƏTLƏRĠN ROLU
Transmilli korporasiyalar dünya iqtisadiyyatını beynəlxalq istehsala çevirərək, bütün istiqamətlərdə
elmi-texniki tərəqqinin genişlənməsinə təkan verir. Onlar əsas şirkət (ana) və xarici filiallardan ibarət olan
təsərrüfat birlikləridir. Yaranma tarixindən indiyədək transmilli korporasiyalar uzun bir təkamül yolu
keçmişlər. Müasir beynəlxalq korporasiyaların birinci nəsli əsasən müstəmləkəçi-xammal transmilli
korporasiyaları təşkil edirdilər. Birinci dünya müharibəsi və ondan sonrakı dövrdə silah istehsalı üzrə
ixtisaslaşan korporasiyalar inkişaf edirdi. Transmilli korporasiyaların inkişafının bu mərhələsində onlar
dünya iqtisadiyyatına və beynəlxalq əlaqələrə elə də mühüm təsir etmirdilər. Müasir dövrdə trasmilli
şirkətlər iqtisadi qlobalaşmanın əsas simaları olduğu danılmazdır.
Məqalədə transmilli şirkətlərin əsas xüsusiyyətləri, qlobal idarəçilikdə və iqtisadi qloballaşmada
onların rolu araşdırılır.
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THE ROLE OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS
IN THE GLOBALISATION OF ECONOMY
Transnational corporations drive the expansion of scientific-technological development in all
dimensions by turning the world economy to international production. They are farm associations consisting
of the main corporation and foreign branches. Transnational corporations passed on the long evolution way
since the foundation. The first generation of the contemporary international corporations was primarily the
colonial-corporations. Military-industrial corporations were developed after the World War I. The
transnational corporations had less effect on the world economy and international relations in this stage of
development. It noteworthy to acknowledge that transnational corporations are the main symbols of the
globalisation.
The main features of transnational corporations and the role of them in global governance and
economic globalisation are examined in article.
Key words: Globalisation, transnational corporations, investment, economy, production, capital, global
governance, trade.

Афет ГУЛАЛИЕВА
Доцент Бакинского Государственного Университета
РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Транснациональные корпорации способствуют расширению научно-технического развития во
всех измерениях путем превращения мировой экономики в международное производство. Это фермерские ассоциации, состоящие из основной корпорации и иностранных филиалов. С момента основания транснациональные корпорации прошли долгий путь эволюции. Первое поколение современных
международных корпораций было прежде всего колониальными корпорациями. Военнопромышленные корпорации были разработаны после Первой мировой войны. Транснациональные
корпорации оказали меньшее влияние на мировую экономику и международные отношения на этом
этапе развития. Следует отметить, что транснациональные корпорации являются основными
символами глобализации.
Основные черты транснациональных корпораций и их роль в глобальном управлении и экономической глобализации рассматриваются в статье.
Ключевые слова: глобализация, транснациональные корпорации, инвестиции, экономика, производство, капитал, глобальное управление, торговля.
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Sənayenin sürətlə inkiĢafı yeni nəqliyyat və rabitə vasitələrinin kəĢfi, dünya iqtisadi bazarının
formalaĢması, kütləvi miqrasiyalar, beynəlxalq əlaqələrin və mübadilənin intensivləĢməsi ölkələrin və
millətlərin bir-birlərindən təcrid olunmuĢ Ģəkildə mövcudluğuna son qoydu. Dünya təsərrüfat əlaqələri çox
sürətlə artır, beynəlxalq münasibətləri tənzimləyən dünya sistemləri yaradılır, qarĢılıqlı mədəni təsirlər artır,
böyük məsafələr asanlıqla qət edilir, zamanın gediĢi sürətlənir, dünya bütöv, vahid bir tam halını almağa
baĢlayır. Texnoloji inkiĢaf nəticəsində müasir dövrdə dünya ―qlobal kənd‖, cəmiyyət ―elm cəmiyyəti‖ və
insanın əldə edə bildiyi vaxt isə ―tarixin sonu‖ olaraq adlandırılmıĢdır ki, nəticə etibarilə qloballaĢma insanın
idarəsi xaricində inkiĢaf edən tarixi bir dövrdür. (1.75)
QloballaĢmaya münasibət heç də birmənalı deyildir. Bəziləri qloballaĢmanı mənfi bir proses kimi,
Qərbin iqtisadi və mədəni maraqlarının qalan bütün dünya üzərində dominantlığı kimi qiymətləndirirlər. Bu
dominantlıq varlı və kasıb ölkələr, regionlar arasında bərabərsizliyin davam etdirilməsi anlamına gəlir.
Burada problem yalnız kəskin bərabərsizliyin davam etməsi deyil, həm də dünyanın ''KokaKolonizasiyası''dır. Belə ki, Üçüncü Dünyanın əhalisi qlobal iqtisadiyyata standartlaĢmıĢ məhsulların passiv
istehlakçıları kimi qoĢulurlar. BaĢqa sözlə iqtisadi qloballaĢma mədəni imperializmin əsaslarına söykənir.
Bəziləri isə qloballaĢmanı müsbət bir proses kimi qiymətləndirirlər. Onların bir çoxu qloballaĢmanı özü
ilə bütün dünya əhalisinə beynəlxalq əmək bölgüsünün və bazar iqtisadiyyatının bəhrələrindən yararlanmaq
imkanı gətirən kapitalizmin dünyanın hər bir küncünə və köĢəsinə nüfuz etməsi kimi qiymətləndirirlər.
QloballaĢma sərhədlər üzərindən iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni əlaqələrin intensivləĢməsidir. Ġmmanuel
VallerĢtayna görə isə qloballaĢma qlobal əmək bölgüsü ilə birbirinə bağlanmıĢ kapitalist dünya
iqtisadiyyatının qələbəsidir. Bu kapitalist dünya sistemi kapital toplamaq məntiqindən irəli gəlir. (2.120)
M.Albrou qloballaĢmanı dünya xalqlarının vahid dünya cəmiyyətində birləĢdirən bütün proseslər,
bəĢəriyyətin ilk dəfə kollektiv aktor olacağı bir cəmiyyət kimi xarakterizə edir. Qlobalizm o dəyərlərlə təyin
olunur ki, onlar real dünyanda bütün yaĢayanları dünya vətəndaĢları, istehlakçılar və istehsalçılar kimi
nəzərdə tutsun. Bir tək maraqla – qlobal problemlərin kollektiv həll edilməsi marağı ilə. (3.58) Robertson isə
qloballaĢmanı həm dünyanın sıxılması həm də dünyanın vahid tam Ģəklində dərkinin güclənməsi ilə
əlaqələndirir. ''Məsafənin tiraniyasına'' teleqraf, telefon, radio və televiziya ilə baĢlayan, kompüter, peyk
ötürücüləri, faks və Ġnternetlə davam edən kommunikasiya inqilabı nəticəsində son qoyulur. Hava nəqliyyatı
ilə birlikdə bunlar dünyanın sıxılmasına səbəb olub. Belə ki, informasiya bir anda ötürülə bilər və insanlar
dünyanın bir ucundan digər ucuna 24 saatdan çox olmayan bir müddətdə çata bilərlər. Bu effekt coğrafiyaçı
Devid Harvey tərəfindən ''zaman və məkan sıxlığı'' adlandırılmıĢdır.(4.82)
R.Robertsonun yanaĢmasına qarĢılıqlı asılı vahid dünyanın yaranmasında çox böyük rolu olan iqtisadi
institutlar və kommunikasiya texnologiyaları da aiddir. Bu yanaĢma bəĢəriyyətin kollektiv aktor olması və
ümumi problemlərə kollektiv həll yolları axtarması ilə məhdullaĢmır. Robertson da Olbrou kimi diqqəti
siyasi və mədəni ideyalar (insan hüquqları, qlobal ətraf mühit üçün məsuliyyət, kosmopolitalizm)
yönəltməyə çalıĢır. QloballaĢma yalnız siyasi iqtisadiyyatın və ya beynəlxalq münasibətlərin subyektini
təĢkil edən böyük transmilli strukturları deyil, həm də bizim dünyadakı fəaliyyətimizi, qavrayıĢımızı,
təcrübəmizi əhatə edir. Robertson qloballaĢmanın millət daxilində baĢ verən kiçik miqyaslı hadisələrdən
fərqli və onlara antoqonist böyük miqyaslı, dünya mərkəzli bir proses olduğunu qəbul etmir. Onun fikrincə
''qlobal'' və ''lokal'' birbiri ilə konfliktdə deyillər. Onlar bir-birilərini itələyəcək nöqtəyə qədər qarĢılıqlı təsir
göstərirlər. (5.124)
Bu arqument ''qlokalizasiya'' və ya ''lokal qloballaĢma'' anlayıĢlarını meydana çıxarır. Bunlar ilk olaraq
80-ci illərdə yapon biznes dairələrində qlobal Ģirkətlərin istehsalçıların fərqli tələblərini qarĢılamaq üçün
xüsusi yerli Ģəraitlərə uyğun məhsulların hazırlanması prosesinə deyilirdi. Robertson daha irəliyə gedərək
qlokalizasiyanı və ya qloballa lokalın qarĢılıqlı nüfuzunu qlobal cəmiyyətin təyinedici bir cəhəti kimi
səciyyələndirmiĢdir. R.Robertsonun fikrincə, qloballaĢma və qlobal ''sahə'' arasında fərq qoyulmalıdır.
Qlobal sahə müxtəlif növ qarĢılqlı təsirlərin və dəyiĢikliklərin baĢ verdiyi yeganə sosial dünyadır.
QloballaĢma isə vahid qlobal sahənin yaranmasını Ģərtləndirən amildir, lakin o, qlobal sahənin yeganə
komponenti deyildir. Digər komponentlərə isə millətlər, baĢqa cəmiyyətlər, həmçinin fərdlər daxildir.
R.Robertsona görə, qloballaĢma yalnız strukturlar, institutlar və Ģəbəkələrlə bağlı deyil, həmçinin bizim
sosial həyat və oradakı yerimiz haqqında düĢüncə tərzlərimizlə bağlıdır. O, qeyd edir ki, dünyanın vahid
cəmiyyət olması haqqında ideya çox əvvəllərə gedib çıxır. Bu, məsələn, Allahın Yerdəki Krallığı kimi
düĢüncələrdə əks olunmuĢdur.
Ġqtisadi qloballaĢmanın əsasını təbii resurslar və bazarlar üzərində nəzarət uğrunda kəskin rəqabət,
mübarizə təĢkil edir. Onun əsas aktorları transmilli Ģirkətlərdir. Bu Ģirkətlər XX əsrin əvvəllərindən, böyük
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sənaye kampaniyalarının iqtisadi və maliyyə maraqlarının milli sərhədləri aĢmağa baĢladığı dövrdən
formalaĢmağa baĢlamıĢdır. XX əsrin ikinci yarısından regional transmilli Ģirkətlərin qlobal Ģirkətlərə
çevrilməsi prosesi baĢlandı. Buna xeyli dərəcədə planetin müxtəlif hissələrini vahid informasiya və iqtisadi
məkanda birləĢdirən elektron rabitə vasitələri sahəsindəki inqilab təkan verdi.
Ġqtisadi qloballaĢma mərkəzləri çox böyük miqyasda fəaliyyət göstərirlər. Öz iqtisadi gücünə görə bir
sıra transmilli Ģirkətlər ayrı-ayrı dövlətlərlə rəqabət aparmaq imkanına malikdirlər. Kapital investisiyası və
yeni texnologiyalar üzərində nəzarət imkanları onlara hətta çox güclü dövlətlər üzərində xüsusi fəaliyyət
rıçaqları verir. Orta hesabla transmilli Ģirkətlərin xaricdən əldə etdikləri gəlirin yarısı onların yerləĢdiyi
ölkəyə gətirilir. Transmilli Ģirkətlərin çoxunun məhz ABġ ərazisində cəmlənməsi müasir dünyada ABġ-ın
mütləq ticarət üstünlüyünün əsas səbəblərindən biridir.
Firmalar xaricə çıxmazdan qabaq beynəlxalq mühiti yaxĢı analiz etməli və qloballaĢma dövründə
―addımlarını sağlam atmalıdır‖. Əks vəziyyət Ģirkətlərə faydadan çox zərər gətirə bilər.(6.135) Robert
Holtona görə beynəlxalq iqtisadiyyat ilə transmilli iqtisadiyyat anlayıĢları arasında fərq qoyulmalıdır.
Beynəlxalq iqtisadiyyat müəyyən millətlərə aid institutlar və iqtisadi aktorlar tərəfindən həyata keçirilən milli
iqtisadiyyatlar arasında baĢ verən mübadilədir. Sadə dillə desək, bir ölkədə istehsal olunan məhsulların,
xidmətlərin və xammalın baĢqa bir ölkədə satılmasıdır. Milli iqtisadiyyatlar arasında dünya ticarətinin
ekspansiyası bu prosesin əsas göstəricisidir. Bu növ iqtisadi qloballaĢma heç də yeni deyil.(7.148)
Bir çox TMK-lar məsələn, Ford, ĠBM, General Motors öz multimilli fəaliyyətlərinə 1900-1930-cu
illərdə baĢlayıblar. Multimilli müəssisələrin sayı əsasən 1950-ci ildən sonra çox sürətlə artmağa baĢladı.
Multimilli müəssisələrin fəaliyyəti xammal və emalla məhdudlaĢmır, sürətlə inkiĢaf edən xidmət sektorunu
da əhatə edir. Bunlara banklar, sığorta kampaniyaları, mühasibat, reklam və məsləhət sahələri, hotel sənayesi
daxildir. Biznesin qloballaĢması əsərində Danninq multimilli müəssisələrin fəaliyyətinin 4 əsas səbəbini
müəyyən edir: bazar axtarıĢı, resurs axtarıĢı, səmərəlilik axtarıĢı və strateji əmlak axtarıĢı. Multimilli
müəssisələrin fəaliyyətinin texnoloji dəyiĢiklikyə nisbəti çox mühüm məsələlərdən biridir. Bir tərəfdən
telekommunikasiya və informasiya texnologiyasındakı dəyiĢikliklər multimilli müəssisələrin fəaliyyət
xərclərini azaldır, digər tərəfdən dünya miqyaslı əsas korporasiyaların arasındakı qlobal rəqabət bazarında
rəqabətqabiliyətli iĢtirakçı qala bilmək uğrunda mübarizəni intensivləĢdirir.(8.281)
QloballaĢma dövründə TMK-lar rəqabət güclərini artırmaq məqsədilə rəsmi və ya qeyri-rəsmi Ģəkildə
birləĢməyə məcbur olurlar. BirləĢmələr və ―Ģirkət evlilikləri‖ ilə bağlı qeyd olunan meyllər vardır: ġirkət
birləĢmələri və ―evliliklər‖ adətən böyük firmalar arasında baĢ verir; Dünyada ən böyük 100 iqtisadi
sahəsinin yarısından çoxunu birləĢmələr və ―Ģirkət evlilikləri‖ müəyyən edir; BirləĢmələr və ―Ģirkət
evliliklər‖indən təĢkil olunan ən böyük 500 Ģirkətin gəlirləri ABġ-ın daxili hasilatının 60%-ni təĢkil edir;
TMK-lar ilə yaranan ―Ģirkət evlilikləri‖ dünya ticarətinin təxminən 70%-ni təĢkil edir; BirləĢmələr və ―Ģirkət
evliliklər‖inin yarısından çoxu ana ölkələri Fransa, Almaniya, Ġrlandiya,Yaponiya və ABġ olan Ģirkətlər
arasında baĢ vermiĢdir; BirləĢmələr və ―Ģirkət evliliklər‖inin 90%-i sənayeləĢmiĢ Ģimal ölkələrində
olmuĢdur; Bu Ģirkətlər dünyanın qaz, kömür, su-elektrik sahələrində vacib paya sahibdirlər.(9.120)
Holtonun fikrincə, TMK-ların fəaliyyəti nəticəsində inkiĢaf edən iqtisadi qloballaĢma nə məhvedici bir
qüvvədir, nə də ki, o, dünyanın McDonaldlaĢdırılmasından xəbər verir. Multimilli müəssisələrin gücünü nə
ĢiĢirtmək, nə də ki, qiymətləndirməmək düzgün olmazdı. Qlobal iqtisadiyyatda onların mərkəzi rolu
danılmazdır. Onun fikrincə, onlara yalnız sərvət toplayan bir qüvvə kimi baxmaq düzgün deyil. Çünki bu
multimilli müəssisələrin tədqiqat və inkiĢaf da daxil olmaqla bir sıra fəaliyyətlərdə rolunu danmaq anlamına
gəlib çıxardı. Beləliklə, multimilli müəssisələr iqtisadi güc olmaqla bərabər, həm də çox mühüm siyasi və
mədəni qüvvədirlər.(10.120)
Sosial ədalət prizmasından yanaĢdıqda əsas problem kimi ġimal və Cənub yarımkürələri arasında artan
bərabərsizlik götürülür. Bu, 1980-ci ildə Beynəlxalq ĠnkiĢaf Məsələləri üzrə Müstəqil Komissiya tərəfindən
hazırlanmıĢ Brandt Hesabatı, ġimal-Cənub: YaĢama Proqramının dərcindən sonra daha da ciddi xarakter
aldı. Burada ''ġimal'' ABġ, Avropa, Yaponiya və ekvatordan cənubda yerləĢən Avstraliya və Yeni Zellandiya
daxil olmaqla inkiĢaf etmiĢ dünyanı simvolizə edir. ''Cənub'' isə Çin də daxil olmaqla yoxsulluq, aclıq və zəif
inkiĢafı simvolizə edir. ġimalın payına dünya əhalisinin dörddə biri, Cənubun payına isə əhalinin dörddə üçü
düĢdüyü halda gəlirlərin beĢdə dördü Ģimalın, yalnızca beĢdə biri isə Cənubun payına düĢür. Samuel
Hantinqtonun fikrincə isə dünya, onu iqtisadi planda ġimal və Cənuba, mədəni planda isə ġərq və Qərb ayıra
bilmək üçün çox mürəkkəbdir.(12)
Burada alim C.Kaporozanın fikrini qeyd etmək yerinə düĢərdi: ‘‘Qərbin demokratik dövlətləri bütün
dünyada demokratiyanın görünən və gursəsli tərəfdarlarıdır. Eyni zamanda vaxtaĢırı beynəlxalq hüquqa zidd
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fəaliyyətlər göstərirlər. Bir sıra hallarda onlar üçüncü dünyada qanuni hakimiyyətləri devirib, onları marionet
rejimlərlə əvəz ediblər… ABġ və Ġsrail kimi daxilən tamamilə demokratik dövlətlər daha az demokratik olan
Vyetnam, Qrenada, Panama, Suriya və Livan kimi dövlətlərə hücum etmiĢlər‘‘.(13.201)
Milli və transmilli maraqlar arasında əlaqələrə danıĢıqlar və ümumi maraqlar axtarıĢı daxildir. Lakin
maraqlar fərqli olarsa, onlar arasında konflikt də ola bilər. Burada əsas faktor qarĢılıqlı asılılıqdır. Beləliklə,
bir sıra xarici maraqlar dövlət dəstəyindən asılıdır, həmçinin dövlət institutları da müxtəlif kənar vasitələrdən
asılıdırlar.
QloballaĢma və TMK-lar kombinasiyasındakı ölkələrin bu kombinasiyanın vahid ölçüləri kimi, xüsusən
də Azərbaycanın qazandığı payı üstün tutub, TMKların müasir beynəlxalq münasibətlərin vacib aktoru kimi
oynadığı rolunu təhlil etməyə çalıĢmıĢam, əlbəttə ki bu təhlil zamanı mütəxəssislərin verdiyi inkiĢaf
proqnozlarını da nəzərə almıĢam. QloballaĢma və TransmilliləĢmə bir növ TMKlar üçün ―springboard‖
rolunu oynayır, məhz bunun üzərində möhkəm dayanaraq dövlətlərlə fəaliyyət və əməkdaĢlıq istiqamətlərini
seçir, bu əməkdaĢlığın dövlətlərə verdiyi təkcə mənfi tərəfləri ilə deyil, eləcə də müsbət tərəfləri ilə özünün
mütləqilik statusunu və daima mövcudluq perspektivlərini əlində saxlayır.
BaĢqa bir izah isə, texnologiya yeniliklərinin tətbiq olunma sürəti ilə bağlı olan izahdır ki, burada da
söhbət qloballaĢmadan gedir. Müasir dövrümüzdə qloballaĢmanın güclü təsirlərinin müĢayiət olunduğu bir
zamanda ölkələr arasında istehsal amillərinin sərbəst hərəkətinin tədqiqi, burada TMK-ların iĢtirakı və
onların bu prosesə təsiri xüsusi bir əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan da, TMK-ların tədqiqi çox vacibdir.
Dünya iqtisadiyyatının inkiĢafında, istehsalların beynəlmiləlləĢməsində, kapitalın səmərəli dövr
etməsində, beynəlxalq miqyasda elmi və texniki nailiyyətlərin istehsala kompleks tətbiq edilməsində, iĢ
yerlərinin yaradılmasında, iqtisadi inteqrasiya proseslərinin güclənməsində və sairə bu cür texniki, texnoloji,
təĢkilati iqtisadi və sosial məsələlərin həll edilməsində TMK-nın rolu böyükdür. TMK-nın bir mühüm cəhəti
də vardır. Onlar nəyin bahasına olursa-olsun mənfəət (təmiz mənfəət) əldə etməyə yox, nəyin bahasına
olursa-olsun istehsalın və xidmətlərin həcminin artırılmasına çalıĢırlar və bu yolla da, həqiqətən, mütəmadi
olaraq çoxlu mənfəət əldə edirlər.(14.302)
Transmilli korporasiyaların fəaliyyəti onların əmələ gəldiyi dövlətlərin maraqları ilə sıx əlaqədardır. Bir
qayda olaraq, transmilli korporasiyaların əmələ gəldiyi ölkələrin məqsədləri parlaq Ģəkildə ifadə olunmuĢ
milli-eqoistik çalarlara malikdir, məhz: öz vətəndaĢla rının yüksək həyat səviyyəsinin təmin edilməsi və öz
dövlətlərinin gücünün və nüfuzunun artırılması bunlara misal ola bilər. Bu cür vəziyyət bu ölkələr tərəfindən
istisna olaraq öz maraqları daxilində istiqamətləndirilən birtərəfli qloballaĢmanın inkiĢafına kömək edir.
Lakin qloballaĢmanın öz inkiĢafının daha da yüksək səviyyəsinə hər yeni keçidi ilə dövlətlərin qarĢılıqlı
asılılığı son nəticədə bir sıra ölkələrin onların imperiya ambisiyalarına cavab verən yeni iqtisadi qayda
yaratmaq ümidləri heçə enməlidir.
TMK-nın dövlət aparatı üçün kadrların seçilməsində də fəal iĢtirak edirlər və çox zaman da bu yola öz
dövlətlərində beynəlxalq fəaliyyətlərinə mane olmayan münasib qanunların qəbul edilməsinə nail olurlar.
Bununla da onlar öz dövlətlərinin daxilində korrupsiyanın, rüĢvətvermənin, yersiz yoxlamaların,
qorxutmaların qabaqcadan qarĢısını almıĢ olurlar. Nəticəsi də göz qabağındadır. TMK-lar olan ölkələrin
hamısında həm dövlət və həm də sahibkarlar kifayət qədər varlıdırlar, əhali də yaxĢı yaĢayır.
Beləliklə, qlobal iqtisadiyyat dövlətlərarası iqtisadi konfliktlərin həlli sahəsinə çevrilir, bundan belə
nəticəyə gəlmək olar ki, dövlətlərin və onların ərazisində yerləĢən transmilli korporasiyaların əsaslı maraqları
obyektiv olaraq üst-üstə düĢür, belə ki, transmilli korporasiyalar onların yerləĢdikləri dövlətlərə baĢqa
ölkələrin resurslarına daxil olmağa imkan verir. Bundan baĢqa, öz istehsallarını xaricdə yerləĢdirən transmilli
korporasiyalar öz dövlətlərinin proteksionist sədlərinin yarandığı hallarda onları dəf etməkdən azad edirlər.
Transmilli korporasiyaların təsir dairəsinin artması ilə güclənən transmilliləĢmə prosesi ilk növbədə
kapitalın iki və daha artıq ölkə arasında hərəkəti olduğundan, burada ən əsas məna kəsb edən termin
investisiyadır. Ġnvestisiya-iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin müəssisələrinə və təĢkilatlarına kapital
qoyuluĢudur. Ġnvestisiyalar müddətinə görə üç cür olur: uzunmüddətli, qısamüddətli və ortamüddətli.
QoyuluĢ istiqamətinə görə isə, fiziki, insan kapitalı və texnoloji kapital kimi növlərə ayrılır. Ġnvestisiyalar
həm yerli investorlar, həm də xarici investorlar tərəfindən həyata keçirilir. Bunlar da rezidentlər və qeyri
rezidentlərdir.
Kapitalın beynəlxalq hərəkəti zamanı rəsmi və Ģəxsi invsetisiyalar baĢ verir. Rəsmi dedikdə, dövlət xətti
ilə həyata keçirilən investisiyalar baĢa düĢülür. ġəxsi investisiyal isə mikro iqtisadiyyat səviyyəsində həyata
keçirilən investisiyadır. Charles Kegley və Eugene Vittkopf Transmilli korporasiyaların müsbət və mənfi
tərəflərini belə qruplaĢdırmıĢlar.(15.105)
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Müsbət tərəfləri: 1. Dünya ticarət həcmini artırırlar. oliqopolistik 2. Ġqtisadi yeniliklərə yol açan
araĢdırmaları vardır. 3. ĠĢçilərin təhsil səviyyəsini inkiĢaf etdirir. 4. Gəlir və rifah yaradırlar. 5. Az inkiĢaf
etmiĢ ölkələrə inkiĢaf etmiĢ texnologiyanı gətirirlər.
Mənfi tərəfləri: 1. Rəqabət və sərbəst inkiĢafı azaldan 2. Ev sahibi ölkə üçün daxili sərmayəni artırır
(yerli sənayeni investisiya sərmayəsindən məhrum edir). 3. Ġnfilyasiyaya səbəb olacaq kartellərin
yaranmasına səbəb olur. 4. Az inkiĢaf etmiĢ ölkələrə uyğun olmayan texnoloji ixrac edirlər. 5. Borclu yaradır
və zəif olanı borc verəndən asılı hala gətirir.
Xarici kapitalı olan müəssisənin bu formalarda fəaliyyəti mövcuddur: filial - bu elə müəssisədir ki,
qeyri-rezident olan investora təmamilə məxsus olsun; qız kompaniya - burada isə qeyri-rezident 50%-dən
çox kapitalı özündə cəmləĢdirir; assosasiya edilmiĢ kompaniya - burada isə investorun sahib olduğu pay
100%-dən 50% arasında tərəddüd edir.
Bildiyimiz kimi, transmilli korporasiyaların fəaliyyətinin əsasında istehsal prosesinin təĢkili zamanı
ölkələr arasındakı bütün fərqlərin istifadəsi durur. Transmilli korporasiyalar da istehsal prosesinin bir
hissəsini o ölkə və regionlara keçirmək istəyirlər ki, həmin ölkələrdə və regionlarda bu proseslərin həyata
keçirilməsi üçün lokal üstünlüklər mövcud olsun. Məsələn, vergi güzəĢtlərinin mövcud olduğu ərazilərdə
transmilli korporasiyalar maliyyə və idarəetmə bölmələrini yerləĢdirməkdə maraqlı olurlar. GeniĢ həcmli
daxili bazarlara malik ölkələrdə isə ticarət, satıĢ və marketinq fəaliyyəti ilə məĢğul olan bölmələr yaradılır.
ĠĢçi qüvvəsinin ucuz baĢa gəldiyi ölkələrdə isə istehsal müəssisələrinin qurulması daha məqsədəuyğun hesab
edilir.
Lakin dünya iqtisadiyyatının qloballaĢması dünya ölkələri arasında olan bu fərqliliklərə təsir edir və bu
ölkələr arasındakı fərqlər müntəzəm Ģəkildə aradan qaldırılmaqdadır. Hər bir ölkədə eyni Ģərait mövcud
olduğu halda isə transmilli korporasiyalar demək olar ki, fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin fərqinə varmır.
Lakin dünya iqtisadiyyatının qloballaĢmasının nəticələrindən asılı olan fərqlərlə yanaĢı, ölkələr arasında elə
fərqlər mövcuddur ki, bu fərqlərə qloballaĢmanın nəticələrinin təsiri qısa bir zaman ərzində baĢ vermir. Bu
fərqlər ölkələr arasındakı iqlim fərqləridir. Məhz təbiətin verdiyi iqlim dəyiĢikliyə uğramayıb olduğu kimi
qalır. Məsələn, faydalı qazıntıların çıxarılması və ilkin emalı elə ərazilərdə yerləĢdirilir ki, bu ərazilər həmin
təbii resursların yerləĢdiyi əraziyə daha yaxın olsun. Yığıma əsaslanan istehsal isə firmalara yaxın və
nəqliyyat xərclərinin minimum olduğu yerlərdə yerləĢdirilir.
Yeni informasiya texnologiyalarının meydana gəlməsi isə transmilli korporasiyaların strategiyasını və
eləcə də təĢkil olunması köklü Ģəkildə dəyiĢməkdədir. Transmilli korporasiyaların istehsal bölmələri getdikcə
geniĢlənəcək və ucuz həm də ixtisaslaĢmıĢ iĢçi qüvvəsinin olduğu ölkələrə hərəkət edəcəkdir. Həmçinin
transmilli korporasiyaların digər hissələrində də köklü olaraq dəyiĢikliklər baĢ verdiyinin Ģahidi oluruq.
Bunlardan biri də elmi tədqiqat, təcrübə konstruktor iĢləridir. Belə ki, transmilli korporasiyaların elmi
tədqiqatlar ilə bağlı olan bölmələri müxtəlif ölkələrdə yerləĢəcəklər. Son illərdə TMK-ların yayılması
nəticəsində bu Ģirkətlərin idarəçiliyinə xüsusilə çox yaxĢı təhsil almıĢ, təcrübəli ödəniĢlə çalıĢan
profisionallar gətirilməkdədir.(16.80)
Bu Ģəxslər ―qlobal idarəçilər‖ (global manager) adlandırılır.TMK-lar 4 fərqli idarəçi seçimi edə bilərlər:
Ana ölkədən; Ev sahibi ölkədən; Üçüncü ölkədən; Qeyd olunan üç seçimlərdən ən az ikisinin birlikdə tərcih
olunması.
Gələcəkdə ortaya çıxacaq Ģərtlərə uyğun idarəçilik strategiyasının üzərində duran Peter F.Drucker
―Gələcək üçün Ġdarəçilik düĢüncəsi və TMK-lar‖ startegiyasını irəli sürmüĢdür. Druckerin TMK-larla bağlı
praqnozları bunlardır: Dövlət və hökumətlər uğur mərkəzi olmaqdan çıxacaqlar; Ġqtisadiyyat beynəlxalq
mövqe qazanacaq; bazarlar qloballaĢdığı bir vaxtda TMK-lar birləĢəcək və bütün dünyaya yayılmağa
çalıĢacaq; Beynəlxalq ticarət əvəzinə dünya investisiya yatırımları amili önə çıxacaq, ixracata əsaslanan
strategiyalar əvəzinə uyğun ölkələrə sərmayə ayırmaq ön plana keçəcək; Sənaye sektorundan daha çox
xidmət sektorundakı TMK-lar qloballaĢacaq; Ucuz iĢçi qüvvəsi istifadə etmək və xammal qaynaqlarına sahib
olmaq rəqabətdəki üstünlük səbəbi olmaqdan çıxacaqlar. Pulun və elmin vətəni qalmayacaq; elm və maliyyə
mərkəzi olan ölkələr və təĢkilatlar bu xüsusiyyətləri ilə üstünlük qazanacaq. Üstünlük öyrənən cəmiyyətlərin
və öyrənən təĢkilatların olacaq; Ġqtisadi tənəzzüldən qurtulmağın yolu elm və xidmət sahələrinin
məhsuldarlığının artırılması olacaq; Mənfəət məqsədi olmayan TMk-lar yeni cəmiyyətdə daha təsirli rol
oynayacaq.
Müasir mərhələdə transmilli korporasiyaların strategiyası əsasən regional və yaxud da qlobal miqyasda
fırmadaxili əlaqələr Ģəbəkəsinin yaradılması və geniĢləndirilməsi ilə xarakterizə edilir. Transmilli
korporasiyalar onların əhatə olduğu ölkələrdə innovasiyalı fəaliyyəti daha da geniĢləndirirlər, xüsusilə də
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qəbul edən ölkələr istiqamətində. Bu həmin ölkələrdə elmi-tədqiqat mərkəzlərinin və texnoloji parkların
yaradılması, həmçinin yerli yüksək innovasiya potensialına malik olan firmaların udulması yolu ilə həyata
keçirilir. Beynəlxalq statistik məlumatlara əsasən transmilli korporasiyaların xarici filiallarına düĢən
innovasiyaların xüsusi çəkisi getdikcə artır.
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профессор, Бакинский Государственный Университет
КАТАКЛИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА
В статье профессора А. Н. Аббасбейли «Катаклизмы современного мира» на подлинных данных
исследуются процессы, происходящие в первые десятилетия XXI века как в природе, так и в жизни
многих стран и народов. Особое место отводится деятельности президента США Д. Трампа. Автор обосновывает, что идеи Д. Трампа не всегда и не везде совпадают с реальностью.
Ключевые слова: Катаклизмы, цунами, трагические, экологические, урон, катастрофа, потрясения, сессия, Исламское государство, права человека
Ağalar ABBASBƏYLI
professor, Bakı Dövlət Universiteti
MÜASĠR DÜNYANIN FƏLAKƏTLƏRĠ
Professor A.N.Abbasbəylinin “Müasir dünyanın fəlakətləri” adlı məqaləsində XXI əsrin ilk
onilliyində real məlumatlar əsasında həm təbiətdə, həm də bir sira ölkələrin və xalqlarin siyasi həyatında
baş verən ziddiyyətli proseslər tədqiq olunur. Bu zaman ABŞ-in prezidenti D.Trampın siyasətinə xüsusi yer
ayrılır. Müəllif ciddi mənbələr vasitəsi ilə əldə olunmuş məlumatlara dayanaraq əsaslandırır ki, D.Trampın
yeritdiyi siyasət heç də hər zaman reallıqla uyğunlaşmır.
Açar sözlər: fəlakətlər, sunami, fəlakətli, ekoloji ziyanlar, faciə, sarsıntılar, sessiya, İslam dövləti, insan
hüquqları
Agalar ABBASBEYLI
professor, Baku State University
THE CATACLYSMS OF THE MODERN WORLD
The processes, in the first decade of the XXI century, that crop up in both nature and lives of many
countries are studied in the article on "The cataclysms of the modern world" by Professor A.N. Abbasbeyli.
In this regard, mostly concentrated on the policy of the U.S. President Donald Trump. The author
substantiate that actually D. Trump‟s ideas do not always concide with reality.
Keywords: cataclysm, tsunami, disastrous, environmental, harm, disaster, turbulence, session, Islamic
state, human rights
XXI век принес много неожиданного в экономику, экологию и политику. Человечество вошло в
новый век с надеждой и тревогой.
Природные, экономические и политические катаклизмы в начале XXI века потрясли земной шар.
Цунами и землетрясения сломали устоявшиеся ритмы жизни многих стран и народов. Они прошли по
Японии, Индии, Бангладешу, Ирану, унеся жизни тысячи людей. Были уничтожены сотни городов и
сел, погибли миллионы голов скота. Одновременно разного рода тропические циклоны нанесли
огромный материальный ущерб многим странам американского континента, включая США, где по
предварительным подсчетам экономический ущерб достиг почти 60 млрд. долларов.
Наводнения не обошли и Европу, они нанесли колоссальный урон Германии, Франции, Италии,
Греции, Грузии, с другой стороны засуха и пожары оказали катастрофическое влияние на Испанию,
Россию, Португалию и т.д.
Вслед за экологическими и экономическими потрясениями в ряде стран мира: Ливии, Ираке, Йемене, Сирии, Египте, Мьянме и т.д. произошли военно-политические перевороты. В этих странах по
разным подсчетам погибли миллионы людей. Только в Мьянме военщина уничтожила физически
сотни и тысячи людей рахинджа, только за то, что они исповедовали ислам. Миллионы рахинджа
нашли приют в одной из беднейших стран мира Бангладеше.
Цивилизованный Запад, отбросив пресловутый лозунг «Права человека», способствовал казни
без суда и следствия М.Кадафи в Ливии, С. Хусейна в Ираке, убийству Салеха в Йемене и т.п.
На этой волне появилось т.н. «Исламское государство» - Леванты (Сирии) и Ираке. На глазах
всего цивилизованного мира появилось это «государство». Запад поспешил объявить о рождении но-
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вого, т.н. «Исламского государства» и вслед за этим он же объявил исламскую религию виновную во
всех земных грехах и трагедиях.
Так ли это на самом деле. Ведь Ислам самое гуманное религиозное явление. В чем это выражается? Кто начал две мировые войны в XX веке мусульмане или христиане? Ответ – христиане. Эти войны стоили человечеству 50 млн. жизней и около 100 млн. изувеченных. Кто дал команду сбросить на
мирные японские города Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы? Мусульмане? Нет, христиане. По
приказу истинного христианина, президента США – Г.Трумана, вследствие атомных бомбардировок,
в этих городах погибли 300 тыс. людей.
Кто начал войну в Корее, Вьетнаме, Афганистане? Мусульмане? Нет, христиане.
Запад,
начав эти кровопролитные войны, забыл о «правах человека».
И наконец, кто был инициатором армяно-азербайджанской, Нагорно-Карабахской войны? Мусульмане или христиане? Всему миру известно, что инициатором этой грязной войны на закате XX
века были христиане-армяне - В этой войне погибли тысячи азербайджанцев, более 1 млн. стали беженцами и перемещенными лицами. Где же «права человека»? Более того организаторы геноцида в
азербайджанском городе Ходжалы – Р. Кочарян и С. Саргисян, став поочередности президентами
Армении, были обласканы Западом и награждены орденом «Почетного легиона». Руководители многих европейских стран, улыбаясь, пожимали руки этим палачам, новоявленным адольфам, руки которых были обогреты кровью погибших более 700 детей, женщин и стариков города Ходжалы. Интересно, европейские вожди после рукопожатия смывали со своих рук кровь ходжалинцев или им было
безразлично чья эта кровь? Видимо, лозунг «права человека» на мусульман не распространяется.
Говоря о так называемом «Исламском государстве» необходимо отметить следующее:
во-первых, в составе «ИГ» был сброд со всего Запада и Востока, которые не имели никакого отношения к исламу;
во-вторых, палачи, которые демонстративно отрубали головы пленных европейцев, во многих
случаях были выходцами из той же цивилизованной Европы, истинные христиане, что и казненные;
в-третьих, любое государство во все времена имело определенную территорию, экономику, общенациональную мораль, культуру, язык, идеологию, основы своей внутренней и внешней политики.
Имелись ли эти факторы в скоротечном «Исламском государстве»? Нет, не имелись, так как не было
государства. Ещѐ придѐтся историкам и политологам выяснить, что это было. Откуда оно появилось,
кто был еѐ родоначальником, откуда брались финансы и оружие, необходимые для содержания 100
тыс. армии авантюристов? Где же была наземная и космическая разведка Европы и Америки, которая
не сумела зафиксировать такое скопление людей? Это наводит на мысль: кто-то знал об этом и сознательно молчал. Почему? В этом-то вся суть.
А все это напоминает появление в свое время «Аль-Каиды». Почему так поспешно уничтожили и
утопили труп Бен Ладена. Почему после ареста не было следствия и суда. Неужели США не были заинтересованы в установлении истины, ведь Бен Ладен был арестован. Какую же опасность он представлял в наручниках? Западу есть о чем вспомнить.
Думается придет время и тайна возникновения этих и подобных движений станет явью для всего
мира. А это необходимо для того, чтобы в будущем не повторялось подобное.
Эти и прочие явления способствовали появлению разного рода кровопролитных межгосударственных, межрелигиозных, межплеменных войн в Африке и в Азии. Они стали причиной массовой
миграции из Африки и Азии в Европу.
В свое время мигранты из Европы возродили США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Бразилию, Аргентину, Мексику и т.д.
Ныне идѐт обратный процесс, африканцы и, отчасти, азиаты бегут от войн и нищеты в Европу.
Идут наперекор стихии, гибнут тысячами, но идут, держа курс на Европу. За последние два года численность иммигрантов в Европу достигла двух миллионов и эта цифра растѐт с каждым днѐм.
Мигранты - это в основном молодые люди, которые во многих случаях бегут не от войны и нищеты, а ищут в Европе лѐгкую жизнь. В свою очередь европейские страны стремятся охватить их тяжелым физическим трудом, так как мигранты в основном люди не имеющие образования. Они нужны Европе как физическая сила и с каждым годом страны Европы все более и более будут нуждаться
в мигрантах. Почему? Суть проблемы в том, что во многих европейских странах узаконили однополые браки и как правило они не способны воспроизводству новых поколений. В перспективе через
20-50 лет мигранты станут полноправными и законнорождѐнными европейцами.
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В сложившейся ситуации многие страны стали искать пути своего развития. Многие страны, такие как США, члены Европейского Союза, Россия, Турция, Китай и другие начали выстраивать свою
внутреннюю и внешнюю политику в унисон существующего де-факто.
Среди вышеназванных стран особенно стали выделятся США, где, придя к власти, Д. Трамп на
180, а порой на все 360 градусов стал менять годами сложившиеся контуры внешней политики Америки.
В величии США велика роль выдающихся президентов этой страны, таких как Д. Вашингтон, А.
Линкольн, В. Вильсон, Ф. Рузвельт, Д. Эйзенхауэр, Д. Кеннеди и др. Неужели Америка так оскудела,
что в начале второго десятилетия XXI века обратила свои взоры к шоумену в красной шапочке – Д.
Трампу.
Если бывшие великие президенты США вошли и остались в анналах истории, благодаря своим
выдающимся начинаниям и внешнеполитическим доктринам, то Д. Трамп безусловно войдѐт в историю как «инициатор и вдохновитель» многочисленных экономических санкций против России, Китая, Турции, стран Европейского Союза и т.д. Названные страны и ЕС – это крупные и мощные образования. Санкции могут оказать отрицательное влияние в отношении слабых стран.
В то же время, санкции против таких стран, как Китай и Россия, могут быть как укус комара. А
как известно этот укус скоротечен и не оставляет следов. Китай и Россия в современных условиях
могут говорить на равных с США как в области экономики, так и в области боеспособности. Достаточно отметить, что ныне США задолжали Китаю несколько триллионов долларов, а Россия как показали последние события, во многом превосходит США в вооружениях и фактически лишили еѐ ведущей роли в мире в этой области.
Д. Трамп фактически объявил торговую войну всему миру. По существу, в орбиту торговой войны вовлечены многие страны Европы, Азии и Америки, Европейский Союз, Мексика, Канада, Китай,
Россия и т.д.
По словам президента МВФ К.Лагард, торговая война США с КНР окажет отрицательное влияние на рост ВВП во всем мире. [1]
Разумеется, санкции не проходят бесследно для названных стран, но они неспособны остановить
или же отбросить поступательное движение этих стран. Более того, санкции своего рода становятся
стимуляторами для дальнейшего развития стран попавших под трамповские санкции. Хотел этого Д.
Трамп или нет эти страны в будущем по ряду показателей будут абсолютно независимыми от внешних факторов и, прежде всего, от США.
С другой стороны, страны попавшие под санкции, в перспективе лишат США рынков сбыта своих товаров. И в таком случае неизвестно кому повезло!
Ныне, Д. Трамп всюду трезвонит, что лучшее стало для Америки. Но всему есть предел, за сиюминутные и скоропалительные «успехи», американскому народу придѐтся оплачивать в будущем.
Немаловажно заявление Дональда Трампа о социализме. Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он заявил, что социализм это чуть ли не является ярмом для стран и народов. «Практически повсюду предпринимались попытки перейти к социализму или коммунизму. Они привели к
страданиям, коррупции и разложению… Все государства должны противостоять социализму и нищете, которую он приносит всем людям». [2]
Д. Трамп не понимает, что есть социализм и социализм. Социализм - при тоталитарном режиме и
социализм с человеческим лицом, где социальные проблемы давлеют над идеологическими постулатами. Эти слова показывают непонимание и незнание сути реального социализма, теми кто их произносит.
Я не говорю пока о второй экономике мира КНР, которая сделала социализм путеводной звездой
своего развития. А такие страны Европы, как ФРГ, Франция, Норвегия, Швеция, Голландия, Испания
и др. по существу являются социалистическими, положившими в основу своего развития концепцию
К. Маркса, изложенные им в его знаменитом «Капитале». Эти страны являются самыми развитыми в
социальном плане. И, как правило, правительства в этих странах, в основном возглавляют социалистические, социал-демократические и рабочие партии. По идее господина Д. Трампа эти страны
должны отказаться от своего выбора в пользу трампанизации экономики. [3] Суть в том, что эти
страны много лет подтверждают правильность избранного ими пути развития. А что предлагает
Д.Трамп, пока неизвестно куда он приведѐт.
США всегда отличались своим благородством и протягивали руку помощи нуждающимся. Одна-
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ко Д. Трамп, заявив: «Сделаем Америку вновь великой», уничтожил всѐ, чем гордилась Америка в
глазах всего мира. Америка от открытой превращается в закрытую страну. [4]
Д. Трамп сократил взносы США в бюджет ООН на 300 млн. долларов. А это означает, что эта
универсальная международная организация лишилась этих долларов для оказания гуманитарной помощи странам, подвергшимся стихийным бедствиям, гуманитарным катастрофам, которыми подвержены многие страны мира, а также миротворческим операциям ООН по поддержанию мира в разных
регионах мира. [5]
Д. Трамп вывел США из международного Парижского договора по климату. [6] Он забыл, что
США являются одним из ведущих стран мира, засоряющих атмосферу. [7]
США от этих действий лишатся моральной поддержки во всѐм мире. Человечество проживѐт без
этих подачек, но это не пройдѐт бесследно для еѐ инициаторов и Америка от этого никогда не станет
«вновь великой». Просто жаль то, что американский народ добился веками, Д. Трамп их развеял за
пару лет и время работает против трампизации.
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The water problem in the Middle East is rapidly internationalizing, becoming a serious factor in
international politics in the region and an object of disagreement and contradictions in relations between
nations. Intensity due to water in different geographic areas will obviously remain, and perhaps even worsen,
unless alternative solutions are found.
The current situation in the region indicates that if this type of natural resources is spent with the same
extravagance, its deficit will reach a critical level in the coming years. The lack of water can lead to intense
competition between different users of it, not only within individual countries, but also at the international
level. Especially if we take into account that water sources are extremely unevenly located on the territory of
the states of the region.
Along with the decrease in the volume of water, the demand for water is growing due to the rapid
growth of the population, the continuation of the process of industrialization and the satisfaction of
agricultural needs in the economies of Israel and its neighboring Arab countries. Considering the situation
with water supply in the Middle East region as a whole and for individual components, we can state the
deterioration of the water resources situation, which has acquired the character of a stable trend, and also
foresee a growing crisis, which is perceived as a natural continuation of processes that are constantly striving
to grow into the chronic phase.
Obviously, the prevention of water supply crises in the foreseeable future may be the first national task
for many countries in the region, which will lead them to look for collective measures to prevent water
scarcity and joint actions to curb acute contradictions, the likelihood of which in the region over water is
quite real. .Today, the countries of the region are striving to counter the threat of a shortage of water
resources in various ways - from forced water saving achieved through control from the state to large-scale
investment of capital in the water industry to overcome water scarcity.
Methods and ways of implementing Arab programs for extracting and consuming water resources are
not very diverse, but they are all aimed at protecting themselves from possible shocks and creating the most
favorable conditions for their socio-economic development, in which water is one of the decisive factors and
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the methods and methods of its consumption are one of the most important objects of the regulatory activity
of the state.
The subregion of the Middle East in the field of extraction and distribution of water resources depends
on the Jordan River and its associated water arteries and reservoirs. The Jordan River basin covers an area of
approximately 18,300 square meters. km The river stretches from the slopes of Mount Hermon in the north
to the Dead Sea in the south, passing through the territories of Israel, Jordan, Syria and Lebanon. Upper
Jordan is the place where the Dan, Hasbani and Baniyas rivers, merging together in Israel, forms the Jordan
River. The central part of the valley. Jordan, refers to the place where Lake Tiberias is located (it is also
called the Sea of Galilee or Lake Kinneret). The lake is a huge natural freshwater reservoir containing about
4–4.3 billion cubic meters. m, area - 170 square meters. km and a maximum depth of 43 m. The lower part of
the valley. Jordan - is a 110-kilometer canyon from the lake to the Dead Sea. The Dead Sea is a large salt
lake with a length of 80 km from north to south. It is the deepest continental depression in the world, filled
with salt water. The countries of the basin divert around 75% of water for their needs and only 25% of the
flow reaches the Dead Sea.
Despite the availability of these and other / inflows, groundwater / water sources in the region, his
countries are already facing the problem of water scarcity.
One of the main reasons was the drying up of the main sources of water. Already, scientists are sounding
the alarm about the terrible state in which the Dead Sea turned out to be. Its area over the past 10 years has
decreased from 1,000 to 650 square kilometers. And the level that was below the sea surface at 392 m fell to
412 m. The main reason for such a dramatic reduction in the volume of the Dead Sea was the use by the
closest countries of the water of its only feeding artery, the Jordan River, for irrigation facilities.
The problem of distribution of water resources is closely related to another problem - the growth of the
population, which in the considered region of the Middle East is quite high and ranges from 1.58% in Israel
to 3.8% in Jordan, is one of the most important factors affecting the dynamics of demand and water supply.
The dramatic increase in population, both naturally and through immigration, has put unprecedented pressure
on the water sources in the region.
It is not only urbanization, when in urban conditions normal life requires more water than in rural areas,
but also adequate food supply, which is impossible without expanding agricultural areas. This task, in turn,
given the predominance of desert in the Middle East, requires additional volumes of water for irrigation. In
2040, it is expected that only in Israel, Jordan, the Gaza Strip and the West Bank. Jordan will live more than
36 million people, 3 times more than in 1991
In Israel, where more than 60% / more than 12 thousand square meters. km / territory is occupied by the
Negev desert, the problem of the lack of water resources, according to many experts, is now much more
important than supplying the country with hydrocarbon resources, such as oil. Statistical calculations
eloquently speak about it. More than half of the territory of Israel receives less than 200 mm of precipitation
per year, of which 75% of the annual amount falls on just four winter months, despite the fact that as many
as six summer months there is almost no rain at all.
Israel‘s water resources are rather limited and to a certain extent depend on annual climate fluctuations.
Approximately one third of the total natural potential of fresh water in Israel comes from the northeast of the
country, where it is given by Lake Tiberias and the rivers flowing into it. Another 30% comes from river
water, of which 90% is from the river basin. Jordan: another 240 million cubic meters m is recycled
(purified) water; about 40 million cubic meters m - accumulated using special techniques (water collectors,
small dams, flood water).
In addition, the main sources of water in Israel are extremely unevenly distributed geographically. They
are mainly concentrated in the north and northeast, while the main settlements, densely populated areas, large
industrial and agricultural zones are located in the central regions of the country and on the Mediterranean
coast. With the intensive development of the southern regions, in particular the Negev, the demand for water
has increased dramatically there as well.
In the 2nd half of the 20th century, Israel was able to create an efficient water supply system. Scattered
throughout the country sources were combined into a system, the main artery of which is the national water
supply system. It is he who through canals, pipes, tunnels and reservoirs delivers water to the central regions
of the country and to the arid south. Its length is 130 km. In a day it is able to transfer 1.4 million cubic
meters to the south. m of fresh water. However, when due to rains the need for water is small, the water
supply is cut off to replenish groundwater reserves in order to prevent their depletion.
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Israel has achieved a lot in reducing water consumption and in increasing the efficiency of its use. The
main consumer is agriculture. In this sector, thrift on water use has increased significantly. Modern
technologies make it possible to produce high-quality fresh water from salt water, which can solve the
problem of acute water scarcity in the region.
Yet forecasts for the development of water supply in Israel indicate that in the future Israel will have to
rely on additional sources of water. It is obvious that Israel will continue to work on the creation of watersaving technologies.
Among the Arab territories, the most difficult situation is in the Palestinian national autonomy. The
overwhelming amount consumed in the West Bank. Jordan water falls on the agrarian sector. At the same
time, in connection with the policy of the Israeli administration, which continues to control water use, the
volume of water allocated for this sector practically did not change in the 1980s – 90s, growth was only
observed in the industrial and domestic sectors. The main sources of water in the Gaza Strip are rainwater
and groundwater, and the main consumer is agriculture. In this area (mainly for irrigation) 90% of local
water resources are involved. After Syria lost access to Lake Tiberias in 1967 as a result of its occupation by
Israel, this country's water resources are formed mainly due to the flow of the Euphrates (11.5 million cubic
meters per year) and a group of smaller inland rivers (about 5 million cubic meters per year) and other
smaller sources. The problem of water consumption remains highly relevant for Syria for a long time, and
especially at the present stage, when the country conducts large-scale reforms, including in agriculture and
industry.
In general, the state policy is focused on flooding the maximum possible amount of land. Since the
commissioning of the Euphrates hydrocomplex, special emphasis has been placed on irrigating land along
the course of this river.
Considering Israel‘s attempts to maintain control over the water sources of the occupied Arab territories,
the current Israeli negotiations with Syria and Lebanon are greatly complicated by the water component. The
Golan Heights, captured by Israel from Syria in 1967, and the Lake of Tiberias adjacent to these heights are
considered an important water reservoir not only for Israel, but also for Syria, Lebanon and the Palestinian
Authority.
Issues of water use are thus becoming one of the key and difficult points of the Syrian-Lebanese-Israeli
negotiations. The Israeli side, which sees in the preservation for its economy of this reservoir that is vital for
the country's interests, intends to consider the final decision on the ―water issue‖ in the general package of
the peaceful settlement between the two states. Currently, there is no noticeable progress in resolving the
political crisis in the region, and the solution of the main problems related to water is fundamentally
dependent on it.
As for Lebanon, according to experts, including from Israel, it is in the most privileged position among
the countries of the region, because there are mountains there that can accumulate rainwater from the
Mediterranean. In the south of the country there are several rivers on which the flow of water to the Jordan
River depends, and, consequently, the state is satisfied with the water reserves of the countries that take
water from Jordan, mainly Israel and Jordan. However, the prolonged Israeli occupation of the south of the
country, where the Litani, Vazzani, Hasbani rivers are located, did not give an opportunity to use the water
potential of Lebanon in the interests of its economy.
The worst situation with water resources among the countries of the region in question is in Jordan.
Already in the 1990s, when Jordan conducted direct negotiations with Israel, the situation in the country with
the provision of water resources continued to deteriorate. In 1993, it produced about 975 million cubic
meters. m accounted for only 18% of the volume (1000 cubic meters per year per person), which is
considered by most experts the poverty line in the water supply. That is, instead of the required 4.3 billion
cubic meters. m. Jordan had only 0.975 billion, despite the fact that the state of 260 million cubic meters. m
pumped out of underground reservoirs more than was possible, so as not to interfere with their normal
replenishment. In addition, about 65 million cubic meters. m was recovered from the non-renewable
reservoir in south-east Jordan.
In 1993, each Jordanian received only 180 cubic meters. m of water. For comparison, each Egyptian had
an average of 1200 cubic meters. m, Syrian - 1450 cu. m, an Israeli - 450 cu. And this is when Jordan has
35% exceeded the bar of its renewable resources as of the specified year.
To alleviate the looming crisis, Arab countries will need business cooperation on sharing water from
above-ground and underground basins, taking decisive measures to economically and rationally use water
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and reducing its pollution, and looking for new ways to supply water. Desalination of seawater is already
widely used in rich oil-producing countries. In the field of irrigation and drainage, advanced water-saving
technologies are used, deep-ground water is extracted. Unfortunately, not all countries have funds for this.
The supply of water to the region is more dependent on the amount of rainfall, which is very limited
than on the reserves of underground and above-ground natural water basins. In addition, the lack of
reservoirs to create water for dry periods creates an additional risk of water shortages.
According to Israeli experts, the region‘s main water sources are drying up so quickly that there is no
waiting time. Already, drought threatens Lake of Tiberias, the largest source of fresh water in Israel. The
level of the lake is at a critical point - 212 m below sea level. Pumping more water than in previous years can
cause irreparable damage to the lake. The water factor emerged as an independent value over time under the
influence of processes unfolding in the environment and resulting from the development of the economy in
the countries of the region, becoming one of the components of their national security. Thus, the problem of
the distribution of water resources in the region is one of the key factors in the resolution of the Arab-Israeli
conflict.
The probable doubling of the population of a region by 2050, predicted by most experts, is not only a
purely demographic or economic factor, but in the context of water scarcity can be considered a political
order phenomenon. For in this case, according to Arab researchers, the numerical superiority of the Arabs
over the Israelis will become even greater, since the growth rate of the Jewish population is inferior to the
Arab. This suggests that Israel is just as interested as the Arabs in resolving the causes of such a heated
conflict as a water dispute with the Arabs. The need for this is obvious - to ensure the existence of Israel as a
state.
For the Arab countries, it is necessary to unite their efforts to overcome technological backwardness
from Israel, including in the field of extracting additional water resources. Under favorable circumstances
that could lead to the elimination of the conflict between Israel and the Arabs, the technological potential of
Israel could be used for peaceful purposes to solve urgent problems of the region, for example, for the
desalination of sea water. But, unfortunately, today the problem of equitable distribution of water in the
region remains unresolved. Despite the existence of a number of agreements in the framework of the ArabIsraeli peace treaties, the countries have so far alone dealt with this problem, while collective efforts to
resolve it could not only be more effective, but also become the basis for successful cooperation of the
parties in the state Armed confrontation is now more than 50 years old. However, a logical question arises
here: how much are the parties ready to overcome the old grievances and mistakes, what and in what extent
they are willing to sacrifice to solve the water problem, and what not. It is possible that the Israelis and the
Arabs will not be able to agree, and then the Middle East may again be on the brink of a bloody conflict. In
this regard, I recall the words of the former Egyptian President A.Sadat, who said after the signing of the
Camp David Agreements, that now only water can be the cause of the war between Egypt and Israel.26
Some analysts joke gloomily that the formula for peace in the Middle East is quite simple This is H2O.
So, the problem of water resources occupies one of the main places in Israel‘s relations with its Arab
neighbors. The point here, first of all, is that the water reserves in the Middle East, located in the arid zone,
are limited and much depends on how their distribution among all its inhabitants will be fair and acceptable.
For a long time, this issue has remained in the shadow of such priorities as solving the problem of territorial
claims, refugees and many others. However, over time, the problem of the distribution of water resources in
the region, becoming ever more scarce from year to year, moved to the leading position. In the foreign press
and in the rhetoric of the participants in the peace process, the words that the phrase not ―peace in exchange
for land‖, but ―water in exchange for land‖ can become the formula for solving the Arab-Israeli conflict.
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В этой статье исследуются основные причины психологических барьеров, существующих в области преподавания дискурсивной компетенции на английском языке для студентов языковых факультетов 1 и 2 курса. В то же время описываются этапы работы, проводимой по развитию дискурсивной компетентности на иностранном языке.
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Аli məktəblərin dil fаkültələrində təhsil аlаn aĢağı kurs tələbələrində ixtisas dili olan ingilis dilində
diskursiv kompetensiyanın adekvat Ģəkildə fоrmаlаĢdırılmаsı və inkiĢаf еtdirilməsi probleminin çətinliyinə
baxmayaraq bu prоblеm prinsip еtibаrilə həlli mümkün оlmаyаn problemlər sırаsınа dахil dеyil. Хаrici
dillərin tədris оlduğu bаĢqа kоntеkstlərdə оlduğu kimi, ingilis dilinin dil fаkültələrində öyrənilən аkаdеmik
kоntеkstdə də çох Ģеy dili iхtisаs kimi tədris еdən müəllimin prоfеssiоnаl səviyyəsindən аsılıdır. Ġngilis dilini
ixtisas dili kimi tədris еdən müəllim birinci növbədə dildən kommunikativ məqsədlərlə dildаĢıyıcılаrınа хаs
оlаn səviyyədə istifadə etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. Еyni zаmаndа хаrici dil müəllimi dillərin
öyrənilməsinin psixoloji qanunauyğunluqları hаqqındа хəbərdаr оlmаlıdır. Ən önəmlisi isə odur ki, müəllim
auditoriya Ģəraitində iхtisаs dilinin mənimsənilməsi üçün maksimаl dərəcədə səmərəli olan mühitin
yaradılmasını təmin еtməlidir. Dil fаkültələrinin аĢаğı kurs tələbələrinə iхtisаs dilində diskursiv
kompetensiyаnın fоrmаlаĢdırılmаsı zаmаnı həm müəllim, həm də tələbələr özlərini rahat, sərbəst hiss etməli,
təlim prosesinin nəticələrində еyni dərəcədə maraqlı olan, fəal, müstəqil iĢtirakçı kimi çıxıĢ edən həmtərəflər
kimi çıxıĢ еtməyə qаbil оlmаlıdırlаr.
Ġngilis dilini iхtisаs kimi öyrənən аzərbаycаnlı tələbələrə diskursiv kоmpеtеnsiyаnın аĢılаnmаsı sаhəsində
mövcud olan psixoloji maneələri törədən əsas səbəblərindən biri bilinqvizmdir ki, (ikidillilik) onu iki dilə
yiyələnmə və Ģərаitdən asılı olaraq müntəzəm Ģəkildə bir dilin o birisi ilə əvəz edilməsi kimi baĢa düĢürlər [1, s.
10].
Хarici dili iхtisаs kimi tədris еdən müəlliminin qarĢısında duran linqvistik problemlərdən biri dili
prоfеssiоnаl məqsədlərlə öyrənən tələbələrin ana dili оlаn Аzərbаycаn dilində mövcud olan nоrmаlаrının
iхtisаs dili оlаn ingilis dilinə оlduğu kimi kеçirilməsi, baĢqa sozlə ―kаlkа‖ kimi mənfi xarakterli potеnsial
hadisələrin qarĢısının alınması məqsədilə аpаrılаn müqayisəli təhlildir.
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Psixoloji cəhətdən isə əsаs məqsəd хаrici dildə danıĢmağa və müxtəlif sistеmlərə aid olan dildə dаnıĢаn
Ģəхslərin nitqini bаĢа düĢməyə хidmət edən müvafiq mеxanizmlərin tələbələrə aĢılanmasıdır.
Sosioloji cəhətdən bаĢlıcа vəzifə bilinqvlərin, yəni iki dilə mükəmməl Ģəkildə yiyələnmiĢ insаnlаrın
verbal davranıĢları və kоmmunikаsiyаnın ünsiyyətin baĢ verdiyi sosial situasiya arasında olan əlаqələri
müəyyən еtmək bаcаrıqlаrının dilöyrənənlərə аĢılаnmаsıdır.
Xarici dillərə, о cümlədən ingilis dilinə iхtisаs dili kimi yiyələnmənin səviyyəsindən asılı olaraq
bilinqvizmin rеseptiv, reproduktiv və produktiv fоrmаlаrı səciyyənləndirilir. Bilinqvizmin növlərinin
müəyyənləĢdirilməsinə хidmət еdən аmillərdən biri nitqi idаrə еdən mexanizmlər arasında olan əlaqələrin
nəzərə alınmаsıdır. Bеlə ki, dilə yiyələnmə səviyyəsindən аsılı оlаrаq əsil (koоrdinativ) bilinqvizm və qarıĢıq
(subornativ) bilinqvizmi səciyyələndirirlər. Koordinativ bilinqvizmin göstəricilərindən biri nitqin
qüsursuzluğu оlduğu hаldа, dildə mövcud normalarının pozulması subordinativ bilinqvizmin göstəricisi
hеsаb еdilir (Zimnyaya J.A., Belyayev B.V.) [3, s. 29; 7, s. 72-75].
Bilinqvizmi üç kodun əlaqəli Ģəkildə fəaliyyət göstərməsi kimi baĢa düĢən N.J.Jinkin bura xarici dilin
kodunu və dilöyrənənin fərdi kodunu aid еdir. N.J.Jinkin bunu tələbənin daxili kodu əsаsındа qurulmuĢ iki
dilə aid olan kodların əlaqələndirilməsi prosesi olduğu ilə izah edir [6].
Dillərin müхtəlif аspеktlərini tədqiq еdən dilçi alimləri və dillərin tədrisinin nəzəri və prаktik
prоblеmlərini аrаĢdırаn mеtodist-alimlərin diqqət mərkəzində оlаn əsasən qarıĢıq bilinqvizm və onunla bаğlı
olan məsələrdir. Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, dilçiləri və xarici dil müəllimlərini həm nəzəriyyə, həm də
praktik baxımdan ən çox maraqlandıran subоrdinаtiv bilinqvizm ilə bilаvаsitə bаğlı оlаn dillərаrаsı
intеrfеrеnsiyа hadisəsidir.
Ġхtisаsı хаrici dil оlаn fаkültələrdə təhsil аlаn аĢаğı kurs tələbələrində ingilis dilində diskursiv
kоmpеtеnsiyаnın fоrmаlаĢdırılmаsı və inkiĢаf еtdirilməsi prоsеsində аnа dilinin rоlu və yеrindən bəhs
еdərkən, qеyd еdilməlidir ki, tədrisin аĢаğı mərhələsində, еhtiyаc оlаrsа, аnа dilindən istifаdə еdilə bilər.
Bеlə ki, müqаyisə еdilən iki dildə bəzi dаnıĢıq strukturlаrının Ģüurlu Ģəkildə mənimsənilməsi аnа dilində
mövcud оlаn müvаfiq strukturlаrın оlduğu kimi, ―kаlkа‖ üsulu ilə хаrici dilə köçürülməsi hаllаrının аrаdаn
qаldırılmаsınа хidmət еdir. Bu cür hаllаrdа аnа dilinin mənfi təsirinin qаrĢısını аlmаq mümkündür. Lаkin,
həttа аĢаğı kurslаrdа аnа dilindən sui-istifаdə hаllаrınа yоl vеrilməməli, iхtisаs dili оlаn хаrici dildə diskursiv
kоmpеtеnsiyа məhz həmin dildən istifаdə еtməklə inkiĢаf еtdirilməlidir.
Еyni zаmаndа, müqayisə edilən iki dildə mövcud olan nitq modellərinin аrаsındа оlаn fərqlərin
müəyyən edilməsi tələbələrin diqqətini iхtisаs dili оlаn xarici dil vаhidlərinin və danıĢıq strukturlarının
istifadə оlunmаsı nоrmаlаrı üzərində cəmləĢdirir və onlarda mənimsənilmiĢ dil və nitq materiallarındаn real
həyаtdа krеаtiv Ģəkildə istifаdə еtmək bacarığı bütövlükdə diskursiv kompetensiyanın inkiĢaf etdirilməsinə
хidmət еdir.
Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, kommunikativ-yönümlü, funksiоnаl-yönümlü, tələbə-yönümlü təlim
iхtisаs dilinin yalnız auditoriya Ģəraitində deyil, həm də auditoriyadan kənar Ģəraitdə istifadə оlunmаsını
nəzərdə tutur. Dil mühiti olmadığı Ģəraitdə xarici dili prоfеssiоnаl məqsədlərlə öyrənən tələbələr ingilis
dilində müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsində fəal iĢtirak etməli, infоrmаsiyа-kоmmunikаsiyа
vаsitələrindən geniĢ Ģəkildə istifadə etməli, dil daĢıyıcısı olan həmyaĢıdları, kоllеqаlаrı ilə internet vasitəsilə
kоmmunikаsiyа qurmаlı, dildaĢıyıcılarının mədəniyyəti ilə tanıĢ olmalıdırlar. Təlim prosesinin bu
istiqаmətdə təĢkil edilməsi aĢağı kurs tələbələrində diskursiv kompetensiyanın səmərəli Ģəkildə inkiĢaf
etdirilməsi nəticə etibarilə хаrici dilləri, о cümlədən ingilis dilini iхtisаs kimi öyrənən tələbələrdə
kommunikativ kоmpеtеnsiyаnın formalaĢdırılması və inkiĢаf еtdirilməsini təmin еdir.
Ġхtisаsı хаrici dil оlаn аli məktəblərin аĢаğı kurslаrındа ingilis dili tədrisinin əsаs məqsədlərindən biri
tələbələrdə diаlоji və mоnоlоji nitq bаcаrıqlаrının fоrmаlаĢdırılmаsıdır. Bu dа mənimsənilməli оlаn
linqvistik mаtеriаllаrın və nitq nümunələrinin kоmplеks Ģəkildə təĢkil еdilməsi və iхtisаs dili оlаn хаrici dilin
funksiоnаl-yönümlü, intеrаktiv Ģəkildə öyrədilməsi üçün linqvistik bazanı təmin edən linqvistik vahidlərin və
nitq nümunələrinin kommunikativ-yönümlü mənimsənilməsini nəzərdə tutur. Tələbələrdə dаnıĢıq
vərdiĢlərinin səmərəli Ģəkildə inkiĢаf еtdirilməsində diskursiv kоmpеtеnsiyаnın аĢılаnmаsı məqsədlərinə
istiqаmətləndirilmiĢ хüsusi çаlıĢmа və tapĢırıqlar kоmplеksinin istifаdə еdilməsi təlim prоsеsinin uğurlu
Ģəkildə təĢkil оlunmаsını təmin еdən əsаs Ģərtlərdəndir.
Qeyd etdiyimiz kimi,bu gün ingilis dili müəllimlərinə vеrilən tələblərə cаvаb vеrən müəllimin nitq
imkаnlаrı mаksimаl səviyyədə linqvistik sаvаdа mаlik оlаn dil dаĢıyıcısının nitq imkаnlаrınа uyğun
оlmаlıdır. Bu dа hər hаnsı kоntеkstdə bаĢ vеrən kоmmunikаsiyа prоsеsinə еksprоmt Ģəkildə qоĢulularaq
situativ kontekstə uyğun olan tərzdə linqvistik və nitq imkanlarından istifadə etməklə söylədikləri fikir və
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ideyaları qavramaq və özlərinin ideya və fikirlərini dinləyicilərə adekvat Ģəkildə çatdırmaq qаbiliyyətinin
tələblərə аĢılаnmаsını nəzərdə tutur.
Dil fаkültələrində, о cümlədən ingilis dili fаkültəsində iхtisаs dili оlаn хаrici dilin öyrədiböyrənilməsinin bаĢlıcа məqsədlərdən biri tədris еdilən dildə lеksik, fоnеtik, qrаmmаtik və həmçinin üslubi
cəhətdən düzgün оlаn kоmmunikаsiyа bаcаrıqlаrınа yiyələnməkdir.
Хаrici dillərin tədrisi sаhəsində böyük хidmətləri оlаn psiхоlоq D.N.Uznаdzеnin nəzəriyyəsinə əsаsən
hər hаnsı fəаliyyətin həyаtа kеçirilməsini mümkün еdən vаcib аmillərdən biri Ģəхsin оnun icrаsınа mеyilli və
hаzır оlmаsıdır. ―Ustаnоvkа‖ аdlаndırılаn bu vəziyyətin əmələ gəlməsini Ģərtləndirən əsаs аmillərdən biri
mövcud situаsiyа və kоmmunikаsiyаyа оlаn tələbаtın birgə təsiridir [9, s. 8-10].
Хаrici dillərin tədrisi mеtоdikаsı sаhəsində çаlıĢаn mütəхəssislərin böyük mаrаğınа səbəb оlаn, о
cümlədən хаrici dildə Ģifаhi nitqin tədrisi məsələlərinə həsr еdilmiĢ еlmi-mеtоdik əsərlərin müəllifi оlаn
P.B.Qurviçin qеyd еtdiyi kimi hər hаnsı dildən kоmmunikаtiv və yахud fоrmаl Ģəkildə istifаdə оlunmаsı,
həmçinin nitq və fоrmаl хаrаktеr dаĢıyаn tаpĢırıqlаrın yеrinə yеtirilməsi аrаsındа fərq məhz tədris еdilən
хаrici dildən təbii Ģəkildə istifаdə еtməyin, bir növ ―təbii nitq niyyətinin‖ оlub-оlmаmаsı ilə bаğlıdır [4, s.
82-83].
Ġхtisаsı хаrici dil оlаn аli məktəblərin pеdаqоji fаkültələrinin аĢаğı kurslаrındа təhsil аlаn tələbələrdə ingilis
dilində diskursiv kompetensiyanı formalaĢdıraraq tələbələrin diqqətini müvafiq linqvistik materiallаrın və nitq
mоdеllərinin kommunikasiya prosesində dildаĢıyıcılаrının yаĢаdıqlаrı məkаndа riаyət оlunаn nоrmаlаrа uyğun
Ģəkildə istifаdə еdilməsinə cəlb еtmək lаzımdır. Dil fаkültələrinin аĢаğı kurslаrındа kеçirilən ingilis dili
dərslərində kоmmunikаtiv situasiyalardan istifadə еtməklə tələbələrdə iхtisаs dilində diskursiv kompetensiyanın
inkiĢaf etdirilməsi prosеsini daha səmərəli Ģəkildə qurmаq və bu istiqamətdə daha uğurlu nəticələr əldə
etmək mümkündür.
Аli məktəblərin аĢаğı kurs tələbəsinin hər hansı tələbatına cavab verən və onun fəaliyyətinin
səmərəliliyini Ģərtləndirən ən önəmli аmillərdən biri onlarda dilin öyrənilməsinə olan аrzu, mаrаq və
həvəsidir. Хаrici dillərin öyrədib-öyrənilməsinin məqsədlərindən аsılı оlmаyаrаq, motivasiya
mənimsənilməli olan dil və nitq matеriallarının öyrənilməsinin vаcibliyini və dilöyrənənlərin yerinə yetirdiyi
müxtəlif fəaliyyət növlərinin nə dərəcədə əhəmiyyətli оlduğunu dərk etməsini təmin etməlidir. Motivasiya
iхtisаsı dil оlаn аli məktəblərin pеdаqоji fаkültələrində iхtisаs dili оlаn ingilis dilinin tədrisinin səmərəliliyini
təmin еdən ən önəmli аmillərdəndir. Motivasiya müvаfiq dil və nitq materiallarının mənimsənilməsi zamanı
tədricən mürəkkəbləĢən çalıĢma və tapĢırıqların yerinə yetirməyə və mərhələli, аrdıcıl Ģəkildə yaradıcı
kоmmunikаsiyа prоsеsinə keçməyə хidmət edən ən önəmli Ģərtlərdəndir [12, s. 38; 13, s. 139-138; 14, s. 39].
Diskursiv kompetensiya bilavasitə tələbələrdə Ģifahi nitq vərdiĢlərinin inkiĢaf etdirilməsi ilə bağlıdır.
Ġхtisаs dili оlаn хаrici dildə diskursiv kompetensiyanın fоrmаlаĢdırılmаsı və inkiĢаf еtdirilməsində
motivasiyanın xüsusi əhəmiyyət kəsb еtdiyini vurğulаyаrаq, mоtivаsiyаnın yаrаnmаsındа həm istifаdə еdilən
linqvistik vаsitələrin, həm də təlim mаtеriаllаrının rоlunu qеyd еtmək lаzımdır. Motivasiya bütün fəaliyyət
növlərinin əsasını təĢkil еdən, dillərin öyrənilməsinə təkаn vеrən və səmərəli nəticələrin əldə оlunmаsınа
хidmət еdən ən mühüm аmillərdəndir [11, s. 98]. Təlim prоsеsində istifаdə еdilən materialların məzmunu bir
stimul olaraq ixtisas dili kimi öyrənilən xarici dildə kоmmunikаsiyаyа tələbatın yаrаnmаsınа xidmət edir, və
nəticə etibarilə tələbələrin fəаl verbal fəaliyyətinə təkan verir. Ġngilis dilini ixtisas kimi tədris edən müəllimin
dilin mənimsənilməsinin psixoloji qanunauyğunluqlarını hаqqındа məlumаtlı оlmаsı tələbələrin tədris
prosesində rаst gələ biləcəkləri prоblеm və çətinliklərin qarĢısının alınması və onların aradan qaldırılmasının
səmərəli yоllаrının iĢlənməsinə хidmət еdir.
Təlim prоsеsində istifаdə еdilən mətnin tərkibində olan semantik informasiya diskursiv kоmpetensiyanın
fоrmаlаĢdırılmаsı və inkiĢaf etdirilməsi üçün stimul verən, оnlаrı fəаllаĢdırаn təkаn оlа bilər. Bununlа
bərаbər mətndə olan linqvistik xarakterli məlumаt kommunikasiyanın adekvat linqvistik strukturlаrdаn və
nitq mоdеllərindən istifаdə etməklə qurulmаsınа xidmət edir.
Dil fakültələrinin aĢağı kurslarında iхtisаs dili оlаn хаrici dildə diskursiv kompetensiyanın
fоrmаlаĢdırılmаsı və inkiĢaf еtdirilməsi yönümündə aparılan iĢ məqsədyönlü, sistеmli, mərhələli Ģəkildə
həyata keçirilməli və Ģərti olaraq 3 əsas mərhələni əhatə etməlidir:
1. Reseptiv mərhələdə yerinə yetirilən tapĢırıq və çalıĢmalar oxu və eĢidib-anlama üçün nəzərdə
tutulmuĢ autentik mətnlərin tələbələrə təqdim edilməsini nəzərdə tutur. Bu mərhələdə tələbələr
dildaĢıyıcılarının danıĢıq mətnlərini necə qurduqları ilə tanıĢ olur və onları müəyyən dərəcədə təqlid etməyə,
nitqlərini dildaĢıyıcılarının nitqlərinə bənzətməyə çalıĢırlar.
2. Reproduktiv mərhələ. Yaradıcı elementləri olan bu mərhələdə oxu və yaxud dinləmə üçün təqdim
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еdilən mətndə оlаn linqvistik materiallardan və nitq mоdеllərindən istifadə etməklə kоmmunikаtiv
situasiyaların yaradılması və müvafiq çalıĢmaların yerinə yetirilməsi plаnlаĢdırılır. Tələbələr onlara təqdim
edilmiĢ autentik mətnlərdən baza kimi istifadə edərək, mətndə olan leksik vahidlərdən və qrammatik
strukturlardan istifadə etməklə, eləcə də baza mətninin üslubi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla mətnin
məzmununu, mətnə dair özlərinin fikir və ideyalarını söyləyirlər.Bu mərhələdə tələbələr dаhа sərbəst, dаhа
müstəqil Ģəkildə fəаliyyət göstərir.
3. Produktiv (yaradıcı) mərhələ. Bu mərhələdə tələbələrdə diskursiv kоmpеtеnsiyаnın fоrmаlаĢdırılmаsı
inkiĢaf etdirilməsi və təkmilləĢdirilməsi bаĢ vеrir. Burаdа verbal kontekst əsasında situasiyaların yaradılması
və mövzu çərçivəsində yaradıcı xaraktеrli müхtəlif çаlıĢmа və tapĢırıqlar yerinə yetirilir. Tələbələr baza
mətnindən bir qədər uzaqlaĢaraq, özlərinin danıĢıq mətnlərini yaradır. Həmçinin sözü gеdən mərhələdə
tələbələr tərəfindən müstəqil Ģəkildə problemli situasiyaların yaradılması nəzərdə tutulur.
Хаrici dillərin tədrisi sаhəsində fəаliyyət göstərən mütəхəssislərin fikrincə, kontekstual situasiya dil
fakültələrinin аĢаğı kurs tələbələrinin verbal fəaliyyətini stimullaĢdıran yollardan biri olaraq, аuditоriyа
Ģərаitində tələbələrdə danıĢıq bacarıqlarının аdеkvаt Ģəkildə fоrmаlаĢdırılmаsı, inkiĢaf etdirilməsi və
təkmilləĢdirilməsi üçün istifadə edilən ən səmərəli vasitələrdən biridir [2, s. 27].
Lаkin, dilöyrənənlərin rаst gələ biləcəkləri kommunikativ situasiyaların sayını müəyyənləĢdirməsi
mümkün оlmаdığındаn, aĢağı kurslarda təhsil alan tələbələrdə diskursiv kompetensiyanın formalaĢdırılması
və inkiĢaf etdirilməsi prоsеsində yаlnız dildаĢıyıcılаrının və ingilis dilindən istifаdə еdən insаnlаrın
həyаtındаn götürülmüĢ situаsiyаlаrın tələbələrə təqdim еdilməsi məqsədəuyğundur. Оnu dа qеyd еtmək
lаzımdır ki, dillərin tədrisi sаhəsində çаlıĢаcаq mütəхəssislərin müаsir dövrün tələblərinə uyğun оlаn
səviyyədə hаzırlаĢmаq üçün оnlаrа ingilis dilindən müхtəlif аkаdеmik kоntеkstlərdə adekvat Ģəkildə istifаdə
еtmək qаbiliyyəti inkiĢаf еtdirilməlidir. Müvаfiq оlаrаq, iхtisаsı хаrici dil оlаn аli məktəblərin pеdаqоji
fаkültələrində təhsil аlаn tələbələrdə diskursiv kompetensiyanın fоrmаlаĢdırılmаsının əsas vasitələrindən biri
olduğunа baxmayaraq, situativ yanaĢma diskursiv kоmpеtеnsiyаnın qloballaĢma dövründə irəli sürülən
tələblərə uyğun olan səviyyədə formalaĢması və inkiĢaf etdirilməsini təmin edə bilmir və hаzırdа ingilis
dilini müvəffəqiyyətlə öyrədib-öyrənilməsini təmin еdə bilən priоritеt üsul kimi qəbul edilə bilməz.
Ġngilis dilini prоfеssiоnаl məqsədlərdə öyrənən аĢаğı kurs tələbələri onu dərk etməlidir ki, onların Ģifahi
nitqinin dinləyicilər tərəfindən yalnız baĢa düĢülməsi, yəni kommunikativ baxımdan qüsursuz olması heç də
kоmmunikаsiyаnın uğurlu оlub-оlmаmаsını qiymətləndirməyə imkаn vеrən yeganə meyar deyil [10, s. 46-47].
Nitq normativ baxımdan qüsursuz, yəni xarici dilin rеаl həyаtdа təbii ünsiyyət vаsitəsi kimi istifаdə еdilən
kоntеkstdə riаyət еdilən normalara uyğun olmalıdır. Хаrici dilin Ģüurlu Ģəkildə öyrənilməsi, mənimsənilməsi
tələbələrin kommunikativ fəaliyyətini fəallaĢdırır və linqvistik vаhidlərin və nitq nümunələrin
mənimsənilməsini təmin еtməklə аĢаğı kurs tələbələrində diskursiv kompetensiyanın formalaĢdırılması prosеsi
stimullаĢdırır.
Ġxitsas dili olan xarici dildə diskursiv kompetensiyaya yiyələnmə tamamilə yеni, kifayət qədər mürəkkəb
olan dinamik stereotiplər sisteminin əmələ gəlməsini tələb еdir. Birinci növbədə, diskursiv kоmpеtеnsiyаnın
inkiĢаf еtdirilməsi müvаfiq nitq vərdiĢ və bacarıqlarının fоrmаlаĢdırılmаsını nəzərdə tutur. TanınmıĢ
psixoloq N.J.Jinkin mənimsənilmiĢ dil sisteminin özünün xüsusi mexanizmlərə malik olduğunu qeyd edərək,
həmin mexanizmlərin həm qrammatik cəhətdən qüsursuz olan, həm də mənalı nitqin yaradılmasına səbəb
olduğunu göstərir. Bu da N.J.Jinkin tərəfindən normal insanın psixikasında intellekti və nitqi idarə edən
mеxanizmlərinin əlaqəli Ģəkildə fəaliyyət göstərməsilə izah edilir. N.J.Jinkin apаrdığı tədqiqatlar əsasında
operativ nitq yaddaĢının iki səviyyədən ibarət olduğu, və burada dilin ən yüksək səviyyələri və intellektin ən
elementar əməliyyatlarının əlaqəli Ģəkildə оlduğunu göstərir. Reseptiv mərhələdə qəbul еtmə zamanı əsas
əməliyyat sözlərin ―dekodlaĢdırılması‖, produksiya mərhələsində isə mənanın sözlərə yenidən
―kodlaĢdırılmasın‖dan ibarətdir. (N.J.Jinkin) [5; 6].
Hər bir аdi insanda iki əlaqəli, lakin oxĢar olmayan səviyyəsində intellekt və dil səviyyəsində nitqi idаrə
еdən mехаnizmlərin fəaliyyət göstərməsi haqqında nəzəriyyə insanın nitq fəaliyyətinin linqvistik və psixoloji
cəhətdən əsaslandırılması üçün Ģərait yaradaraq, onların bilavasitə xarici dillərin tədrisi metodikası ilə əlаqəli
olduğunu göstərir. Bu isə xarici dillərin tədrisi sistemini tələbələrin nitq fəaliyyəti ilə bərabər onların əqli
fəaliyyətinin inkiĢaf etdirilməsi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla iĢlənməsini mümkün edir. Dеyilənlər nitqin
kоmmunikаsiyа prosesində fikrin dil vasitəsilə formalaĢdırılması və ifadə edilməsi kimi baĢa düĢülməsi ilə
tamamilə üst-üstə düĢür.
Еyni zаmаndа, kоmmunikаsiyа dörd nitq fəaliyyəti оlаn Ģifahi nitq, eĢidib-anlama, oxu və yazı vаsitəsilə
həyata keçirilir. Produktiv nitq fəaliyyəti növləri olan Ģifahi nitq və yazı fikirlərin ifadə еdilməsinə qulluq
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еdir. Prоduktiv nitq fəaliyyəti növlərinin nəticələri hər hansı mətn səviyyəsində özünü biruzə verir. Problemi
tədqiq еdən аlimlər qеyd еdirlər ki, nitqin öyrədilməsi psixoloji baxımdan autentik materialların, yəni
kоmmunikаsiyа vasitələrinin və kоmmunikаtiv bаcаrıqlаrın аĢılаnmаsındаn qurulmuĢ bir prosesdir [8].
Dil fаkültələrinin аĢаğı kurslаrındа хarici dilin iхtisаs dili kimi tədrisini, o cümlədən də aĢağı kurs
tələbələrində ixtisas dilində diskursiv kompetensiyanın formalaĢdırılması və inkiĢaf etdirilməsini ləngidən və
prоsеsi mürəkkəbləĢdirən amillərdən biri daha ―güclü‖ ana dilinin öyrənilən xarici dilə mənfi təsirindən
ibarətdir. Ġntеrferensiya həm linqvistik hadisələr, nitq modelləri, danıĢıq strukturlаrı, həm də bütövlükdə
хаrici dil tədrisinin həyata keçirildiyi kontekst səviyyəsində baĢ verə bilər. Ġxtisas dili оlаn хаrici dildə
diskursiv kompetensiyanın formalaĢdırılması və inkiĢaf etdirilməsi zamanı, müqayisə edilən iki dilin
sistemləri və həmin sistemlərin kommunikasiya prosesində tətbiq edilməsi normaları аrаsındа mövcud olan
fərqlərlə yanaĢı, təlim prоsеsinin kеçirildiyi mühitin də müəyyən dərəcədə mənfi təsiri ola bilər. Dil mühiti
olmadığı hаldа xarici dilin, o cümlədən ingilis dilinin iхtisаs dili kimi tədris olunduğu Ģəraitin süniliyi
Ģərtləndirilir. Hər bir xarici dilin ali məktəblərdə, xüsusilə də iхtisаsı dil оlаn аli məktəblərin pеdаqоji
fаkültələrində tədrisində bаĢlıcа məqsəd tələbələrin ixtisas dilindən kоmmunikаsiyа məqsədlərilə adekvat
Ģəkildə istifadə etmək qabiliyyətinə yiyələnməsini elan еdərək, elə еhtimаl edilir ki, müvаfiq vərdiĢ və
bacarıqların inkiĢаf еtdirilməsi təbii Ģəkildə baĢ verəcək. Nəzəriyyə, proqram tələbləri və praktika arasında
mövcud olan ziddiyyət xarici dillərin tədrisi prosеsini əhəmiyyətli dərəcədə mürəkkəbləĢdirərək, dil
fakültələrinin aĢağı kurslarında təhsil alan azərbaycanlı tələbələrə ixtisas dili оlаn ingilis dilində diskursiv
kompetensiyanın aĢılanması prosesinə оlduqcа mənfi təsir göstərir.
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ABġ-IN ENERJĠ SĠYASƏTĠNDƏ YAXIN VƏ ORTA ġƏRQ FAKTORU:
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Müasir mədəniyyətin inkişafında hələ də ən mühüm hərəkət və enerji mənbəyini təşkil edən neft eyni
zamanda siyasi və iqtisadi münaqişələrin əsas səbəbidir. Ortadogu bölgəsi həm strateji mövqeyi, həm də
sahib olduğu neft ehtiyatları baxımından dünyanın ən zəngin bölgəsi olmasına görə ayrı bir əhəmiyyətə
malikdir. Yaxın Şərq, ABŞ-ın super güc mövqeyini qoruyub saxlamaq üçün son dərəcə kritik regiondur.
Bunun səbəbi ABŞ-ın fiziki olaraq Yaxın Şərqin neft və təbii qazına ehtiyacı olmadığıdır. Bu məqalə ABŞ-ın
super güc mövqeyinin davamı üçün Orta şərqin əhəmiyyətini və neft siyasətinin gerçək səbəblərini
göstərmişdir.
Açar sözlər: Yaxın və Orta Şərq, enerji siyasəti, neft, neft-dollar,ABŞ
Aysel YUSĠBOVA,
master, Baku State University
THE MĠDDLE EAST FACTOR IN US ENERGY POLĠCY:
CAUSES, ISSUES, RESULTS, PERSPECTĠVES
Oil is the most important source of energy and movement in today‟s civilization and also is a major
cause of political and economic conflicts.The Middle East is of great importance due to both its strategic
position and by virtue of the fact that it is the riches region of the world in terms of its oil reserves.Middle
East is extremely critical region in order to maintain the USA‟s superpower position. The reason of this is
not USA‟s physically being in need of Middle East‟s oil and natural gas.This article reveals the real reasons
for the US oil policy and the importance of the Middle East for the continuation of the superpower position
of USA.
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БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ ФАКТОР В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТЛКЕ США:
ПРИЧИНЫ, ПРОБЛЕМЫ, ВЫВОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Нефть является самым важным источником энергии и движения в современной цивилизации, а
также является основной причиной политических и экономических конфликтов. Ближний Восток
имеет большое значение как из-за его стратегического положения, так и из-за того, что он является богатым регионом мира по запасам нефти. Ближний Восток является чрезвычайно критическим
регионом, чтобы поддерживать положение сверхдержавы США. Причина этого заключается не в
том, что США физически нуждаются в нефти и природном газе на Ближнем Востоке. В этой
статье раскрываются реальные причины нефтяной политики США и важность Ближнего Востока
для продолжения сверхдержавой позиции США.
Ключевые слова:Ближний Восток,энергетическая политика, нефть,нефтедоллар, США
Ġbn Haldunun bir ifadəsində ―coğrafiya taledir‖ deyir.Bölgənin coğrafi mövqeyi o bölgənin müsbət və
ya mənfi Ģəkildə gələcəyini müəyyən edir.Coğrafi mövqe bir dəyər ifadə edir və yer altı-yerüstü bir çox
zənginliyi özündə saxlayır.Bu zənginliklər beynəlxalq əlaqələrin müəyyənləĢdirilməsində ən vacib amildir.
Ölkələrin taleyini coğrafi mövqelərinin təyin etdiyinə dair fikir, sözü gedən region Yaxın və Orta ġərq
olduğunda müzakirəsiz həqiqətə çevrilir. Bunun səbəbi Yaxın ġərqin iqtisadi, siyasi və strateji
əhəmiyyətidir.Orta Ģərqin taleyini də coğrafi mövqeyi və bu mövqeyindən qaynaqlanan zənginlikləri təyin
etmiĢdir.
Yaxın ġərq köhnə dünyanın mərkəzində yerləĢir; Asiya ilə Avropanın, Asiya ilə Afrikanın, Qara dəniz,
Aralıq dənizi və Hind Okeanının kəsiĢməsində yerləĢir.Yaxın ġərq öz coğrafi mövqeyinə görə tarix boyu
əhəmiyyətini qorumuĢ və bir çox mübarizənin mərkəzində olmuĢdur. Çünki Yaxın ġərq ġərq və Qərbi
birləĢdirən ticarət marĢrutlarının üzərində yerləĢir; Nil, Dəclə və Fərat kimi çaylar və SüveyĢ Kanalı, Hürmüz
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Boğazı kimi əhəmiyyətli su yolları da məhz burada yerləĢir.
Bu səbəblərə görə Yaxın və Orta ġərq tarixin hər dövründə bütün dünyanın diqqətini üzərinə çəkmiĢ və
super güclərin hegemonluq istəklərinə məruz qalmıĢdır. Dünyada güc sahibi olmaq istəyən dövlətlər, bu
regionu ələ keçirmək üçün suverenlik və demokratiyanı yaymaq adı altındaiĢğaldan və regionda
qarĢıdurmalar yaratmaqdan çəkinməmiĢlər.
Bu gün Yaxın ġərqi əhəmiyyətli edən əsas faktor 19-cu əsrin sonlarında aĢkar olunan neftdir. Yaxın
ġərq neft və təbii qaz ehtiyatları baxımından dünyanın ən zəngin bölgələrindən biridir.
Neft dünyanın ən qiymətli və rəqibsiz xammalı halına gəldikdən sonra, neftin çıxdığı hər yerdə
qiyamlar, müharibələr, dövlətçevriliĢləri bir-birininin ardınca baĢ vermiĢ və neftə sahib ölkələrin xalqları heç
bir zaman rahat nəfəs ala bilməmiĢdir. Yaxın ġərqdə neft, qan və siyasət bir-birinə qarıĢmıĢdır. (6, s 3)
Neft tarixinin bəlkə də ən əhəmiyyətli siyasi fiquru olan BirləĢmiĢ Krallığın sabiq baĢ naziri Uinston
Çörçill ―Bir damla neft, bir damla qandan daha dəyərlidir‖ deyərək gələcəkdə neft uğrunda çox qan
töküləcəyinin xəbərini vermiĢdir. OPEK-in qurucularından olan venesuelalı siyasətçi Pablo Pérez, dünya
siyasətinə etdiyi mənfi təsirlərindən ötəri nefti "ġeytanın pisliyi" olaraq dəyərləndirmiĢdir. (3, s 12)
Xüsusilə də 1950-ci illərdən etibarən dünya iqtisadiyyatının ürəyi Yaxın ġərqdə atmağa baĢlamıĢ, bölgədə
çıxan ən yüngül külək, dünya iqtisadiyyatı üçün böyük fırtınaların qopmasına səbəb olmuĢdur. (1, s 5)
Müasir dövrdə sənayenin, inkiĢafın, texnologiyanın və təbii ki mədəniyyətin inkiĢafında ən əhəmiyyətli
enerji qaynağını təĢkil edən neft, eyni zamanda, siyasi və iqtisadi qarĢıdurmaların baĢ aktorudur. Neft,
sənayenin sürətlənməsi və dünya əhalisinin sürətlə artmasıyla birlikdə bugün olduğu kimi gələcəkdə də
qarĢıdurmaların əsas aktoru olmağa davam edəcək.
KeçmiĢ vaxtlarda insanların təbiətdən əldə etdikləri metallara görə içində yaĢadıqları dövrü ―Tunc
dövrü‖, ―Mis dövrü‖ və s. Ģəklində adlandırmaları bu qaynaqların o dövrdə nə dərəcə əhəmiyyətli
olduqlarının bir göstəricisidir. Buna görə də 20-ci və 21-ci əsrləri ― Neft dövrü‖ kimi adlandırmaq yanlıĢ
olmazdı. ( 7, s 13) Enerjinin çox əhəmiyyətli olduğu dövrümüzdə Orta Ģərqə hökm edən güc enerjiyə də
hökm edəcəkdir. Enerjiyə hökm edən isə iqtisadiyyata, iqtisadiyyata hökm edən isə dünyaya hökm edəcək.
Nəticə olaraq Orta Ģərqə hökm edən dünyaya da hökm edəcəkdir.Buna görə, Yaxın ġərq hər kəsin diqqət
mərkəzindədir və böyük güclər heç vaxt Yaxın və Orta ġərqdən ayrılmadılar.
Təbii ehtiyatlarla zəngin olan ölkələr sərvətlərini çox rasional və ardıcıl Ģəkildə istifadə etməlidirlər. Əks
təqdirdə mövcud sərvət həmin ölkələrin qeyri-sabitliyinə səbəb olur. Bu mənada Orta ġərqin üstünlükləri bir
əngələ çevrildi; bölgənin sərvəti də bədbəxtliyə səbəb oldu.
Ġkinci Dünya müharibəsinə qədər Yaxın və Orta ġərq, Ġngiltərə üçün toxunulmaz bir bölgə idi. Ġkinci
Dünya müharibəsindən sonra rollar dəyiĢir və Böyük Britaniya Amerika BirləĢmiĢ ġtatları tərəfindən əvəz
edildi. Bu gün Yaxın ġərq ilə əlaqədar siyasətlərdə ABġ həmiĢə aktiv mövqedə yer alır. Digər ölkələr isə
ABġ mövqeyinə görə reaktiv bir mövqe göstərirlər. ABġ, regionun ən güclü aktorudur. Regiondakı
münaqiĢələrin əsas səbəbi ABġ və onun yeritdiyi siyasətidir.
Yaxın və Orta ġərq ABġ-ın supergüc mövqeyini davam etdirməsi üçün çox mühüm bir bölgədir. Bunun
səbəbi ABġ-ın Yaxın ġərq neft və təbii qazına fiziki olaraq asılı olması deyil. ABġ bir dövlət olaraq Yaxın
ġərqin neft və təbii qazına ehtiyac yoxdur. ABġ dünyanın ən çox neft və təbii qazını istehlak edərkən həm də
ABġ dünyada ən çox neft və təbii qaz istehsal edən ölkədir.
ABġ-da neft istehlakı ildə təxminən 913 milyon ton olsa da, 571 milyon ton istehsal edilir. Ġstehsalın
istehlaka nisbəti 62,5% təĢkil edir. Qalan 37,5% -i əsasən Kanada, Venesuela və Meksikadan, qalanlarını isə
Yaxın ġərqdən idxal edir. ABġ kiçik bir ehtiyata sahib olsa da, onun ehtiyatlarından maksimum səmərə əldə
etmək üçün texnoloji vasitələrdən istifadə edir və tədricən neftdən asılılığını azaldır.
Neft istehlakı vərdiĢləri baxımından ABġ digər ölkələrdən fərqlidir. Amerika cəmiyyəti avtomobilə
yanacaq olaraq 67,8% səviyyəsində yanacaq istehlak edir. Amerikalıların əksəriyyəti evdə yüksək
mühərrikləri olan və yanacaq istehlakından çox olan böyük Amerika avtomobillərinə malikdir. ABġ-da
ĢəhərləĢmə üfüqi olduğundan, məsafələr arasındakı məsafə sürücülük tələb edir. Buna görə, amerikalıların
velosipedlə və ya ayaqla iĢə və ya alıĢ-veriĢə getmələri mümkün deyil. ABġ-da hər il təxminən 20 milyon
avtomobil satılır. Bununla birlikdə, hər il yeni istifadəçilər almaq üçün 16 il sürücülük vəsiqəsi trafikə səbəb
olur. Bütün bunlar neftə tələbatını artırır.(13)
ABġ-da benzin və benzin üçün bu yüksək tələbat Amerika həyat tərzinin əhəmiyyətli bir hissəsidir,
çünki benzinin qiymətinin artması Amerika cəmiyyətinə birbaĢa və mənfi təsir göstərir. Buna görə də, ABġ
hökuməti davamlı subsidiya ilə qaz qiymətlərini aĢağı saxlayır. Benzin qiymətlərinin sabitliyini saxlamaq
ABġ administrasiyasının prioritetlərindən biridir. ( 9)
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Diaqram 1. ABŞ-ın enerji ( neft və təbii qaz) istehsalı və istehlakı / milyon ton / illik /2018
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Diaqram1- dən görüldüyü kimi ABġ-ın təbii qaz istehlakı ildə 635,8 milyon ton olduğu halda illik
istehsalı 631,6 milyon ton olmuĢdur. ABġ istehlak etdiyi təbii qazın 99%- ni öz istehsalı hesabına
ödəyir.ABġ təbii qazda xaricdən asılı olmaqdan xilas olmuĢ və öz-özünü təmin edən ölkə halına gəlmiĢdir.
Bu isə ABġ-ırahatlaĢdırmıĢ və onun daha cəsarətli addımlar atmağa kömək etmiĢdir.
ABġ-ın neftin mərkəzi olan Orta Ģərqə olan asılılığı 8,7%-dir ki, bu nisbət gün getdikcə aĢağı düĢür.
Çünki bir tərəfdən ABġ öz qaynaqlarını inkiĢaf etdirərkən, digər bir tərəfdən də Yaxın ġərqə alternativlər
axtarır. Son dövrdə Venesuela kimi yeni neftlə zəngini ölkələri alternativ mənbə kimi istifadə edir. Bütün bu
addımlar ABġ-ın Yaxın ġərq neftinə olan ehtiyacını getdikcə azaldır.
Diaqram 2.Yaxın və Orta Şərqin neft ixracatı / faizlə(%) / illik / 2017
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Əvvəlcə də ifadə edildiyi kimi Yaxın və Orta Ģərq dünyanın enerji mərkəzidir. Enerjiyə ehtiyacı olan
bütün böyük güclərin gözü isə Yaxın və Orta Ģərqdədir. Yaxın ġərq ölkələri neftin kiçik bir hissəsini özləri
istehlak edərkən, bunun əksəriyyətini ixrac edir. Biz ixracat bölgələrinə baxdığımızda, Asiya-Sakit okean
bölgəsi diqqət çəkir. Orta ġərq, neftinin 73,2%-ni Asiya - Sakit okean bölgəsinə, 14%-ni Avropaya, 9,2%-ni
isə ġimali Amerikaya ixrac edir. Ölkə olaraq isə ən çox ixracat etdiyi müvafiq olaraq Çin, Yaponiya və
Hindistandır.
Nəticədə ABġ dövləti Yaxın və Orta ġərqin neft və təbii qazına ehtiyac duymur. ABġ neft və təbii qazda
az ehtiyata malik olsa da, dünyanın ən çox neft və təbii qaz istehsal edən ölkəsidir. BaĢqa sözlə, ABġ
ehtiyatlarından sonuna qədər istifadə edir. Əslində, o, ehtiyacı olan neftin 63% -ni və təbii qazın 99% -ni
istehsal edir. Qalanlar isə əsasən qonĢu ölkələrdən idxal olunur. Ġllik neft istehlakının yalnız 8,7% -i Yaxın
və Orta ġərqdən idxal olunur. Təbii qaz isə idxal etmir.
ABġ-ın 2035-ci il etibarilə enerji ehtiyacının hamısını öz qaynaqlarından qarĢılayaraq öz-özünütəmin
edən ölkə halına gələcəyi proqnoz edilir. Əslində ABġ 2014-cü ildə ən böyük neft və təbii qaz istehsalçısı
oldu və hələdə dünyada bu sahədə lider olmağa davam edir.
ABġ Yaxın ġərqin neft və təbii qazına yuxarıda göstərildiyi kimi ehtiyac duymur. Bu baxımdan, ABġ-ın
Yaxın ġərqdəki planları, maraqları və səbəbləri fərqlidir. ABġ əsasən Yaxın ġərq neftinin marketinqi, bu
neftin satıĢından əldə edilən böyük neft-dollar ( petrodollar- ing.) dövrü ilə bağlıdır. Bu siyasət Yaxın
ġərqdəki münaqiĢələrə gətirib çıxarır. Bu siyasətdə, bölgədəki tərəfdaĢı və Troya atı olan Səudiyyə
Ərəbistanıdır. Səudiyyə Ərəbistanı bölgədə ABġ-a maneə təĢkil edəcək xarici siyasət inkiĢaf etdirmək bir
yana, ABġ ilə strateji ortaq olaraq hərəkət edir. Buna görə Səudiyyə Ərəbistanını ABġ-ın Yaxın ġərqdəki
Ġngiltərəsi olaraq dəyərləndirmək heç də yersiz deyil.( 2, s12-13)
Bu istiqamətdə ABġ-ın Yaxın ġərqə bu qədər müdaxilə etməsinin və nəticədə Orta Ģərqin qan gölünə
dönməsinin müəyyən səbəbləri vardır.
Birincisi, ABġ Ģirkətlərinin maraqlarını qorumaqdır. Yaxın ġərqdə neft mövzusunda ən əhəmiyyətli
aktyorlar nəhəng neft Ģirkətləridir. Neft axtaran, çıxaran, daĢıyan və satan böyük nisbətdə ABġ Ģirkətləridir.
Terrorizmə qarĢı müharibə əslində bölgədə yüz milyardlarla dollarlıq sərmayəsi olan bu Ģirkətlərin
maraqlarını qorumaq üçün edilməkdədir. Terrorist hədəflər olaraq göstərilən yerlər, baĢlıca enerji
qaynaqlarının xəritəsidir. Neft arxasında qaçan Ģirkətlər, ölkələrini və kəĢfiyyat təĢkilatlarını də sürətlə
regiona çəkməkdədirlər.( 1, s 137)
Neftin əhəmiyyətini anlayan və bu sahədə fəaliyyətə keçən ilk Ģəxslər krallar qədər güclü, bu Ģəxslərin
qurduqları Ģirkətlər isə dövlətlər qədər zəngin hala gəlmiĢlər.( 4, s 205) Dünyada neft sektorunun bir nömrəsi
olan Exxon Mobil, tək baĢına 200 ölkənin 180-inden daha böyük bir Ģirkətdir. Bu Ģirkətlər dünya siyasətini
səhnə arxasından idarə edirlər . ABġ köhnə Xarici iĢlər Naziri Kandaliza Rays və vitse prezidenti Dik
Çeyninin bu neft Ģirkətlərinin üst səviyyə idarəçiləri olduğu düĢünüldüyündə vəziyyət daha yaxĢı aydın
olacaq. Aydındır ki, ABġ və dünyanı bu Ģirkətləri hələ də idarə edir. Bu Ģirkətlər əldə edilən razılaĢmalar
nəticəsində çox ucuza aldıqları nefti çox yüksək qiymətlərə dünyaya satmaqdadırlar.
ABġ-ın Yaxın ġərqə müdaxilələrinin ikinci əhəmiyyətli səbəbi Yaxın ġərq neftinə möhtac olan
Avropanı, Asiya Sakit okean bölgəsini və xüsusilə Çinə nəzarət etmək istəyidir. ABġ Yaxın ġərqdəki neft və
enerji bazarına nəzarət edərək Yaxın ġərq neftindən asılı olan potensial rəqiblərinə nəzarət edə bilməkdədir.
Orta Ģərqi nəzarət etmək demək, rəqiblərin iqtisadi gücünə də nəzarət etmək deməkdir. Bu mənada Yaxın
ġərqdə əsl mübarizə ABġ və Çin arasında baĢ verir. ABġ-ın əsas məqsədi neft qaynaqlarının baĢına keçib
enerji yollarını nəzarət altına alaraq, bütün rəqiblərini nəzarət edə biləcək bir mövqeyə sahib olmaqdır.ABġın Yaxın ġərq siyasətinin əsas strateji istiqamətinin mahiyyəti bundan ibarətdir.( 10)
Üçüncü səbəb isə ABġ-a neft-dollarları cəlb etmək və ABġ-da saxlamaqdır. Yaxın ġərq ölkələrinin neft
satıĢından əldə etdiyi dollar "Neft dollarları"(Petrodollar) adı verilir. Dünyada illik 2 trilyon dollarlıq neft
ticarəti və gəliri var. Bu rəqəmin Orta ġərqə düĢən payı ildə 700 milyard dollar təĢkil edir. Neft qiymətləri
yüksək olduğu dövrlərdə Yaxın ġərqin neft ixracından əldə etdiyi gəlirin hər il 1 trilyon dollardan çox
olmasıdır.
Yaxın ġərq ölkələri neftdən əldə etdikləri böyük həcimli pul vəsaitini regionun inkiĢafına rəvac verəcək
sahələrə investisiya qoymaq əvəzinə ,bu vasaiti ABġ-ın iqtisadiyyatında investisiya qoyaraq dəyərləndirirlər.
Neft-dollarlar, Yaxın ġərq hökmdarlarının hakimiyyətdə qalması üçün lazımı zəmanət vermiĢdir. Yaxın ġərq
ölkələrinin hökmdarlarının hakimiyyətlərinin davam etməsini təmin etmək məqsədi ilə bu krallıqlarla
imzalanan müqavilələrə görə neftdən əldə edilən pul vəsaiti ABġ-da, ABġ bankları, fondları və birjalarında
qiymətləndirilir. Beləliklə, ABġ-ın çap edib tədavülə buraxdığı dollarlar ölkəyə gəlir və investisiya qoyuluĢu
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formasında qayıdır . Öz növbəsində buda BirləĢmiĢ ġtatların maliyyə risklərinə , ümumilikdə onun
iqtisadiyatına və inkiĢaf dinamikasına müsbət təsir göstərir. Bu, ABġ-ın iqtisadiyyatının maliyyələĢdirilməsi
deməkdir. Yəni dollar ABġ-a qayıdır.
Neftin satıĢından əldə olunan dollarlar Yaxın ġərqə nağd pul kimi heç vaxt geri qayıtmırlar. Neftdən
gələn vəsaitlər kralların ABġ-dakı bank hesablarına yatırılır. Krallara xərclərini ödəyəcək miqdarda vəsaiti
ölkəyə geri qaytarmağa icazə verilir. Vəsaitin qalan böyük hissəsi ABġ-ın maliyyə bazarlarında dövriyəyə
buraxılır. Bu ölkələr ABġ-da trilyonlarla dollar olan bu neft-dollarların hamısını hesablarından çıxardıb
ölkələrinə qaytarmaq istəsələr belə, buna nail ola bilməyəcəklər. Çünki Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının bu
vacib təsir vasitəsini əldən vermək niyəti yoxdur, bu ölkələrə xərclərini ödəyə biləcək qədər vəsaitin
qaytarılmasına Ģərait yaradır. Yaxın ġərqin monarxları bunun fərqindədirlər və hakimiyyətlərini itirməmək
üçün ABġ-ı bütün sahələrdə dəstəkləyirlər . ABġ –ın baĢına bir Ģey gəlməsi halında , ABġ-ın maliyyə
bazarlarındakı kralların neft-dollarları buxarlanacaq. ABġ və Yaxın ġərqdəki neftlə zəngin ölkələrin
hökmdarları arasında belə bir qarĢılıqlı maraq var.
Dördüncü səbəb isə silah satıĢıdır. Dünyanın neft və təbii qaz ehtiyatlarının təxminən yarısına sahib olan
Yaxın ġərq dünyanın ən inkiĢaf etmiĢ bölgələrindən biri olmalı idi. Ancaq bu regionun qlobal böyümə və
inkiĢafda heç bir payı yoxdur və regiondakı ölkələr inkiĢaf etməkdə olan və ya az inkiĢaf etmiĢ ölkələr
arasındadır. Çünki regionun qaynaqları və neftdən əldə olunan gəlirlər ölkədə rifahın artması əvəzinə digər
sahələrdə sərf olunur.
ABġ-ın maraqları, Orta Ģərqdə yaĢanan qarĢıdurmaları və hərbi gücün varlığını tələb edir. Bölgədəki hər
bir qarĢıdurma silahlanmaya səbəb olur. ABġ, Orta Ģərqə satdığı silahların qarĢılığında Orta Ģərqin əlindəki
dollarları geri alır. Yəni ―nə qədər çox silah, o qədər çox neft və dollar‖ kimi bir düstur ortaya çıxır.
Nəticədə, bölgədəki münaqiĢələr həmiĢə güclənmiĢdir. (1)
1980-ci ildə yaranan Ġran-Ġraq müharibəsində ABġ silahları hər iki tərəfə sataraq ödədiyi dollarları geri
aldı. 1990-cı ildə və 2003-cü ildə yenə ―neft‖ üzündən baĢlayan, ABġ-ın Ġraqla etmiĢ olduğu döyüĢdə Ġraq
tərəfindən istifadə edilən silahların böyük bir qisiminin ABġ-dan alınmıĢ olması, ABġ-ın öz silahlarıyla
vurulması baxımından da maraqlıdır. 2003 hücumunun səbəbini meydana gətirən ―həddindən artıq
silahlanma‖nın da ABġ tərəfindən formalaĢdırılması ABġ-ın ―hərbi iqtisadiyyat‖ siyasətinin bir nəticəsidir.
2014-cü ildə Orta ġərqin hərbi xərcləri 200 milyard dollara çatdı. 2017-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanı hərbi
xərclərini 9,2% artırmıĢ və 69,4 milyard dollara çatan hərbi xərclərlə dünyada üçüncü olmuĢdur ( birinci və
ikinci yerləri müvafiq olaraq ABġ və Çin tutmaqdadır).( 8, s 6)
Böyük Ġskəndər, Aristotelə bir məktub yazır. ―ĠĢğal etdiyim torpaqlardakı insanları təhkim altında tuta
bilmək üçün nələr etməliyəm‖ deyə soruĢar və Aristotel də cavab olaraq bu nəsihəti verir: ―Ġnsanların arasına
nifaq toxumlarını əkəcək, bir-biri ilə döyüĢdükləri zaman özünüzü hakim olaraq qəbul etdirəcəksiniz; amma
razılığa gedən bütün yolları da bağlayacaqsınız!‖ Bu gün edilən da eynilə budur. (12)
Aristotelin məsləhətlərini dinləyən böyük dövlətlər üzündən 20-ci əsrdə dünya xəritəsi tarixin heç bir
dövründə olmadığı qədər dəyiĢikliyə məruz qalmıĢdır. Bu əsrdə bu dövrə qədərki müharibələrin cəmindən
daha çox savaĢ olmuĢdur. Yalnız II. Ġkinci Dünya Müharibəsində rəsmi rəqəmlərə görə, 80 milyon insan
həyatını itirdi.
ABġ-ın Yaxın ġərqə müdaxilələrinin beĢinci səbəbi isə, neft ticarətinin dollarla olmasını təmin etmək və
dolların "ehtiyat pul" mövqeyiini qorumaqdan ibarətdir. ABġ-ın OPEK ölkələri ilə razılaĢmasından sonra
neft ticarəti əsasən dollarla aparılır. Neftin dollarla satılması, dolların ehtiyat pul olmağa davam etməsinin ən
güclü dayağıdır. Neft ehtiyacı olan dövlətlərin neft ala bilməsi üçün, əllərində dollar saxlaması lazımdır. Bu
səbəbə görə də, neft almaq istəyən dövlətlərin lazımlı dolları təmin edə bilməsi üçün, ABġ-a mal və xidmət
verərək dollar almaqdan baĢqa çarələri yoxdur. Bu deməkdir ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları bütün dünya
dövlətlərinin mal və xidmətlərini pulsuz Ģəkildə ala bilər.Bir ildə 2 trilyon dollara yaxın neft ticarəti
olduğuna görə, bu ticarətin dollarla davam etməsi ABġ üçün həyati dərəcədə əhəmiyyətlidir.
BirləĢmiĢ ġtatların qurduğu bu sistemə qarĢı keçmiĢdə qarĢı çıxanlar da olmuĢdur. Məsələn, 2001-ci ildə
Səddam Hüseyn neftin avro ilə satacağını bildirmiĢdi, lakin bu addımın nəticələri Saddam üçün çox ağır
olmuĢdur. Rusiya bu gün AĠ ilə neft və təbii qaz ticarətini avro ilə həyata keçirir. 2008-ci ildən etibarən Ġran
neft və təbii qaz ticarətində dollarlardan imtina etdiyini açıqlamıĢdır. Neft və təbii qaz ticarətində ən böyük
payı olan Yaxın ġərqin dollardan imtina etməməsi ABġ üçün çox vacibdir. Bunun davamlılığını təmin etmək
üçün lazım olan hər Ģeyi edir və edəcəkdir.
Dünya enerji mərkəzi olanYaxın ġərq, neft ehtiyatlarının yarıdan çoxuna sahib olduğu üçün bütün
dünyanın diqqət və marağını öz üzərindətoplamıĢdır. Xüsusilə inkiĢaf etmiĢ ölkələrin neftdən asılılığı
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regionda hər cür münaqiĢənin baĢ verməsinə səbəb oldu. Böyük güclərin mübarizəsindən isə ən böyük zərəri
regionun əhalisi çəkir.
ABġ-ın Yaxın ġərqlə bağlı siyasəti digər böyük dövlətlərdən fərqlənir və bu siyasətlər regional siyasətdə
həlledici rol oynayır. Digər böyük dövlətlərdən fərqli olaraq, ABġ Orta ġərq neftinə ehtiyac duymur. Lakin
Avropa və xüsusilə Asiya-Sakit okean regionu Yaxın ġərq neftindən çox asılıdır.
2015-ci ildən ABġ dünyada ən çox neft istehlakı ölkəsidir. Amma dünyanın ən çox neft istehsal edən
ölkəsi də ABġdır. ABġ hər il xarici neftdən asılılığını azaldır. ABġ öz enerji tələbatını öz mənbələrindən
təmin etsə belə, bu, ABġ-ın Yaxın ġərqə nəzarət etməkistəyində ən kiçik dəyiĢiklik belə etməyəcək. (11)
ABġ-ın rəqibləri üzərində təzyiq qurmaq və onlara nəzarət etmək vasitələrindən biri də, rəqiblərinin
enerji təmin etdikləri qaynaqları nəzarət etməkdir.Bu səbəblə, ABġ, rəqiblərini ucuz enerji qaynaqlarına
asanlıqla və problemsiz çatmalarını qarĢısını almaq üçün Yaxın ġərqdəki hər cür əməliyyatları edir.
Digər tərəfdən, bu gün neft ticarəti əsasən dollara çevrilir. ABġ-ın yeganə super güc mövqeyi dollar
mövqeyinə paraleldir. Dollar azaldıqda, ABġ iqtisadiyyatı çökəcək. Buna görə də, neft ticarətinin dollarla
davam etdirilməsi ABġ üçünçox vacibdir.
Digər mühüm mövzu isə neft-dollar dövrüdür. Dünya neft ticarətinin nəticəsində ortaya çıxan bu nəhəng
pulun təkrar ABġ-a dönməsi və ABġ bazarlarında qiymətləndirilməsi, ABġ iqtisadiyyatının
maliyyələĢdirilməsi və borclarının ödənilməsi mənasını verir. Xarici investor çəkmək üçün hər yolu sınayan
Türkiyə kimi ölkələrlə ABġ-ın bu vəziyyətini müqayisə etdikdə neft-dollar dövrünün ABġ iqtisadiyyatına nə
qədər böyük fayda vermiĢ olduğu daha yaxĢı aydın olur.
ABġ maraqları həmiĢə regionda qarĢıdurmalar, münaqiĢələr tələb edir. Çünki hər bir qarĢıdurma yeni
silah satıĢı deməkdir. Həm Yaxın ġərq ölkələrinin bir-birləriylə olan konfliktləri, həm də Orta Ģərq
monarxlarının hakimiyyətlərini qoruya bilmək və davam etdirə bilmək üçün güclü ordular yetiĢdirməsi
sürətli silahlanmaya səbəb olmuĢdur və regionun zəif resursları artıq müdafiə xərclərinə yönəldildi. Bu isə
ABġ silah sənayenin ehtiyatlarının bitməsi və silah fabriklərinin iyirmi dörd saat fasiləsiziĢləməsi deməkdir.
Beləliklə, yenə qacanclı çıxan ABġ olur. (11, s 36-38)
Digər tərəfdən Yaxın ġərqdə neft ticarətinin ən əhəmiyyətli oyunçusu ABġ-ın nəhəng neft Ģirkətləridir.
Onlar neft axtaran və dünyaya satan Ģirkətlərdir. ABġ-ın bölgədəki əməliyyatlarının bir məqsədi,
Ģirkətlərinin maraqlarını qorumaqdır.
Bu gün ABġ-ın Yaxın və Orta ġərqə istiqamətlənmiĢ istər iqtisadi, istər hərbi, istərsə də mədəni
əməliyyatlarını bu çərçivələrdə dəyərləndirmək məqsədəuyğindur.
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CYPRUS PROBLEM IN EU-TURKEY RELATIONS
This article looks into the biggest issue- CYPRUS problem within the EU-Turkey relations. As well as,
brief history of Cyprus problem, plans suggested for tackling this issue, also the effect of this problem on EuTurkey relations are thoroughly analyzed,
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Türkiyənin Avropa Birliyinə rəsmən namizəd elan edildiyi 1999-cu ilin dekabrında AB Helsinki
Zirvəsindən sonra daxili siyasətdə ciddi mənada demokratikləĢmə islahatları baĢlamıĢ və bu sahədəki real
addımlar 2003-2004-ci illər altıncı, yeddinci və səkkizinci harmoniya paketləri ilə həyata keçmiĢdir. 2003-cü
ildə qəbul edilən islahatlarla; düĢüncə və ifadə azadlığının geniĢləndirilməsi, ölüm cəzasının aradan
götürülməsi və Avropa Ġnsan Haqları Məhkəməsi iĢığında mühakimə etməyin yeniləĢməsini əhatə edən
qanunları ilə Türkiyə Kopenhagen siyasi meyarlarına daha da yaxınlaĢmıĢdır. Bu konstitusiya dəyiĢiklikləri
AB prosesini əsas götürdüyündən ictimai qütbləĢməyə yol açmıĢ və islahatlar üzərində konsensus əldə
edilmiĢdir. Tam üzvlük üçün müraciətin edildiyi 1959-ci ildən 2005-ci ilə qədər eniĢli-yoxuĢlu bir yol
izləyən Türkiyə-AĠ münasibətləri 2005-ci ildə tam üzvlük üçün müzakirələrin baĢlamasıyla da tam stabil hal
almamıĢdır. Bu baxımdan Türkiyənin AĠ-ə üzvlük prosesinin sürətlənməsində önündəki ən böyük problem
"Kipr məsələsi" və "Limanlar problemi" olaraq önə çıxır.
Bütün üzv dövlətlər 35 baĢlıq altında təsnif edilmiĢ AĠ-də iĢtirakla bağlı müzakirələrdə əldə olunan
nəticələri qəbul etmək məcburiyyətindədirlər. Belə ki, danıĢıqlar prosesi də namizəd ölkənin Avropa
Birliyində qəbul edilən bu qanunları hansı formada və hansı təqvim çərçivəsində qəbul edəcəyini və tətbiq
etmək üçün müvafiq inzibati quruluĢu necə yaradacağını müəyyənləĢdirdiyi ətraflı bir araĢdırma prosesidir.
Ancaq bu prosesdə Türkiyə istiqamətində bir kilidlənmə baĢ verir."Kipr problemi" və bununla bağlı olaraq
ortaya çıxan "Limanlar problemi" səbəbiylə səkkiz müzakirə baĢlığı AĠ tərəfindən təxirə salınmıĢdır; Cənubi
Kipr altı müzakirə baĢlığına açılıĢ meyarı gətirərək prosesə qarĢı çıxmıĢ və baĢlıqların təxirə salınmasına
səbəb olmuĢdur. Həmçinin Türkiyə üçün "imtiyazlı tərəfdaĢlıq"-da israr edən Fransa birbaĢa üzvlük ilə bağlı
olduğu səbəbiylə də beĢ baĢlığın açılmasına mane olmuĢdur. Buna görə də, tamamilə siyasi səbəblərdən ötrü
müzakirələr öz sürətini itirmiĢdir.
Son olaraq "Ərzaq Təhlükəsizliyi, Baytarlıq və Fitosanitariya" baĢlığının açılmasına qərar verilmiĢ,
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beləliklə, AĠ prosesindəki 35 baĢlıqdan müzakirəyə açılabilənlərin sayı 13-ə yüksəlmiĢdir. Bu baĢlıqlar
arasında təkcə elm və araĢdırma müvəqqəti olaraq bağlanmıĢdır. Siyasi veto səbəbiylə bundan sonra Türkiyə
ilə danıĢıqlara açıla biləcək baĢlıq sayı yalnız üç olmuĢdur. Bununla yanaĢı "Kipr problemi" həll edilmədiyi
təqdirdə üzərində siyasi veto olmayan bu üç baĢlığın da bağlanma ehtimalı var və belə halda da Türkiyənin
üzvlük prosesinin çıxmaza girməsi mümkündür.
Türkiyənin AB üzvlüyü yolunda qarĢı-qarĢıya gəldiyi ən mühüm problem sayılan Kipr məsələsi
baĢlanğıcından günümüzə qədər bir neçə dəfə Ģəkil dəyiĢdirmiĢdir. Ancaq günümüzdə Türkiyə-AĠ
münasibətlərinə təsir edən Kipr Problemi Ankara Müqaviləsinin geniĢləndirilməsini nəzərdə tutan Əlavə
Protokol (limanların və hava ərazisinin Cənubi Kiprə açılması) və ġimali Kiprə tətbiq olunan dəyiĢikliklərin
aradan qaldırılması məsələlərindən irəli gəlir. Məlum olduğu kimi, Türk liman və Hava limanları 1987-ci ilə
qədər Cənubi Kiprin istifadəsinə açıq idi. Ancaq Magosa, Girne və Gəmi Evi limanlarına gələn Türk və
xarici bayraqlı gəmilərin daha sonra Cənubi Kipr limanlarına gəldikdə icraata tabe tutulmaları; BMT
Təhlükəsizlik ġurasının qətnamələri və təqib edən siyasi proseslər, Cənubi Kipri Kipr Adasının qanuni
dövləti və hökuməti kimi tanıtmaq və qəbul etdirməyə yönəlik fəaliyyətlər nəticəsində Türk liman və hava
limanları 14 May 1987-ci il tarixindən etibarən Cənubi Kiprə bağlanmıĢdır.
Problemin həll istiqamətində atılan ən önəmli addım kimi xarakterizə edilən və 2004-cü ildə
referendumla hər iki tərəfin təsdiqinə təqdim olunan Annan Planı Kipr Adasının Ġngilis bazaları bölgəsi
xaricində qalan hissəsinin müstəqil və federal xarakterli bir dövlət olacaq Ģəkildə birləĢdirilməsini nəzərdə
tuturdu. Plana əsasən BirləĢmiĢ Kipr Respublikasındakı nazirliklərin ən azı üçdə biri türklərdən ibarət olacaq,
prezident və baĢ nazir orqanları on ayda bir türklər və yunanlar arasında dəyiĢəcəkdi. Annan Planı Türkiyə
tərəfindən qəbul edilməsinə baxmayaraq, Yunanlar tərəfindən rədd edilmiĢdir. Rum Cəmiyyətinin bu rəddi
qarĢısında BMT və AĠ daxil bütün beynəlxalq aləmin dəstəklədiyi bu əhatəli həll planı etibarsız hala
gəlmiĢdir. (3,s.9) BMT BaĢ Katibi Annan 2004-ci il 28 May tarixli xoĢməramlı missiya hesabatında
referendumlar sonrası Kipr Türklərinin vəziyyətinin beynəlxalq aləm tərəfindən ələ alınması zəruriliyinə
iĢarə etmiĢ və Kipr Türklərinə təzyiq tətbiq etmək və ya onları dünyadan təcrid etmək üçün heç bir əsas
qalmadığını bildirmiĢdir. (1,s. 5) Bu çərçivədə Kipr Türklərinə qarĢı embarqo və məhdudiyyətlərin
qaldırılması üçün beynəlxalq aləmə və Təhlükəsizlik ġurasına müraciət edilərək Kipr Türk tərəfinin
inkiĢafını əngəlləyən və onları dünyadan təcrid edən əməliyyatlara son verilməsi istənmiĢ, 541 və 550 saylı
Təhlükəsizlik ġurası qərarlarının buna maneə təĢkil etmədiyi vurğulanmıĢdır. Həmçinin Kiprdəki həllin
siyasi bərabərlik və tərəfdaĢlığa əsaslananmasının vacibliyi və planın uğursuzluğunun Rum tərəfinin
məsuliyyəti olduğu vurğulanmıĢdır.
Buna baxmayaraq Cənubi Kipr 1 May 2004-cü ildə "Kipr Respublikası" adıyla AĠ-yə tamhüquqlu üzv
olmuĢ və Rumlar və Yunanlar tərəfindən ġimali Kiprə tətbiq olunan embarqo AĠ ölkələri tərəfindən də tətbiq
olunmağa baĢlamıĢdır. 2005-ci ildə danıĢıqların baĢlaması ilə Türkiyə Gömrük Birliyini aralarında Cənubi
Kipr Rum Təbəqəsinin də olduğu on yeni AĠ üzvünü də əhatə edəcək Ģəkildə geniĢləndirən Əlavə Protokolu
imzalamaq məcburiyyətində qalmıĢdır. Ankara SaziĢi və Əlavə Protokol ilə qarĢılıqlı götürülən mühüm
öhdəliklərdən biri də AĠ və Türkiyədən ibarət olan məkanda malların sərbəst hərəkətinin təmin olunmasıdır.
Bu səbəblə Türkiyənin Cənubi Kipr gəmi və təyyarələrinin Türk liman və hava limanlarına daxil olmasına
icazə verməməsi malların sərbəst hərəkətinin qarĢısının alınması kimi Ģərh olunmaqda və Türkiyə
müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirməməklə günahlandırılır. Hüquqi baxımdan liman və
hava limanlarının açılması Türkiyənin öhdəliyi olmaqla yanaĢı, bu öhdəliyi doğuran Əlavə Protokolun
imzalanmasından əvvəl AĠ ġimali Kipr Türk Cümhuriyyətinə tətbiq edilən dəyiĢikliklərin qaldırılacağı
yönündə yazılı olmayan bir təklif etmiĢ və Türkiyə bunun qarĢılığında limanlarını və aeroportlarını Cənubi
Kipr gəmi və təyyarələrinə açmağı qəbul etmiĢdir.Ancaq ġimali Kiprə dəyiĢikliklərin qaldırılması
istiqamətində bir irəliləyiĢ olmamıĢ, buna qarĢılıq liman və aeroportlarının açılması istiqamətində Türkiyə
üzərindəki təzyiqlər artmıĢdır. Belə ki, ġura Qərarı ilə müzakirə prosesində bağlanan səkkiz fəslin açılması,
Türkiyənin Cənubi Kipr gəmi və təyyarələrinə liman və hava limanlarını açması Ģərtinə bağlanmıĢdır.
Həmçinin Cənubi Kipr AĠ -ə daxil olduqdan sonra ġimali Kipr üzərindəki embarqo və dəyiĢikliklərin
davam etdirilməsi və Türkiyənin AĠ namizədlik danıĢıqlarının dalana daxil olması istiqamətindəki
fəaliyyətini daha da artırmıĢdır. 2004-ci ildə Rum təbəqəsinin Annan Planını rədd etməsindən sonra Avropa
Ġttifaqının Ümumi ĠĢlər və Xarici Əlaqələr ġurası Komissiyanı ġimali Kiprə tətbiq olunan iqtisadi
embarqoların və təcrid edilmənin aradan qalxması üçün lazımi tədbirləri görməyə dəvət etmiĢ və 259 milyon
euroluq bir yardım göstərilməsini bildirmiĢdir. Bu məqsədlə Nizamnamə qəbul edilməklə yanaĢı, 2004-ci
ildə AĠ-in beynəlxalq ticarətə dair qətnamələrdə yekdillik lazım gəldiyindən Cənubi Kiprin etirazı
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nəticəsində qüvvəyə minməmiĢdir.
“BirbaĢa Ticarət” Nizamnaməsi - Embarqo altındakı ġimali Kipr Türk Respublikasını yaxından
maraqlandıran digər bir mühüm məsələ də birbaĢa Ticarət SaziĢidir. AĠ Kipr Respublikası ilə 1973-ci ildə
imzaladığı - Kiprli Türklərin də ortaq imzasının olduğu - TərəfdaĢlıq Müqaviləsi hökmləri əsasında Kiprli
Türklərin ixrac etdiyi mallara da seçimli bir ticarət rejimi tətbiq edilirdi. Bu Ģəkildə 1994-cü ilə qədər Kiprli
Türklər Magosa Limanı və Ercan Hava Limanı vasitəsilə AĠ ölkələrinə etdikləri ixracda bu tətbiqdən istifadə
etmiĢlər. Ancaq 1994-cü ildə AĠ Ədalət Divanı, Kiprli Yunanların BirləĢmiĢ Krallıq məhkəmələri vasitəsilə
etdiyi müraciət nəticəsində aldığı "Anastasiou" qərarı ilə ġimali Kiprlə apardığı bu seçimli ticarət qərarına
son vermiĢdir. (2,s.3) Beləliklə Kiprli Türklər ciddi dəyiĢikliyə məruz qalmağa baĢlamıĢlar. Bu gün hələ də
ġimali Kipr Türk Respublikasından AĠ-ə gedən məhsullar üçüncü dünya ölkələrindən gələnlər ilə eyni
statusa malik olub, 1 faizə qədər əlavə vergilər tətbiq olunmaqdadır.
2004-ci ildə ġimali Kiprin Annan Planını qəbulu nəticəsində AĠ ġurası ġimali Kipr ilə birbaĢa ticarətə
baĢlamaq və izolyasiyaları qaldırmaq üçün addım atmıĢdısa da, Rum Təbəqəsinin vetosu səbəbindən bu
təĢəbbüs nəticəsiz qalmıĢdır.
Annan Planı sonrası BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının dəstəyi ilə Tasos Papadopulos və Mehmet Əli
Tələt ilk dəfə Ġyul 2006-cı ildə bir araya gəlmiĢdir. 8 Ġyul 2006-da imzalanan müqaviləyə əsasən yenidən
qarĢılıqlı danıĢıqlara baĢlanması və texniki komitələr ilə iĢçi qruplarının yaradılaraq ön hazırlıq görməsi
qərarı alınmıĢdır. Amma çərçivələr və irəliləyiĢ mövzusunda fikir birliyinə gəlinə bilinməmiĢ, sentyabr 2007ci ildəki görüĢ də bir nəticə verməyincə 2008-də Rum rəhbərliyində keçirilən seçkilər sonrasına qədər heç bir
görüĢ olmamıĢdır.
Mehmet Əli Tələt və Cənubi Kiprin yeni sədri Hristofyas ilk dəfə 21 Mart 2008-ci ildə görüĢmüĢ,
izlənəcək yol və fəaliyyət mövzusuna dair fikir birliyinə gəlmiĢlər. Bu çərçivədə liderlər tərəfindən
tapĢırılmıĢ, danıĢıqların çərçivə ilə irəliləyiĢini müəyyən edəcək texniki komitələr həmin il toplanmıĢdır. Bir
bəyannamə nəĢr olunaraq, "yeganə beynəlxalq kimliyə malik federativ dövlət" hədəfləndiyi açıqlanmıĢdır.
Kipr probleminə hərtərəfli həll tapmaq məqsədilə Sentyabr 2008-də baĢlanan müzakirələrin ilk
mərhələsi Avqust 2009-da baĢa çatmıĢ, ilk mərhələ sonunda tərəflər ələ aldıqları 6 əsas müzakirə mövzusuna
dair razılaĢdıqları və razılaĢmadıqları məsələlərin yer aldığı 30 ortaq mövqe sənədi müəyyən edilmiĢdir.
DanıĢıqların ikinci mərhələsinə 10 Sentyabr 2010-da baĢlayan liderlər geniĢ müzakirələr aparmıĢlar. Ġyul
2010-da Eroğlu və Hristofyas Kiprdə problemin həlli müzakirələri çərçivəsində mülkiyyət baĢlığının
müzakirə olunduğu bir görüĢdə bir araya gəlmiĢdilər.
Ġki tərəfin mövqeləri nəzərə alındıqda prosesin uzun olacağı və dərhal nəticəyə gəlməsinin çətin olduğu
əvvəlcədən məlum olmuĢdur. Bununla yanaĢı müzakirələrin pozulmaması və bir masa ətrafında danıĢıqların
davam etdirilməsi problemin həlli baxımından böyük əhəmiyyət daĢıyır. Çünki hər iki tərəfin qəbul edə
biləcəyi bir həll tapılmadığı və tərəflərin öz fikirlərində israr etdiyi halda Kipr bir problem olaraq qalmağa
davam edəcəkdir. Müzakirələrin davamı Türk tərəfinin nəticəsizlikdə müqavimət göstərən tərəf deyil əksinə
həll istəyən tərəf olduğu obrazını da gücləndirəcəkdir.
Ancaq bu müzakirələrin bərabər Ģərtlərdə aparılması və həllinə daha qısa zaman ərzində çatmasında AĠə da vəzifə düĢürdü. Çünki "Kipr Respublikası" adı ilə bütün adanı təmsilən AĠ-ə üzv kimi qəbul
olunmasından sonra bütün ada adına verilən AĠ yardımlarından istifadə etməsi, Türkiyənin AB üzvlüyünü
gecikdirə bilməsi və adanın qanuni nümayəndəsi olaraq görülməsi Cənubi Kipri daha əlveriĢli mövqeyə
gətirmiĢdir. Dolayısıyla bu an gəlinən nöqtədə AĠ-in də məsuliyyəti vardır, bu səbəbdən də AĠ-dən bu
prosesə kömək etməsi gözlənilir. Birlik ilə BirbaĢa Ticarət Nizamnaməsinin imzalanması izolyasiyanı artırıb
ġimalın iqtisadiyyatını Cənuba yaxınlaĢdıraraq müzakirələrin daha bərabər Ģərtlərdə aparılmasını,
Yunanların razılığa daha meylli olmasını və adada davamlı həllin təmin edilməsini asanlaĢdıracaqdır.
Kipr Problemi kontekstində Lissabon Müqaviləsi - 1 Mart 2010-ci il tarixində Avropa Komissiyası
Dekabr 2009-da qüvvəyə minən Lissabon Müqaviləsinin Avropa Parlamenti ilə Nazirlər ġurasının birgə
qərar aldığı mövzuların və Nazirlər ġurasında səs Ģoxluğu ilə alınan qərarların miqyasını geniĢləndirən
hökmlərindən faydalanaraq bütün tərəfləri düĢdükləri çıxılmaz vəziyyətdən çıxaracaq bir addım atmıĢ və
birbaĢa ticarətə dair əsasnamə layihəsini Avropa Parlamentinə, Milli parlamentlərə və Nazirlər ġurasına eyni
zamanda təkrar təqdim etmiĢdir.
Belə ki, "BirbaĢa Ticarət" Avropa Komissiyasının hüquqi xidmətinin Ģərhinə görə, Lissabon
Müqaviləsinin 207-ci maddəsi çərçivəsində müzakirə olunan, beynəlxalq ticarətə dair, səs çoxluğu ilə qərar
qəbul olunacaq olan və ortaq qəraralma proseduruna təbii bir məsələ kimi qəbul edilmiĢdir. Kiprli Yunanlar
isə biləvasitə ticarət məsələsinin bir "geniĢlənmə" problemi olduğunu və bu səbəblə Kiprin iĢtirak
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müqaviləsinin 10 saylı Protokola görə bu çərçivədə qiymətləndirilməsi lazım olduğunu irəli sürmüĢlər. AĠ
ġurasının hüquq xidməti də 2004-ci ildə bu görüĢü mənimsəmiĢdir.
(9, s.12)
Ancaq 2010-ci il 10 Ġyun tarixində Avropa Parlamenti Prezidentlər Konfransında müzakirə olunması
gözlənilən "BirbaĢa Ticarət Nizamnaməsi" layihəsi" mövzunun həssaslığı" səbəbi ilə ələ alınmamıĢ və bu
mövzudakı qərar ərtələnmiĢdir. Nizamnamə layihəsinin qəbul edildiyi təqdirdə, bunun ġimali Kipri tanımaq
mənasına gələcəyini irəli sürən Kipr Rum təbəqəsi bu qanunun qəbul olunmasını əngəlləmiĢdir. Bu etirazı
dəstəkləyənlər arasında baĢda Sarkozi və Merkel ilə yanaĢı, Parlamentdəki mərkəz-sağ Avropa Xalqları
Partiyası (Xristian Demokratlar) da mövcud idi. Digər tərəf, yəni BirbaĢa Ticarət Nizamnaməsinin
imzalanması lazım olduğunu müdafiə edənlər isə Sosialistlər, Liberallar və YaĢıllardan ibarət idi.
AB-in Lissabon Müqaviləsi əsasında AP üzvləri ticari məsələlər və nizamnamədə dəyiĢiklik apara
bilmək imkanı məsələlərində ortaq qərar hüququna malik olmuĢdur. Bu kontekstdə Portuqaliya mərkəz sol
tərəfi AP üzvü və Parlamentin Beynəlxalq Ticarət Komitəsinin sədri Vital Moreira siyasi qrupların
liderlərindən, bu nizamnamədən öz komitəsinin məsul olub olmadığına qərar vermələrini istəmiĢdir. Bunun
üzərinə qrup liderləri Hüquqi ĠĢlər Komitəsindən, Parlamentin hüquqi iĢlər xidmətindən olunacaq tövsiyə
istiqamətində bir fikir bildirilməsini tələb etmiĢlər. AP Hüquq Xidmətinin verdiyi görüĢ istiqamətində AP
Hüquq Komissiyasında məsələ ilə bağlı bir hesabat hazırlanacaq və hesabatın təsdiq edilməsindən sonra AP
Rəhbərlik Konfransı BirbaĢa Ticarət Nizamnaməsi barədə son qərarı verəcəkdi.
Avropa Parlamenti Sosialist Qrupu Sədri Martin ġults "Nizamnamənin qəbulunun ġimali Kiprin rəqabət
gücünü artıraraq iki təbəqə arasındakı rifah fərqini azaldacağını və ġimali Kipr iqtisadiyyatını AĠ-ə
inteqrasiya edərək problrmin həllinin asanlaĢdıracağını" vurğulamıĢdır.(10, s.4) BirbaĢa
Ticarət
Müqaviləsinin əvvəl Avropa Parlamenti, daha sonra isə AĠ ġurasında təsdiq olunması halında, Türkiyənin
limanlarını Rum gəmi və təyyarələrinə açması gündəmə gələcəkdir. Belə ki, Türkiyə limanları açmaq üçün
ġimali Kiprə yönəlik dəyiĢikliklərin qaldırılması Ģərtini irəli sürmüĢdür. ġimali Kiprə yönəlik dəyiĢikliklərin
qalxması, limanların açılmasını da təmin edəcəyindən səkkiz baĢlıq üzərindəki bloku qaldıraraq Türkiyənin
AB prosesini sürətləndirəcəkdir. Ancaq Avropa Parlamentinin ġimali Kipr ilə AĠ arasında baĢlanılması
nəzərdə tutulan BirbaĢa Ticarət Nizamnaməsinin "qanunvericiliyə uyğun olmadığına" qərar verilməsinin
ardından Türk limanlarının Rum gəmi və təyyarələrinə açılması məsələsi ortadan qalxmıĢdır. AP Hüquq
Xidməti Hazırladığı hesabatda Kiprli Türklərlə birbaĢa ticarətin baĢlanılmasının ancaq "yekdilliklə" mümkün
olacağını bildirmiĢdir. ġimali Kiprin Prezidenti Eroğlu, "AB-ə etimad böhranı yarandı; AB-nin acizliyi adada
çözümsüzlüyü dəstəkləyəcək" Ģəklində qərara reaksiyasını dilə gətirmiĢdir.
BaĢ nazir Ərdoğan məsələ
ilə əlaqədar olaraq "AP-nin qəbul etdiyi bu qətnamə AĠ-nin bağlayıcı bir qərarı deyildir. Bu, AĠ-nin öz
məntəqələrində, Komissiyalarında aldığı bir qərar da deyildir " qiymətləndirməsini etmiĢdir. Bundan sonrakı
mərhələdə, AP Hüquq ĠĢləri Komissiyasının qərarını yazılı olaraq AP Sədrlik Konfransına göndərəcək və
Sədrlik Konfransı da məsələ ilə bağlı qərarını açıqlayacaqdır. Ancaq artıq nizamnamə ilə bağlı müsbət bir
qərarın çıxması mümkün deyildi.
-cu il ĠnkiĢaf Hesabatında Kipr probleminə toxunulmuĢ və Türkiyənin Əlavə Protokolu tam olaraq və
fərq qoymadan tətbiq etmək öhdəliyini yerinə yetirmədiyinə və Cənubi Kipr ilə birbaĢa nəqliyyat xətləri, o
cümlədən, malların sərbəst hərəkəti önündəki bütün maneələri götürmədiyini vurğulanmıĢdır. Həmçinin
"malların sərbəst hərəkəti", "iĢ qurma haqqı və xidmət təqdim etmə sərbəstliyi ", "maliyə xidmətləri", "kənd
təsərrüfatı"," balıqçılıq", "nəqliyyat", "gömrük ittifaqı" və "xarici əlaqələr" fəsillərinin Cənubi Kiprdə
qeydiyyatda olan və ya son gəldiyi liman Cənubi Kipr olan gəmilər və təyyarələr tərəfindən daĢınan malların
sərbəst hərəkətinə qarĢı məhdudiyyətlər qüvvədə qaldığı müddətcə müzakirəyə çıxarılmayacağı
bildirilmiĢdir. ĠnkiĢaf hesabatının nəĢr olunmasının ardından verdiyi açıqlamada AB Komissiyası
GeniĢlənmədən Məsul Üzvü Stefan Füle "Türkiyənin iĢtirak danıĢıqlarında yeni gecikdirmələrdən və hətta
"Əlavə Protokol Öhdəliklərini həyata keçirməsinin (limanlarını Kipr Rum təbəqənəaçmasının) bu dəfə
həqiqətən təcili olduğunu" ifadə etmiĢtir.
Kipr Məsələsinin Türkiyə-AĠ Münasibətləri kontekstində YaĢanan Son Proseslər - Aralıq
Dənizinin ġərqinin artan əhəmiyyəti Kipr probleminə yeni müəmmalar əlavə etmiĢdir. Cənubi Kipr neft
axtarma fəaliyyətlərinə "MəhdudlaĢdırılmıĢ Ġqtisadi Zona" olması səbəbiylə, regionda yeni nəzarət
mexanizmləri müəyyənləĢdirmiĢdir. Misir ilə keçirilən "MəhdudlaĢdırılmıĢ Ġqtisadi Bölgə Müqaviləsi"
bunlardan biridir. 17 Fevral 2003 tarixində bağlanan bu saziĢ eyni məzmunla Livanla da 17 Yanvar 2007də
imzalanmıĢdır. Bu saziĢ açıq dənizdə keçiriləcək neft və qaz axtarmaq fəaliyyətlərinin sərbəstliyini təmin
etmiĢdir. Bundan baĢqa, Cənubi KĠpr-Ġsrail tərəfdaĢlığında Noble Amerikan Enerji ġirkəti
MəhdudlaĢdırılmıĢ sahə ərazisində neft axtarma əməliyyatlarına baĢlamıĢlardır. Firmanın bölgədə olması
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Türkiyə üçün beynəlxalq hüquq naminə müharibə səbəbi təĢkil edir.
19 Sentyabr 2011 tarixində neft-qaz kəĢfiyyat və qazma iĢləri Cənubi Kipr tərəfindən rəsmən açılmıĢdır.
Türkiyə Respublikasının BaĢ Naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, bunun üzərinə ġimali Kipr Türk Respublikiası
ilə "Qitə Dəhlizi MəhdudlaĢdırma Müqaviləsi" imzalamıĢdır. 21 Sentyabr 2011-ci ildə Rəcəb Tayyib
Ərdoğan və ġimali Kipr Prezidenti Eroğlu tərəfindən imzalanmaqla, TC və ġimali Kiprinin qitə dəhlizlərinin
bir hissəsini hüquq və prinsiplərə əsasən, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, 27 koordinatın birləĢməsi ilə
meydana gələn bir sərhəd çəkmiĢlər. RazılaĢmaya əsasən, beynəlxalq aləmdə tanınmayan ġimali Kiprin quru
və dənizdəki fəaliyyətlərini TPAO (Türkiyə Petrolları Anonim Ortaqlığı) yeritməyə baĢlamıĢdır. Bu prosesdə
TPAO Türkiyənin də haqqı olduğunu açıqlayaraq, tədqiqat gəmilərini Rum Rəhbərliyi ilə razılaĢan
firmaların iĢ apardığı Cənubi Kipr ərazisinə göndərmiĢdir.
2015 ili etibarilə Aralıq Dənizi enerji hövzəsinin 78 trilyon kub qaza malik olduğu təxmin edilir. Ġsrail
və Kiprdəki yeni kəĢflərlə hərəkətə gətirilən axtarıĢ fəaliyyətləri regionda hər keçən gün sürət qazanır. Daha
da artıq miqdarda qaz və neftin qarĢıdakı illərdə kəĢf edilmə ehtimalı mümkündür. ġərqi Aralıq Dənizində
Kiprli Rumlar-Ġsrail və Yunanıstan arasında inkiĢaf edən enerji əsaslı əməkdaĢlıq Türkiyənin və Kipr
Türklərinin maraqlarını təhdid edən bir mənzərəyə malik olsa da neft və qazın Avropaya çatdırılması
mənasında ən əlveriĢlli marĢurutun Türkiyə olduğu müəyyən edilmiĢdir. AĠ qeyd olunan dövlətlər və onların
əməkdaĢlıq içərisində olduğu enerji Ģirkətləri Türkiyəni kənarlaĢdırmağa və qarĢıdurma əsaslı bir regional
mənzərə yaratmaqdansa, məsələni Türkiyəni də prosesə daxil edən və onun razılığını alan bir platformaya
daĢımıĢdır. Bu səbəblə, Kipr ilə bağlı həll danıĢıqlarının təkrar açılması eyni zamanda, Türkiyənin ġərqi
Aralıq Dənizi Enerji əməkdaĢlığına inteqrasiya edilməsi istiqamətində açıq aĢkar istəkliliyin bir nəticəsi
olaraq düĢünülməlidir.
Kipr Türk Cəmiyyəti 4-cü Prezident seçkisi üçün 14 Aprel 2015-ci il tarixində seçkilər keçirmiĢdir. Ġlk
turda heç bir namizəd 60% səs nisbətinə nail olmadıqlarına görə seçkilər 2-ci tura qalmıĢdır. 2-ci tur
seçkilərində 60,5% səs nisbətinə çatan müstəqil namizəd Mustafa Akıncı 30 Aprel 2015 tarixində ġimali
Kiprin prezidenti seçilmiĢdir. Akıncı ġimali Kipr ritorikasında; Kiprin bala vətən olmaqdan çıxmasının lazım
olduğunu vurğulayaraq, Türkiyəyə "Müstəqil ġimali Kipr" mesajı vermiĢdir. Ancaq statistika bu vəziyyətin
əksini söyləyir. Türkiyə 1974-ci ildən bəri ġimali Kiprə ayırdığı təhlükəsizlik, investisiya, kredit stimullarını
əhatə edən vəsaitlərin12 milyard lirəni keçdiyini göstərir. Bu vəsaitlərin 9 milyard lirəsi son 10 ildə həyata
keçirilmiĢ, 2013-ci il ən yüksək məbləğli -1.7 milyard lirəlik qrantın ayrıldığı il olmuĢdur.
Türkiyə-AĠ münasibətlərində AĠ tərəfindən hər ilin sonuna doğru nəĢr olunan ĠnkiĢaf Məruzəsinin
yanında Türkiyə də 2012, 2013 və 2014-ci illərdə öz Tərəqqi Hesabatını dərc etmiĢdir. Bundan baĢqa, 2014ci ilin Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən "Avropa Ġttifaqı Ġli" elan
edilməsi, Türkiyənin sentyabr ayı etibarilə "Yeni Avropa Birliyi Stratejisi" ni ələ alacaq olması müsbət
qarĢılanmıĢdır. Türkiyənin AĠ üzvlüyünə dair bu maraqlı və konstruktiv mövqeyi AĠ prosesindəki qətiyyətini
nümayiĢ etdirəcəyi, orta və uzunmüddətli fəaliyyət planına malik olması son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
Türkiyənin AĠ üzvlüyü bəlkə də heç bir zaman reallaĢmayacaq olsa da, Türkiyənin bu məsələdə
irəliləmə qeyd etməsi dünyadakı nüfuzu baxımından olduqca dəyərlidir. Bu səbəblə, Türkiyə üzv olmasa
belə üzvlük üçün səy sərf etməlidir. Bu hədəf istiqamətində xarici siyasətdə güzəĢtlər vermədən irəliləmə
qeyd etmək yerində bir addımdır. Türkiyənin bu irəliləmə zamanı Kipr adasındakı maraqlarını fəda etməsi və
Kipr nəzdində siyasi bərabərliyi yox sayan həll təkliflərini qəbul etməsi təhlükəli olacaqdır. Olduqca güzəĢtli
mövqedə olan Kiprli Yunanların həlli yolunda ciddi addımlar atması gözlənməməlidir. Müzakirələr
Yunanlar, AB və ABġ-ın Türkiyə və Kiprli Türkləri "BMT vasitəsi ilə həzm etmə‖ səyinə bundan sonra
Ģahid oluncağı təəssüratı verir.
Türkiyə, Kipr məsələsi ilə AB prosesini fərqli məcralarda qiymətləndirmə prosesindədir. Lakin AĠ
qanadı Türkiyədən Əlavə Protokoldan irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirməsini və limanlarını Kiprə
açmasını Ģərt qoĢur. AĠ-nin Kipr Adasındakı mövcud problemin həllini gözləmədən və ya tərəfləri həllə
zorlamadan, Cənubi Rum Təbəqəsini adanın yeganə nümayəndəsi olaraq, AĠ üzvlüyünə qəbul etməsi Kipr
probleminin həllini hər keçən gün daha da ağırlaĢdırır.
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MÜASĠR DÖVRDƏ NATO ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ ABġ-TÜRKĠYƏ
MÜNASĠBƏTLƏRĠNDƏKĠ PROBLEMLƏR
Müasir dünya siyasətinin qlobal gücü hesab olunan ABŞ-ın Türkiyə ilə münasibətləri hələ Soyuq
müharibə dövründən inkişaf etmiş və xüsusilə də, NATO daxilində daha da inkişaf etdirilmişdir. Məlumdur
ki, Türkiyənin xarici və daxili siyasətinin ABŞ maraqları üçün xüsusi əhəmiyyəti vardır və NATO aləti hər
zaman münasibətlərdə əsas açar rolunu oynamışdır. Çağdaş dövrdə hər iki dövlətin maraqlarının və
dəyərləri üst-üstə düşməsinə baxmayaraq, tərəflər arasında yaşanan böhranlar və yaranan gərginliklər
NATO-nu Türkiyənin Qərb dünyası ilə olan münasibətlərinin ən mühüm strateji vasitəsinə çevirmişdir. Belə
ki, Türkiyə - Avropa Birliyi əlaqələrindəki problemlərin NATO üzvü olan Avropa ölkələrinə təsiri Türkiyə ilə
ABŞ arasındakı ikitərəfli münasibətlərin, Türkiyə-NATO əlaqələri üçün onun əhəmiyyətini artırmışdır. Məhz
bu səbəbdən Soyuq müharibə dövründə Türkiyə - ABŞ münasibətləri Türkiyə-NATO münasibətlərinin tərkib
hissəsi idisə, Soyuq müharibədən sonrakı dövrdə Türkiyə - NATO münasibətləri Türkiyə - ABŞ əlaqələrinin
təbii davamı olmuşdur.
Beləliklə, məqalədə NATO çərçivəsində türk - amerikan münasibətləri dəyərləndirilmiş və Türkiyə NATO - ABŞ üçbucağında münasibətlərin dramatik dəyişikliyi izah edilmişdir.
Açar sözlər: NATO, 11 sentyabr, İncirlik hava bazası, Türkiyə - ABŞ əməkdaşlığı, hərbi yardım,
Liviyaya hərbi müdaxilə, Suriya problemi
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУ США И ТУРЦИЕЙ
В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ В РАМКАХ НАТО
Отношения США, которая является глобальной силой современной мировой политики с Турцией, развивались в эпохе холодной войны, а также получили дальнейшее развитие в рамках НАТО. Известно, что внешняя и внутренняя политика Турции имеет особое значение для интересов США и
НАТО играет ключевую роль в этих отношениях. Несмотря на интересы обеих стран современном
мире, кризис и напряженность между двумя государствами стал для НАТО самым важным стратегическим инструментом в отношении Турции с Западом. Таким образом, проблемы в отношениях
между Турцией и Европейским Союзом, влияние европейских стран, которые являются членами
НАТО, двусторонние отношения между Турцией и США, увеличила свою важность для отношений
Турция-НАТО. По этой причине, турко-американские отношения в период холодной войны был
неотъемлемой частью отношений между Турцией и НАТО, после окончания холодной войны был
естественным продолжением отношений между Турцией и США.
Таким образом, в статье было сказано об американо-турецких отношениях в рамках НАТО, а
также было изложено драматическое изменение в треугольнике Турция-НАТО-США.
Ключевые слова: НАТО, 11 сентября, военная база Инджирлик, сотрудничество Турции-США,
военная помощь, Военная интервенция в Ливии, Сирийская проблема.
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Lecturer of Baku State University
PhD in political sciences
CURRENT CHALLENGES IN THE BILATERAL RELATIONS BETWEEN
THE U.S. AND TURKEY WITHIN THE FRAMEWORK OF NATO
The relations between Turkey and the US, the global power of the modern world politics, have advanced
since the Cold War, and especially, have been enhanced a lot through NATO. It‟s known that, there is a
special significance of Turkey‟s foreign and domestic policy for US interests, and NATO has always played
the key role in these affiliations. Even though, the interests and values of two nations meet, the crises and
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tensions between sides have placed NATO as the most important strategic means for Turkey‟s relations with
the West. Thus, the effects of the problems in Turkey-European Union relations to European countries of EU
have increased the importance of two-sided relations between Turkey and USA for Turkey-NATO relations.
Therefore, if during the Cold War, Turkey-USA affairs were a part of Turkey-NATO relations, after the Cold
War, Turkey-NATO affairs are the natural continuation of Turkey-USA relations.
Consequently, in this article, the Turkish-American relations as part of NATO have been evaluated and
the dramatic alterations in Turkey-NATO-USA triangle have been clarified.
Keywords: NATO, September 11 , a military base in Incirlik, Turkey - US cooperation , military
assistance, military intervention in Libya, the Syrian problem.
2000-ci illərdə beynəlxalq sistemdəki əsas dəyiĢiklik ondan ibarət oldu ki, ABġ-ın diqqətini ―terrorizmə
qarĢı mübarizə‖ məsələsinə cəlb etməsi NATO-nun strukturu, üzvlüyü və fəaliyyətində yeniliklər yarandı,
təbii olaraq, bunun Türkiyəyə təsir etməməsi isə mümkün deyildi.
11 Sentyabr hadisələri amerikan ictimaiyyətində dərin Ģok təsiri yaratmaqla birgə, ABġ hökuməti bu
addımı özünə qarĢı müharibə planı kimi dəyərləndirmiĢdir. NATO da hadisəni ABġ-a qarĢı bir hücum faktı
kimi dəyərləndirərək, VaĢinqton anlaĢmasının 5-ci maddəsinə əsaslanmaqla, bu hücumun bütün üzv
dövlətlərə qarĢı olduğunu elan etmiĢdir. Hadisələrdən dərhal sonra ABġ bu hücumların arxasında
dayandığını düĢündüyü Əfqanıstandakı Taliban hakimiyyəti tərəfindən də dəstəklənən ―Əl-Qaidə‖ təĢkilatına
qarĢı mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq koalisiya yaratmaq cəhdlərinə baĢladı. Bu istiqamətdə həyata
keçirilən əməliyyatlar nəticəsində Taliban Əfqanıstandakı hakimiyyətdən uzaqlaĢdırılmıĢ, ―Əl-Qaidə‖
təĢkilatı ilə bağlılığı olan yüzlərlə terrorist isə koalisiya gücləri tərəfindən zərərsizləĢdirilmiĢdir.
11 Sentyabrda VaĢinqton və Nyu-Yorkdakı terror aktlarından sonra Türkiyə müttəfiqi olan ABġ-a
dərhal dəstək verdi. Ecevit hökuməti bir tərəfdən NATO-da ümumi müdafiəni nəzərdə tutan 5-ci maddənin
ilk dəfə iĢlədilməsini dəstəklədi, digər tərəfdən də ―Əl-Qaidə‖ üzvü olduğu iddiası ilə bəzi Ģəxsləri həbs
etməyə və ―Əl-Qaidə‖-nin maddi qaynaqları mövzusunda ABġ-la kəĢfiyyat ortaqlığına baĢladı. Türkiyə hava
məkanı dərhal ABġ təyyarələri üçün açıldı və Əfqanıstana insani yardım və dəstək ―Ġncirlik‖ bazası vasitəsi
ilə göndərildi. [3, 40] ABġ Əfqanıstanı iĢğala hazırlaĢanda və bu məqsədlə ölkədə Talibana qarĢı mübarizə
aparan ―ġimal Ġttifaqı‖-na verdiyi dəstəyi artıranda Türkiyənin də bütün bu müddət ərzində yardımını aldı.
Türkiyə bir müddət idi ki, ġimal Ġttifaqının tərkibində olan özbək general R.Dostum ilə təmas
halındaydı. 90 xüsusi qüvvələr zabiti ―ġimal Ġttifaqı‖-na təlim keçmək məqsədilə Əfqanıstana göndərildi. [6,
8] Eyni zamanda Əfqanıstan, daha sonra da Ġraq iĢğalını gerçəkləĢdirəcək ABġ Mərkəz Komandanlığı və
Almaniyadakı Avropa Komandanlığına əlaqə zabiti göndərildi. Əfqanıstan hadisələrində tutulan ―Əl-Qaidə‖
və Taliban üzvlərinin Quantanamoya göndərilməsində Türk hava məkanının istifadəsinə və Ġncirliyə enməyə
də icazə verildi.
Əfqanıstan hadisələri zamanı BMT Tġ-nın 1386 saylı qərarına əsasən 5 min nəfərlik ―Beynəlxalq
Təhlükəsizliyə Yardım Gücü‖ təĢkil olunur. Mərkəzi Kabildə olan BTYG-nin altı aydan bir səlahiyyət
müddətinin uzadılması və idarəçisinin dəyiĢdirilməyi nəzərdə tutulmuĢdur. Əvvəl Ġngiltərənin həyata
keçirdiyi nəzarət 2002-ci ilin aprel ayından Türkiyənin öhdəliyinə çevrildi. [2, 377] Ölkələrin burada
nəzarətə sahib olmaq barədəki istəksizliyi nəticəsində 2003-cü il 11 avqustdan nəzarət NATO-ya həvalə
edildi. Beləliklə, bu problemin müəyyən mənada həllinə gətirdi. Türkiyə isə NATO nəzarətindəki BTYG
rəhbərliyini 2004-cü ildə təkrar aldı. 2002-ci ilin aprel ayından 2003-cü ilin fevralına qədər 1300 əsgər ilə
BTYG-yə rəhbərlik edən Türkiyə, 2005-ci ilin fevral-avqust ayları arasında 30 ölkənin dəstək verdiyi 1450-si
türk olan 8000 personala rəhbərlik etmiĢdir. [2, 378]
Ecevit dövrünün ABġ ilə əlaqələr barədə ən vacib gündəm maddəsi olan Ġraqın iĢğalına gedən müddətdə
VaĢinqton Türkiyənin dəstəyini almaq üçün ciddi cəhdlər göstərdi. Beləliklə, 11 Sentyabr hadisələrinin
səbəbkarları nəzarət altına alınır, ABġ isə bütün diqqətini Orta ġərq regionunda öz siyasəti ilə ziddiyyət
təĢkil edən rejimlərin hakimiyyətdən uzaqlaĢdırılmasına verir.
Əfqanıstan hadisələri NATO-nun fəaliyyətində ABġ-ın rolunun daha böyük olduğunu göstərmiĢ oldu.
Artıq düĢmən obrazı və onun necə cəzalandırılması ABġ tərəfindən müəyyən olunurdu. Beləliklə, NATO
Amerikan iĢğalçılıq siyasətinin itaətkar alətinə çevrilmiĢ olur.
NATO 2003-cü ilin avqustundan Əfqanıstanda sülhqoruma əməliyyatlarına rəhbərlik edir, bununla da,
ölkədə təhlükəsizliyin təmin olunması üçün Ģəraitin yaradılmasına yardım edir. [1, 153]
Fikrimcə, Türkiyə ilə münasibətlərə ―NATO reaksiya qüvvələri‖ çərçivəsində də baxılmalıdır. 2002-ci il
Praqa Zirvəsində alınan qərarla ―NATO reaksiya qüvvələri‖ yaradıldı. [4, 314-315] Bu, quru, hava və dəniz
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ünsürlərindən ibarət, ġimali Atlantika ġurasının verəcəyi qərara əsasən 5 gün içində hərəkətə keçməli olan,
sürətli reaksiya qabiliyyətinə malik 20 min nəfərlik bir hərbi birlik olmalı idi.
Türkiyə NATO-nun bu Reaksiya Qüvvələrinə quruluĢundan etibarən olduqca həvəsli yaxınlaĢdı. Hələ
qurulan zaman Ġstanbul Ayazağadakı 3-cü hərbi komandanlığın bu qüvvələr üçün hazır saxlanılmasını təklif
etdi. Bu təklif qəbul edildi və bu komandanlıq NATO içərisindəki 6 qərargahdan biri oldu. [4, 314-315]
Prezident C.BuĢun ―ġər üçbucağı‖-na daxil olan Ġran, ġimali Koreya və Ġraqdakı S.Hüseyn rejimi
Amerika hökuməti tərəfindən hakimiyyətdən uzaqlaĢdırılmalı olan ilk hədəflər kimi müəyyənləĢdirilmiĢdi.
Bu məqsədləri həyata keçirmək üçün ABġ tərəfindən gündəmə gətirilən Ġraqdakı Kütləvi Qırğın Silahlarının
varlığı və Ġraqın hərbisizləĢdirilməsi ideyaları Türkiyə tərəfindən təmkinli qarĢılanmıĢdır.Türkiyəni narahat
edən əsas məsələ Ġraqın ərazi bütövlüyü olmuĢdur. Çünki müharibə nəticəsində Ġraqın parçalanması,
nəticədə, ġimali Ġraqda qurulma ehtimalı yaranan Kürd dövləti Türkiyənin təhlükəsizliyinə hədə idi.
ABġ hələ 2003-cü ilin yanvar ayında NATO-ya müraciətində Türkiyəni gündəmə gətirmiĢ və Ġraq
hücumu təhlükəsində Türkiyənin müdafiəsini tələb etmiĢdir. Bu məsələ NATO-da geniĢ müzakirəyə səbəb
oldu [3, 43] Belə ki, müzakirələr zamanı qərara veto qoymaqla iĢi pozan Almaniya, Belçika və Fransa ortaq
açıqlama edərək bu hərəkətin Türkiyəyə qarĢı yox, ABġ-a qarĢı alınmıĢ bir qərar olduğunu bildirmiĢlər.
Onlar eyni zamanada, Türkiyəyə qarĢı hər hansı bir təhdid və ya hücum olarsa, NATO çərçivəsində hər növ
yardım edəcəklərini də ifadə etmiĢlər.
NATO-nun 53 illik fəaliyyəti ərzində ittifaqın qarĢılaĢdığı ən gərgin böhran kimi dəyərləndirilən bu
vəziyyətdə Türkiyə NATO anlaĢmasının 4-cü maddəsinə əsaslanmaqla özünün təhdid altında olduğunu
NATO-ya bildirərək hərbi hazırlıq planlarının həyata keçirilməyini istəyir. ABġ-ın təklifi ilə bu məsələ
Fransanın daxil olmadığı NATO Müdafiə PlanlaĢdırma Komitəsində müzakirə olunduqdan sonra Türkiyənin
tələblərinə razılıq verilir. Türkiyəyə yardım məsələsində NATO üzvləri arasındakı baĢ verən mübahisələr
Trans-Atlantika münasibətlərindəki gərginliyi ön plana çıxarmıĢ oldu. Bu hadisələr NATO içərisində ABġ Avropa uyğunsuzluğunu ortaya çıxarmıĢdır.
ABġ Reyqan dönəmində ―Ulduz müharibələri‖ adı altında hücum raketlərini havada vurub əngəlləyəcək
raketdən müdafiə sistemi proyektini ortaya atmıĢ, bu taktika isə SSRĠ-ni silahlanmağa məcbur edərək iqtisadi
cəhətdən tükətmiĢ, lakin proyekt barədə ciddi irəliləyiĢ əldə olunmamıĢdı.Daha sonrakı Klinton
idarəçiliyində bu mövzu ―Raket qalxanı‖ adı ilə təkrar gündəmə gəlmiĢdi. Məqsəd isə ABġ tərəfindən ―üç
Ģər qüvvəsi‖ elan edilən ölkələrin sahib olduğu raketləri vurmaq idi.
Pentaqon Raket qalxanının məqsədini Avropanı və Avropadakı Amerika qüvvələrini qorumaq və Ġranın
inkiĢaf edən nüvə potensialına qarĢı müdafiə divarı yaratmaq olaraq elan etdi. NATO rəsmiləri də dünyada
30-a yaxın ölkənin raket sisteminə sahib olduğunu deyərək bu proyektə qoĢuldular.
Obama hakimiyyətinin ―mərhələlər və uyğunlaĢdırılmıĢ yaxınlaĢma‖ olaraq müəyyən etdiyi bu proyekt
2011-ci ildən etibarən Aralıq və Qara dənizdəki raket sistemi daĢıyan Aegis tipli döyüĢ gəmilərinin sayının
artırılması, bunların Avropadakı radar sistemi ilə uyğun hala gətirilməsi, daha mütəĢəkkil və həssas radar
sistemlərinin yaradılmasını nəzərdə tuturdu. 2015-ci ildən etibarən qurulacaq quruda raket və radar sistemləri
də 2018-ə qədər tamamlanacaqdı. Ümumilikdə layihənin tam baĢa çatmağı isə 2020-ci ildə planlaĢdırılırdı.
Bu məqsədlə 400 sayda raket istehsal olunmalı, radar sistemi isə RF-nın daxilini deyil, Ġranı yoxlayacaqdı.
[4, 318]
Raket qalxanı mövzusu, Ġrana sanksiyalar haqqında BMT qərarına Türkiyənin Tġ-də əleyhinə səs
verməyi və bununla əlaqədar olaraq Türkiyənin Qərbdən uzqlaĢmağı barədə mübahisələrin baĢ verdiyi dövrə
təsadüf etdi və Türkiyənin Qərb sistemi içində mövcudluğunu test edəcək bir imtahan kimi göründü.
Türkiyə bu növ havadan müdafiə sisteminə sahib deyildi və NATO çərçivəsində yaradılacaq raket
qalxanı proyektinə müsbət yanaĢırdı. Türkiyə raket qalxanı barədə mövqeyini 3 istiqamətdə dilə gətirdi: a)
Raket qalxanı Türkiyə ərazisini bütövlükdə əhatə etməli idi, b) mövzuyla əlaqədar olaraq veriləcək
bəyannamədə hər hansı bir ölkənin, hansı ki, Ġran nəzərdə tutulur, adı keçməməliydi, c) Türkiyəyə sadəcə
radar sistemi qurulmalı idi, raketlər yerləĢdirilməli deyildi. Sonuncu tələb dəqiq formada irəli sürülməmiĢdi.
[4, 319]
19-20 noyabr 2010-cu ildə Lissabonda keçirilən Zirvə toplantısında qəbul olunan bəyannamədə RF-nın
Raket qalxanına dəvət edilməsi ilə yanaĢı, hər hansı bir ölkə təhdid olaraq müəyyənləĢdirilmədi və Türkiyə
də digər üzvlər kimi proyekti təsdiqlədi.
Ġnformasiya sisteminin qurulmağı üçün Türkiyədəki Malatya bölgəsinin Kürecik ilçəsi seçildi. Bu
seçimdə Kürecikin həm Aralıq dənizindəki döyüĢ gəmilərinə, həm də Ġranla sərhəddə olan yaxınlığı mühüm
rol oynadı. Türkiyə daxilində tez-tez etirazlara və nümayiĢlərə səbəb olsa da, 2011-ci ildən baĢlayaraq
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təsisatın qurulmağı prosesinə baĢlanıldı. Təsisatda ABġ-dan olan hərbi mütəxəssislərin, Almaniyadkı
mərkəzdə isə bir Türk komandanın vəzifəyə göndərilməsi qərara alındı. [4, 319]
Ġctimaiyyətdə Raket qalxanının Ġsraili də qoruyacağı Ģəklində mübahisələr baĢ qaldırdı. Hökümət bunu
rədd etdikdə bəzi mənbələr hələ 2008-ci ildə ABġ-ın Ġsrailə eyni növdə radar sistemi verdiyini dilə gətirdilər.
Ġran isə Türkiyənin hərəkətlərinə görə narahatlığını bildirməklə reaksiya verdi və ərazilərini Ġrana qarĢı
istifadə edəcək ölkələri düĢmən olaraq görəcəyini elan etdi. [4, 319] Bundan əlavə, Ġran rəsmiləri ABġ və ya
Ġsrail tərəfindən ediləcək hücum hərəkətində Kürecikdəki təsisatı vuracaqlarını elan etdilər. Rusiya da radar
bazasının Türkiyədə qurulmağına etiraz etdi. Beləliklə, raket qalxanı bir tərəfdən Türkiyə ilə ABġ arasındakı
münasibətləri daha da dərinləĢdirmiĢ, digər tərəfdən ―qonĢularla sıfır problem‖ siyasəti üçün problemlər
yaratmıĢdı.
―Terrorizmə qarĢı mübarizə‖ və Əfqanıstan hərəkatı məsələlərində verdiyi dəstəyi nəzərə alan ABġ
Türkiyəyə 2001-ci ildə 20 mln, 2002-ci ildə 28 mln, 2003-cü ildə 17,5 mln dollar həcmində yardım etmiĢdi.
[4, 319] Lakin Türkiyənin müdafiə sahəsindəki xərclərini nəzərə aldıqda bu miqdarın çox az olduğu da bəlli
olurdu.
2011-ci ilin əvvəllərində Liviyada baĢlayan Qəddafi və hökumət əleyhinə nümayiĢlər qısa bir müddətdə
böyüdü və BMT Tġ Liviyadakı daxili qarıĢıqlıqların beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi təhdid etdiyini dilə
gətirərək həmin ildə Liviya hökumətinə insan haqları barədə beynəlxalq hüquqa zidd hərəkətlər etməyi
dayandırmaq barədə tələblər qoyan və tədbir üçün silah embarqosunu nəzərdə tutan 1970 saylı qərarı aldı.
Arxasından 2011-ci ildə verilən 1973 saylı qərarla Liviyaya atəĢkəs çağırıĢı edilmiĢ, təhlükə altındakı mülki
əhalinin qorunmağı üçün BMT üzvü ölkələrin və ya regional təĢkilatların bir iĢğala yol açmadan lazımı
tədbirləri görməklərinə icazə verilmiĢ və Liviya ərazisi üstündə uçuĢa qadağa qoyan bir sahə yaratmaq
haqqında qərar verilmiĢdir. [2, 382]
BirləĢmiĢ Qoruyucu Hərəkatı adı verilən NATO hərəkatına Türkiyə 29 mart - 31 oktyabr 2011-ci il
tarixləri arasında 1 dəstək gəmisi, 1 sualtı gəmi, 6 F-16 havadan müdafiə təyyarəsi, iki KC-135 tanker
təyyarəsi, xüsusi qüvvə qərargah personalı və sualtı vəzifə, amfibi hərbi dəstələri təmin etmiĢdir. [2, 382]
2012-ci il Türkiyə - ABġ münasibətlərində əsasən ön plana çıxan məqam Suriyadakı B. Əsəd rejimi ilə
bağlı oldu. Hələ 2011-ci ilin martın 15-dən Əsədə qarĢı nümayiĢlər bütün ölkəni bürüdü. Lakin B.Əsədin
müqaviməti nəticəsində ölkəni vətəndaĢ müharibəsi bürüdü. Suriyada sabitliyi pozan əsas amil kimi isə elə
ABġ, Ġngiltərə, Fransa və Ġsrail kimi ölkələrlə və Suriyanı bölmək istəyən digər güclər qeyd olunur. 2011-ci
ilin iyulunda, hələ Suriyadakı hadisələr rejimə qarĢı etiraz formasında mövcud olduqda Ġran, Suriya və Ġraq
10 mlrd dollarlıq qaz kəməri tikintisi barədə razılığa gəldilər.ABġ və Türkiyə isə bu məqamda Suriyaya
müxalif ölkələr mövqeyində möhkəmlənsə də, B. Əsəd Çin və Rusiyanın dəstəyini almıĢ vəziyyətdə idi.
Lakin bu vaxt ərzində ABġ tərəfindən qəti addımların atılmadığı qeyd edilməlidir.
Həmin ilin mart ayında Ġstanbulda Suriyanın dostları iclası keçirildi. H. Klinton Suriyadakı Ģiddətin
dayanmayacağı təqdirdə bunun ciddi nəticələri olacağını irəli sürsü. R.T. Ərdoğan isə nitqində B. Əsədin
verdiyi sözləri tutmadığını dilə gətirdi. [8]
2012-ci il 20-21 mayda ABġ-da tarixdə ən geniĢ iĢtirakçı kütləsi olan NATO zirvə toplantısı baĢ tutdu.
Zirvədə ikitərəfli danıĢlq aparmayacağını irəli sürən Obama A. Gül üçün bir istisna etdi. A.Gülün Suriyaya
ABġ müdaxiləsini tələb etməyi Obamanın ABġ-ın bu mözudan kənar qalmağının qeyri-mümkün olduğu
cavabı ilə nəticələndi. [5, 147-148] Suriya məsələsi Zirvə toplantısı gündəminə gəlsə də, əsas məsələ halına
çevrilə bilmədi.
2013-də NATO-nun ən mühüm gündəm maddələrindən biri Suriya məsələsi oldu. Türkiyə qonĢu
Suriyadakı vətəndaĢ müharibəsi zamanı öz təhlükəsizliyini təmin etməyə cəhd göstərmiĢ, üzvü olduğu
NATO da bir təĢkilat kimi bəzi qabaqlayıcı tədbirlər almaq məcburiyyətində qalmıĢdır. Türkiyə Suriyadan
gələn qaçqınların sığındığı ölkə olmaqla yanaĢı, NATO-nun da böhran ərazisinə sərhəddidir. Türkiyə hələ
2012-ci ilin noyabr ayında NATO-dan havadan müdafiə sisteminə dəstək göndərilməsi tələbi irəli sürdü. [5,
149] Türkiyənin bu tələbi isə həm onun müdafiəsinin gücləndirilməsi, həm də hansısa hücum aktının
qarĢısını almaq üçün NATO tərəfindən müsbət qarĢılanır. 2013-cü ilin yanvar ayı ərzində isə Almaniya,
Niderland və ABġ-dan gələn dəstək qüvvələri Türkiyə ərazisində yerləĢdirildi.
Suriya böhranı gözlənildiyi kimi qısa müddət davam etməyib Türkiyə üçün açıq təhdidə çevriləndə
NATO-dan Türkiyəyə dəstək açıqlamaları gəldi. Bu ərəfədə NATO BaĢ Katibi Türkiyəyə ediləcək hücumun
bütün təĢkilata qarĢı çevriləcəyini bildirərək əlavə edir ki, NATO Türkiyənin hücuma məruz qalmayacağı
təqdirdə Suriyaya hərbi müdaxilənin əleyhinədir.
Hazırda BirləĢmiĢ ġtatlar öz nüvə arsenalını 5 ölkədə saxlayır ki, bunlar Türkiyə istisna olmaqla,
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Belçika, Ġtaliya, Almaniya və Niderlanddır. ABġ-dan kənarda sadəcə 200 B61 tipli nüvə raketi mövcuddur
ki, onların da yarısı Türkiyə ərazisində yerləĢir. Ağ ev bu nüvə silahlarından sadəcə ya ABġ-ın özünə nüvə
hücumu baĢ verdikdə, ya da bu silahlardan istifadə ABġ-a qarĢı ola biləcək nüvə hücumu təhlükəsinin
qarĢısının alınmağında rol oynayacağı zaman istifadə edə bilər.
Müasir dövrdə NATO çərçivəsində Türkiyədəki hərbi bazaları belə qeyd etmək olar:
Afyonkarahisar Hərbi Hava Limanı, Türkiyənin ən böyük, NATO-nun isə 2-ci böyük hərbi hava limanı
hesab olunur. Ġzmir Hava Bazası- NATO-nun Türkiyədəki ən qədim hərbi bazadır.Bundan əlavə, ġile Bazası,
Van-PirreĢit və Mardində NATO-ya bağlı BirləĢdirilmiĢ Hava Hərəkat Mərkəzlərini də qeyd etməliyik.
Hazırda:
1. Ġncirlik bazasında ABġ hava qüvvələrinin 39-cu əsas Jet Bazası yerləĢməkdədir.
2. Ġzmir Hava Bazası 42 təyyarə və 300 hərbi personalı özündə birləĢdirir.
3. ġile Bazası Stinger raketlərinin atılmağını təmin edən beynəlxalq standartlarda bir bazadır.
4. Konyada 3-cü əsas Jet Komandanlığı yerləĢir. Ġraq müharibəsi zamanı ABġ təyyarələri burada
saxlanılmıĢdır.
5. Balıkesir Bazasında 9-cü əsas jet Komandanlığı yerləĢir. Bu bazada 6 ədəd ―vault‖ adlanan raket
anbarı mövcuddur.
6. Afyonkarahisar Hərbi hava limanı NATO tərəfindən Əsas Jet təmir bazası kimi istifadə olunur.
7. Malatya - Kürecikdə Raket qalxanı radarları yerləĢir. [10]
Türkiyə NATO ölkələri içində hərbi gücü yüksək səviyyədə olan bir ölkədir. Türkiyənin Beynəlxalq
Təhlükəzsizliyə Yardım Qüvvələri tərkibində Əfqanıstanda 1790 əsgəri yerləĢməkdədir. Əfqanıstanda dövlət
yaradılması, təhlükəsizlik və sabitliyi təmin etmək sahələrində Türkiyənin gündən-günə artan rolu NATO
üzvləri baĢda olmaqla, bütün dünyanın diqqətini çəkməkdədir. Türkiyənin Əfqanıstan ilə münasibətləri dost
və qardaĢ ölkə zəminində inkiĢaf etməkdədir. Türkiyənin buradakı addımları təkcə Əfqanıstan, ya da ABġ
tərəfindən yox, həm də beynəlxalq arenada təqdir edilir. NATO üzvləri 2011-ci ildən baĢlayaraq hissə-hisssə
geri çəkilib 2014-cü ilə qədər bu ərazidən tam çıxmağı planlaĢdırır. Türk orduları da NATO-nun
müəyyənləĢdirəcəyi cədvəl üzrə buradan çıxmalıır. [10]
Türkiyə - NATO münasibətlərinin inkiĢafında ən önəmli hadisələrdən biri də NATO BaĢ katibinin
müavini vəzifəsinə səfir H.Diriözün gətirilməsi ilə əlaqədardır. H.Diriöz 31 illik fasilədən sonra NATO BaĢ
katibinin müavini vəzifəsinə gətirilən ilk türk rəsmisidir. Bu amil Türkiyənin NATO içindəki mövqeyinin
get-gedə inkiĢaf etdiyini göstərən önəmli göstəricilərdən biridir.
Türkiyənin NATO üçün önəmli olduğu və hər zaman NATO tərkibində təsir dairəsi güclü olan bir
mövqedə yerləĢdiyi bəllidir. Türkiyə iqtisadiyyatı xarici kapital, aktiv ticarət, iqtisadi və maliyyə əlaqələri
baxımından ABġ, AĠ və Rusiya olmaqla yanaĢı, qonĢu ölkələrlə yüksək xarakterə malikdir. [8, 17] Obama
administrasiyası 2005-ci ildən həyata keçirilən Türkiyə ilə çoxtərəfli əməkdaĢlıq xəttini davam etdirir [7,
231]
Əfqanıstan hadisələri də SSRĠ-nin çöküĢündən sonra yenə də belə güclü təsirin varlığından xəbər
vermiĢdir. Lakin son zamanlarda bu mövqenin, hətta NATO ilə təĢkilati bağlılığın da sual altında olduğu da
məlumdur. ―NATO Türkiyə üçün bir güc deyil, bir yükdür‖- deyənlərin sayı artmaqdadır. Bu suallar və
tənqidlər həqiqətdə Türkiyənin kapitalist ölkələrin liderləri ilə yaĢamaqda olduğu münasibətlərin suallar
yaratdığını və tənqidə məruz qaldığını göstərir.
Unutmaq olmaz ki, NATO-nun bir məqsədi də kapitalist sistemi və kapitalist dünyanı qorumaqdan
ibarətdir. NATO ilə olan münasibətlərin gələcəyi isə əsasən kapitalist ölkələr və ən çox da ABġ ilə olan
münasibətlərin xarakterinə əsasən müəyyənləĢəcək.
ABġ prezidenti Donald Trampın xarici siyasət kursundakı spektik yanaĢması Yaxın ġərq regionunda
müxtəlif regional problemlərin içərisində Türkiyə kimi region gücü ilə hesablaĢmaq istəməməməsi və onu
heçə saymaq fikirlərinin səsləndirilməsi isə Türkiyənin gələcəkdə region dövlətləri və regionda maraqlı olan
dövlətlərlə (Ġran, Rusiya, Çin və s) daha sıx əməkdaĢlığa sövq edir. Nəticədə isə, NATO çərçivəsində ABġ Türkiyə münasibətlərinə ziyan vurur. Əlbəttə ki, bunlardan uzaq durmaq mütləqdir.
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MIDDLE EAST AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY
The article discusses the relationship of geopolitical forces in the Middle East in the modern era. The
author analyzes the main directions of the policy of the leading states in the region. Particular attention is
paid to the position of the leading states of the Near and Middle East.
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Müasir Yaxın və Orta ġərq dünya siyasətinin ən gərgin və ziddiyyətli məkanıdır. XIX əsrin sonu-XX
əsrin əvvəllərində Balkanlar qlobal müharibəyə aparıcı dövlətləri cəlb etmək qabiliyyəti baxımından
Avropanın ―barıt çəlləyi‖ idisə, müasir beynəlxalq münasibətlərdə Yaxın və Orta ġərq bənzər rol oynayır.
Vaxtilə Balkan dövlətləri kimi, bu gün Yaxın və Orta ġərq ölkələri böyük əhaliyə və ehtiyatlara sahib olsa
da, yeni dünya düzənindən kənarda qalmaqdadır. Eyni zamanda, Yaxın və Orta ġərqdəki münasibətlərin
regiondaxili arxitekturası həm klassik Avropanın qüvvələr balansının, həm ikiqütblü qarĢıdurmanın, həm də
orta əsrlərin dini dünya düzəninin elementlərini ehtiva edən unikal siyasi reallıq təĢkil edir.
Yaxın və Orta ġərqin mövcud siyasi konfiqurasiyasının əsas səbəbi regionun ideoloji və siyasi
ziddiyyətlərinin dərinliyi səbəbindən münaqiĢəsiz yanaĢı yaĢamaları çox çətin olan, bərabər siyasi və iqtisadi
potensiala malik bir neçə güc mərkəzindən ibarət olmasıdır. Buna görə də bölgə, bir tərəfdən, müharibə və
sülh arasında tarazlıq yaradaraq, davamlı gərginlik içərisindədir, digər tərəfdən isə regionda nisbi sabitliyin
qorunması və dünya karbohidrogen istehsalı mərkəzindən faydalana bilmə üçün ciddi diplomatik və hərbi
səylər sərf edən böyük beynəlxalq oyunçuların diqqətini cəlb edir.
Bu səbəblərdən Yaxın və Orta ġərqdə ―hamının hamıya qarĢı müharibəsi‖ vəziyyəti daim qorunub
saxlanılır.Bu gün regionun ən böyük və nüfuzlu qüvvələrindən biri Ərəbistan yarımadasının sünni dövlətləri
bloku ilə təmsil olunur. Onlara baĢçılıq edən Səudiyyə Ərəbistanı subregionun iqtisadi və hərbi baxımdan ən
güclü dövləti kimi öz satellitlərinin siyasətini müəyyənləĢdirir. Səudiyyə Ərəbistanının yeritdiyi siyasətin
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məqsədi olduqca sadədir: neftin dünya qiymətlərinə təsir göstərən ən böyük ixracatçısı statusunun
qorunmasının və daha da gücləndirilməsinin və ən mühüm müsəlman müqəddəsgahlarının (Məkkə və
Mədinə) mühafizi kimi Ġslamın mənəvi mərkəzi rolunun təmin edilməsi. Bundan ötrü Ər-Riyadın digər
vəzifələr sırasında regionda güclü mövqeyini təmin etməsi çox vacibdir, çünki bir neçə güc eyni vaxtda onun
siyasi, iqtisadi və ideoloji üstünlüyünü sarsıtmağa səy göstərir.
Səudiyyə Ərəbistanının Yaxın ġərqdəki əsas rəqibi Ġrandır. Səudiyyə Ərəbistanı, 2016-cı ilin
məlumatlarına görə, müdafiə xərcləri baxımından dünyada dördüncü böyük güc olmasına baxmayaraq, Ġran
daha kiçik siyasi və iqtisadi resurslarına rəğmən, hərbi potensialına görə rəqibini üstələyir.
Bundan əlavə, 1978-1979-cu illər Ġslam Ġnqilabından sonra Ġran Ġslam Respublikası ərəb monarxiyaları
ilə qarĢıdurmada mövqeyini gücləndirmək üçün Ģiə ideologiyasına bağlı xalqlardan öz siyasi blokunu
formalaĢdırmağa nail olmuĢdur
Nəticədə Səudiyyə Ərəbistanı ilə Ġran arasında qlobal sünni-Ģiə qarĢıdurması Yaxın və Orta ġərq
xəritəsində - Ġraq, Yəmən, Livan və Suriyada bir neçə ―qaynar nöqtə‖nin meydana çıxmasına səbəb
olmuĢdur. Uzun müddətdən bəri Avropa və ABġ-ın beynəlxalq təzyiqlərinə müqavimət göstərən Ġran
rəqibinə uduzurdu. 2015-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanı Yaxın və Orta ġərqdə Ģiə qüvvələrinə qarĢı mübarizə
cəbhəsi təĢkil edən 34 sünni dövlətdən ibarət hərbi-siyasi blok olan Ġslam Hərbi Koalisiyasını formalaĢdırdı.
Lakin belə ciddi müqavimətə baxmayaraq, 2015-ci ildən etibarən Yaxın və Orta ġərq regional siyasətində
Ġranın xeyrinə radikal dönüĢ müĢahidə olunur. Bunun əsas səbəbi ―Ərəb baharı‖ndan sonra ortaya çıxan
siyasi reallıqların Yaxın və Orta ġərq ölkələrinə təsirinin karbohidrogen ehtiyatlarının qiymətinin
ucuzlaĢması nəticəsində daha da güclənməsidirr.
―The Economist‖ jurnalının ekspertlərinin fikrincə, Ġranın Ġnqilab Mühafizləri Korpusunun xüsusi
bölmələri vətəndaĢ mühafizəsi xaosundan istifadə edərək, dörd əsas Orta ġərq paytaxtında - Bağdad, Beyrut,
ġam və Sənada Ġranpərəst qüvvələrin hakimiyyətini möhkəmləndirə bilmiĢdir. Bu isə Səudiyyə Ərəbistanının
―Ģiə ölkələri qurĢağı‖ ilə əhatələnməsinə səbəb olmuĢdur. Ġranın regional siyasətdə əldə etdiyi uğurlar 2015ci ildə Ġrana qarĢı sanksiyaların mərhələli surətdə götürülməsini nəzərdə tutan Birgə Ümumi Tədbirlər
Planının qəbul edilməsi ilə daha da artmıĢdır. Halbuki Səudiyyə Ərəbistanı müttəfiqlərinin və Ġsrailin dəstəyi
ilə danıĢıqlar prosesinin baĢlanğıcından etibarən buna müqavimət göstərmiĢdir.
Bundan əlavə, 2017-2018-ci illərdə Səudiyyə Ərəbistanı ilə on illərdən bəri Ər-Riyadın Ərəbistan
yarımadasındakı liderliyini sarsıtmağa can atan Qətər arasında qarĢıdurma xeyli kəskinləĢmiĢdir. Neft və qaz
ehtiyatlarını məharətlə idarə edən Qətər ÜDM orta illik həcmi 150 milyard dollar olan güclü iqtisadiyyat
yaratmıĢ, onun ərazisində böyük hərbi baza açmıĢ ABġ-la yaxın diplomatik münasibətlər qurmuĢ, ən nüfuzlu
Ġslami xəbər yayımı olan ―Əl-Cəzirə‖ kanalını iĢə salmıĢdır. Qətərin siyasətinin səmərəliliyi ―ərəb baharı‖
dövründə əyani surətdə üzı çıxmıĢ, Ġran kimi, o da bir sıra dövlətlərdə (Liviya, Misir, Yəmən, Suriya) siyasi
nüfuz uğrunda rəqabətdə uğur qazanmıĢdı. Bu, Ər-Riyadı qonĢusunun təhlükəli olduğuna qəti surətdə
inandırdı. 2017-ci ildə ABġ-ın dəstəyi ilə Səudiyyə Ərəbistanı öz satellitlərini Qətərin diplomatik
blokadasına baĢlamağa razı saldı, lakin bu, yalnız qarĢıdurmanı gücləndirdi və Qətəri Ġranla daha sıx əlaqələr
qurmağa sövq etdi.
Yaxın və Orta ġərq regionunda siyasi prsoseslər Ġran, Səudiyyə Ərəbistanı və Qətərin iĢtirak etdiyi
sünni-Ģiə qarĢıdurması ilə məhdudlaĢmır. Bölgədə daha bir nüfuzlu oyunçu Türkiyədir. 2000-ci illərin
əvvəllərində Ədalət və ĠnkiĢaf partiyası hakimiyyətə gəldikdən sonra ölkədəki hakimiyyətin tədricən
R.T.Ərdoğanın əlində cəmləĢməsi yolunu tutan Türkiyə regional və beynəlxalq rolun artırılması xəttini
seçmiĢdir. Əlbəttə ki, bunun nəticəsində Türkiyənin qonĢuları ilə münasibətləri xeyli mürəkkəbləĢmiĢdir. Bir
tərəfdən, iqtisadi sahədə Ġranla yaxın qonĢuluq münasibətləri mövcuddur, digər tərəfdən, regionda siyasi
ambisiyaları səbəbilə Ankara Tehranın təsirini məhdudlaĢdırmağa çalıĢır. Bu amillərin təsiri altında Türkiyə
Körfəz monarxiyaları, xüsusilə Səudiyyə Ərəbistanı ilə müsbət əlaqələr qurmaqda maraqlıdır.Lakin Suriya
münaqiĢəsində mövqeyi səbəbindən Türkiyənin ərəb dövlətləri ilə münasibətlərində də ciddi problemlər
mövcuddur.Digər məsələlərlə yanaĢı, Türkiyə ġimali Atlantika Alyansının fəal üzvüdür, bu da region
dövlətləri ilə münasibətlər baxımından bir sıra nəticələrə səbəb olur.
Ərəb-Ġsrail münaqiĢəsində Yaxın və Orta ġərq siyasəti oyunçularının əksəriyyətinin maraqları kəsiĢir.
Ġlk baxıĢdan, münaqiĢə tədricən səngiyir və arabir fəal fazaya keçir. Lakin bu, zahiri görüntüdür. Bu illər
ərzində münaqiĢə güclü dəyiĢikliklərə uğramıĢ və Ġsrail-Ərəb münaqiĢəsindən Fələstin-Ġsrail qarĢıdurmasına
çevrilmiĢdir.Ġsrailin əsas rəqibi olan Ərəb Dövlətləri Liqasında daxili çəkiĢmələr hökmrandır. Bu gün əsas
rəqib Ġran və onun dəstəklədiyi Livanın ―Hizbullah‖ təĢkilatıdır.
Öz növbəsində, Ġsrail Yaxın və Orta ġərq regionunun siyasi proseslərində yaxından iĢtirak edir, enerji
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bazarında öz maraqlarını gerçəkləĢdirməyə çalıĢır, Avropa bazarlarına Yaxın ġərq karbohidrogenlərini nəql
edən əsas boru kəmərlərinə lobbiçiliyi həyata keçirir, Türkiyə ilə strateji tərəfdaĢlıq qurur və Səudiyyə
Ərəbistanı ilə ―ortaq məxrəc‖ə gəlməyə səy göstərir.
Nəhayət, Yaxın və Orta ġərq regionunda müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin sonuncu və ən
mühüm elementi Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarıdır. Bölgənin dünya xəritəsində strateji mövqeyini, özünün neft
və silah biznesində maraqlarını əsas götürən VaĢinqton Yaxın və Orta ġərqə daim böyük diqqət göstərir.
―Soyuq müharibə‖ dövründə Sovet Ġttifaqı ilə qlobal qarĢıdurma loyal rejimlərin dəstəklənməsini və
kommunist ovqatına qarĢı mübarizəni diqtə edirdi.Lakin ―soyuq müharibə‖nin baĢa çatmasından sonra
VaĢinqtonun davranıĢ modeli ciddi dəyiĢikliklərə məruz qalmamıĢdır. Regionda ədalətli və sabit düzəni
təmin etmək üçün geniĢ ehtiyatlarından istifadə etmək əvəzinə VaĢinqton hələ də onun milli maraqlarına
cavab verən münaqiĢə tərəfini dəstəkləməyə üstünlük verir.
Bu siyasətin əsas nəticəsi baĢlıca güc mərkəzləri arasındakı münasibətlərdə ziddiyyətlərin dərinləĢməsi
və bütövlükdə bölgənin münaqiĢə potensialının gücləndirilməsidır.Bu baxımdan ən təəccüblü nümunə Suriya
münaqiĢəsidir. VaĢinqtonun Ġranın müttəfiqi və Səudiyyə Ərəbistanının rəqibi olan prezident B. Əsəd
rejiminə qarĢı sərt mövqeyi üzündən bu ölkədə ―ərəb baharı‖ kontekstində baĢlayan vətəndaĢ qarĢıdurması
yeddi ildən bəri davam etməkdədir.Suriya ərazisinin çox hissəsi dağıntılara çevrilmiĢdir, çoxsaylı qaçqın
ordusu evlərini tərk edərək Avropa üz tutmuĢ, onların yerini müxtəlif radikal qruplar doldurmuĢdur.
B.Obamanın qeyri-ardıcıl siyasətindən sonra bir çoxları prezident D.Trampın Yaxın və Orta ġərq
bölgəsində daha fəal mövqe tutacağına və regional problemlərin həllində əhəmiyyətli irəliləyiĢə nail
olacağına inanırdı. Lakin Tramp bu gözləntiləri doğrutmadı. Əksinə, o, Ġran və Səudiyyə Ərəbistanı
arasındakı regional münaqiĢənin daha da kəskinləĢməsinə təkan verdi, Ġranlə nüvə razılaĢmasının icrasını
əngəllədi. D.Trampın Ər-Riyada dəstəyi və Qətər-Səudiyyə Ərəbistanı qarĢıdurmasının kəskin dönəmində
səudiyyəlilərə 100 milyard dollarlıq silah satmaq barədə vəd verməsi bütün Ərəbistan yarımadasının
təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaratdı. Bu addım həm də Qətər və Ġranın birləĢməsinə və nəticədə sünni-Ģiə
qarĢıdurmasının kəskinləĢməsinə səbəb oldu1.
Hesab olunur ki, D.Tramp dövründə ABġ-nın Yaxın və Orta ġərq strategiyası bu məntiq üzərində
qurulacaq.D.Tramp ABġ-nın xərclərini və məsuliyyətini azaltmaqla, regional problemlərdən uzaqlaĢmağa
çalıĢacağını, lakin VaĢinqtonun klassik tərəfdaĢları Ġsrail və Səudiyyə Ərəbistanına daha çox dəstək
verəcəyini bəyan edir2. VaĢinqtonun əsas rəqibi qismində beynəlxalq terrorizm deyil, Ġran nəzərdən keçirilir.
Ġranı məhv etmək üçün BirləĢmiĢ ġtatlar Türkiyə ilə dialoq qurmağı planlaĢdırır və Avropa ölkələrinə antiĠran siyasətini qəbul etdirməyə çalıĢır.Halbuki Avropa dövlətləri Ġranla münasibətlərin inkiĢafında maraqlı
olduqlarını və onunla dialoqu davam etdirməyə hazır olduqlarını bəyan edirlər. Bu isə bölgədə ziddiyyətlərin
əlavə blokunun yaranacağından xəbər verir.
Yaxın və Orta ġərqdəki vəziyyət yalnız regional münaqiĢələr və ziddiyyətlər Ģəklində konkret
təzahürlər baxımından deyil, bütövlükdə dünya siyasəti üçün təhlükəlidir. Məhdud məqsədlər güdməklə və
bölgənin xüsusiyyətlərini nəzərə almadan kövrək maraqlar balansını pozmaq və geridönməz dağıdıcı
proseslərə təkan vermək çox asandır.Yaxın və Orta ġərqdə iqtisadi və siyasi qeyri-sabitliyin yaradılması
radikalizmin inkiĢafı üçün səmərəli zəmin yaradır, bu isə dünyanı yeni qlobal müharibəyə aparıb çıxara bilər.
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В статье автор анализирует конкретные примеры и проблемы взаимоотношений США и Европейского Союза, что, несомненно, является одним из актуальных направлений современных международных отношений. Целью исследования является выявление первопричин сотрудничества, его
этапов, тенденций и противоречий в развитии сотрудничества обоих акторов в биполярных условиях. Автор, используя фактический материал и удачно сопоставляя факты, делает выводы относительно американского влияния на Европейский Союз.
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ABġ VE AVROPA ĠTTĠFAQI DÜNYANIN BĠPOLYAR ġƏRAĠTĠNDƏ
Məqalədə Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin Avropa ittifaqına üzvlüyə qəbul mərhələli prosesi
nəzərdən keçirilir. Müəllif konkret misallarda belə halların obyektiv və subyektiv səbəbləri nəzərdən keçirir.
Problemin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu regionun göstərilən ölkələri həm münasibətlərin, həm də
demokratiya sahəsində inkişafı baxımından kəskin şəkildə fərqlənirlər.
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USA AND EUROPEAN UNION UNDER THE CONDITIONS
OF THE BIPOLAR WORLD
The article considers the process of phased admission of the countries of Central and Eastern Europe
to the European Union membership. The author with specific examples examines the objective and subjective
reasons for this phenomenon. The essence of the problem is that the indicated countries of this region differ
sharply from each other in terms of their development, both in the field of relations and in the sphere of
democracy.
Key words: European Union, bipolar world, collaboration, mutual relations, tendency, actual,
expansion, safety
Вторая Мировая война окончилась, создав геополитический вакуум. Равновесие сил было разрушено, а всеобъемлющий мирный договор так и остался на бумаге. Мир разделился на два идеологических лагеря. Послевоенный период превращался в продолжительную и болезненную борьбу за достижение урегулирования, которым до окончания войны лидеры пренебрегали.
Конфронтация лидеров в недавнем времени союзных государств усилилась на Потсдамской конференции, практическим результатом которой было начало процесса, разделившего Европу на две
сферы влияния, то есть стал осуществляться тот самый сценарий, которого американские руководители военных лет столь тщательно старались избежать.
В конце 1945 г. ответственные американские политики оказались в замешательстве. Потсдам и
последовавшие за ним конференции министров иностранных дел дали нулевой результат. Зарождались сферы влияния, и им суждено было существовать на протяжении четырех десятилетий, пока не
настал крах коммунизма. Под руководством США произошла консолидация западных оккупационных зон Германии, в то время как Советский Союз стал превращать страны Восточной Европы в свои
придатки. Бывшие державы «оси»: Италия, Япония, а после 1949 года ФРГ – постепенно склонялись
к союзу с Соединенными Штатами Америки. Одновременно СССР делал все, чтобы помешать процессу консолидации Запада.
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Пока в высоких политических сферах Вашингтона шли дискуссии, появился документ (февраль,
1946 г.), составленный одним из экспертов по России Дж.Кеннаном, американским дипломатом высокого ранга. Этот документ стал своего рода концептуальной базой осмысления советской внешней
политики. Этот один из редких документов, которому было суждено изменить взгляд Вашингтона на
мир. Дж.Кеннан настаивал на том, что США следует перестать винить самих себя за советскую неустойчивость, ибо истоки Советской внешней политики находятся внутри самой советской системы.
По существу, настаивал он, советская внешняя политика представляет собой сплав идеологического
коммунистического рвения и давнего экспансионизма времен царизма [3,с.392].
Первое систематизированное представление о новом подходе воплотилось в меморандуме Государственного департамента США, переданном комитету по связи с правительственными учреждениями 1 апреля 1946 года. Составленный служащим государственного департамента Ф.Мэтъюзом, этот
меморандум представляет собой попытку перевести в основном философские наблюдения
Дж.Кеннана в план оперативной внешнеполитической деятельности.
В итоге всех этих более или менее разрозненных инициатив возник документ, который на протяжении жизни более чем одного поколения послужил библией политики «сдерживания». Все различные направления американской послевоенной мысли были сведены воедино, статья была опубликована в журнале «Foreign A Fairs» в июле 1947 года. Автором статьи был Дж.Кеннан, руководитель
аппарата политического планирования государственного департамента [3,с.404].
Хотя в дипломатическом плане политика «сдерживания» по отношению к Советскому Союзу являлась изначально пассивной, она вызвала к жизни недюжинные творческие силы, когда дело дошло
до создания «позиции силы» в политической идеологии. Это произошло потому, что политика
«сдерживания» вобрала в себя уроки и представления, извлеченные из двух наиболее важных испытаний предшествующего поколения американцев: «новый курс» показал правильность представления
о том, что угрозы политической стабильности проистекают в первую очередь из разрыва между экономическими и политическими ожиданиями и реальностью, и потому возник «План Маршалла».
Вторая Мировая война научила Америку тому, что наилучшей защитой от агрессии является наличие
преобладающих сил и готовность их использовать, и потому возник Атлантический пакт. «План
Маршалла» был предназначен для того, чтобы дать Европе возможность экономически встать на ноги. Организация Североатлантического пакта (НАТО) обязана была проследить за ее безопасностью.
НАТО был первым в истории Америки военным союзом, в который она вступила в мирное время. Непосредственным толчком создания пакта послужил коммунистический переворот в Чехословакии в феврале 1948 года.
Жестокость чешского переворота вызвала к жизни опасения, что Советы могут организовать такого же рода захват в других местах – к примеру, содействовать насильственному захвату власти
коммунистами, признать новое коммунистическое правительство и поддержать его при помощи военной силы. Поэтому в апреле 1948 года ряд европейских стран объединились в Брюссельский пакт –
оборонительный пакт, имеющий целью противодействовать любым попыткам свернуть силой демократические правительства. Однако все анализы соотношения сил показывали, что Западная Европа
не обладает достаточной мощью, чтобы отразить советское нападение. Так возникла организация Северо-Атлантического пакта, посредством которой Америка привязывалась к обороне Западной Европы. НАТО является беспрецедентным отклонением от обычной американской политики: американские и канадские войска подключились к европейским армиям под международным командованием
НАТО. Результатом стала конфронтация между двумя военными союзами и появление двух сфер
влияния на протяжении всей разграничительной жизни в Центральной Европе [3,с.411].
В 1940-е годы Дж.Кеннан выдвинул такую собственную альтернативу созданию НАТО, которая
немногим отличалась от Североатлантического договора 1949 года. Он предлагал образовать на
определенный срок, временно, для «успокоения Европы» так называемую «гантель» - два военных
блока, Брюссельский в Западной Европе и блок США-Канады в Америке, связанные между собой готовностью Вашингтона прийти на помощь вооружением, совместным стратегическим планированием, а также военными силами, если возникнет необходимость и при условии, что Западная Европа
будет деятельно помогать сама себе. Дж.Кеннан подчеркивал в то время, что односторонняя гарантия
США Европы лучше, чем вступление в чрезмерно обязывающий военный союз. Согласно его замыслу гарантия не распространялась бы на Грецию, Турцию и другие неатлантические страны
[1,с.141;8,с.23].
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По мере того как политика сдерживания медленно, но верно принимала конкретные очертания,
критика ее осуществлялась представителями трех различных школ общественной мысли. Первой из
них можно считать школу «реалистов», типичной представитель которой Уолтер Липпман утверждал, будто бы геополитическому перенапряжению при одновременном истощении американских
ресурсов. Наиболее ярко отобразил ход мыслей сторонников второй школы Уинстон Черчилль, возражавший против отсрочки переговоров до тех пор, пока не будет обеспечена «позиция силы». Черчилль заявлял, что позиция Запада никогда вновь не станет столь же сильной, как в самом начале
«холодной войны», и потому переговорные его возможности будут только ухудшаться.
Политика «сдерживания», настаивал Липпман, загонит Америку в дальний угол по направлению
от все расширяющихся внешний границ советской империи, включающей в себя, с его точки зрения,
множество стран, не являющихся государствами в совершенном смысле слова. А военные обязательства так далеко от дома ослабят решимость Америки, и не будут способствовать ее безопасности.
Липпман призывал к тому, чтобы американская внешняя политика руководствовалась разовым
анализом каждой конкретной ситуации по мере ее возникновения, а не общими принципами, предположительно обладающими универсальностью применения. С его точки зрения, американская политика в гораздо большей степени должна быть направлена на восстановление нарушенного равновесия
сил в Европе. Политика «сдерживания» предполагает раздел Европы до бесконечности, в то время
как истинные интересы Америки заключаются в том, чтобы не позволить советской мощи пребывать
в центре европейского континента [6,с.61].
Для Черчилля «позиция силы» уже наличествовала; для американских лидеров ее еще требовалось создать. Черчилль думал о переговорах как о способе подчинения силы дипломатии. И хотя он
никогда не высказывался конкретно, из его публичных заявлений со всей вероятностью вытекает, что
он имел в виду своего рода дипломатический ультиматум со стороны демократических стран Запада.
Американские лидеры пасовали перед использованием собственной атомной монополии даже в качестве угрозы. Черчилль желал сузить район советского влияния, но был готов сосуществовать с советской властью, ограничив ее масштабы распространения.
В конце концов, наиболее громкий и настойчивый вызов американской политике «содержания»
раздался не со стороны «реалистической школы» Липпмана или со стороны традиции, уходящей глубокими корнями в почву, породившую американское радикальное мышление. Радикальные критики
отвергали абсолютно все аспекты политики «сдерживания». Генри Уоллес, вице-президент
Ф.Рузвельта, а позже Трумэне стал министром сельского хозяйства и торговли.
Новый радикализм восстанавливал исторический образ Америки как маяка свободы, но по ходу
дела обернулся против самого себя. Патрулирование моральной эквивалентности американских и советских действий стало характерной чертой радикальной критики в течение всего периода «холодной
войны». Сама идея международной ответственности Америки выглядела в глазах Уоллеса примером
бахвальства силой. Согласно Уоллесу, Америка не должна распространять свое право одностороннего вмешательства на весь земной шар. Оборона становилась законной лишь с одобрение ООН, а экономическое содействие следовало оказывать посредством международных институтов [5,с.129].
Несмотря на то, что уоллесовская радикальная критика американской послевоенной внешней политики потерпела крах в период 40-х годов, ее основополагающие тезисы отражали глубинное течение американского идеализма, продолжавшее магически влиять на душу нации.
Теория «сдерживания» была исключительной по сути: одновременно трезвой и идеалистической,
глубокой в оценке советских побудительных мотивов, но удивительно абстрактной в своих выводах.
И хотя эта доктрина была сформулирована в момент абсолютного могущества страны, она проповедовала относительную слабость Америки.
С учетом всех этих своих качеств, доктрина сдерживания была той самой теорией, которая воодушевила Америку более чем четыре десятилетия строительства, борьбы и в итоге привела страну к
триумфу.
Берлинский кризис обозначил окончательное оформление двух сфер влияния, которые в течение
почти двух десятилетий сходились впритык на разграничительной линии, разделившей европейский
континент. В течение первой фазы процесса, с 1945 по 1948 год, Сталин заложил основы советской
сферы влияния, превратив страны Восточной Европы в государства – сателлиты и соответственно,
угрожая Западной Европе. Во время второй фазы, с 1949 по 1959 год, демократии отреагировали тем,
что создали НАТО, консолидировали свои оккупационные зоны в Федеративную республику и нача-
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ли процесс западноевропейской интеграции.
В продолжение периода консолидации каждым лагерем периодически делались попытки нарушить границы сфер влияния друг друга – в свою, понятно, пользу. Все эти планы потерпели неудачу.
Результатом стала биполярная стабильность в Европе.
Именно эта стабильность и позволила латентным разногласиям внутри так называемого Атлантического сообщества всплыть на поверхность. Сразу же по окончании Берлинского кризиса руководители Великобритании, Франции и Соединенных Штатах Америки вынуждены были примирить
друг с другом свои столь несхожие планы и прогнозы по поводу будущего характера сообщества, роди ядерных вооружений и перспектив для Европы.
Г.Макмиллан был первым британским премьер-министром, четко осознавшим ту болезненную
реальность, что его страна более не является мировой державой. У.Черчилль имел дело с Америкой и
Советским Союзом на равных.
К концу 1950-х годов Великобритания больше не могла взирать на Европу с почтительного расстояния и видеть в ней лишь место, куда время от времени направлялись британские вооруженные
силы, чтобы избавиться от очередного потенциального тирана. Макмиллан отказался от позиции стороннего наблюдателя и обратился с просьбой о принятии Великобритании в члены Европейского
экономического сообщества. И все же, главной заботой его оставалось сохранение и упрочение «особых отношений» Великобритании и Соединенными Штатами Америки.
Великобритания не воспринимала себя как исключительно европейская держава. В конце концов,
в Европе чаще всего зарождались угрожавшие ей опасности, а спасение приходило с того берега Атлантического океана.
Именно при Макмиллане завершился переход Великобритании от могущества к влиянию. Он
решил ввести британскую политику в русло американской политики и расширить для Великобритании рамки выбора, умело строя отношения с Вашингтоном. Макмиллан никогда не спорил по философским или концептуальным вопросам и редко бросал открытый вызов ключевым направлениям
американской политики. Он с готовностью уступал Вашингтону центральное место на сцене, но зато
стремился влиять на ход драмы из-за кулисы. Де Голль часто вел себя довольно вызывающе, и игнорировать его становилось весьма болезненно; Макмиллан же сделал для Соединенных Штатов процесс выяснения мнений Великобритании столь легким, что игнорировать его было бы просто неприличным.
Франция, конечно, была в совершенно иной ситуации, ибо не имела ни малейших перспектив обретения такого же влияния на американские решения, каким обладала Великобритания. Поэтому под
руководством де Голля Франция поднимала философский вопрос относительно характера атлантического сотрудничества, таким образом, который превращал все это в соперничество за лидерство в Европе, а для Америки – в повторное знакомство с историческим стилем европейской дипломатии
[7,с.137].
Соединенные Штаты с конца второй мировой войны фактически правили миром таким способом,
который прежде не был доступен ни одной из нации: они производили почти треть мирового количества товаров и объема услуг. Опираясь на огромный прорыв в области ядерной технологии, Америка
сохраняла подавляющее превосходство над любым мыслимым соперником или комбинацией соперников.
На протяжении нескольких десятилетий сочетание благоприятных обстоятельств побуждало
американских руководителей не вспоминать о том, насколько отличается поведение опустошенной,
временно бессильной, а потому склонной к уступкам Европы от Европы тех времен, когда она в продолжении двух столетий играла доминирующую роль в мировых делах. Они не вспоминали о европейском динамизме, позволившем давать толчок промышленной революции, о политической философии, породившей понятие суверенитета отдельной нации; или о дипломатии европейского стиля,
на протяжении почти трех столетий позволявшей дирижировать сложнейшей системой равновесия
сил. По мере возрождения Европы – при неоценимой помощи Америки – некоторые из традиционных моделей дипломатии обязательно должны были возродиться, особенно во Франции, где при Ришелье и возникало современное представление о внешней и внутренней государственной политике.
Прямолинейная преданность национальным интересам Франции окрашивала отчужденно – бескомпромиссный стиль дипломатии де Голля. В то время как американские руководители подчеркивали принцип партнерства, де Голль делал упор на обязанности государств самостоятельно обеспечи-
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вать государственную безопасность. В то время как Вашингтон хотел бы разложить на всех членов
союза выполнение этой задачи общего характера, де Голль был убежден в том, что подобное разделение низведет Францию до роли подчиненного и разрушит чувство самоуважения.
Настойчивая приверженность де Голля идее независимости оставалась бы теоретической, если
бы он ее не связывал с рядом предложений, практическим последствием которых было бы ослабление роли Америки в Европе. Первым из них было утверждение, что нельзя положиться на вечное
американское присутствие в Европе. Европа обязана готовить себя – под французским руководством
– к самостоятельному взгляду на будущее. Де Голль не утверждал, что такой выход предпочтительнее, и казалось, оставался равнодушен к трактовке подобного предсказания, носящего характер автоматически действующего пророчества [4,с.175].
Однако существовала одна проблема, где национальное несогласие между Францией и Америкой
составило ее суть, и дело не терпело отлагательств: речь идет о контроле над военной стратегией в
ядерный век. Здесь американское настоятельное требование относительно интеграции и французский
призыв к автономии точек соприкосновения вообще не имели, и никакого буфера для сглаживания
разногласий не существовало. Поскольку мощь ядерного оружия оказалась беспрецедентной, история
не в состоянии была предложить надежной аналогии для формулирования ядерной стратегии. Для
любого из политических деятелей полетом с завязанными глазами явилась попытка оценить влияние
новой технологии, как на политику, так и на стратегию; выводы на эту тему нашли ярко академический, теоретический характер, ибо эмпирический опыт или конкретные данные отсутствовали.
В первое десятилетие послевоенной эры представлялось, что ядерная монополия превратила мечты Америки о всемогуществе в явь. Но к концу 1950-х годов становилось очевидным, что любая из
ядерных сверхдержав вскоре окажется в состоянии навлечь на другую такой уровень опустошения,
какое не способно было вообразить ни одно из прежде существовавших обществ. Самосохранение
цивилизации, таким образом, оказывалось под угрозой [9,с.141].
Разница в американском и европейском подходе к вопросам ядерной стратегии представляла собой неразрешимую дилемму. Желание Великобритании и Франции сохранить определенный контроль над принятием решений, влияющих на их судьбу, было понятно и находилось в соответствии с
их историческим опытом. Но и американская озабоченность взаимностью нагнетания ужасов ядерного века посредством изолированной инициативы союзников имела под собой также весьма веские основания. С точки зрения устрашения, было, бесспорно, определенное достоинство в том, что британцы и французы оказались переполнены решимостью создать дополнительные центры принятий решений; положение агрессора окажется более сложным, если в расчет принимать существование независимых ядерных сил. С точки зрения наличия терпимой стратегии введения войны, настойчивое
требование Америки относительно объединенного контроля в равной степени имело смысл. Конфликтный характер озабоченности каждой из сторон исключал примирение и отражал попытку нации
предопределить собственную судьбу в беспрецедентных обстоятельствах и перед лицом непредсказуемых опасностей. Реакцией Америки на дилемму была попытка «разрешить» ее; де Голль же, полагая ее неразрешимой, стремился укрепить французскую независимость.
4 июля 1962 года Кеннеди провозгласил величественную Декларацию взаимозависимости Соединенных Штатов и объединенной Европы. Политически и экономически интегрированная Европа
стала бы равным партнером США, разделяя с ними бремя и обязанности мирового лидера. Развивая
далее столь преисполненную символизма тему во время более поздней по времени речи во франкфуртской Паульскирхе, где в 1848 году собиралась либеральная Германская национальная ассамблея,
Кеннеди объединил перспективы атлантического партнерства с европейской интеграцией: «Только
слившаяся воедино Европа может предохранить нас от дробления союза. Только такая Европа способна обеспечить полнейшую взаимность в трактовке по обе стороны океана вопросов, находящихся
в атлантической повестке дня. Только при наличии такой Европы для нас возможна полная взаимная
самоотдача, равенство в распределении ответственности и равный уровень самопожертвования»
[2,с.239;10.с.54].
Итак, в конце пути, первоначально задуманного де Голлем, чтобы сделать отношения с Америкой необязательными, в то время как Америка считала этот путь средством более полной своей интеграции в составе НАТО, сотрудничество между столь давними друзьями-оппонентами – чем-то
напоминающее «особые отношения» Америки с Великобританией – выкристаллизовалось в качестве
ключевого элемента равновесия сил.
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«Холодная война» началась тогда, когда Америка ожидала наступления эры мира. А закончилась
«холодная война» в тот момент, когда Америка готовила себя к новой эре продолжительных конфликтов.
В мире по окончании «холодной войны» нет преобладающего идеологического вызова или в
данный момент, единой геостратегической конфронтации. Почти каждая ситуация имеет конкретное
содержание. Исключительность вдохновляла американскую внешнюю политику и давала Соединенным Штатам силу выстоять в «холодной войне». Но эту силу придется принимать гораздо более тонко и осторожно в многополюсном мире ХХI века.
В мире по окончании «холодной войны» американскому идеализму потребуется закваска в виде
геополитического анализа, чтобы пробиться через толщу новых сложностей. Это будет нелегко. Америка отказалась господствовать над миром, когда обладала ядерной монополией, и с пренебрежением
относилась к понятию равновесия сил даже тогда, когда вела, как, например, в период «холодной
войны», дипломатию с учетом сфер национальных интересов. В ХХI веке, однако, Америке, как и
прочим нациям, придется научиться лавировать между жестокой необходимостью и гибкостью выбора, между неизменными принципами международных отношений и элементами, сохраняемыми государственными деятелями в тайне.
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PARAMILITARY GROUPS AS A HARD POWER INSTRUMENT OF IRAN
Iran, which is one of the important actors of the Middle East, uses its full power in order to be
effective in the struggles it is directly or indirectly involved in many countries from Syria to Yemen, Iraq to
Lebanon. Therefore, the analysis of the hard power of Iran, which has increased its concrete visibility at
many points in recent years and which is active with different power elements, is gaining importance.
Considering the fact that the fault lines in the region are becoming more and more dense, and the dose of the
struggle is increasingly transformed into hot conflict and actual warfare, it is necessary to determine what
kind of rigid power tools Iran is leading among the important actors of this struggle and conflict. Iran's
geographical position, its strategic dominance, its advantages in terms of energy sources and roads, its
military power, the concept of defense it has adopted and its role in proxy wars have been examined and a
general framework of the issue has been examined. In addition to the determination of this attitude and
approach to the extent to be able to predict the extent to be useful.
Key words: Iran, Besic, Revolutionary Guard, proxy war, paramilitary force, Iraq, Hamas, Saudi
Arabia, Badr Brigades
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ПАРАМИРНЫЕ ГРУППЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СИЛА ИРАНА
Иран, который является одним из важных субъектов Ближнего Востока, использует свою полную силу для того, чтобы быть эффективным в борьбе, которую он прямо или косвенно участвует
во многих странах от Сирии до Йемена, Ирак в Ливане. Поэтому анализ жесткой власти Ирана,
который увеличил свою конкретную видимость во многих точках за последние годы и активно работает с различными элементами власти, приобретает все большее значение. Учитывая тот
факт, что линии разломов в регионе становятся все более и более плотными, а доза борьбы все
больше трансформируется в горячий конфликт и фактическую войну, необходимо определить, какие жесткие энергетические инструменты, которые Иран ведет среди важных участников этой
борьбы и конфликтов. Изучено географическое положение Ирана, его стратегическое доминирование, его преимущества с точки зрения источников энергии и дорог, его военная мощь, концепция защиты, принятая им и ее роль в прокси-войнах, и рассмотрены общие рамки проблемы. В дополнение
к определению такого подхода и подхода в той мере, в какой это можно предсказать, насколько это
полезно.
Ключевые слова: Иран, Бесик, Революционная гвардия, прокси-война, военизированные формирования, Ирак, ХАМАС, Саудовская Аравия, Бригады Бадра
Fərid CƏFARƏLĠYEV
Magistr, Bakı Dövlət Universiteti
PARAMILITAR QRUPLAR, ĠRANIN SƏRT GÜC VASĠTƏSĠ KĠMĠ
Yaxın Şərqdəki mühüm məsələlərdən biri olan İran, Suriyadan Yəməndə, İraqdakı Livanda birbaşa və
ya dolayısı ilə bir çox ölkədə iştirak edən mübarizədə təsirli olmaq üçün tam gücünü istifadə edir. Buna görə
də, son illərdə bir çox nöqtədə öz əksini artıran və gücün müxtəlif elementləri ilə işləyən İranın güclü
gücünün təhlili daha da əhəmiyyətli hala gəlir. Bölgədəki fay xətlərinin getdikcə daha sıx olmasına
baxmayaraq, mübarizənin getdikcə daha çox isti bir münaqişə və gerçək müharibəyə çevrildiyini nəzərə
alsaq, bu mübarizənin və münaqişələrin ən mühüm iştirakçılarından olan İranın hansı sərt enerji alətlərinin
olduğunu müəyyən etmək lazımdır. İranın coğrafi mövqeyi, onun strateji hökmranlığı, enerji mənbələri və
yolları, onun hərbi qüvvəsi, qorunma konsepsiyası, onun mühüm mühitdə rolu və rolu araşdırılır və
problemin ümumi çərçivəsi nəzərdən keçirilir. Bu cür yanaşma və proqnozlaşdırıla biləcəyi ölçüdə yanaşma
ilə yanaşı, faydalıdır.
Açar sözlər: İran, Besik, İnqilab Mühafizəsi, Vəkili müharibə, Paramilitar qüvvələr, İraq, Hamas,
Səudiyyə Ərəbistanı, Badr Briqadaları
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Iran's geopolitical importance, economic power, military operational capability, and weapons capacity are
the most important and fundamental factors that determine Iran's hard power, along with its geographical
location and, in particular, its relation to energy basins. Because the economic power of Iran is largely based on
energy resources, the analysis of its economic power and geopolitical position is inevitable. What distinguishes
Iran's military operation capability from that of any other state is its asymmetrical war tactics and approaches to
paramilitary methods. As a matter of fact, Iran's weapon capacity was shaped according to the concept of
asymmetric warfare.
Iran's Military Force
Iran, like other states, has classical armed elements such as the armed forces and the security force.
However, it will be healthier to focus on the extraordinarily armed units that make it unique in talking about
Iran's hard power. These units are Besic, the Army of the Revolutionary Guards and the Brigades of Jerusalem.
The Besic movement, which was established on November 26, 1979 as a volunteer militia movement
following the Islamic Revolution in Iran, was founded with the aim of creating a 1979 volunteer / armed force
that will protect the Islamic Revolution against internal and external threats Gön.
The Constitution of the Islamic Republic of Iran states that i The State is obliged to offer all its citizens the
possibility of military training according to Islamic measures. In such a way that citizens always have the
ability to defend the country and the system of Islamic Republic of Iran armedly ‖in the form of Article 101 of
the Constitution under the supervision of the Revolutionary Guard. In addition, Besic is tasked with combating
cultural attacks and creating revolutionary culture. Again, in any crisis, as an armed institution, it will defend
the territory and borders of the country with its title as a part of the armed forces and will fight against internal
and external threats.
Besic's success in the Iran-Iraq war has increased its position in the system and increased its power. In this
way, Besic is considered to be one of the most important forces in the country. Besic, as it stands today, is
mostly involved in social events. Especially in the case of dissenting demonstrations, Besicler, who is in
civilian or military suit, makes the main intervention in these demonstrations. Besic has the courage to be able
to intervene very harshly against such protest demonstrations, both as a constitutional power and as the
protector of the Revolution's ideals.
Besic, which has more than 10 million members today, has been formed on a voluntary basis and has
members from all walks of life and from every profession.
The army of the Revolutionary Guards, to which Besic was attached to him, was founded on April 22,
1979, shortly after the Iranian Islamic Revolution. When the Iraq war began, the Revolutionary Guards took
part in this war alongside the armed forces. On 17 September 1985, it was decided to form the land, air and
naval forces of the Revolutionary Guard on both the development of the Revolutionary Guards and the
emergence of new needs along with the war.
The army of the Revolutionary Guard is the most important armed force of Iran. The fact that the Straits of
Hormuz and the Persian Gulf which are vital in the defense strategy of Iran are directly under the protection and
protection of the Revolutionary Guards, and the management of the missile systems, which is the most
important military instrument of Iran, is under the control of the Revolutionary Guards is an indication of the
importance of this army for Iran. . Although he has a primary position in all military fields, his field of duty is
not limited to the military system. In the aftermath of the eight-year Iran-Iraq war, it played a key role in the restructuring, development and development of the country and thus became an economic power. Today, the
largest Iranian companies belong to the Revolutionary Guards. The Revolutionary Guards in this state is the
backbone of Iran in both military and economic fields. The name of this structure, whose full name is the
Islamic Revolution Guards Army, does not include the word Iran. According to Imam Khomeini and the core
cadre of the revolution, this army is the army of the entire Islamic Ummah, and its mandate is not limited to
Iran. This brings us to the Jerusalem Brigades, which are the subunits of the Revolutionary Guards, and to the
proxy warriors among the important elements of Iranian power.
In 1990, Iran established a brigade of militia forces and power of attorney groups, which had been attacked
by the Jerusalem Brigades as a subordinate unit of the Revolutionary Guards, in order to exploit the operations
of abroad. . The activities of the Jerusalem Brigades are generally secret, they take their orders directly from the
top positions in Iran and present their reports directly to the religious leader. The Jerusalem Brigades benefit
from both diplomatic and paramilitary tactics.
Iran has benefited from the Jerusalem Brigades for the protection of national interests outside and is
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engaged in secret military, political and economic initiatives. Jerusalem Brigades continue to operate in many
parts of the world. His activities include intelligence, secret diplomacy, education, supply of weapons, the
financing of illegal groups and the delivery of humanitarian and economic assistance after natural disasters in
Islamic countries.
The members of the Jerusalem Brigades, who are civil servants' IDs in foreign representative offices,
employees of charity organizations and employees of religious-cultural centers, establish direct and close
contact with the public, and also support illegal structures and organizations in many areas such as weapons
assistance and military training. It is possible for the Jerusalem Brigades to act independently of ideological ties
and connections while supporting different groups. In fact, when it comes to Iran's interests, they sometimes
have no inconvenience to support conflicting groups.
Paramilitary forces in Proxy Wars
The Iranian Hezbollah, which is organized or supported by Iran in order to increase its influence beyond its
borders, is based on armed groups such as the Shiite groups in Iraq or the resistance groups in Palestine. Some
of these proxy organizations even provided significant innovations in the field of non-conventional war. For
example, Hezbollah has taken a leading role in the method of suicide attack and strategic rocket attacks. This
method was then used in other movements such as HAMAS. The Shiite groups in Iraq effectively used the
same methods when they needed it. These groups significantly increased Iran's power, bargaining ability,
deterrence and operational capability.
The fact that Shiite societies are weak and under the pressure of their states in their countries has led them
to seek a power that will protect and support them. This situation helped Iran to create militia forces that would
act in accordance with their own policies, with the promise of protecting their interests. These communities,
which have been supported by Iran for a long period of time under pressure, have not stopped working in line
with Iran's policies, but this situation has remained largely unchanged when the communities in question have
come to power under pressure as in Iraq. Iran today; In many countries such as Iraq, Syria, Yemen and
Lebanon, it can continue to be a decisive force, thanks to the fact that it has been investing on them for a long
time. On the other hand, Iran benefited from non-state elements on military capability and was able to be strong
in regions outside the Persian Gulf.
The fact that Iran has placed Israel next to the US as big enemies in its foreign policy strategy reveals the
importance of taking advantage of proxy wars in areas outside the Persian Gulf. Accordingly, in a possible
Iran-Israel war, Hezbollah and the Iranian allied resistance groups in Palestine will enter the war with Israel as a
militia. Israeli sources say that Hezbollah's military capacity is well above the 33-day war that took place in
2006, and that Israel could face a serious crisis. Among the Palestinian militia groups, HAMAS and Islamic
Jihad movements will play an important role against Israel in the possible battle of Iran. However, since the
Syrian crisis has caused disagreements between HAMAS and Iran, Islamic Jihad movements will play a
decisive role in a possible war in Palestine.
It can be stated that pro-Iranian militia groups have the ability to act against Iran not only against Israel, but
also against America. According to Western sources, Hezbollah has the capacity to threaten US interests all
over the world. Moreover, Iran is also referring its proxies to different areas of conflict when needed. The fact
that Hezbollah, Iraqi Shiite groups or Afghan Shiites were directed in the Syrian war is an example of this
situation.
In addition, Iran does not keep these groups to benefit only in the event of a possible general war, and they
benefit from these surrogate organizations when any need for punishment, revenge or intimidation. As an
example of this situation, it is useful to remind you of a few operations that have been all over the world:
• Iran helped Hizbullah attack the US Navy's headquarters in Lebanon on October 23, 1983. 241 US
soldiers were killed in the attack and the US decided to withdraw from Lebanon.
• Hezbollah assassinated on May 19, 1992 a bomb attack on Israel's ambassador, located in Buenos Aires,
the capital of Argentina, with the aid of Iranian intelligence.
• On June 25, 1996, a bomb was attacked on the US military headquarters in Zahran, Saudi Arabia. 19
soldiers were killed and 372 were wounded in the attack. The operation was carried out with the help of the
Jerusalem Brigades and the aid of the Lebanese Hezbollah.
Iran prefers to use proxy organizations rather than directly in such transboundary operations. Because
relying on proxy organizations gives Iran the opportunity to reject everything and prevent the enemy from
responding. However, there is also a problematic side for the Iranian army, sometimes not being able to control
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the armies. For example, the Iraqi Shiite militias, who were under the auspices of Iran in 2007, clashed and they
caused the destruction of the power of the Iranian-controlled central government. Finally, the Iraqi central
government ended this issue by overthrowing the Mahdi Army and other Shiite groups, but in any case these
paramilitary proxy armies have been in a position to endanger Iran's interests.
Finally, it should be noted that the use of paramilitary groups for Iran is a realist rather than an ideological
one. Therefore, Iran benefited from different rebel and militia groups in Iraq. At the same time, Iran supported
both the Iraqi government and groups such as the Badr Brigades, the Mahdi Army and the Asaib-i Ehl-i Hak.
These groups have always been in conflict with each other, and have often acted in a way that would weaken
the government's power. When Iran came to its place, it did not neglect to benefit from its predecessors. As an
example, there may be claims that Ansaru iddl Islam, or Iraq, helped al-Qaeda to continue war with the United
States against the strengthening of Kurds in the north of Iraq.
Conclusion
It is understood from the type of power that is called hard power, in terms of the sources and use of power,
one of the dominant concepts of the theories of international relations. In other words, the use of elements such
as geopolitical position, economic power, and military capacity according to the threat place, according to the
location of the force is called hard power.
In the case of Iran, the harsh power elements that stand out are its geographical location, its central position
in the energy basins, its military strategy and the arms industry. Iran's geographical and geopolitical location is
one of the most important instruments of hard power. The fact that Iran has a critical position in the most
important energy basin in the world and has long coasts and dominates the core of the world energy shipment
such as the Strait of Hormuz and that itself is an important energy producer places Iran in a rare position in the
world.
From the perspective of defense strategy, it is seen that Iran is aware of its advantages and disadvantages
and determines its strategy accordingly. In this context, the focus is on the asymmetric warfare strategy rather
than on conventional war tactics, and the fact that it is mostly based on proxy wars.
Iran is trying to find the optimum point between the hard and soft power through paramilitary groups. The
ability to penetrate neighboring countries through the Shiite populations and the ability to organize attacks in
various regions through cooperation with Hezbollah or special groups of Iraqi Shiites. After the US-led
invasion of Iraq in 2003, Iran pursued a fourth element of deterrence: the Besic militias and the Revolutionary
Guards were trained within the framework of a new and decentralized defense plan. He wanted to intimidate
the enemy and strengthen the rhetoric of resistance and jihadist culture among the Shiites in order to make him
appear strong. It is necessary to install oil and gas pipelines in cooperation with neighboring countries, to
connect neighboring country electricity networks to their own internal networks (10% of Iraq's electricity is
supplied by Iran) and to create a mutual dependence of economic interests, He hoped the US would continue
lobbying against possible Iranian aggression.
With efforts to improve relations with Muslims and especially with the Shiite world, the Tehran
administration hopes to receive their support in the event of an attack on Iran. He is trying to gain the support of
much wider circles through the inclusion of Shiite clerics and propaganda in Iranian cultural centers abroad.
An interesting situation arises when we look at Iran's weapon capacity. Particularly after the 1979
Revolution, the international system and the heavy embargos against it were expected to collapse Iran's
weapons industry. Nevertheless, evaluating Iran's military capacity is a very complicated situation. Because
Iran is conducting many military projects undercover and announcing it after the termination. Therefore, it is
not easy to determine the extent to which Iran actually possesses weapons. This capacity can be much higher
than the one declared by Iran and it is possible that some of the works that it declares are only propaganda and
not real. In any case, Iran is an important regional power. However, it is doubtful that it has a strong army with
high technology in the conventional sense. This is not the only reason why this is so, although to some extent,
US pressures on arms producers and economic constraints have been effective. The fact that Iran has made
more efforts to create the perception that it has such an army instead of having a large army is effective in this.
On the other hand, the asymmetric warfare strategy rather than the conventional war force and the importance
that it attaches to the wars of power through paramilitary groups are another reason.
Lastly, it is possible to say that the fact that Iran, which behaves more like an ideological organization than
a state, is overly confident in its soft power. However, the possibility that the soft power elements that it has
today may be lost in a possible conjuncture change leaves Iran facing a great risk.
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IRAN AND IRAQ’S HASHD-AL-SHA’BI
(PMF-POPULAR MOBILIZATION FORCE) PARAMILITARY GROUP
With the United States in 2003, all the internal and external balance was changed to Iraq and the
process was initiated by the Shiites, who are continuously strengthening their domestic politics. But in the
years 2003 through 2011, the American soldiers, internally stabilized, did not succeed. In the year 2011,
when America called for a last-ditch trip to the region, Iraq had opened its door to the region of the region
and wound up in the region, in which the region was drowned. Iran supports Shi'ites in the region, and other
regional states, such as Saudi Arabia and Turkey, sheltered by the Sunni tribes. The Revolutionary War of
Iran in the Maliki and Separatist and sectarian policies in Maliki has led to terrorist organizations like ISIS,
as Iraq has slipped into a cosmopolitan organization. Particularly, Mosula ISIS has been targeted in 2014
for the latest developments in the organization. The ISIS is heavily influenced by the factions of Hashd alShaabi. Later in the ten years of the organization, IISI has gained the upper hand in Iraq and has just started
working from the mainstream of the island.
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МОБИЛИЗАЦИОННАЯ СИЛА)ПАРАМИЛАТОРНАЯ ГРУППА
Наряду с вмешательством США в 2003 году все внутренние и внешние балансы изменились в
Ираке и начали процесс, в ходе которого шииты постепенно укрепляют свою внутреннюю политику.
Хотя с 2003 по 2011 год были американские солдаты, внутренней стабильности не удалось добиться. В 2011 году, когда Америка отозвала свои последние войска из страны, Ирак стал открытым для
сферы влияния стран региона и превратился в регион, в котором страны региона боролись за
власть. Иран поддерживает шиитов в стране, а другие региональные государства, такие как Саудовская Аравия и Турция, расположены рядом с суннитами. Возрастающее влияние Ирана в период
Малики и сепаратистская и сектантская политика Малики привели к укреплению террористических
организаций, таких как ИСИС, что заставило Ирак быть слабым перед лицом этих космополитических организаций. В частности, захват Мосула ИСИС в 2014 году привел к появлению новых сил
против этой организации. Самыми крупными и влиятельными из этих сил против ISIS являются
фракции Хашд аль-Шааби. После образования этой организации он получил преимущество перед
ИИСИ в Ираке и постепенно стал одним из главных действующих лиц страны.
Ключевые слова: террористические организации, Хашд аль-Шааби, Езидис, Таухид, Организация джихада, милиция, аятолла Систани, Касим Сулеймани, бригады Бадр, ИСИС,
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ĠRAN VƏ ĠRAQIN HAġD-ġƏ'BƏSI PARAMILITAR QRUP
ABŞ-ın 2003-cü ildə müdaxiləsi ilə yanaşı İraqda bütün daxili və xarici qüvvələr balansını dəyişdi. Bu
zaman şiələr öz nüfuzlarını tədricən gücləndirdilər. 2003-cü ildən 2011-ci ilədək İraqda Amerika
əsgərlərinin mövcud olmasına baxmayaraq, daxili sabitliyi təmin etmək mümkün olmadı. 2011-ci ildə
Amerikanın son qoşunlarını ölkədən çıxardığı zaman, İraq region ölkələrinin təsir dairəsinə əlavə olunmuş
və onların hakimiyyət uğrunda mübarizə apardıqları bir bölgəyə çevrilmişdir. İran ölkədəki şiələri
dəstəkləyərkən, Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyə kimi digər regional dövlətlər də sünnilərin yanında yrer
tuturdular. Maliki dövründə İranın artan təsirləri və Malikinin ayrı-seçkilik və məzhəb siyasəti İraqda
müxtəlif terror təşkilatlarının güclənməsinə gətirib çıxardı və İraq bu müxtəlif millətlərin nümayəndələrini
özündə birləşdirən təşkilatların qarşısında asılı vəziyyətə düşdü. Xüsusilə, 2014-cü ildə İŞİD tərəfindən
Mosulun ələ keçirilməsi bu təşkilata qarşı dayanan yeni qüvvələrin ortaya çıxmasına gətirib çıxardı. Bu
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qüvvələrdən İŞİD əleyhinə ən böyük və ən nüfuzlusu Haşd əl-Şaabi qrupudur. Bu təşkilat formalaşdıqdan
sonra İraq İŞİD üzərində üstünlük əldə etdi. Haşd əl-Şaabi tədricən ölkənin siyasi və hərbi səhnəsində əsas
aktyorlardan birinə çevrildi.
Açar sözlər: terror təşkilatları, Haşd əl-Şaabi, Yezidilər, Tövhid, Cihad Təşkilatı, milis, Ayətullah
Sistani, Qasim Süleymani, Badr Briqadaları, İŞİD.
Along with the US intervention in 2003, all internal and external balances have changed in Iraq and
have initiated a process in which the Shiites are gradually strengthening their domestic politics. Although
there were American soldiers from 2003 to 2011, internal stability could not be achieved. In 2011, when
America withdrew its last troops from the country, Iraq became open to the sphere of influence of the
countries of the region and turned into a region where the countries of the region were struggling for power.
Iran supports the Shiites in the country, while other regional states such as Saudi Arabia and Turkey are
located next to the Sunnis. The increasing influence of Iran during the Maliki period and the separatist and
sectarian policies of Maliki led to the strengthening of terrorist organizations such as ISIS, which caused Iraq
to be weak in the face of these cosmopolitan organizations. In particular, the seizure of Mosul by ISIS in
2014 led to the emergence of new forces against this organization. The largest and most influential of these
forces against ISIS are Hashd al-Shaabi factions. After the formation of this organization, it gained an
advantage over ISIS in Iraq and gradually became one of the main actors of the country.
With the establishment of Hashd al-Shaabi, the influence of Iran, which already has an influence on Iraq,
has started to increase. The direct effect of Iran on the organization has brought about a period in which the
various circles began to be discussed and criticized. Along with these criticisms, Hashd al-Shaabi's mission
and legitimacy have been discussed. It is seen that the arguments of legitimacy are tried to be solved
especially with the leadership and initiatives of Iran. Attempts were made to expel the criticism through the
organization of different ethnic and religious elements such as Sunni Arab tribes, Yezidis and Christians.
A number of actions by the militias of al-Hashd al-Qadr were brought to question the legitimacy of the
organization. As a result of both Iran's influence on the organization and a number of actions that the
organization has engaged in in Iraq, he has made Hashd al-Shabi the most talked-about actor in both the
country and the region. It is also discussed how Hashd al-Shabi is in the future of Iraq. The debates on how
the future will be in a position ended with the Iraqi House of Representatives adopting a law on 26
November 2016 to adopt the law that gives legal powers to al-Hashd al-Shaabi with connecting it to Iraqi
Prime Minister Haydar Al-Abadi and tried to be controlled in this way. In order to understand how Hashd alShaabi was formed, it is necessary to take a look at the recent past of Iraq. Because it can be difficult to
explain the rapid emergence of Hashd al-Shaabi and his being organized immediately. In fact, the formation
of the current situation in Iraq began with the 2003 intervention of the United States (USA). With this
intervention in 2003, Iraq entered an unstable process2 and after this period, the period in which the rising
influence of the Shiites, who had been intimidated by Saddam Hussein and who were pushed out of the
system, started to be seen.
The rapid rise of the Shiites in the country's politics brought along a period in which the Sunni's political
and social efficiency decreased. In the face of the invasion of Iraq, many Sunni Arabs have emerged in the
new militia forces while joining the militia forces against the US. The most well-known of these
organizations today is the Tawhid and Jihad Organization established byAbu Musab al-Zerkavi in
Afghanistan in 2000. With the US occupation of Iraq, it has passed to Iraq and started to fight against the
coalition forces. In particular, this organization, which benefited from the situation in which Iraq is located,
has begun to become stronger. The power gap created by the governments in Iraq and the differentiating
policies it implemented have been effective in the development of the organization. In 2011, after the US
withdrawal of its last troops from Iraq, Iraqi troops began to gain strength. As a result of this strengthening of
the organization, Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki's sectarian policies and the lack of appointment to the
Ministry of Interior and National Defense, which has been two important ministries since 2012, created a
power vacuum.the fact that he did not designate these two ministries and governed these ministries from the
power of attorney has created a tremendous power gap in the country and with it brought a monopolistic rule.
In particular, following the withdrawal of US troops from Iraq in 2011, Maliki has followed Shiite policies in
the region and began to deepen the already existing polarization. On June 9, the country's second largest city,
Mosul Iraqi army, without any resistance to escape the city by the ISIS militants captured by the country has
created an atmosphere of turmoil and the Iraqi army was inadequate. There are many reasons for Mosul to
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fall in such a simple way. Among these, the sectarian policies followed by Maliki and the consequence of the
Sunni sect are partly supportive of ISIS. Secondly, despite the election on April 30, 2014 in the country,
Maliki's insistence on the prime minister's office for the third time in violation of the constitution and the
consequent failure of the government for a long time. Apart from these, Maliki's position in the prime
minister's office until a new government has been established may not be able to appoint ministers to the
interior and national defense ministries and to monopolize these ministries constitute a separate problem.
Depending on Maliki's policies, the Iraqi army and police force may leave Mosul city and escape. For all
these reasons, Mosul was left to ISIS without any resistance and ISIS gradually expanded its sphere of
dominance. After taking Mosul, ISIS has identified itself as the target of the Shiites and began to turn to
Shiite holy places. The fact that the Iraqi Army was incapable of protecting this region and places resulted in
the emergence of different formations. One of them is Hashd al-Shaabi, one of the most talked about
organizations. After ISIS turned to Shiite holy places and places of worship, Ayatollah Ali al-Sistani, the
greatest religious authority of Iraq, called Jihad on June 13, 2014, against all the Iraqi people (all Shiites and
Sunnis), against ISIS. has called for the struggle. After this call, thousands of Iraqi Shiite volunteers have
printed their names and stated that they are ready to fight against ISIS.12 In addition to all of these
volunteers, many Shiite militia groups who had previously been fighting against Saddam Hussein and the
United States have complied with this call. All of these volunteers and militia groups joined together to
create Hashd al-Shaabi. Iran favored this call and supported the formation of the structure. There were
already Shiite organizations fighting against the US. Iran has been able to increase its effectiveness in Iraq
with these organizations. The Hashd al-Shaabi is defined as ―the masses of the people/nations. So we can
turn this into voluntary units. The word meaning comes to the same meaning as Besic, which emerged with
the 1979 Islamic Revolution in Iran. Both of them speak the same meaning in English. Although the militia
power of al-Hashd al-Shabi seems to have been established by the fatwa of Ayatollah Sistani, the origins of
some of the groups he has lived in go back to the Iran-Iraq War in the 1980s. More precisely, with the fatwa
of Sistani, these organizations were united under a single roof and became more collective. At first, this force
was formed by a combination of nearly 50 militia forces.
Today, this militia is thought to be close to 70 groups.14 These groups do not all consist of Shiites as
they are thought in society. There are many different ethnic and religious elements in this formation. For
example; Sunni Arab tribes, Yezidis and Christians are also known to have fought within Hashd al-Shaabi.
Most Sunni tribesmen within the organization were part of organizations founded by the US to fight Iraqi alQaeda. It is claimed that there are nearly 140 thousand armed militants within Hashd al-Shaabi. The leader of
this militia is Hadi al-Amiri, who also leads the Badr brigades. Al-Amiri has good relations with Iran and he
is acting with QasimSuleimani, the chief of the Iranian Revolutionary Guards. The assistant of Amiri is
CemalCafer Ġbrahim who uses the nickname Abu Mehdi El Muhandes. CemalCafer Ibrahim is known to
have resided in Iran for many years.
In the 2010 elections, he was elected as a member of the Dawa Party, a party of Maliki.
Another discussion is about Iran's influence on this organization. The fact that both Amiri and the handengineer are close to Iran and have close relations with KasımSüleymani bring about these discussions. In
the discussions, it is claimed that KasımSüleymani managed all the operations and that Hashd al-Shaabi was
the subcontractor of Iran. It is again among the allegations that there were other Iranian generals in the
conflict zones in Iraq apart from KasımSüleymani and that these generals trained both Hashd al-Shaabi and
the Iraqi army. Hadi al-Amiri, the leader of Hashd al-Shaabi and leader of the Badr Brigades after the Tikrit
operation, was announced by QasimSuleimani himself. it is real. Iranian commander SadıkYariGülderre,
who lost his life in the Tikrit operation, is only one of them.22 It is also known that Iran has provided
military, arms and logistic assistance to the organization. For all these reasons, Iran's influence on al-Hashd
al-Kabi is frequently raised by the countries in the region.
Iran's Effect on Organization
With the collapse of Saddam's power in 2003, Iran's influence on Iraq has been gradually increasing.
However, Iran's influence on Iraq dates back to the 1980s. The Iraqi Islamic Revolution Supreme Council,
working against Saddam Hussein during the Iran-Iraq war, was founded by Iranian initiatives by the Iraqi
Ayatollah Mohammad Bakir Al-Hekim, a resident authority in Iran. The Bedir Brigades within the said
council are an armed militia set up to fight against Saddam Hussein. These initiatives can be seen as one of
Iran's first events in the region after the 1979 Islamic Revolution. During this period, the duty of the Badr
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Brigades was to fight against Saddam Hussein and to provide Intelligence to Iran. Especially after the US
intervention in 2003, this militia was gradually strengthened and over time it began to have a say in Iraqi
army and politics. Iran used this militia force as a trump card against the United States when necessary and
also used Iraq's internal politics to design it.
Another group influenced by Iran is Ketaib Hezbollah. KetaibHizbullah was founded by Vasık al-Battat
in 2003 with the initiatives of the Jerusalem Army under the Iranian Revolutionary Guards. Ġt is a name and
even a person who is claimed to be in charge of the highest level of authority in Iran. November It is also
known that he has good relations with Süleymani. Iran actually has an activity on almost all groups within
HashdudShabi. The majority of the groups accept the religious leader of Iran and approve the understanding
of Velayet-ifakih. Although Mukteda al-Sadr's group was a bit distant from this understanding, Iran managed
to support a segment of the organization and attract them. In these groups, one of the most supported
organizations by Iran is coming to the fore. Khorasan Brigades are the leading ones. It is known that Iran
made the most assistance to this group. The establishment by an Iranian commander shows why Iran has the
most support. One of the group's commanders, Muhsin Ali Divan Hesnavi, says that he did not need to
conceal his relations with Iran.55 Yet again, the Jerusalem Army Commander, KasımSüleymani, had a great
influence on this group. It was seen all over the world by social media through which the war squares and
educational sites of these groups were frequently visited by KasımSüleymani and took many photos on the
fronts. Iran has also tried to consolidate this activity by providing arms and money to Hashd al-Shaabi.
Through Iran, many Shiite fighters from Afghanistan joined the roof. In addition, many Iranian volunteers
were sent to fight under this roof. It is known that there is a tolerance both in the public and in the state in
Iran against the militants who are fighting within these groups. The Role of Hashd al-Shaabi in Iraq's Future
Hashd al-Shaabi is very likely to survive his experiences and the case of Iran can be considered. In Iran,
the Besic group was established in 1979 for the protection of the Islamic Revolution. In 1981, it was under
the Revolutionary Guards. In the Iran-Iraq War, it played an active role in the future life of the country. After
the war, Besic returned the weapons in his hands and started to operate in the country's economy, culture,
security and other fields. Besic has an undeniable role to protect his security within Iran today.
The groups operating under Hashd al-Shaabi began to give back their weapons to play a role in the
country's politics after the war. Muqtada al-Sadr ordered the troops in his group to return their weapons to
the Iraqi army in December 2017. These groups would then return their weapons in al-Nucaba. they are not a
far-flung possibility. It is clear that he will play an important role against the instability in the country such
as Hashd al-Shaabi, Iran Besic and the latest Revolutionary Guards, who took Mosul from ISIS and Kirkuk
back from the Peshmerga. The Revolutionary Guards and Besic forces abolished various discriminatory
movements that emerged in the country in 1979-1980 after the Iranian revolution. In the same period, the
army collapsed in the shattered Iranian army after the revolution and the Revolutionary Guard overcame
these crises. It is highly likely that the same situation will occur in Iraq.
Although Hashd al-Shaabi shares the same religious sect as Iran, it is an Iraq-based organization. Given
the strong Arab nationalism found in Arabs in Iraq, it is likely that this organization will carry out a possible
anti-Iranian policy in the future. The above-mentioned claim has been met in the Iran-Iraq war, which lasted
for 8 years. Saddam Hussein called the Iranian offensive in 1980 a new Kadyri. Although more than 60
percent of the Iraqi population is not Shiite, the people in the country, including the Shiites, have entered the
war over Arab nationalism. In fact, Arab nationalism in Iraq has continued as an active paradigm against
Iran. Muqtada al-Sadr's anti-Iranian rhetoric can be cited as examples. In July 2017, al-Sadr made an historic
visit to Saudi Arabia and made harsh criticism against Iran. Al-Sadr has caused Iranian authorities to be
surprised by Iran's withdrawal from Syria and Iraq.65 The al-Sadr movement then moved closer to Saudi
Arabia and began to move away from Iran. A similar process is likely to continue in the future. Therefore,
although Al-Hashd al-Qadri has good relations with Iran today, it is likely that Iran will emerge as an
obstacle in Iraq's policy after stabilization in Iraq.
Conclusion
With the US intervention in Iraq in 2003, Saddam Hussein's Ba'th regime was destroyed and began to
evolve into the greatest period of chaos in Iraqi history. While the US led the so-called freedom and
democracy. To Iraq, it left the country in an inevitable chaos. After the 2003 intervention, Iran's influence on
the country has begun to increase significantly. Although it was not directly involved in the country until
2011, it did this through the political and military elements that existed in the region. Iran has been in contact
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with the region's leading Shiites and has begun to expand the area of activity in the region. Kazimiyyeli Sadr
family, Najafli al-Hekim and KerbelaliShirazi families are among the mentioned Shiites. In 2011, the last
American soldiers came out of Iraq and the country came under Iranian influence. In other words, the US
was forced to leave Iraq by gifting Iraq to Iran. Iraqi politics and clergy have a great influence on this. As a
matter of fact, Maliki and Abadi's policies were the way Iran wanted.
Iran has embarked on an attempt to organize Shiite groups in the country, and has supported the Shiite
policies implemented by Maliki. However, Maliki's policies were criticized by Sunni Arabs and Kurds.
Maliki's attempts to remove Sunni politicians from politics have been protested by Sunnis and some of the
Sunnis have been involved in ISIS and similar organizations. Maliki, especially with the policies
implemented by Maliki, has also disturbed Iran and lost its effectiveness with the support of Iran. Polarized
Iraq on 30 April 2014, the general elections were held, but for a long time the government has not been
established and this uncertainty of the situation has made the situation more complicated by taking ISIS
Mosul. Shortly after Mosul was taken by ISIS, many Shia Hashd al-Shaabi became part of Sistani's call to
Jihad. The call for the Jihad resulted in the emergence of up to 140,000 militia forces with the inclusion of
new volunteers as well as existing organizations. This militia created great successes against ISIS in Iraq.
Again, Iran's influence on this organization causes the organization to remain on the agenda. The main
groups that constitute the backbone of the organization are all connected to Iran. Bedir Organization,
KetaibHizbullah, AsaibEhlulHak, Horosan Brigades etc. groups adopt the Velayet-iFakih conception in Iran.
The countries of the region feel uneasy about the existence of al-Hashd al-Sabi and expresses this at every
opportunity. For example, Turkey Mosul and Tal Afar operation should be the inclusion of Hashd al-Shaabi
militia that stated at every opportunity. Likewise, the Kurdish Regional Government is also uncomfortable
with Hashd al-Shaabi.
In short, Hashd al-Shaabi Shia was established to protect the sacred space and sanctuaries, but it
gradually became stronger in the field and became one of the main actors in Iraq and even ahead of the Iraqi
army. The fact that Hashd al-Shaabi is influenced by Iran has also disturbed other countries. Especially,
Saudi Arabia is one of the most disturbed countries. In addition, the close relationship between Hashd alShaabi and Iran has become a subject that would disturb the United States. The US considers Hashd alShaabi as an important obstacle in the future Iraq policy.
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The article explores the policy pursued by the United States and Israel in the Middle East at the present
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Израиль является главным партнером и форпостом США на Ближнем Востоке. Особые американо-израильские отношения, которые опираются на общие интересы и ценности, вынуждают Вашингтон принимать во внимание позицию Израиля при выстраивании ближневосточного вектора своей
внешней политики.
Военно-техническое сотрудничество (ВТС) - одно из главных направлений ближневосточной политики Соединенных Штатов. Страны Ближнего Востока являются одними из крупнейших импортеров американского оружия.
Самыми крупными покупателями оружия традиционно остаются страны Персидского залива Саудовская Аравия (9,7% от всего американского экспорта) и Объединенные Арабские Эмираты
(ОАЭ) (9,1%). Третье место по импорту вооружения из США заняла Турция - 6,6%.
Несмотря на то что Вашингтон продает вооружение в соседние недружественные Израилю страны региона, это не оказывает влияния на американо-израильские отношения. Во-первых, Тель-Авив
получает такое же вооружение, как и соседние страны. Во-вторых, особые союзнические отношения
с США обеспечивают Израилю качественное военное превосходство над странами регио. Он также
является главным получателем американской финансовой помощи на военные нужды. Ежегодная
американская военная помощь Израилю составляет 20% всего израильского военного бюджета. При
этом, в отличие от других стран, получающих американскую помощь, Тель-Авив может тратить примерно 26,3% средств на собственные военные программы.Согласно закону о стратегическом партнерстве (United States-Israel Strategic Partnership Act of 2014) стоимость вооружений, которые Соединенные Штаты могут передать Израилю в случае военных действий в регионе, составляет 1,8 млрд.
долларов. Кроме того, на территории Израиля находятся стратегические запасы оружия США, кото-
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рые по решению Конгресса были увеличены в денежном выражении до 1,2 млрд. долларов. В случае
возникновения необходимости с разрешения Вашингтона Тель-Авив может использовать и это вооружение.
Вместе с тем США оставили за собой право контролировать выбор партнеров Израиля в сфере
военно-технического сотрудничества и могут налагать вето на продажу Тель-Авивом оружия третьей
стороне, что нередко приводит к расторжению сделок. В итоге Израилю пришлось отказаться от сотрудничества с Францией, Россией, Индией и Китаем, что, безусловно, нанесло ущерб государственному бюджету страны.
При выстраивании военно-технического сотрудничества со странами Ближнего Востока Соединенные Штаты вынуждены учитывать многолетнее арабо-израильское противостояние и сохранять
существующий баланс сил. Учитывая арабо-израильскую напряженность в целом, США всячески поощряют уже существующие партнерские отношения Израиля с Египтом и Иорданией, сложившиеся
на основе мирных договоров 1979 и 1994 годов. Каир и Амман занимают второе и третье места после
Тель-Авива по объемам получаемой американской военной помощи. Тем самым США стараются
восполнить то, что эти страны перестали получать от арабских государств после установления мира с
Израилем.
Экономическое сотрудничество Вашингтона со странами региона не препятствует американоизраильским отношениям - США и Израиль осуществляют широкое сотрудничество в сфере экономики. Тель-Авив занимает 25-е место в списке самых крупных торговых партнеров Вашингтона и
второе место среди стран Ближнего Востока, уступая первенство Саудовской Аравии, находящейся
на десятом месте в общем списке американских экономических партнеро. Соединенные Штаты, в
свою очередь, считаются самым крупным торговым партнером Израиля.
Двигателем израильской экономики и одной из наиболее важных областей американоизраильского сотрудничества является сектор высоких технологий. Для содействия взаимовыгодной
деятельности между высокотехнологичными компаниями США и Израиля в 1977 году был создан
двусторонний Фонд по промышленным исследованиям и развитию (BIRD Foundation). Организация
берет на себя 50% расходов по любому совместному американо-израильскому проекту. Согласно
оценкам фонда, 55% всех проектов, в которых он принимает участие, завершаются выпуском в продажу готового продукта.
Между США, Израилем, Иорданией и Египтом установлено многостороннее сотрудничество. В
египетско-израильских и иордано-израильских промышленных зонах производятся не облагаемые
налогом товары для американского рынка. Промышленные зоны позволяют осуществлять обмен сырьем, рабочей силой, технологиями и продукцией и способствуют не только обогащению стран за
счет экспорта, но и укреплению отношений внутри региона. Четыре страны взаимодействуют в рамках двух- и многосторонних соглашений, и это снижает уровень региональной напряженности.
Американский импорт нефти из стран Персидского залива в последние годы не оказывал значительного влияния на взаимоотношения США и Израиля. Это можно объяснить прагматизмом позиций сторон. Кроме того, Израиль сам не дает полной информации о странах - экспортерах нефтепродуктов. Так, в отчетах Центрального статистического бюро Израиля приводятся данные обо всех закупаемых энергоносителях - от угля и газа до торфа и солярки, однако о странах-поставщиках - нет.
По официальным данным Министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения, Тель-Авив импортирует нефть и нефтепродукты из Азербайджана через нефтепровод Баку Тбилиси - Джейхан (БТД). Однако доля азербайджанской нефти от общего израильского импорта составляет лишь около 40%. Из официальных израильских отчетов исключена информация о том, что
Израиль также закупает нефть у России и Казахстана, из Иракского Курдистана. Причина такой непрозрачности информации может крыться в том, что часть нефти экспортируется из тех нефтедобывающих стран, которые не хотят афишировать свои связи с Израилем. Не исключено, что в числе поставщиков находятся и арабские страны Ближнего Востока.
Другим не менее важным фактором, влияющим на обстановку в регионе, является израильский
газ. В связи с обнаружением и разработками нескольких крупных месторождений природного газа
Израиль стал поставщиком газа в соседние Иорданию и Египет и имеет планы на экспорт газа в Европу. Не без помощи США в сентябре 2014 года Израиль и Иордания подписали протокол о намерениях по поставкам газа на сумму 12 млрд. долларов в течение 15 лет. Ранее, в 2014 году Израиль также достиг другого 15-летнего соглашения на сумму в 500 млн. долларов на поставку газа двум иор-
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данским компаниям. В том же, 2014 году израильско-американский консорциум «Noble Energy» договорился о поставке в Египет в течение трех лет не менее 5 млрд. куб. метров газа на общую сумму
в 2,5 млрд. долларов. Кроме того, Израиль и Египет проводят переговоры о транспортировке израильского газа в Европу через египетскую территорию - порт Думьят (Damietta) и прибрежный город
Идку (Idku). Общая стоимость контракта оценивается в 60 млрд. долларов, объем газа составит приблизительно 180 млрд. куб. метров
Значительное влияние на ближневосточную политику оказывает фактор иранской ядерной программы (ИЯП). В Белом доме были убеждены, что именно санкции подтолкнут Иран согласиться с
западными условиями. На фоне жесткой антиизраильской риторики иранского Президента Махмуда
Ахмадинежада Израиль настаивал на использовании более твердых мер, неоднократно подчеркивая,
что готов самостоятельно нанести военный удар по иранским ядерным установкам.
Противоречия между Вашингтоном и Тель-Авивом усилились в 2013 году с приходом к власти в
Иране умеренного реформатора Хасана Рухани. Взгляды нового иранского президента совпадали с
позицией Б.Обамы по поиску решения разногласий за столом переговоров. Это внесло еще больший
раскол в американо-израильские отношения, поскольку Тель-Авив был убежден в том, что никакие
уступки по ИЯП и облегчение санкций недопустимы. «Похолодание» между США и Израилем усилил визит Б.Нетаньяху в Вашингтон 3 марта 2015 года. Конгресс, контролируемый республиканцами,
без консультаций с демократической администрацией Б.Обамы пригласил израильского премьера
выступить на совместной сессии Конгресса. Тем самым Республиканская партия, где большинство сторонники израильского премьера, намеревалась продемонстрировать свою поддержку Израилю и
несостоятельность политики демократов. Премьер-министр Израиля, в свою очередь, поехал в США
заручиться поддержкой Конгресса, без одобрения которого Соединенные Штаты не могут снять
санкции с Ирана. Демонстративный визит израильского премьера был воспринят в Белом доме с раздражением.
После заключения долгожданной сделки с Тегераном Белый дом попытался убедить республиканцев и Израиль в готовности США защищать своего союзника на Ближнем Востоке. Однако ТельАвив остался непреклонен, заявляя, что сделка с ИРИ не предотвратит создания Ираном ядерного
оружия. Ограничения лишь на год продлят количество времени, которое потребуется Ирану для создания материала для одной ядерной бомбы (до подписания соглашения это время составляло дватри месяца). Кроме того, спустя восемь лет после достижения договоренностей Иран все-таки сможет
вести исследования в области продвинутых центрифуг, а спустя 15 лет - вернуться к производству
ядерного горючего в необходимых для него количествах. Более того, Тегеран добился права на снятие с него через пять-восемь лет эмбарго на импорт и экспорт обычных вооружений и баллистических ракет. При этом оружейное эмбарго не скажется на поставке Ирану российских систем ПВО С300.
Вдобавок ко всему Венское соглашение дает Ирану возможность выйти из международной изоляции и улучшить свое экономическое положение после снятия санкций, что вызывает серьезное
беспокойство Израиля.
Таким образом, политика США по отношению к Ирану стала одним из камней преткновения в
американо-израильских отношениях. В то же самое время она способствовала установлению диалога
между давними противниками - Саудовской Аравией и Израилем. Так, в одной из дипломатических
депеш 2009 года сообщалось, что Тель-Авив поддерживает секретные контакты с Эр-Риядом через
различные каналы. Позже, в 2015 году, на конференции в Совете по международным отношениям
(Council on Foreign Relations) в Вашингтоне представители Израиля и Саудовской Аравии признали,
что контакты между их государствами существуют давно и за последние 17 месяцев состоялось пять
секретных встреч в Индии, Италии и Чехии, на которых обсуждались региональные проблемы и координация противодействия иранской угрозе, а также терроризму. На Мюнхенской конференции по
безопасности в 2016 году произошло историческое рукопожатие между израильским министром обороны Моше Яалоном и саудовским принцем Турки ибн Фейсал Аль-Саудом, в прошлом возглавлявшим разведку своей страны.
Итогом все более тесного сотрудничества Израиля и стран Персидского залива стало решение
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в марте 2016 года объявить ливанскую группировку «Хезболла» террористической организацией, поддержанное в итоге и
Лигой арабских государств (ЛАГ).
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Другой не менее важной проблемой, которая стала приоритетом ближневосточной повестки является палестино-израильский конфликт, так как именно его урегулирование может послужить толчком к разрешению противоречий Израиля с Сирией и Турцией, а также установлению отношений со
странами Персидского залива, поддерживающими палестинцев. Одним из ключевых факторов в мирном процессе, на который был сделан упор, стал вопрос израильских поселений на Западном берегу
реки Иордан (ЗБРИ) и в Восточном Иерусалиме. Американская администрация выступила против
строительства поселений.
Согласившись на инициативу Б.Обамы заново запустить мирный процесс, премьер-министр Израиля поставил условия, которые заведомо снизили шансы на успех урегулирования: демилитаризацию Палестинского государства и признание Израиля государством еврейского народа. Таким образом, возможность возвращения палестинских беженцев на территорию Израиля была отвергнута. Нетаньяху также заявил об отказе от раздела Иерусалима с палестинцами и намерении продолжить
строительство в границах уже существующих еврейских поселений. Тель-Авив не был готов принять
план урегулирования, который предлагал отступление Израиля к границам 1967 года, прекращение
строительства поселений на ЗБРИ, делегитимизацию поселенческой деятельности и провозглашение
Иерусалима столицей двух государств. В июне 2013 года благодаря усилиям США между Израилем и
Палестинской автономией (ПА) удалось возобновить прямые переговоры. При поддержке США стороны провели четыре раунда прямых переговоров, но видимых результатов достичь не удалось. Объединение палестинских группировок ФАТХ на ЗБРИ и ХАМАС в секторе Газа и их решение о создании коалиционного правительства в 2014 году усугубили ситуацию - Израиль отказался от очередного раунда переговоров вопреки планам Вашингтона.
В октябре 2014 года американский госсекретарь выдвинул новую инициативу по возобновлению
мирного процесса, которая предусматривала «замораживание» односторонних действий палестинцев
в СБ ООН, направленных на признание их государства, и переговоры о создании такового в границах
1967 года. Этот план снова не встретил поддержки со стороны израильского руководства.
В 2015 году отношения США и Израиля обостряются из-за резкой предвыборной риторики Нетаньяху, который выступил против создания Палестинского государства. Позже его позиция несколько
смягчилась, но тем не менее он не изменил своих взглядов. В связи с этим Белый дом даже заявил о
возможном пересмотре американской политики защиты Израиля от международного давления в
ООН.
В 2015 году госсекретарь Джон Керри, используя «челночную дипломатию», несколько раз
встречался с главой ПА Махмудом Аббасом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху с целью возобновить мирный процесс. После победы на выборах в 2015 году Нетаньяху заявлял о готовности вернуться к мирным переговорам с Палестиной без предварительных условий, но дальше заявлений вопрос так и не продвинулся.
Таким образом, многочисленные инициативы и усилия США не смогли сдвинуть мирный процесс с мертвой точки, а бескомпромиссная позиция израильского премьера стала преградой для реализации планов США по ближневосточному урегулированию.
«Арабская весна» 2011 года и последовавшие за ней политические потрясения оказали непосредственное влияние как на ближневосточный вектор международных отношений, так и на отношения
между Вашингтоном и Тель-Авивом.С одной стороны, попытки арабского населения установить демократию и личную свободу нашли поддержку со стороны США и Израиля. С другой стороны, тревогу вызывало появление и укрепление политического ислама, что грозило усилением антиамериканских и антиизраильских настроений. Кроме того, возникли реальные опасения, что «арабская весна»
может спровоцировать рост палестино-израильской напряженности. Однако революции в регионе не
оказали существенного влияния на палестино-израильские отношения, а даже наоборот - палестинский вопрос отошел на задний план, фокус сместился в сторону проблем в Ливии, Ираке и Сирии.
Израиль был обеспокоен тем, что в регионе появятся новые конфликты, разрушатся старые коалиции и создадутся новые, возможно антиизраильские, и усилится угроза терроризма. Существующие режимы, какие бы они ни были, сохраняли «холодный мир» в отношениях с Израилем, исламисты же, стремящиеся к власти, пропагандировали эскалацию напряженности.
В результате революций в Ливии, Тунисе и Египте произошло свержение старых режимов, в Сирии «арабская весна» переросла в гражданскую войну, которая продолжается до сих пор. Многие
ближневосточные государства, в том числе Иордания и страны Персидского залива, развернули про-
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граммы реформ, не дожидаясь государственных переворотов. Помощь в осуществлении реформ им
стали оказывать США.
С начала революций администрация США встала перед выбором - поддержать демократические
движения, следуя обещаниям нового президента, или обеспечить геостратегические интересы США,
которые были связаны с действующими правителями, в частности Египта и Туниса. Вашингтон выбрал первый вариант, что привело к потере ближайших американских партнеров и союзников в регионе - Хосни Мубарака в Египте, Бен Али в Тунисе и Абдаллы Салеха в Йемене.
Содействие мятежникам спровоцировало критику в адрес США со стороны главных американских союзников в регионе - Саудовской Аравии и Израиля. Особую озабоченность вызвала та легкость, с которой США отказались от поддержки своего самого верного и надежного союзника на
Ближнем Востоке - Египта.
Последствием революций, как и ожидалось в Израиле, стал приход к власти исламистов и появление радикальных террористических группировок. Обеспокоенность США вызвало обострение египетско-израильских отношений вследствие прихода к власти в Египте сторонника «Братьевмусульман» Мухаммеда Мурси. Новый египетский президент взял курс на налаживание отношений с
правящей в секторе Газа группировкой ХАМАС, а его соратники выдвинули требование о пересмотре мирного договора с Израилем. Правление М.Мурси привело к ухудшению отношений Египта как с
США, так и с Израилем, и поэтому приход к власти в 2014 году бывшего министра обороны Египта и
противника исламистов Абдул-Фаттаха Ас-Сиси поддержали и в Вашингтоне, и в Тель-Авиве. Белый
дом начал выстраивать тесное взаимодействие с Ас-Сиси с целью «дальнейшего продвижения стратегического партнерства» между двумя странами. Тем не менее последствия «арабской весны» в
Египте дают о себе знать до сих пор - на Синайском полуострове появилась группировка «Ансар Бейт
аль-Макдис», присягнувшая на верность террористической организации ДАИШ (арабское название
террористической организации «Исламское государство»), и уже не раз обстреливавшая территорию
Израиля.
В Ливии «арабская весна» переросла в гражданскую войну и последующую за ней гуманитарную
интервенцию стран - членов НАТО. Вовлечение в военную операцию противоречило политическим
установкам Б.Обамы, но уклониться от вызова означало бы полное крушение ближневосточной политики США и утрату американских позиций в регионе. Израиль не вмешивался в конфликт, оставаясь сторонним наблюдателем происходящего. В целом Тель-Авив рассматривал гражданскую войну
и западную интервенцию в Ливии с тревогой. Многие воспринимали западное вмешательство как доказательство международного лицемерия, когда мировое сообщество осуждает Израиль за авиаудары
по арабам, а НАТО нет. Другие же утверждали, что интервенция - это пример наивности Запада, так
как арабы не расположены к демократии, а западное вмешательство может привести лишь к другому
виду автократического режима. С ливийским режимом М.Каддафи у Тель-Авива не было особых
проблем, но после его смерти в стране воцарился хаос и его место заняли представители радикальных
исламистских организаций, в том числе ДАИШ, что играет не на пользу Израиля.
На фоне усиления радикализации на Ближнем Востоке США были вынуждены выстраивать свою
политику с учетом появления новых вызовов и угроз, а Израиль, в свою очередь, усилил меры безопасности государства, в том числе посредством закупок американского вооружения.
Не менее важным фактором, оказывающим влияние на ситуацию в регионе, является сирийский
кризис, причиной которого стала «арабская весна» 2011 года и последующий за ней военнополитический кризис. Стоит отметить, что в отличие от Туниса и Египта, где смена правящих режимов произошла в результате внутренних факторов, в Сирии, как и в Ливии, кризис был спровоцирован внешним фактором - поддержкой оппозиционных сил извне. Западные страны, в том числе и
США, объясняли свою помощь сирийским повстанцам поддержкой демократии и равенства. Кроме
того, жесткую антиасадовскую позицию заняли ближайшие союзники Вашингтона в арабских странах, прежде всего в монархиях Персидского залива.
На протяжении нескольких лет сирийской войны Вашингтон старался избегать вовлеченности в
конфликт, лишь оказывая поддержку так называемой умеренной оппозиции. Это вызывало критику у
союзников США в регионе - арабских монархий, Израиля и Турции, которые упрекали администрацию США в непоследовательности и утрате лидерства, а также в отсутствии четкой стратегии.
С появлением в регионе террористической группировки ДАИШ в 2014 году и активным захватом
территорий в Ираке и Сирии Соединенные Штаты создали коалицию и начали военно-воздушную
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операцию против ДАИШ в Ираке, а затем без официального разрешения СБ ООН и в Сирии. Учитывая непосредственное участие США в сирийском конфликте, Вашингтон нацелен на поиск решения
этого кризиса, и чем скорее, тем лучше. При этом Соединенные Штаты и их ближневосточные партнеры изначально настаивали на уходе сирийского президента и его соратников, рассматривая их в
качестве главной причины кризиса.
Несмотря на то что с 2011 года Израиль официально занял нейтральную позицию в отношении
гражданской войны в Сирии, де-факто Тель-Авиву выгодна борьба в регионе - арабы воюют между
собой, мировое сообщество занято войной с ДАИШ, никто не вспоминает об Израиле и палестиноизраильском конфликт. Нестабильность в Сирии также позволяет не возвращаться к сирийскоизраильским переговорам относительно спорной территории Голанских высот, где долгие годы сохраняется статус-кво.
Кроме того, в конфликте активно задействованы боевики ливанской шиитской группировки
«Хезболла», которая считается давним противником Государства Израиль. Раздражающим фактором
для Тель-Авива является покровительство, которое оказывает этой группировке сирийский президент.
Сирийский кризис вызывает беспокойство Израиля из-за вовлеченности в него Ирана. Ввиду
давних союзнических отношений с Сирией Тегеран рассматривает действующую сирийскую власть в
качестве важного условия сохранения своего влияния в регионе (прежде всего на Ливан и «Хезболлу») и на израильско-палестинский конфликт. Со своей стороны, Тель-Авив видит в политике Ирана
и действиях группировок ХАМАС и «Хезболла» наиболее серьезную угрозу для своей безопасности,
поскольку это грозит появлением иранских войск и сил «Хезболлы» на Голанских высотах. Израиль
поддержал создание в 2014 году западной коалиции во главе с США и обещал ей свою помощь. Однако из-за нерешенности арабо-израильского и палестино-израильского конфликтов открытое подключение к ней Израиля может поставить под вопрос участие в коллективных действиях арабских
государств. В этой связи министр обороны Моше Яалон заявил, что, находясь в деликатном положении, Израиль может оказывать поддержку и помощь любым усилиям США за кулисами, как делал
это в прошлом и делает в настоящее время.
Израильский министр обороны также подверг критике действия Вашингтона по борьбе с ДАИШ
в регионе, с сожалением признав, что Россия играет в Сирии более значимую роль, чем США. По его
словам, США не могут оставаться в стороне, они должны быть главным игроком в регионе. Россия
выступает против иностранного вмешательства и не поддерживает западные требования об отставке
Б.Асада. Для Москвы сирийский президент - это воплощение существующего международного порядка, основанного на принципах суверенности и международного права, и, если с ним будет покончено, мир погрузится в хаос, где доминирует только право силы. Через месяц после появления российских ВКС в Сирии в Вене начались переговоры по урегулированию сирийского кризиса. Своим
участием Россия подтолкнула Запад к разговору, выйдя тем самым из внешнеполитической изоляции.
Кроме того, в результате российских усилий за одним столом переговоров сидели не только Россия и
США, но и Иран, и Саудовская Аравия. В результате западные и восточные страны перестали настаивать на незамедлительном уходе Б.Асада, согласившись, чтобы сирийский президент остался после
начала перемирия на переходный период. Операция ВКС России в Сирии вызвала неоднозначную реакцию в Израиле. С одной стороны, РФ действует на стороне Ирана, выступая против свержения сирийского лидера. Москва также не признает группировки ХАМАС и «Хезболла» террористическими
и ведет переговоры с их руководителями. Кроме того, развернутые в Сирии российские зенитные ракетные системы С-400 и корабельный вариант комплекса С-300, в зону поражения которых входит
практически вся территория Сирии, включая столицу Дамаск, а также южные регионы Турции, весь
Кипр, весь Ливан и половина Израиля и Иордании, вызвали серьезную озабоченность израильских
военных. С другой стороны, за последние годы Москва и Тель-Авив выстроили дружеские отношения, основанные на прагматичном взаимовыгодном партнерстве, и продолжают диалог, несмотря на
разногласия.
За несколько дней до начала российской операции израильский премьер-министр лично получил
у российского президента гарантии, что поставки вооружения в Сирию не попадут в руки «Хезболлы». Кроме того, Израиль и Россия договорились координировать действия своих армий в регионе.
Речь идет о взаимном невмешательстве в дела друг друга - Тель-Авив не мешает российским ВКС
действовать в Сирии, так же как Москва не мешает израильским пилотам летать и действовать в со-
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ответствии с интересами Израиля. Известно, что Армия обороны Израиля осуществляла атаки на
конвои с оружием, которые по территории Сирии переправляются в Ливан группировке «Хезболла».
Объявленное в феврале 2016 года прекращение огня в Сирии и последующий вывод российских
войск из этой страны Тель-Авив воспринял с осторожностью, поскольку нынешняя ситуация может
служить еще большему укреплению иранского влияния в Сирии. Кроме того, перемирие освобождает
«Хезболлу» от бремени боевых действий и дает ей возможность перенаправить силы против Израиля.
При этом израильские авиаудары для ликвидации вооружения, переправляемого «Хезболле», могут
привести к обвинениям в нарушении Тель-Авивом соглашения о прекращении огня, что, в свою очередь, приведет к трениям с Россией. В связи с этим израильский Президент Реувен Ривлин отправился в Москву для получения гарантий, что вывод войск РФ из Сирии не будет сопровождаться усилением там Ирана и ливанского движения «Хезболла».
Что касается создания так называемой исламской коалиции из 34 мусульманских государств во
главе с Саудовской Аравией, то учитывая существование западной коалиции, куда уже вошли некоторые страны исламского альянса, исламская коалиция - это политический проект, направленный на
изоляцию Ирана в мусульманском мире. Для подтверждения данного тезиса можно сослаться на слова саудовского принца Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда о том, что формирование «исламской коалиции» - это результат «успешных действий» просаудовской «арабской коалиции в Йемене». Именно в этой стране Саудовская Аравия и ее коалиция противостоят шиитам-хоуситам, которых, как считают в Эр-Рияде, поддерживает Тегеран.
Усиление позиций Ирана в Ираке, Сирии, Йемене, Ливане и регионе в целом вызывает беспокойство как стран Персидского залива, так и Израиля. В этой связи позиция арабских государств близка
израильской. По словам министра обороны Моше Яалона, в регионе сложилась влиятельная арабосунитская группировка, в которую входят Египет и Иордания, имеющие с Тель-Авивом мирные соглашения, а также Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и североафриканские страны (такие как
Марокко). Тель-Авив также находится на стороне этого лагеря. Со всеми указанными странами у
США также сложились хорошие отношения. Таким образом, в регионе формируются своего рода неформальные кластеры безопасности.
Реальной силой, принимающей участие в сирийском конфликте, являются курды, которые
наиболее успешно ведут борьбу «на земле» и параллельно укрепляют свои политические позиции. В
Ираке они уже получили широкую автономию на севере страны, в Сирии - официально объявили о
создании федерации. Усиление их позиций не устраивает Турцию, которая ведет борьбу с сирийскими курдами. Этот фактор вносит напряженность в американо-турецкие отношения. В Вашингтоне
считают, что бескомпромиссная позиция Турции в отношении курдов является одним из главных
препятствий на пути политического урегулирования в Сирии и мешает борьбе против ИГИЛ.
Израиль также поддерживает курдов, так как их действия ослабляют позиции террористов в регионе и позволяют так или иначе сдерживать распространение хаоса в регионе. В 2014 году премьерминистр Б.Нетаньяху заявил, что «ради ослабления террористов Израиль должен поддержать стремление курдов к независимости». Тель-Авив осуществляет сотрудничество с иракскими курдами. В
частности, Израиль покупает у Иракского Курдистана 77% потребляемой им нефти, что составляет
до 240 тыс. баррелей ежедневно на сумму 1 млрд. долларов.
Тель-Авив поддержал и провозглашенную на севере САР федерацию сирийских курдов, поскольку они готовы сотрудничать с Израилем. По словам министра юстиции Израиля Аелета Шакеда,
курдское государство сможет отделить Иран от Турции и будет дружественным по отношению к Израилю.
В турецко-израильских отношениях Тель-Авив прибегает к тактике лавирования. Он старается
смягчить напряженность в отношениях с Турцией, придерживаясь при этом собственных интересов.
Израиль помнит, что Турция пошла на охлаждение многолетних турецко-израильских отношений, а
Р.Эрдоган демонстративно с почетом принял лидера ХАМАС Х.Машаля и заявлял о возможности
нормализации отношений с Ираном.
Наконец, важнейшим фактором, оказывающим влияние на ближневосточную политику, является
международный терроризм. США официально объявили ему войну после терактов 11 сентября 2001
года. После 2014 года на первый план вышла террористическая группировка ДАИШ. Вашингтон не
мог не отреагировать на ее стремительное усиление, начав военную операцию. Борьба с этой группировкой была обозначена американской администрацией в Стратегии национальной безопасности
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2015 года среди приоритетов внешней политики США на Ближнем Востоке. В сфере противодействия терроризму США и Израиль осуществляют тесное сотрудничество. С 2001 года американская
полиция и сотрудники правоохранительных органов перенимают экспертные знания своих коллег из
Израиля в различных аспектах антитеррористической деятельности для защиты американских граждан.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что американо-израильские отношения оказывают реальное влияние на развитие ситуации на Ближнем Востоке. Сохранятся ли особые американоизраильские отношения в регионе, будет зависеть как от региональных вызовов и угроз, так и от
внутриполитической повестки дня в США и Израиле.
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AĠ-TÜRKĠYƏ ƏLAQƏLƏRĠNĠN MÖVCUD VƏZĠYYƏTĠ VƏ ÜMUMĠ QĠYMƏTLƏNDĠRMƏ
Aİ və Türkiyə arasında demokratiya, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları, etnik azlıqlar, Kipr
problemi, Aİ-a üzvlük, qeyri-qanuni miqrant axını və digər məsələlərdə problemlər olmasına baxmayaraq
hər ikisi də daxili və xarici təhlükəsizliyini təmin etmək üçün münasibətlərini qoruyur.Aİ Türkiyədə 15 iyul
2016-ci ildə baş verən dövlət çevrilişi cəhdini pisləyərək ölkədəki demokratik qurumlara dəstəyini bildirmiş
və Türkiyənin bu təşəbbüsü aradan qaldırmasını təqdir etmişdir. Lakin bununla yanaşı Türkiyədə fövqəladə
vəziyyət elan edilməsi, onun daha da uzadılması və ölüm hökmünün geri gətirilməsi ehtimalı son illərdə
artan radikal sağpartiyaların təsiri ilə Aİ-Türkiyə münasibətləri zəifləmişdir.
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CURRENT SITUATION OF EU-TURKEY RELATIONS AND GENERAL ASSESSMENT
Today, although the EU and Turkey have problems with democracy, human and civil rights and
freedoms, ethnic minorities, the Cyprus problem, membership to the EU, illegal immigration and so on, both
remain intact to maintain internal and external security. The EU condemned the coup d'etat in Turkey on
July 15, 2016 and expressed its support for democratic institutions in the country and praised Turkey's
initiative. However, the possibility of declaring a state of emergency in Turkey, its further extension and the
possibility of returning the death penalty have weakened the EU-Turkey relations in recent years thanks to
the growing radical right-wing parties.
Key words: Customs Union, free visa, migrant problem, rights and freedoms, radical right
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ЕС И ТУРЦИЕЙ
Несмотря на имеющиеся проблемы между ЕС и Турцией, связанные с демократией, правами и
свободами человека и гражданина, этническими меньшинствами, Кипрской проблемой, членством в
ЕС, незаконным потоком мигрантов и многие другие вопросы, оба сохраняют отношения для обеспечения внутренней и внешней безопасности. 15 июля 2016 года ЕС осудил государственный переворот в Турции, выразил поддержку демократическим институтам в стране и высоко оценил инициативу Турции. Однако, помимо этого, объявление чрезвычайного положения в Турции, еще большего
его продления и возможность возврата смертной казни в последние годы, благодаря растущему влиянию радикальных правых партий, ослабили отношения ЕС-Турция.
Ключевые слова: Таможенный союз, свободная виза, проблема мигрантов, права и свободы, радикальные правые.
Türkiyə Avropa Ġttifaqı üçün vacib ölkə olmağa davam edir. 1995-ci ildə yaradılan ―Gömrük Ġttifaqı‖ və
1999-ci ildə Türkiyəyə namizəd ölkə statusu verilməsindən sonra 2005-ci ilin oktyabr ayında Türkiyə ilə
üzvlük müzakirələri baĢladı. 29 noyabr 2015-ci il tarixli AĠ-Türkiyə zirvəsində isə ortaq maraqların olduğu
bütün əsas sahələrdə Türkiyə və AĠ əlaqələrini canlandırmaq və dərinləĢdirmək qərara alındı. (2, s. 21)
AĠ Türkiyədə 15 iyul 2016-ci ildə baĢ verən dövlət çevriliĢi cəhdini pisləyərək ölkədəki demokratik
təĢkilatlara dəstəyini bildirmiĢ və Türkiyənin bu təĢəbbüsü aradan qaldırmasını təqdir etmiĢdir.
2016-2017-ci illər AĠ-Türkiyə münasibətləri baxımından olduqca təlatümlü və çətin bir dövr olmuĢdur.
Həm AĠ daxilində, həm də Türkiyədə vəziyyəti dəyiĢdirən bir çox proseslərə Ģahid olunmuĢdur. Əlaqələrin
ümumi vəziyyəti son dərəcə eniĢli-yoxuĢlu olmaqla yanaĢı daha da zəifləmiĢdir. Bu səbəbə görə 2019-cu ildə
də münasibətlərdə müsbət irəliləyiĢlərin olunmaması gözlənilir. (6, s. 48)
2016-ci ildəki miqrant böhranı münasibətlərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmiĢdir. Qeyri-leqal miqrasiya
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məsələsi üzrə AĠ 18 mart 2016-ci ildə üçüncü AĠ-Türkiyə görüĢündə Türkiyə ilə imzalanan müqavilədən
yararlanmıĢ, lakin Ankaranın gözləntiləri, yəni viza sərbəstliyi və digər məsələlər baĢda olmaqla tam olaraq
təmin olunmamıĢdır.
Digər tərəfdən AĠ ilə Türkiyə arasındakı ―Gömrük Ġttifaqı‖ müqaviləsinin hələ də yenilənməməsi, kənd
təsərrüfatı və ticarətin daxil edilməməsi Türkiyənin böyük ölçüdə iqtisadi itkiyə məruz qalmasına səbəb
olmuĢ və münasibətlərdə mənfi hava qalmaqda davam etmiĢdir.
Mövcud Ģərtlərlə AĠ-nın üçüncü ölkələrlə imzaladığı ―Sərbəst Ticarət Müqavilələri‖nə Türkiyə daxil
edilməmiĢdir. Türk məhsullarına nəqliyyat kvotaları tətbiq edilməsi hələ də davam edir. Türkiyənin rifah
səviyyəsini artırması gözlənilən ―Gömrük Ġttifaqı‖na üzvlük ehtimalı artması əvəzinə daha da azaldığı və
ticarətin də Türkiyəyə xeyir gətirmədiyi müəyyən olunmuĢdur. AĠ-nın ixracatındakı artımın çox olması iki
tərəf arasındakı xarici ticarət dövriyyəsində Türkiyə əleyhinə olan vəziyyətin Türkiyə lehinə çevrilməsini
təmin etməmiĢdir.
2018-ci ildə təsdiqlənməsi gözlənilən müqavilə xarici ticarət kəsirinin (mənfi saldonun) əsas səbəbi kimi
görünür. Bu səbəblə müqavilənin ən qısa müddətdə təsdiq edilməsi üçün müzakirələrin sürətləndirilməsi
lazımdır.
Bu müqavilə Türkiyənin AĠ-nın üçüncü ölkələrlə imzaladığı ―Sərbəst Ticarət Müqavilələri‖ndən
yararlanmasının təmin olunması, kənd təsərrüfatında güzəĢtlərin qarĢılıqlı tətbiq edilməsi, dövlət və özəl
sahələrində qarĢılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi, mövcud problemlərin həlli mexanizminin yaradılması,
nəqliyyat kvotalarının ləğv edilməsi, Türkiyənin ―Gömrük Ġttifaqı‖nın komitələrində iĢtirakının təmin
olunması və tərəflərin bir-birinə tətbiq etdikləri ticarət siyasətinin nəzərdən keçirilməsi üçün bir sıra imkanlar
yaradır.(15, s. 43)
9 noyabr 2016-cı ildə ―19-cu Türkiyə ĠnkiĢaf Hesabatı‖ nəĢr olunmuĢdur. Türkiyənin 15 iyul tarixli
dövlət çevriliĢi cəhdindən sonra fövqəladə vəziyyətdə olarkən nəĢr olunan hesabat olduqca tənqidi xarakterli
olmuĢdur. Həmin hesabat uzun müddətdir ki, əsl hədəf olan Türkiyəni AĠ-a yaxınlaĢdırma məqsədinə xidmət
etməməkdədir.
Cədvəl 1. Türkiyənin ixracatı (Türkiyə Dövlət Statistika qurumu)
Ġl
2012
2013
2014
2015
2016

Ümumi ixracat
152.461.737
151.802.637
157.610.158
143.838.871
129.793.081

AĠ-a ixracat
59.398.377
63.039.810
68.514.370
63.998.494
62.703.000

Cədvəl 2. Türkiyənin idxalatı (Türkiyə Dövlət Statistika qurumu)
Ġl
2012
2013
2014
2015
2016

Ümumi idxalat
236.545.141
251.661.250
242.177.117
207.234.359
180.196.370

AĠ-dan idxalat
87.657.462
92.457.992
88.783.651
78.681.346
70.404.749

Yuxarıdakı cədvəllərə baxdıqda Türkiyənin ümumi idxal və ixracında AĠ ölkələrinin mühüm payı
olduğu görmək olar. Ġxracatın 44,5%-i edildiyi və ölkədəki birbaĢa xarici investisiya sahəsində ən böyük
paya sahib olan AĠ bütün bu problemlərə baxmayaraq Türkiyə üçün öz əhəmiyyətini hələ də qoruyur. Digər
tərəfdən Türkiyənin keçdiyi bu ağır dövrdə istər Suriya və Ġraqdakı müharibə, istərsə də terrorla mübarizə
məsələlərində AĠ-nın dəstəyinə və güclü əlaqələrə ehtiyac vardır. (13, s. 84)
Bu gün Türkiyə Suriya və Ġraqda davam edən müharibə və terror təhdidlərinə görə çətin dövrlərdən
keçir. Bu mənada AĠ ilə münasibətlər həmiĢəkindən çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. AĠ-dan gələn Türkiyə
ilə müzakirə prosesinin təxirə salınması çağırıĢları və Türkiyənin bu çətin prosesdə təkbaĢına buraxılması
AĠ-a üzvlük və müzakirələrin hər iki tərəf gündəmində arxa plana düĢməsinə səbəb olur. (14, s. 31) Halbuki,
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bu sıxıntılı dövrdə Türkiyə-AĠ əlaqələrinin gücləndirilməsi hər iki tərəfin də xeyrinə olacaqdır. Bu çərçivədə
danıĢıqlar prosesindəki çıxılmaz vəziyyətlərin aradan qaldırılması və qarĢılıqlı əməkdaĢlıq və ünsiyyətin
gücləndirilməsi AĠ və Türkiyənin gələcəyi üçün çox vacibdir.
2016-ci il ―Türkiyə ĠnkiĢaf Hesabatı‖nda 15 iyul dövlət çevriliĢi cəhdindən sonra demokratik təsisatların
fəaliyyətlərinə birbaĢa hücum olduğundan danıĢılır. Bundan əlavə əsasən insan və vətəndaĢ hüquqları və
azadlıqları və məhkəmə müstəqilliyinin əhəmiyyəti vurğulanır. 2015-ci il hesabatından fərqli olaraq bu
hesabatda siyasi meyarlardan baĢqa iqtisadi göstəricilərin də zəiflədiyindən bəhs edilir, hüququn aliliyi ilə
iqtisadiyyatın əlaqəsinin azaldığını vurğulanır və iqtisadiyyatdakı qeyri-stabilliyin investisiya mühitinə mənfi
təsir etdiyi də qeyd olunur. (16, s. 72)
Əvvəlki hesabatda təkcə üç sahədə zəifləmədən bəhs edilərkən 2016-ci ildə altı əsas sahədə zəifləmə
olduğu bildirilir. (6, s. 57) Bu altı sahə bunlardır:
1. Dövlət qulluğu və insan resursları idarəetməsi;
2. Məhkəmə müstəqilliyi;
3. Söz azadlığı;
4. Ümumi iqtisadiyyat və iĢ Ģəraiti;
5. ĠĢgəncə və pis rəftarın qarĢısının alınması;
6. Toplanma və təĢkilatlanma azadlığı.
Bütün bunlarla yanaĢı 18 mart miqrant razılaĢmasının tətbiq olunmasındakı uğurlar və bu sayədə
Türkiyədən Yunanıstana qeyri-qanuni keçiĢlərin azalması hesabatda təqdir edilir və yüksək qiymətləndirilir.
AĠ-nın hüquq və azadlıq prinsiplərinə uyğunluq məsələsinə gəldikdə Türkiyənin məhdud da olsa,
irəliləməyə davam etdiyi, xüsusilə, bunun özəl Ģirkətlər hüququ, əmtəələrin sərbəst hərəkəti, fikir mülkiyyəti
hüququ, maliyyə xidmətlər, sahibkarlıq və sənaye siyasəti, transavropa Ģəbəkələri, istehlakçı hüquqularının
qorunması, xarici əlaqələr və maliyyə sahələrində olduğu bildirilir. (6, s. 86) Bununla yanaĢı dövlət
idarəçiliyi, nəqliyyat və ətraf mühit kimi sahələrdə Türkiyə və AĠ arasında mühüm fərqlər olduğu vurğulanır.
Məhkəmə və əsas hüquqlaradlı iyirmi üçüncü fəsildə son ildə zəifləmə olduğu bildirilir və ədalət,
azadlıq və təhlükəsizlik sahəsi fəslində isə miqrant əməkdaĢlığının təsiri ilə irəliləmə olduğu qeyd edilir.
―Gömrük Ġttifaqı‖, xarici əlaqələr və digər fəsillərdə Türkiyənin AĠ üzvlüyünə hazırlıqlı vəziyyətdə
olması və müzakirə prosesinin sürətləndirilməsi halında AĠ-a uyğunluğun daha da sürətlənəcəyi qeyd
edilmiĢdir. (4, s. 23)
Hesabatda, həmçinin, Türkiyədə təhlükəsizlik mühitinin pozulması və cənub-Ģərqdəki vəziyyətin
Türkiyədəki ən ciddi problemlərdən biri olması barədə də danıĢılır. Bu çərçivədə Türkiyənin PKK və ĠġĠD
ilə mübarizəsinə dəstək verilir, ancaq cənub-Ģərqdə insan və vətəndaĢ hüquq və azadlıqların pozulduğu və
təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən fərq qoyulmadan gücdən sərbəst istifadə edildiyi iddiaları əlavə olunur.
Hesabatda, həmçinin, Türkiyədə qeyri-hökumət təĢkilatların siyasətdə kifayət qədər fəal olmadıqları
bildirilir. (6, s. 94)
AĠ və Türkiyənin razılaĢdığı yetmiĢ iki meyardan yeddisi Türkiyə tərəfindən yerinə yetirilmədiyi üçün
AĠ viza sərbəstliyi məsələsini müzakirə etməkdən imtina etmiĢdir. (2, s.79) Xüsusilə, AĠ-nın terrorla
mübarizə məsələsində yerinə yetirilməsini gözlədiyi qanun dəyiĢiklikləri çərçivəsində 2019-ci ildə də
danıĢıqlar davam edəcəkdir.
Brüsseldə 18 martda həyata keçirilən üçüncü Türkiyə-AĠ zirvəsində razılaĢdırılan müqavilə çərçivəsində
Egey dənizində miqrant ölümlərinin qarĢısının alınması, insan alverinin aradan qaldırılması və qeyri-qanuni
miqrasiyanın qanuni miqrasiya ilə əvəz edilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. (2, s.79) Ġki tərəf arasındakı
razılaĢdırılmıĢ prinsiplər arasında Türkiyə ilə müzakirə prosesinin sürətləndirilməsi də vardır. Bu məsələdə
hər hansı bir irəliləyiĢ olmadığı təqdirdə prosesin gələcək perspektivləri müzakirə edilməyə baĢlanılacaqdır.
Növbəti ildə də AĠ-Türkiyə danıĢıqlarında razılığa gəlinməli məqamlar müzakirə edilməyə davam edəcək
kimi görünür.
Türkiyə hər nə qədər AĠ-dan viza sərbəstliyi məsələsinin həyata keçirilməsənin dəqiq tarixini
müəyyənləĢdirilməsini tələb etsə də, AĠ-nın terrorla bağlı qanunlarda dəyiĢiklik edilməsi gözləntisi davam
edir. Amma Türkiyə Xarici ĠĢlər Nazirliyi terrorla bağlı edilməli olan qanun dəyiĢikliklərini etməyəcəklərini
dəqiq bir Ģəkildə AĠ-a bildirmiĢdir. (2, s. 81)
Daha əvvəl 2016-ci ilin oktyabr ayı üçün planlaĢdırılan viza sərbəstlinin həyata keçiriləcəyi hələ də bir
müəmma olaraq görülür. (2, s.81) Vəd edilən viza sərbəstlinin 2018-ci ildə də reallaĢmaması isə AĠ ilə
münasibətlərdə problem olaraqhələ də qalmaqdadır.
2019-cu ildə də ―Gömrük Ġttifaqı‖na yenidən baxılaraq müasirləĢdirilməsi gündəmdə qalmağa davam
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edir. Müqavilə qüvvəyə mindiyindən bəri Türkiyəyə mənfi təsir etməsi və AĠ-nın maraqlarına daha çox
xidmət etməsi iki tərəf arasındakı xarici ticarət balansının pozulmasına səbəb olur.
AĠ ilə Türkiyə arasında 1963-ci ildə imzalanmıĢ ―Ankara müqaviləsi‖ Türkiyənin tam üzvlüyə keçid
mərhələsində ―Gömrük Ġttifaqı‖nin təsis edilməsini nəzərdə tuturdu. (7, s. 129) Müvəqqəti olaraq nəzərdə
tutulmuĢ olan bu prosesin bu günə qədər davam etməsi və tam üzv ola bilmədiyi üçün AĠ-nın qərar
mexanizmlərində olmamasına baxmayaraq Türkiyənin AĠ-nın üçüncü tərəflərlə imzaladığı ticarət
müqavilələrində nəzərdə tutulmuĢ öhdəlikləri üzərinə götürməsi ―Gömrük Ġttifaqı‖na yenidən baxılma
ehtiyacı yaranır. AĠ siyasi münasibətdə yaranan problemlərə baxmayaraq Türkiyənin ən mühüm xarici ticarət
tərəfdaĢı olmaqda davam edir. Türkiyədəki xarici investisiyaların 70 faizi AĠ tərəfindən edilir.
Ġqtisadi mühitin hər gün dəyiĢməsi və AĠ ilə Türkiyə arasındakı ticarətin geniĢlənməyə davam etməsi ilə
birlikdə 1996-ci ildə tətbiq olunmağa baĢlanan ―Gömrük Ġttifaqı‖ dünya iqtisadiyyatında baĢ verən proseslər
qarĢısında gün keçdikcə daha az təsirli olur. (5, s. 132) 2016-ci ilin aprel ayında keçirilən ilk ―AĠ-Türkiyə
yüksək səviyyəli iqtisadi dialoq‖ adlı iclasda ―Gömrük Ġttifaqı‖ modernizasiyasının ehtiva etdiyi potensial
vurğulanmıĢdır. ―Gömrük Ġttifaqı‖nın modernləĢməsi və əhatə dairəsinin geniĢləndirilməsi aqrar-ərzaq və
xidmət sektorlarındakı AĠ Ģirkətləri ilə dövlət sektorları üçün yeni imkanlar yaradacaqdır. Demokratiya və
əsas insan hüquq və azadlıqlarının qorunması müqavilənin əvəzolunmaz meyarı olacaqdır. (6, s. 125)
Ticarəti sahəsində Türkiyə AĠ-nın ən böyük beĢinci tərəfdaĢ mövqeyindədir. Bu sahədə ikitərəfli
ticarətin dəyəri 1996-cı ildən bu bəri dörd dəfədən çox artmıĢ, illik 140 milyard avroya çatmıĢdır. Türkiyə
üçün ticarətin 41%-nə sahib olan AĠ ən mühüm ticarət tərəfdaĢı mövqeyindədir. Bununla yanaĢı Türkiyəyə
gələn birbaĢa xarici sərmayənin üçdə ikisinin mənbəyi də Avropa Ġttifaqındandır. Türkiyənin AĠ ilə olan
xarici ticarət kəsiri 1995-2010-ci illər arasında təxminən 2 dəfə artmıĢdır. AĠ-ı olmayan digər ölkələrlə olan
xarici ticarət kəsri isə təxminən 6 dəfə artmıĢdır. (6, s. 109)
Avropa Ġttifaqı ġurasında problem yaranmasa, 2019-cu ilin sonlarında ―Gömrük Ġttifaqı‖nın yenilənməsi
üçün rəsmi danıĢıqlara baĢlanması mümkün ola bilər.
Türkiyə Respublikası Ġqtisadiyyat Nazirliyi ―Gömrük Ġttifaqı‖nın yenilənməsi barədə 4 alternativdən
ibarət mexanizmlərin hazırlandığını, müzakirələrin 2018-ci ilin sonunda, ya da ən geci 2019-ci ildə baĢa
çatacağını açıqlamıĢdır. (6, s. 110)
21 dekabr 2016-ci ildə AĠ Komissiyasının mətbuata açıqlamasında mövcud AĠ-Türkiyə ―Gömrük
Ġttifaqı‖ müqaviləsinin yenilənməsi məqsədilə Türkiyə ilə danıĢıqlara baĢlamaq üçün ġuradan icazə
istəmiĢdir. (2, s. 126) ―Gömrük Ġttifaqı‖nın mövcud AĠ-Türkiyə ticarət əlaqələrini əks etdirəcək Ģəkildə
yenilənməsi hər iki tərəfə də ciddi iqtisadi faydalar verəcəkdir.
AĠ meyarlarına uyğunlaĢma prosesinə Türkiyənin inkiĢafını artıracağı və proqrasiv təsir kimi yanaĢdıqda
həqiqətən də ölkənin inkiĢafına böyük töhfə verəcəkdir. ―Gömrük Ġttifaqı‖nın yenilənməsi Türkiyənin AĠ
daxili bazarına daxil olaraq sənaye, xidmət və kənd təsərrüfatı sektorlarının inkiĢaf etməsini, ticarətin və
milli gəlirin artmasını təmin edəcəkdir.
AĠ ölkələrinin bəzilərində yaxın bir neçə ildə keçirilən seçkilərdə Türkiyə-AĠ müzakirələri məsələsi
seçkilərin əsas gündəmində olmuĢdur. Son zamanlar AĠ-da radikal sağın güclənməsi ilə ksenofobiya, miqrant
siyasəti və mühafizəkarlıq kimi məsələlər Türkiyə-AĠ münasibətləri baxımından çətinlik və risklər yaradır.
(10, s. 154)
2017-ci ildə Ġtaliya, Fransa, Hollandiya və Almaniya kimi AĠ-nın güclü ölkələrində keçirilən referendum
və ya seçkilərdə AĠ əleyhdarı olan radikal sağ partiyaların həyata keçirdiyi siyasət maraqlıdır. 2015-ci il
iqtisadi böhranı ilə güclənən radikal sağ, qaçqınlar, Brexit, Avropa skeptisizmi və institusional böhran ilə
boğuĢan Avropa Ġttifaqı layihəsi avropalı xalqlar arasında cazibədarlığını itirmiĢ və durğunluq dövrünə
qədəm qoymuĢdur. (10, s. 132) AĠ-nın yaĢadığı institusional böhranınyavaĢ-yavaĢ üzə çıxmağa
baĢladığınıgörmək olar. 1950-ci illərdən bəri müxtəlif böhranlardan keçən və hər dəfə güclənərək bu
böhranlardan sağlam çıxan AĠ inteqrasiya prosesi ilk dəfə həm iqtisadi, həm də dəyər böhranı ilə eyni anda
qarĢı-qarĢıyadır. AĠ ölkələri, halhazırda, Brexitin domino təsiri yaradaraq Grexit (Greek exit), Frexit (France
exit), Italeave (Italy leave) və s. ilə nəticələnməsindən çəkinir. (10, s. 143)
Ġtaliya, Fransa, Ġsveç, Belçika, PolĢa, Almaniya, Ġspaniya, Yunanıstan, Niderland və Macarıstanda
əhəmiyyətli sayda AĠ-dan çıxma istəyi olduğu sorğularda öz əksini tapır. AĠ 2008-ci ildə baĢ verən iqtisadi
böhranın təsirlərindən hələ də uzaqlaĢmağa çalıĢarkən qaçqın böhranı ilə mübarizə aparmaq
məcburiyyətindəqalmıĢdır. Avropaya sığınmağa çalıĢan qaçqınların, demək olar ki, hamısı müsəlmandır. Bu
vəziyyət AĠ daxilində mövcud olan islamofobiyanın artmasına və radikal sağın güclənməsinə əlveriĢli Ģərait
yaratdı.
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Avstriyada ultra-sağçı namizəd Norbert Hoferin seçkilərdə az fərqlə uduzması, Fransada sağçı Marin Le
Penin güclü bir namizəd olaraq ortaya çıxması və ya Ġngiltərədə islamofobik çıxıĢları ilə tanınan Teresa
Meyın BaĢ Nazir olması AĠ ölkələrindəki radikal sağın gücləndiyini göstərir. (10, s. 84)
Avropa Parlamenti 24 noyabr 2016-cı ildə ilk dəfə namizəd ölkə ilə aparılan danıĢıqların dondurulmasını
gündəmə gətirmiĢdi. AP 24 noyabrda Türkiyə ilə üzvlük müzakirələrinin müvəqqəti dondurulmasını tövsiyə
edən və Türkiyə üçün mənfi olan layihəni böyük bir əksəriyyətlə qəbul etmiĢdir. Ancaq bu layihənin AĠ
ġurasının qərarı olmadığı üçün qərəzli olması ilə yanaĢı gələcəkdə güclü siyasi təsirləri olacağı dəqiqdir. APnin Türkiyə ilə bağlı qəbul etdiyi bu qərar hər Ģeydən əvvəl AĠ qurumlarına və bütün avropalı liderlərə
birbaĢa ismarıc xarakteri daĢıyır. (15, s. 234) AP-nin bu qərarı eyni zamanda həddindən artıq sağ və əcnəbi
düĢmənçiliyi ilə islamofobiyanı gücləndirən qruplar tərəfindən bir qələbə kimi təqdim edilir.
Müzakirələrin dayandırılmasının gündəmə gəlməsi Türkiyədə fövqəladə vəziyyət elanı və onun daha da
uzadılması ilə əlaqədar insan və vətəndaĢ hüquq və azadlıqlarına dair qərarlardan irəli gəlir. Sonrasında bəzi
mətbuat nümayəndələrinin həbs olunması, mətbuat orqanlarına müdaxilə edilməsi və bəzi millət vəkillərinin
həbs olunması AĠ-dan gələn iradların xeyli artmasına səbəb oldu. (12, s. 138) Texniki baxımdan müzakirə
sənədində namizəd ölkədə ciddi və davamlı insan hüquq və azadlıqları pozuntuları meydana gəlməsi halında
müzakirələrin təxirə salınması və bunun yenidən reallaĢması üçün lazım olan Ģərtlər göstərilir. Bu çərçivədə
Komissiya və ya üzv dövlətlərin 1/3-i müzakirələrin təxirə salınmasını tələb edə bilər və bu tələbdən sonra
isə üzv dövlətlərin əksəriyyət səsi nəzərə alınmaqla qərar verilir. (8, s. 163)
2005-ci ildə baĢlayan və otuz beĢ fəsildən ibarət olan üzvlük müzakirələrində bir baĢlıq müvəqqəti
olaraq bağlanmıĢ olması ilə on altı baĢlıqla müzakirələr davam edərkən Cənubi Kipr və AĠ ġurası tərəfindən
14 fəslin Ankara tərəfindən 1995-ci il ―Gömrük Ġttifaqı‖ əlavə protokolunda göstərilən öhdəliklərin yerinə
yetirilməsinə qədər bağlanıldığı elan edilmiĢdir. (14, s. 234) DanıĢıqlar prosesindəki sıxıntılara uyğun olaraq
AP-nin qətnaməsi münasibətlərə daha da mənfi təsir etdi. AĠ büdcəsi məsələsində əhəmiyyətli səlahiyyətləri
olan AP bu qərarla birlikdə Türkiyənin qarĢısına həm maddi məsələlərdə, həm ―Gömrük
Ġttifaqı‖ndəyenilənmə, həm də viza sərbəstiliyi məsələsində sədd çəkmiĢdir.
Ümumiyyətlə, Türkiyədə AĠ ölkələrin və avropalı liderlərin mövqeləri narazılıq yaradır. Bu davranıĢ
―Gezi‖ etirazları ilə baĢlamıĢ, 15 iyul dövlət çevriliĢi cəhdi və digər səbəblərə görə daha da artmıĢdır. (10, s.
204) AĠ-Türkiyə arasındakı gərginliyin artmasında dövlət çevriliĢi cəhdi sonrasında Türkiyənin vəziyyətinə
kifayət qədər həssaslıq göstərilməməsi, müzakirə fəsillərinin Kipr probleminə görə bağlanması və üzvlük
hədəfinə inamın itməsi vacib səbəblərdəndir. (9, s. 133)
Faktiki olaraq uzun müddətdir ki, yaxĢılaĢmayan münasibətlərin 2019-cu ildə rəsmi olaraq tamamən
dondurulması ehtimal edilmir. Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq Avropa Ġttifaqı ġurasının mövqeyi olduqca
aydındır. (6, s. 249) Ancaq Türkiyədə ölüm hökmünün geri gətirilməsi mümkünlüyü məsələsi Avropa
ġurasını narahat edir. Ölüm hökmünün geri gəlməsi barədə hələ dəhər hansı bir addım atılmıĢ olunmasa da,
məsələnin hələ də gündəmdən düĢməməsi AĠ ġurasının Türkiyəyə qarĢı mənfi yöndəki mövqeyini
dəyiĢdirməyəcəkdir. (2, s. 142)
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Karabakh policy is researched, and thanks to his multidimensional activities that aggrevate Azerbaijan‟s
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В этой статье раскрывается вдушчивая,твердая позиция президента Азербайджанской Республике И. Алиеве по политическому урегулированию Карабахской проблемы. И вследствие его многогранного дествия,возник резкий перевод силового баланса между Азербайджаном и Арменией в
сторону Азербайджана.
Ключевые слова: Карабах,истирание ,восприятие руководства, политика сокращения
Beynəlxalq münasibətlər tarixi boyunca rəqib dövlətlərin bir-birini tükəndirmə,bir-birini aĢındırma,birbirinin səbrini sınama halları daima olmuĢ və səbrlə,təmkinlə və yorulmadan öz məqsədinə doğru
istiqamətlənən dövlətlər sonda zəfər qazanmıĢlar.
Siyasət bir mənada da zamanlama sənətidir.Dövlət idarəçiləri qərar verərkən zamanı doğru
qiymətləndirməsələr,tələskənlik və ya gecikməyə yol versələr bu milli maraqların itirilməsi nəticələnə
bilər.Odur ki,liderlər ciddi qərarlar verərkən bəzən tarixin axıĢını dəyiĢəcək qədər cəld davranır, bəzən də tarixi
məqamın yetiĢməsini gözləyərək təmkin nümayiĢ etdirirlər.Liderlərin liderlik intuisiyası da burda ortaya çıxır.
Tarix bu haqda ibrət dərsləri ilə doludur.Belə ki,Napoleon Bonapartın Austerlis (1805) döyüĢündə
qələbəsini təmin edən baĢlıca faktor onun cəld davranıĢı idisə də, lakin təmkini əldən verərək,sürətlə Rusiyanın
içərilərinə doğru irəliləməsi (Borodino döyüĢü sonrasında) isə onun böyük imperiyasının sonunun baĢlanğıcı
olmuĢdur.Yaxud da,bir vaxtlar Almaniyanı dünyanın ən güclü iqtisadi,hərbi və texnoloji dövləti halına gətirə
bilən nasist rejimi tələsik və doğru hesablanmamıĢ qərarları ilə Almaniyanı az qala məhvə sürükləmiĢdir.
1962-ci il,Kuba krizi zamanı ABġ prezidenti C.Kennedi nin izlədiyi səbrli və bəsirətli siyasət isə böyük
nüvə müharibəsinin qarĢısını almıĢdır.Belə ki,həmin ərəfədə amerikan hərbi dairələri prezident Kennediyə
təzyiq göstərmiĢ, onu tezliklə Kubadakı SSRĠ-nin nüvə baĢlıqlarını bombalamağa səsləmiĢdilər.Bu elə bir an
idi ki,verilən məruzələr görə SSRĠ-nin burada yerləĢdirdiyi nüvə silahlarının ABġ-ı vurmasına sadəcə 8 saat
vaxt qaldığı deyilirdi.Lakin,ABġ prezidenti SSRĠ rəhbərliyi ilə danıĢıqları aparmıĢ müvəqqəti olaraq güzəĢtə
getmiĢ, sonda bu krizdən strateji qələbə ilə çıxmıĢdır.Belə ki,nəticədə SSRĠ dünyada blef edən dövlət kimi
özünü biabr etmiĢ və onun rəhbəri Nikita XruĢĢov 1964-cü ildə bu krizin də dövlətə mənfi effektləri fonunda
hakimiyyətdən uzaqlaĢdırılmıĢdır.
1945-ci ildən baĢlayan ABġ-SSRĠ soyuq müharibəsi dövrü də bəsirətli xarici siyasətin sonda heç bir savaĢ
olmadan necə qələbə gətirdiyini göstərir.Belə ki,iqtisadiyyatdan hərbiyə,təhsildən texnologiyayadək bütün

77

sahələrdə SSRĠ-ni dəfələrlə qabaqlayan ABġ üçün bu imperiyanı silahsız çökdürmək mümkün olmuĢdur.ABġ
öz rəqibini hər sahədə yarıĢa cəlb etmiĢ və onun gücünü tükəndirmiĢdir.Lakin,unutmamaq lazımdır ki,bu
silahsız qələbə üçün ABġ 46 il səbrlə mübarizə aparmıĢ,uzunmüddətli planlar həyata keçirmiĢdir.
Yaxın tarixə nəzər salsaq düĢünülmüĢ,hesablanmıĢ,təmkinli siyasətin nə dərəcə əhəmiyyətli olduğunu daha
aydın görərik.Tarixən cənubi Qafqazda siyasi yetkinliyi ilə seçilən Gürcüstan dövləti 2008-ci ildə verdiyi
tələsik və qeyri-praqmatik qərarın cəzasını çəkmiĢ,BMT tərəfindən tanınan ərazilərinin (cn.Osetiya,Abxaziya)
Rusyaya ilhaqına Ģərait yaratmıĢdır.OxĢar prosseslər 2014-cü ildə Ukraynada da cərəyan etmiĢ,qlobal güc olan
Rusiyanı ―oyundan kənar‖ vəziyyətə salma cəhdləri Krım,Donetsk,Luqansk kimi ərazilərin itirilməsi ilə
nəticələnmiĢdir.
Bütün bunları nəzərə aldıqda Azərbaycan respublikasının prezidenti Ġlham Əliyevin bütövlükdə xarici
siyasəti,xüsusən də Qarabağ siyasəti düĢünülmüĢ,təmkinli,dövlətin uzunmüddətli marağını ehtiva edən siyasət
kimi xarakterizə oluna bilər.Azərbaycan rəhbərliyinin nümayiĢ etdirdiyi siyasi səbr-aktiv səbrdir.Belə
ki,Azərbaycan dövləti tarixi Ģəraitin yetiĢməsini gözləmir,o özünün hər fəaliyyəti ilə bu Ģəraitin yetiĢməsini
yaxınlaĢdırır.(Ġ.Əliyev çıxıĢlarında dəfələrlə ―Biz hamımız fəaliyyətimizlə qələbəni daha da
yaxınlaĢdırmalıyıq‖deyə bildirib.) Amma eyni zamanda Azərbaycan dövləti tələskənliyə yol verib ölkəni hərbi
macəraya da sürükləmək riskindən uzaq durur.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin beynəlxalq münasibətlər mütəxəssisi olması (Ġlham
Əliyev,MQĠMO-da Beynəlxalq Münasibətlər təhsili alıb) onun diplomatiya bacarığı və bu məsələnin milli
maraqlar çərçivəsində həllini naxıĢ-naxıĢ ‖toxuyaraq‖ məkik diplomatiyasını (shuttle diplomacy) həyata
keçirməsi uzunmüddətə (long-run) mütləq öz bəhrəsini verəcəkdir.Azərbaycan Qarabağ siyasətində taktiki
uğurların yox,real,strateji uğurların arxasınca gedir.Bu mənada,Azərbaycan prezidentinin siyasi savadı hətta
Ermənistanın baĢ naziri tərəfindən də etiraf olunmuĢdur.(MDB liderlərinin DüĢənbə görüĢü zamanı,28
Sentyabr,2018).
Ġndi isə Azərbaycan bütün sahələrdə zamanla Ermənistanı necə sıxıĢdırdığını və aĢındırdığını müqayisəli
Ģəkildə Ģərhinə nəzər yetirək.
1.Xarici siyasət sahəsində Azərbaycanın qazandığı diplomatik uğurlarla müqayisədə Ermənistan
diplomatiyası ciddi fiasko yaĢamaqdadır.Azərbaycan xarici siyasəti mümkün qədər çox dost qazanmaq və
Azərbaycanın haqq iĢində onların dəstəyinə nail olmaq, eləcə də bütün beynəlxalq təĢkilatlarda aktiv
diplomatiya nümayiĢ etdirərək onların Ermənistana təzyiq göstərməsinə nail olmağa köklənib.Azərbaycan artıq
apardığı bu iĢlərin real nəticələrini almağa baĢlamıĢ bir çox beynəlxalq təĢkilatlar Qarabağla bağlı qətnamələr
qəbul etmiĢdir.
Azərbaycan öz gələcək inkiĢaf oriyantasiyasının Qərb və qərb dəyərləri olduğunu bildirməklə yanaĢı,xarici
siyasətini bir istiqamətə məhdudlaĢdırmamıĢ,çoxĢaxəli siyasət izləməklə özünün manevr imkanlarını daha da
artırmıĢdır.Belə ki,Azərbaycan bir-biri ilə düĢmən münasibətdə olan Ġran və Ġsraillə dərin iqtisadi ,ticari və
hərbi əlaqələr qurmuĢ,və bugün yenidən soyuq müharibə dövrü yaĢayan ABġ və Rusiya ilə əlaqələrini də
möhkəmləndirə bilmiĢdir.Azərbaycanın Qərb-ġərq nəqliyyat dəhlizində açar ölkə olması onun ġimal-Cənub
nəqliyyat dəhlizində də iĢtirakına mane olmamıĢdır.Bütün bu çoxĢaxəli diplomatiya Qarabağ münaqiĢəsində də
Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyən dövlət və təĢkilatların sayını artırır.
Məsələn,beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin əsas təminatçısı kimi çıxıĢ edən BMT Təhlükəsizlik ġurası
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə əlaqədar 1993-cü ildə – 822, 853, 874 və 884 saylı
dörd qətnamə qəbul edib. Bu qətnamələr münaqiĢənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həlli
üzrə siyasi prosesin hüquqi çərçivəsini müəyyən edib. Qətnamələrdə Azərbaycan ərazilərinin iĢğalı pislənilib,
güc tətbiqi vasitəsilə ərazi iddialarının reallaĢdırılmasının qəbuledilməzliyi vurğulanıb, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığı bir daha təsdiq edilib və iĢğalçı qüvvələrin
Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ bütün ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-Ģərtsiz çıxarılması tələb olunub.
Azərbaycan ərazilərini iĢğal etmək məqsədilə həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar hüquqi müstəvidə təcavüz
kimi dəyərləndirilir.
Eləcə də, BMT BaĢ Assambleyasının Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı 2006cı il sentyabrın 7-də qəbul etdiyi ―Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ ərazilərində vəziyyət‖ adlı qətnaməsində iĢğal
edilmiĢ ərazilərdə ermənilər tərəfindən törədilən yanğınlar pislənilib.
Bu münaqiĢə Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı (ĠƏT) çərçivəsində də dəfələrlə müzakirə edilib. TəĢkilat
beynəlxalq hüququn prinsip və normalarını rəhbər tutaraq, Azərbaycanın hərbi təcavüzə məruz qaldığını elan
edib.
Avropa ġurasının fəaliyyətinin əsasən siyasi və hüquqi islahatlar sahəsini əhatə etməsinə baxmayaraq,
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vaxtaĢırı Avropada, o cümlədən Cənubi Qafqazda cərəyan edən münaqiĢələrlə bağlı mövqeyini ifadə edib. Ġlk
olaraq, qaçqın və məcburi köçkünlərin yaĢayıĢ Ģəraitinin ağırlığını nəzərə alaraq, Avropa ġurasının Parlament
Assambleyası (AġPA) müxtəlif hesabatlar hazırlayıb, onların heç bir Ģərt olmadan qayıdıĢının təmin
olunmasına çağırıb və üzv dövlətlərin bu humanitar faciəyə həssas yanaĢmalarına çalıĢıb.
Avropada Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı (ATƏT) çərçivəsində qəbul olunmuĢ sənədlər beynəlxalq
hüququn prinsip və normaları, BMT Təhlükəsizlik ġurasının qətnamələri əsasında danıĢıqlar prosesinin
normativ hüquqi bazası və mexanizmini təĢkil edir.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri və ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev bildirmiĢdir ki,
―Bizim ən böyük kompromisimiz sülh danıĢıqlarına sadiq qalmağımızdır. Lakin biz bu imkanlardan istifadə
etməklə yeni Ģərait yaratmalıyıq. Bir daha demək istəyirəm ki, hərbi potensialın möhkəmləndirilməsi avtomatik
olaraq müharibənin yenidən baĢlanmasına gətirib çıxarmır. Bu, ən son variantdır. Biz buna hazır olmalıyıq. Hər
bir ölkə, o cümlədən müharibə vəziyyətində olan, ərazisi iĢğal edilmiĢ ölkə buna hazır olmalıdır‖.
Beynəlxalq hüququn hər bir subyektinin üzərinə götürdüyü öhdəliklər ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin
toxunulmazlığı prinsiplərinə riayət edilməsindən baĢlayır. Hazırda dünya birliyi Azərbaycanın suverenliyini və
ərazi bütövlüyünü birmənalı Ģəkildə tanıyır və dəstəkləyir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham
Əliyev açıq bəyan edib ki, ―Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danıĢıqların mövzusu deyil və heç vaxt
olmayacaq.Azərbaycan bu mövqedən bir addım belə geri çəkilməyəcək.‖
Sonda onu demək mümkündür ki,Azərbaycan dövlətinin diplomatik fəallığının nəticəsidə Qarabağ
münaqiĢəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli beynəlxalq təĢkilatların və digər dövlətlərin
qətnamələr və bəyanatlarında öz əksini tapıb.Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin prioritet məsələsi olan
ərazi bütövlüyünün təmini məsələsində qazandığı diplomatik uğurlar Azərbaycanın sonrakı addımları üçün də
hüquqi baza rolunu oynayır.BaĢqa sözlə,əgər nə vaxtsa Azərbaycan Qarabağ torpaqlarını müharibə yolu ilə
qaytarmalı olsa,beynəlxalq təĢkilatların qərar və qətnamələrinə əsaslanacaq.
2.Hərbi sahədə də Azərbaycan Ermənistanı kəskin fərqlə qabaqlamaqla birlikdə, Ermənistanı silahlanma
yarıĢına cəlb etməklə onun onsuz da zəif olan iqtisadiyyatını daha da çökdürür. Hərbi sahələri müqayisəsi üçün
deyək ki, Globalpower.org saytı Azərbaycanın hərbi qüdrətini Ermənistandan bir dəfə yarım çox olaraq
qiymətləndirib.

2016-cı ilin Aprel döyüĢləri total müharibənin nə dərəcədə Ģiddətli ola biləcəyinin konturlarını
cızmıĢdır.Və diplomatik imkanlar tükənmədiyi halda bu cür müharibəyə baĢlamaq dağıdıcı nəticələrə gətirib
çıxarar.Azərbaycan dövləti beynəlxalq hüququn prinsipləri və sülh yolu ilə doğma torpaqlarını geri qaytarmaq
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və qaçqın və məcburi köçkünləri ata-baba yurdlarına qaytarmaq istəyir.Lakin elə bu Aprel savaĢı ilə
Azərbaycan tərəfi Ermənistan dövləti və bütün onun havadarlarına ciddi bir mesaj vermiĢdir:
-Azərbaycan bu status-quo ilə barıĢmayacaq.
-Ermənilərin bu məsələni ölü nöqtədə saxlama cəhdləri onların ölümü ilə nəticələnəcək.
Əslində,Azərbaycanın bütün sahələrdə sürətli inkiĢaf əzmi bir hədəf üzərində fokuslanır-bütün dünya
tərəfindən de yure Azərbaycan torpağı kimi tanınan Qarabağı geri qaytarmaq.Bu mənada,ölkənin enerji
sahəsindəki uğurlu addımları (BTC,BTƏ,TANAP layihələri),qeyri-neft sektoruna böyük investisiya
qoyulması,nəqliyyat sferasındakı qlobal layihələrdə iĢtirakı (BTQ),hərbi sənayesini möhkəmləndirməsi və hətta
dövlət dəstəyi ilə xaricə tələbələrin göndərilməsi də son məqamda Qarabağ torpaqlarının qaytarılması iĢinə
xidmət edir.Belə ki,Azərbaycanın konfliktdə olduğu dövlət Ermənistandan hərbi cəhətdən dəfələrlə güclü
olması,əhalisinin həyat Ģəraitinin Ermənistandan qat-qat yaxĢı olması,iqtisadiyyat və kənd təsərrüfatının bütün
sahələrində Ermənistanla müqayisə olunmaz dərəcədə güclənməsi erməni əhalisi ilə erməni hakimiyyəti
arasındakı uçurumu dərinləĢdirir,onların Dağlıq Qarabağ ətrafında yaratdıqları Ģovinist mifi məhv edir.
Ermənistan rəhbərliyinin illərdir əhaliyə təlqin etdiyi ―Zaman Ermənistanın xeyrinə iĢləyir‖ tezisi də
Azərbaycanın kəskin iqtisadi-siyasi üstünlüyü fonunda öz populyarlığını itirir.
3.Enerji sahəsində təkcə onu demək kifayətdir ki, bu il oktyabr ayının19-da Prezident Ġlham Əliyev
Ġzmirdə Türkiyə prezidenti ilə birlikdə ―Star‖ neft emalı zavodunun açılıĢını etmiĢdir. ―Star Rafineri‖nin
yaradılması üçün 6,3 milyard dollar sərmayə qoyan Azərbaycan növbəti mərhələdə əlavə 700 milyon dollar
yatırım edəcək.
Star‖ neft emalı zavodunda hər il 10 milyon ton xam neft emal ediləcək. Zavodda ildə 1,6 milyon ton
nafta, 1,6 milyon ton təyyarə yanacağı, 4,8 milyon ton az kükürdlü dizel yanacağı, 700 min ton neft koksu, 420
min ton qarıĢıq ksilen və 160 min ton kükürd istehsal olunacaq. Zavod ―Petkim‖ neft-kimya kompleksinin nafta
və qarıĢıq ksilenə olan tələbatını tam ödəyəcək.Ermənistanın isə enerji sahəsində Ġran və Rusiyadan nə dərəcə
asılı olduğunu söyləməyə ehtiyac yoxdur.
4.Ermənitan və Azərbaycan iqtisadiyyatları arasındakı fərqləri statistikaya nəzər salsaq aydınca görərik:
2014-cü ildə Ermənistanın Milli Statistika Xidmətindən açıqlanan məlumatda bildirilirdi ki,Ermənistanda
əsas makroiqtisadi göstərici olan ümumi daxili məhsulun (ÜDM) həcmi 4 milyard dollara bərabər olub. Bu
göstərici Azərbaycanla müqayisədə 9,2 dəfə azdır. Belə ki, cari ilin ilk yarısında ölkəmizdə 36,8 milyard
dollarlıq ÜDM istehsal olunub. Həmin ilin yanvar-iyun aylarında Ermənistan iqtisadiyyatına cəmi 307 milyon
dollar sərmayə qoyulub. Müqayisə üçün bildirək ki, 2014-cü ilin eyni dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatına 9,4
milyard dollar investisiya yatırılıb. Rəqəmlərdən də göründüyü kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılan
sərmayələrin həcmi Ermənistanla müqayisədə 31 dəfədən çoxdur.Keçən il (2017) Azərbaycan Respublikasının
dövlət büdcəsinin gəlirləri 9 milyard 564 milyon dollar təĢkil etdiyi halda, Ermənistan büdcəsinin gəlirləri 2
milyard 689 milyon dollar təĢkil etmiĢdir.
5.Lobbiçilik və diaspora fəaliyyəti də dövlətlərin beynəlxalq arenada həyata keçirdikləri fəaliyyətə böyük
təsir göstərir.Ermənistanın bu sahədəki fəaliyyətləri uydurma erməni soyqırımı ilə birlikdə çox qədim tarixə
söykənir.Ermənilər tarixən öz milli dövlətçilik ənənələrinin zəif olması səbəbi ilə xarici ölkələrə köç etmiĢ və
orada təĢkilatlanmıĢlar.Bu mənada xüsusən xristian ölkələrində güclü lobb fəaliyyətləri qura bilən ermənilər
hətta Qarabağda Xocalı soyqırımını törədərkən ABġ-ın Azərbaycana sanksiya tətbiq etməsinə nail ola
bilmiĢdilər. Bu sahədə gənc olan Azərbaycan dövləti çox qısa bir müddət ərzində xeyli uğurlara imza atmıĢdır.
Bu gün hər birimizi birləĢdirən ümumi ideya - azərbaycançılıq ideyası ətrafında toplaĢan həmvətənlərimiz
xarici ölkələrdə diaspora fəaliyyətimizə töhfələrini verirlər.Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı dünyanın hər
tərəfində obyektiv baxıĢ formalaĢdırılmasına çalıĢmaq Azərbaycan Diaspor təĢkilatları qarĢısında Prezident
Ġlham Əliyev tərəfindən əsas vəzifə kimi qoyuluĢdur.Dünya Azərbaycanlılarının Qurultaylarında xaricdəki
diaspor təĢkilatlarımızın səylərini birləĢdirmələri əsas müzakirə mövzusu olmuĢdur.
Azərbaycan dövləti xaricə göndərdiyi tələbələrlə iĢ aparır müxtəlif diaspor təĢkilatları ilə onları
təĢkilatlandırmaqla xaricdəki güclü erməni diasporunun ictimai rəy yaratmasının qarĢısını alır. Ġstər xaricdə
doğulub böyüyən, istərsə də təhsil almağa və iĢləməyə getmiĢ gənc nəslin intellektual imkanları, müasir
dünyagörüĢü, yüksək vətənpərvərliyi bizim gələcəyə olan ümidlərimizi artırır. Onlar yaĢadıqları və ya təhsil
aldıqları ölkələrdə müxtəlif dərnəklər və ictimai birliklər yaradır, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılması prosesində fəal iĢtirak edirlər. Azərbaycan diaspor təĢkilatlarının 40-dan çoxunu məhz gənclər təsis
edib.
Xocalı soyqırımını tanıyan ölkələrin, nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatların sayının artması, ABġ-ın 20 Ģtatının
Xocalıda baĢ verənləri soyqırım kimi qəbul etməsi Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin nəticəsi idi. Heydər
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Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə baĢlayan "Xocalıya ədalət!" kampaniyası da
bu sahədə görülən iĢlərin səmərəsini artırıb. Bundan baĢqa, diaspor təĢkilatlarımız hər il dünyanın bir çox
ölkəsində Xocalı soyqrımı ilə bağlı müxtəlif aksiya və tədbirlərlə yerli ictimaiyyətin diqqətini bu hadisəyə
yönəltməyə çalıĢırlar.
2016-cı ilin aprelin əvvəllərində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatı nəticəsində Dağlıq Qarabağda
döyüĢlərin yenidən Ģiddətlənməsi zamanı ölkəmizin apardığımız təbliğat iĢinin müsbət nəticəsini bir daha
müĢahidə etdik. Artıq əvvəlki illərdən fərqli olaraq, bir sıra beynəlxalq qurumlardan, ölkə rəhbərlərindən
Azərbaycanı dəstəkləyən bəyanatların verilməsinin Ģahidi olduq. Dünya ictimaiyyəti Dağlıq Qarabağ
münaqiĢəsinin Azərbaycanın ərazi bötüvlüyü çərçivəsində sülh yolu ilə həlli istiqamətində müvafiq
qurumlardan səyləri artırmağı tələb etməsi onu göstərir ki,artıq beynəlxalq aləm qəbul edir ki, 20 ildən çoxdur
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına qarĢı davam edən təcavüzünə, dinc əhaliyə qarĢı silah açılmasına son
qoyulmalı və münaqiĢə öz həllini tapmalıdır.
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya mediasında iĢıqlandırılması məqsədilə Diasporla ĠĢ üzrə Dövlət
Komitəsinin yaradılması və onun ciddi fəaliyyətinin nəticəsidir ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında, Ġsrail
mediasında, Avropa ölkələrinin kütləvi informasiya vasitələrində diaspor təĢkilatları tərəfindən dərc edilən
məqalələrin sayı xeyli artıb.Diasporla ĠĢ üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə hər il keçirilən Qlobal Bakı
Forumu lobbi quruculuğu istiqamətində atılan ən uğurlu addımlardan biridir. Hər il bu foruma toplaĢan onlarla,
yüzlərlə sayılıb-seçilən siyasətçi, ictimai xadim, elm adamı və digər nüfuzlu Ģəxslər Azərbaycanın təbliğində və
ölkəmizin maraqlarının müdafiəsində böyük rola malikdirlər.
Azərbaycan dövlətinin hərtərəfli dəstək verdiyi Qarabağ futbol klubu da,öz uğurları ilə xalqımızın iĢğal
edilmiĢ ərazilərlə bağlı dünyadakı diaspora fəaliyyətlərinə töhfə verir. 24 avqust 2017-ci ildə klubun heyətini
qəbul edən prezident bu bəyanatla çıxıĢ etmıĢdır: ―Bu gün ―Qarabağ‖ futbol klubu Avropanın aparıcı klubları
ilə yarıĢır və yarıĢacaq. Ġndi bütün xarici kütləvi informasiya vasitələrinin xəbərlərində Azərbaycanın ―Qarabağ‖
klubu haqqında veriliĢlər gedir. Bu, əlbəttə ki, ölkəmizin təbliğində çox önəmli hadisədir. Yenə də bütün dünya
görür ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Yenə də görürlər ki, baxmayaraq Ağdam Ģəhəri iĢğal altındadır,
ancaq onun təmsilçiləri Avropanı fəth edirlər. Bu, yenə də göstərir ki, Azərbaycan xalqı bu iĢğalla heç vaxt
barıĢmayacaq. Onu göstərir ki, biz öz torpağımızda yaĢayırıq və hamımız arzu ilə yaĢayırıq ki, torpaqlarımız
iĢğaldan azad olunsun. Hər bir qələbə, hər bir uğurumuz, istənilən sahədə uğurumuz o günü yaxınlaĢdırır.‖

NƏTĠCƏ
Siyasətdə zamanlama,yəni doğru anda doğru qərar vermə ,zamanı və onun çağırıĢlarını düzgün oxuma
qələbəyə aparan baĢlıca faktorlardan biridir.Dövlət rəhbərlərinin bəzən cəld qərar verərək siyasi və ya hərbi
hücuma atılmaları bəzən çox yaxĢı nəticələr vermiĢ bəzənsə həmin dövlətlərin məhvi ilə
nəticələnmiĢdir.Dövlət rəhbərləri bəzən də siyasi təmkin nümayiĢ etdirərək səbr və diplomatiya yolu ilə heç
bir bədəl ödəmədən ölkələrinin milli maraqlarını təmin etmiĢlər.Deməli siyasətdə bəzən qəfil hərəkət etmək
bəzən də təmkin nümayiĢ etdirmək həm də liderin liderlik intuisiyasının göstəricisidir.
Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin Qarabağ siyasəti də onun zamanı və onun tələblərini doğru
oxumasına və qələbə yolunda praqmatik,uzunmüddətli.strateji diplomatiyasına nümunə sayıla
bilər.Azərbaycan Ermənistanı diz çökdürmək və tarixi qələbəni daha da yaxınlaĢdırmaq üçün hər sahədə
sürətli inkiĢaf yolunu seçib.Bu rasional siyasət isə gec ya tez Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü
təmin etməsi ilə nəticələnəcək. Bir hədisi-Ģərifdə deyildiyi kimi : zəfər səbr edənindir.
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ENERJĠ DIPLOMATIYASI VƏ ENERJĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠ
XX əsrin son onilliklərində dövlətlərin xarici enerji siyasəti müstəqil funksional sahə kimi
formalaşmışdır.Bu xarici iqtisadi maraq və dövlətin geosiyasəti kimi amillərlə birbaşa bağlıdır.Enerji
resurslarının əsas istehlakçıları olan dünyanın bir çox ölkəsi onları idxal etmək məcburiyyətindədirlər.
Beləliklə, onların milli enerji təhlükəsizliyi qlobal enerji bazarlarında öz mövqelərindən asılıdır. Hal-hazırda
bu bazarlarda rəqabət sənayenin yüksək iqtisadi mənfəətliliyi ilə əlaqədar əhəmiyyətli dərəcədə
artmaqdadır.Dağıdıcı və xaotik rəqabətdən qaçınmaq üçün, eləcə də ayrı-ayrı ölkələrin, regionların və
bütün dünyanın enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün enerji sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlıq daha da
güclənir. Belə qarşılıqlı əlaqələr enerji diplomatiyasının əsasındadır. Beləliklə, məqalədə enerji
diplomatiyasından enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bir alət kimi bəhs olunur.
Açar sözlər: enerji diplomatiyası, ənənəvi diplomatiya, enerji təhlükəsizliyi, enerji ehtiyatları, xarici
siyasət, enerji istehlakçısı, enerji istehsalçısı
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙБЕЗОПАСНОСТЬ
В последние десятилетия XX века внешняя энергетическая политика государств сформировалась как самостоятельное функциональное направление. Ее построение непосредственно связано с
такими факторами, как внешнеэкономические интересы и геополитика государства. Известно, что
многие государства мира, являющиеся основными потребителями энергоресурсов, вынуждены их
импортировать. Таким образом, от положения на мировых энергетических рынках зависит их
национальная энергетическая безопасность. В настоящий момент на этих рынках заметно усиливается конкуренция в связи с высокой экономической рентабельностью отрасли. С целью избежать
разрушительной и хаотичной конкуренции, а также обеспечить энергетическую безопасность отдельных стран, регионов и мира в целом активизируется межгосударственное взаимодействие в
энергетической сфере. Такое взаимодействие лежит в основе энергетической дипломатии.Таким
образом, в статье говорится об энергетической дипломатии как инструменте обеспечения энергетической безопасности.
Ключевые слова:энергетическая дипломатия, традиционная дипломатия, энергетическая безопасность, энергетические ресурсы, внешняя политика, потребители энергии, производитель энергии
Tahmina MASIMOVA
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ENERGY DIPLOMACY AND ENERGY SECURITY
In the last decades of the 20th century, the external energy policy of the states was formed as an
independent functional direction. Its construction is directly related to such factors as foreign economic
interests and the geopolitics of the state. It is known that many countries of the world, which are the main
consumers of energy resources, are forced to import them. Thus, their national energy security depends on
their position in the global energy markets. At the moment, competition in these markets is noticeably
increasing due to the high economic profitability of the industry. In order to avoid destructive and chaotic
competition, as well as to ensure the energy security of individual countries, regions and the world as a
whole, interstate cooperation in the energy sphere is intensified. Such interaction lies at the heart of energy
diplomacy. In this regard, the article deals withenergy diplomacy as an instrument for ensuring energy
security.
Key words: energy diplomacy, traditional diplomacy, energy security, energy resources, foreign policy,
energy consumers, energy producer
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Müasir dünyada enerji məsələləri dövlətlərarası münasibətlərdə xarici siyasət strategiyalarının
müəyyənləĢdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.Bu strategiyanın həyata keçirilməsinin əsas vasitələrindən
biri enerji diplomatiyasıdır.(5)
"Enerji diplomatiyası" anlayıĢı xarici enerji siyasətinin məqsəd və vəzifələrini həyata keçirmək üçün
xarici iqtisadi-siyasətin praktiki fəaliyyətini əhatə edir."Xarici enerji siyasəti" çərçivəsində beynəlxalq
əlaqələrdə dövlət fəaliyyətinin əhatə dairəsinə enerji resurslarının istehsalı, nəqli və istifadəsi ilə əlaqədar
milli maraqları qoruya bilmək və dəstəkləmək daxildir.Qeyd edək ki, xarici enerji siyasətinin məqsədləri,
vəzifələri, prioritetləri və istiqamətləri "xarici siyasət" ilə sıx bağlıdır. (1, s. 64-65)
1859-cu ildə Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında qazılmıĢ ilk kommersiya neft quyusundan çıxarılan neftin
taleyi XX əsrin əvvəllərində bir kəĢf ilə dəyiĢdi.Mühərrikin ixtirası avtomobil aləminin sürətli inkiĢafına
gətirib çıxardı.Qısa müddətdə ABġ, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyada olan nəqliyyat vasitələrinin sayı
milyona çatdı.Neft o zamanlar kömürdən bahalı olmaqla yanaĢı daha əhəmiyyətli üstünlüklərə malik
idi.Təmizliyi, asan saxlanması və çox enerjili olması nefti ön plana çıxarırdı.Sürətliiqtisadi inkiĢaf Qərbin
neftdən asılılığını daha da artırdı və neft Qərb üçün strateji xammala çevrildi.XX əsrin baĢlanğıcından
etibarənenerji təhlükəsizliyini davamlı olaraq təmin etmə dünya səviyyəsində ölkələrin xarici siyasətinin əsas
məqsədlərindən birinə çevrilmiĢdir.XX əsrin əvvəllərinə qədər enerji diplomatiyasının mövcudluğundan
danıĢmaq çətindir. O zamana qədər enerji diplomatiyasını tələb edən Ģərtlər diplomatiyanın ayrı bir mövzusu
olaraq hələlik ortaya çıxmamıĢdır. Ötən əsrin əvvəlindən etibarən baĢ verən hadisələr enerji diplomatiyasının
ayrı bir diplomatiya sahəsi olmasına və beynəlxalq əlaqələrdə həlledici rol oynamasın səbəb oldu.XX əsrin
əvvəllərində ölkələrin inkiĢafı və sənayeləĢməsi onları enerji resurslarından asılı etdi.Artıq XX əsr ərzində
enerji diplomatiyası və beynəlxalq münasibətlərin iç-içə keçdiyini müĢahidə edirik.Enerji resurslarına
çatmaq və resurslara nəzarət etmək üçün fərqli siyasətlər və vasitələr gündəmə gəlməsinə baxmayaraq enerji
diplomatiyasının əsas məqsədlərindən bəlkə də ən əhəmiyyətlisi mövcud gücü davam etdirəvə yeni güc
qazana bilmək axtarıĢı olmuĢdur.Enerji məsələləri beynəlxalq əlaqələrə fərqli formalarda təsir
etməkdədir.XX əsrin baĢlanğıcında neft sahələrində imtiyaz sahibi olma mübarizəsi beynəlxalq əlaqələrin
əsas müəyyənedicisi olmuĢdur.Ġkinci Dünya müharibəsindən sonra enerji qaynaqlarına sahib olma
mübarizəsi, bloklar arasında enerji anbarı Orta ġərq üstündə mübarizə dünya siyasəti baxımından
diqqətçəkicidir.1950-ci illərdən sonra görülən neft Ģirkətlərinin millileĢdirilməsi və Neft Ġxrac edən Ölkələr
TəĢkilatının qurulması yenə o dövrdə beynəlxalq siyasətə damğasını vuran hadisələrdən olmuĢdur.Ġndiki
vaxtda SSRĠ-dən ayrılan Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrinin enerji qaynaqları üzərindəki mübarizənin
dünyada bloklaĢmaların sona çatdığı bir dövrdə də davam etməsi, enerji ilə bağlı proseslərin beynəlxalq
münasibətlər baxımından nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bir daha ortaya qoyur.20-ci əsrdə ölkələr xaricində
neft Ģirkətləri də enerji diplomatiyasına cəlb edilmiĢdir.Çoxmillətli neft Ģirkətləri, bağlı olduqları ölkələr
tərəfindən idarə olunan, hər dövrdə enerji diplomatiyasının əsas rol oynayanları arasında fəaliyyət
göstərməyə davam edirlər.XX əsrin baĢlanğıcından etibarən hərbi gəmilərin və müharibə vasitələrinin neftlə
iĢləməsini təmin etmək üçün mühüm addımlar atılmıĢdır.Dünya səviyyəsində neftin artan əhəmiyyəti o
dövrün hakim qüvvələrindən olan Almaniyanı, Ġngiltərə və Fransanı səfərbər etdi və ölkələrində neft
olmaması çatıĢmazlığını kompensasiya etdi.Birinci Dünya müharibəsindən əvvəl Yaxın ġərq regionunda
oynanan oyunlar bir mənada, bu ölkələrin neft ehtiyatlarına daha yaxın olma və resurslar üzərində daha
təsirli olma mübarizəsi idi.Məlum olduğu kimi 1950-ci illərdə dünya neftinin istehsal mərkəzi Yaxın ġərq və
ġimali Afrikaya keçdi.Bu dövrün sonunda neft kömürdən daha ucuz bir giriĢ olmağa baĢladı və ucuz neft
iqtisadi həyatın və inkiĢafın əsas hərəkət edən qüvvəsi oldu.1950-ci illərdən sonra neft istehsal edən
ölkələrdə görwlməyə baĢlanan milliləĢmə enerji diplomatiyasını yeni mübarizə sahələrinə
yönəldirdi.MillilləĢmə ilə baĢlayan bu yeni istiqamət sonradan OPEK-in yaradılması və neftin 1973-1974-cü
illərdə siyasi silah kimi istifadə edilməsinə gətirib çıxardı.Ġkinci dünya müharibəsindən sonra dünya
siyasətində ən mühüm hadisələr; Sovet Ġttifaqının Yaxın ġərqdə ön plana çıxma cəhdləri və ABġ-ın buna
qarĢı çıxaraq regionda öz təsirimi artırması arzusu olmuĢdur.Sovet Ġttifaqı yeni qurulan Ġsrail dövlətinə qarĢı
ərəb ölkələrinin dəstəyini qazanmaq strategiyasını izlədi.ABġ da Eyzenhauer doktrinası ilə bölgəyə birbaĢa
müdaxilə imkanını açdı və müharibədən sonrakı Britaniya və Fransanın ərazisini doldurmaq üçün səy
göstərdi.ABġ və Sovet Ġttifaqının Yaxın ġərqin enerji resursları uğrunda mübarizəsi, Soyuq Müharibənin ən
diqqət çəkən mübarizələrindən biridir.Soyuq müharibənin sona çatmasından sonra ABġ-ın dünyada
hakimiyyəti Yaxın ġərq regionunda hiss olunurdu. Ancaq Sovet Ġttifaqının dağılmasından sonra biz Rusiya
Federasiyası ilə ABġ arasında Orta Asiya və Qafqazda neft-təbii qaz ehtiyatları üzrə yeni bir rəqabət
görürük.1970-ci illərdən sonra enerji diplomatiyasının əsas mövzusu neft istehsalçısı və neft istehlakçı
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ölkələri arasındakı mübarizə idi.Bu dövrdə istehsalçı ölkələr tərəfindən qurulan OPEK və istehlakçı ölkələr
tərəfindən qurulan Beynəlxalq Enerji Agentliyi (BEA) diqqət çəkir.Enerji diplomatiyasının səhnəsində biz
təĢkilatlarla mübarizə dövrünün gündəmdə olduğunu müĢahidə edirik.(7)
XX əsrin son onilliklərində dövlətlərin xarici enerji siyasəti müstəqil funksional sahə kimi
formalaĢmıĢdır. (1, s. 50)Bu xarici iqtisadi maraq və dövlətin geosiyasəti kimi amillərlə birbaĢa
bağlıdır.Enerji resurslarının əsas istehlakçıları olan dünyanın bir çox ölkəsi onları idxal etmək
məcburiyyətindədirlər.Beləliklə, onların milli enerji təhlükəsizliyi qlobal enerji bazarlarında öz
mövqelərindən asılıdır.Hal-hazırda bu bazarlarda rəqabət sənayenin yüksək iqtisadi mənfəətliliyi ilə əlaqədar
əhəmiyyətli dərəcədə artmaqdadır.Dağıdıcı və xaotik rəqabətdən qaçınmaq üçün, eləcə də ayrı-ayrı ölkələrin,
regionların və bütün dünyanın enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün enerji sahəsində dövlətlərarası
əməkdaĢlıq daha da güclənir.Belə qarĢılıqlı əlaqələr enerji diplomatiyasının əsasındadır.Diplomatiya xarici
siyasət vasitəsi olaraq beynəlxalq əlaqələrdə enerji problemlərinin həllində getdikcə daha çox iĢtirak edir.
Hal-hazırda dünya enerji siyasəti və diplomatiya sistemi qlobal, regional, hökumətlərarası və korporativ
səviyyələrdə ortaya çıxmıĢdır.Ġkitərəfli və çoxtərəfli enerji diplomatiyasının təĢkilati və hüquqi əsasları
formalaĢır.
Enerji diplomatiyası yolu ilə həll edilən əsas məsələlər: beynəlxalq tranzit problemləri (tranzit
marĢrutlarının etibarlı və fasiləsiz iĢləməsinin təmin edilməsi); karbohidrogenlərin daĢınması üçün ixrac
marĢrutları üstündə mübarizədən yaranan potensial tranzit ölkələri arasında ziddiyyətlər; enerji xammalı ilə
zəngin ərazilərdə ölkələr arasında həll olunmamıĢ ərazi mübahisələri; qonĢu dövlətlər arasında dəniz
yataqlarıüstündə mübarizə; investisiya problemlərinin həlli və böyük enerji layihələrinin hazırlanması; enerji
bazarlarının qiymət və sabitlik məsələləri.
Xarici enerji siyasətinin formalaĢması prosesi və enerji diplomatiyas; 70-ci illərin ortalarında enerji
böhranından sonra baĢladı.Bir sıra ölkələrdə enerji faktoru ilə əlaqəli xarici siyasət və diplomatiyada
funksional bir istiqamət yaradılmıĢdır.Çox vaxt dövlətlərin enerji siyasəti ölkənin enerji təhlükəsizliyinin və
milli enerji Ģirkətlərinin xarici iqtisadi maraqlarının xarici siyasət maraqlarının təmin olunmasına yönəlmiĢ
beynəlxalq tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsidir.
Ġstehsalçı ölkələr üçün, bu maraqlar xarici enerji siyasəti üçün prioritetləri müəyyənləĢdirməklə həyata
keçirilir, məsələn, ixrac olunan enerji resursları üçün yüksək qiymətlərin saxlanması və bazarların təmin
edilməsi.
Ġstehlakçı ölkələr üçün belə bir prioritet kəskin qiymət artımına və elektrik təchizatı sisteminin xarici
mənbələrdən pozulmasına qarĢı çıxmaqdır.
Tranzit ölkələrin maraqları onların ərazisi vasitəsilə enerji resurslarının nəqli üçün tranzit xidmətləri
göstərməklə maksimum mənfəət əldə etməkdən ibarətdir.
Bu hədəfləri nəzərə alaraq, bir neçə onilliklər ərzində konseptual müddəalar hazırlanmıĢ və bir çox
ölkələrdə enerji diplomatiyasının tətbiq edilməsi mexanizmləri düzəldilmiĢdir.Tez-tez bu, qlobal və regional
miqyasda beynəlxalq enerji təĢkilatları çərçivəsində həyata keçirilir.
Müasir enerji diplomatiyasında aĢağıdakı əlaqələr komplekslərini ayırd edə bilərik: istehlakçı dövlətlər
arasında; istehsalçı dövlətlər arasında;beynəlxalq enerji təĢkilatları çərçivəsində dövlətlərin bu qrupları
arasında;istehsalçı və istehlakçı dövlətlər arasında;idxalçı və ixrac edən ölkələrlə, eləcə də tranzit ölkələri
arasında.
Beynəlxalq təcrübədə ümumilikdə qəbul edilən ənənəvi təĢkilati formalar və siyasi və hüquqi sənədlərin
növləri əlaqələr prosesində məqsədlərə nail olmaq üçün mexanizmlər kimi istifadə olunur. Ġkitərəfli əsasda
iqtisadiyyat və elmi-texniki əməkdaĢlıq üzrə hökumətlərarası komissiyalar iĢçi qurumları kimi bölüĢdürülüb,
bununla yanaĢı, yanacaq-enerji kompleksində əməkdaĢlıq üzrə xüsusi komitələr və ya daimi iĢçi qrupları
yaradılmıĢdır. (4)
Çoxtərəfli formatda regional iqtisadi əməkdaĢlıq təĢkilatları çərçivəsində Ģuralar və ya energetika üzrə
daimi iĢçi qruplar yaradılır.Məsələn, MDB-niniqtisadi əməkdaĢlıq departamentindəneft və qaz üzrə
Hökumətlərarası ġuranı təsis edilib. (8)
Enerji diplomatiyası praktikasında, diplomatik konfranslar da daxil olmaqla, danıĢıqlar mexanizmlərinin
ənənəvi formaları yaygındır. Enerji diplomatiyası praktikasında aparılan danıĢıqlar zamanı əldə olunmuĢ
razılaĢmaları müəyyən etmək üçün siyasi xarakterli ənənəvi sənədlər: bəyannamələr, memorandumlar,
bəyanatlar, tövsiyələr və s. kimi beynəlxalq müqavilələr və onların növlərindən istifadə olunur. (1, s. 430)
Enerji diplomatiyasını yalnız enerji təhlükəsizliyini təmin etməyə yönəlik beynəlxalq fəaliyyət kimi
qiymətləndirmək doğru deyil.Enerji diplomatiyasını enerji sahəsində davam etdirilən beynəlxalq təmas kimi
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də təqdim etmək doğru olmaz.Enerji diplomatiyasını bir ölkənin gücündən və vahidindən qaynaqlanan,
ümumiyyətlə, strateji hədəflərə çatmağı hədəfləyən və xarici siyasət hədəflərinin reallaĢdırılmasına töhfə
verən çoxĢaxəli fəaliyyətlər və danıĢıqlar kimi səciyyələndirmək daha doğrudur.Enerji diplomatiyası
uzunmüddətli bir çağırıĢdır və ölkənin ümumi xarici siyasət strategiyasının bir hissəsidir.
Ənənəvi diplomatiya ilə enerji diplomatiyası arasındakı bir neçə diqqətçəkən fərqlilikləri və enerji
diplomatiyasına xas bəzi əhəmiyyətli xüsusiyyətləri sadalayaq:Ənənəvi diplomatiyanın qısamüddətli
məqsədlərə çatması halında enerji diplomatiyası daim uzunmüddətli hədəflərinə yönəlir; Enerji
diplomatiyasının məqsədi ənənəvi diplomatiyanın məqsədlərindən daha mürəkkəbdir; Ənənəvi
diplomatiyada qısa dövrlü uğur və ya uğursuzluqlar ola bilər, enerji diplomatiyası bir proses olub, bu
prosesdə edilənlərin xarici siyasət hədəflərinə nə qədər xidmət etdiyi və ya hədəflərdən nə qədər uzaqlaĢdığı
əhəmiyyət daĢıyır; Enerji diplomatiyasında rast gəlinən bəzi aktorlara ənənəvi diplomatiyada rast gəlinmir;
Enerji diplomatiyası üçün gələcəyə yönəlmiĢ ssenarilər uzunmüddətli məqsədlərdən ötrü xüsusi əhəmiyyət
daĢıyır. Bu baxımdan enerji diplomatiyasının qərarvericiləri elmi ictimaiyyətlə və gələcək üçün ssenarilər
hazırlayan düĢüncə mərkəzləri ilə sıx təmasda olmalıdırlar. (6); Enerji diplomatiyasını həyata keçirənlərin
davamlılığı vacibdir.
Enerji diplomatiyası anlayıĢının ümumi qəbul edilmiĢ bir tərifi olmadığına görə onu xaricdə enerji
bazarlarına təhlükəsiz çıxıĢı təmin etmək və enerji sektorunda əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirmək (əsasən ikitərəfli)
üçünxarici siyasət vasitəsi kimi adlandırmaq olar. (3, s. 25-48)
Müasir dünyada "enerji diplomatiyası" anlayıĢı qlobal enerji bazarında baĢ verən hadisələri tam
xarakterizə etmir. Dövlətin xarici siyasətini həyata keçirmək üçün ənənəvi alət statusu almıĢ enerji ilə yanaĢı,
geniĢ mənada yalnız kömür, neft, qaz və su ehtiyatı deyil, qabaqcıl texnologiyalar, yeni təĢkilat üsulları kimi
baĢa düĢülən "resurslar" termini mövcuddur. (2, s. 50)
Azərbaycanın xarici siyasətində enerji amili öz əhəmiyyətli mövqeyini qorumaqda davam edir. Müxtəlif
liderlərin hakimiyyətləri dövründə Azərbaycanın ümumi xarici siyasət strategiyasında ciddi dəyiĢikliklər
nəzərə çarpsa da, Azərbaycanın enerji diplomatiyası 25 il boyunca əsasən bənzər hədəflərə yönəlmiĢdir.
Azərbaycan bu siyasətlər nəticəsində hazırda öz enerji təhlükəsizliyini təmin edə bilir, eləcə də bəzi digər
dövlətlərin enerji təhlükəsizliyində də əsas rollardan birini oynayır. Enerji amili Azərbaycan ilə Gürcüstan və
Türkiyə arasındakı münasibətlərin əsasını təĢkil etməklə yanaĢı, Azərbaycan ilə Avropanın əsas dövlətləri,
eləcə də bəzi ġərqi Avropa dövlətləri arasındakı münasibətlərdə də vacib rol oynayır.
Azərbaycan öz enerji strategiyasını reallaĢdırmaq istəyərkən bir neçə problemlə qarĢılaĢmıĢdır.
(9)Bunlardan xüsusilə Rusiya ilə Ġranın müqaviməti və daxili qeyri-sabitlik daha təsirli olmuĢdur. Lakin
Azərbaycandan rus hərbi bazalarının çıxarılması və ümumiyyətlə, Azərbaycanda hər hansı bir xarici dövlətin
hərbi mövcudluğuna imkan verilməməsi Heydər Əliyev dövründə müəyyənləĢdirilən balanslaĢdırılmıĢ xarici
siyasət kursunun və azad enerji siyasətinin daha uğurla həyata keçirilməsinə imkan vermiĢdir. Bu uğurlu siyasət
həm Azərbaycanın özünə, həm region dövlətlərinə, həm də qlobal enerji təhlükəsizliyinə töhfələr verir.
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The article explores the problems associated with cooperation in the field of water resources in the
Middle East. The author has reviewed the main prospects for relations in the region in this area. At the same
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ СТРАН РЕГИОНА В ЭТОЙ СФЕРЕ
В статье исследуются проблемы, связанные с сотрудничеством в области водных ресурсов на
Ближнем Востоке. Автором рассмотрены основные перспективы отношений стран региона в этой
сфере. При этом внимание акцентировано на позиции Израиля и ведущих арабских государств
ближневосточного региона.
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It is clear that disagreements over the distribution of water resources can be resolved exclusively through
cooperation, as mentioned in numerous works of prominent scientists and politicians who call on the warring
parties to embark on a peaceful path. It is important that states realize that cooperation is much more profitable
than conflict, and this is explained not only by poorly understood, ephemeral political dividends. You can bring
a sufficient number of rational arguments that explain the viability and effectiveness of this approach.
Firstly, it can be costly for states to unleash a conflict, and especially an armed attack. The first to start an
armed confrontation can only be a strong state located downstream. And if it destroys dams or factories, it may
suffer even more damage. Moreover, it is much more profitable for states to cooperate because it also implies
economic benefits, since then you can share the burden of water purification costs and other projects between
all parties. Cooperating the parties can agree and develop a reasonable agreement that will allow them to realize
their own interests without harming their partner. For example, it is much more profitable to reach an
agreement on the supply of water in exchange for low electricity tariffs, rather than looking for alternative
sources. It is also important to highlight the institutional factor, which implies that the existence of contracts
and institutional frameworks play a much larger role than just good relations between neighbors. This is a kind
of insurance against political risks and deterioration of relations with a neighbor. Of course, in countries with an
unstable political regime, almost anything can happen, but as a rule, even despite a sharp deterioration in
relations between neighbors, states tend to abide by pre-established agreements.
Moreover, countries that represent a consolidated force on water issues can easily receive funding for a
new project to clean water or build a new dam. Naturally, by refusing confrontation, the parties are beginning to
create a system of trusting relationships, which in the future may become the basis for effective agreements.In
order to solve the water conflicts that occur today, it is necessary to change the paradigm or approach to solving
these problems. The principles on which people lived earlier are wars for land and water, the desire to destroy
the enemy, the excessive and unreasonable exploitation of natural resources are ineffective at the present time.
Such strategies were justified centuries ago, but today they more and more confirm their inconsistency.
Insolvency does not mean death and extinction; failure means a dead-end path. It is impossible today to solve
the problem of water scarcity with the help of military actions. It is impossible to solve the problem of pollution
without coordinating actions with neighboring states. There is a problem of trust. And in order to create trusting
relationships, it is necessary to involve international institutions, in other words, third parties so that they can
act as a guarantor of stability in the region.
A key element in the process of resolving water conflicts should be cooperation at all levels. At the local
level, it is necessary to create organizations that would monitor the environmental situation and would be
responsible for the allocation of resources across sectors (one of the first steps of the IWRM process).
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At the state level, it is necessary to stimulate the work of intergovernmental committees and commissions,
which would be responsible for observing established contracts, and would also serve as negotiating platforms
for resolving disagreements that arise. A successful example is the European Council, a separate committee of
which deals with cross-border resources. Moreover, regional subordinated organizations of the United Nations
are conducting quite successful activities. For example, the United Nations Economic Commission for Europe
managed to create effective mechanisms for cooperation on water use issues among member countries. Other
Commissions operating in Africa and Asia have a much longer history and more projects in the account, but so
far the results of their activities have not had a tangible impact on the situation as a whole.
At the international level, cooperation should be carried out within the framework of international
organizations that can send their specialists to particularly dangerous regions, as well as provide information
support in concluding contracts and agreements. These organizations, first of all, include many UN bodies,
whose activities are to some extent related to transboundary water resources. As part of a specially created
expert council, basic approaches were developed to address these issues, which spoke of the need for
cooperation, joint resolution of problems such as floods, droughts, the spread of dangerous diseases and
pollution. important role is also played by FAO, which often acts as an intermediary in concluding international
treaties, WHO, whose work focuses on the quality of drinking-water resources available to the public, UNEP,
UNESCO and other accountable UN organizations.
Some experts argue that cooperation in itself is not of high value if the rights of the contracting parties are
mutually violated. It is worth remembering the example of the Ganges Basin, where all the signs of cooperation
are formally present, but in fact India seriously infringes upon the rights of Bangladesh. It is important that
cooperation between states be fruitful and based on an effective bilateral or multilateral treaty. This raises the
difficult question of how to measure the effectiveness of basin agreements, what criteria they must meet.
According to many experts, an effective contract must meet three basic criteria:
1. Simplicity and clarity of wording. In other words, the contract should clearly indicate which objects are
being agreed upon, and the interpretation of the wording should not be twofold.
2. Sustainability. The treaty should have a long-term focus and be consistent with the principle of
sustainable development.
3. Versatility. This principle means that the contract is drawn up taking into account possible changes in
the existing conditions and can be applied even if they occur.
It is also important that the basin agreement should be made taking into account the most important factors.
Namely: the geography of the basin, hydrology, water consumption by each state, the impact of climate change,
established and functioning systems of water use, economic and social indicators of water demand in each state,
the population that depends entirely on the given basin, the availability of alternative water and pollution.
In order for an agreement to be effective it is necessary that it complies with international law.In this
context, it must be said that the theoretical foundations and principles of regulation of international waters go
back to three basic theories - the theory of absolute territorial sovereignty, the theory of absolute territorial
integrity, and the theory of limited territorial sovereignty. The essence of the first theory, also known as the
Harmon Doctrine, is that the state has unlimited rights to use the resources of lakes and rivers flowing on its
territory without regard to neighboring states.Obviously,this theory has lost all meaning, and can no longer be
applied in modern conditions.However, many examples confirm that it is still valid.
The second theory states that the downstream states also have full rights to receive the full amount of water
resources from the international basins. And the latter theory is based on the fact that states can use water
resources for any purpose as long as it does not harm and does not harm the interests of neighboring states. It
was the latter theory that received the greatest recognition among the participants of the international system
and formed the basis of the principles of international law regarding the regulation of water resources. It is
important that the agreement complies with the following established principles:
 equal distribution of water resources between neighbors and efficient use
 the obligation to respect the interests of neighboring states, as well as not to cause appreciable harm.
However, this principle is difficult to interpret, since it is difficult to determine what is meant by ―tangible
harm‖
 obligation to notify neighboring states about upcoming projects, as well as conduct consultations and
negotiations
 principle of cooperation and information sharing
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 principle of peaceful conflict resolution.
Obviously, a truly effective agreement can be called the one that eliminates the main cause of the
development of the conflict, whether it is pollution or inadequate allocation of resources. It is also important
that the contract contains all the necessary mechanisms for revising the contract and resolving any disputes. The
effectiveness of the agreement is also determined by the created monitoring and control mechanisms, which
will be responsible for the successful operation of the whole system.
Of course, the conclusion of such an agreement is a long and serious work, and in view of the difficult
situation in the regions under consideration, it is almost impossible. In order to take a step towards cooperation,
it is important to create the necessary conditions that would facilitate the development of cooperation processes
in the region. Analyzing the main processes in the regions under consideration, as well as the main parameters
contributing to the development of the conflict, we can identify the main factors, the presence of which causes
the peaceful resolution of the conflict.
First of all, it is mutual recognition by the parties of each other as equal partners whose interests they are
ready to accept and take into account (As for example, in the conflict between Israel and the Palestinian
territories. In order for the treaty to be observed further and the conflict not to develop further, it is not only
important recognition of partners, but also approximate equality of political and military power among states.If
a state has a large political weight, then there will be no deterrent in the form of a threat to use its power tnera,
and the agreement is unlikely to be respected. For the successful conclusion of a contract, it is also important
that access to full and broad information be provided, since often some informational information is kept secret,
which significantly complicates the negotiation process.
Obviously, the history of relations between neighbors also plays an important role. If, for example, there
were armed clashes, then the level of trust between the partners is very low, and they will not be ready to make
concessions, since they will expect betrayal. Experts note that two cases impede the normal conclusion of a
treaty: when the early parties reached armed confrontation, and when the military operation of one of the states
was unsuccessful.
The next important factor contributing to the conclusion of an effective agreement comes into force when
the parties take into account social and economic factors in future planning and development strategies. It is
also important that the treaties provide for flexibility and revision mechanisms depending on technology
development and environmental change, as well as changes in water demand.
It is also necessary to involve local governments in resolving issues related to the creation of a water use
system. First, the local administration has a much larger amount of real information about the problems, as well
as opportunities and shortcomings that may occur. Without the participation of a strong third party, a powerful
state uses its strength to put pressure on the partner. Providing external assistance can help come to an
agreement.It is also important to carry out the correct information policy, in other words it is important to create
the correct image of cooperation and cooperation. It is important that the need for dialogue be realized not only
at the level of state leaders, but also at the level of ordinary people. It is necessary for the population to
understand the expediency of a compromise and all the costs that may arise.
Obviously, the signing of an effective agreement is a major step towards resolving the conflict and creating
an effective water management system. The main objectives to be fulfilled by the system are to ensure social
equality, economic growth and environmental protection with the participation of civil society and government
structures.
Today, many experts and specialists base their recommendations and plans for conflict resolution on the
main principles of integrated water resources management (Integrated Water Resources Management,
hereinafter referred to as IWRM). This approach was developed in 2002 during the International Summit and is
defined as a process that facilitates coordinated water resources in order to improve the well-being of the
population without harming living ecosystems.
The main feature of this approach is that the main focus in the development of a water use system is to put
the main task related to water resources, which the government should solve. Thus, for developing countries,
priority areas are the fight against poverty, hunger and environmental pollution. Developed countries rather use
separate elements of this process when creating local systems.
The work says that the process is based on three pillars, and the main task is the proper organization of
work and functioning of the basic mechanisms. Namely, the implementation of policies to protect the
environment and sustainable development, the establishment of institutional frameworks and the necessary
mechanisms for the means by which these policies and strategies can be applied. The main advantage of this
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approach is that river basins are considered as an integral system with their own hydrological features.
One of the basic characteristics of this approach is integration, both vertical and horizontal. Horizontal
integration implies the creation of institutions that should coordinate the allocation of water resources across
different sectors, which are considered collectively, as a system. In other words, the demand for water for
agriculture is analyzed in conjunction with the demand from industry, urban or rural population, etc. This
approach will undoubtedly allow to bring the solution of conflicts in international basins to a new level.
Vertical integration means the coordination of water management strategies and the harmonization of basic
policies across all levels, from local to international through the established institutional structure. This
approach is also based on the principle of decentralization, namely the shift of authority to resolve water use
issues to a lower level.
Thus, we can conclude that the key points for resolving the conflict are cooperation and cooperation.
Without these components, resolving differences is almost impossible. The next step should be to create an
effective and adequate agreement that should take into account the interests of all parties and determine the
mechanisms for revising and changing the contract in connection with changing conditions. It is important to
carefully assess the basin and conduct a qualitative analysis of social and economic factors to ensure the most
efficient allocation of water resources. It is also important to create a balanced water management system,
which should be based on effective mechanisms and strong institutions.
Water in the region of the Middle East for many decades served as a pretext for armed clashes, conflicts,
and in many respects determined the nature of relations between the states involved in the division of water
resources. However, this issue can be not only an object for strife and hostility, but also a serious cause for
cooperation. At the same time, the last option is undoubtedly preferable, since it allows to unite the collective
efforts of interested water users, mobilizing their combined efforts to solve the most urgent problem.
The Middle East settlement process is currently in crisis. In this regard, the recognition and inclusion by all
Arab countries neighboring Israel of the Jewish state in joint projects for the extraction of additional water
resources could serve as an additional reason for improving Arab-Israeli relations and the early completion of
this one of the longest-running conflicts in the world.
In addition to coordinating actions between direct participants in the division of water resources of the
Jordan River and neighboring water reservoirs, it seems quite reasonable to include in the resolution process of
a potentially explosive water conflict those countries that have water reserves and who could supply it to
countries suffering from water scarcity.
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НОВЫЙ ДУХ КУЛЬТУРЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
И ПРОЯВЛЕНИЯ «БАРХАТНОГО ЗАНАВЕСА»
В современном периоде одним из факторов, влияющих на международные отношения является
культура. Помимо существования культурного сотрудничества и межрелигиозного диалога, в период усиления межкультурной борьбы, изучение феномена культуры является необходимым. В условиях международных культурных связей и глобализации изменение требований по отношению к культуре должно считаться основой обмена идеями.
В статье были исследованы переход между государствами от «железного занавеса» к «бархатному занавесу», влияние культур на межгосударственные отношения и результаты.
Ключевые слова: культура, мультикультурализм, бархатный занавес, культурное разнообразие,
этноцентризм.
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BEYNƏLXALQ ARENAYA YENĠ NƏFƏS GƏTĠRƏN MƏDƏNĠYYƏT
VƏ “MƏXMƏR PƏRDƏ”NĠN TƏZAHÜRLƏRĠ
Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlərə təsir göstərən faktorlardan biri də mədəniyyətdir. Mədəni
əməkdaşlıq və dinlərarası dialoq olmaqla yanaşı, mədəniyyətlərarası mübarizənin də gücləndiyi bir dövrdə
mədəniyyət fenomeninin öyrənilməsi vacibdir. Beynəlxalq mədəni əlaqələr və qloballaşma şəraitinin
çərçivəsində mədəniyyətə olan tələblərin dəyişməsi əsas fikir mübadiləsi sayılmalıdır.
Məqalədə ölkələrarası “dəmir pərdə”nin “məxmər pərdə”yə keçməsi, mədəniyyətlərin dövlətlərarası
münasibətlərə təsiri və nəticələri araşdırılmışdır.
Açar sözlər: Mədəniyyət, multikulturalizm, məxmər pərdə, mədəni müxtəliflik, etnosentrizm.
AGAYEVA NARMĠN
Master student of Azerbaijan
Tourism and Management University
NEWLY EMERGED CULTURE IN THE INTERNATIONAL ARENA
AND APPEARANCE OF THE “VELVET CURTAIN”
In the modern period, one of the factors influencing international relations is culture. In addition to the
existence of cultural cooperation and interreligious dialogue, in the period of intensifying intercultural
struggle, the study of the phenomenon of culture is necessary. In the context of international cultural
relations and globalization, changing requirements for culture should be considered the basis for the
exchange of ideas.
The article investigated the transition between states from the “iron curtain” to the “velvet curtain”, the
influence of cultures on interstate relations and the results
Key words: Culture, multiculturalism, velvet curtain, cultural diversity, ethnocentrism
Soyuq müharibə dövründəki ideoloji güc və toqquĢma 90-ci illərin əvvəli baĢa çatdı və mədəniyyətlərin
toqquĢması dövrü baĢladı. Markiavellinin dediyi kimi ―məqsəd vasitəyə haqq qazandırır‖. Məhz soyuq
müharibə bitənə qədər siyasi məqsədlərə haqq qazandıran əsas vasitə ideologiya idisə, artıq Soyuq
müharibədən sonra mədəniyyət pərdəsi adı altında beynəlxalq arenada siyasətlər yürüdülməyə baĢlandı.
Təbii ki, mədəniyyət multikulturalizm, etnosentrizm, aparteizm və ya izolyasiyaedici istiqamətlər
çərçivəsində dövlətlərin müxtəlif yanaĢmalarda özünü göstərir. Beynəlxalq siyasətə yeni nəfəs gətirən
mədəniyyət adı altında dini ,irqi,etnik problemlər daha da qabarmağa baĢlamıĢ və qloballaĢma Ģəraitində
mədəniyyət müxtəlif formalı mübarizələrlə təzahür olundu. Hatiqtonun əsərindəki ideolji- ―Dəmir pərdə‖
artıq aradan qalxmıĢ və məxmər mədəni pərdə ilə əvəz olunmuĢ siyasətlər sözün əsl mənasında pərdələnərək
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mədəniyyət arxasında dayannan vasitələrlə idarə olunur. QloballaĢan dünyada mədəniyyətin təsirilə
toqquĢmaların artması özünü daha çox göstərir. Dövlətlər mədəniyyət dalğasının istədikləri istiqamətə
çevirərək öz ―gəmi‖lərini lazımı limana çatdırmaq üçün indi də mədəniyyət -sivilizasiya çərçivəsində
siyasətlərini həyata keçirirlər. Lakin mədəniyyətin ən son inkiĢaf mərhələsi- yəni qocalıq dövrü məhz
sivilizasiyadır və Hantiqtonun dediyi kimi sivilizasiyalar mütləq toqquĢmalıdır. Hər bir sistem müəyyən bir
vaxtdan sonra süquta məhkumdur. ―Məxmər pərdə‖ heç də sabitlik demək deyil, daha mürəkkəb bir
beynəlxalq arena yaradıb.
Ġlk öncə qeyd edək ki, I Dünya müharibəsindən sonra ortaya çıxan kollektiv müdafiə və təhlükəsizlik
ideyaları Millətlər Cəmiyyəti dövründə beynəlxalq arenada dövlətləri birləĢdirib təhlükəsizliyi təmin
edəcəkdi. Lakin buna nail ola bilməyən Millətlər Cəmiyyəti dağıldı və II Dünya müharibəsini qaçılmaz etdi.
Amma II Dünya müharibəsindən sonra həmin məsələlər gündəmə yenidən gəldi. Onu da qeyd edim ki,
həmin dövrdə dövlətlər iki qütbdə gedən mübarizəyə görə klassifikasiya olunaraq kapitalist və sosialist
sistemləri çərĢivəsində ayrılmıĢdılar. Həmin dövr məhz Hantinqtonun ―Sivilizasiyaların toqquĢması‖
əsərində qeyd etdiyi kimi ―polad pərdə‖ məhz ideologiyalar qarĢıdurması idi. Dövlətlərin xarici siyasət
praktikası həmin dövrdə məhz bu iki ideologiyaya ―əsir‖ formada idi. Həmin illərdə dünyanı nüfuz dairəsinə
bölmək uğrunda iki superdövlət: ABġ və SSRĠ arasında çox kəskin rəqabət - mübarizə getmiĢdi. Bu
ideologiya müharibəsi idi . Ondan sonra ―Soyuq müharibə‖nin bitməsi Frensis Fukuyamanın ―Tarixin sonu
və sonuncu insan‖ əsərində qeyd etdiyi kimi ikiqütblü dünyanın iflası ilə yeni beynəlxalq münasibətlərdə
abu-hava formalaĢmağa baĢladı. Bu dövrdən sonra yeni dünya nizamı özü ilə bərabər beynəlxalq arenaya
yeni abu-hava gətirdi.[5, s56]
Gördüyümüz kimi dünyada 1990-cı illərə qədər dövlətlərarası toqquĢmalar, mübarizə üsülları və ya
münasibətlər ideoloji əsaslara söykənirdi. Soyuq müharibə dövründə ideoloji toqquĢmanı daha bariz nümunə
kimi Ģahidi oluruq. Məhz 90-cı illərdə soyuq müharibə bitəndən sonra bu müharibədən məğlub çıxan SSRĠ
süqut edir və ABġ-ın ideoloji qələbəsi göz önünə çəkilir. Lakin beynəlxalq mühitin idarəsi,daima bir vasitəyə
ehtiyac duyur. Makiavellinin dediyi kimi ―Məqsəd vasitəyə haqq qazandırır‖. [7, s39] Məhz beynəlxalq
arenada dövlətlərin öz siyasətləri üçün (məqsədləri üçün) həmiĢə bir vasitə nəzərə çarpıb. Soyuq müharibə
dövründə elə siyasi hegemoniya siyasətində əsas vasitə ideologiya olmuĢdu. Lakin Soyuq müharibədən sonra
ideoloji müharibə sona çatdı. Artıq yeni vasitə axtarıĢı bir ideya kimi oyanmağa baĢladı. Bu vasitə məhz
mədəniyyət və mədəni prizmalar adı altında siyasət yürütmək idi. Hantiqtonun öz əsərində qeyd etdiyi kimi
ideoloji- ―dəmir pərdə― , mədəni- ―məxmər pərdə‖ ilə əvəz olundu. Həqiqtəndə dövlətlər əvvəl öz
siyasətlərini yürüdərkən hər kəsin gözündən ideoloji pərdə asaraq istədiklərinə nail olurdularsa, artıq o pərdə
köhnəlmiĢ yerini yeni mədəni- ―məxmər pərdə‖yə vermiĢdir. ―Məxmər pərdə‖ bəlkə də dövlətlərin döyüĢ
meydanlarındakı mübarizələri aradan qaldırdı Lakin daha həssas bir meydan olan mədəni mühiti təhdid
altına alaraq, xalqlara təsir etmək üçün daha əsaslı vasitə kimi seçildi.
Qeyd edək ki, I dünya müharibəsi dövründə Antanta( Ġngiltərə, Fransa və Rusiya)və Üçlər ittifaqı(
Almaniya, Avsrtra-Macarıstan və Ġtalya) birləĢməsini, II dünya müharibəsində Hitler və Antihitler
koalisiyası tərəfdarı olaraq dövlətlərin birləĢmələrinin Ģahidi oluruq və nəhayət ―Soyuq müharibə‖də isə
SSRĠ və ABġ birləĢməsinin ikiqütüblü sistemlərini görürük. Lakin mədəni vasitənin siyasətə gəlməsi ilə
idarəedici əsaslarda artıq bir və ya ikiqütblülük deyil, çox qütblülüyün Ģahidi oluruq. Ġdeologiya dövlətləri bir
arada birləĢdirə bilirdi amma mədəni fərqlər istər istəməz müxtəlif svilizasiyaların birləĢməsini çətinləĢdirir.
Və çox mədəniyyətlilik daha çox prüralist siyasət yaradır,çoxqütüblülüyə yol açır.[3, s79]
Ġlk növbədə, mədəniyyət ideyasını Ģəxsiyyətlər, tarixi proseslər, ayrı-ayrı qrup və sturkturlar arasındakı
gərginlikləri həll etmək və onları qarĢılıqlı maraqlara cəlb etmək üçün istifadə etmək olar. [13, s14]
BəĢəriyyət artıq üçüncü minilliyini yaĢayır. Təbii ki, onun gələcəyi insanların idrak səviyyəsindən,
mədəniyyət və sivilizasiyalılıq dərəcəsindən asılıdır. Mədəniyyətlərin birinin digərinə təsiri özü özlüyündə
abstrakt anlayıĢdır. Əslində təsir edən mədəniyyət deyil, müxtəlif mədəniyyətlərə mənsub olan insanlardır.
Mədəniyyətlərin səviyyəsi müxtəlif ola bilər, amma onların dəyərləri hər bir millətə qiymətli olduğu üçün
onlar son anda bərabər sayılmalıdırlar. [11, s5] Mədəniyyət bəĢər cəmiyyəti tərəfindən yaradılan ikinci bir
dünyadır və onun nəhəng binasını insanlar əsrlərdən bəri tikməkdə davam edir. Təbii ki, mədəniyyətin
beynəlxalq arenaya gətirdiyi yeni nəfəsin qiymətləndirilməsi və təzahürü birmənalı deyildir. Hantinqtonun
fikirlərinə görə, müasir dünyanın simasını Qərb, konfutsiançılıq, yapon, islam, induizm, slavyanpravoslav, Latın Amerikası sivilizasiyaları və Afrika sivilizasiyasını Ģərtləndirir.[12, s45] YaĢadığımız
XXI əsrdə sivilizasiyaların toqquĢması dünya siyasətinin aparıcı amili olacaqdır. Bu nəzəriyyə dərhal
həm ictimaiyyət, həm də nəzəriyyəçi və praktik siyasətçilərin marağına səbəb olmuĢdur. Nəzəriyyə
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müxtəlif cür qiymətləndirilir. Bəziləri Hantinqtonun konsepsiyasını reallığa uyğun nəzəriyyə kimi
qiymətləndirirsə, digərləri onun yararsız olduğunu vurğulayır. Hantinqtonun tezislərinə əsasən,
bəĢəriyyətin gələcəyi bir-birindən tarixi keçmiĢi, mədəni ənənələri, xüsusən də konfessional mənsubluğu
ilə fərqlənən "sivilizasiyaların toqquĢması"ndan ibarət olacaqdır. Amerika aliminin fikirlərinə görə,
demokratik Qərblə kommunist ġərqin siyasi qarĢıdurması ilə səciyyələnən "Soyuq müharibə"dən
sonrakı dövrdə münaqiĢələrin və qarĢıdurmaların əsas mənbəyini ideologiya və siyasi baxıĢlar deyil, din
və mədəniyyətdəki fərqlər təĢkil edəcəkdir. Özü də "gələcəkdə ən qanlı münaqiĢələr sivilizasiyaları bir birindən ayıran sərhədlər boyunca baĢ verəcəkdir"[9. s54].Milli dövlətlər gələcəkdə də beynəlxalq
münasibətlərin ən mühüm aktorları olaraq qalsalar da, münaqiĢələr, əsasən, müxtəlif sivilizasiyaları,
dinləri təmsil edən dövlətlər, millətlər və cəmiyyətlər arasında baĢ verəcəkdir.
Əsas mübarizə Qərb və Ġslam və ya konfutsiançılıq sivilizasiyalarına mənsub olan ölkələr arasında
gedəcəkdir. Lakin Qərb və Ġslam sivilizasiyalarının toqquĢma ehtimalı daha yüksəkdir.Gördüyümüz
kimi mədəniyyət –―məxmər pərdə‖ beynəlxalq arenaya mədəni müxtəliflik gətirir.Bu mədəni
müxtəlifliyin təzahürlərini istər dini ,irqi ,istərsədə etnik münaqiĢələrə beynəlxalq yanaĢmada da görə
bilərik.[9, s103]
―Məxmər pərədə‖nin ortaya çıxardığı mədəni təzahürləri ümumiləĢdirsək, aĢağıdakı formada əks
etdirmək olar: 1.Sivilizasiyalararası çartların əmələ gəlməsi-nümunə olaraq qeyd edə bilərik ki, ümumi
Ġtalya mədəniyyəti vardır. Lakin Ģimali Ġtaliya mədəniyyətindəki detallarlara nəzər salsaq o, Cənubi
Ġtaliyadan fərqlənir. Deməli mədəniyyət daxilində sivilizasiya fərqləri nəzərə çarpır. Elə Hantiqtonun bu
təhlilindən ilhamlanaraq , demək olar ki, mədəniyyətin inkĢafı öz yüksəliĢini sivilizasiyada tamamlayır və
qeyd edək ki, belkədə Avropa üçün vahid mədəniyyət prizması ola bilər, lakin bu mədəniyyətin dəyərlərinin
inkĢafı dövlətlərə görə fərqlidi və bu da Avropa mədəniyyəti nəzdində fərqlər yaradır. Deməli mədəniyyətin
inkĢafı və müxtəlif svilizasiya fərqləri mədəni müxtəlifliyi ortaya qoyur. Bu da öz növbəsində sivilizasiya
çərçivəsində çatlar yaradaraq mədəni təzahürlərədən biri kimi çıxıĢ edir. .[12, s68] 2.Beynəlxalq arenada
ikitirəli ölkələr meyarından yanaĢma-buraya ən bariz nümunə kimi məhz Tükiyənin AĠ-na daxil
edilməməsini göstərmək olar. Bolqarıstan, PolĢa, Litva, Latviya, Estoniya, yunan Kipri və s. ölkələrin
sosial-iqtisadi inkiĢaf imkanları Türkiyədən çoz azdır. Bəs nə üçün müsəlman ölkəsi olan Türkiyəni yox,
ondan zəif olan xristian dövlətləri AĠ-yə daxil edirlər? Bu da məhz mədəni fərqlərdən qaynaqlanan
səbəblərə görədir. Digər bir misal, Meksikanın zamanında NAFTA-ya daxil edilməməsidə ikitirəli ölkələr
prizmasından olan yanaĢmanın təzahürüdü olmasıdır. 3.Qərb fazasının baĢa çatması, qeyri-qərb fazasının
ön plana çıxması- Əgər ―Soyuq müharibə‖yə qədər bütün qanlı proseslər Qərb müstəvisində baĢ verirdisə
və Qərb ―DəhĢət mərkəzi‖ hesab olunurdusa, artıq müasir dövrdə qeyri-qərb fazasının aktuallaĢması Qərbi
―xilaskar‖ rolu oynayan tərəfə çevirib. Qeyd etmək lazımdır ki, məhz bütün beynəlxalq cinayətləri
lokallaĢdırsaq terorrun mərkəzi müsəlman ölkələri hesab edilir, digər bir prizmadan münaqiĢələr etnik
problemlərin mərkəzi qeyri qərb ölkələrində cəmləĢir. Əgər dünyanın müxtəlif güĢələrində gedən
müharibələrin xəritəsinə nəzər salsaq, onların hamısını Ġslam ölkələrininin əhatə etdiyini görərik.
Görəsən, səbəbi nədir? Ġslam dünyanın ən humanist dinlərindəndir. Bu din terroru və savaĢı qətiyyən
təbliğ etmir. Əksinə, müsəlman dürüst, baĢqasının hüququnu tanıyan olmalıdır. Lakin hansısa
"gözəgörünməz əllər‖ müsəlman ölkələrini qarıĢdırır və oralarda müharibə yaradır.Tarix boyunca ―bufer
zona‖ rolunu oynayan Əfqanıstan neçə onilliklərdir ki, müharibə meydanına çevrilib. Dünyanın böyük
geosiyasi gücləri bu ölkənin geosiyasi, əlveriĢli Ģəraiti uğrunda mübarizə aparırlar və məqsədlərinə
çatmaq üçün müxtəlif üsullara əl atırlar. Müsəlman Əfqanıstanında qan tökülməsi Ģahidi oluru q. Ġraq da
müsəlman ölkəsi olaraq fərqli bir aqibət yaĢayır. Ermənistanın təcavüzkarlıq siyasətinə məhəl verməyən
Avropa dövlətləri buna baxmayaraq musəlman ölkəsi olan Ġraqı Küveyti iĢğal etməkdə günahlandırırlar.
Liviya, Misir, Suriya və baĢqa müsəlman ölkələrində ―Ərəb baharı‖ adı altında xritian ölkəsi olan ABġ
– ın müsəlman ölkəsinə qarĢı həyata keçirdiyi siyasət də sivilizasiya fərqlərindən qaynaqlanır. Pakistan
sözün əsl mənasında terror meydanına çevrilib. Burada yalnız bir səbəb var. ―Məxmər pərdə‖ adı altında
beynəlxalq arenaya gələn mədəniyyət, dövlətlərin siyasi məqsədlərində yeni vasitə rolunu oynayır.Və
onun daxilindəki mədəni müxtəliflik, müxtəlif sivilizasiyaların toqquĢmasını qaçılmaz edir. Əsasən
Qərb müsəlman dövlətlərini özlərinə uyğun olan sosial-mədəni, siyasi, iqtisadi və mədəni mühitdə
yaĢamağa məcbur edir.4.QardaĢ ölkələr sindromunun formalaĢmasında mədəni təzahür- burada isə dini
,ümumilikdə mədəni meyar baxımından bir- birinə yaxın olan ölkələrin birlikdə fəaliyyəti nəzərə çarpır.
Mədəni fərqlərdən dolayı münaqiĢələrin həllində ikili standartlar meyarı ortaya çıxır. [12, s71] Bunu ən
bariz nümunə kimi Cənubi Qafqazdakı münaqiĢəni göstərmək olar. Ermənistanın Azərbaycanın
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ərazisinin bir hissəsini iĢğal etməsi faktına Qərb dövlətlərinin münasibətində obyektivlik əvəzinə dini
ayrı-seçkiliyə dayanan mövqe görürük. Təcavüzkar Ermənistanı xristian havadarları hər müdafiə
edirdilər. Bu cür yanaĢma siyasətdə "ikili standart‖ adlanır. Yəni onun mənbəyində məhz
sivilizasiyaların mübarizəsinə böyük inanc durur.Beynəlxalq təĢkilatların Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsini həll etmək üçün yaratdıqları xüsusi Minsk qrupu da "ikili standart‖
prinsipindın yaxa qurtara bilmədi. [6, s102] Vasitəçi həmsədr dövlətlər açıqca münaqiĢənin həllinə
sivilizasiya fərqləri aspektində yanaĢırlar.5.Mədəni meyarlar baxımından beynəlxalq arenada
ölkələrin müxtəlif istiqamətlərdə formalaĢdırdıqları yanaĢmalar- aparteizm, izolyasiya
assimiluasiya, multikulturalizm və s. [3, s58]
Aydın oldu ki, ―Məxmər pərdə‖nin mövcudluğu mədəni plüralizmi özü ilə bəbabər gətirərək,
mədəni müxtəliflik yaradır. Indi isə qloballaĢma Ģəaitində mədəni müxtəlifliyə olan 2 isitiqamətdə
münasibətləri ayri-ayrılıqda tətqiq edək.Çünki bu istiqamət məhz yeni nəfəs olan mədəniyyətin beynəlxalq
arenadakı ümumi təzahür modellərədir. Müsbət yanaĢma modelinə görə mədəni müxtəlifliklərdən doğan
problemlərin qlobal dünyada dövlətlərin, təĢkilatların birliyini təmin edərək həll etməyə
istiqamətlənməsi hesab olunur. Bildiyimiz kimi ―qlobal‖ sözü ümumi deməkdir, ―qlobus‖ isə kürə məhz bu
prosesin bütün dünyanı əhatə etməsi kimi yanaĢılır. Birmənalı olaraq bütün dövlətlər həmrəy olaraq mədəni
müxtəlifliyə tolerant yanaĢma nümayiĢ etdirmələri bu istiqamətin təməlidir. [2, s21] Yəni burada dövlətlər
birlik yaradaraq mədəni müxtəlifliyə hörmətlə yanaĢmanı təmin etmək əsas məqsəd hesab olunur. Bu
formaya birmənalı olaraq multikulturalizm ,dini tolerantlıq,mədəni dialoq və dialoq mədəniyyəti meyarları
daxil etmək olar.
Mədəniyyət tarixi sosial elmlərdə istifadə olunan elmlərin hamısından ən geniĢ konsepsiyaya malik
olanıdır. Bu məsələ böyük bir miqyası əhatə etdir. Buna görə də problemləri çoxdur. [14, s31] Mövcud
prosesə yanaĢma tərzi kimi multikulturalizm – bir çox cəmiyyətlərin xüsusiyyəti kimi plüralizmin
mövcudluğunun etiraf olunması və inkiĢafı deməkdir. Multikulturalizm mədəni müxtəlifliyin, məsələn
azlıqların dilinin müdafiəsi məsələsini öz qarĢısına qoyur. Eyni zamanda o, azlıqların mədəniyyəti ilə əsas
mədəniyyətin
qeyri-bərabər
münasibətlərini
nəzərdə
saxlayır.
Multikulturalizm
tərcümədə
çoxmədəniyyətlilik deməkdir. Çoxmədəniyyətlilik dedikdə isə ilk növbədə etnik, irqi, dini və mədəni
müxtəlifliklər, bu müxtəlifliklərin əsasını təĢkil edən dəyərlər nəzərdə tutulur. Müasir dövrdə dünya
ölkələrinin əksəriyyətində etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklər mövcuddur. Bu müxtəlifliklər tarixi
prosesin inkiĢafının nəticəsi kimi obyektiv xarakter daĢıyır. Onlar xalqların etnik-mədəni dəyərlərini,
mədəniyyətlərini xarakterizə etməklə onların dünyagörüĢü və fəaliyyətlərinin əsasını təĢkil edir və həyatında
müsbət rol oynayır.
Məhz multikulturalizm xətti ilə qloballaĢma çərçivəsində müxtəlif mədəniyyətlərə tolerant yanaĢma əsas
istiqamət sayılır. Düzdür, belə bir fikir də vardır ki , multikulturalizm vasitəsiylə dövlətlər öz siyasətlərini
xidmət edən istiqamət seçirlər.Lakin məhz qloballaĢan dünyada mədəniyyətin təzahür istiqaməti kimi özünü
göstərirdi.Təbii ki, dünya dövlətlərinin multikulturalizmə münasibətləri stabil deyildir. Mədəni müxtəlifliyi
nəzərə alsaq, təbii ki,bu çərçivədə dövlətlər-Azərbaycan, Kanada kimi öz mədəniyyətlərinə konservativ
isitiqamətdə yanaĢaraq,digər mədəniyyətlərə qarĢı ― açıq qapı‖ siyasəti yürüdürlər.[6, s19]
Bir mənalı Ģəkildə digər yanaĢma tərzi isə beynəlxalq arenanın əsas aktorları olan beynəlxalq
təĢkilatlar tərəfindən təmin edilən mədəniyyətlərarası dialoq və dialoq mədəniyyəti isitiqamətində keçirilən
konfranslar,formlar,tədbirlər vəs silsilə iclaslar hesab olunur.[2, s143] Hansı ki, bu tədbirlərin əsas məqsədi
mədəni müxtəliflikləri bir problem və ya münaqiĢə fazası kimi görmək deyil, dünyanın rəngarəngliyi kimi
qəbul edib mədəniyyətlərarası kommunikasiyaya nail olmaq hədəfdir. Yalnız tolerant və hörmətlə
yanaĢmaya nail olaraq dünyada beynəlxalq sülhün yaradılacağına inam formalaĢdırmaq və dünyanı məhz
keçmiçdəki kimi müharibələrdən çəkindirmək əsas məqsəd hesab olunur.[4, s92]
Nəticə etibariylə birinci yanaĢma çoxmədəniyyətliliyi dəstəkliyir,çoxqütüblü dünyanın mövcudluğunun
yalnız mədəni fərqlərə tolerant və hörmətlə yanaĢmadan keçdiyini əsas hesab edir.
Digər tərəfdən isə mənfi yanaĢma modelinə görə qloballaĢma mədəni müxtəlifliyə hörmət və
tolerantlıq formalaĢdırmağın əksinə olaraq ,dünyəvi əhəmiyyət daĢıyıb istəklərə nail olmaq üçün mədəni
fərqləri vasitə kimi iĢlədərək ortaya çıxan meyardır.Və burada da addımlar qlobal çərçivədə atılır.Lakin
həmrəlik yaratmaq niyyəti ilə deyil ,məhz‖ öz mədəniyyəti ilə hökmranlıq etmək ― ön planda olur.Mədəni
müxtəliflik bu modeldə rəngarənglik kimi deyil əksinə böyük bir problem kimi dəyərləndirilir.Bu modelin
yanaĢma tərzi kimi isə assimilasiya ,izolasiya ,aparteizm,etnosentrizm və s. istiqamətləri çərçivəsindəki
addımlar nəzərdə tutulur.
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Bəzi dövlətlər isə QloballaĢmanın üstünlüyünü də qəbul edir, ancaq milli adət-ənənəsinə sadiqliklərini
də qoruyub saxlayır. Məhz milli hisslər, milli ənənələrə dərin sədaqət-milli eyniyyəti, özgünlüyü bərqərar
etmək və qoruyub saxlamaq niyyəti, Qərb və ġərqin tarixi nəaliyyətləri ilə zənginləĢmə əsasında cəmiyyətin
modernləĢməsi, güclü və müstəqil Azərbaycan qurmağa qadir milli çoxluğun formalaĢdırılması son səkkiz il
ərzundə həyata keçirilən möhkəm və uğurlu dövlət quruculuğunun rəhnidir. Bütün bunlar ise
neokonservantizm deməkdir. [8, s30]
Assimilasiya siyasəti –mədəni dəyərlər çərçivənsində qloballaĢan dünyada mövcud dəyərlərin məhv
edilməsi və onun yerində baĢqa dəyərlərin və mədəni göstəricilərin tədrici təbliğ olunmasıdır. Birmənalı
Ģəkildə dünyada asimmilasiya siyasətinin ən bariz nümunəsi məhz ABġ üzərində cəmləĢir. Məlum olduğu
kimi qarıĢıq və çoxlu sayda etnik qrupun olduğu Amerikada 20-ci əsrin 2-ci yarısında məhz bu mədəni
müxtəliflik əsas problem kimi qəbul edilir.Və bu problemin həllini məhz assimilasiya siyasəti yürütməkdə
tapan Amerika hal-hazirda "melting pot"siyasəti yurudur. Bu siyasət sayəsində milli mədəni mənəvi dəyərlər
"əridici qazan " vasitəsiylə aradan qaldırılmağa və onun yerinə digər mədəni dəyərlər yerləĢdirilir. [10, s122]
Asimmilasiya siyasətinin həyata keçirilməsində texnoloji vasitələrin , KĠV-in rolu böyükdür.Birmənalı
Ģəkildə Amerika qloballaĢan dünyada məhz bu siyasətə KĠV-dən istifadə edərək nail olur.Bu yolda "mədəni
imperializm" məhz əsas siyasət xətti hesab olunur.
Müxtəlif mədəniyyətlərə münasibətdə mənfi istiqamət 2 formada özünü göstərir: 1.İzolyasionizm elə bir
siyasətdir ki, o, milli azlıqların ölkəyə daxil olub orada məskunlaĢmaqla mədəni müxtəlifliyin
formalaĢmasının qarĢısını alır. Nümunə kimi, 1901-ci ildə Avstraliyada qəbul olunmuĢ ―Ġmmiqrasiya
haqqında Qanunu‖ göstərmək olar; 2.Aparteid – müəyyən qrup adamların assimilyasına mane olmaq
məqsədilə onların izolyasionizmə (təcridinə) yönəlmiĢ siyasətdir. [3, s59].
Bəzi dövlətlər isə bir mənalı olaraq təcridetmə və aparteit siyasətdən çəkinməyərəq ―qəbuletməmə‖
siyasətini tuturlar. Ölkələrdən bir neçəsini nəzərdən keçirərək mədəni müxtəlifliyə münasibətin təzahürlərini
görə bilərik. Birmənalı olaraq mədəniyyətin beynəlxalq arenada geniĢ təzahürü ilə ortaya çıxan nəticələr
özünü göstərir. Avropada mədəniyyətin təzahürü özünü əsasən ya milli azlıqlar problemi yada ki, immiqrant
problemi kimi göstərir. Avropada qalıcı yada müvəqqəti immiqrat modelləri ilə mədəni interqasiyaya Ģərait
yaratsalarda onlar üçün bu məsələ məhz problem kimi özünü göastərir. Ümumiyyətlə son on ildə Belçika,
Finlandiya, Yunanıstan, Norveç, Portuqaliya, Ġspaniya və Ġsveç kimi ölkələrdə multikulturalizm siyasəti
güclənmiĢdir. Avropa ölkələrində multikulturalizm birbaĢa immiqrantlarla bağlıdır və daha çox bu
istiqamətdə anlaĢılır. Ġngiltərədə bəzi siyasətçilər multikulturalizm terminindən istifadə etməkdən son
vaxtlarda çəkinirlər. Daha çox plüralizm, müxtəliflik, mədəniyyətlərarası dialoq və ya ictimai inteqrasiya
kimi ifadələrdən istifadə edirlər. Derek McGheenin ifadəsi ilə Ġngiltərədə mədəni müxtəlifliyə münasibətmultikulturalizm prinsiplərindən uzaqlaĢmaq yerinə daha çox multikulturalizm terminindən uzaq durma
tendensiyasının yarandığı gösrənir. [1, s50] Məhz Maraqret Tetçer vaxtinda multikulturalizm, muhafizəkar
olduğuna görə ―ölü bir qanun‖ halına gəlmiĢdi. Almaniyada isə alman olmayanlar ―xaricilər‖ adlandırılır. Bu
ifadə xususi mahiyyət daĢıyır. Bu mənada irqçilik Almaniyada hələ də mövcuddur. Fransada milli kimlik
məsələsi assimlasiya edici mahiyyət kəsb edir. Fransada Sarkozi dövründə müsəlman qadınlar üçün niqabın
qadağan olunması, ümumiyyətlə müsəlman qadınların örtünməsi istiqamətindəki problemlər
multikulturalizm mövzusunda təyinedici rola malikdir. Bütün multikulturalizm mübahisələr Fransada
qadının örtünməsi ətrafında davam edir. Fransa multikulturalizm məsələsində ciddi çətinliklər ilə qarĢıqarĢıyadır.
Mədəniyyət son illər sosioloqlarvə sosial nəzəriyyəçilər tərəfindən çox diqqətçəkici qayğı halına gəlib.
Və mədəniyyətlərarası dialoqlar olması gərəyində bir çox məĢhur jurnal və birliklər tərəfindən mədəniyyət
mövzusu elan olunmaqda və dəstəklənməkdədir. [15, s32] Mədəniyyətin beynəlxalq arenada təzahürü özünü
etnosentrizm dalğası kimi də göstərir. Yəni öz mədəniyyətlərini digərlərindən üstün tutan mədəni yanaĢma
növü hesab edilir.Birmənalı olaraq insanın onu əhatə edən gerçəkliyi, özünün də aid olduğu və etalon kimi
götürdüyü etnik birliyin mövqeyindən qiymətləndirməsi və qavraması meylidir.Buna ən bariz nümunə məhz
ABġ-in əriyən qazan siyasəti idi. Etnosentrizm çərçivəsində fərd aid olduğu mədəniyyətin dəyər və
normalarını ideal və daha düzgün hesab edir, ona uyğun gəlməyənləri isə gerilik, elmdən, mədəniyyətdən
uzaq olan, vəhĢilik kimi qiymətləndirir. Etnosentrizm insanlarda mədəniyyət süzgəci funksiyasını yerinə
yetirir. Elə bu etnosentrik təsəvvürün təsiriylə Amerikada formalaĢan ―mondalizm‖ siyasəti baĢqa formada
qərbləĢmə və s.məhz öz mədəniyyətinin üstün tutulması siyasətidir. Elə bu siyasət çərçivəsində Qərb
dəyərləri beynəlxalq sistem üçün ən ideal dəyərlər hesab olunur və bu minvalla demokratiya dalğası və
demokratik qruluĢ bütün qeyri-demokratik ölkələrə yayılaraq məhz birbaĢa etnosentrizmə xidmət edərək

94

mədəniyyətləridə assimilassiya etməyə qadir bir siyasət xəttidir. Qərb demokratiyasının gətirdiyi mədəniyyət
lokal mədəniyyətlərin furustrasiyasına yol açır.
Ümumilikdə ―məxmər pərdə‖ nin beynəlxalq arenaya gətirdiyi təzahürlərin dövlət siyasətlərində əksinə
nəzər salmaqla bərabər, qloballaĢmanın təsiriylə milli dövlət faktorunun zəifləməsi məsələsini də gündəmə
gətirərək,qeyd edə bilərik ki, mədəniyyətin təzahürü həm də dövlətüstü çərçivədədə əsas siyasət xəttidir.
Mədəniyyəti vasitə kimi istifadə edərək vahid dünya hökümətinin yaradılması da məhz dünyada vahid din,
dil, irq və mədəniyyət hegimoniyasına xidmət edir. Milli özünüdərkin aradan qaldrılması və Ģüurun idarə
edilmə vasitələrindən isitifadə edilərək Bjezinskinin ―texnotronika‖ adlandırdığı vasitələrlə insan üzərində
nəzarət vacib hesab edilir. Ġnsanların ən güclü birliyinin bazisində məhz mədəniyyət xətti dura
bilər.Mədəniyyəti vasitə olaraq seçib, ondan istifadə formalarını dəyiĢməklə, həm dövləti ,xalqın birliyini
yenidən inĢa etmək , həm də dağıtmaq olar.
Qeyd etməliyəm ki, ideologiya savaĢından fərqli olaraq mədəni müxtəliflikdən və mədəni prizmanı bazis
götürən digər məsələlər səbəbindən ortaya çıxan mübarizələr daha çoxĢaxəli və mürəkkəbdir.Bəzən ―məxmər
pərdə‖nin sabitlik gətirdiyinə inanılır , hansı ki, Fukuyama da soyuq müharibədən sonrakı dünyanın
vəziyyətinə, məhz Hegel dialektikasından yanaĢaraq, sadədən mürəkkəbə, qüsurludan qüsursuza keçid kimi
baxmıĢdır. Lakin heç də mədəni fonun təzahürləri sabitlik və qüsursuzluq ifadəsi deyil.
MünaqiĢələr,dövlətlərin hədəflərinə çatmaq istəyi və s. maraqlar sadəcə fon dəyiĢmiĢdir. Hantiqtonun
fikirləri və yanaĢmasına əsasən fikri ümümiləĢdirsək,istər çoxqütüblü mübarizəyə, istərsə də təkqütüblü
dünyanı hədəfləmək əsas vasitə olsun,fərq etməz hər iki halda mədəni toqquĢmalar və qarĢıdurmalar
qaçılmazdır.
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RUSSIA AS MAIN ACTOR IN NEAR EAST PROCESS
The protracted conflicts in the Middle East and the lack of clear intentions about US power and purpose
have created an opportunity for leading countries in the world to play a more active role in the region - the
most active since the end of 20th century.
Many politicians‟ uncertain on results of Russian participation in the Middle East stem from two key
factors: to recognize the unique shortcomings and American shortcomings of US customers as long as they
are unsure of the degree of support America can get from Donald Trump in the United States. Less
predictable user. This opportunity allowed Russia to tolerate more diplomatic diplomacy, few local
restrictions, and the risk of using sufficient coercive force to become a part of the political settlement of the
conflict in Syria.
It is too early to tell the final effect of the terrorist attacks of September 11, 2001, but the results of that
day continue to shape political forces, weaknesses and opportunities for local actors, especially Russia, and
the great powers.
Key words: September 11- 2001, President George W. Bush, Asssad government, Russian Empire,
Middle East, Saudi Arabia , Iran, annexation of Crimea, Gulf countries.
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РОССИЯ КАК ГЛАВНЫЙ АКТЕР В БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ ПРОЦЕССЕ
Затянувшиеся конфликты на Ближнем Востоке и отсутствие четких намерений в отношении
власти и назначения США создали возможность для ведущих стран мира играть более активную
роль в регионе - наиболее активные с конца 20-го века.
Многие водители и неуверенные результаты участия России на Ближнем Востоке связаны с
двумя ключевыми факторами: признать уникальные недостатки и американские недостатки американских клиентов, пока они не уверены в той степени поддержки, которую Америка может получить от Дональда Трампа в Соединенных Штатах , менее предсказуемый пользователь. Эта возможность позволила России терпеть более дипломатическую дипломатию, ограничить местные
ограничения и риск использования достаточной принудительной силы, чтобы стать частью политического урегулирования конфликта в Сирии.
Пока еще рано говорить о последствиях терактов 11 сентября 2001 года, но результаты этого
дня продолжают формировать политические силы, слабости и возможности для местных участников, особенно России, и великих держав.
Ключевые слова: 11 сентября 2001 года, президент Джордж Буш, правительство Ассасада,
Российская империя, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Иран, аннексия Крыма, страны Персидского залива.
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RUSĠYA YAXIN ġƏRQ PROSESSĠNĠN BAġLICA AKTORU KĠMĠ
Yaxın Şərqdəki münaqişələrin uzanması və bununla da ABŞ-ın niyyətlərinin bəlli olmamamsı dünyanın
qabaqcıl ölkələrinə üçün 20-ci əsrin sonlarından etibarən bölgədə daha aktiv rol oynamağa imkan yaratdı.
Rusiyanın Yaxın Şərqdə iştirakının bir çox sürücüsü və qeyri-müəyyən nəticələri iki əsas amildən
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ibarətdir: Amerika Birləşmiş Ştatlarının Donald Trump-dən əldə edə bilməyəcəyinə əmin olmadıqları
müddətdə ABŞ-ın müştərilərinin eksiklikləri və Amerika əskiklərini tanımaq . daha az gözlənilən istifadəçi.
Bu fürsət Rusiyaya daha diplomatik diplomatiyaya, bir neçə yerli məhdudiyyətə və Suriyadakı münaqişənin
siyasi həllinin bir hissəsi olmaq üçün kifayət qədər məcburi qüvvə istifadə etmək riskinə icazə verdi.
2001-ci il sentyabrın 11-də terror hücumlarının son təsirini izah etmək çox erkəndir, lakin o günün
nəticələri yerli qüvvələrin, xüsusilə də Rusiyanı və böyük dövlətlərin siyasi qüvvələrini, zəif tərəflərini və
imkanlarını formalaşdırmağa davam edir.
Açar sözlər: 11 sentyabr 2001-ci il, Prezident George W. Bush, Asssad hökuməti, Rusiya imperiyası,
Yaxın Şərq, Səudiyyə Ərəbistanı, İran, Qırğızıstan, Körfəz ölkələrinin birləşdirilməsi.
The 15 years of conflict in the Middle East and the lack of clarity about US power and purpose have
created an opportunity for America to play a more active role in the region - the most active since the 1970s.
Many drivers and uncertain results of Russian participation in the Middle East stem from two key
factors: to recognize the unique shortcomings and American shortcomings of US customers as long as they
are unsure of the degree of support America can get from Donald Trump in the United States.. This
opportunity allowed Russia to tolerate more diplomatic diplomacy, few local restrictions, and the risk of
using sufficient coercive force to become a part of the political settlement of the conflict in Syria.
It is too early to tell the final effect of the terrorist attacks of September 11, 2001, but the results of that
day continue to shape political forces, weaknesses and opportunities for local actors, especially Russia, and
the great powers.
Afterwards, President George W. Bush resigned with the perpetrators Osama bin Laden and al-Qaeda
and their hosts to the Taliban government of Afghanistan, giving orders to an air war to lift the special forces
and the first and seek the old. The US president was likely to react in a roughly similar manner, but Bush's
decision to pursue a preemptive war in Iraq a year and a half later was highly controversial and contributed
to the declining US stance and opposition in the home. human and financial costs of war.
Russia's participation in the ye P5 + 1 ―has brought the country back to the Middle East, a region that
has been interested in the expansion of the Russian Empire into the Persian and Ottoman Empires since the
19th century. However, during the Imperial period, during the Soviet period and in the current iteration of the
Russian Federation, for quite a long time, Russia has been a peripheral or inconsistent player in the region.
CanThis Time Be Different?
In September 2015, the government of Vladimir Putin responded to an official request for support from
the Syrian government, which has been an ally against the Soviet Union and the Russian Federation since
1971. At the time, the intervention in Syria turned out to be a diversion from the ongoing war. Ukraine,
Russia, showed the strength of staying there seriously. The existential threats surrounding the administration
of Assad have emerged in several ways: the anti-authoritarian Arab Spring movement and the rebels
motivated by jihadis who emerge from anti-American uprisings in Iraq and transform themselves into a
proto-state.
Russia's entry into the war was just as important and influential as it was from the air strikes to the
establishment of Russian forces in the country. In the end, the Russian forces defeated the anti-jihadist
opposition to Assad through a division of labor, which would lead to the Russian air force and Spetsnaz
(Special Forces) attacks and to support Syrian ground forces. The capture of the ancient city of Palmyra from
ISIS represented a high point of the Russian campaign, and the demolition of the Aleppo city by the Russian
air force and the dismissal of Syria by the land forces represented the last stands of non-jihadist opposition to
Assad. Vladimir Putin's support for Assad rescued his client from military defeat and made Russia a key
player in reshaping the Middle East in uncertain American interests and the growing conflict between Saudi
Arabia and Iran.
Russia has exerted enough coercive force to shape the outcome of the war in Syria and the transnational
struggle against ISIS. This fact, which is unthinkable even two or three years ago, allows Russian policymakers to achieve their main goals: to recognize their status globally as a great force. From the point of view
of the Russian policy makers, accepting the status of their country as a great power will emerge at a time
when the solution of a major international crisis involving other major and regional powers cannot be
realized without Russian participation. This status then comes with some very fussy and important
interpretations: the ability to determine the rules of international political and economic interactions or the
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ability to split exceptions for themselves.
Intervention to one of the most politically complex regions of the world (and the inclusion of
participation) can help achieve a set of goals at the heart of the greater goal of Russia being recognized as a
major force by its visible competitors. Among these, it is necessary to prevent the collapse of the Asssad
government under the Western pressure of another state, to preserve a state state in order to simulate a state
state that will not allow many of its long-standing allies to go down during the Arab Spring, to be part of a
political solution that could lead to war experience and linkage elsewhere in the Midddle East such as
Ukraine.
Currently, this is the most favorable environment for Russian intervention. Under President Barack
Obama, the US was very determined to expand its presence in the Middle East and intervene in another
regional conflict. Under President Donald Trump, American policy is not the best. While the US efforts to
stop, shape, or limit Russia's Russian intervention were unshakable, Russia could have saved Assad's
government from defeating various regions of its territory in the battlefield of Daesh and local rebels. And
not to put too much on it, but to fight against the armed rebel armies is very different from fighting modern
armies that can be withdrawn.
The patience of Russia
What is left to say, what does Russia's middle and long-term success look like in the absence of all the
best scenarios? For example, if Saudi Arabia is escalating its presence and Israel intervenes openly against
Syria and Israel, despite the fact that Israel supports ISIS, is Russia ready to comply with this climb? Will the
deaths of ISIS in the south-west of Syria protect the direct and indirect allies, which means Russia, Syria and
Hezbollah forces, if the Israeli forces are attackted in the Golan Heights? What will be the Russian ramps if a
change in US policy requires a more active role to challenge Russia directly in the region and protect client
governments in Iraq, Jordan, Saudi Arabia, Israel, Gulf countries and other countries? So far, Russia has
determined its final goals and the benefits of relatively low-cost tactics, but how will the country maintain its
position if external conditions change? Russian policymakers Iran, Syria and Hezbollah Is there a long-term
commitment to the coalition, or playing this region and with other states (Egypt, Saudi Arabia, Qatar and
Turkey) Will they try to protect their possible coalition coalition? Do you see themselves as the region's
leading lights? Will the Russian policymakers maintain their modest financial and military commitments,
estimated to be around $ 1-2 billion each year, and 3000-6000 soldiers at any time, or will they resist the
tendency to increase these commitments in the event of more violent incidents?
The Russian public gives some clues about the second question. Although the war was struggling with
few casualties and presented in the night news as a source of international power and respect, the Levada
Central election agency asked for 49% of the participants to end in September 2017. It is seen that the
ongoing struggle with 30% and the 21% of it is difficult to give a strong opinion. The same survey found that
56% of respondents did not closely monitor developments in Syria, 26% did not follow the events there, and
only 18% had closely followed news and analysis from Syria.
The conditions of Russian expansion towards the Middle East are as follows: Very low public
knowledge and interest in a foreign war; an existing large power that continues to serve the purpose and
regional powers reassessing their foreign policies in the light of the above.
Economic relations
The increasing political and military role of Russia in the Middle East has been the focus of Ġnternational
attention, especially since it was involved in the conflict in Syria in 2015. However, Russia's activities in the
region go even further, attracting more and more economic and financial ties. It has increased since 2014.
The annexation of Crimea in February 2014 led to the imposition of sanctions by Western governments
governed by the United States and the European Union. They restricted Russia's access to international
capital markets and project financing became even more difficult.
In the summer of 2014, oil prices were halved, fell to around $ 110 a barrel in June and ended a year of
less than $ 60 - a threshold that they still fail to regain. For the economy, where oil and natural gas accounted
for about half of the federal budget revenue, the price collapse hit hard.There is no doubt that the decline in
sanctions and oil prices put pressure on the Russian economy. However, he could expect the double wind to
inflict serious damage to the Kremlin to soften his stance in Syria and Ukraine. So far, what happened. On
the contrary, despite the fragility, the resilience of the Russian economy surprised many things.

98

Next steps
Russia implemented structural reforms, which were praised by the International Monetary Fund (IMF)
and the World Bank. In the 2016 report, the IMF pointed out that Russia's d economic contraction, a stronger
external position and the economic package of the authorities - a flexible exchange rate regime, banking
sector capital and liquidity injections, limited financial incentives and shallowness than the previous
economic recession.
Fierce fiscal and monetary policies contributed to the 16 percent inflation rate in 2015, which fell to 7
percent in 2016. According to the World Bank, the Russian unemployment rate is 5.6 percent, with minimum
levels.
Unlike manyMiddle Eastern oil producers, the currency of Russia, rubles, is not linked to the dollar
(unloaded in November 2014). This softened the effects of the collapse on oil prices. Although each barrel
receives less dollars for oil, these dollars can now be changed to the weaker (rub) ruble that they can use in
domestic market spending. Manufacturers such as Saudi Arabia do not have such a luxury.
Russia is the world's sixth largest oil producer.This made it easier for the government to implement, in
particular, an import substitution policy benefiting from the country's agricultural sector. In August 2014, he
imposed sanctions on the West. By the end of 2017, the EU banned food imports and increased domestic
production.
Two tracks
Russia has more than 80 projects in the Middle East between 2003 and 2016 and its footprint in the
region is becoming more visible. In the energy sector, Russian companies operate in the fields of oil
exploration, production and trade. Russian oil and gas companies Lukoil and Gazprom Neft Middle East BV
take part in projects in Iraq. In 2016, Russia and Iran signed a five-year strategic plan with 13 deals focusing
on energy, construction and trade. Rosneft is paying an advance paymentt for future crude oil deliveries from
the Kurdish region of Iraq.
One of the major players in the development of nuclear energy in the Middle East is Russian firms.
Russia built Iran's first nuclear power plant in Bushehr and agreed to build eight more nuclear reactors in the
country in 2014. Rosatom, a state-owned nuclear company, will build Jordan's first nuclear power plant,
planned to be operational in 2023. In 2015, Russia and Saudi Arabiasigned an agreement to cooperate in
developing nuclear energy.
Russia's strategy
What Russia is after is not the natural resources of the Middle East.Already a country rich in resources.
It also focuses on the world's second largest proven gas reserves (after Iran) and the sixth largest oil reserves
(after Venezuela, Saudi Arabia, Canada, Iran and Iraq). It has the world's largest shale oil fields and the ninth
largest shale gas deposits (after China,Argentina, Algeria, USA, Canada, Mexico, Australia and South
Africa). Moreover, Russia produces oil and gas at low cost.
The energy agreements in the nuclear sector are known for their long-term nature. Therefore, they can
support broader economic and political cooperation initiatives that have spread over decades to meet the
longevity of such projects. It is likely that more agreement will be reached between the countries of Russia
and the region, especially considering the increasing political role of Moscow.
Such agreements, however, will not be unquestionable, mainly due to tense political competition
between the Middle East countries - between Iran and Saudi Arabia - and between the Kurdish region and the
Iraqi government in Baghdad. Navigating through these complex geopolitical realities will require some
smart maneuvering.
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US AS MAIN ACTOR IN NEAR EAST PROCESS
British military command during the First World War for the first time used the phrase Middle East.
This term is often used to describe the region in south-west Asia and northeast Africa. Although the term is
relatively new, the Middle East itself is home to the world's oldest civilizations. Their ideas and institutions
spread all over the world, the Middle East was called ıl Cradle of Civilization Eden.
Although this distinction points to a certain degree of integrity, the Middle East hosts countless peoples,
thinkers and institutions. Governments in the first states of Egypt and Summer BC. As early as 3000
emerged. Despite the important defense, the invaders would dethrone these institutions and point to a trend
that would characterize the Middle East up to the modern day. Over time, the Middle East and its peoples
have been influenced and influenced by many rules, including the Persian, Roman, Byzantine, Islamic and
Ottoman empires. In addition to direct foreign control, the Middle East has been constantly subjected to
external pressures and influences.
Key wards: Middle East, Judaism, Christianity, Islamic and Ottoman empires, Persian Gulf, Israel,
Hamas, Gaza
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ КАК ГЛАВНЫЙ АКТЕР В
БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ ПРОЦЕССЕ
Используемый британским военным командованием во время Первой мировой войны, термин
Ближнего Востока часто используется для описания региона в юго-западной Азии и северовосточной Африке. Хотя этот термин является относительно новым, сам Ближний Восток является домом для древнейших цивилизаций мира. Их идеи и институты распространялись по всему
миру, Ближний Восток назывался ıl Cradle of Civilization eden.
Хотя это различие указывает на определенную степень целостности, на Ближнем Востоке
проводятся бесчисленные народы, мыслители и институты. Правительства в первых штатах
Египта и летах до н.э. Уже появились 3000 человек. Несмотря на важную защиту, оккупанты
свергли бы эти институты и указали на тенденцию, которая будет характеризовать Ближний Восток вплоть до сегодняшнего дня. Со временем на Ближний Восток и его народы влияли и под влиянием многих правил, в том числе Персидской, Римской, Византийской, Исламской и Османской империй. Помимо прямого внешнего контроля, Ближний Восток постоянно подвергается внешним давлениям и влияниям.
Ключевые палаты: Ближний Восток, Иудаизм, Христианство, Исламская и Османская империи, Персидский залив, Израиль, ХАМАС, Газа
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ABġ YAXIN ġƏRQ PROSESSĠNĠN BAġLICA AKTORU KĠMĠ
Birinci Dünya müharibəsi dövründə Britaniya hərbi komandanlığı tərəfindən istifadə edilən Yaxın Şərq
ifadəsi tez-tez cənub-qərb Asiya və şimal-şərqi Afrika bölgəsini təsvir etmək üçün istifadə olunub. Sonralar
terminə çevrilən bu ifadə nisbətən yeni olsa da, Yaxın Şərq özü dünyanın ən qədim mədəniyyətlərindəndir
burada mövcud olmuş xalqların ideyaları və quruluşları bütün dünyada yayıldı, Yaxın Şərq "Mədəniyyətin
beşiyi" adlandırıldı.
Bu ayrılıq müəyyən bir səviyyədə bütövlüyə gətirməsinə baxmayaraq, Yaxın Şərqdə sayısız xalq,
düşüncə və qurum yerləşir. Mühafizəkarığın qorunub saxlanmasına baxmayaraq, işğalçılar bütün hallarda
öz izlərini buraxır və Yaxın Şərqdəki müasir günə qədər xarakterizə edən bir tendensiyaya səbəb olurlar.
Zamanla Yaxın Şərq və onun xalqları Fars, Roma, Vizantiya, İslam və Osmanlı imperiyaları da daxil
olmaqla bir çox qurulaşların təzyiqinə məruz qalaraq təsirlənmişdir. Elə bu gün də sözün tam mənasında
Yaxın Şərq təzyiqlərə və təsirlərə məruz qalır.
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Açar sözlər: Orta şərq, Yəhudilik, Xristianlıq, İslam və Osmanlı imperiyaları, Fars körfəzi, İsrail,
Həmas, Qəzza
Used by the British military command during the First World War, the Middle East term is often used to
describe the region in south-west Asia and northeast Africa. Although the term is relatively new, the Middle
East itself is home to the world's oldest civilizations. Their ideas and institutions spread all over the world,
the Middle East was called ıl Cradle of Civilization eden.
Although this distinction points to a certain degree of integrity, the Middle East hosts countless peoples,
thinkers and institutions. Governments in the first states of Egypt and Summer BC As early as 3000
emerged. Despite the important defense, the invaders would dethrone these institutions and point to a trend
that would characterize the Middle East up to the modern day. Over time, the Middle East and its peoples
have been influenced and influenced by many rules, including the Persian, Roman, Byzantine, Islamic and
Ottoman empires. In addition to direct foreign control, the Middle East has been constantly subjected to
external pressures and influences.
In the middle of political chaos, there are many developing and developing religions and cultures in the
Middle East. Three major monotheistic religions: Judaism, Christianity, and Islam were formed there, and
ruled the religion and culture of the Middle East today. The majority of the people in the Middle East are
Muslims - but Judaism and Christianity are very strong. Yet this chapter is deceptive, because both
Christianity and Islam are divided into sects to represent greater religious diversity and complexity, all of
which are represented in the Middle East.
This incredible diversity and historical instability created a diverse population.
This modem is completely contrary to the western stereotype. This diversity is largely responsible for
the constant turmoil and fluctuation that characterize the Middle East in the 20th century. Another important
reason is the intervention and influence of the foreign powers in the Middle East relations. This paper
focuses on the United States as an external power in the Middle East. He will examine the changing US
policy and its effects in the region at that time. Finally, this article will speculate on the future of the Middle
East and will present proposals for future US foreign policy.
After the Second World War, the United States emerged as a superpower with global economic, security
and strategic interests. Meanwhile, the former European colonial powers (mostly Britain and France) have
gradually seen their situation in the weakness of the international system. In the Middle East, this significant
shift in the global balance of power meant that Washington changed London and Paris as the main foreign
power. Over the past sixty years, the United States has been perceived as a mixture of rivals, enemies and /
or allies and sometimes everyone in the region.
If you follow your finger on a world northward from the main naval base on the US Navy's west coast,
you will discover that the entrance to the Persian Gulf is roughly on the opposite side of the world. Before
the Second World War, several Americans thought that there was no reason to visit the sparsely populated
area, and there is no permanent military presence.
But after the war, world oil demand increased, while America gradually consumed most of its treasures
in the domestic market. As US oil companies added new resources to global resource exploration, geologists
began to believe that two thirds of the world's exploitable oil reserves and one third of its natural gas
remained under a handful of states limited to the Persian Gulf. As a result, the security of Gulf oil states was
a major concern for US military planners.
Interestingly, the US targets in the Middle East were consistent, if any, changed very little. US oil
production peaked in the early 1970s and the United States has become increasingly dependent on cheap and
safe oil resources from the Middle East. Private US oil companies have played an important role in the
discovery and exploitation of oil in a number of Middle Eastern countries, and at the same time the US has
been a recipient of billions of dollars of petro-dollar investments. Over the past few decades, the massive
weapons between the Arab states of Washington and the Persian Gulf have reinforced strategic co-operation
between the two sides.
The security of Israel and the ongoing peace process between the Jewish state and its Arab neighbors
have been the major US targets in the Middle East. Over the past few decades, each US administration has
spent considerable time, effort and internal political capital on the Arab-Israeli conflict and peace process.
Secretary of State John Kerry spent more time working on any issue than the Israeli-Palestinian agreement.
These efforts, however, failed to close the huge gap between the two sides' vision of a peaceful solution.
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In addition to these two main objectives - cheap and safe oil resources and Arab-Israeli peace - the
United States followed other important goals. The September 11 attacks strengthened the fight against
terrorism as the main priority of US foreign policy in the Middle East and the rest of the world. Similarly, the
proliferation of weapons of mass destruction has been an important target of the US for decades. The tension
in Iran's nuclear program in recent years has further emphasized the importance of spreading nuclear
weapons.
In order to prevent Arab-Israeli peace, the fight against terrorism and the proliferation of nuclear
weapons, these four oil targets rely on Washington as partners in key Arab countries, especially Saudi Arabia
and Egypt. The former is the largest economy in the Arab world, and the second is the most populous
country in the region. The United States has different policy and strategy goals with the other two major
Arab countries, Syria and Iraq. For most of its modern history, Syria has been a close ally of the Soviet
Union and later Russia. The US occupation of Iraq from 2003 to 2011 was one of the longest wars in the
history of the United States and required significant human and financial costs. In general, US relations with
these great Arab countries are based on perceived national interests according to common values.
Iran, Israel and Turkey's three non-Arab Middle Eastern country had a unique relationship with
Washington. The shared Jewish-Christian values are the core of the US-Israel alliance. A member of the
North Atlantic Treaty Organization, Turkey is a long time with liberal democracy and free market economy
of the US is seen as a model for other Muslim countries to follow in harmony with Islam. Since the 1979
Revolution, Iran has been seen as the biggest rival of the US, accused of supporting terrorism and seeking
nuclear weapons in the Middle East. However, the nuclear agreement signed between Iran and major global
powers in November 2013 represents a potential game changer in relations between Washington and Tehran.
There is no guarantee of success. However, intensive hostility between the two nations is likely to be dealt
with by diplomatic means in the face of military threats.
Since 2011, the dramatic increase in US energy outlook due to comprehensive security and political
upheavals and technological innovations in the Arab world has revealed two opposing US strategies. First,
American leadership and active diplomacy are essential. The war between Israel and Hamas in Gaza and the
ongoing civil war in Syria shows the high cost of the absence of the US leadership. On the other hand, the
recent military gains of the Iraqi and Kurdish forces against the fighters of the Islamic State underline the
difference that an active American role can make. Second, the US policy in the Arab world has proven to be
costly and ineffective. Washington should play a less active role and major Arab countries should provide
the space they need to sort out their internal and external policies and should focus on strong ties with Israel
and Turkey should do with Iran addressing the big differences. These three Middle East "periphery", Israel,
Turkey and Iran's political values, the value is closer to the US compared to other nations in the region.
United States and the Arab World
Undoubtedly, the US policy in the Arab world has changed from country to country and has experienced
ups and downs in the last half century. Over the past few decades, Saudi Arabia and Egypt have been seen as
the foundations of US policy in the region, but this is now changing.
For a long time, Saudi Arabia has been one of the closest allies that the US has in the Middle East and
the Islamic World. This relationship has several economic and strategic interests, such as oil resources, the
security of the Persian Gulf and the protection of militant Islam. Aside from these mutual interests,
Washington and Riyadh have recently held different positions on a number of regional disputes. In recent
years, the kingdom has exported more oil to China than the United States. Many US government agencies
and members of Congress often criticize Saudi record for human rights, in particular freedom of religion and
the status of women. In February 2011, Saudi leaders expressed their regret over what they perceived as the
US abandoned Egyptian President Hosni Mubarak. Similarly, the US criticized Saudi military intervention in
Bahrain.
The United States was concerned about what Suhar supports perceived to Jihadists and other extremist
groups fighting the Bashar al-Assad regime. The kingdom, on the other hand, strongly opposed the Obama
administration to conduct military action against Assad and provide military aid to the rebels. In the end,
Riyadh has little confidence in US-Iranian negotiations on Tehran's nuclear program. Some Saudi officials
and analysts have expressed concern that a US Iranian agreement could be at the expense of their country. In
summary, there has been an increasing confidence gap between Washington and Riyadh in recent years.
To sum up, large Arab countries such as Egypt, Iraq, Saudi Arabia and Syria are going through a period
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of potentially long political and economic instability, among others. It is not successful to impose reform
from outside; Not so far. Given the unique culture and history of the Arab world, the Arab people will
choose the path and direction of the reform at one stage, but at their own pace. US efforts to influence or
shape the process have proved to be largely inefficient.
United States and Peripheral
Three Middle Eastern countries, the non-Arabs - Iran, Israel and Turkey - as historical "environment"
was called, because you are sitting on the edge of Arab countries in the region, that number with more than
300 million certainly represent the heart. The Middle East, Iran, Israel and Turkey-US relations and the
relations between these three powers is basically changed the last few decades.
After the political and security turmoil in the Arab world since the beginning of 2011, the regional
strategic landscape has changed fundamentally. The current threat, rather than Soviet influence, is extensive
socio-economic and political instability. stable regional power is relatively higher compared to neighboring
countries, Iran, as well as the challenges and opportunities they see in riots in Israel and Turkey. The United
States shares similar feelings. Washington, traditionally, three circles, has close ties with both Israel and
Turkey. The 1979 Revolution represented a turning point in relations between the US and Iran.
After the tension between Washington and Tehran, the suspicion of Iran's nuclear program pushed the
two countries to the brink of conflict. In 2013, the process and results of the election of President Hassan
Rouhani offered an opportunity to converge. Rouhani was considered the most pragmatic candidate and was
supported by the moderate and majority of reformers. It also receives full support from High Leader Ali
Khamenei. The signing of a provisional agreement signed in November 2013 on the nuclear dispute between
Iran and global forces launched a new chapter in relations between Tehran and Washington in November.
Advanced Path
The ongoing political and economic turmoil in some of the major Arab countries emphasized the
dilemma facing the United States and other countries in the wider region. A policy driven by perceived
national interests, demonstrating less attention to transparency and democratic values, proved ineffective and
costly. In most Arab countries, both governments and opponents reject foreign interference. Indeed, less
foreign intervention by the United States and other powers will help Arab countries to identify foreign
powers that will come without accusations.
Meanwhile, Iran, Israel and Turkey's three periphery, than most of its neighbors have a higher level of
political and economic stability. the continuation of good relations with Israel and Turkey as well as to
reduce tensions with Iran and the US may have the opportunity to help re-training and re-integration into the
regional and global system. The US's good relations with the three environments should not be seen as the
heart of the Middle East, the Arab world. The zero sum policy and mentality should be replaced by a winwin approach.
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ABġ-Ġran-Türkiyə üçbucağıdna kürd probleminin tədqiqi hazırda beynəlxalq sistemin mühüm və aktual
məsələlərindən birinə çevrilib. Məsələnin bu qədər əhəmiyyət qazanması problemin tərəfləri, coğrafiyası və
mövzusu ilə birbaĢa əlaqəlidir. Müasir dövrdə Türkiyə və Ġranı ABġ-ın xarici siyasət prizmasından nəzərdən
keçirdikdə bu iki dövlət təkcə regional baxımdan deyil, qlobal baxımdan onun dünya strategiyasında mühüm
yer tuturlar. Bu baxımdan kürdlər bu yolda ABġ üçün ən əsas vasitəçilərdən biri kimi çıxıĢ edirlər. Hələ
inqilabdan sonra Ġran Qərb ittifaqından qopmasına baxmayaraq, Ġranın parçalanması və ya Sovet nüfuzuna
meyllənməsini əngəlləmək üçün ABġ Ġranın Türkiyə ilə dialoq qapısını açıq tutdu. Beləliklə məqalədə
kürdlərin regionda fəaliyyətləri, ABġ tərəfindən onların istifadə perspektivləri, Türkiyə və Ġrana münasibətdə
xarici siyasətin fərqli konturları tədqiq edilmiĢdir.
Kürd xalqı 7.3 milyardlıq dünya əhalisinin çox az bir hissəsini təĢkil etməsinə və dövlətsiz olmaqlarına
baxmayaraq Yaxın və Orta ġərq regionunda ABġ xarici siyasətinin ayrılmaz hissəsinə çevriliblər. ABġ-ın
ĠġĠD-ə qarĢı mübarizədə kürdlərlə əməkdaĢlıq etməsi və bunun mütəmadi olaraq mediada əks olunması etnik
azlıq kimi kürdlərin rolunu önə çıxarmıĢ oldu. Hadisələrin mediada təsvir olunmasına baxmayaraq kürd
problemi yeni problem deyil, bu özlüyündə tarixi, siyasi və mədəni aspektlərə malik mürəkkəb problemdir.
Hazırda isə kürd etnosunun əsas dayağı Ağ Ev sayılır. ABġ-ın kürd faktoruna müraciət etməsinin əsas səbəbi
Yaxın ġərqdə strateji müttəfiq saydığı Ġsrailin maraqlarının təmin olunmasıdır.2001-ci il sentyabrın 11də Nyu-Yorkda baĢ verən terror hadisəsindən sonra ABġ-ın Yaxın ġərq siyasətində köklü dəyiĢikliklər
meydana çıxdı. GeniĢləndirilmiĢ Böyük Yaxın ġərq Layihəsi Ģəklində konseptual bir yanaĢma ortaya
qoyuldu. Bildirildiyinə görə, layihədə ġimali Afrikadan tutmuĢ Ġndoneziya və Mərkəzi Asiyaya qədər ərazidə
rejimlərin xarakterini dəyiĢdirmək, bu regionda müttəfiqlik baxıĢlarına yenidən baxmaq, yeni müttəfiqlik
əlaqələri yaratmaq nəzərdə tutulur. Bu kontekstdə ABġ-ın kürdlərlə əlaqələrinin də müttəfiqlik səviyyəsinə
yüksəldiyi hiss olunur. Böyük Britaniyanın Yaxın ġərqdə mirasını qəbul edən ABġ-ın kürdlərlə əlaqəsi bəzi
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zamanlarda SSRĠ-Rusiya çəkiĢməsinin bir yansıması, bəzi zamanlarda da yerli dövlətlərin siyasəti ilə
əlaqələndirilir. 1957-ci il Eynzehauer doktrinası ilə ABġ SSRĠ-nin Yaxın ġərqdə üstünlüyü ələ keçirməməsi
üçün bu regiona marağı daha da artırdı. Ancaq bu dövrdə kürdlər ABġ üçün bir əhəmiyyət kəsb etmirdi.
Çünki kürdlərin ən çox məskunlaĢdığı dövlətlərdən Türkiyənin 1952-ci ildə NATO üzvü olması, Ġraqın
1955-ci ildə Bağdad paktına üzv olması, 1954-cü ildən Ġranda ġah rejimi ilə qurulan ittifaq buna səbəb idi.
Kürdlər ABġ-ın maraq dairəsinə ilk dəfə 1958-ci ildən sonra daxil oldu. Buna səbəb Ġraq artıq SSRĠ ilə
əlaqələr qurmasında idi.ABġ bu çərçivədə Ġraq Kürdləri və liderləri Molla Mustafa Bərzani ilə təmas
qurmağa baĢladı. Beləcə ABġ da, Ġngiltərə kimi bölgə siyasətinin bir ünsürü olaraq Kürdlərdən istifadəni
kəĢf etmiĢ oldu.Digər tərəfdən ABġ bəzi ölkələrdəki kürdlərə, müxtəlif dövrlərdə müxtəlif maraqlar görsətsə
də, uzun bir müddət (2000ci illərə qədər) bu maraqların mərkəzində Ġraq kürdlərinin olduğunu söyləmək
səhv olmayacaq. ġübhəsiz ABġ Türkiyə, Ġran və Suriyadakı Kürdləri və kürd hərəkətlərini hər zaman
izləmiĢdir. Lakin bu izləmə, böyük nisbətdə ABġ-Türkiyə və SSRĠ-Suriya-Ġran əlaqələrinin çərçivəsi ilə
məhdud qalmıĢdır.
ABġ-Ġran-Türkiyə üçbucağında kürd probleminin tədqiqi hazırda beynəlxalq sistemin mühüm və aktual
məsələlərindən birinə çevrilib. Məsələnin bu qədər əhəmiyyət qazanması problemin tərəfləri, coğrafiyası və
mövzusu ilə birbaĢa əlaqəlidir. Əvvəla, problemin tərəfləri regional səviyyədə mühüm faktorlar
sayılmaqdadır. Məsələnin tərəflərindən birinin ABġ olması onun qlobal xarakterini təmin etməkdədir, birinin
NATO müttəfiqi – Türkiyənin olması problemin önəmini açıqca ortaya qoymaqdadır. Elə problemin digər
tərəfi Ġranın da ənənəvi bölgə gücü statusuna malik olması və ABġ-la münasibətləri rəsmi VaĢinqtonun
qlobal hegemonyasına qarĢı çıxmaq ritorikası çərçivəsində davam etdirməsi problemə regional sistemin
gələcəyi baxımından xüsusi önəm qazandırmaqdadır. Ġkincisi, kürdlərin dağınıq Ģəkildə məskunlaĢması və
onların region dövlətlərinin sərhəddində yerləĢməsi bütün dövlətləri bu məsələni diqqətdə saxlamağa vadar
edir. Yaxın ġərqin geo-siyasi, geo-iqtisadi və geo-mədəni baxımdan beynəlxalq sistemin əsas aktyorlarının
mübarizə bölgələrinin ən mühümlərindən olması məsələnin önəmini gücləndirməkdə və mürəkkəbliyini
artırmaqdadır. Üçüncüsü, problemin mövzusu bir neçə baxımdan ABġ-Ġran-Türkiyə münasibətlərinin
əhəmiyyətini ortaya qoymaqdadır. Bu problem hər Ģeydən əvvəl, alternativ üç dünya görüĢünün- dünyanın
hegemon dövləti kimi çıxıĢ edən ABġ ilə, demokratiya və vahid islamçılığı təməl dəyər kimi mənimsədiyini
bəyan edən Türkiyə və totalitar, qapalı və dini təmələ dayanan Ġran arasında mübarizədir.
ABġ-Türkiyə münasibətində kürd məsələsi. Türkiyədə Cümhuriyyət qurulandan bəri kürd məsələsi
bu ölkə üçün böyük problemlər ortaya çıxarmıĢdır. Kürdlər ən böyük etnik azlıq kimi 14-15 milyonluq
əhalini təĢkil etsələr də digər etnik azlıqlarla birlikdə Türkiyənin hazır ki konstutisiyasında tanınmırlar.
Problem Osmanlı imperiyası dönəminə nisbətən Cümhuriyyət dönəmində daha fərqli xarakter daĢımıĢdı.
Belə ki, türk amilinin və türkçülüyün təbliği digər millətlər o cümlədən də kürdlər arasında yadlaĢma hissinin
formalaĢmasına səbəb olmuĢdur. Bu proses növbəti onilliklərdə də davam etdi. Xüsusilə 1970 və 1980-ci
illərdə Suriya və Ġraqda gedən proseslər Türkiyədə kürdlərə qarĢı münasibəti daha da dəyiĢdirdi. Hadisələrin
bu müstəvisində 1978-ci ildə Türkiyədə Kürdistan ĠĢçi Partiyası (PKK) quruldu. Abdullah Öcalan
liderliyində partiyanın əsas məqsədi kürdlərin müstəqilliyinə nail olmaq idi.ABġ ilk əvvəl Türkiyədəki
Kürdləri izləməyə baĢladı. ABġ-ın bu istiqamətdəki ilk iĢləri, Türkiyənin NATO-ya qəbul edildiyi zamana
qədər uzanır. Lakin burada daha çox kürdlərin vəziyyətinə bağlı məsələlər söz mövzusu idi. Hərçənd bu
məsələlər sonunda kürdlərin Türkiyə üçün problem ola biləcəyindən 1960-cı illərin əvvəllərində kürdlərə
bəzi mədəni asanlıqlar göstərilməsinə dair təkliflər edilsə də, bunlar Türkiyə tərəfindən rədd edilmiĢdir.
Nəticədə 1980-ci illərə qədər bir daha bu mövzu açılmadı. Çünki soyuq müharibənin gətirdiyi bloklaĢma və
strateji asılılıq, müttəfiqlər arasında bu cür "həssas mövzular" ın uzun illər gözardı edilməsini tələb etmiĢdi..
1980-ci illərdə PKK-nın törətdiyi terror hadisələri baĢlayınca ABġ insan haqları pozuntuları
çərçivəsində Kürdlərlə bir az daha yaxından maraqlanmağa baĢladı. Lakin hələ soyuq müharibə illəri davam
edirdi və Türkiyə, ABġ üçün çox qiymətli idi. O səbəblə insan hüquqları pozuntuları aĢkarlansa da yalnız
kağız üzərində qaldı. Ancaq 1987-ci ildən etibarən bu hesabatlarda Türkiyəyə qarĢı sərt tənqidlər edilmiĢdir.
Məsələn, separatçı, partizan kürdlərə Türkiyənin təzyiqçi mövqeyindən bəhs edilirdi ki, bunlar Türkiyənin
rəsmi etirazlarına gətirib çıxarmıĢdı.1990-cı illərdən baĢlayaraq ABġ Kürd məsələsini daha yüksək səslə dilə
gətirməyə və ikitərəfli əlaqələrin bir ünsürü olaraq görməyə baĢladı. Bu marağın əsas səbəbi, kürd
hərəkatının vacib bir hal almıĢ olması və Ġraqa bağlı hadisələr idi. ABġ, xüsusilə Ġraqda Səddamın qarĢısını
almaq və lazım olsa ona qarĢı istifadə etmək üçün inkiĢaf etməkdə olan Kürd hərəkatini təsiri altına almaq
istəyirdi. Ayrıca yaxın bir gələcəkdə SSRĠ təhlükəsini üzərindən atan bir Türkiyənin özünə olan asılılığının
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azalması, Soyuq müharibə sonrası dövrdə ABġ-ın Yaxın ġərqdəki maraqları baxımından Türkiyənin əsas rol
oynayacağını düĢünməsi də ABġ-ı Kürdlərlə maraqlanmağa məcbur edən digər səbəblərdi. Bütün bunlardan
ötəri ABġ, bir tərəfdən "Kürd hərəkatını" əlində saxlamaq istəyərkən digər tərəfdən Türkiyəni də küstürmək
istəmirdi.1990-cı illərin sonlarında ABġ-Türkiyə münasibətləri olduqca güclü idi. BirləĢmiĢ ġtatlar bu
səbəbdən 1999-cu ildə ABġ-Türkiyə münasibətlərini "strateji tərəfdaĢlıq" olaraq xarakterizə edirdi. BaĢkan
Bill Klinton Avropa Ġttifaqı ilə əlaqələrə girərək Türkiyənin AĠ-na namizədlik statusuna dəstək verdi.
Bundan əlavə, Türkiyə Yuqoslaviya müharibələri və Bosniya soyqırımı zamanı öz hava bazalarını
Kosovadakı hava hücumları üçün NATO-ya istifadə etməyə icazə verdi.
Soyuq müharibədən sonra Türkiyənin ABġ üçün əhəmiyyəti yenə da qalırdı. Sadəcə önəminin təbiəti
dəyiĢmiĢdi. Türkiyənin NATO üzvü kimi Avropa, Yaxın ġərq və Mərkəzi Asiya arasında körpü funksiyasını
həyata keçirməsi onun əhəmiyyətini artırırdı. Amerikan siyasətçilə və hökümət adamları Türkiyənin
demokratik quruluĢunu nəzərə alaraq regionda sülh və sabitliyi formalaĢmasındakı səylərinə inanırdılar.
Buna müvafiq olaraq 3 prezidentlik dönəmində (H. W. Bush, Bill Clinton ve George W. Bush) bir neçə
beynəlxalq xarakterli məsələlərdə tərəflər arasında əməkdaĢlıq özünü biruzə verdi. ABġ-ın Ġraqın Ģimalında
kürdlərə qarĢı təhlükəsiz zonanın təmin etməsi hakim elita və türk ictimaiyyətinin qarĢısında ciddi
reaksiyalar yaratdı. Bu səbəbdən Turqut Özal Ġraqda ABġ-la ortaq əməkdaĢlıq siyasətini həyata keçirə
bilmədi. Bu kürd məsələsi ilə bağlı ABġ-ın dəstəyini təmin etsə də, kürdlərin müstəqil bir dövlət kimi
qurulması yolunda ABġ dəstəyini azaldırdı.
ABġ-Türkiyə münasibətləri ABġ-ın Yaxın ġərq regionunda təhlükəsizlik maraqları üzərində qurulusa
da, bu dönəm iqtisadi əlaqələrin geniĢlənməsi kimi də xarakterizə oluna bilər. Amma gərginlik olmadan da
keçməmiĢdir. Belə ki, 2003-cü il Ġraqın iĢğalı, Türkiyənin Ġranla yüksələn münasibətləri, ―erməni soyqrımı‖
ilə əlaqədar yaĢanlar, həmçinin kürd məsələsi ABġ-ın milli və regional maraqlarının müxtəlifləĢməsinə
səbəb oldu. Belə ki, körfəz müharibəsinin Türkiyədə kürd probleminə böyük təsirləri oldu. Türkiyənin Ġraqa
qarĢı birləĢən alyansda təmsil olunmasına cavab olaraq Səddam Hüseyn iraqlı kürdləri Türkiyəyə qaçmağa
məcbur etdi. Ġraqa hava hücumları baĢlanan zaman Türkiyənin Ġraqla sərhəddində təxminən 1 milyon qaçqın
toplaĢmıĢdı.
Soyuq müharibədən sonrakı dövrdə Türkiyənin kürd problemində ABġ əsas açar rolunu oynayır. ABġ
kürd məsələsi ilə bağlı hər hansı həll yolu təklif etməyib. Tarixən kürd problemi amerikan-türk
münasibətlərində həlledici rol oynamayıb. Bu məsələ ilə bağlı gərginlik 1990-cı illərdə özünü göstərməyə
baĢladı, ABġ-ın Nümayəndələr Palatası tərəfindən insan hüquqlarının pozulması və demokratik proseslərdə
uğursuzluqlar barəsində Türkiyə tənqid olundu. ABġ kürd məsələsi ilə bağlı embarqo tətbiq etməyə
baĢlayanda, ABġ PKK tərəfdarı kimi qələmə verildi.
ABġ-ın Türkiyəyə dair milli maraqlarını nəzərdən keçirdən realistlərə görə ABġ Türkiyəyə münasibətdə
xarici siyasət kursunu formalaĢdıran zaman iqtidarın yanında yer alsa da, kürdləri hər zaman nəzərə
alacaqdır. ABġ-ın Türkiyə ilə sıx tarixi-siyasi əlaqələrə malik olduğunu nəzərə alaraq, digər tərəfdən
Türkiyənin NATO üzvü olması və Avropa və Yaxın ġərqin kəsiĢməsində yerləĢməsi ABġ bu siyasi xəttinin
formalaĢmasına səbəb olmuĢdur. ABġ və Türkiyənin digər tərəfdaĢlarını BaĢ nazir Ərdoğanı Türkiyənin
kürdlərə qarĢı daha mütərəqqi yanaĢmağa tələb edir.
Türkiyədə kürd problemi ABġ-ı çətin qərarlar qəbul etməyə məcbur edən məsələlərdən biridir. Belə ki,
bir tərəfdə NATO müttəfiqi və terrorla mübarizədə ABġ-ın strateji müttəfiqi Türkiyə, digər tərəfdə Yaxın və
Orta ġərq regionunda ABġ-ın uzunmüddətli perspektivində xüsusi önəm tutan kürdlər və onların ĠġĠD-lə
mübarizədə köməyi ABġ-ın vahid siyasi kurs yürütməsini çətinləĢdirir. ABġ-Türkiyə münasibətləri və Kürd
problemini tədqiq edən zaman aydın olur ki, regionda sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin təmin olunmasına görə
ABġ Türkiyəni məsul görür.
Suriyada davam edən vətəndaĢ müharibəsinin seyri ABġ-a yeni imkanlar təqdim edirdi. PKK-nın Suriya
qolunu təĢkil edən PYD, olduqca praqmatik bir siyasət izləyərək ġam rəhbərliyi və onun dəstəkçiləri olan
Rusiya və Ġranla əlaqələri yaxĢı inkiĢaf etdirmiĢ, həmçinin Bərzaninin Suriyada dəstəklədiyi kürd qrupları da
təsirsiz hala gətirərək burada kürdlərin tək nümayəndəsi halına gəlmiĢdi. Bundan əlavə, bu təĢkilat PKK ilə
birbaĢa əlaqəli olduğu üçün Türkiyəyə də açıq bir təhdiddir. Digər tərəfdən IġĠD-in Suriyada irəliləməsi və
kürd bölgələrinə də hücum etməsiylə PYD burada ĠġĠD-i dayandıracaq yeganə mütəĢəkkil güc olaraq önə
çıxırdı. Bu səbəbdən PYD / YPG, ABġ-ın bölgədə ibarət olan kürd məsələsinə yenidən daxil ola bilməsi
üçün, bu məzmunda Türkiyənin və Bərzani ilə aralarında inkiĢaf edən əməkdaĢlığa qarĢı istifadə edilə
biləcək çox funksiyalı bir fürsət təqdim edirdi.Hər Ģeydən əvvəl, PYD-YPG Kürd məsələsində Qərbin
idarəsindən çıxmağa çalıĢan Türkiyəyə qarĢı çox funksional bir vasitə idi. PYD-YPG-nin yeritdiyi siyasətlər
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xüsusilə Türkiyədə ―Həll dövrü‖-nün sonlandırılmasında və terrorun daha da çoxalmasında çox təsirli oldu.
Arxasında Rusiya ilə bərabər ABġ-ın dəstəyini tapan və bunu tarixi bir fürsət olaraq görən PKK isə,
Türkiyənin qurmuĢ olduğu həll masasını aĢırdaraq var gücüylə bir "ġimali Suriya" meydana gətirməyə və
burada öz ideologiyasına görə qurduğu "demokratik avtonom rəhbərlik" ləri Türkiyədəki Kürd bölgələrinə
yaymağa cəhd etdi. Beləcə terrorun yenidən yüksəliĢə keçməsiylə bölgədə "müstəqil xarici siyasət" izləyən
Türkiyənin nüfuzu olduqca aĢağı düĢmüĢdür.ABġ-ın dəstəyini alan PYD-YPG vasitəsilə Türkiyənin
müttəfiqi halına gələn Bərzaninin Suriyadakı təsiri tamamilə itmiĢ və Türkiyə üzərindən neft satma
cəhdlərinə maneə törədilmiĢdi.Amerika PYD-YPGüzərindən Suriyada Rusiya ilə əleyhinə dəyiĢən
tarazlıqları yenidən qura bilmə Ģansını əldə etdi. Bir baĢqa deyiĢlə, ABġ-ın PYD- YPG-ə olan az qala Ģərtsiz
dəstəyi, Rusiyanın buradakı təsirini də azaldırdı və əgər Suriyada bir kürd muxtariyyəti olacaqsa -ki bu çox
mümkün görünür- bu tamamilə Rus təsirinə buraxıla bilməzdi. Son olaraq, PYD-YPGAmerika üçün IġĠD-ə
qarĢı istifadə edə biləcəyi ən əhəmiyyətli güc idi.ABġ üçün PYD-YPG, Türkiyəni, Bərzaninin, bu ikisi
arasında əməkdaĢlığı, IġĠD-i və hətta Rusiyanı cilovlamaq üçün olduqca funksional bir vasitə idi. Bu qədər
çox funksiyalı bir vasitə əlbəttə baĢlı-baĢına buraxıla bilməzdi və ABġ Türkiyənin bu təĢkilatın PKK terror
təĢkilatının bir qolu olduğu istiqamətindəki bütün israrlı cəhdlərinə baxmayaraq, bunu tamamilə
görməməzlikdən gələrək, hətta Türkiyəni qarĢısına almasına baxmayaraq PYD-YPG-ə birbaĢa dəstək
verməyi davam etdirdi . Bu səbəbdən ABġ-ın PYD-YPG dəstəyi, gözləndiyi kimi, kürd ideallarına olan
prinsipial bağlılığının deyil, bölgənin dəyiĢən real politikasının bir məhsuludur, yəni Ģəraitə görə yenə dəyiĢə
bilər.
ABġ-Ġran münasibətlərində Kürd problemi. XX əsrin 70-ci illərinə qədər Ġraqa qarĢı SSRĠ dəstəyiylə
ayaqda qalan Molla Mustafa Bərzani, bu dəstəyi itirincə Ġranı və o dövrdə onun hamisi ABġ-ı müttəfiq
olaraq gördü. Bərzani Ġrandakı ABġ səlahiyyətliləriylə görüĢərək onlara yardım verilməsi halında böyük bir
qiyam təĢkil edə biləcəyini, ABġ-dan baĢqa heç bir gücə güvənmədiğini və hətta müvəffəqiyyətli olmaları
halında ABġ-ın 51-ci əyaləti olmağa belə hazır olduğunu söylədi.ABġ isə Ġraqın SSRĠ ilə razılaĢması
nəticəsində ġərq Blokuna tərəf ―sürüĢməsini‖ qarĢısını almaq və bu məqsədlə Ġraq rəhbərliyini sıxıĢdırmaq
üçün Kürdləri istifadə edə biləcəyini düĢünürdü. Ayrıca ABġ-ın bölgədəki sadiq müttəfiqləri Ġran, ġətt-ül
Ərəb problemi səbəbiylə, Ġsrail də ərəb dövlətlərini zəiflətmək siyasəti çərçivəsində Ġraqa qarĢı Kürdləri
dəstəkləmə mövzusunda ABġ-ı təĢviq edirdilər. Nəhayət 1973-cü ildə prezident Richard Nixonun ġahla
görüĢməsi nəticəsində kürdlərə ediləcək 16 milyon dollar məbləğində bir kömək paketi üzərində razılığa
gəldilər. Bu yardımdan nə Xarici ĠĢlər Nazirliyinin, nə də bu mövzularda təsdiqi lazım olan Ağ Evin əlaqədar
komitəsinin xəbəri vardı. ABġ, bölgədə kürd kartını oynayarkən Türkiyəni və Ərəbləri narahat etmək
istəmirdi.Nəticədə Ġsrail-Ġran-ABġ dəstəyini ilə Bərzani sözünü tutaraq, 1974-cü ildə Ġraqın təklif etdiyi
muxtariyyət təklifini rədd edib böyük bir qiyam baĢlatdı. Lakin bir müddət sonra bölgə siyasətinin mübtədası
olan dövlətlər arasında razılaĢma təmin edildikdən, yenə bölgə siyasətinin obyektləri olan kürdlər üzüstə
buraxıldılar. 1975-ci ildə Ġran və Ġraq arasında sərhəd problemlərinin sülh yolu ilə həllini, Ġraq əleyhinə bəzi
sərhəd tənzimləmələrini və Ġranın kürdlərə dəstəyini kəsməsini nəzərdə tutan Əlcəzair Protokolunun
imzalanması ilə birlikdə, uzanan münaqiĢələrin bir nəticə verməyəcəyini görən ABġ də kürd hərəkatına
verdiyi yardımı kəsdi və qiyam arxasında 50 min ölü buraxaraq yatırıldı.
Rejimin PKK ilə əlaqəsi 1982-ci ildən bəri eniĢli-yoxuĢlu davam edir. Elə ki 1982-2002 arasında
müttəfiq, 2003-2015 arasında qarĢıdurmalı, bəzən də səssizlik içində gedir. Əlaqələrdə təyin edici olan
Ġrandı. Ġran asimmetrik bir güc vasitəsi olaraq PKK-nın iĢ formasına, zəif və güclü cəhətlərinə vaqifdir.
Hansı vəziyyətlərdə necə davranması lazım olduğunu, hansı nöqtəyə qədər PKK-nın hərəkətlərinə icazə
verilməsi lazım olduğunu bilir. Əgər PKK Ġranın təyin etdiyi xətti keçsə, dərhal dəstəyini kəsər və lazımdırsa
xəttə gətirəcək qədər müdaxilə edər.
2003-ci ildə kürd güclər Ġraq iĢğalına böyük dəstək vermiĢdir. IĢğal sonrası Amerikan əsgərlərinin
vətəndaĢları hədəf alan hücumları, bölgənin xüsusi döyüĢ Ģirkətlərinin "oyun sahəsi" halına gəlməsi, Ġraq
xalqında böyük bir hirsə səbəb olmuĢdur. Ġraqda siyasi sahənin yenidən qurulması ehtimalından uzaqlaĢılmıĢ
və Ġraqın bölünməsi təməl hədəf halına gəlmiĢdir.
Tarixən, BuĢ, Obama və aktual baxımdan Trump, Yaxın ġərq siyasətində kürd qrupların separatçı
tələblərini dəstəkləmiĢ və hətta bu tələbləri müxtəlif Ģəkillərdə təĢkil etmiĢlər. KeçmiĢdə təməl motivasiya
SSRĠ-nin nüfuzunu ortadan qaldırmaq, indiki vaxtda regional gücləri nəzarət altına almaq və ya siyasi
hökumətlərdə ―təmizlik etməkdir‖.Təmizlik edilməsi hədəflənən ölkələrin baĢında Ġran gəlməkdədir. Ġrana
qarĢı Obama dövrünün irsini bir kənara buraxmağa hazırlanan Trump rəhbərliyinin nüvə müqaviləsini də
ləğv etmiĢdir.
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PJAK tam adı ilə Kürdüstan Azad Həyat Partiyası Ġran və Ġraqda fəaliyyət göstərən kürd milliyyətçi
silahlı təĢkilatdır. PJAK; Türkiyə, Ġran və Amerika BirləĢmiĢ ġtatları tərəfindən terror təĢkilatı olaraq təyin
olunmaqdadır. Kürdüstan ĠĢçi Partiyasının (PKK) üzvü olduğu Kürdüstan Topluluklar Birliyinin (KCK)
üzvüdür.
Ġranda olan hərbi hədəflərə və vətəndaĢlara qarĢı silahlı insidentlər törədən təĢkilat 2003-ci ildə Hacı
Əhmədi adlı kürd tərəfindən qurulmuĢdur. Ġdeologiyası, demokratik konfederalizm və kürd millətçiliyidir.
Ġran rəsmi xəbər agentliyi IRNA-nın xəbərinə görə, 12 yanvar 2009 tarixində Ġranın təzyiqlərinə daha çox tab
gətirə bilməyən PJAK "Türkiyə, Ġran, Suriya və Ġraqa istiqamətli fəaliyyətlərinə son verdiyi" iddia
edilmiĢdir. Bu iddialara qarĢı PJAK-ın fəaliyyətinin günümüzdə də davam etməkdədir. Ġran hökuməti,
PJAK-ın Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında maddi və hərbi dəstək aldığını iddia edir. ABġ mətbuatında yer alan
bəzi xəbərlərə görə, ABġ ordusu PJAK ilə əlaqə qurub Ġran haqqında kəĢfiyyat yığır. Alınan məlumatlar
qarĢılığında PJAKa pul verildiyi, təĢkilatın də bu pulla silah və casus təmin etdiyi iddia edilir.
Ġran ilə ABġ, Ġsrail ilə Körfəz ölkələri arasında ciddi hərbi güc balanssızlığı var. Bunu kompensasiya
etmək istəyən Ġran iki sahəyə yönəlmiĢ görünür. Nüvə silahına sahib olmaq və təhdidlərə asimmetrik cavab
verə biləcək hərbi infstruktur inĢa etmək. Rəqiblərinin gizli əməliyyatlarını boĢa çıxardacaq, asimmetrik
təhdidləri çevirəcək, sərhədlərinin kənarında təhlükələrə cavab verə biləcək, hibrit mübarizə icra edəcək
infrastruktur inĢasında çox irəliləmiĢdir.Ġslam Ġnqilabıyla baĢlayan ideologiya ixracı, yalnız müxtəlif ölkə
vətəndaĢı Ģiə birliklərlə deyil, fərqli ideologiyası, iddiası olan dövlət, xarici qruplarla da iĢ etmə bacarıqları
əldə etməyi təmin etdi. Elə ki siyahı də yalnız Ģiə Hizbullah deyil, siyasi iddiası olan Ərəb, Türk, Kürd
Sünnilər, Marksist-Leninist PKK da var idi.
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Bu məqalədə müasir dövrdə kürdlərin Yaxın və Orta Şərqdə mövcud vəziyyəti, onların muxtariyyət və
müstəqillik uğrunda mübarizəsi, bu yolda əldə etdikləri nailiyyətlər və uğursuzluqlar əks etdirilmişdir. Bundan
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KURDISH ISSUE IN THE MODERN TIMES
This article describes current positions of Kurds, also their struggle for autonomy and soverignty, Kurds‟
achivments and failure in this way in the Near and Middle East. In additionkurds‟ relations and contradicitons
with goverments of regional countires was investigated.
Key words: Kurds, Near and Middle East, referendum, sovereignty.
Müasir dövrdə Kürd problemi təkcə regional deyil, qlobal konfliktlərdən birinə çevrilmiĢdir. Kürdlərin
birdən çox ölkədə məskunlaĢması problemin əhatə dairəsini daha da geniĢləndirir. Digər tərəfdən kürdlərin
müxtəlif terror təĢkilatlarında birləĢməsi regionda sabitliyə və təhükəsizliyə yeni təhdid mənbələrinin
formalaĢmasına səbəb olmuĢdur. Kürdlərin hazırki vəziyyətinə nəzər saldıqda ayrı-ayrı dövlətlərdə onların
mübarizəsi fərqli xarakter daĢıyır. Bəzi ərazilərdə onlar müstəqillik, bəzi ərazilərdə muxtariyyət, bəzilərin də isə
sadəcə sosial və iqtisadi hüquqlar əldə etmək istəyirlər. Kürdlər coğrafi cəhətdən region ölkələrin sərhəddində,
bir-birlərinə yaxın yerləĢsə də, onların müəyyən hissəsi bir-birlərindən ayrı düĢərək fərqli mədəniyyətə və dinə
malik olublar. Kürd hərəkatı 100 illik keçmiĢi boyunca hər mərhələdə böyük güclərin dəstəyindən
yararlanmağa çalıĢmıĢdır. Həm geopolitik, həm də xammal ehtiyyatları ilə bol regionda yerləĢmələri səbəbi ilə
kürdlər böyük güclərin maraq dairəsinə daxil olmuĢdur. Digər tərəfdən region dövlətlərində vəziyyəti tam dərk
etmədən beynəlxalq hüququn kürdləri haqlı görməsi dünya arenasında kürdlərin məzlum simpatiyasının
formalaĢmasına səbəb olmuĢdur. Nəticə olaraq böyük güclərə olan bağlılıq və güvən ucbatından kürdlər
macərapərəst siyasət yürüdərək regionda qeyri-sabitliyin yaranmasına səbəb olurlar. Bu da öz növbəsində
kürdlərin region dövlətləri tərəfindən ―təhdid‖ kimi qəbul edilməsinə səbəb olmuĢ və hər cür tələblərinin rədd
edilməsi üçün əsas olmuĢdur.
Kürdlər Yaxın və Orta ġərq regionunda yaĢayan etnoslardan biridir. Tarixən Tolos dağlarından Zaqros
dağlarına qədər olan torpaqlarda- Mesopatomiya adlandırılan ərazilərdəyerləĢib məskunlaĢıblar. Onların
əksəriyyəti müsəlmandır və kürd dilində danıĢırlar. Kürd sözünün mənĢəyi ―kur‖ sözündən formalaĢmıĢdır.
Mənası dağ deməkdir Bu da onların dağlıq ərazilərdə yaĢaması ilə əlaqədardır. Kürdlərin 2000 il bundan
əvvəldən baĢlayaraq mövcud olmasına dair faktlar olsa da , bir toplum ya da millət kimi 20-ci əsrin
əvvəllərindən formalaĢmağa baĢlamıĢdır.
Hazırda indiki Türkiyə, Suriya, Ġraq və Ġran torpaqlarında ümumilikdə 35 milyondan çox kürd dağınıq
Ģəkildə yaĢamaqdadır.Onların bəziləri yaĢadıqları cəmiyyətdə yerli xalqlara assimilyasiya, bəziləri inteqrasiya
olmuĢ, bəziləri də təcrid olunaraq ayrı yaĢamıĢlar.
Kürd problemi zaman-zaman alovlanaraq regionda sabitliyə və təhlükəsizliyə təhdid formalaĢdırmıĢdır.
Xüsusilə bəzi kürd qruplarının ayrı-ayrı təĢkilatlarda birləĢərək terrorist fəaliyyətləri göstərməsi yaĢadıqları
dövlətlər üçün böyük problemlərə səbəb olmuĢdur. Kürd məsələsinin köklərinə qısa nəzər saldıqda tarixboyu
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kürdlər ayrı-ayrı imperiyaların tərkibində yaĢamıĢ və müstəqil dövlət qura bilməmiĢdilər. Orta əsrlərdən
baĢlayaraq XX əsrin əvvəllərinə qədər olan dövrdə kürdlərlə əlaqədar böyük üsyanlar vaĢ verməmiĢdir. Onlar
Osmanlı, Səfəvi vəQacarlar dövlətinin tərkibində yaĢayıblar. Osmanlı imperiyasının dağılması ilə kürd
problemi də öz inkiĢafında yeni mərhələyə qədəm qoymuĢdur.
Yaxın və Orta Ģərqdə kürd məsələsinin ən önəmli özəlliyi Türkiyə, Ġran, Ġraq və Suriya kimi ölkələrdə
dövlət xarici aktor olaraq qəbul ediləcək formada dağılmıĢ olmalarıdır. Kürd məsələsinin bu regionda çoxyönlü
olması kürdlərin hər bir ölkədəki mərkəzi hökümətlə münasibətlərin fərqli-fərqli modellərdə olmasından
qaynaqlanır. Yəni, bu ölkələrdə dağılmıĢ olan kürdlər yerləĢdikləri hökümətlərlə bir-birindən fərqli sosial,
siyasi və iqtisadi əlaqələrə malikdirlər. Ġraq kürdləri mövcud muxtariyyət quruluĢunun daha da möhkəmlənməsi
və hətta tam müstəqillik niyyətində olarkən, Ġran kürdləri muxtariyyət tələbləri ilə çıxıĢ edərək, yerli
idarəetmədə kürdlərin iĢtirakı, ana dilində təhsil və digər sosial haqlar tələb edirlər. Türkiyə kürdləri isə yenə
muxtariyyət istəkləri ilə bənzər tələbləri edirlər. Suriya kürdlərində isə təməl istək vətəndaĢlıq haqları və sosial
hüquqlardır. 2011-ci ilin əvvəllərində baĢlayan Suriya böhranına qədər muxtariyyət ilə əlaqəli hər hansı tələb
irəli sürülməsə də, böhran sonrası regionda fəaliyyətini artıran PKK, YPG-PYD kimi təĢkilatların əli ilə Suriya
kürdlərini muxtariyyətə sövq etmiĢlər.
Region dövlətlərinin kürdlərlə olan münasibətlərinə əlavə olaraq, böyük güclərin xüsusilə də ABġ-ın
kürdlərlə olan əlaqələri məsələnin daha mürəkkəb forma almasına səbəb olmuĢdur. Kürdlərin demokratiya
tələbləri artıq bir kürdməsələsi olmaqdan çıxaraq beynəlxalq xarakter almıĢdır.
Kürd məsələsi ətrafında aparılan araĢdırmalarda beynəlxalq güclər, region dövlətləri və kürd qruplar
üçbucağında yeni bir əlaqə modeli ortaya çıxmaqdadır. Bu əlaqə modelində həm kürd qruplar, həm də region
ölkələrinin iqtidarları ilə münasibətlərdə üstünlüyü əlində saxlayan beynəlxalq sistemin hakim gücü olan ABġın açar rolu müĢahidə olunmaqdadır. Bu baxımdan kürd məsələsi kürd qruplar arası və qrup daxili məsələlər,
region ölkələri və xarici güclər kordinasiyasında çox vektorlu bir hal almıĢdır.
Kürdlər hər zaman xaricdən gələn dəstəyə ehtiyyac duyublar. Kadı Muhammed (Mahabad Kürd
Respublikasının prezidenti) SSRĠ və Ġraqdan gələn yardımlarla bağlı belə söyləmiĢdi: ―Zəif millətlər onlara
uzadılan yardım əlini tutarlar, biz tutmaqla kifayətlənmərik, o əli öpərik də‖. Mərkəzi hökümətlərin zəifləməsi
Yaxın və Orta ġərq kürdlərinə qapılar açmaqdadır. Beynəlxalq güclər yerli dövlətlərdə iqtidarın zəifləməsindən
istifadə edərək, burada güvən və sabitliyi qorumaq məqsədilə kürd ünsürlərinə dəstək verirlər. Bu baxımdan
kürdlərin yerləĢdikləri 4 orta Ģərq ölkəsi arasındakı münasibətlərdə kürd məsələsi uzun illər boyunca önəmli
xarici siyasət vasitəsi kimi çıxıĢ edir. Ġraq və Suriyada baĢ verənlər sübut etdi ki, idarəetməsi pozulan dövlət
sitemlərində etnik qrupların separatçılıq fəaliyyəti ölkələri sabitlikdən daha çox uçuruma yönləndirir.
Hazırda Türkiyədə 20-25 milyon, Ġranda 10-12 milyon, Ġraqda 5 milyondan çox, Suriyada 2-3 milyon,
Avropa və digər ölkərlərdə 3 milyondan çox kürd yaĢamaqdadır. Bu ölkələrdə vəziyyət fərqli
formalaĢmaqdadır. Onları ayrı-ayırılqda nəzərdən keçirək.
Türkiyədə kürdlər. Həm kürdlərin sayına, həm də baĢ verən terror hadisələrinə görə Türkiyədə məsələ
daha ciddi xarakter almıĢdır. Osmanlı dövləti dönəmində kürd problemi bu günkü kimi təhlükəli deyildi. Belə
ki, 2 mlnkm2-dən çox ərazini əhatə edən bir imperiyada türklərlə yanaĢı, ərəblər, kürdlər, lazlar, yezidilər,
süryanilər və s millətlər yaĢayırdı və onların hamısı bir adla ―Osmanlı‖ adlandırılırdı. Lakin imperiya
dağıldıqdan və Cümhuriyyət qurulduqdan sonra problem böyüməyə baĢladı. Belə ki, ―Türk‖ etnik kimlyinin
önə çıxarılması ölkənin Ģərqində və cənub-Ģərq regionunda yaĢayan kürdlər arasında yadlaĢma hissinin
formalaĢmasına səbəb olmuĢdur. Digər tərəfdən qərb dövlətləri tərəfindən Türkiyəni zəiflətmək məqsədi ilə
kürdlərin separatçılığa təĢviq edilməsi məsələnin daha da böyüməsinə səbəb olurdu. Soyuq Müharibə dövründə
kürdlər bir neçə dəfə üsyana cəhd edərək müstəqillik ideyası ilə çıxıĢ ediblər. Bunlara ġeyx Səid üsyanı (1925),
Dersim üsyanı (1937),və smisal göstərmək olar. Dağlıq ərazidə möhkəmlənən PKK 1984-cü ildən buyana Türk
hökümət dairələrinə və polisə hücumlar təĢkil edir. Bu Türkiyə üçün böyük problemlər yaradır. Əsgər ölümü və
çoxsaylı partlayıĢlar ölkədaxili cəmiyyətdə ciddi qorxular yaĢadır. Türkiyə 2009-cu ildən etibarən ―Milli Birlik
və QardaĢlıq Porqramı‖ çərçivəsində kürdlərlə aralarındakı problemin sülh yolu ilə həlli istiqamətində yeni
tədbirlər görməyə baĢladı.
Ġranda kürdlər. Kürd tayfaları Ġran ərazilərində tarixən məskunlaĢıblar. Digər kürdlər tərəfindən bu
ərazilər ―ġərqi Kürdüstan‖ adlandırılır. Ġlk dəfə 1880-ci ildə kürdlər ġeyx Ubeydullahın liderliyində OsmanlıĠran sərhəddində hakimiyyəti ələ alırlar. Amma ġah buranı qısa zamanda yenidən idarəsi altına qaytarır. Tarix
boyu kürdlərin müxtəlif üsyanları olmuĢdur. Bunlara misal olaraq Ġsmayıl Ağa Simkunun 1920-ci il üsyanı,1 il
sürən Mahabad kürd dövlətinin qurulması ilə nəticlənən1946-cı il üsyanı və s. Ġran Ġslam inqilabı öncəsi Ģah
rejiminin derilməsində kürdlər də mühüm yer tutmuĢdur. Amma inqilabdan sonra kürdlərin muxtariyyət
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tələbləri yerinə yetirilmədi, qarĢı çıxanlar ağır Ģəkildə cəzalandırlıdı.
Hazırda Ġranda rəsmi olaraq 7-8 milyon, kürdlərin özlərinin iddialarına görə isə 20 milyona yaxın kürd
yaĢayır. Burada Kürdüstan əyaləti mövcuddur. Kürdlər təkcə kürdüstan əyalətində deyil, digər ostanlarda da
məskunlamıĢdır. Kürdüstan ostanı kiçik bir ərazini əhatə edir. Ġran bu məsələyə çox ciddi yanaıĢr.ġəhər
qubernatoru, polis və digər asayiĢ iĢçiləri fars olanlardan təyin olunur.
Zaman-zaman Ġran kürdləri müstəqillik tələbləri ilə çıxıĢ edirlər. Xüsusilə gənc nəsil arasında bu ideya
formalaĢmaqdadır. Bunun bəzən hərbi bəzən də sivil yollardan istifadə edirlər. Kürdüstan Demokratik
Partiyası, KOMELE (Kürdüstan DiriliĢ Cəmiyyyəti) kimi təĢkilatlarla razılıq əldə eildikdən sonra kürdlər
silahlı mübarizəni PKK-nın Ġrandakı qolu PJAK (Kürdüstan Suveren YaĢam Partiyası) ilə davam etməyə
baĢladılar. 2011-ci ildə PJAK-la atəĢkəs əldə edildikdən sonra Ġranda kürdlərin silahlı mübarizəsi dayanmıĢ
vəziyyətdədir.
Kürdləri separatçılığa sövq edən amillərdən biri də onların sosial-iqtisadi vəziyyətidir. Kürdüstan ostanı
digər əyalətlərə nisbətən Ġranın ən kasıb yaĢayan əyalətlərindən biridir.ĠĢsizlik səviyyəsi ölkə üzrə ən yüksək
göstərci kürdlərin yaĢadıqları ərazilərdədir. Sosial-iqtisadi problemlər kürdləri baĢ qaldırmağa sövq edən
amillərdən biridir. Təkcə 2017-ci ildə 60 canlı bomba cəhdi baĢ tutmuĢdur. Ted Garra görə ―nisbi yoxsulluq‖
insanların istədikləri ilə aldıqları arasında ziddiyyətli vəziyyətdir. Etnik problemlər bu baxımdan xalqı mərkəzi
hakimiyyətə qarĢı hərəkətə keçirir.
Ġraqda kürdlər- Kürdlərin sıx yaĢadığı ölkələrdən biri kimi Ġraqda da kürd problemi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. 1968-ci ildə ölkədə Səddam Hüseyn hakimiyyətə gəldi. Onun hakimiyyəti illərində kürdlərin bəzi
hüquqları tanınırdı.Lakin Ġran-Ġraq müharibəsi illərində kürdlərin mövqeyi və fəaliyyətləri Səddamı
qəzəbləndirmiĢ və kürdlərə verilən hüquqlar əllərindən alınmıĢdı. Ümumilikdə götürdükdə kürdlərin Ġraqda
mübarizələri 1-ci və 2-ci körfəz müharibələri ilə sıx bağlı olmuĢdur. Çünki həmin periodlarda Ģəraitdən istifadə
edən kürdlər baĢ qaldırmağa baĢlamıĢdılar. Xarici dəstək bu tendensiyanı daha da sürətləndirmiĢdi. 2003-cü il
ABġ-ın Ġraq iĢğalından sonra Səddam rejimi devrildi. Yaranan boĢluqdan istifadə edən kürdlər baĢ qaldırmağa
baĢladılar. Ölkədə iki rəsmi dil elan olundu: ərəb və kürdcə. Kürdlər yaĢayan Ģimal əyalətlərinə Ġraq Regional
Kürd Ġdarəetməsi (ĠRKĠ) adı altında geniĢ muxtariyyət verildi. ĠRKĠ-nin baĢçısı Məsut Bərzani oldu. Ġlk dəfə
Ġraqın kürd prezidenti təyin olundu- Cəlal Talabani.
Amma bütün bunlar məsələni həll etməyə kömək etmədi. Ölkə dağıdıldı, ərazisi de fakto 3 hissəyə
bölünmüĢ vəziyyətdədir. ĠRKĠ ilə Ġraq höküməti arasında olan ziddiyyətlər ucbatından 2017-ci il Ġraq kürdləri
müstəqillik referendumu keçirdilər. Bu regionda böyük əks səda doğurdu. Burada yaĢayan kürdlərin bir hissəsi
öz müqdərratını təyin etmək hüququndan çıxıĢ edərək müstəqillik iddiasında çıxıĢ etdilər
Kürd referendumunun mövcud Ģəraitdə və Ģərtlərdə keçirilməsi həm hüquqi həm siyasi cəhətdən absurd
idi. Siyasi aspektdən ona görə ki, buna həm beynəlxalq aləm, həm qonĢu dövlətlər, həm kürdlərin tərəfdarları,
həm də kürdlərin öz daxilindəki fikir ayrılıqları, eləcə də bölgədə yaĢayan digər azlıqlar dəstəkləmirdilər. Onlar
bunun ilk öncə yerli Ġraq höküməti ilə həll olunub razılığa gəlməli bir məsələ olduqlarını vurğulayırdılar.
Fransa, ABġ, Rusiya kimi dövlətlər ġimali Ġraq Kürd regional Ġdarəetməsinə səslənərək məsələnin həllinin
birinci növbədə Ġraq höküməti ilə razılıqda görürdülər.
Hüquqi aspektdən nəzərən keçirdikdə dünyada heç bir unitar dövlətdə onun ərazisinin bölünməsinə dair
referendum yalnız müəyyən qrup arasında keçirilmir. Buna bütün əhalinin razılığı olmalıdır. Eyni ilə
Barcelonadakı kimi referendum bütün Ġspaniya keçirildiyi kimi, bu referendum da bütün Ġraq ərazisində
keçirilməli idi.
Ġraqda keçirlən kürd referendumunun təhlükəsizliyə və regiondakı hadisələrə təhdidləri:
1. QonĢu ölkələrdə yaĢayan kürdlərdə separatçılıq istəyinin alovlanması;
2. Mərkəzi Ġraq höküməti ilə aralarındakı problemlərin həllinə növbəti zərbə;
3. Milli hüququn- Ġraq konstutusiyasının çeynənməsi;
4. Birgə yaĢadıqları digər millətlərin- yezidlər, türkmənlər, ərəblər, süryanilər sıxıĢdırılması
5. ĠġĠD-lə mübarizədə durğunlugun yaranması
Referendum keçirilən ərəfədə ĠKRĠ baĢçısı Məsut Bərzani öz çıxıĢlarında kürd referendumunun Ġraqda
yaĢayan kürdlərlə yanaĢı Suriya və Türkiyə kürdlərinə təsirləri və çağırıĢları ilə bağlı fikirlərini bölüĢərkən qeyd
etmiĢdir ki, ―ortada Ġraqdakı kürdlərin suverenliyi məsələsi var. Əgər qonĢu ölkələrdə yaĢayan kürdlər də bizə
qoĢulmaq istəsələr, ilk öncə öz ölkələrində iqtidarla razılığa gəlməlidirlər. Problemi öz aralarında həll
etməlidirlər. Biz həmiĢə kürd xalqının yanında olacağıq və quracağımız dövlət dünyəvi hüquqi demokratik
dövlət olacaqdır. Burada yaĢayan bütün xalqların hüquqları tanınacaqdır‖.
Suriyada kürdlər- Kürdlər əsasən Suriyanın Ģimalında Cerablus, Afrin, Cezire, Kobani kimi Ģəhərlərdə
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məskunlaĢmıĢdır. Ölkə əhalisinin 10 %-i təxminən2 milyona yaxınınıkürdtəĢkil edir. Ġlk öncə sosial haqlar
tələb edən kürdler Suriya böhranından sonra muxtariyyət hətta Ġraqdakı kimi müstəqillik iddiası ilə də çıxıĢ
etdilər. Hazırda PKK-nın Suriya qolu olan PYD və onun hərbi qanadı YPG kürd təĢkilatları mühüm söz
sahibirlər. Onlar ĠġĠD-ə qarĢı apardıqları mübarizəyə görə böyük dövlətlər tərəfindən dəstək almaqdadır.
Hazırda Suriyadakı status-kvoya nəzər saldıqda ölkə ərazisinin böyük hissəsi BəĢər Əsəd rejiminin nəzarəti
altındadır. ĠġĠD öz mövqelərini itirmiĢdir. Ölkənin Ģimalında PYD təsiri altındadır. Onlar kürdlərin suverenliyi
niyyətindədirlər.
Göründüyü kimi 4 ölkədə kürdlərin dəyiĢən vəziyyətləri zaman-zaman az ya da çox bir-birlərinə təsir
göstərməkdədir. Ġraq və Suriyadakı kürdlər üstün mövqedədirlər. Yəni onlar muxtariyyət və azadlıq
baxımından daha çox Ģey əldə ediblər. Xüsusilə son Suriya böhranı və burada yaĢayan kürdlərin sahib olduğu
ərazilərin geniĢlənməsi digər ölkələrdə yaĢayan kürdlərə də təsir göstərməkdədir. Etnik problemlərin sərhədd
ölkələr ərazisində yayılması həmin dövlətlərarası münasibətlərdən və etnki qrupun hərəkət dinamikasından
asılıdır.
Hər separatçı hərəkatın arxasında adətən bir xarici güc dayanır. Sözdə böyük güclər dövlətlər ərazi
bütovlüyü və suverenliyinin arxasındadırlar. Ancaq regional və dövlətlərarası balansı qorumaq, öz milli
mənafelərini qorumaq və digər səbəblərdən separatçı qrupları dəstəkləməkdədirlər. Separatçı qüvvələrin
mövqeyindən baxdıqda isə xarici dəstək onlar üçün həyati əhəmiyyət daĢıyır. Bu qruplar səslərini beynəlxalq
arenada ucaltmaq və idealarını reallaĢdırmaq üçün böyük güclərin dətəyinə ehtiyyac duyurlar. Belə bir dəstək
olmadan heç bir etnik hərəkat rahatlıqla suverenliyə qovuĢa bilməz.
Kürd hərəkatı da 100 illik keçmiĢi boyunca hər mərhələdə böyük güclərin dəstəyindən yararlanmağa
çalıĢmıĢdır. Birdən çox dövlətdə məskunlaĢmaları, həm geopolitik, həm də xammal ehtiyyatları ilə bol regionda
yerləĢmələri səbəbi ilə kürdlər böyük güclərin maraq dairəsinə daxil olmuĢdur. Digər tərəfdən region
dövlətlərində vəziyyəti tam dərk etmədən beynəlxalq hüququn kürdləri haqlı görməsi dünya arenasında
kürdlərin məzlum simpatiyasının formalaĢmasına səbəb olmuĢdur.
Nəticə olaraq böyük güclərə olan bağlılıq və güvən ucbatından kürdlər macərapərəst siyasət yürüdərək
regionda qeyri-sabitliyin formalaĢmasına səbəb olurlar. Bu da öz növbəsində kürdlərin region dövlətləri
tərəfindən ―təhdid‖ kimi qəbul edilməsinə səbəb olmuĢ və hər cür tələblərinin rədd edilməsi üçün əsas
olmuĢdur.
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AMERĠKA BĠRLƏġMĠġ ġTATLARINDA PARLAMENT VƏ PARTĠYA SĠSTEMĠ
Bildiyimiz kimi ABŞ 50 federal ştatdan ibarət bir böyük federal dövlətdir. Məqalədə yeganə fövqəldövlət
və hegemon supergüc olan ABŞ-ın siyasi sisteminin strukturu, parlament və partiya sisteminin quruluşu
dərindən tədqiq edilib. O cümlədən, məqalədə ABŞ parlament sisteminə prezident və parlament
münasibətlərinə üçüncü aktor kimi daxil olan və bir çox tədqiqatçılara görə sistemin dinamikasını təşkil
edən lobbilərin də sistemdəki rolu araşdırılmışdır.
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PARLIAMENTARY AND PARTY SYSTEM IN AMERICA
As we know the USA is a great federal state which consists of 50 federal states.The structure of the
American political system, the parliamentary system and the party system of only superpower of the world
was investigated in this article. Furthermore, in this article was analyzed the role of lobbying in the USA
parliamentary system as a third actor of president-parliament relations. I would like to highlight this
moment that according to many researchers lobbying is a dynamic of political system of the USA.
Keywords: The Parliament of the USA, the political system of the USA, the party system of the USA,
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ПАРЛАМЕНТСКAЯ И ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА В АМЕРИКЕ
Мы знаем что США Великая Федеративная страна состоящая из 50 федеральных штатов. В
статье обсуждается структура американской политической системы парламентской системы и
партийной системы единственной сверхдержавой гегемоном мира. Более того в статье исследована роль лоббирование как третьем актором президент парламентских отношений которые по мнению многих исследователей является динамикой американского парламента.
Ключевые слова: Американская политическая система, Американский праламент, партийная
система в Америке, лоббирование.
Dünyanın ən liberal ölkəsi olduğu iddia edilən ABġ-da azadlıq, demokratiya, söz azadlığı, hüquq
bərabərliyi kimi prinsiplərin hər biri tətbiq olunur. Dünyada demeokratiya carçısı kimi tanınan ABġ-ın siyasi
sistemi, parlamentinin strukturu və özünəməxsus partiya sistemi siyasətlə maraqlanan hər bir Ģəxsə maraqlı
gəlir.
Bildiyimiz kimi, ABġ konqresi 2 palatadan ibarətdi: Senat və Numayəndələr palatası. Nümayəndələr
palatası üzvlərinin sayı 1913-cü ildə verilmıĢ qanunla müəyyənləĢib və hələ də dəyiĢməz qalır ki, onların sayı
435 nəfərdən ibarətdi. Ġndiki dövrdə palatanın hər bir üzvü 500000 seçicini təmsil edir, hər 10 ildən bir əhalinin
siyahıya alınması nəticəsində Nümayəndələr palatasında yerlər Ģtatlar arasında bölünür. Nümayəndələr
palatasının üzvləri 2 il müddətinə seçilir. Nümayəndələr palatasına 25 yaĢı tamamlanan, ən az 7 il amerikan
vətəndaĢı olan və seçim zamanı həmin əyalətdə yaĢayan Ģəxslər seçilə bilər.
Hər bir Ģtatda əhali senata senatorları seçir, hər Ģtat Senatda 2 nümayəndə seçir. Senatın tərkibinə 100
senator daxildi. 30 yaĢdan yuxarı, Senatorlar 6 illiyə seçilir.Hər iki ildən bir senatoraların 1/3 hissəsi yenidən
seçilir. Bu isə palatanın sabitliyini təmin edir və onun fəaliyyətinə müsbət təsir edir. ABġ-ın Konqresində
əhalinin burjua hissəsi təmsil edilib. Heyətində bir nəfər belə sənaye və kənd təsərüfatı fəhləsi yoxdu. Hər iki
palatada hüquqĢünaslar çoxluq təĢkil edir.
ABġ-da qanunverici hakimiyyəti ABġ konqresi və Ģtatlarının qanunverici yığıncaqları həyata keçirir.
Prezidentin Konqres tərəfindən qəbul edilmiĢ qanuna veto qoymaq səlahiyyəti var. Xüsusilə xarici siyasət
sahəsində səlahiyyətlər Prezident və Konqres arasında balanslı bir Ģəkildə bölünmüĢdür. Lakin Beynəlxalq
Təhlükəsizlik sahəsində əsas məsuliyyətin prezidentdə olması Beynəlxalq aləmdə də ABġ prezidentinin rolunu
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bir az daha qabardır.
Prezident və Konqres arasındakı balanslaĢdırılmıĢ münasibətlərə digər bir aktor olan lobbi qruplarının da
təsirini əlavə etməklə, sistem tamamlanmıĢ olur. Lobbilər və təzyiq qrupları qərar qəbul etmə prosesində
birbaĢa iĢtirak etməsələr də, dolayı yolla kifayət qədər təsir gücünə malikdirlər. Xüsusilə 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, KĠVləri öz mənafələrinə uyğun yönləndirmək və digər müxtəlif təzyiq vasitələrindən istifadə edərək təsir göstərə
bilirlər.
Ġngiltərə 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 təĢkil etdiyi partiyanın ( adətən bu prezidentin aid olduğu partiya
olur) əlində cəmlənir. Bu tip sistemlərdə prezidentin aldığı qərarlar bir qayda olaraq, heç bir əngəllə
qarĢılaĢmadan qəbul edilir. Parlamentdə çoxluğunu itirən prezident isə eyni zamanda güvən və dəstəyini itirmiĢ
olur. ABġ-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 birbaĢa ehtiyac
duyur. Gəlin, ABġ-ın ikipartiyalı sisteminin quruluĢuna nəzər salaq, ABġ konstutusiyasında siyasi
partiyalardan söz edilməməsinə baxmayaraq, 1790-cı illərdən etibarən amerikan siyasət səhnəsinə partiyalar da
qatılmağa baĢladı. Lakin heç vaxt Beynəlxalq səviyyədə partiyaların sayı 2-ni keçə bilməmiĢdir. Əyalətlər
arasında bir neçə partiya yaransa da, beynəlxalq səviyyədə Respublikaçılar və Demokratlardan baĢqa partiyalar
rəsmi tanınmamıĢdır. Bunun ən böyük səbəbi kimi isə Amerikada mövcud olan seçim sistemi göstərilir. Belə
ki, seçicilər səslərinin boĢa getməsini istəmədikləri üçün, mövcud böyük partiyalardan birini seçir, bu da kiçik
partiyaların böyüməsinin qarĢısını alır. Onlar da tədricən, sistemdə əriyib yoxa çıxır. Bundan baĢqa,
tədqiqatçıların fikrincə, Amerika kimi cəmiyyətə çoxpartiyalı sistem istiqrarsızlıq gətirə bilər. (1)
Bundan əlavə, mövcud olan bu 2 böyük partiya arasında dərin ideoloji fikir ayrılıqları olmadığını görürük.
Demokratlar partiyası daha çox alt gəlir qrupuna məxsus, iĢçi sinfi və baĢda qaradərililər olmaqla azlıq qrupları
tərəfindən dəstəklənir və liberal bir partiya kimi tanınır. Respublikaçılar isə iĢ 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 Ġqtisadi məsələlər daha çox
önəm daĢıdığı halda , siyasi məsələlərdə mövqeləri demək olar ki , eynidi. Respublikaçılar federalistlər adı
altında federalistlərini nüfuzunu müdafiə ediblər, 1828-ci il seçimlərindəki məğlubiyyətlərindən sonra isə
―mühafizəkarlar‖ adını almıĢlar. Demokratlar partiyası isə əksinə olaraq anti-federalist bir qrup olaraq ortaya
çıxmıĢlar. Demokratlar 1828-ci ildə Jacksonun president seçilməsi ilə daha da güclənmiĢlər. (2)
Bununla yanaĢı ABġ siyasi partiya sistemi və Amerika mülki cəmiyyət təĢkilatları, lobbilər və mətbuat
kimi sistem daxili aktorlarda xarici siyasət qərarlarının qəbul edilməsində iĢtirak edir.
Ümumiyyətlə, ABġ-da qərar qəbul etmə çətin və qarıĢıq prosesdir. Bunun səbəbi 2 qanunverici orqanın
olmasıdır. Qanun layihəsi o zaman qanun qüvvəsinə minir ki, hər iki palatada qəbul edilir və prezident
tərəfindən imzalanır.
Qanunverici təĢəbbüs hüququ Konqresin hər bir üzvünə məxsusdur. Konqresdə qanun layihəsinin təklif
etmə yolu çox mürəkkəbdir. Qanun layihəsi hər bir palataya göndərilir. Onun mətnindən asılı olaraq palatalar
onun bir və ya bir neçə daimi komitələrə göndərir. Daimi komitələr isə təklifi özlərinin alt-komitələrinə
göndərirlər. Adətən komitələrdən məruzə almamıĢ palatalardan heç biri qanun layihəsinin baxılmasına
baĢlamır. Bu məruzələr bu layihənin komitədə müzakirəsinin yekunu və tövsiyyələrini əks etdirir. (3)
Qanunvericilik prosesi Nümayəndələr palatasından baĢlayır. Nümayəndələr palatasına qanun təklifi verilir.
Nümayəndələr palatası sədrinə təklif verilir. Sədr təklifi uyğun hesab edərsə müvafiq komitəyə göndərir, uyğun
hesab etməzsə qanun ölür. Komitə sədri isə istəsə qanun təklifini gündəliyə daxil edir, istəməsə daxil etmir.
Gündəmə daxil edilirsə sədr hər kəsi bu baradə məlumatlandırır. Komitə mərhələsi baĢlanmıĢ olur. Lobbilər
komitə iĢlərini izləyir və bu prosesə daxil olaraq mövqelərini müəyyənləĢdirirlər. Daha sonra müzakirələr
aparılır, hər kəs fikrini açıq Ģəkildə bildirir. Bu komitənin iclasları qapalı olur, əldə olunmuĢ razılığa palata
nümayəndələri ayrı-ayrılıqda səs verirlər. Qəbul edilərsə qanun prezidentə təqdim olunur. Prezident bu halda :
 Ġmzalaya bilər.10 gün (bazar günləri daxil deyil) ərzində imzalamasa belə qanun qüvvəyə minər.
 Veto edər və qanun qüvvəyə minməz. Yalnız həm Senat həm də Nümayəndələr palatası üzvlərinin 3/2
çoxluğu sədrə qarĢı çıxıĢ edərsə qanun qüvvəyə minər.
 Cib vetosu. Yəni 10 günlük müddətdə bir seçim olmazsa və ya Kongresə tətilə gedərsə o qanun təklifi
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öz-özünə veto edilmiĢ olur. Konqres cib vetosunu aĢa bilməz. Bunun üçün heç bir prosedura qaydası nəzərdə
tutulmayıb.
Konqres müharibə elan etmək, silahlı qüvvələri formalaĢdırmaq və onların saxlanması üçün pul ayırmaq
hüququna malikdir. Konqres həm də quru və dəniz qüvvələrinin idarə edilməsi üçün hüquq vermək
səlahiyyətinə malıikdir. Bu səlahiyyətlərlə Konqres hərbi büdcənin formalaĢdırılmasına və silahlı qüvvələrin
orqanlarına təsir edir. Konqresin müharibə elan etmək hüququ onunla məhdudlaĢır ki, prezident ordu və
donanmanın ali baĢ komandanıdır. Buna görə silahlı qüvvələrdən istifadə edilməsi prezident hakimiyyətinə
məxsusdur.
ABġ-da prezident
Hökumətin rəhbəri, yerinə yetirələcək programların koordinatoru
Partiya lideri
Çıxacaq qanunları müəyyən edəcək Ģəxs
Xarici siyasətdə əsas qərar verən Ģəxs (ancaq səlahiyyətləri qeyri-məhdud deyil, bəzi qərarların Kongres
tərəfindən təsdiq olunması labüddür.)
Silahlı Qüvvələri BaĢ Komandanı
Dövlət prezidenti
Kongres qarĢısında siyasi məsuliyyəti olmayan hökumət sədri
Bəzilərinə görə isə seçilmiĢ kraldır.
Amerika Konstutusiyasında ABġ Prezidenti olmaq üçün 35 yaĢında olmaq, doğuĢdan amerikan vətəndaĢı
olmaq, ən az 14 il Amerikada yaĢamaq kimi Ģərtlər qeyd edilmiĢdir. Lakin, bunlardan əlavə Amerika Prezidenti
olmaq üçün bir neçə gizli , yazılmamıĢ Ģərtlər də mövcuddur. Demək olar ki, bütün Amerikan prezidentlərinin
bəyaz dərili olduğu göz önündədir. Barak Obamanın pezident seçilməsi isə sadəcə formalaĢmıĢ bu fikri
yayındırmaq üçün bir strategiya idi deyə bilərik. Bundan baĢqa, prezidentlərin Anqlo-saks köklü olması isə
adətən bir ənənə halına çevrilib. Bu üç xüsusiyyət qisaca olaraq Vasp (Vhite, Anglo-Saxon, Protestan ) olaraq
ifadə edilib. (4)
Prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirərkən həm daxildən həm də xaricdən təzyiq altındadır.( təzyiq
qrupları, bürokratiya, mənfəət qrupları, xarici ünsürlər, siyasi partiyalar, lobbilər, ictimaiyyət, kongres).
Prezidentin xarici siyasət sahəsində səlahiyyətlərinə gəldikdə isə, əsas 3 səlahiyyəti var:
Müqavilə imzalamaq.
Nazir, səfir, Konsul və digər vəzifəliləri secmək
Xarici səfir və digər vəzifəliləri qəbul ermək.
ABġ prezidentinə dəstək verən bir çox icra orqanları və qurumları mövcuddur. Bunların ən əhəmiyyətlisi
və prezidentə yaxin olanları Milli Təhlükəsizlik ġurası və 15 nazirdir. Nazirliklərdən xarici siyasət baxımından
ən təsiredici qurum Xarici ĠĢlər Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyidir. ABġ xarici siyasətində rol oynayan digər bir
icra orqanı kəĢfiyyat orqanıdır.
Fikrimcə, sistemin dinamikasını məhz lobbilər də təĢkil edir. ABġ siyasi sisteminə və qərar alma
mexanizminə istər iqtisadi istərsə də əhali sayı olaraq çox böyük təsiri var. Xüsusilə partiyaların
təĢkilatlatlarının olmaması, prezidentin olmaması, namizədlərin özlərini seçkiyə hazırlamaqları və bu iĢin baha
olması bu cür qruplara ehtiyac doğurur. Bir sözlə, lobbilər xeyir də versə, ziyan da versə ən azından
demokratiyanın iĢləməyinə təsir edir. Sistemi iĢlədən katalizator rolunu oynayır. Sistemə təsiri isə 2 cür ola
bilər:
 Dəstək Ģəklində
 Təhdid Ģəklində
BaĢqa dövlətlərin parlamentində qəbul edilən qərarlar prezidentin vetosu ilə qüvvədən düĢdüyü halda
ABġ-da Konqres bu vetonu Konqres üzvlərinin müstəqil hərəkəti ilə aĢa 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. (5) Təbii ki, konqres üzvünün səsini belə müstəqil vere
bilməsi Konqreslə prezident arasında anlaĢılmazlıqlara və səbəb ola bilir. Və elə bu yerdə lobbi və təzyiq
qrupları partiya disiplininin zəifliyindən istifadə edərək qərar qəbul etmə prosesinə növbəti aktor kimi daxil
olurlar.
BaĢqa bir maraqlı fakt isə 1787-ci il Konstutusiyasının II maddəsinin 4. hissəsində qeyd olunanlardır. Bu
maddəyə görə prezident, vitse-prezidentin öz səlahiyyətlərindən baĢqa məqsədlər üçün istifadəyə, vətənə
xəyanət, rüĢvət , korrupsiyaya görə onun səlahiyyətlərinə impeachment yolu ilə son verilə bilər. Yəni, prezident
Nümayəndələr palatası tərəfindən təqsirkar bilindiyi təqdirdə Konstutusiya Məhkəməsi (Supreme Court)
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hakiminin baĢçılığı ilə Senat tərəfindən mühakimə edilərək, səlahiyyətlərinə son verilə bilər. Bu qərarı
həmçinin Senat Nümayəndələrinin üçdə ikisi qəbul etməlidir.
1868-ci ildə bu qanun ilk dəfə Amerika Prezidenti olan Andrev Johnsona aid edilib. Nümayəndələr palatası
üzvlərinin böyük əksəriyyəti prerzidentin səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsi faktını təsdiqləsələr də, Senat
üzvlərinin üçdə- iki səs çoxluğunu toplaya bilmədiyindən prezident impeachment yolu ilə səlahiyyətlərində
uzaqlaĢdırılmamıĢdır. Daha bir amerikan Prezidenti Richard Nickson impeachment yolu ilə uzaqlaĢdırılacağını
bildiyindən özü istefaya getmiĢdi. (6)
Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ABġ siyasi sistemi heç kəsə heç bir mövzuda tək baĢına mütləq
olaraq qərar vermək gücü verməmiĢdir. Bu quruluĢ həm federal həm də Ģtatlarda bənzər Ģəkildə mövcuddur.
ABġ-ın qanunverici hakimiyyətinin bu cür quruluĢu onu digər dövlətlərdən fərqləndirir.Bu quruluĢ birbaĢa
və ya dolayı yolla lobbizm fəaliyyətinin yaranmasında Prezidenti bir nömrəli maraqlı Ģəxs edir.
Konstutusiyasının I maddəsinin 8. Hissəsinə nəzər salsaq, görərik ki, müharibə elan etmək , əsgər sayının
artılıb_azaldılması birbaĢa olaraq Konqresin səlahiyyətinə daxildir. Lakin, reallıqda isə bunun sadəcə formal
olduğunu aydın görə bilərik. Tarixə diqqət etsək, Amerikanın rəsmi elan edilmədən 125 müharibəyə baĢladığını
görərik. Deməli, müharibə elan etmək konqresin səalahiyyəti olsa da, prezident müharibə baĢlatmaq üçün heç
də həmiĢə konqresin razılığını almır. T.Ruzvelt Amerikan donanmasını Pacifice göndərəndə, F.Ruzvelt
Almaniya ilə toqquĢmaya girəndə Trumen Yaponiyanı bombalamaq əmrini verəndə, Trumen 1950- ci ildə
Koreyaya amerikan əsgərlərii göndərərkən konqreslə hesablaĢmadan, təkbaĢına qərar qəbul edib. Bundan əlavə,
tarix dəfələrlə Amerikan prezidentlərinin Konqresdən səlahiyyət istəmədən belə həmlələr etdiyinin Ģahidi olub.
1951-ci ildə isə Trumen Konqresin təsdiqləməsinə ehtiyac duymadan Avropaya əsgər göndərərək ölkəni
Sovet Ġttifaqı ilə müharibə təhlükəsi altına salmıĢdı. Trumenə görə Avropaya əsgər göndərməsi tamamilə daxili
siyasət və daxili təhlükəsizlik məsələsi idi və bunun üçün o, Konqresin təsdiqinə ehtiyac duymayıb. Bu məsələ
KĠV-nin göündən qaçmamıĢ, mətbuatda iĢıqlandırılmıĢdı. Trumen və Konqres arasında uzun sürən
mübahisələrdən sonra hakimiyyətə gələn Eyzanhauer belə məsələlərdə konqresin fikrini almaqda daha həssas
davranaraq özünü sığortalamıĢdı. (7) Daha sonra Eyzenhauer Konqreslə Orta ġərqdə zərurət yarandığı halda
özünə əsgəri gücdən istifadə səlahiyyəti verən Eyzenhauer doktrinasını imzaladı . Bütün bunlar dünyada
demokratiya carçısı sayılan, qanunun aliliyindən dən vuran ABġ-ın öz strukturundakı boĢluqların xəbərçisidir.
Ümumilikdə götürdükdə isə, prezidentin konqres ilə müqayisədə avantajları da mövcuddur. Birincisi,
prezident hər Ģeydən əvvəl partiya lideridir. Dolayısı ilə prezident uğursuzluğa uğrayacağı təqdirdə,
konqresdəki eyni partiyanın nümayəndələri yenidən seçimlərə qatılmalı olacaqlar, Buna görə də, onlar
prezidentin yürütdüyü siyasəti daim dəstəkləyirlər.
Bundan əlavə, mediya da prezidentin açıqlamaları ilə daha çox maraqlanır. Dolayısı ilə prezident xarici
siyasətdə də hansı addımı hansı səbəbdən atdığını mediya vasitəsi ilə xalqa çatdırır və xalqın da onun kimi
düĢünməsinə nail olur.
Amerikada qanunvericilik üzvləri ilə xalq arasında poçt əlaqələrinin qurulmasına xüsusi üstünlük
verilir.Məsələn, Yəhudi lobbisi öz saytlarından birində qürrələnir ki, hər il ABġ-da konrqres üzvləri ilə 2000dən çox görüĢ keçirir və yəhudi maraqlarını müdafiə edən 100-dən çox qərar qəbuluna nail olur. (1)
Bu gün Amerika siyasi sisteminin əsas qolu olan lobbiçilik fəaliyyəti Qanunverici –Ġcraedici-Məhkəmə
hakimiyyəti ilə yanaĢı digər müxtəlif sahələrdə də müxtəlif forma və vasitələrlə aparılır.Ġri transmilli
Korporasiyalar, keçmiĢ və indiki konqresmenlər, bankirlər, hüquqĢünaslar ,siyasi-ictimai xadimlər, qeyrihökümət təĢkilatları, fermerlər, iĢ adamları, etnik diasporalar və digər peĢə sahibləri imkanları çərçivəsində
lobbi fəaliyyəti ilə məĢğul olurlar. (3)
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CONCINNISM ABOUT THE CORRELATION OF THE LOGICAL
AND PSYCHOLOGICAL
The article "Concincism about the relationship between the logical and the psychological" is devoted to a
little-studied problem - the relationship between the logical and the psychological. The article analyzes the
findings of such scientists as T. Lipps, V. M. Wundt, E. Benno and others in the development of classical logic.
The article finds a wide generalization of Wundt‟s geometric interpretation for the basic relations between
parts of a complex concept, including the classification of inference.
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Термин «конциннизм» (от латинского глагола concinnare) буквально означает: правильное соединение, смесь в надлежащей пропорции. Представители конциннизма, отвлекаясь от вопроса о том, предшествует ли психология логике, настаивали на необходимости сращивания этих научных дисциплин. Гносеология же привлекается конциннистами лишь в той мере, в какой это диктуется требованиями изложения логических учений.
Поскольку носителем знания является эмпирический субъект и поскольку, кроме того, процесс мышления завершается обычно получением некоторого знания, то мышление есть психологический процесс, а
логика должна тесно увязывается с психологией. Такой, в частности, была точка зрения Теодора Липпса
(Lipps Theodor) (1851-1914). В своих работах Липпс подчеркивает о существовании так называемых бессубъективных суждений. Постоянно фигурируют у Липпса психологические термины при определении,
казалось бы, специфически-логических предметов. Например, понятие определяется им как «сфера значения слова, или словесного выражения, или сфера возможного осознания объекта [1с.124]. Очевидно,
что такого рода «определения» вряд ли могут претендовать на полную ясность.
Следует отметить, что среди конциннистов наиболее видной фигурой был один из основателей экспериментальной психологии Вильгельм Макс Вундт (Wundt Wilhelm, 1832-1920). Вундт с 1844г. профессор физиологии в Гейдельберге, затем – философии в Цюрихе (с 1874г.) и Лейпциге (с.1875г.).
Переработкой традиционной логики Вундт занялся в своем большом двухтомном труде «Логике»
(1880-1883). В этой работе Вундт различает три направления в логике: традиционное, или аристотелевское, - ему соответствует формальная логика; диалектическое, или метафизическое, - логика Гегеля; и

118

теоретико-познавательное - научная логика. Затем даѐт новую классификацию понятий, различая опытные понятия (erfahrungsbegriffen), понятия классов (bedriffsklassen) и абстрактные понятия отношений
(abstracten Beziehungsbegriffen) [2, с.95-96]. В качестве отличительный особенностей понятий Вундт выделяет определѐнность (константность, стабильность) их содержания, а также общность (allhemeinheit) в
смысле логической взаимосвязи с другими понятиями. Специфической разновидностью понятий Вундт
считает математические понятия. По его мнению, «математические понятия получаются тогда, когда мы
абстрагируем от всех тех элементов представления, которые имеют свой источник в объекте. Это обнаруживается в случае образования понятия числа, так как абстрактная природа этого понятия позволяет
легко заметить слабость физической теории абстракции. Если мы зададим вопрос, что именно остается,
когда мы абстрагируем от всех изменчивых элементов тех представлений в применении, к которым обнаруживается функция счета [3, с.56-57].
Представляет интерес геометрическая интерпретация Вундтом введенный им основных отношений
между частями сложного понятия. Изображая прямой ag
abcdefg
сложное понятие П, Вундт рассматривает следующие отношения между его частями
(ab; bc; cd; de; ef; fg):
𝑎𝑔
1. Тождества ( 𝑎𝑔)
𝑎𝑔

2. Подчинения (𝑎𝑏 )
3. Координации:
𝑎𝑏
𝑒𝑓

31 дизъюнкции (строгой) ( )
𝑏𝑐

32 симметричности ( 𝑒𝑓)

𝑎𝑏

33 противоположности ( 𝑓𝑑)
𝑏𝑐

34 соприкосновения ( 𝑐𝑑)

𝑏𝑑

35 интерференции (наложения) ( 𝑐𝑒 )
Существенно расширяет Вундт классическое подразделение суждений, определяя для них следующие классификационные моменты: единичные, множественные (mehrheitsurteil) и неопределенные (по
характеру субъекта); повествовательные, описательные и объяснительные (по характеру предиката); тождества, подчинения, соподчинения и др. [4, с.155-157]. (по характеру отношения между субъектом и предикатом).
Классифицируя умозаключения и пытаясь перекинуть мост между индукцией и дедукцией, Вундт
выделяет следующие элементарных формы выводов (einfachen schlubformen): выводы тождества
(identitatsschlusse), выводы подчинения (subsumptionsschlusse), выводы условные и обосновывающие
(bedingugsschlusse and Begrundungsschlusse) выводы с отношениями (Beriehungsschlusse). К выводом тождества Вундта относит выведение нового определения из двух данных определений и выведение нового
равенства из двух данных равенства [5, с.291-292].
Выводы подчинения немецкий конциннист подразделяет сначала на классифицирующие (в которых
роль среднего термина играет совокупность, признаков, характеризирующих определенный класс предметов) и так называемые экземплифицирующие (exemplificcierenden). В выводах последнего типа имеет место подведение под закон рассматриваемого отдельного случая «приложение, общего закона к отдельной
области явлений» [6, с.293]. Как классифицирующие, так и экземплифицирующие выводы укладываются
в рамки первой и второй фигур аристотелевского силлогизма. Как особую разновидность выводов подчинения Вундт рассматривает вероятностные умозаключение (априорные и эмпирические: apriorische und
impirische Wahrsvheinlichkeitsschlusse) и вывод по аналогии.
В группу условных и обосновывающих выводов у Вундта, в частности, включены условные и разделительные умозаключения традиционной логики.
К выводам с отношениями Вундт, в частности, относит логические процедуры отвлечения и ограничения, приводящие к образованию родов и видов, а также положительные и отрицательные индуктивные
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умозаключения.
Вундт критикует трактовку методов опытного исследования у Д.С.Милля, например, находя, что последний в методе сходства не заметил элементов «различающей деятельности» мышления и вообще якобы неудовлетворительно проанализировал логические процедуры, сопутствующие обработке эмпирического знания. Однако, характер ряда его упреков Миллю далеко не ясен.
Простейшей формой индукции Вундт считал третью фигуру аристотелевского силлогизма (как, впрочем, задолго до него полагал А.С.Лубкин). Вундт различал три ступени (stupen) индукции:
1. Нахождение эмпирического закона (Auffindung empirischen Gesetze);
2. Сведение отдельного эмпирического закона к универсальным опытным законам;
3. Выведение следствий из законов, устанавливающих причину и логическое обоснование существующего положения вещей» [7, с.23].
В качестве специального вида дедукции Вундтом рассматриваются:
а) разложение общего понятия на его составные части (Bestandteile);
б) переход от более широкого понятия к подчиненному ему более узкому понятию (in ihm enthaltenen
engeren Begriffe);
в) переход от универсального закона к его специальному случаю (zu einem speciellen Fall desselben);
г) преобразование заданного понятия посредством некоторой частичной перемены в способе связи
его элементов [8, с.32].
Вундт был примечателен также своими попытками «разрабатывать алгоритмы суждений и умозаключений в духе математической логики. Например, он записывает общеотрицательные высказывание
силлогистики формулой:
S=V(X-P)
где Х - имя универсального класса, V- индетерминанта. Это представление аналогично булевой записи общеотрицательного суждения посредством формулы:
S=
где, = V, а 1 (единица) поставлена вместо символа Х в представлении Вундта [9, с.361].
Как констатирует Дж. Венн [10], алгоритмы умозаключений у Вундта довольно громоздки; он не
стал сводить к минимуму число логических связок, а также не всегда определил (явно) выполняющихся
между ними соотношений. Не всегда удавалось избежать Вундту и прямых ошибок в исчислении, иногда
достаточно неприятных. Дело в том, что при употреблении только строгого «или» Вундт, выражая отрицание для конъюнкции предложений АВ, не смог использовать простое представление
̅v ̅
(здесь черта над буквой символизирует отрицание). Беды не было бы, если бы Вундт смог правильно
выразить отрицание АВ посредством, например, таких формул (ниже «+» знак строгой дизъюнкции):
1+АВ;
̅ + А̅
или других, им равносильных.
Между тем, для отрицания АВ Вундт даѐт такое представление: ab (малый символ вида х употреблѐн
им для выражения отрицания заглавного символа вида Х), что очевидно, неверно.
Несмотря на интенсивные попытки прорвать узкий горизонт традиционной логики, приходится все
же констатировать неудачу Вундта в этом направлении и признать его реформу классической логики не
слишком радикальной.
Коллегой Вундта по конциннизму был ученик Гельмгольца, психолог Бэнно Эрдманн (Erdmann
Benno, 1851-1921).
Для его методологии характерна попытка интерпретировать нормативизм Канта в духе аксиологии.
Из трудов Б.Эрдманна заслуживает внимания, вышедшая вторым изданием под заголовком: «Логическое
элементарное учение» (1907).
В истолковании простого суждения Эрдманн был сторонником теории включения предиката в субъект по содержанию [11, с.261-262]. Он принимает подразделение сложных суждений на копулятивные,
конъюнктивные, разделительные, дизъюнктивные и гипотетические [12, с.342-344; 346-348] , что можно
соответственно сопоставить с конъюнкцией свойств, конъюнкцией высказываний, строгой дизъюнкцией,
ослабленной дизъюнкцией и импликацией.
Согласно Эрдманну, выводы-суть «все мыслительные процессы, посредством которых из данных
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суждений (в количестве от одного и более) выводятся с абстрактной необходимостью (denknotwendig) логически отличные от них другие суждения» [13, с.429]. Силлогизм есть «вывод с абстрактной необходимостью одного суждения из двух данных суждений, обладающих общим материальным элементом, по
отношению к которым оно не является их общим элементом [14, с.492]. В этом определении чувствуется
ясное намерение уточнить расплывчатую дефиницию силлогизма в традиционной логике.
Большое внимание уделял Эрдманн поискам так называемой «аксиомы индукции». Еѐ он сводил к
следующим двум положениям:
1. эквивалентные причины даны;
2. они приводят к эквивалентным действиям.
В индуктивной схеме:
S1⊆P; S2⊆P,.........Sn⊆P
где сходство со второй фигурой силлогизма лишь кажущееся (поскольку имеем 2+х посылок), вывод
S⊆P;
по Эрдманну, можно разложить на два выражения:
а)
S⊆M;
b)
M⊆P
Из них только соотношение б) является каузальным высказыванием.
Пример: «золото при нагревании расширяется, медь при нагревании расширяется, олова при нагревании расширяется. Все металлы при нагревании расширяются: Заключение можно расщепить на два суждения:
S1) у всех нагревающихся металлов усиливается движение молекул;
S2) усиление движения молекул ведет к расширению объема металлов.
Выражение S1) имеет вид:
S⊆M;
а выражение S2) вид:
M⊆P;
Фактически «аксиома индукции» у Эрдманна равносильна известному миллевскому постулату о единообразии закону природы.
Русским конциннистом был приват-доцент Казанского университета Иван Иванович Ягодинский (родился в 1869г.; год смерти неизвестен), изложивший свои взгляды в работе «Генетический метод в логике»
(Казан, 1909г). Особенностью конциннизма по сравнению с психологизмом было, если можно так выразиться, значительно более лояльное отношение к математической логике (так, например, Вундт сам стремился внести в нее посильную ленту, а Эрдманн на своем посту руководителя академического издания
трудов Лейбница весьма способствовал ознакомлению с ранее не опубликовавшимися логическими текстами пионера символической логики).
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SAKĠT OKEAN BÖLGƏSĠNĠN ƏHƏMĠYYƏTĠ
Hindistan Sakit Okeanına birbaşa çıxışı olmayan bir ölkə kimi formal olaraq Asiya-Sakit okean
bölgəsinə aid edilməyən və Asiya-Sakit okean İqtisadi Əməkdaşlıq (Hindistanın burada müşahidəçi statusu
vardır) üzvü olmayan bir dövlətdir. Ancaq son illərdə Hindistanın strateji maraqları ona ən yaxın
ərazilərdən kənara çıxmağa başladı. 2007-ci ildə "Hind-Sakit Okean Rayonu" konsepsiyası geosiyasi
hədəflərə daxil edilibdir.
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ЗНАЧЕНИЕ АЗИАТСКО ТИХО ОКЕАНСКОГО РЕГИОНА
В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ИНДИИ
Индия как страна, не имеющая прямого доступа к Тихому океану, является государством, не являющимся членом, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (Индия имеет статус
наблюдателя здесь) не относится к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Но в последние годы стратегические интересы Индии начали расширятся от ближайших территорий. В 2007 году концепция
«Индийско-Тихоокеанский регион» был включен в геополитические цели.
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THE SIGNIFICANCE OF THE ASIAN QUIETLY OCEAN REGION
IN THE GEOPOLITICAL PURPOSES OF INDIA
India, as a country that does not have direct access to the Pacific, is a non-member state, the AsiaPacific Economic Cooperation (India has observer status here) does not belong to the Asia-Pacific region.
But in recent years, the strategic interests of India have begun to expand from the surrounding areas. In
2007, the “Indo-Pacific Region” concept was included in geopolitical goals.
Keywords: India, partnership, atom, region
Hindistanın Sakit okean bölgəsində iĢtirakını təmin etmək üçün strateji istəyinin əsas səbəbi, ən azı 50-ci
illərin sonundan - 60-cı illərin əvvəllərindən baĢlayaraq, ölkənin xarici siyasətində üstünlük Asiyada liderlik
üçün Çinlə rəqabətə verilmiĢdi. 1962-ci il sərhəd müharibəsindən sonra bu rəqabət Hindistanın digər bir
ənənəvi rəqibi - Pakistan ilə qarĢıdurma kimi kəskin formalarda keçməmiĢdir. Ancaq iki qüvvənin insan,
iqtisadi, hərbi-siyasi potensialının müqayisəsi nəzərə alınarsa, bu, Hindistanın xarici siyasətinin əsas
vektorunu müəyyənləĢdirir (1).
XX əsrin 90-cı illərin ortalarından Hindistan Cənub-ġərqi Asiya ölkələri ilə çoxtərəfli (hərbi daxil
olmaqla) əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsinə diqqət yetirilməsini müəyyənləĢdirən "ġərqə baxıĢ" adlı xarici
siyasət konsepsiyası qəbul edildi. Çin, strateji maraqlarının bir zonası olaraq təyin etdiyi bölgəyə nüfuz
etməyi, yaxĢı qarĢılamırdı.
Əslində, Hindistanın Sakit okeandakı yerini qurmağı arzusu qonĢu ölkələrdə dəniz limanlarının, izləmə
stansiyalarının və potensial dəniz bazalarının əhatə etdiyi Çin mirvarisi strategiyasına asimmetrik cavabdır.
Bundan əlavə, Hindistan və Çin maraqları Asiya qitəsində qarĢı-qarĢıya gəlir. Pakistan ilə strateji ittifaqa
əlavə olaraq, (2014-cü ilin sonunda Əfqanıstanda olan Qərb koalisiya qoĢunlarının əksəriyyətinin
çıxarılmasından sonra bu ölkəni Çin orbitində cəlb etmək üçün ön Ģərtlər yaranıbdır) Çin də, öz növbəsində,
Nepal və Mərkəzi Asiyada da öz təsirini gücləndirir (2).
Hint-Çin əlaqələrindəki bütün çətinliklərə baxmayaraq Asiyanın iki aparıcı qüvvəsi olduqca konstruktiv
tərəfdaĢlıq əlaqələrini inkiĢaf etdirmək üçün fürsət tapır. Çin Hindistanın xarici ticarət tərəfdaĢları arasında
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lider mövqe tutur, Hindistan isə Çinin on xarici xarici ticarət tərəfdaĢları arasında yer alır. Hər iki ölkə
müxtəlif çoxtərəfli formatlarda səmərəli Ģəkildə əməkdaĢlıq edir: G20, BMT Təhlükəsizlik ġurası, RĠK,
BRĠKS və ġƏT (2015-ci ilin iyulunda Ufa sammitindən sonra, Hindistan tam üzv olaraq TəĢkilata qoĢulma
prosesini baĢlatdı). Beynəlxalq həyatın bir çox aktual məsələləri üzrə iki ölkənin mövqeləri üst-üstə düĢür və
ya yaxınlaĢır.
Asiya-Sakit Okean bölgəsində Hind-Çin rəqabəti 2011-ci ilin sonunda ABġ-ın strateji diqqətinin bu
bölgəyə keçməsi və Çinin artan gücünü dünyadakı dominant mövqeyinə əsas meydan kimi görməsi ilə baĢqa
üfüq qazanır. ABġ Hindistanla bağlı strateji planları xüsusi maraq doğrurur. Hindistan ABġ-ın əsas
potensialı müttəfiqi olduğu kimi görsənir.
ABġ-Hindistan yaxınlaĢmasının fəal mərhələsi Corc BuĢun prezidentliyi dövründə baĢlamıĢ və "nüvə
müqaviləsi" (2005-2008-ci illərdə imzalanmıĢ və ratifikasiya edilmiĢ bir sıra siyasi bəyanatlar və saziĢlər)
imzalanmıĢdır. ABġ üçün Hindistanın xarici siyasətdə əhəmiyyəti yalnız Çin ilə rəqabətlə deyil, Pakistan ilə
münasibətlərin soyuması ilə də bağlıdır (3).
Hindistanla BirləĢmiĢ ġtatların yaxınlaĢması üçün hazır olan obyektiv və subyektiv amillərdən ibarət bir
kompleks meydana çıxdı. Çin ilə rəqabətdə güclü müttəfiq olmağına və qabaqcıl texnologiyalara (nüvə və
müdafiə sektorlarına daxil olmaq) nail olmaq istəyi ilə yanaĢı, 90-cı illərdə Rusiya-Hindistan əlaqələrinin bir
qədər soyuması ABġ-ın Hindistanla yaxınlaĢmasına gətirib çıxardı. Bu həm hər iki ölkədə daxili struktur
dəyiĢikliklərinin, həm də Rusiyanın xarici siyasətinin 1990-cı illərin əvvəllərində Qərbə yönəldilməsindən
irəli gəlirdi.
Eyni zamanda, Hindistanı ABġ-ın Asiyadakı siyasətinin sadəcə müttəfiqi kimi qiymətləndirməsi real
vəziyyətin əsassız bir sadələĢdirilməsi olacaqdır. Hindistan müstəqil siyasət yürütmək üçün kifayət qədər
güclü və təsirli oyunçudur. Bu, hind-amerikan münasibətlərinə tamamilə aiddir. Hindistan hərbi-texniki
sahədə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə səmərəli əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirir, bunu da qarĢılıqlı maraqlar
əsasında edir.
Xüsusilə, ABġ-la həddindən artıq yaxınlaĢmağın Hindistan üçün çətinlikləri, Ġran probleminə
yanaĢmalarda özünü göstərdi. 2012-ci ildə Hindistan, qismən VaĢinqton təzyiqinə məruz qaldı və Ġran
neftinin idxalını təxminən 15% azaltdı. Bu ölkədə yanacaq qiymətlərinin artmasına gətirib çıxardı ki, bu da
bütün istehlak mallarının qiymətinə, rupinin kəskin dəyər itkisinə, inflyasiyaya, iqtisadi artımın azalmasına
və nəticədə 2014-cü ilin yazında hakim Hindistan Milli Konqresinin sarsıdıcı bir məğlubiyyətinə gətirib
çıxardı (4).
2015-ci ildə Hindistanın çoxvektorlu xarici siyasətinin əsas elementlərinin inkiĢafı davam etmiĢdir.
Xüsusilə, əvvəllər olduğu kimi, Çin, ABġ və Rusiya ilə əlaqələrə də diqqət edilmiĢdir. Mayın 14-16-da
Hindistanın BaĢ naziri N.Modi Çinə səfər etmiĢdir. ÇXR-ə səfər hökumət baĢçısı olaraq Modi üçün ilk idi.
Nəzər nöqtəsi diplomatik ünsiyyət qurmaqdan üstün olan sələflərindən fərqli olaraq, N.Modi Hindistanı
"mübahisələr problemi" ilə bağlı mövqeyini təqdim etmək üçün fikirlərini maksimum açıq ifadə etməyə
çalıĢırdı: "Çin hökuməti bizim narahatlığımızı nəzərə almalıdır". Bu fikri inkiĢaf etdirən N.Modi, Pekinə
"əlaqələrimizi strateji və uzunmüddətli bir perspektivdə nəzərdən keçirməyi" təklif etdi.
Mayın 16-da ġanxayda Hindistanın baĢ naziri ən böyük Çin Ģirkətlərinin liderləri ilə görüĢmüĢdür və
nəticədə iki ölkənin "sənayenin kapitanları" arasında 21-ci memorandum imzalanıb. N.Modi, bu vəsilə ilə
birlikdə Hindistan və Çin dünyaya çox əhəmiyyətli bir Ģey təqdim edə bilər, deyə fikirlə çıxıĢ eləmiĢdi. Çin
əyalətlərini təmsil edən həmkarları ilə Pekində keçirilən Hindistan Ģtatları liderlərinin görüĢünün strateji
əhəmiyyəti vardı. Bu gün "region - region" münasibətləri ikitərəfli əlaqələrin əlavə ehtiyatı kimi qəbul edilir
(5).
Hindistan və Çin arasındakı münasibətlər uzun müddətdir ki, əməkdaĢlığın və rəqabətin dialektik
kompleksidir. Çətinlik, bu ölkələrin xarici təhlükəsizlik hədəflərində sakitliyin təmin edilməsi fikirlərindəki
fərqlərdən qaynaqlanır (2014-cü ilin göstərdiyi kimi, Rusiyada oxĢar problemlər yaĢanır). Buna görə də,
Hindistan, ilk növbədə, Pakistanla Cənubi Asiya ölkələrinin əlaqələrinə son dərəcə həssasdır. Belə ki,
Hindistanın indiki xarici siyasətinin "memarlarından" biri olan Kanvil Sibal, Çinin Pakistandan "iqtisadi
dəhliz" yaratmağı təhlükəli sayər. Hindistan bu ölkənin Əfqanıstan və Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə
əlaqələrinə mane ola biləcəyini düĢünür. Pekin, isə siyasi islamın və təbii ki, onların daĢıyıcılarını öz
ərazisinə "sıçramasından" qorxur və ABġ əsgərlərinin evakuasiya olunmasından sonra bu narahatlıqlar
artıbdır. Hazırkı vəziyyətdə, Hindistan Ġranla strateji əhəmiyyətli əlaqələrin inkiĢafını, beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizi "Ģimal-cənub" nun kəskin intensivləĢməsini sürətləndirmək istəyir ki, bu Rusiyanın da marağındadır.
Hindistan, Asiya-Sakit Okean bölgəsində ABġ siyasətinin keyfiyyətcə canlandırılmasında maraqlıdır.
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Regionda Çinin "geosiyasi geniĢləndirilməsinin" dayandırılmasında fəal iĢtirak etmək üçün "dünyanın ən
böyük demokratiyası" ndan yardım almaq lazım olur. Hindistanın strategiyası, Asiya-Sakit okean regionunda
"qüvvələrin bərabərliyi" ni maksimum səviyyəyə qaldırmaq, qarĢılıqlı öhdəliklərin sabit bir sistemini və
beynəlxalq təhlükəsizlik konsepsiyasının bölünməzliyini yaratmaq üçün dövlətlərarası qarĢılıqlı fəaliyyət
müddətində mümkün qədər çox ölkəni cəlb etməkdir. Bu yanaĢma daxili davamlı inkiĢafı üçün əlveriĢli
xarici mühitdə maraqlı olan bir çox Asiya ölkəsinin istəklərini nəzərə alır (6).
Aydındır ki, nüvə enerjisi kimi Rusiya üçün həssas bir sahədə amerikalıların fəaliyyəti sıx maraq görür.
Amerika tərəfinin indiyədək Hindistanda mövcud olan qanunvericiliyin xüsusiyyətlərini nəzərə almağa hazır
olması atom enerjisi istehsalı üçün bazarda rəqabət artırdı. Məlum olduğu kimi, Hindistan 2050-ci ilə qədər
ölkənin ümumi enerji tarazlığında nüvə enerjisi ilə əldə olunan enerjinin 20-22% -ni artırmağı planlaĢdırır.
Hindistan Respublikası, bir neçə onillik müstəqil inkiĢafdan sonra indi böyük bir qüdrətə qovuĢmağın
ərəfəsindədir. Yarım əsrdən artıqdır ki, Hindistan qlobal geosiyasi bərabərliyə qətiyyətlə təsir edə bilən bir
dövlətə çevrilmiĢdir. Bütün bu müddətdə Hindistanın iqtisadi inkiĢafı elmi ədəbiyyatda geniĢ müzakirə
edilmiĢdir, lakin onun yeni xarici siyasətinə daha az diqqət yetirilmiĢdir. Hindistan liderləri yeni xarici
siyasət doktrinlərini açıqlamağa çalıĢmadılar (7). Son illərdə, Hindistan rəhbərliyi regionda və dünyada
ölkənin statusunun yaxĢılaĢdırılması və gücünü gücləndirmək üçün yorulmadan iĢləmiĢdir. Delhi, yaxın
qonĢuları ilə münasibətləri düzəltmək, Çin və Pakistanla (onun əsas rəqibləri ilə) birlikdə yaĢamaq yollarını
axtarır və Afrika, Mərkəzi və Cənub-ġərqi Asiya, Fars Körfəzi və Hindistan bölgələrində yaxınlıqdakı
mövqelərini qurur. Eyni zamanda, Hindistan böyük dövlətlərlə, xüsusilə də Rusiya Federasiyası və ABġ ilə
münasibətləri inkiĢaf etdirdi. Mərkəzi Asiya ölkələrinin Hindistan Respublikasının strateji planlarında rolunu
və yerini müəyyən etmək üçün onun xarici siyasətinin çox vektorlu xarakterini nəzərə almaq lazımdır.
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AZƏRBAYCANIN DAXĠLĠ VƏ XARICI SĠYASƏT KURSU
MĠLLĠ MARAQLARA ƏSASLANIR
Məqalədə dünyada baş verən sürətli və ziddiyyətli geosiyasi dəyişikliklərdən və hər bir müstəqil
dövlətin xarici siyasət kursunu daha da aktuallaşmasından bəhs edilir. Azərbaycanın beynəlxalq
səviyyədə qurduğu bütün əlaqələr bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq, qarşılıqlı maraqların təmin olunması
prinsiplərinə söykənir. Ölkəmizin tutduğu inkişaf yolu milli mənafeyi ifadə etməklə yanaşı, bölgənin
inkişafına və sabitliyinə də xidmət edir. Buna görə də Azərbaycanın iqtisadi, hərbi, mədəni və digər
sahələrdə həyata keçirdiyi siyasət təkcə özünün deyil, əməkdaşlıq etdiyi qonşu regionlardakı ölkələrin də
inkişafına şərait yaradır. Bu isə, ilk növbədə, Azərbaycanın gücünü, qüdrətini göstərir.
Açar sözlər: dünya, bərabərhüquqlu, aktual,sabitlik,milli mənafey, xarici siyasət.
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ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС АЗЕРБАЙДЖАНА
ОПИРАЕТСЯ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
В статье рассказывается о противоречивых геополитических изменениях, происходящих в мире
и об актуальности внешнеполитического курса независимого государства. Международные отношения Азербайджана опираются на принципы партнерства и обеспечения взаимных интересов.
Путь развития нашей страны, наряду с защитой национальных интересов, также служит развитию и стабильности в регионе. Поэтому, проводимая политика в области экономики, культуры и
других сферах, создает условия для развития не только самого Азербайджана, но и сотрудничества
с соседними регионами. А это, в первую очередь, показывает силу и мощь Азербайджана.
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THE FOREIGN AND INTERNAL POLICY COURS OF AZERBAIJAN
IS BASED ON NATIONAL INTERESTS
This article describes the fast and contradictory geo-political changes around the world and updates of
each independent states foreign policy course. Every relation of Azerbaijan which is in the international
level, based on platinum of equal righted corporation and mutual curiosity. Along with expressing national
interest, the way of development of our country also serves for development of region and stability. That is
the reason for the implemented policy of Azerbaijan in the economy, military, culture, and different areas are
not only creates a condition for the development of our country, but also for counties in the neighbor
regions. And firstly this shows the power and might of Azerbaijan.
Key words: world, equal right, actual, stability, national good, foreign policy
Prezident Ġlham Əliyev: "DüĢünülmüĢ siyasət olan yerdə inkiĢaf da var. Azərbaycanda düĢünülmüĢ
siyasət aparılır"
Tarixən milli dövlətçiliyimizin itirilməsinə və Azərbaycanın böyük güclərin döyüĢ və siyasi rəqabət
meydanına çevrilməsinə səbəb olan geosiyasət və neft amili Ümummilli lideri Heydər Əliyevin müəyyən
etdiyi çoxqütblü və tarazlaĢdırılmıĢ xarici siyasət strategiyası əsasında müstəqilliyimizi və dövlətçiliyimizi
möhkəmləndirən ciddi amilə çevrildi. Ġlk növbədə, Azərbaycan xalqının mənafeyi əsasında müəyyən olunan
və milli maraqlardan qaynaqlanan yeni xarici siyasət strategiyası diplomatiyanın təməl prinsiplərinə xas
Ģəkildə ölkəmiz ətrafında xoĢ mühitin formalaĢmasına, ölkədaxili siyasi-iqtisadi və sosial məsələlərin həlli
üçün xarici təsirlərin neqativ yükünü neytrallaĢdırmağa, qonĢu dövlətlərlə münasibətlərin normallaĢmasına,
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xarici siyasətin coğrafiyasının geniĢlənməsinə və ―Əsrin müqaviləsi‖nin timsalında uğurlu enerji siyasətinin
həyata keçirilməsinə Ģərait yaratdı.(4. s.247)
Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuĢ
rəsmi qəbulda dərin məzmunlu və əhatəli çıxıĢı zamanı həmin dövrü xarakterizə edərək dedi: ―Xarici siyasət
prioritetləri məhz o illərdə müəyyən edildi. Azərbaycan müasir dünyəvi dövlət kimi öz inkiĢafına baĢladı.
Yəni, məhz o illərdə ölkəmizin gələcəyi ilə bağlı strateji addımlar atıldı. Tarix göstərir ki, bu, yeganə düzgün
yol idi‖.(12)
Bu gün Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti müstəqillik prinsipinə əsaslanır, milli maraqların
qorunmasına xidmət edir. Məhz elə buna görədir ki, artıq regionda güc mərkəzinə çevrilən Azərbaycanın
beynəlxalq mövqeyi davamlı olaraq daha da möhkəmlənir, ölkəmiz beynəlxalq münasibətlər sistemində
özünə layiq yer tutmaqla günü-gündən nüfuzunu daha da artırır. Təbii ki, bunun da əsasında güclü siyasi
iradəyə söykənən müstəqil strateji kurs dayanır.
Hazırda müstəqil ölkə kimi müstəqil siyasət aparan ölkəmiz xarici siyasi əlaqələrini, siyasi, iqtisadi,
hərbi, humanitar və digər sahələrdə müttəfiqlərini, əməkdaĢlıq etdiyi ölkə və beynəlxalq təĢkilatları özü seçir.
Azərbaycan öz təbii sərvətlərinin sahibi kimi enerji sahəsində əməkdaĢlıq əlaqələrini dövlət maraqları və
qarĢılıqlı faydalılıq prinsipləri əsasında reallaĢdırır. Ölkədə həmçinin əhalinin gəlirlərinin stabil artımı,
sosial-siyasi sabitlik təmin olunub. Bu səbəbdən də müəyyən xarici qüvvələrin Azərbaycana təzyiq
göstərmək, daxili sabitliyi pozmaq cəhdləri hər dəfə uğursuzluğa düçar olur.(13)
Müasir dövrdə qloballaĢma Ģəraitində ayrı-ayrı ölkələrin və beynəlxalq münasibətlər sisteminin
durumunu xarakterizə edərkən ən çox maliyyə-iqtisadi və siyasi böhran hallarına rast gəlinir. Xüsusilə də
ayrı-ayrı regionlarda konfliktlərin, müharibələrin mövcud olması, inkiĢaf etmiĢ iqtisadiyyata və siyasi
sistemə malik olan ölkələrdə isə sabitliyin öz yerini xaosa verməsi qlobal kataklizmlərin mövcudluğundan
xəbər verir.
Hər bir ölkənin inkiĢafı və təhlükəsizliyinin təmin olunması bir sıra strateji faktorlardan asılıdır. Bu
sırada ən mühüm amil isə həyata keçirilən siyasətin milli maraqlara və qlobal çağırıĢlara nə qədər adekvat
cavab verməsidir. Hazırkı reallıqlar onu göstərir ki, ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olunmasını, ölkənin
beynəlxalq mövqeyinin möhkəmləndirilməsini, iqtisadi inkiĢafın davamlılığının təmin edilməsini strateji
prioritetlər kimi müəyyənləĢdirmiĢ dövlətlər hədəflənən məqsədlərə nail olurlar. Lakin burada əsas məqam
iqtidarın siyasi kursunun milli və dövlətçilik maraqlarına uyğun olması və düzgün strateji kursun həyata
keçirilməsidir.(14)
Dünya siyasətinin gələcəyinə təsir edən iqtisadi böhran isə siyasi kataklizmlərin dərinləĢməsini
Ģərtləndirir ki, bu da nəticə etibarilə, həm inteqrasiya və əməkdaĢlığı zəiflədir, həm də siyasi münasibətlərdə
müəyyən qədər etimadsızlıq mühitinin, ziddiyyətlərin artmasına səbəb olur. Dolayısıyla, siyasi-iqtisadi
böhran müasir dünyanın əsas problemi kimi çıxıĢ edir. Belə olan Ģəraitdə milli dövlətlərin siyasi sabitliyi və
iqtisadi inkiĢafı təmin etmələri daha çox strateji əhəmiyyət kəsb edir.(7)
Siyasi sabitlik və iqtisadi tərəqqi milli inkiĢaf kontekstində strateji faktorlar kimi... Məsələsinə nəzər
saldıqda qeyd etmək lazımdır ki, milli dövlətlərin gücünü müəyyənləĢdirən baĢlıca keyfiyyət ünsürlərindən
biri həyata keçirilən idarəetmə strategiyasının, baĢqa sözlə, daxili və xarici siyasət kursunun səmərəlilik
səviyyəsidir (bir çox araĢdırmaçılar bunu milli hökumətin keyfiyyəti kimi səciyyələndirirlər). Ġdarəetmə
strategiyasını rasional prinsiplər, meyarlar əsasında reallaĢdıran milli dövlətlər ictimai-siyasi sabitliyin
yüksək səviyyədə təĢkil edildiyi və ardıcıl səciyyə daĢıdığı subyektlər qismində çıxıĢ edirlər. Ġdarəetmə
strategiyasının səmərəliliyi dedikdə isə, təbii ki, iqtisadi, siyasi, mədəni, sosial, humanitar və digər sahələrdə
ümummilli mənafeyin təmin olunmasına istiqamətlənmiĢ siyasi kursun həyata keçirilməsi sayəsində əldə
edilmiĢ tərəqqi meyilləri və bunun əsasında duran effektiv nəticələr nəzərdə tutulur. VətəndaĢların maddi
rifah halının, həyat Ģəraitinin daim yaxĢılaĢdırılması istiqamətində görülən fundamental tədbirlər-sosial
müdafiə sisteminin gücləndirilməsi və məĢğulluq səviyyəsinin artırılması, eləcə də sosial-siyasi həyatın və
təsisatların legitimləĢdirilməsi, təsisatlanma prosesinin konstitusion əsasda reallaĢdırılması, siyasi-hüquqi
islahatların mütəmadi surətdə həyata keçirilməsi kimi təməl faktorlar ictimai-siyasi sabitliyin və ümummilli
inkiĢafın qarantı qismində çıxıĢ edir.(1)
Yuxarıda sadalanan faktorları və meyarları nəzərə alaraq qeyd edə bilərik ki, bu gün Azərbaycan, sözün
əsl mənasında, sabitlik adası kimi səciyyələndirilə bilər. BaĢqa sözlə, Azərbaycanın milli gücünü artıran
əhəmiyyətli amillərdən biri də möhkəm təməllərə söykənən ictimai-siyasi sabitlikdir. Bu məsələdə yerli və
xarici ekspertlərin ümumi rəyi odur ki, Azərbaycanda mövcud olan və ardıcıl səciyyə daĢıyan sabitliyin
əsasında duran baĢlıca faktor hakimiyyətin həyata keçirdiyi siyasi kursun milli maraqlara tam cavab
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verməsidir.
Yeri gəlmiĢkən, "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı
Dövlət Proqramı‖nın icrasının ikinci ilinin yekunlarına həsr olunmuĢ konfransda çıxıĢı zamanı Prezident
Ġlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik təmin edilir: "Bunun baĢlıca səbəbi xalqiqtidar birliyidir. Çünki bizim siyasətimiz Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə edir. Mənim üçün
Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin maraqları hər Ģeydən üstündür. Gördüyümüz bütün iĢlərin
mahiyyəti və məqsədi ondan ibarətdir ki, daha da güclü dövlət, xalqımız üçün daha da yaxĢı Ģərait yaradaq
ki, Azərbaycan xalqı rifah içində, təhlükəsizlik Ģəraitində yaĢasın və inkiĢaf etsin‖. Eyni zamanda, siyasihüquqi islahatların mütəmadi qaydada və prinsipiallıqla davam etdirilməsi ictimai-siyasi təhlükəsizliklə
bərabər, milli təhlükəsizliyin təmin olunmasına önəmli töhfələr verməklə yanaĢı, demokratik inkiĢafı da
sürətləndirməkdədir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan vətəndaĢları son 12 il ərzində həyata keçirilən siyasəti
dəyərləndirərkən ictimai-siyasi sabitlik amilinə xüsusi diqqət yetirirlər. Azərbaycan bu gün müasirləĢən,
sürətlə inkiĢaf edən, ictimai-siyasi sabitliyin mövcud olduğu bir ölkəyə çevrilib. Bunun nəticəsidir ki,
beynəlxalq aləmin Azərbaycana diqqəti kifayət qədər artıb. Ölkəmiz çoxsaylı mötəbər beynəlxalq tədbirlərə
ev sahibliyi etməkdə və Azərbaycanın inkiĢafı olduqca yüksək qiymətləndirilməkdədir. Xalq-iqtidar birliyi
Azərbaycanın milli gücünün artmasında ifadə olunur. Bunlarla yanaĢı, ölkəmizdə mövcud olan milli
həmrəylik, xalq-iqtidar birliyi də Azərbaycanın milli gücünün artmasında ifadə olunur. Əminliklə qeyd
etmək olar ki, bu gün dünya azərbaycanlıları qürur və iftixar hissi keçirirlər ki, onları müdafiə və himayə
edən, hər bir azərbaycanlının inam və güvən yeri olan müstəqil Azərbaycan dövləti var. Müasir, müstəqil
dövlətimizin inkiĢafı soydaĢlarımızın birlik və həmrəyliyini təmin edən mexanizm qismində çıxıĢ edir. Ulu
öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu milli maraqlara söykənən daxili və xarici siyasət kursunun Prezident
Ġlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün reallıqlarına və qanunauyğunluqlarına müvafiq surətdə davam
etdirilməsi ölkəmizi hər bir azərbaycanlının görmək istədiyi ideal məmləkətə çevirib. Bəhs olunan çıxıĢı
zamanı bu məsələlərə toxunan dövlət baĢçısı diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin təmin
olunması təbii haldır.(5)
Xalqımızın milli həmrəylik, vahid amal ətrafında birləĢməsi, düĢünülmüĢ siyasət, əldə edilmiĢ uğurlar
bu reallığı təmin edir. Baxmayaraq ki, ətraf bölgələrdə və dünyanın bir çox ölkələrində vəziyyət gərginləĢir,
daxili çəkiĢmələr, qarĢıdurmalar baĢ verir. Belə olan vəziyyətdə əlbəttə ki, Azərbaycan nümunəsi dünya üçün
də çox əhəmiyyətlidir və deyə bilərəm ki, bir çox yerlərdə Azərbaycan təcrübəsi öyrənilir‖. Etibarlı
təhlükəsizlik və sabitlik mühiti dinamik inkiĢafa təkan verir. Digər tərəfdən, hüquqi və sosial dövlət olan,
ictimai-siyasi sabitliyin və iqtisadi inkiĢafın davamlı xarakter daĢıdığı Azərbaycanın tərəqqisi real strateji və
konseptual əsaslara söykənir. Ölkəmizdə mütəmadi surətdə həyata keçirilən islahatlar mövcud inkiĢafı
sürətləndirməklə yanaĢı, yeni inkiĢaf perspektivlərinin müəyyənləĢdirilməsini Ģərtləndirir. Buna paralel
olaraq təhlükəsizlik mühitinin təmin və mühafizə olunması istiqamətində ardıcıl tədbirlər ictimai-siyasi
sabitliyin davamlılığını Ģərtləndirir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaĢlarının həyat Ģəraitinin təmin
edilməsində, sosial rifahın yaxĢılaĢdırılmasında, dinamik inkiĢafın davamlı olmasında mühüm rol oynayan
amillərdən biri də etibarlı təhlükəsizlik və sabitlik mühitidir. Bütövlükdə, rasional daxili və xarici siyasət
kursu sayəsində siyasi, iqtisadi, hərbi, sosial, ekoloji və digər istiqamətlərdə təhlükəsizliyin təmin olunması
strateji maraqların gerçəkləĢməsinə və inkiĢaf dinamikasının davam etməsinə əlveriĢli Ģərait yaradıb.(9)
ġübhəsiz, hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyi müxtəlif istiqamətlərdə təhdid ünsürlərinin
neytrallaĢdırılması və neqativ faktorlarla mübarizə metodlarının düzgün müəyyənləĢdirilməsindən asılıdır.
Azərbaycanda milli təhlükəsizliyin təmin olunmasına konseptual yanaĢma mövcuddur və təhdid ünsürləri
effektiv vasitələrlə neytrallaĢdırılmaqdadır.
Azərbaycanın mövqeyi suverenlik prinsipinə əsaslanır. Azərbaycanın milli təhlükəsizliyindən, mövcud
ictimai-siyasi sabitlikdən bəhs edərkən həyata keçirilən siyasətin milli maraqlara uyğun olmasının da ayrıca
strateji faktor olduğunu bildirmək gərəkdir.
Ümumiyyətlə, ölkəmizin daxili və xarici siyasəti müstəqillik və suverenlik prinsiplərinə əsaslanır.
Respublikamız xarici siyasi əlaqələrini, siyasi, iqtisadi, hərbi, humanitar və digər sahələrdə müttəfiqlərini,
əməkdaĢlıq etdiyi ölkə və beynəlxalq təĢkilatları özü seçir. Azərbaycan öz təbii sərvətlərinin sahibi kimi
enerji sahəsində əməkdaĢlıq əlaqələrini dövlət maraqları və qarĢılıqlı faydalılıq prinsipləri əsasında
reallaĢdırır. Eyni zamanda, ölkəmizin iqtisadi gücü elə bir səviyyəyə çatıb ki, dünya bazarlarında baĢ verən
kəskin dəyiĢikliklərin, böhranların təsir gücü ən aĢağı həddədir. Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 80 faizindən
çoxunu təĢkil edən Azərbaycan iqtisadiyyatı gücünə görə regionda liderdir. Ölkədə həmçinin əhalinin
gəlirlərinin stabil artımı, sosial-siyasi sabitlik təmin olunub. Bu səbəbdən də müəyyən xarici qüvvələrin
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Azərbaycana təzyiq göstərmək, daxili sabitliyi pozmaq cəhdləri hər dəfə uğursuzluğa düçar olur. (3)
Azərbaycan gələcəyə əmin addımlarla irəliləyir. Beləliklə, sadalananlar deməyə əsas verir ki, son 12 il
ərzində bütün sahələrdə görülən iĢlər, qazanılan uğurlar onu göstərir ki, Azərbaycan doğru yolda irəliləyir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu inkiĢaf xəttinin uğurla davam etdirilməsi Azərbaycan
Respublikasının güclü dövlətə çevrilməsini, Azərbaycan xalqının rifahına, firavan yaĢayıĢına və inkiĢafına
görə dünya xalqları içərisində ön sıralarda dayanmasını təmin edib. Prezident Ġlham Əliyevin liderliyi ilə
Azərbaycan qarĢıya qoyduğu bir çox məqsədlərinə nail olub. Prezident Ġlham Əliyevin ölkəni idarə etdiyi
dövrdə bir zamanlar yalnız xəyal kimi görünən nəhəng enerji layihələri, ölkənin hər yerində abadlaĢma,
müasirləĢmə, Azərbaycanın dünyada tanınması və milli maraqlara xidmət edən çoxsaylı digər məqsədlər
artıq gerçəkliyə çevrilib.(15)
Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və dövlətçilik mənafelərinin qorunmasında ölkənin
zəngin iqtisadi potensialı və əlveriĢli geosiyasi mövqeyi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu amillər
Azərbaycanın milli dövlətçilik maraqlarına cavab verən səmərəli və məqsədyönlü xarici siyasət kursunun
həyata keçirilməsi üçün ilkin əlveriĢli zəmin yaradır. Lakin mövcud ilkin potensialı və əlveriĢli zəmini
reallaĢdırmaq, onlardan maksimum bəhrələnmək beynəlxalq aləmdə cərəyan edən proseslərin ciddi
araĢdırılmasını, Azərbaycanın maraqlarına uyğun düĢünülmüĢ, hərtərəfli əsaslandırılmıĢ və bütün incəlikləri
nəzərə alan addımların atılmasını tələb edirdi. Müasir dövrdə strateji inkiĢaf xətti kimi demokratik cəmiyyət
quruculuğu və bazar iqtisadiyyatı yolunu seçən Azərbaycan Respublikası dünya təcrübəsində uğurla
sınaqdan keçmiĢ ümumbəĢəri dəyərlərdən faydalanmağa çalıĢır, özünün geniĢ iqtisadi potensialını hərəkətə
gətirmək məqsədilə inkiĢaf etmiĢ ölkələrin qabaqcıl texnologiyasını və maliyyə imkanlarını cəlb edir, onlarla
qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq əlaqələrini inkiĢaf etdirir. (4. s. 211)
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində dünya dövlətləri ilə ikitərəfli münasibətlərin inkiĢaf
etdirilməsi ilə yanaĢı beynəlxalq və regional təĢkilatlar çərçivəsində çoxtərəfli əməkdaĢlığın
geniĢləndirilməsi də mühüm yer tutur.
Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi beynəlxalq münasibətlər sisteminə
qoĢulması ilə ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məsələlərinin tənzimlənməsində xarici siyasət
sahəsində fəaliyyətin rolu kəskin Ģəkildə yüksələrək həlledici əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. (4. s. 219)
Azərbaycanın bugünkü beynəlxalq vəziyyəti xarici siyasət sahəsində hər hansı bir qütbə və yaxud
istiqamətə açıq nümayiĢ etdirilən üstünlük verilməsini miimkünsüzləĢdirir, balanslaĢdırıcı və tarazlaĢdırıcı
siyasi kurs seçilməsini Ģərtləndirir. Çünki XX əsrin sonunda beynəlxalq aləmdə yaranmıĢ geostrateji
maraqların kəskin rəqabəti, iqtisadi və hərbi-siyasi durum yenicə suverenlik əldə etmiĢ, hələ nisbətən zəif
olan ölkələrin müstəqil xarici siyasət yeritməsi sahəsində çoxsaylı problemlər ortaya çıxarır. Dünyada öz
ənənəvi təsir dairələri olan fövqəldövlətlər və dövlətlər birliyi yeni müstəqillik əldə etmiĢ ölkələrin inkiĢaf
modeli seçməsi, beynəlxalq aləmdə siyasi oriyentasiyasını müəyyənləĢdirməsi məsələsində yüksək həssaslıq
nümayiĢ etdirirlər. Bu, bir tərəfdən, gənc dövlətlərin xarici siyasət strategiyasının formalaĢması qarĢısında
xeyli çətinlik yaratsa da, digər tərəfdən onların müstəqil xarici siyasət yeritməsi üçün əlveriĢli manevr
imkanları açır. Hazırda dövlətlərarası münasibətləri tənzimləyən əsas vasitə iqtisadi, hərbi-siyasi və ya
ideoloji güc, qüvvə olsa da, dünyada kütləvi qırğın silahlarına, o cümlədən atom bombasına malik olan
ölkələrin sayının artması təhlükəsi iri fövqəldövlətləri və dövlətlər birliyini bir növ siyasi müvazinəti
saxlamağa və qorumağa məcbur edir. Əsası hələ son orta əsrlərdə qoyulmuĢ "siyasi müvazinət
nəzəriyyəsinə" görə, müxtəlif maraqların qarĢılıqlı bağlılığı heç bir dövlətə baĢqaları üzərində mütləq Ģəkildə
hegemonluq etməyə və onlar üçün davranıĢ qaydaları müəyyənləĢdirməyə imkan vermir. Hərbi-siyasi və
iqtisadi sahədə baĢ verən keyfiyyət dəyiĢiklikləri region dövlətləri arasında milli maraqlarla yanaĢı daha
ümumi əhəmiyyət kəsb edən region maraqlarını, qlobal Ģəkildə isə bütün dünyada qayda-qanunun və əminamanlığın qorunub saxlanması marağını formalaĢdırır. (16)
Müstəqillik və dövlətçilik mənafelərini qorumaq, bu sahədə qarĢıya çıxan problemləri beynəlxalq aləmin
dəstəyi ilə həll etmək üçün Azərbaycan diplomatiyası beynəlxalq və məhəlli təĢkilatlarla sıx əlaqələr
yaratmaq, beynəlxalq hüquq normaları və qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq prinsipləri ilə tənzimlənən böyük
dünya siyasətinə qatılmaq sahəsində də mühüm iĢlər görmüĢdür. Xüsusən BMT, Avropa Birliyi, Avropa
ġurası, ATƏT, MDB, Ġslam dünyası ölkələrini birləĢdirən ĠKT, Yaxın və Orta ġərq ölkələrinin təmsil
olunduğu EKO, Qara dəniz ətrafı dövlətləri birləĢdirən Qara dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı və digər
beynəlxalq, məhəlli təĢkilatlarla sıx inteqrasiyanın, hərtərəfli münasibətlər qurulmasının yeni yolları və
vasitələri müəyyənləĢdirilmiĢ və həyata keçirilmiĢdir. (4. S. 219)
Bir sözlə, Azərbaycan dinamik inkiĢaf və möhkəm ictimai-siyasi sabitliyin fonunda gələcəyə doğru əmin
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addımlarla irəliləyir. Bununla yanaĢı, Azərbaycan özünün milli inkiĢaf modeli, eyni zamanda, ictimai-siyasi
sabitlik və iqtisadi tərəqqisi ilə milli dövlətlər üçün pozitiv nümunə - örnək qismində çıxıĢ edir. Bu zamana
qədər əldə edilən nailiyyətlər isə beynəlxalq Ģəraitdən asılı olmayaraq qarĢıdakı dövrün də uğurlu olacağını
deməyə əsas verir.
Beləliklə, əldə edilən nailiyyətlərin əsasında düĢünülmüĢ siyasət dayanır. Prezident Ġlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi: "DüĢünülmüĢ siyasət olan yerdə inkiĢaf da var. Azərbaycanda düĢünülmüĢ siyasət aparılır. Məhz
buna görə biz bütün bölgədə, dünyada yaĢanan böhranlı Ģəraitdən, sınaqdan Ģərəflə çıxırıq. HəmiĢə demiĢəm,
Azərbaycan sabitlik, təhlükəsizlik məkanıdır. Azərbaycan vətəndaĢı təhlükəsizlik Ģəraitində yaĢayır və
yaĢamalıdır, sabitlik Ģəraitində yaĢayır və yaĢamalıdır. Ancaq ölkə bu təqdirdə inkiĢaf edə bilər. Harada ki,
təhlükəsizlik, sabitlik pozulur, orada ölkə dağılır, iqtisadiyyat çökür, sosial problemlər yaĢanır və baĢqa
xoĢagəlməz hallar üzə çıxır". Bəli, Azərbaycanın bu gün milli gücünü artıran əhəmiyyətli amillərdən biri də
məhz möhkəm təməllərə söykənən ictimai-siyasi sabitlikdir. Bu məsələdə yerli və xarici ekspertlərin ümumi
rəyi odur ki, Azərbaycanda mövcud olan və ardıcıl səciyyə daĢıyan sabitliyin əsasında duran baĢlıca faktor
hakimiyyətin həyata keçirdiyi siyasi kursun milli maraqlara tam cavab verməsidir. Ölkəmizdə mövcud olan
milli həmrəylik, xalq-iqtidar birliyi də Azərbaycanın milli gücünün artmasında ifadə olunur.
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СОПЕРНИЧЕСТВО США И КИТАЯ В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ
В статье рассматривается соперничество США с Китаем в Южно-Китайском море. Во втором десятилетии XXI века этот водоем продолжает оставаться «горячим местом». Этот «очаг
напряженности» в Юго-Восточной Азии тлеет в течение десятилетий при «низком уровне температуры», иногда поднимаясь к вооруженной конфронтации. Самый серьезный инцидент произошел,
когда военная авиация КНР приблизилась к филиппинскому судну, в то время как китайские, филиппинские и американские военно-воздушные суда повсюду гуляли на малых высотах в непосредственной близости. Этот инцидент вполне мог бы перерасти в военный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами из-за сочетания агрессивных действий Пекина и рискованного поведения Манилы и Вашингтона.
В статье освещается рост напряженности между США и Китаем в Южно-Китайском море.
В статье также рассматривается геополитика соперничества сверхдержав и подчеркивается
тенденция приобретения этим соперничеством значительных морских масштабов.В статье рассматриваются геостратегии Китая и США в целом. Наконец, в статье исследуются последствия
соперничества США и Китая для будущего Южно-Китайского моря.
Ключевые слова: Южно-Китайское море, США, Китай, соперничество, геополитика
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CƏNUBĠ-ÇĠN DƏNĠZĠNDƏ ABġ VƏ ÇĠN RƏQABƏTĠ
Məqalədə Cənubi- Çin dənizində ABŞ VƏ Çinin rəqabətindən bəhs edilir. XXI əsrin ikinci onilliyində bu
su hövzəsi yenə də qaynar nöqtə olaraq qalmaqdadır.Cənub-Şərqi Asiyada bu qaynar nöqtə on illərdir ki
aşağı temperaturda közərir, bəzən isə hərbi q1arşıdurmaya qədər qalxır.Ən ciddi hadisə Çin Xalq
Respublikasının hərbi təyyarələrinin Filippin gəmisinə yaxınlaşdığı zaman baş vermişdir. Bu zaman Çin,
Filippin və ABŞ hərbi-hava gəmiləri kiçik yüksəkliklərdə yaxınlıqda uçurdu. Bu hadisə Pekinin aqressiv
hərəkəti , Manila və Vaşinqtonun riskli davranışı nəticəsində ABŞ-la Çin arasında hərbi münaqişəyə çevrilə
bilərdi.
Çin və Amerika arasında son illər baş verən gərginlik fonunda mövzunun aktuallıq kəsb etməsi
gözləniləndir. Müəllifin fikrincə məhz bu arenada qarşıdurma digər sferalara da sirayət edir.
Məqalədə Cənubi-Çin dənizində ABŞ-la Çin arasında gərginliyin bundan sonra da artacağı nəzərdən
keçirilir. Eyni zamanda supergüclərin toqquşmasının beynəlxalq suları əhatə etməsinin qarşısı vaxtında
alınmasa hadisələr nəzarətdən çıxa bilər.
Açar sözlər: Cənubi-Çin dənizi, ABŞ, Çin, rəqabət, geopolitika.
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phd, Baku State University
RIVALRY BETWEEN THE US AND CHINA IN THE SOUTH CHINA SEA
The article examines the rivalry between the US and China in the South China Sea. In the second
decade of the XXI century, this reservoir continues to be a "hot place". This "hotbed of tension" in SouthEast Asia is smoldering for decades at a "low level of temperature," sometimes rising to armed
confrontation. The most serious incident occurred when the PRC military aircraft approached a Philippine
ship, while Chinese, Filipino and American air forces were walking around at low altitudes in close
proximity. This incident could well have escalated into a military conflict between China and the United
States because of the combination of Beijing's aggressive actions and the risky behavior of Manila and
Washington.
The article highlights the growing tensions between the US and China in the South China Sea. The
article also discusses the geopolitics of the rivalry between the superpowers and highlights the tendency of
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this rivalry to acquire significant sea scales. The article examines the geostrategies of China and the United
States as a whole. Finally, the article explores the consequences of rivalry between the US and China for the
future of the South China Sea.
Keywords: South China Sea, USA, China, rivalry, geopolitics
Почему Южно-Китайское море стало таким спорным вопросом в отношениях США-Китай? Вопервых, у Китая растут интересы в воде, а экономическое влияние Пекина и военная мощь возрастают. Эти большие ресурсы предоставляют Китаю возможность выдвигать свои претензии на регион с
позиции гораздо большей силы в отношении Соединенных Штатов и других государств. Таким образом, Пекин стал гораздо более напористым в Южно-Китайском море и в других местах в последние
годы. Тем не менее, мало кто ожидал, что Южно-Китайское море станет центром соперничества
между США и Китаем. На первый взгляд Южно-Китайское море не должно быть столь же важным
для Китая, как Тайваньский пролив или Корейский полуостров.
Китай долгое время отдавал предпочтение сдержанному подходу к Южно-Китайскому морю. На
протяжении десятилетий этот подход способствовал разоружению других заявителей и Соединенных
Штатов. В то же время Китай активизировал преследование рыболовных судов и морских правоохранительных судов других государств. Однако, по крайней мере, с 2013 года, Китай инвестировал
больше времени, энергии и ресурсов в Южно-Китайское море.
Вашингтон считает Южно-Китайское море высокоприоритетным водным ресурсом для морских
интересов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также важным символом приверженности
США более широким принципам международного права. В качестве практического решения Соединенные Штаты стремятся помешать Китаю в одностороннем порядке занимать рифы, строить искусственные острова и утверждать господство. В принципе, Соединенные Штаты непреклонны в сохранении свободы морей, свободы судоходства, и мирного разрешения морских территориальных споров3.
Геополитический анализ, который рассматривает влияние географии на международную политику, предлагает наиболее полную интерпретацию. При расчете балансов сил и оценке национальных
интересов не следует игнорировать географическую близость противников и союзников, а также местонахождение топографических и морских объектов критической стратегической важности. Геополитика подчеркивает огромное геостратегическое значение прибрежных районов. Значимость этих
морских районов подчеркивается критической важностью международной морской торговли: 90 процентов мировой торговли транспортируется судами и примерно половина этой торговли либо пересекает Южно-Китайское море, либо заканчивается вблизи него4. Соответственно, водоем расценивается
как «точка опоры мировой торговли» Это проясняет вопрос о том, почему Соединенные Штаты и Китай стали рассматривать Южно-Китайское море как центральный элемент своего геополитического
морского соперничества.
Геополитическое соперничество между США и Китаем
Соединенные Штаты и Китай не столкнулись друг с другом на поле битвы с 1953 года, а с 1972
года они общались расширением экономических и дипломатических контактов. Тем не менее возникло множество споров наряду со значительными разногласиями в политике, особенно после окончания «холодной войны». После распада Советского Союза произошел ряд политико-военных кризисов, каждый из которых поднимал призрак эскалации к использованию военной силы. Однако Соединенные Штаты и Китай продолжают сотрудничать по многим вопросам и, как правило, поддерживают рабочие отношения. Однако взаимное недоверие и враждебность пронизывают двусторонние
отношения, а Вашингтон и Пекин воспринимают друг друга как соперников.
Соперничество между Соединенными Штатами и Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе
обусловлено географией. Разумеется, это банальное наблюдение требует уточнения. Роберт Росс
утверждал, что Китай является преимущественно континентальной державой, а Соединенные Штаты
3
David J. Firestein, ―The US‐China Perception Gap in the South China Sea: The United States and China Perceive the Issue in Starkly Different Terms,‖ The Diplomat, 19 August 2016, accessed at http://thediplomat.com/2016/08/the-us-china-perception-gap-in-the-south-china-sea/, 13 July
2017.
4
Rose George, Ninety Percent of Everything: Inside Shipping (New York: Metropolitan Books, 2013); and Energy Information Agency, ―South
China Sea,‖ 7 February 2013, accessed at https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=SCS, 13 July 2017.
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в основном являются морскими. Как следствие, он утверждает, что их соперничество более стабильно. При этом Росс подчеркивает, что «география мира», скорее всего, будет преобладать [Ross 1999:
81]. По словам Росса «Биполярная региональная структура после холодной войны характеризуется
доминированием Китая в континентальной Восточной Азии и доминированием США в морской Восточной Азии» [Ross 1999: 84].Ross объясняет, что на рубеже веков «Китай доминирует в континентальной Юго-Восточной Азии», тогда как «Флот США доминирует в морской Юго-Восточной Азии»
[Ross 1999: 86]. Однако в течение первых двух десятилетий двадцать первого века конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем усилилась в западной части Тихого океана, а Южно-Китайское
море стало центральной точкой. Появляется новая география конфликта, потому что Китай становится крупной морской державой. Действительно, Росс замечает, что «Китай может только дестабилизировать биполярную структуру, бросив вызов морскому превосходству США» [Ross 1999: 99].
Пекин сосредоточил большие ресурсы на расширении морских возможностей Китая[Erickson
2018, 100]. Соперничество усилилось, так как глобальная гегемония США в эпоху после окончания
холодной войны бросает вызов Китаю.
Итак, почему усилилась напряженность на Южно-Китайском море? Во-первых, существует тенденция в сторону континентального мышления, которое вытекает из трудов Хэлфорда Маккиндера.
Такие ученые, как Збигнев Бжезинский, подчеркивают евразийскую сушу и сосредотачивают свое
внимание на геостратегической важности Центральной Азии и строительства Кавказа на фундаменте
«сердца» Маккиндера[Brzezinski1997]. В предыдущих «горячих войнах», включая Первую мировую
войну и Вторую мировую войну, боевые действия наиболее жестоко разыгрывались в континентальных сражениях и наземных кампаниях в Европе. Кандалы времен «холодной войны» оказались тяжелыми для Вашингтона, и Пентагон десятилетиями боролся за то, чтобы понять новую карту мира в
отсутствие Советского Союза и без призрака крупной сухопутной войны на европейском континенте.
Между тем Китай сосредоточил внимание на модернизации своих военных и военизированных
формирований с уделением особого внимания морским силам. Разумеется, Соединенные Штаты не
игнорировали свои военно-морские силы, но стремительность, с которой возможности всех служб
Народно-освободительной армии (НОАК) начали приближаться к возможностям военных сил США,
была драматичной. Вступление в лексикон Пентагона «Отказа в зоне» (A2 / AD) является свидетельством признания Вашингтоном новой стратегической реальности в западной части Тихого океана. A2
/ AD относится к возрастающей способности военных Китая удерживать под угрозой военные силы
США, которые действуют в западной части Тихого океана. Более того, в последнее время Пентагон
заговорил о необходимости проводить «Третью стратегию смещения» для решения сложных задач,
стоящих перед Соединенными Штатами, заявленными различными потенциальными противниками5.
Акцент третьей стратегии смещения заключается в использовании технологических преимуществ
США для противодействия все более сильным традиционным военным возможностям, которые разрабатываются и развертываются в большом количестве другими странами, в частности Китаем. Однако, в отличие от смещений 1950-х и 1970-х годов, единого противника нет, и это решение не требует большего внимания к ядерному оружию. Хотя Пекин, безусловно, является главной проблемой
США, это не единственный вызов, с которым сталкивается Вашингтон. То, что подчеркивает Третья
стратегия смещения, - это технологические достижения в области моря и воздуха с уделением особого внимания противодействию противоборствующему высокоточному оружию.
В стратегических исследованиях обращается пристальное внимание Индийскому океану и Южно-Китайскому морю[Kaplan 2014]. Роберт Каплан подчеркнул важность мировой океанической системы в геополитике. Хотя океаны мира уже давно играют ключевую роль в геополитике, значение
океанов только увеличилось в результате расширения объема судоходства. Это подчеркивает важность Южно-Китайского моря, которое пересекается некоторыми из самых загруженных судоходных
путей в любой точке планеты.
Вторая причина, по которой Южно-Китайское море стало ареной напряженности заключается в
том, что этот регион кажется периферийным для признанных геополитических центров силы. Кроме
того, Южно-Китайское море не связано с существенными территориальными претензиями. Взгляд на
расположение крупных держав и расположение сильно вооруженных потенциальных противников
5
Bob Work, ―The Third U.S. Offset Strategy and its Implications for Partners and Allies‖ (speech delivered at the Willard Hotel, Washington,
DC, 28 January 2015), accessed at http://www.defense.gov/News/Speeches/Speech-View/Article/606641/the-third-us-offset-strategy-and-itsimplications-for-partners-and-allies, 13 July 2017.
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показывает, что серьезные очаги напряженности Азиатско-Тихоокеанского региона можно найти в
Северо-Восточной Азии. Корейский полуостров остается очень напряженным, а два сильно вооруженных противника сталкиваются друг с другом через так называемую демилитаризованную зону.
Более того, Северная Корея имеет расширяющийся ядерный арсенал с улучшенными системами доставки. Добавим к этому, что Соединенные Штаты как союзник Южной Кореи владеет значительными военными силами как на полуострове, так и вне него, а Китай - союзник Северной Кореи. Результатом является неустойчивая ситуация. Кроме того, между Китаем и Японией существует значительная напряженность, особенно в отношении расположения островов Сенкаку(Дяоюйю). Еще одной
точкой напряженности является Тайваньский пролив.
Третьей причиной роста напряженности вокруг Южно-Китайского моря является то, что этот водоем не представлял собой проблему в соперничестве США и Китая. Действительно, эскалация
напряженности в Южно-Китайском море, казалось, вышла из ниоткуда. По словам Бжезиньского,
этот водоем просто представлял собой риск конфликта между Китаем и странами Юго-Восточной
Азии: он не видел опасности столкновения США и Китая над Южно-Китайским морем[Brzezinski1997:154]. Более того, Росс считал Южно-Китайское море «наименее значимой» точкой напряженности по сравнению с Корейским полуостровом и Тайваньским проливом[Ross 1999].
Конец 2000-х годов, по-видимому, является переломным моментом в статусе водоема. Глобальный финансовый кризис 2008 года сильно ударил по Соединенным Штатам, но оставил Китай относительно невредимым[Garver 2016: 661].К середине 2010 года Вашингтон пришел к выводу, что растущая уверенность Пекина в Южно-Китайском море и в других местах требует более решительного
ответа США. Китай интерпретировал более жесткие действия администрации Обамы как полный
разворот и отреагировал весьма резко. Дипломатическое противостояние произошло на встрече министров регионального форума АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) в Ханое (Вьетнам)
в июле, когда государственный секретарь США Хиллари Клинтон сформулировала политику США в
отношении Южно-Китайского моря и косвенно критиковала действия Китая. Министр иностранных
дел КНР Ян Цзечи горячо ответил, пытаясь запугать небольшие государства Юго-Восточной Азии6.
Суть проблемы Южно-Китайского моря
Соединенные Штаты и Китай являются геополитическими соперниками. Хотя и есть элементы
сотрудничества, которые обычно характеризуют многие межгосударственные отношения - обе страны рискуют быть вовлеченными в непреднамеренную войну. Многие соперничества в мировой истории включали значительные морские измерения. Особенно известным было англо-германское соперничество, которое в конечном итоге переросло в Первую мировую войну, о чем писали такие ученые,
как Пол Кеннеди[Kennedy 1980].
В течение второго десятилетия XXI века Южно-Китайское море стало центром конфронтации
между Соединенными Штатами и Китаем. Тем не менее существуют и другие совпадающие соперничества, которые еще больше повышают значимость водоема: теперь Китай также участвует в соперничестве с Индией, Японией и Тайванем, в дополнение к ряду государств-претендентов ЮгоВосточной Азии. Для Индии Южно-Китайское море представляется очень актуальным, хотя и второстепенным после Индийского океана, и является стимулом для усиления напряженности между Пекином и Нью-Дели[Holmes and Yoshihara 2013:185]. Для Японии Южно-Китайское море имеет гораздо большую значимость, но оно по-прежнему занимает менее важное место в его соперничестве с
Китаем, чем Восточно-Китайское море.Между тем соперничество между Тайбэем и Пекином выходит за пределы Тайваньского пролива и перетекает в Южно-Китайское море7.
Совокупный эффект этих соперничеств привело к тому, что Южно-Китайское море, вероятно,
«наиболее оспариваемое морское пространство в мире» [Morton 2016: 911].
Так почему же Южно-Китайское море стало фокусом китайско- американского конфликта? Ответ совершенно очевиден: Китай заботится о Южно-Китайском море. В то время как в Пекине существуют значительные споры в отношении сухопутных границ, многие из которых были разрешены
мирными переговорами, морские споры, особенно Южно-Китайское море, со временем значительно
увеличилис. Более того, Вашингтон также придавал большое значение Южно-Китайскому морю в
6
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последние годы. Наиболее заметно, что Китай стал крупной морской державой, главным образом в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (хотя Пекин имеет глобальные устремления), и Соединенные Штаты были вынуждены принять это к сведению.
Кроме того, Южно-Китайское море было поднято до вопроса, имеющего жизненно важные национальные интересы, возникшего в принципе, и стало центральным элементом внутренней политической легитимности Коммунистической партии Китая (КПК). Для Пекина этот водоем стал символизировать сердце неприкосновенных исторических морских притязаний КНР, кристаллизовать принцип территориальной целостности и национального единства и стать исходным для вмешательства во
внутренние дела Китая самым значительным соперником великой державы. Вкратце выражаясь, для
китайских лидеров море стало главным фактором в геостратегическом соперничестве Пекина с Вашингтоном. Следовательно, в сознании коммунистических правителей Китая нет места компромиссу.
В мае 2017 года президент Си Цзиньпин, как сообщается, сказал филиппинскому президенту Родриго
Дютерте: «Мы не хотим ссориться с вами...Но если вы не решите проблему, мы пойдем на войну»8.
Поскольку Китай расширил международную торговлю в эпоху реформ после 1979 года, Пекин
начал придавать гораздо больший вес морским вопросам. Китай принял большое стратегическое военно-морское видение, широко отнесенное к покойному адмиралу Лю Хуацину (1916-2011 гг.), которое впервые было изложено в начале 1980-х годов, когда флот НОАК постепенно расширил свою досягаемость в Тихом океане в поэтапном расширении китайского моря . На первом этапе к 2000 году
флот НОАК должен был расширить свою зону операций в Приморских морях (Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море и Желтое море) до так называемой первой островной цепи - Курильских островов, Японии, Рюкюса, Тайваня, Филиппин, Борнео и Натуны Бесар. Флот НОАК расширил
свои полномочия за пределами прибрежных вод Китая, включив «близлежащие берега» или прибрежные (Цзинань) и «близкие моря» (дзиньхай). На втором этапе к 2020 году Военно-морской флот
НОАК нацелен на прогнозирование оперативного охвата так называемой второй островной цепи Бонины, Марианские острова и Каролины. На третьем этапе к 2050 году Китай станет глобальной
морской державой и, следовательно, будет наравне с военно-морским флотом США. Действительно,
деятельность ВМС и усилия по энергетическому проекту до сих пор шли в ногу с этим сроком.
Кроме того, многие стратеги НОАК взяли на вооружение американского военно-морского стратега Альфреда Тайера Махана. Махан подчеркивает центральное значение морской власти для нации,
в частности связь между военно-морской экспансией государства, экономическим развитием и ростом морской торговли9. Остров Хайнань стал морским центром для Китая. Он построил современную военно-морскую базу на южной стороне острова в Юлине, что позволяет подводным лодкам
входить без всплытия и следовательно, быть видимыми для спутников. Эти подповерхностные платформы, вероятно, включают подводные лодки с баллистическими ракетами, которые будут приобретать все большее значение, поскольку Китай дополняет свои наземные ядерные ракеты использованием морских ракет. НОАК может рассматривать Южно-Китайское море как «бастион подводных
лодок с баллистическими ракетами» - участок относительно безопасной воды, в которой он может
безопасно разместить баллистические ракеты в мирное время и начать их применение во время войны[Twomey 2013: 243].
Но почему Южно-Китайское море стало ключевым для Пекина. Во-первых, Китай превратился
из чисто континентальной державы в середине двадцатого века в морскую на рубеже XXI века. Вторая тенденция заключается в том, что экономический центр тяжести Китая переместился на юг от северо-восточного Китая - Дунбэй или Маньчжурии - к валу восточного прибрежного Китая, простирающемуся от Тяньцзиня до Шанхая и далее на юг до Гонконга, Гуанчжоу, Хайкоу и пляжей Саня. Втретьих, воды в Тайваньском проливе стали более спокойными. В период между 2008 и 2016 годами
отношения между Пекином и Тайбэем значительно улучшились.
В течение первых четырех десятилетий существования КНР вспышки напряженности были полностью континентальными. В начале 1950-х годов основным источником вспышки в Китае был Корейский полуостров (с Тайваньским проливом, являющимся второй горячей точкой). В 1960-х, 1970-х
и 1980-х годах самая горячая точка в Китае была его обширная сухопутная граница с Советским Со8
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Paul Dancel, ―China's Xi Threatened War over the South China Sea: Duterte,‖ Straits Times (Singapore), 20 May 2017.
9
―Gunboats for China's New ‗Grand Canals‘? Probing the Intersection of Beijing's Naval and Oil Security Policies,‖ Naval War College Review 62 (Spring 2009): 49–50.
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юзом, второй горячей точкой была южная сухопутная граница с Вьетнамом. Однако к середине 1990х годов наиболее заметные очаги напряженности Китая стали морскими: Тайваньский пролив был
главным предметом озабоченности, а Восточно-Китайское море являлось второй горячей точкой.
Этот переход произошел, поскольку Пекин разрешил большую часть своих наземных пограничных
споров с соседними столицами, за исключением Нью-Дели[Zhang 2012: 139].
Рост напряженности после холодной войны произошел в Тайваньском проливе, особенно во время кризиса 1995-1996 годов[Scobell 2000: 227]. Корея и Тайвань продолжали быть очагом напряженности в первое десятилетие XXI века. Тем не менее к 2010 году Южно-Китайское море, похоже, заменило Тайваньский пролив как самую серьезную морскую горячую точку для Китая. Это изменение,
похоже, совпало с дрейфом на юг экономического центра Китая. Значительным элементом этого является большая морская торговля Китая с морской Юго-Восточной Азией и за ее пределами в Европу
и на Ближний Восток, но нельзя игнорировать растущее экономическое взаимодействие Китая с континентальной Юго-Восточной Азией, с провинцией Юньнань и ее столицей Куньмином, как главной
дорогой , железнодорожным и воздушным терминалом. Кроме того, напряженность между США и
Китаем из-за Тайваня была вытеснена Южно-Китайским морем. Этот водоем стал фокусом взаимного подозрения и соперничества США и Китая.
Корейская проблема имеет как континентальные, так и морские измерения. Продолжающаяся
нестабильность на полуострове вызывает тревогу у Китая не только из-за общей сухопутной границы
с Северной Кореей, но и из-за значительной морской торговли с Южной Кореей и Японией. Напряженность в Корее обострилась, особенно с 2010 года, поскольку ядерные и баллистические программы Северной Кореи достигли значительного прогресса, отношения Пекина и Пхеньяна заметно
ухудшились.
Важность Южно-Китайского моря была только подчеркнута недавними политическими инициативами. В 2013 году президент Си Цзиньпин публично выступил с большой помпой по программе
«Один пояс, одна дорога». Он объявил об инициативе в двух громких выступлениях, один в Центральной Азии, а другой в Юго-Восточной Азии. В инициативе есть два основных компонента: континентальный и океанический. Си Цзиньпин предложил развитие сухопутного «пояса» дорог, рельсов и трубопроводов из Китая в Юго-Восточную Азию, Южную Азию и Центральную Азию, простирающихся дальше в Европу и на Ближний Восток. Он также предложил развитие «морской шелковой
дороги» из Китая через Южно-Китайское море и в Индийский
океан и за ее пределы. В планах
подчеркивалось значение двух регионов: морской Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Первый
из них является ключевым водным путем, в то время как последний становится связующим звеном
сухопутного пояса и морской дороги. Эта смелая инициатива, похоже, имеет свои корни в великом
плане развития начала XXI века, нацеленном на создание инфраструктуры Китая, что стимулировало
экономический рост в слаборазвитых не имеющих выхода к морю регионах Китая.
Когда Пекин смотрит на восток, он оказывается подкрепленным военными базами США на первой и второй островных цепях, мощным военно-морским флотом США, оспаривающим ближние моря и надежными союзниками, в частности Токио и Сеулом. Напротив, взгляд на запад показывает более открытый геостратегический ландшафт. Несмотря на то, что в первой и второй декадах XXI века
в Центральной Азии было военное присутствие США, баланс сил в этом регионе гораздо меньше искажен в пользу Америки. Пекин наладил хорошие отношения со столицами Центральной Азии и все
чаще регион входил в экономическую орбиту Китая. Более того, Соединенные Штаты приступили к
сокращению своих вооруженных сил в Афганистане, а влияние Китая в этой стране находится на
подъеме10.
Стратегия Китая в отношении Южно-Китайского моря
Политическая позиция Пекина в Южно-Китайском море была последовательной на протяжении
многих десятилетий. В то время как Пекин стремился использовать законные средства для укрепления своих территориальных претензий на этот водоем, основное обоснование его претензии историческое, и видный ученый КНР Чжу Фэн, директор Центра совместных исследований Университета
Нанкина в Южном Китае Море, характеризует подход Пекина как основанный на «историческом
10
Zhao Huasheng, China and Afghanistan: China's Interests, Stances, and Perspectives(Washington, DC: Center for Strategic and International
Studies, March 2012), accessed at https://www.csis.org/analysis/china-and-afghanistan, 30 March 2018.
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фундаментализме». Чжу противопоставляет этот китайский подход к американскому подходу, который он называет «правовым фундаментализмом»11. В 1970-х и 1980-х годах, в течение 1990-х годов и
в течение большей части первого десятилетия XXI века Китай очень успешно реализовал эту стратегию, избежав большого внимания, противоречия или сопротивления. Однако к 2010 году действия
Китая в Южно-Китайском море были более значительными и напористыми, поэтому страны ЮгоВосточной Азии все чаще вынуждены были реагировать. Филиппины и Вьетнам, опасались прямого
столкновения с Китаем. Вместо этого они предпочли прессинговать Соединенные Штаты. В результате Южно-Китайское море стало спорным вопросом в отношениях США и Китая[Scobell and Harold
2013: 111]. Пекин воспринимает позицию Вашингтона, придерживающегося принципа свободы судоходства, как предлог для вмешательства в Южно-Китайское море. По словам одного китайского ученого, «морские споры стали растущим источником неуверенности в Восточной Азии». Причины различны и «еще более осложнены участием третьих сторон» [Zhang 2012: 139].
Позиция Китая при президенте Си Цзиньпине была направлена на активизацию деятельности в
Южно-Китайском море. С декабря 2013 года Пекин приступил к масштабной программе мелиорации
земель - в общей сложности более 2900 акров были добавлены на архипелаге острова Спратли. В мае
2014 года десятки рыболовных судов, судов береговой охраны и семь боевых кораблей ВМС США
образовали концентрические кольца защиты вокруг нефтяной вышки HD-981 в 120 милях от побережья Вьетнама. Этот эпизод стал явным свидетельством подавляющей силы Пекина.
Выводы
Южно-Китайское море стало центральной точкой в соперничестве между Соединенными Штатами и Китаем.
Китай принял геостратегический подход к Юго-Восточной Азии и Южно-Китайскому морю.
Геополитика также подчеркивает, почему Азиатско-Тихоокеанский регион считается чрезвычайно
важным для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты приняли геостратегический подход в своей
ранней стратегии на двадцать первом столетии: именно поэтому Белый дом инициировал «поворот»
или «перебалансировку» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хотя остается неясным, какую политику примет администрация Трампа, Вашингтон, скорее всего, будет обязан реагировать на геополитические реалии и, вероятно, будет придерживаться жесткой линии по отношению к Пекину в ЮжноКитайском море.
Китай желает постепенно расширять свою морскую силу от своих прибрежных вод до так называемой второй островной цепи и за ее пределами. Вашингтон, похоже, решил поддерживать свое мировое океаническое превосходство и рассматривает Южно-Китайское море как центральную арену
для этой борьбы. Пекин рассматривает этот морской регион как законную сферу влияния Китая, но
интенсивность и решительность его действий обусловлены логикой геостратегического соперничества с Соединенными Штатами.
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ПРОБЛЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ КОРЕИ В СОВРЕМЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Окончание холодной войны, связанные с этим изменения в системе международных отношений на
глобальном и региональном уровнях оказали влияние на ситуацию вокруг Корейского полуострова, придав
новый импульс развитию отношений между Северной и Южной Кореей. Статья посвящена анализу
трансформации концепцийобъединения, существовавших в годы холодной войны в обеих частях полуострова. Автор также рассматривает разницу в подходах, существующую в концепциях Севера и Югаи
накладывающую свой отпечаток на переговорный процесс, а также отражающуютенденции и направления развития, преобладавших в тот или иной момент в двух корейских государствах.
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MÜASĠR BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏRDƏ
KOREYANIN BĠRLƏġMƏSĠ PROBLEMĠ
Soyuq müharibənin bitməsi və bununla bağlı qlobal və regional səviyyələrdə beynəlxalq münasibətlər
sistemində dəyişikliklər Koreya yarımadası ətrafında vəziyyətə təsir göstərib. Bu, Şimali və Cənubi Koreyalar
arasında münasibətlərə yeni impuls verib. Məqalə soyuq müharibə zamanı yarımadanın hər iki tərəfində olan
birləşmə konsepsiyasının transformasiyasının təhlilinə həsr edilib. Müəllif Şimal və Cənubun konsepsiyaları
arasında olan fərqləri, bu fərqlərin danışıqlar prosesinə təsirini araşdırıb. Müəllif həmçinin konsepsiyaların iki
Koreya dövlətində olan tendensiyalar və inkişaf istiqamətlərində əks tapmalarını nəzərdən keçirib.
Açar sözlər: Şimali Koreya, Cənubi Koreya, konfederasiya, birləşmək, milli birlik, nüvə sınaqları, koreyalar
arası barışıq, hərbi təlimlər, iqtisadi siyasət, siyasi islahatlar
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master, Baku State University
THE PROBLEM OF KOREANREUNIFICATION
IN MODERN INTERNATIONAL RELATIONS
The end of the Cold War and the changes in the system of international relations associated with it at the global
and regional levels influenced the situation around the Korean Peninsula giving new impetus to the development of
relations between North and South Korea. This article analyzes the transformation of the concepts of reunification
that existed during the Cold War in both parts of the peninsula.The author is also considering the difference in
approaches existing in the concepts of the North and the South and impacts on the negotiation process, as well as
reflecting the trends and directions of development prevailing at one time or another in two Korean states.
Keywords: North Korea, South Korea, confederation, reunification, national unity, nuclear testing, interKorean reconciliation, military exercises, economic policy, political reforms
Выдвигаемые на Севере и Юге Кореи концепции объединения оперируют понятиями «единое корейское государство», при этом само возможное будущее государство рассматривается либо как унитарное,
либо как федеративное, либо как конфедеративное. Первоначально северокорейское руководство стремилось к созданию унитарного государства − времени с момента разделения по 38-й параллели прошло немного, поэтому такое решение проблемы казалось наиболее предпочтительным. В соответствии с этой линией в августе 1948 года на всей территории полуострова (как утверждают северокорейские источники) были проведены выборы в Верховное Национальное Собрание (ВНС). Такие выборы должны были легитимировать юрисдикцию ВНС на всей территории полуострова.
На следующем этапе, после заключения перемирия 1953 года северокорейские власти представили но-
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вую формулу объединения, выдвинув предложение о введении конфедеративной системы. Согласно новой
концепции, из представителей правительств Севера и Юга следовало сформировать Верховный Национальный комитет, призванный координировать экономическое и культурное развитие двух стран. Данная конфедерация рассматривалась как переходная форма государственного устройства на пути к созданию единого унитарного корейского государства. Главной задачей этого переходного этапа считалось создание условий для проведения свободных общекорейских выборов.
В 1948 г. на Юге полуострова также было провозглашено создание унитарного государства, юрисдикция которого распространялась на всю территорию Кореи. Сеульские власти настаивали на том, что формирование единого правительства Кореи возможно лишь по итогам всеобщих выборов под наблюдением специальной комиссии ООН. Многие годы любые попытки теоретических разработок формулы реального объединения рассматривались как антиправительственная деятельность, это было обусловлено действием закона об антикоммунизме. Единственным исключением стало время Второй республики, когда на волне
временной либерализации было разработано несколько концепций объединения, таких как «объединение
послеэкономического развития», «объединение на основе нейтралитета», «объединение на основе прямых
переговоров».
В июне 1973 года лидер КНДР Ким Ир Сен изложил программу из пяти пунктов, в которой формула
объединения получила дальнейшее развитие. Будущее государственное объединение было предложено
именовать Демократической Конфедеративной Республикой Кореи. Единое правительство должно было
развивать национальную экономику и культуру для ускорения объединения; осуществлять интеграцию
оборонных потенциалов сторон; проводить единую внешнюю политику; готовить условия для достижения
национального единства. На VI съезде Трудовой партии Кореи в 1980 г. формула конфедеративного объединения была дополнена: на основе взаимного признания существующих в двух зонах идеологий и систем
предполагалось образовать единое национальное правительство (Верховное национальное конфедеративное
собрание) и под его руководством осуществлять систему регионального управления.
В конце 1980-х годов происходит отказ от радикализма, обусловленный объективными изменениями во
всей системе международных отношений. В условиях трансформации международной системы и усиливающейся изоляции Северной Кореи, ее основной целью стало обеспечение жизнеспособности. В новогоднем
обращении 1988 г. Ким Ир Сен заявил о необходимости взаимного признания существующих на Севере и
Юге различных идеологий и общественных систем. Основным принципом объединения должен был стать
лозунг «одна нация, одно государство, два строя, два правительства».
Предполагалось, что в рамках Демократической Конфедеративной Республикой Кореи правительства
Севера и Юга смогут самостоятельно издавать постановления, имеющие силу на территории их юрисдикции, при условии их соответствия общей идее конфедерации. Конфедеративные органы должны разрабатывать законы, соответствующие идее национального единства. Региональные власти сохранят контроль над
своими территориальными вооруженными силами, Конфедерация будет иметь общенациональныевооруженные силы. В рамках Конфедерации правительствам Севера и Юга были бы предоставлены широкие
полномочия в разработке и осуществлении экономической политики, Конфедерация осуществляла бы
функции по координации экономической деятельности и совместной эксплуатации общенациональных ресурсов.
На Юге в начале 1980-х годов была разработана Формула национального примирения и демократического объединения. Предполагалось, что пропорционально численности населения должен быть сформирован Консультативный совет по национальному объединению. Этот орган должен был выработать согласованный проект конституции, на основании которой проводились бы всеобщие выборы. В большей степени
формула затронула не вопросы государственной организации единой Кореи, а проблемы переходного этапа,
на протяжении которого Юг и Север должны были существовать как независимые субъекты [8,с.3738;10,с.33-34]. Виюле 1988 годаюжнокорейскийпрезидентНоТхэувыпустилспециальнуюДекларацию, провозглашавшую новую политику РК в отношении КНДР. «Северная политика» базировалась на шести основных принципах:
1.Активное стимулирование обменов между Севером и Югом, включая визиты политиков, бизнесменов, журналистов, религиозных лидеров, представителей науки, студентов;
2.Помощь членам разделенных семей в поиске, общении и посещении друг друга;
3.Развитие торговли между Севером и Югом, которая должна считаться внутренней торговлей;
4.Помощь Северной Корее в торговле со странами дружественными Южной Корее;
5.Прекращение конкуренции и конфронтации на международной арене и сотрудничество в достиже-
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нии общих интересов всей корейской нации;
6.Сотрудничество с КНДР для улучшения ее отношений со странами, дружественными Южной Корее,
включая США и Японию; одновременное улучшение связей РК с Советским Союзом, Китаем и другими
социалистическими странами.
На основании этих принципов в 1989 г/ была выдвинута формула Корейского национального сообщества. Для ускорения объединения было предложено создать некое содружество, связывающее обе части
страны. Предполагалось, что содружество возглавит Совет президентов или высших должностных лиц исполнительной власти Юга и Севера. Должен был быть сформирован кабинет министров и совет представителей из членов законодательных органов обеих сторон. Решающим шагом к межкорейскомупримирению и
объединению должна была стать встреча на высшем уровне, в ходе которой руководители Юга и Севера в
конструктивном диалоге обсудили бы и согласовали устав сообщества и «открыли эру сотрудничества и
единства».
Новые подходы, предложенные как РК, так и КНДР, стали возможны в условиях глобальных внешнеполитических изменений, связанных с распадом СССР и кризисом мировой системы социализма. Стремительное ухудшение отношений между СССР и КНДР, ярко выраженная заинтересованность Китая в сотрудничестве с США, Японией и Южной Кореей ослабили позиции Севера в межкорейском диалоге. В то
же время, Дж.Буш-старший заявил о намерении вывести с территории Южной Кореи все американское
ядерное оружие наземного базирования.
Эти внешнеполитические факторы, а также изменения в концепциях объединения сделали возможным
подписание в декабре 1991 года Соглашения о примирении, взаимном ненападении, сотрудничестве и обмене между двумя Кореями. В этом документе стороны впервые признали суверенитет друг друга, а также
сам факт существования на полуострове двух государств. Подписание данного Соглашения стало важной
вехой в переговорном процессе между Севером и Югом, так как на протяжении всех лет после заключения
перемирия в 1953 г. сохранялась правовая неопределенность. Две Кореи не признавали друг друга, при этом
каждая сторона считала себя единственно законным государством на полуострове.
В соответствии с первой главой Соглашения стороны обязались признавать и уважать системы друг
друга; не вмешиваться во внутренние дела; не предпринимать действий, направленных на подрыв существующего строя. Во второй главе Соглашения фиксировался отказ от применения силы, от взаимной
агрессии; разногласия сторон должны решаться в ходе мирных переговоров. Третья глава была посвящена
намерениям сторон развивать экономические, торговые, культурно-информационные и научные связи.
В декабре 1991 года КНДР и РК подписали специальную Декларацию о безъядерном статусе Корейского полуострова и договорились о проведении взаимных инспекций ядерных объектов в обеих его частях.
Тогда же президент РК Но Тхэу сделал официальное заявление об отсутствии на территории страны ядерного оружия.
Подписание Соглашения, а также усиливающая изоляция КНДР на международной арене способствовали корректировке концепции объединения полуострова. В апреле 1993 г. на IX съезде ВНС Ким Ир Сен
выдвинул Программу консолидации всей нации за объединение родины, состоящую из десяти пунктов:
1.Создание конфедеративного нейтрального государства при сохранении двух систем и двух правительств;
2.Сплоченность на основе патриотизма и национальной самостоятельности;
3.Обеспечение мер для сосуществования, совместного процветания, общего прогресса независимо от
региональных и классовых интересов во имя великого дела объединения;
4.Прекращение политической холодной войны, в силу которой между соотечественниками поддерживается разделение и конфронтация;
5.Ликвидация угрозы нападения, поглощения или навязывания, достижение взаимного доверия.
6.Отказ от преследования инакомыслящих, реабилитация политических узников;
7.Государственное, кооперативное или частное имущество, находящееся в собственности у отдельных
лиц или организаций, должно быть защищено; социальное положение и заслуги человека в обществе должны быть сохранены;
8.Развитие контактов, обменов и переговоров будет способствовать пониманию и доверию;
9.Консолидация усилий корейцев на Севере, на Юге, за рубежом в интересах объединения родины;
10.Высокая оценка людей, вносящих вклад в великое дело консолидации нации и объединение государства [8,с.152-153].
Также было выдвинуто четыре пункта с требованиями к Южной Корее: отказ от политики опоры на
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внешние силы; стремление к выводу американских войск с территории РК; запрет на совместные военные
учения с зарубежными военными силами; отказ от американского ядерного зонтика. Осуществление Программы консолидации, по замыслу Ким Ир Сена, могло быть возможным только после соблюдения Южной
Кореей вышеперечисленных четырех пунктов. Однако эти четыре пункта шли вразрез с теми обязательствами, которые существовали у РК перед ее союзником − США. Как уже было указано выше, расторжение
данного союза, несмотря на окончание холодной войны и изменения в расстановке сил в региональной подсистеме, не входило в геостратегические интересы ни США, ни РК.
В свою очередь, президент Ким Ёнсам, сменивший в 1992 г. Но Тхэу, выдвинул концепцию объединения, состоявшую из трех фаз. Первая фаза была обозначена как примирение и сотрудничество, преодоление
враждебности посредством развития регулярных контактов и переговоров. Во второй фазе на основе достижений первой должно быть создано корейское Содружество. В этом содружестве будут представлены
правительства обеих частей полуострова. Третья фаза предполагала создание единого корейского государства. После принятия единой Конституции на ее основе проводились бы общие выборы, формировались
единый законодательный орган и система исполнительной власти.
Были выдвинуты три ключевых принципа объединения. Первый принцип заключался в приоритете демократического общенационального консенсуса над всеми другими способами принятия решений. Это
должно было способствовать учету настроений всех слоев населения. Второй принцип предусматривал сосуществование и совместное процветание по мере ослабления конфронтации. Третий принцип должен был
обеспечить всему населению равный жизненный уровень и гарантии социального благосостояния. Данные
принципы созвучны пунктам 3, 7 и 9 Программы консолидации, предложенной КНДР. В целом, можно отметить высокую степень совпадения целей и подходов обеих сторон на декларативном уровне. Однако, как
уже отмечалось выше, КНДР требовала соблюдения четырех пунктов, предшествующих реализации Программы консолидации. В свою очередь, Южная Корея выдвигала требования по сокращению военной мощи Северной Кореи. В очередной раз между сторонами отсутствовало переговорное пространство.
Первый ядерный кризис, разразившийся весной 1993 года, положил конец планам развертывания широких контактов между двумя корейскими государствами. В формате четырехсторонних переговоров (с
участием Китая и США) кризис был урегулирован, а принятие Рамочного Соглашения и создание консорциума KEDO внесло коррективы в отношения между двумя корейскими государствами. В начале 1990-х гг.
проблема Корейского полуострова привлекала к себе относительно немного внимания. Связано это было,
во-первых, с коренной трансформацией международной системы, обусловленной окончанием холодной
войны. Во-вторых, к началу 1990-х годов практически все коммунистические режимы рухнули, и мало ктосомневался, что та же учесть постигнет северокорейский режим.
Ядерный кризис, во многом обусловленный желанием Пхеньяна привлечь внимание к Корейскому вопросу, вновь сделал проблему разделенной Кореи актуальной для всего мирового сообщества. С 1993 г.
объединение полуострова стали соотносить не только с отношениями между двумя корейскими государствами, но и с проблемой безопасности и нераспространения ОМУ в региональном и глобальном масштабе.
Первый ядерный кризис привел к приостановке межкорейского диалога. Также произошло еще одно
событие, повлиявшее на возможность осуществления контактов на высоком уровне - в июле 1994 года умер
Ким Ир Сен, в КНДР соблюдался трехлетний траур. Ким Чен Ир, занимавший пост верховного главнокомандующего, стал фактическим руководителем страны, однако формально главой государства оставался
Ким Ир Сен. Межкорейские отношения в период между 1994 и 1998 годами сводились, прежде всего, к гуманитарной помощи, предоставляемой Северу Югом, а также сотрудничеству в рамках KEDO.
Значительные изменения в межкорейских отношениях были связаны с приходом к власти в Южной
Корее президента Ким ТэЧжуна и его политикой «солнечного тепла». С 1971 г. Ким ТэЧжун начинает разрабатывать трехэтапный план воссоединения. На первом этапе (длительность которого должна была составить примерно 10 лет) − этапе конфедерации двух независимых государств, вопросы обороны, внешней и
внутренней политики решаются раздельно. Второй этап − федерация при наличии двух автономных правительств; в компетенции сформированных на основе выборов федерального правительства и федерального
парламента находятся все ключевые сферы деятельности федерального государства. Третий этап − окончательное и полное объединение, создание унитарного государства (45, с.18-21).
В основу политики «солнечного тепла» легли идеи, воспринятые Ким ТэЧжуном в ходе его долгой
научной и политической карьеры. Основные принципы политики по отношению к Северной Корее заключалась в следующем:
1.Недопущение каких-либо вооруженных провокаций со стороны Северной Кореи;
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2.Отсутствие намерений причинить ущерб или поглотить Северную Корею;
3.Активное развитие сотрудничества и обменов через границу с Севером.
На основании этих принципов и целей шло развитие контактов между Севером и Югом. «Солнечная
политика» была одобрена президентом США Б.Клинтоном, тогдашним японским премьер-министром Обучи, президентом КНР Цзян Цзэминием. Особенность этой политики заключалась в том, что экономические
связи были отделены от политических, таким образом, политические разногласия и конфликты двух сторон
не могли помешать экономическим отношениям. Ни запуск баллистической ракеты «Тхэподон-1», ни инцидент с участием военно-морских кораблей РК и КНДР в Желтом море не повлияли на экономическое сотрудничество двух стран.
Вначале экономическое взаимодействие не было оформлено институционально. Оно основывалось на
частных контрактах между северокорейскими властями и крупными южнокорейскими фирмами, такими
как Хѐндэ или Дэу, которые также получали правительственную поддержку. Наиболее известный проект
этого времени - туристический комплекс в горах Кымгансан, этот проект осуществлялся при участии корпорации Хѐндэ. К 2000 г. двухсторонняя торговля достигла объема в 425,15 млн.долл. Тогда же для укрепления образовавшихся торговых связей был создан Комитет для содействия межкорейскому экономическому сотрудничеству.
В июне 2000 г. произошло историческое событие, ставшее своеобразным итогом «солнечной политики» Ким ТэЧжуна: в Пхеньяне состоялся саммит на высшем уровне между лидерами РК и КНДР − президентом Ким ТэЧжуном и председателем Национального комитета обороны Ким ЧенИром. Встреча между
руководителями двух разделенных государств состоялась впервые за весь период раскола полуострова. В
Совместной декларации, подписанной по результатам встречи, в основном содержались договоренности,
которые уже были зафиксированы в документах 1972 и 1991 годов. Принципиально новым был второй
пункт декларации, в котором было зафиксировано, что формулы объединения, выдвигаемые сторонами,
имеют много общего.
Тем не менее, эта декларативная близость одновременно подчеркивала всю сложность реального объединительного процесса. При несовместимости общественных, экономических и политических систем двух
стран, при наличии сильной напряженности в военной сфере, выдвижение данных формул объединения
было ориентировано, прежде всего, на общественное мнение, как в самой Корее, так и за ее пределами.
Следует также особо остановиться на первом пункте Совместной декларации, в котором говорится о
том, что «Север и Юг согласились решить вопрос об объединении самостоятельно и путем совместных усилий корейского народа, являющегося хозяином страны». Если на Юге считают, что данный параграф не исключает участия внешних сил в процессе объединения (прежде всего США), то для Севера данный пункт
означает решение Корейской проблемы без вмешательства извне. Более того, в скрытой форме в этом параграфе присутствует требование о выводе американских войск с территории Южной Кореи.
В результате договоренностей, достигнутых в ходе саммита, после пятнадцатилетнего перерыва возобновились контакты между членами разделенных семей. Прошло несколько раундов переговоров на
уровне министерств. Также были проведены конференции и встречи между представителями Севера и Юга.
Однако никаких кардинальных сдвигов впроцессе объединения не произошло. Все чаще звучали заявления
о том, что в результате проведения «солнечной политики» Северная Корея приобрела выгоды в экономической и дипломатической сферах, в то время как Южная Корея не получила ничего. Политика «солнечного
тепла» была подвергнута критике, как со стороны внутренней оппозиции, так и республиканской администрацией США, пришедшей к власти в конце 2000 года.
«Солнечная политика» была сильно дискредитирована и слухами о том, что согласие на проведение
саммита было получено от Пхеньяна в обмен на сумму от 200 до 500 млн. долл. [3,с.187-188;9,с.276].
В 2003 г. эта информация была подтверждена администрацией Ким Тэчжуна. В целом, все договоренности, достигнутые с Севером (о проведении различных переговоров, возобновлении контактов) оплачиваются Югом в виде гуманитарной помощи − зерновыми или удобрениями. С 1998 по 2002 гг. общий объем
гуманитарной помощи составил около 500 млн. долл.
Помимо экономической выгоды, межкорейский саммит позволил КНДР улучшить свой имидж на
международной арене. Незадолго до саммита Ким Чен Ир посетил Пекин, где встречался с лидером КНР
Цзян Цзэминем, в июле того же года произошла встреча северокорейского руководителя с В.Путиным. В
октябре 2000 г. Северную Корею посетила М.Олбрайт, произошла временная нормализация отношений
США и КНДР. Конечно, эти события не были напрямую детерминированы межкорейским саммитом, однако свою положительную роль он сыграл. Кроме того, Северная Корея нормализовала дипотношения с три-
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надцатью странами ЕС, Канадой, и Филиппинами, вошла в состав Азиатского Регионального Форума (организация в рамках структуры АСЕАН).
Казалось бы, данные события должны оцениваться положительно -одна из целей политики «солнечного тепла» как раз и заключалась в том, чтобы активизировать международные контакты КНДР. Однако, как
это часто случается, благие намерения обернулись обратным результатом - после улучшения отношений с
КНР и Россией и постепенного сближения с США Северная Корея вновь могла играть на взаимных противоречиях этих стран.
Таким образом, политика «солнечного тепла» привела к неоднозначным результатам. С одной стороны,
на декларативном уровне произошло упрочение основ мира на полуострове, снижение напряженности в регионе, диалог Севера и Юга стал устойчивым. С другой стороны, в процессе объединения никаких сдвигов
не наметилось, а подписанное Соглашение лишь подчеркнуло те ключевые противоречия (прежде всего о
выводе американских войск), которые существуют в отношениях двух стран.
Приход к власти в США республиканской администрации во главе с Дж.Бушем-младшим, события 11
сентября 2001 года и внесение Северной Кореи в «ось зла» оказали влияние на межкорейские отношения.
Ухудшение отношений между КНДР и США, образование антитеррористической коалиции привели к тому, что Пхеньян занял выжидательную позицию. Ким ТэЧжун, несмотря на все более отчетливую критику
со стороны США, стремился продолжить дело своей жизни. Второй ядерный кризис, начавшийся в середине 2002 года, еще сильнее обострил ситуацию.
В конце 2002 г. в Южной Корее состоялись президентские выборы. На них победу одержал Но МуХѐн,
от пропрезидентской Демократической партии нового тысячелетия; на корейском политическом спектре
его можно отнести к левоцентристам. Он не только поддерживал продолжение политики «солнечного тепла», но и выступал за большую самостоятельность Южной Кореи во внешней политике, т.е. за большую самостоятельность от США. Название «солнечное тепло», правда, было заменено на более нейтральные «мира и процветания». Сеул стремится перейти к новой тактике «всеобщей взаимности», которая означала
предоставление гарантий безопасности режиму Ким Чен Ира, установление дипотношений между Вашингтоном и Пхеньяном, оказание экономической помощи Северу в обмен на отказ от нападения на Юг, прекращение ракетной программы и сокращение обычных вооружений. В октябре 2006 г. планировалось проведение второго в истории саммита между главами корейских государств. Однако в связи с введением экономических санкций против КНДР, выходом последней из шестисторонних переговоров и испытанием в
октябре 2006 г. ядерного устройства, проведение саммита было отложено на неопределенное время.В июне
2006 года было объявлено о прекращении деятельности консорциума KEDO [2,с.212-214;6,с.96-98].
Тем не менее, вторая межкорейская встреча на высшем уровне все же состоялась, в Пхеньяне в октябре
2007 г. По ее итогам Ким Чен Ир и Но МуХен подписали «Декларацию о развитии межкорейских отношений, мире и процветании», развивающую идеи и принципы Совместной декларации 2000 года.
Обострение ситуации на полуострове вновь произошло в мае 2009 г., когда КНДР продолжила свои
подземные ядерные испытания. В ответ на действия Пхеньяна СБ ООН принял резолюции 1718 и 1874,
требующие от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере и вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.
Степени крайнего обострения межкорейские отношения достигли после гибели 26 марта 2010 г. в
Желтом море южнокорейского корвета «Чхонан», который затонул в районе контролируемого Сеулом острова Пэннендо недалеко от границы с КНДР в результате сильного взрыва, причина которого не установлена. В Сеуле обвинили Пхеньян в уничтожении корабля. В том же 2010 году, 23 ноября, в районе острова
Йонпхендо в Желтом море произошел крупнейший за последние 50 лет вооруженный инцидент. По сообщениям из Сеула, остров был подвергнут артобстрелу со стороны Севера и южане открыли ответный огонь.
С приходом к власти в 2011 г. в КНДР Ким ЧенЫнамежкорейские отношения еще более обострились.
Северная Корея 24 января 2013 г. заявила о намерениях атаковать Соединенные Штаты своей ракетноядерной программой, объявив США «заклятым врагом корейского народа» и произведя в феврале того же
года третьи по счету ядерные испытания. В ответ СБ ООН принял новую резолюцию 2094 с новыми санкциями [4].
Стартовавшие в феврале 2014 г. американо-южнокорейские военные учения «Ки Ризорв» и «Фоул
Игл» спровоцировали артиллерийскую перестрелку в акватории Южном море. Весной 2015 г. в знак протеста против этих учений Северная Корея выпустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря и
четыре ракеты – в сторону Желтого моря, а также произвела запуск семи ракет класса «земля-воздух» в сторону Восточно-Китайского моря [7,с.367-368].

144

Вместе с тем в 2013-2015 гг. при администрации президента РК Пак Кын Хе, выступившей с программой укрепления доверия на Корейском полуострове, предпринимались попытки активизировать сотрудничество. В частности, возобновились встречи разделенных семей. Пришедший к власти в РК в мае 2017 г.
Мун Чжэ Ин выступил за нормализацию межкорейских отношений, в частности, он не исключил возможности визита в Пхеньян при «правильных обстоятельствах». Тем не менее, напряженность на полуострове
не снизилась: Пхеньян продолжил испытывать новые образцы ядерного оружия и средств его доставки, а
южнокорейские вооруженные силы не отказались от совместных с США учений вблизи границ КНДР
[1,с.4-5;5,с.352-353].
2018 год принес определенные надежды в межкорейском урегулировании. 9 января 2018 г. прошли переговоры представителей обоих государств в демилитаризованной зоне в деревне Пханмунджом в здании с
символичном названием «Дом мира».Из совместного заявления явствует, что обе стороны готовы сделать
шаги по снижению военной напряженности на Корейском полуострове и продолжить диалог. 20 января
2018 г. в штаб-квартире МОК в Лозанне состоялась встреча представителей Национальных олимпийских
комитетов (НОК) двух стран, где была подписана декларация об участии северокорейских спортсменов на
Зимней Олимпиаде в феврале 2018 г. в Пхенчхане (РК).Потепление отношений между двумя Кореями
нашло свое выражение в Межкорейском саммите 27 апреля 2018 года в том же Пханмунджоме, который
стал 3-й встречей на высшем уровне (после 2000 и 2007 гг.)в лице Ким ЧенЫна и Мун ЧжэИна. По итогам
встречи была принята декларация, где указывалось, что «Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и
воссоединение». В нынешнем же, 2018 году, состоялась историческая встреча руководителей США и Северной Кореи. Саммит США-КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре, основной темой встречи Дональда
Трампа и Ким ЧенЫна стало ядерное разоружение Северной Кореи.
Происходящие в последний год события вызывают у экспертов вопросы, с чем же связано такое внезапное потепление ситуации вокруг Корейского полуострова? Несомненно, совпадение сразу нескольких
тенденций. Во-первых, северокорейское руководство, опасаясь возможного вооруженного удара со стороны
США, вероятность которого резко возросла с приходом к власти Д.Трампа, решило снизить градус напряженности и дало понять южнокорейской стороне, что готово на восстановление культурных и гуманитарных контактов. Во-вторых, южнокорейская администрация президента Муна в последнее время стала рассчитывать на то, что частичная нормализация межкорейских отношений снизит вероятность возникновения
на полуострове вооруженного конфликта. Все эти события, несомненно, вызывают сдержанный оптимизм.
Насколько, движение в сторону дальнейшего межкорейского диалога продолжится, покажет время.Хочется,
однако, надеяться на перспективность событий последнего времени для общекорейского объединения.
Предпосылки для этого имеются.
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əməkdaşlığın səviyyəsinin mühüm göstəricisi olaraq, əhəmiyyətli xarici siyasi vasitədir. Bir sözlə,
karbohidrogen ixracı və digər növ enerji əməkdaşlığı dövlətin xarici-siyasi fəaliyyətinin və xarici siyasətinin
mühüm amilinə çevrilmişdir.
Açar sözlər: Energetika, aktor, neft-qaz resursları, region, qloballaşma, mal dövriyyəsi, tranzit,
korporasiya, iqtisadiyyat, ümummilli təhlükəsizlik.
Firangiz QURBANOVA
master, Baku State University
Farida AYDĠNLĠ
PhD, Baku State University
INFLUENCE OF THE POWER FACTOR ON FOREIGN POLICY OF THE STATE
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regions. As it is noted in article, oil and gas resources, their development and transportation are a
considerable indicator of level of political and economic interaction between the states and the serious
foreign policy tool. In a word, export of hydrocarbons, other types of power cooperation have turned into an
important factor and the lever of foreign policy activity and foreign policy of the states.
Keywords: Power industry, actor, oil and gas resources, region, globalization, commodity turnover,
transit, corporation, economy, national safety.
В XXI веке энергетика все еще остается одним из ключевых факторов, определяющих контуры
будущего мира. Растущее значение энергоресурсов в мировой политике вызывает новое обострение
противоборства между ведущими державами за контроль над ними. Многочисленная группа современных политологов полагает, что геоэкономические факторы являются предопределяющими в системе
современных международных отношений [1, с.191]. Так, идеологические конфликты, которые доминировали на мировой арене ещѐ со времен Великой французской буржуазной революции, в настоящее
время уступили место более «мягкому» экономическому соперничеству. Известный российский эконо-
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мист и геополитик А.И.Неклесса отмечает, что «реально утверждающийся на планете порядок всѐ более отчѐтливо проявляется как порядок экономический Pax Oeconomicana. Геополитические факторы
деления мира уступают место геоэкономическим силам его объединения» [5,с.74]. Кроме того, многие
современные исследователи называют геоэкономику новым измерением геостратегии или даже новой
геополитикой. Так, один из зачинателей школы геоэкономики В.А.Дергачѐв рассматривает геоэкономику как «современную геополитику, формирующуюся под воздействием факторов глобализации и регионализации» [9]. Э.Г.Кочетов связывает появление геоэкономического феномена с процессом глобализации, где принципиальную роль играют явления транснационального характера. При этом ученый
также справедливо утверждает, что «силовая компонента всѐ более сближается с геоэкономической, оттесняя в прошлое геополитические, имперские, идеологические притязания» [10].
На наш взгляд основной причиной интенсивного развития геоэкономической парадигмы современных международных отношений заключается в понимании населением планеты важности экономики как таковой в социальных отношениях. Увеличение роста населения Земли приводит к резкому
уменьшению многих ресурсов потребления, загрязнению окружающей среды, скачку в сфере СМИ, и
приводит к осознанию неизбежности взаимозависимости государств и народов. Следствием этого явился процесс глобализации. Следует отметить, было бы ошибкой полагать, что глобализация международных экономических отношений зародилась в прошлом столетии. Безусловно, в XX веке по вышеуказанным причинам произошѐл беспрецедентный скачок в данном направлении, наряду с другими
сферами жизни общества. Но сам процесс экономической глобализации наблюдается практически на
всѐм протяжении развития общественных отношений (особенно, с начала мирового разделения труда),
являясь его естественной и неотъемлемой частью.
К концу XX столетия глобализация привела к детерриторизации экономических отношений, что в
итоге лишило национальные государства части их полномочий по контролю над мировой экономикой.
Вышеописанное подтверждают факты: за последние десятилетия количество и значимость межгосударственных организаций экономической направленности, как регионального (НАФТА, АТЭС), так и
глобального (ВТО, МВФ) характера возросла в разы, что наглядно свидетельствует о приоритетности
международных экономических отношений в сравнении с прочими. В то же время, на международной
арене резко возросло количество транснациональных корпораций (ТНК), на которые приходится до половины мирового промышленного производства и около 70% мирового товарооборота. Согласно данным ЮНКТАД, в 2010 году на долю зарубежных филиалов ТНК пришлось более 10% мирового ВВП и
1/3 мирового экспорта. Доходы некоторых ТНК настолько велики, что превышают ВВП многих суверенных государств. Нередко ТНК используются государствами-учредителями в качестве дополнительно механизма влияния на мировой арене. Тем не менее, сегодня ТНК в значительной степени неподвластны государствам-учредителям, что даѐт основание некоторым исследователям называть их «акторами вне суверенитета». Таким образом, на международной экономической арене государства конкурируют как между собой, так и с ТНК, не желая лишаться части своего суверенитета, а вместе с тем и
столь значимого инструмента внешней политики.
Немаловажным фактом является и то, что современная внешняя политика государств являет собой
преимущественно внешнеэкономическую стратегию, поскольку экономическая безопасность стала базовой составляющей национальной безопасности. Следовательно, чтобы быть в числе ведущих мировых держав или вести относительно независимую внешнюю политику в настоящее время государства
должны обладать, в первую очередь, внушительным экономическим потенциалом. Сегодня ведущие
экономики планеты интегрируются в различные совещательные объединения («Группа двадцати»,
«Группа восьми/семи») для построения общей взаимовыгодной политики. Необходимость экономического благосостояния государства в контексте обеспечения общенациональной безопасности довольно
ярко демонстрирует следующая выдержка из Стратегии национальной безопасности США 2010 г.:
«Благополучие американских граждан будет определять силу Америки в мире, особенно в то время, когда наша экономика неразрывно связана с глобальной. Наше экономическое процветание служит неиссякаемым источником нашей мощи. Оно оплачивает наши затраты на оборону, материально обеспечивает наши усилия в дипломатии и развитии, а также выступает важнейшим ресурсом нашего влияния в
мире» [8,с.13].
Вышесказанное даѐт основание утверждать, что современная внешняя политика США, бесспорно,
одной из мощнейших мировых держав, нацелена, главным образом, на обеспечение экономического
благополучия страны. Можно сказать, что это и есть проявление геоэкономики государства, когда в ос-
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нове внешнеэкономической политики в равнозначной степени лежат как экономический, так и геополитический интересы. Итак, геоэкономика – это та же геополитика, но в современном выражении. Тем
не менее, некоторые исследователи всѐ же усматривают некую долю самобытности геоэкономической
действительности. Так, например, Н.С.Розов расценивает геополитику и геоэкономику как «тесно взаимодействующие реальности, иногда почти сливающиеся (борьба за проливы или за нефть, вмешательство в монополию государства на сбор налогов), но всѐ же автономные друг от друга сферы, в которых
действуют отдельные «объективные логики» (динамические закономерности) [7,с.113]. Данный тезис
Н.С.Розова представляется несколько спорным, поскольку чрезмерно сужает функциональную сферу
как геоэкономики, так и геополитики. В действительности же геоэкономическая и геополитическая реальности – проявления одного и того же основополагающего принципа природы акторов международных отношений – стремление к доминированию над конкурентами.
Степень взаимозависимости современного мира и необходимость международного сотрудничества, прежде всего, с целью обеспечения экономической безопасности убедительно продемонстрировали сначала мировой финансовый кризис 2008-2011 гг., а впоследствии и экономическая депрессия всей
еврозоны, спровоцированная внутриэкономическим кризисом небольшой европейской страны и продолжающаяся по сегодняшний день. В то же время внешнеэкономическую парадигму акторов международных отношений можно разделить на несколько составляющих, среди которых наибольшую значимость на современном этапе играет энергетический фактор.
Борьба за контроль над территориями с большими запасами энергоресурсов стала основой внешнеполитического курса ведущих мировых держав. Г.В. Косов и А.Ю. Колчанов справедливо подчѐркивают, что «страны и корпорации, осознанно, а порой, даже подсознательно, включаясь в новую систему
экономических и политических международных отношений, стремятся получить доступ к энергетическому базису, который выступает в наше время базисом углеводородным» [4,с.73].
Отметим, что 39,5% всей электроэнергии в мире производят с помощью нефти, 24,3% – угля,
22,1% – газа, 6,9% – воды, 6,3% – атома. При этом, «мировые запасы нефти составляют, по данным некоторых источников, около 140-200 миллиардов тонн. Из них приблизительно 3 миллиарда тонн находится в США, 8 миллиардов – в Венесуэле, 6 миллиардов – в Мексике, 35 миллиардов – в Саудовской
Аравии, 13 миллиардов – в Ираке, 12 миллиардов – в Иране, 13 миллиардов – в Кувейте, 13 миллиардов
– в Объединенных Арабских Эмиратах, 5 миллиардов – в Азербайджане, 4 миллиарда – в Ливии, 2
миллиарда – в Нигерии, 3 миллиарда в Китае, 17 миллиардов – в России, 9 миллиардов – в Казахстане и
чуть более 30 миллиардов во всех остальных странах» [3,с.896].
При этом, среди энергоносителей важное место в мире после нефти занимает газ, который расценивается современными экспертами как «запасное топливо». В число стран, «обладающих наиболее богатыми запасами газа и больше всех добывающих газ, входят Россия (в этой стране находится 23% мировых запасов, ежегодная добыча в среднем составляет 574 миллиарда кубометров), США (соответственно 21,3%, 550 млрд.куб.м), Канада (7,2%, 186 млрд.куб.м), Великобритания (4,4%, 90 млрд.куб.м),
Алжир (3,3%, 72 млрд.куб.м), Голландия (3%, 64 млрд. куб.м), Индонезия (2,6%, 68 млрд. куб.м), Иран
(2,4%, 50 млрд.куб.м), Саудовская Аравия (2,2%, 46 млрд.куб.м), Узбекистан (2,2%, 51 млрд.куб.м),
Норвегия (2,3%, 48 млрд.куб.м), Малайзия (2%, 41 млрд.куб.м), Мексика (1,8%, 35 млрд. куб.м), Туркменистан (1,6%, 50 млрд.куб.м), Азербайджан (0,8%, 4,5 млрд.куб.м) и Казахстан (0,6%, 12 млрд.куб.м).
Стоит отметить, что наличие крупных запасов углеводородов в значительной степени определяет
место и роль того или иного актора в современной глобальной системе международных отношений.
Более того, экономическое благосостояние многих государств-экспортѐров энергоресурсов находится
порой в абсолютной зависимости от мировых цен на нефть и газ. Наглядным примером сегодня служат
Венесуэла, большинство стран Персидского залива и Каспийского бассейна, Россия. Но и международная роль транзитных путей доставки энергоносителей многозначительна. В данной связи в первую очередь следует отметить роль морских проливов глобального значения: Ормузский пролив, Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский пролив, Босфор и Дарданеллы, Панамский канал и др.
Кроме того немаловажное значение в процессе транспортировки энергоносителей имеют государства с выгодным геостратегическим положением. Данные страны за последние десятилетия помимо
традиционного военно-стратегического, освоили новую модель использования своего географического
преимущества – транзит энергоресурсов, зачастую составляющий существенную долю дохода в государственный бюджет. Глобальная конкуренция за обладание энергоресурсами и контроль над основными территориями их транспортировки без преувеличения являются одной из основных причин
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наиболее крупных вооружѐнных конфликтов современности. В качестве примера можно привести войну США и их союзников в Ираке в 2003 – 2011 гг. или военную операцию НАТО в Ливии. К тому же
современные события вокруг Сирии многие исследователи связывают, в том числе, и с проблемой
транспортировки нефти из Ирана и Ирака в Европу. Подобные умозаключения были не лишены логики, прежде всего, потому, что потенциальная реализация нового проекта газопровода Иран-ИракСирия-Греция наряду с намерением иракских и сирийских властей увеличить объемы транспортировки
нефти по иракско-сирийской артерии Киркук-Банияс планировали неизбежно повысить роль Сирии на
западноевропейском рынке нефти и газа. Данная перспектива, безусловно, не соответствовала внешнеполитическим интересам Запада в контексте сотрудничества с Дамаском, поэтому данный проект оказался крайне сомнительным [6].
Всѐ сказанное свидетельствует о высокой степени значимости экономики и экономической мощи в
иерархии элементов структуры современных международных отношений. Иначе говоря, в настоящее
время финансовая составляющая потенциала того или иного актора международных отношений призвана играть одну из определяющих ролей в становлении его внешнеполитических позиций. Это справедливо, прежде всего, в отношении государств, мощь которых формируется из множества факторов
(военно-стратегического, дипломатического, экономического, идеологического и т.д.) в отличие от других акторов международных отношений, как правило, стоящих на почве одного фактора. К примеру,
мощь ТНК заключается лишь в их экономических ресурсах, а мощь межправительственных организаций – в их политическом потенциале. Следовательно, чтобы отстоять свои позиции в глобальной системе современных международных отношений, государства вынужденно втянуты в новые правила
«игры», где принципиальную роль играет геоэкономический потенциал «игроков».
После первого энергетического кризиса в середине 70-х годов XX в. энергетический фактор стал
играть в мировой политике не меньшую роль, чем военный, что привело к формированию и дальнейшему развитию энергетической дипломатии в качестве инструмента международной политики. Ее важной особенностью стало тесное взаимодействие внешнеполитических ведомств и компаний, рост активной роли последних на международной арене в качестве самостоятельных игроков, повышение значимости в международных делах энергетической дипломатии. Таким образом, на внешнюю политику
любого государства большое влияние оказывают экономические факторы, в число которых, наряду со
многими другими, входит стремление к освоению внешних рынков для поставки своей продукции на
экспорт. Под «внешней энергетической политикой понимается сфера деятельности государства в международных отношениях по защите и отстаиванию национальных интересов, обусловленных производством, транспортировкой и потреблением энергоресурсов. Заметим, что цели, задачи, приоритеты и
направления внешней энергетической политики тесно связаны с «внешней политикой» [2с.64-65]. В ее
рамках взаимоотношения развиваются по следующим основным направлениям: между странамиимпортерами, странами-экспортерами, между этими группами государств, объединенных в международные организации глобального и регионального значения, между странами-производителями и потребителями, а также ТНК, между самими ТНК. Можно выделить еще и комплекс отношений между
странами-экспортерами и импортерами, а также странами, обеспечивающими транзит энергетических
ресурсов.
На сегодняшний день энергетический вопрос стал одним из ключевых вопросов в мировой политике. В данной сфере пересекаются интересы крупнейших мировых акторов: России, США, Китая, ЕС.
Следовательно, вопросы в области энергетики играют значительную роль при формировании внешнеполитических стратегий государств. Одним из средств осуществления таких стратегий является энергетическая дипломатия, а геостратегия в свою очередь осуществляет координацию курса дипломатических методов и средств для установления взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества в
энергетической сфере. Энергетический вопрос является важнейшим составляющей внешней политики
государств мира. Отметим, что большинство стран мира являются импортерами энергоресурсов. Энергетическая безопасность этих стран напрямую зависит от положений на мировых энергетических рынках, и ни одна страна не хочет допускать бесконтрольной конкурентной борьбы. Поэтому страны готовы к активному сотрудничеству в области энергетической сферы, таким образом, во многих странах
стало формироваться специальное направление их внешней политики и дипломатии − энергетическая
политика и энергетическая дипломатия.
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В статье анализируются причины возникновения каталонской проблемы. Также в статье исследуются исторические факты возникновения каталонского кризиса, процессы, приведшие к политическому разногласию и этапы, ставшие причиной проведения референдума. Дается позиция Европейского Союза. Автор приходит к заключению, что кризис, возникший в результате притязаний
этнических групп, еще не разрешен и именно вмешательство Европейского Союза может урегулировать возникший кризис.
Ключевые слова: Каталонский кризис, этническая группа, Европейский Союз, референдум
Kamal BINYƏTLI
Magistr, Bakı Dövlət Universiteti
KATALONĠYA PROBLEMĠ VƏ AVROPA ĠTTĠFAQININ MÖVQEYĠ
Məqalədə Kataloniya probleminin səbəbləri təhlil edilir. Məqalədə həmçinin Kataloniya böhranının
tarixi faktları, siyasi fərqliliklərə və referenduma səbəb olan mərhələlərə səbəb olan proseslər də nəzərdən
keçirilir. Avropa İttifaqının mövqeyi verilir. Müəllif etnik qrupların iddialarından irəli gələn böhran hələ həll
olunmadığını və ortaya çıxan böhranı həll edə biləcək Avropa İttifaqının müdaxiləsinin nəticəsinə gəlir.
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THE PROBLEM OF CATALONIA AND THE POSITION
OF THE EUROPEAN UNION
The article analyzes the causes of the Catalonian problem. The article also examines the historical facts
of the Catalonian crisis, the processes that led to political differences and the stages that caused the
referendum. The position of the European Union is given. The author comes to the conclusion that the crisis
resulting from the claims of ethnic groups has not yet been resolved and it is the intervention of the
European Union that can resolve the crisis.
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Каталонский сепаратизм, движение, выступающее за расширенную автономию Каталонии и в
перспективе за ее отделение от Испании, порой прибегавшее к терроризму, находится в испанском
контексте в значительной степени в тени баскского сепаратизма. Хотя, вместе с тем, имеет значительно более глубокие исторические корни.
Каталония вошла в состав королевства Арагон, основы будущего испанского королевства, в результате марьяжа представителей правящих домов в 1132 году, сохранив автономию и законы. Нынешний каталонский флаг это знамя арагонской короны, ―senyera‖, четыре горизонтальные полосы на
желтом фоне. [2, c.112] С XV века постоянные с ней проблемы, она периодически выступала за расширение своих административных прав или даже реставрацию независимой монархии. Португалии в
свое время Испания лишилась именно поскольку была занята разбирательством с каталонцами. До
середины 17 века Каталония сохраняла целостность, однако по Пиренейскому договору 1659 года
она была разделена между Испанским и Французским королевствами. В 1714 году Каталония была
окончательно присоединена к испанскому королевству. [3,c.217] В итоге же Каталония осталась без
всех привилегий, какие и были, в начале XVIII века, поскольку выступила в очередном конфликте заодно с британцам. После Утрехтского договора испанцы с ней разобрались по-свойски.
В 1932 республиканцы, ставя задачу таким образом предотвратить эскалацию сепаратистского
движения, дали было автономию Каталонии, но нашлось и в Мадриде немало желающих ее отобрать,
и немало радикалов на местах, в 1934 начал было осуществляться проект создания независимой Каталонии. Каталонский сепаратизм франкистских времен проявлялся сперва в форме ―каталонского
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национального фронта‖ (ФНК), склонившегося в 60-е годы к марксизму. [5,c,216] В 1969 от него
отошли радикалы, взявшие титул ПСАН ("национально-освободительная социалистическая партия"),
а от них потом еще большие радикалы, под названием ПСАН-п (добавление означает ―временная‖),
адвокатировавшие применение насилия для завоевания независимости, и отметившиеся несколькими
акциями, почти незаметными широкой публикой. В 1969 же году прибегнула к терроризму еще одна
каталонская группа, ФАК (―каталонский освободительный фронт‖), за два следующих года учинившая более 100 терактов, но без жертв.
Только в 1979 году Каталонии был присвоен автономный статус, а каталанский язык признали
официальным в регионе. Новый статус предоставлял некоторую самостоятельность в области здравоохранения, образования, транспорта, а также возможность создание собственных сил правопорядка, своего правительства и парламента. Но автономия не была абсолютной: например, любое решение каталонского правительства (Женералитата) так же, как и парламента, могло быть отменено в
Мадриде. [1,c.320]
Наибольшую (но только сравнительно с другими такого же профиля, и никак по масштабу не
сравнимая с баскскими сепаратистами, сопоставимая скорее с галисийскими и канарскими) известность из каталонских воинствующих организаций приобрела каталонская сепаратистская группа под
названием ―Терра ллиуре‖ (―свободная земля‖). Создана она в 1979 диссидентами из различных каталонских групп, и ставила конечной целью создание независимой марксистской Каталонии, в составе
тогдашних испанских провинций Каталония и Валенсия, предполагая добиться сецессии применением насилия и устроением терактов. ―Терра лиуре‖ участвовала в одном ряду с прочими организациями такого рода в прессинге чиновников кастильского происхождения и организовывала акции замалевывания указателей-вывесок-объявлений ―на кастильском‖, со временем перешла и к терроризму, в
основном избрала в качестве целей французские и ―кастильские‖ фирмы, полицию, армию. Ее непосредственным родственником являлась марксистско-ленинистская по идеологии группа ЕРКА
(―красная армия освобождения Каталонии‖), нападавшая на американские объекты и граждан в Каталонии в конце 80-х.
От рук ―Тл‖ погиб только один человек, прохожая взрывной волной была отброшена на стену. В
свою очередь, не менее четырех членов группы погибло в процессе ее работы – трое подорвались на
собственных бомбах в процессе сборки и доставки, один убит полицией. В июле 1991 года активисты
"ТЛ" анонсировали прекращение активности и присоединение к Каталонской националистической
партии, но не все члены группировки поддержали это решение, и именно им атрибутируют подрыв
нефтепровода незадолго до барселонской олимпиады, а также запуск нескольких ракет в воздух над
стадионом, где проходила церемония открытия. Окончательно ―ТЛ‖ прекратила существование в
1995. [4,c.337]
Для каталонцев в пост-франкистской Испании, несмотря на возражения с мест, и в первую очередь в Мадриде, была создана автономная единица, с 1979 выбирается местная легислатура ―генералитат‖, где порой складывались такие альянсы, как местных коммунистов (ПСУК), сепаратистов
(ЕРК) и каталонского филиала партии социалистов В 2005-2006 каталонцам выдали после тяжелых
переговоров расширенную автономию. В 2006 году с подачи премьера-социалиста Сапатеро центральное правительство значительно расширило права местного самоуправления и предоставило Каталонии право распоряжаться всеми местными налогами и половиной централизованных налогов,
собранных в провинции. Каталонцы также получили право называться нацией (являющейся частью
испанской).
В рамках автономии за государственный счет, например, переводили популярные передачи на
каталонский и платили надбавки за знание каталонского языка. Несмотря на принятые меры, каталонский сепаратизм проявляет себя в самых разных формах - от боления за футбольный клуб "Барселона" до освистывания королевской четы и испанского гимна. Периодически поднимался вопрос и об
отделении от Испании. ЕРК (―республиканская партия Каталонии‖) пробовала в 90-е выходить на
выборы под флагом борьбы за независимость, но снискала лишь 10% голосов. в 2009 пробовали пробовали неофициальные референдумы на тему независимости, а в 2010 прошли массированные демонстрации, около миллиона участников, с требованиями дальнейшего расширения автономии, в
2012 на аналогичные марши выходило от 600 тыс. до 1,5 миллионов чел. Помимо собственно проблемы выхода из состава Испании Каталонию ожидает еще одна проблема, и, быть может, не меньшего масштаба: Евросоюз категорически отказался признавать любые отделившиеся от стран-членов
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регионы своими новыми компонентами, и требует от них проходить заново весь путь, предусмотренный для желающих вступить в это объединение. [7]
В 2009 и 2010 году в Каталонии были проведены неофициальные консультативные референдумы о независимости автономии, на которых более 90 % проголосовавших высказалось за отделение
от Испании.
Однако центральное правительство Испании всяческие блокировало действия сепаратистов. В
2010 году Конституционный суд Испании отменил реформу автономного статуса Каталонии: каталонцы снова потеряли возможность сохранять у себя большую часть налогов, а также право называться нацией.
С этого времени начался очень быстрый рост протестных настроений: за последние семь лет
число сторонников отделения от Испании выросло с 15 до 40 с лишним процентов.
9 ноября 2014-го каталонское правительство во главе с праволиберальным сторонником независимости Артуром Масом провело "общекаталонскую консультацию" (референдум был запрещен
Конституционным судом). 80,76% от всех проголосовавших высказалось тогда за независимость. [8]
1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости региона. "За" проголосовало 90,18 % избирателей (чуть больше 2 млн. человек). Явка составила 43,03 %. Властями Испании
референдум рассматривается как незаконный.
Референдум обернулся массовыми беспорядками и демонстрациями. Против тех, кто хотел высказать свою позицию по поводу независимости региона, в ход шли дубинки и резиновые пули. По
данным Женералитета (регионального правительства), от действий полиции Испании пострадало
свыше тысячи человек. Акции протеста продолжались несколько дней.
27 октября 2017 года парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. В ответ испанское правительство ограничило автономию региона, применив
155-ю статью конституции. Один из главных идеологов референдума Карлес Пучдемон был отстранен от должности главы Каталонии, а парламент автономии был распущен. Некоторые из бывших
членов Женералитета бежали за рубеж или были заключены под стражу. Им грозит до 30 лет тюрьмы. Сам Пучдемон смог срочно уехать в Брюссель, где находится до сих пор. В Испании действует
ордер на его арест по обвинениям в мятеже и растрате.
1 декабря 2017 года в Каталонии прошли досрочные парламентские выборы. Несмотря на то,
что формальную победу одержала центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось получить большинство — 70 депутатских мест из 135. [9]
30 января 2018 года в новом парламенте Каталонии должно было состояться заседание по
утверждению Пучдемона главой Женералитета. Однако за несколько часов до этого спикер Роже
Торрен сообщил, что заседание отложено. Причины — решение Конституционного суда Испании,
требующего, чтобы кандидат лично присутствовал в парламенте. Пучдемон, опасаясь на родине ареста, по-прежнему находится в Брюсселе. По данным европейских СМИ, лидеры сепаратистских партий Каталонии приступили к обсуждению альтернативного плана, который позволит Пучдемону сохранить влияние, даже если он не сможет формально возглавить правительство. Одновременно сообщается о наличии признаков раскола среди сторонников независимости, чем может воспользоваться официальный Мадрид, который пока по-прежнему правовыми средствами контролирует
ситуацию в регионе. Согласно Конституции, действие 155-й статьи прекратится только после того,
как в Каталонии будет сформировано новое правительство. [9]
Евросоюз все это время оставался на стороне официального Мадрида. Глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что ЕС не признает независимости Каталонии. Государственный департамент США также заявил, что считает Каталонию неотъемлемой частью Испании. Генеральный
секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к решению кризиса вокруг Каталонии конституционным путем. В поддержку целостности Испании высказался также Кремль. Поддержку каталонцам
выразили только отдельные европейские регионы, где традиционно сильны сепаратистские настроения. Например, в бельгийской провинции Фландрии состоялась манифестация против насилия в Каталонии, а шотландские националисты приняли резолюции в поддержку испанского региона.
В преддверии прошлогоднего референдума европейские СМИ и исследовательские институты
опубликовали целую серию материалов о том, какую цену Каталонии придется заплатить за свое

154

упрямство. Основные потери предполагались из-за того, что отделение от Мадрида будет автоматически означать и выход из ЕС, и, следовательно, утрату доступа к единому европейскому рынку.
Также предполагалось, что Мадрид может объявить бойкот товарам, произведенным в Каталонии (сейчас 35% каталонского экспорта уходит на рынок остальной Испании), инвесторы начнут
выводить свои капиталы, а кредиты на открытых рынках резко вырастут для Барселоны в цене. В
целом, экономика Каталонии, по различным оценкам, могла уменьшиться на 20-30%.
Остальная Испания при этом раскладе должна была потерять до 2% от ВВП (в первую очередь,
за счет сокращения доходов от туризма и снижения налоговых взносов). А при самом неудачном
сценарии — оказаться на пороге долгового кризиса. Сейчас госдолг Испании составляет 99,4% ВВП,
а с потерей пятой части экономики он должен вырасти до 124% ВВП. Это вдвое выше, чем допускается Маастрихтскими критериями, и второй рекордный показатель в зоне евро (выше только у Греции). Последнее обстоятельство превращает каталонский кризис из национальной проблемы в общеевропейскую. [7]
Впрочем, на практике — по крайней мере, пока — все выглядит не так сложно. 2 октября 2017
года, то есть на следующий день после референдума, евро действительно упал на 0,7% по отношению к доллару, а доходность испанских 10-летних облигаций поднялась выше 1,7% годовых, потянув за собой бумаги Италии и Португалии. Но ситуация достаточно быстро нормализовалась.
Некоторые международные компании и банки сразу после референдума объявили о переносе
своих филиалов из Барселоны в Мадрид и Валенсию. Для этих целей центральное правительство
Испании оперативно утвердило регулирование, предусматривающее упрощенный режим для переноса финансовой базы из Каталонии в другие регионы. По разным оценкам, "побег" из бунтующего
региона осуществили порядка 3 тыс. юридических лиц. Но процесс постепенно замедляется. Хотя
бизнес, безусловно, по-прежнему не доволен возникшим правовым хаосом и призывает каталонских
политических лидеров как можно быстрее обеспечить стабильность. [8]
Общий ВВП Испании, несмотря на пессимистичные прогнозы, показал к концу 2017 года рост в
3,1%. Эксперты объяснили это низкой вероятностью отделения Каталонии, сохраняющимся интересом инвесторов к Испании в целом и к Каталонии в частности, а также дешевизной денег на международных рынках, которая позволит Европейскому Центробанку в случае необходимости оперативно вмешаться в ситуацию.
Из национальной проблемы в общеевропейскую
На сегодняшний день в европейских СМИ преобладает мнение, что после продолжительного
обмена критическими замечаниями и, возможно, даже введения каких-то взаимных санкций Мадрид
и Барселона все-таки будут вынуждены пойти на переговоры. Компромиссом может стать расширение полномочий Каталонии (например, в вопросе распределения налоговых сборов) в обмен на отказ
от идеи независимости.
А вот для остального Евросоюза каталонский кризис может иметь более долгосрочные последствия. В Брюсселе небезосновательно боятся новых вспышек сепаратистских настроений: "хороший" потенциал в этом вопросе есть у британской Шотландии, бельгийской Фландрии, испанской
Страны Басков, румынской Трансильвании, французской Корсики и отдельных итальянских регионов (правая партия "Лига Севера" агитирует за независимость провинций Пьемонт, Венето и Ломбардия, а также за создание государства Падания со столицей в Милане).
Вторая проблема — непрогнозируемость Испании, вынужденной подстраивать свою внешнеполитическую линию под новые обстоятельства. Например, Мадрид в категорической форме потребовал исключить Косово из плана расширения Евросоюза наБалканы, поскольку история возникновения этого государства может стать примером для Каталонии. [9]
И третья, и, возможно, самая большая тревога Брюсселя связана с планом дальнейшей федерализации ЕС. Если "Брекзит" можно было объяснить половинчатой интеграцией Великобритании в
европейскую семью (страна не входила в зону евро и Шенгена и т.п.), то нынешний политикоправовой кризис протекает на территории образцово-показательного государства ЕС. И хотя сами
каталонцы до сих пор не выражали желания покинуть ряды ЕС (одна из массовых акций протеста
даже проходила в Брюсселе), происпанская позиция Евросоюза может вызвать в этом регионе (и ряде других) разочарование в идеях евроинтеграции.
Какие настроения сегодня царят в Каталонии? Спада энтузиазма не наблюдается. Скорее можно
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сказать, что среди моих знакомых сторонников независимости ощущается рост гнева в адрес центральных властей. Но присутствует и некоторое чувство страха, вызванное теми репрессивными мерами, которые Мадрид сейчас предпринимает по отношению к сепаратистам. В целом, люди попрежнему мобилизованы и в любой момент ситуация снова может стать более динамичной.
В западных СМИ много пишут о негативных экономических последствиях, которые возникнут
или уже возникли в Каталонии из-за обострений отношений с Мадридом. Что касается спада в экономике, об этом много пишут и говорят центральные СМИ, но никаких практических подтверждений не видно. Ни потери работы, ни задержек или урезания зарплаты не было. С бытовой и экономической точки зрения жизнь и в Барселоне, и в окрестностях ее идет своим чередом, как и до всех
шумных событий.
По поводу туризма, надо отметить следующее: октябрь 2017 года, когда был самый разгар каталонского кризиса, и об этом говорили все мировые СМИ, был рекордным по числу бронирований за
все годы Та же ситуация намечается и с текущим годом (с февраля 2018) — заказы повыщаются, никогда еще в Барселона с февраля не было такого количества туристов на улицах.
Как жители Каталонии относятся к Евросоюзу в контексте сегодняшнего кризиса? До октября
2017 года (т.е. до проведения референдума) каталонское общество в целом было однозначно проевропейским. Идея добровольного выхода Каталонии из ЕС даже всерьез не обсуждалась. Более того,
абсолютно все были уверены, что Европа — оплот демократии — непременно поддержит каталонцев в их мирной демократической борьбе. [8]
Когда же случилось все то, что случилось — довольно жесткие полицейские меры в день референдума и судебное преследование каталонских лидеров и активистов после него — фактическое
самоустранение ЕС из этой проблемы, конечно, вызвало довольно серьезное разочарование среди
сторонников независимости. Соответственно, началось падение еврооптимизма в их среде, но в целом Каталония все еще остается однозначно проевропейским регионом.
Как же будет дальше развиваться ситуация? При каких обстоятельствах Барселона и Мадрид
могут достигнуть перемирия? Каталонская проблема не решена и, скорее всего, не будет решена в
ближайшее время. Сторонники независимости вряд ли изменят свою позицию, но и на активные
действия против испанского государства они не готовы. Каталонский менталитет в целом сегодня
очень далек от идеи насильственного уличного противостояния и прочих агрессивных методов
борьбы. Центральные власти же, в свою очередь, совершенно не готовы идти на какой бы то ни было компромисс и даже просто переговоры с теми, кого они считают преступниками, и пытаются решить проблему путем закручивания гаек. Такое вялотекущее противостояние может длиться месяцы
и годы.
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AMERĠKA STRATEGĠYASINDA “YUMġAQ GÜC” SĠYASƏTĠ
Beynəlxalq münasibətlərdə lider mövqeyini əldən verməyən ABŞ-ın xarici siyasət məqsədlərini
reallaşdırmasının əsas vasitələrindən biri də məhz yumşaq gücdür.Bu baxımından yumşaq güc yeni
dövrün,yəni texnologiyalar dövrünün əsas silahıdır.Yumşaq güc anlayışı ölkənin arzu etdiyini məcbur etmək
yolu ilə deyil,qarşı tərəfi cəzbetmək yolu ilə əldə etmək bacarığıdır.
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ПОЛИТИКА «МЯГКОЙ СИЛЫ» В АМЕРИКАНСКОЙ СТРАТЕГИИ
Одно из основных средств реализации целей внешней политики США, которые не уступают
лидирующие позиции в международных отношениях, это мягкая сила. Мягкая сила является основным оружием новой эры технологии. Концепция мягкой силы - способность получать желаемое,
привлекая, а не заставляя.
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THE "SOFT POWER" POLICY IN THE AMERICAN STRATEGY
One of the main means of implementing US foreign policy goals, which does not miss a leading position
in international relations, is a soft power. In this sense, soft power is the main weapon of the new era-the
technological era. The idea of soft power is the ability to attract the opposite side without force.
Keywords: international relations, foreign policy, soft power, strategy, USA, economic sanction, Russia,
global policy, information security, diplomacy
Müasir dövrümüzdə geosiyasətdə yeni anlayıĢlar tez-tez daxil olur.Məhz bu anlayıĢlardan biri də
Amerika analitiki С.Nayın "yumĢaq güc" terminidir. Beynəlxalq münasibətlərdə bu termindən müxtəlif
məqamların təhlilində istifadə olunur.Müəllif bu termini ―Bound to Lead: The Changing Nature of American
Power‖ adlı əsərində Amerikanın güc siyasətində yaĢadığı çöküĢlərə qarĢılıq olaraq istifadə etmiĢdir.1990-ci
ilin sonunda elmi ədəbiyyatlara daxil olan bu termin ―bir dövlətin digər dövlət üzərində güc və ya qüvvə
tətbiq etmədən həmin dövlətə istəklərini qəbul etdirmək qabiliyyətinə malik olmaq‖ kimi mənalandırılır(8, s.
15).Bu termin hər hansı bir ölkənin siyasi potensialını reallaĢdırma səviyyəsi ilə bağlıdır.Həmçinin
―yumĢaq güc‖ daxili siyasətlə yanaĢı,xarici siyasətdə də nəzərə alınır.
Qısa olaraq yumĢaq güc ―könüllü iĢtirak‖ı nəzərdə tutur. ―Sərt güc‖ də isə baĢlıca prinsip
məcburiyyətdir.Ancaq ―könüllü iĢtirak‖da da yekun nəticə olaraq digər dövlətlər lider dövlətin mədəni
meyarlarını qəbul etməlidir.Bu məcrubiyyətin baĢqa formada həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.YumĢaq güc
sərt güc həyata keçirilən zaman özünü gösdərir.Bu siyasəti tətbiq edən ölkə müəyyən səhf etmədiyi təqdirdə
hədəf ölkədə öz təsirini, nüfuzunu uzun müddət saxlaya bilər.
Ġlk yarandığı zaman bu terminin siyasi-diplomatik sahələrdə istifadə olunacağı nəzərə
alınmırdı.Lakin müasir dövrümüzdə dünya hegemonluğuna can atan dünya dövlətlərinin yürütdükləri
siyasəti xarakterizə etmək üçün bu termindən geniĢ istifadə edilməkdədir. Əlbəttəki, söhbət ilk növbədə
Amerika, ―ġərqin balinası‖ sayılan Çindən və Rusiyadan gedir.Bəzi təhlilçilər son illərdə ―iqtisadi
möcüzə‖yə imza atmıĢ Çinin ―yumĢaq güc‖imkanlarını digər nüfuzlu dövlətlərdən üstün sayırlar(11, s.
154).Ancaq buna baxmayaraq dünya siyasətinə və beynəlxalq arenada həlledici təsir imkanı Amerikaya
məxsus olaraq qalır.Səbəb isə qlobal güc təkcə hərbi potensialla deyil, cəlbedici iqtisadiyyat, idarəçilik
sistemi, mənəvi dəyərlər, eyni zamanda insan hüquqlarına verilən önəm ilə ölçülür.
Son zamanlarda Qərb analitikləri Amerika xarici siyasətini səciyyələndirərkən ―yumĢaq
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güc‖terminindən çox istifadə etmiĢlər.Həmçinin qeyd etməliyəm ki,amerikalı ekspertleri də həmin
anlayıĢa daha çox üstünlük verməyə baĢlamıĢlar.Cozep Naya görə beynəlxalq münasibətl ərdə dövlətlər
uğurlu siyasətə nail olmaq istəyirlərsə,həm ―həm yumĢaq güc‖ həm də ―sərt güc‖ə üstünlük
verməlidirlər.BaĢqa sözlə,digər dövlətlərə öz istəklərini yerinə yetirə biləcək gücə malik olmalı,həm də
baĢqa dövlətlərlə uzunmüddətli mədəni dəyərlər sisteminə sahib olmalıdır.
BMT Təhlükəsizlik ġurasının 5 daimi üzvündən üçü demək olar ki, yüz illərdir dünya ağalığı
üzərində gizli-açıq amansız mübarizə aparır.Rusiya (keçmiĢ SSRĠ) və ABġ son olaraq Ġkinci Dünya
müharibəsi illərində müvəqqəti,daha doğrusu məcburi müttəfiqlərə çevrilsələr də,müharibədən dərhal
sonra yenindən əvvəlki dünya hegemonluğu uğurunda mübarizələrinə qayıtdılar.Əvvəlki formada
yenidən dünyaya hökm eləmək yarıĢına qoĢuldular.Bunun da ən bariz nümunəsi dünya müharibəsindən
sonra baĢlayan soyuq müharibə olmuĢdur.Bu yarıĢın amansız təzahür formaları Qərblə dərin ideoloji mədəni cəbhələĢmənin formalaĢması, SSRĠ-nin hərbi-siyasi blok olaraq NATO-ya qarĢı yaratdığı
sosialist düĢərgəsi, digər dövlətlər tərəfindən dünyadakı kommunist (sosialist) və antikommunist
rejimlərə hər cür siyasi, maddi, hərbi dəstəyin verilməsi və yekun olaraq yarım əsr sürən ―soyuq
müharibə‖ olmuĢdur.YumĢaq güc faktoru özünü demək olar ki soyuq müharibə dövründə də
gösdərmiĢdir.Çünki bu mübarizə zamanı hər iki blok arasında rəqabət təkcə klassik üsullarla - sürətlə
silahlanma, kosmosun və s. daha geniĢ tədqiqi ilə aparılmırdı.Dünyaya, həmçinin baĢqa ölkələrə təsirlər
eyni zamanda ―yumĢaq güc‖ faktoru hesabına – yüksək səviyyədə inkiĢaf etmiĢ və ya da edən
iqtisadiyyat, qabaqcıl mədəniyyət, bənzərsiz elmi-texnoloji uğurlar, hətta böyük idman göstəriciləri
hesabına həyata keçirilirdi(6, s. 273).Yəni əslində dəyərlər,idealar savaĢı gedirdi.Əlbəttə ki, bu
mübarizənin qalibi əvvəldən məlum idi-Amerika, Qərb.Çünki mübarizə zamanı Amerika yumĢaq güc
faktorundan yüksək səviyyədə istifadə etmiĢdir.Bununla yanaĢı,SSRĠ, ardınca isə onun hüquqi varisi
kimi Rusiya dünyaya, postsovet ölkələrinə, postsosialist düĢərgəsinə sonadək özünün ―yumĢaq güc‖
effektini saxlaya bilmədi.Soyuq müharibə dövründə xüsusilə ABġ-ın süper güc statusunu əldə etməsinin
baĢlıca səbəbi yumĢaq güc məfhumunun digər siyasi ünsürlərdən daha çox təsir imkanına sahib olmasından
qaynaqlanır.
Müasir dövrün özündə də Rusiya rəqib dövlətlər üçün hərbi və nüvə potensialına arxalanan,eyni
zamanda bir az da xammal ölkəsi qismində böyük güc sayılır.YumĢaq güc siyasətini ön planda saxlıya
bilmədiyi üçün o, ciddi iqtisadi, texnoloji, elmi-mədəni örnək kəsb eləmir.Bu ölkənin dünyaya dünyaya
real təsiri imkanı,hegemonluq anlayıĢı sırf hərbi-nüvə gücünə əsaslanır.Ukraynadakı qanlı hadisələrdən
də göründüyü kimi Rusiyada sərt gücə əsaslanan xof ön plandadır.Hal-hazırda da yerdə qalan sahələr
üzrə isə Moskva ―yumĢaq güc‖ kimi təsirli siyasət yürütmək qüdrətinə sahib deyildir(3, s. 8283).Doğrudur, son zamanlar Kreml ideoloqları postsovet məkanında rus mədəniyyətinin daha çox
inkiĢafına diqqət yönəltməyə baĢlayıblar.Lakin tarixi təcrübələrdə göstərir ki, təkcə mədəni faktorla
―yumĢaq güc‖ siyasətini təsbiti mümkün deyil.Bundan ötrü siyasi-hərbi, iqtisadi,ən əsası mədəni gücün
vəhdəti gərəkdir.
Rusiyadan fərqli olaraq ABġ ―təsir buketi‖ nə sahibdir.Məhz bu faktor Rusiyanı qıcıqlandırır,bu
ölkəni birmənalı Ģəkildə qlobal fövqəl güc olmağa mane olur.Rusiya isə son vaxtlarda da bu gerçəkl iklə
barıĢmaq istəmir, ABġ isə əksinə, ―təsir buketi‖ ni təkmilləĢdirir.Məhz bu səbəbə görə Amerika
BirləĢmiĢ ġtatları hərbi gücə əl atmadan, hərbi güclə hədələmədən, xarici siyasət məqsədlərinə heç bir
çətinlik çəkmədən nail ola bilir.Çünki Ağ ev həm də iqtisadi, mədəni, elmi, virtual gücə
sahibdir.Rusiyanı zəiflətmək,iqtisadi cəhətdən çökdürməl üçün neftin qiyməti ilə edilən manipulyasiya
buna ən parlaq örnək sayıla bilər.
Müasir dövrümüzün dünya nizamında ABġ yeganə fövqəldövlət kimi siyasət yürütməkdə davam
edir.Bəzi politoloqların fikrincə, beynəlxalq münasibətlərin geostrukturunun ABġ-ın liderliyi altında
fəaliyyəti onun yumĢaq güc siyasəti ilə bağlıdır.Bunu da qeyd etməliyəm ki, ―Portland‖ media Ģirkəti
tərəfindən ―yumĢaq güc‖ konsepsiyasını uğurla həyata keçirən dövlətlərin sıralanması hazırlamıĢdır.‖The
Soft Power 30‖ adlandırılmıĢ bu sıralamada ilk 3 yeri müvafiq olaraq ABġ, Böyük Krallıq və Almaniya
tutur(12, s. 128).Birinci sıranın ABġ-ın tutması təəccüb doğurmur.Çünki Amerika BirləĢmiĢ ġtatları dijital
diplomatiya sahəsində uğurları ilə yumĢaq güc siyasətinin həyata keçirilməsinə əhəmiyyətli təkan
vermiĢdir.Həmçinin müasir dövrdə də bu ölkə innovasiya, dijital texnologiya sahəsində liderdir.Heç də
təsadüfi deyildir ki, ABġ son zamanlarda ən çox istifadə olunan ―Facebook‖, ―Twitter‖, ―Whatsapp‖ kimi ən
iri dijital platformalara ev sahibliyi edir.Digər tərəfdən yumĢaq güc siyasətinin bəhrəsi kimi Barak Obamanın
bir sıra diplomatik təĢəbbüslərini gösdərə bilərik.Həmin təĢəbbüslərin ən bariz nümunələri bunlardır :
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 Kuba ilə diplomatik münasibətlərin bərpa etməsi;
 Ġranla nüvə saziĢinin imzalanması;
 Atlantik və Sakit Okean boyunca olan tərəfdaĢları ilə azad ticarət razılaĢmalarında əldə etdikləri yeni
tərəqqilər və s.
YumĢaq güc cəmiyyətin hər sahəsində olduğu kimi təhsil sahəsində də özünü gösdərir. Amerikada təhsil
nöqteyi-nəzərdən daha çox universiteti ―top 200‖ də sıralanmıĢdır.Universitetlərin yüksək xətlə inkiĢafı
dünya standartlarına cavab verməsi daha çox beynəlxalq tələbə cəlb etmək imkanı yaradır(15, s. 6) .Bütün bu
tərəqqi yönümlü istiqamətlərlə yanaĢı, ölkənin zəif cəhətləri də özünü gösdərir.Bu zəif cəhətlər sırasında irqi
gərginçilik, polis zorakılığı, digər ölkələrlə müqayisədə sui-qəsd hallarının çox olması göstəriciləri qeyd
olunub.Həqiqət ondadır ki, ABġ-ın özündə belə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi məsələləri ilə bağlı
vəziyyət mükəmməl deyil.Bu zəif cəhətlərin ən bariz nüməsidir.Ġlk növbədə, bu cəhət məhkum vətəndaĢların
sayı ilə bağlıdır, belə ki, Amerikadakı məhkumların ümumi sayı istənilən inkiĢaf etmiĢ ölkənin məhkum
göstəricilərindən əsaslı sürətdə fərqlənlir, bir xeyli qabaqlayır.HazırlanmıĢ statiskaya görə BirləĢmiĢ ġtatların
əhalisi dünya əhalisinin 5 faizini təĢkil etsə də, Yer kürəsindəki məhbusların dörddə biri ABġ-ın payına
düĢür.Bu isə dünyadakı hər beĢ məhbusdan birinin ABġ həbsxanalarında olduğunu təsdiq edən ciddi bir
faktdır.Demək olar ki, bütün Ģtatlarda məhkum göstəriciləri diqqət çəkir, qəbul edilən hökmlərin sayı da
olduqca nəzərəçarpandır.Əslində, mövcud məlumatlara görə, son üç il ərzində ABġ-dakı məhbusların sayı
2,3 milyona çatıb.Bu göstərici isə faktiki olaraq dünya rekordu hesab olunur(13, s. 30-35).Diqqəti cəlb edən
məqamlardan biri də beynəlxalq hüquq müdafiə qruplarının heç birinin hesabatında ABġ-dakı siyasi
məhbuslar və fəallar haqqında məlumat verilmir.Əslində bu addım Amerikaya yüksək səviyyədə inkiĢaf
etmiĢ, demokratiyanın ən bariz nümunəsi imacını yaratmaq üçündür.Yenə də inanmaq çətindir ki, Amerika
BirləĢmiĢ ġtatları kimi "demokratik" ölkədə bir nəfər də olsa siyasi məhbus yoxdur.Nə qədər də demokratik
bir ölkə olsa da ABġ-da dəmir barmaqlıqlar arasına düĢməkdən heç kim sığortalanmayıb.Xüsusilə bu məsələ
ilə bağlı məlumatların faktiki statistikasının "Human Rights Watch" və ya "Amnesty International" kimi
məĢhur "ədalət təbliğatçılarının" hesabatlarında yer almaması Ģübhəsiz ki, o qədər də inandırıcı deyil.
Amerika yumĢaq güc siyasəti həyata keçirməyə, demokratik əsasların əsas təbliğatçısına çevrilməsinə
baxmıyaraq istənilən baĢqa ölkənin daxili iĢinə qarıĢmaqla beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud
Ģəkildə pozmuĢ olur.Məsələn, bir müddət öncə Amerika Belarus hakimiyyətininməhbuslarla bağlı daxili
iĢinə qarıĢmıĢdır.Belə ki, ABġ Belarus hökümətindən ölkədəki bütün siyasi məhbusların qeyd-Ģərtsiz azad
etməyə və eyni zamanda onların siyasi hüquqlarını tanımağı tələb etmiĢdir.Bu tələblə yanaĢı ABġ-ın
diplomatik dairələri Belarusun ərazi bütövlüyünü suverenliyini və müstəqilliyini dəstəklədiklərini bəyan
etdilər.Göründüyü kimi, amerikalılar bir tərəfdən "yumĢaq güc" siyasətini layiqincə demək olar ki bütün
sahələrdə həyata keçirir, digər tərəfdən isə hamı tərəfindən qəbul edilmiĢ beynəlxalq siyasi prinsiplərə,
normalara riayət edilməsinə olan "sədaqətlərini" nümayiĢ etdirmiĢ olur.
Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının həyata keçirdiyi yumĢaq güc siyasətini digər ölkələrin, məsələn Çinin
siyasətindən fərqləndirən baĢlıca fərqlər mövcuddur.Xarakterik əlaməti Amerika hökümətinin yumĢaq gücü
hökumətdən yox, vətəndaĢ cəmiyyətindən götürməsidir(9, s. 263). Eyni zamanda Çində Hollivud
səviyyəsində mədəniyyət sənayesi yoxdur.Mədəniyyətlə yanaĢı təhsil sahəsində də Çin arxa planda qalmıĢ
olur,çünki Çində Amerika universitetlərinə rəqib ola biləcək universitetlər yoxdur.Bütün bu amillərlə yanaĢı
iqtisadiyyatının, informasiya-texnologiyanın yüksək səviyyədə inkiĢaf etməsinə baxmıyaraq yumĢaq gücünü
yaradan qeyri-hökumət təĢkilatları belə yoxdur.YumĢaq güc siyasətinin həyata keçirilməsi zamanı qeyrihökümət təĢkilatları özünəməxsus rol oynayır.Həmin qeyri-hökümət təĢkilatları ölkəni xaricdə təbliğ
etməkdən baĢqa bəzən də hökumətin yaxĢı qarĢılanmayan strategiyalarını kompensasiya edə bilmək
xüsusiyyətinə malikdir.Məsələn, ABġ-ın Ġraqı iĢğal etməsinə nəzər yetirək.Bu zaman Ġraqı iĢğal etməsinə
göstərilən tənqidi reaksiyaların kompensasiya olunmasında mühüm rol oynadı.
Bir neçə əsr ərzində texnologiyanın yüksək səviyyədə inkiĢafı nəticəsində güc anlayıĢı dəyiĢmiĢ və yeni
formaları özünü büruzə vermiĢdir.Qlobal informasiya dövründə güc yalnız hərbi güclə məhdudlaĢdırılmır,
daha çox texnologiya, informasiya əsasında formalaĢır.Bu yeniliyi üstün tutan Amerika BirləĢmiĢ ġtatları
baĢda olmaqla Qərb Dünyası artıq sərt güc ilə yanaĢı yumĢaq gücü də tətbiq edəcək bir güc proqramı dikdə
etməyə baĢladı.Qeyd etmək lazımdır ki,müasir dövrdə Ağ evin siyasətində yumĢaq güc anlayıĢı ön planda
olsa da , yeni strategiyası sərt güc siyasəti ilə müqayisədə dünyada sabitliyin daha çox pozulmasına,
insanların isə daha çox məhfə sürüklənməsinə səbəb olur.Nəticə etibarı ilə bu strategiya daxili münaqiĢələrin
baĢ qaldırmasına və xaosun yayılmasına səbəbiyyət yaradır.
YumĢaq gücün formalaĢdığı zamanlarda Amerikan ideoloqu Z.Bjezinski qeyd etmiĢdir ki, texnologiya
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vasitələri dünya hegemonluğunun əsas elementi kimi hər zaman mövcud olacaq.Bu elementdə yumĢaq gücün
əsas meyarlarından biridir(4, s. 175).Amerika ideoloqlarına görə yumĢaq güc texnologiyalar dövrünün əsas
və baĢlıca silahıdır.Demək olar ki, cəmiyyətin hər sahəsində özünü büruzə verir-ideologiya, təhsil, KĠV,
mədəniyyət, təbliğat və s.YumĢaq güc sərt güc kimi deyil.Sərt güc də qarĢı tərəfi güc tətbiq etmədən özünə
cəzb etmək, öz dəyərlərini mənimsətmək kimi xüsusiyyətləri yoxdur.Bu xarakterik əlamətlər yumĢaq gücə
məxsusdur.Bir çox alimlər ―yumĢaq güc‖ ün beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərində, problemlərin həlli
zamanı oynadığı rol siyasi elmlərdə birmənalı qəbul etmirlər.Çünki onlar hesab edirlər ki, ―yumĢaq
güc‖vasitəsilə hansısa bir problemin həll edilməsi gücsüzlükdür.Həmçinin Avropa Ġttifaqı da hərbi imkanlar
olmadan problemin həlli gücsüzlüyün baĢlıca təzahür formasıdır.Avropa Komissiyasının keçmiĢ vitseprezidenti Qünter Ferhoyqen də yumĢaq güc siyasətinin həyata keçirilməsinə tənqidi mövqedən
yanaĢmıĢdır.O, humanitar yardım və diplomatiya ilə qlobal siyasətin aparılmasını ―illüziya‖ adlandırıb.
Bəzi analitiklərin düĢüncəsinə görə soyuq müharibədən sonra Amerika BirləĢmiĢ ġtatları həm sərt güc,
həm də yumĢaq gücü müəyyən normada istifadə edərək hər iki gücün birləĢməsi kimi səciyyələndirilən
―smart power‖ anlayıĢına nail olmuĢdur.Amerika analitikləri yumĢaq güc mənbəyi kimi ölkənin
mədəniyyətini, musiqini, cəmiyyətdə mövcud olan ideaları, insanların həyat tərzlərini və həmçinin həyata
keçirdiyi siyasəti görürdülər.Əsasən 3 resursa (mədəniyyət, siyasi dəyərlər, xarici siyasət ) çox böyük önəm
verirdilər.Heç də təsadüfi deyildir ki, Cozef Nayda öz əsərində məhz bu resursları önəmli hesab edirdi.Qeyd
edirdi ki, bir ölkənin yumĢaq güc siyasətini həyata keçirməsi üçün bu üç resursa sahib olmalıdır(8, s. 296298):
1. Siyasi dəyərlər ( ölkənin həm daxilində , həm də xaricində dəyərlər digər ölkələr üçün cəzbedici
olmalıdır ) ;
2. Xarici siyasət ( ölkənin xarici siyasəti legitim olmalıdır.) ;
3. Mədəniyyət ( digər ölkələrlə cəlbedici olmalıdır ) .
Ümumi olaraq qeyd edə bilərəm ki,yumĢaq güc siyasəti ölkənin mədəniyyətinin cəlbediciliyi,tutduğu və
planlaĢdırdığı siyasi xəttindən həmçinin cəmiyyətdə mövcud olan siyasi ideallar vasitəsilə yaranır. Cozef
Nay da qeyd edirdi ki “Tamahlandırma yumĢaq güc siyasətində hər zaman məcburiyyətdən üstün
mövqedə olmuĢdur”.Eyni zamanda müəllif etiraf edirdi ki, bir çox analitiklər bu anlayıĢa 21-ci əsrin
“mədəni imperalizm”i kimi baxırdı.YumĢaq siyasətinin həyata keçirilməsi zamanı hökümətlər çox
zaman özlərinə qarĢı etibarı qazandırmaq, rəqiblərinə qarĢı isə etibarı zəiflətmək üçün bir-biri ilə və
digər təĢkilatlarla bəhsə girirlər.Bu zaman isə planlaĢdırılmamıĢ təbliğat nəticəsin də ölkənin Ģöhrəti
və ona olan etibarı pozduğu üçün əks məhsuldar bir Ģeyə çevrilmək ehtimalı yüksəkdir.
Avropa intellektuallarının düĢüncəsinə görə, avropadan fərqli olaraq ABġ güc tətbiqinə çox həvəs
göstərir və diplomatik cəhdlərə az meyillidir.Çünki BirləĢmiĢ ġtatlar Hobbsun anarxik cəmiyyətini
daha məqsədəuyğun hesab edirlər.Avropalılar isə əksinə olaraq gücdən istifadəyə ikrahla
yanaĢırlar.Onlar hər zaman əməkdaĢlığın hökm sürə biləcəyi bir beynəlxalq arenada gücün
istifadəsini lazımsız hesab edirlər (3, s. 21).Avroplaların irəli sürdüyü cəmiyyət modeli isə Kantın
“əbədi sülh” konsepsiyasının hakim olduğu bir cəmiyyətdir.Həmçinin qeyd edirlər ki, amerikalılar
beynəlxalq məsələlərin,problemlərin həlli zamanı dərhal həll etmək istəyirlər.Beynəlxalq siyasətdə hər
zaman unilateralizm tərəfdarı olmuĢdur.Yəni təkbaĢına hərəkət etməyi üstün tuturlar.
Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının yürütdüyü ikili standart siyasəti bəzi analitiklər tərəfindən haqq
qazandırılır və dəstəklənir,bir qrup alimlər tərəfindən isə pislənir.Britaniya yazıçısı Cerald Seymur
1975-ci ildə çapdan çıxmıĢ ―Harrinin oyunu‖ kitabında Amerikanın bu siyasətinin klassik ifadəsini
vermiĢdir.Müəllifə görə ikili standart ―Kimin üçünsə terrorçu, kimin üçünsə azadlıq uğrunda mübariz‖
(ingiliscə: ―One man's terrorist is another man's freedom fighter‖) ifadəsidir.
Ağ ev ―yumĢaq güc‖ siyasətinə hər Ģeydən əvvəl, manipulyasiya aləti kimi baxmıĢdır.Elə Barak
Obamanın özü də ABġ lideri rolunda manipulyasiya layihəsi kimi meydana gəlmiĢdi.Barak Obama
çıxıĢlarının birində qeyd etmiĢdir ki, ―Biz heç vaxt həyatda hərbi qüvvənin tətbiqi ilə münaqiĢələri istisna edə
bilmərik. Elə bir vaxt gələcək ki, ölkələr... güc tətbiq edilməsini nəinki zəruri, hətta əxlaqi cəhətdən haqlı
hesab edəcəklər‖.Siyasətçilər həmiĢə mütəfəkkirlərdən yalnız özlərinin dedikləri,mənafələrinə uyğun olan və
səsləĢən fikirləri qoparmağı üstün tutmuĢlar.Əlbəttə ki, Cozef S.Nay günahkar deyil, amerikalılar onu bu cür
anlamağı əsas götürmüĢlər.Əsərində Cozef S.Nay nəzərdə tuturdu ki, yumĢaq güc və sərt güc bir-birini
tamamlaya bilməyəcək, həmçinin hərbi problemlərin həlli zamanı bir-birlərini məhf etmiĢ olacaqlar.Müəllif
belə düĢünürdü ki, hər hansısa bir dövləti cəzalandırmaq məqsədilə həyata keçirilən iqtisadi sanksiyalar çox
nadir hallarda istənilən nəticəni verir.Həmin iqtisadi sanksiyalar hakim elitaya deyil, sadə adamlara
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toxunur.Hətta çox zaman bu sanskiyalar cəmiyyət daxilində korrupsiyanın artmasına xidmət edir.Eyni
zamanda fəaliyyət gösdərən sosial qruplar arasında qüvvələr tarazlığını pozur, sıravi əhali arasında daha çox
qıcıq doğura bilir.
C.Nay xəbərdar edir ki, dövlətin siyasətində gücün həddən artıq istifadə olunub, ön planda olması özünə
əminlik yaradır, yekun olaraq çox zaman ziyan vurur.Bu zaman yumĢaq güc ―möhkəm güc üçün gözdən
pərdə asmaq rolunu‖ oynayır.Əbu-Qreyb (hazırda: Mərkəzi Bağdad) və Quantanamo həbsxanalarında
məhbuslara qarĢı zor tətbiq edilməsi ―Amerika dəyərləri‖nə, Amerika yumĢaq güc siyasətinə olan inamı
azaltmıĢdır.Demək olar ki, Obamanın hakimiyyəti dövründə C.Nayın elmi xəbərdarlıqlarından heç birinə
əməl edilmədi.
Uzun illər ərzində analitiklər güc anlayıĢını müxtəlif aspektlərdən tədqiq etmiĢlər, beynəlxalq
münasibətlərdə güc məfhumunun formulları üzərində düĢünmüĢlər.Mərkəzi KəĢfiyyat Ġdarəsinin rəsmisi Ray
Cline 1977-ci ilində gücü hesablamaq üçün istifadə etdiyi düsturu çap etdirmiĢdir(5, s. 239).Ray Clinenin
vəzifəsi soyuq müharibə dövründə Amerika və SSR-nin güc balansı haqqında Amerika mərkəzinə məlumat
vermək idi.Onun hazırladığı düstur bucür idi:
Güc = ( əhali+ərazi+iqtisadiyyat+hərb ) x ( strategiya+ iradə )
Bu düsturu rəqəmlərlə hesabladıqda SSRĠ-nin ABġ-dan iki dəfə güclü olduğu ortaya çıxır,lakin nəticə
etibarilə ABġ müharibənin qalibi oldu və dünyanın supergücünə çevrildi.Bu onu göstərdi ki, sərt güc siyasəti
vasitəsiylə qalib gəlmək və ya mövcud gücü qoruyub saxlamaq mümkün deyildir.
Hərbi gücləri ABġ-dan zəif olan Avropa dövlətləri isə hal-hazırda yumĢaq güc siyasətini həyata
keçirməyə təĢəbbüs gösdərirlər.Ġkinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropa dövlətləri passiv mövqədə
qalmağı üstün tutmuĢlar (6, s. 632).Son zamanlarda isə bu ölkələr demək olar ki, hər sahədə yumĢaq güc
siyasətinə baĢ vuraraq müəyyən nəticələr əldə etməyə çalıĢırlar.YumĢaq güc siyasətinin tətbiqi zamanı
birbaĢa olaraq təhdid, təzyiq və eyni zamanda pul meyarının istifadə olunması nəzərə alınmır.Lakin bəzən bu
proses özünü doğrultmur.Məsələn, 21 dekabr 2017-ci ildə BMT-də ―Qüdsün Ġsrailin paytaxtı‖ olması
məsələsi qaldırılması üzv dövlətlər tərəfindən təsdiq olunmuĢdur.ABġ prezidenti Donald Trump ölkələrə
Amerikanın tezisini dəstəkləmək üçün səs verməyi tələb etmiĢdir.Əks təqdirdə Amerika artıq ―kömək
etməyəcək‖ deyə açıq-aĢkar təhdid etmiĢdir. Həmçinin bu təhdidin bir elementi olaraq―dollar‖ ünsürünü
tətbiq etməyi üstün tutmuĢdur.Lakin Amerika prezidentinin bu addımı əks təsir verdi.Nəticədə ABġ
BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatında məğlubiyyətə uğradı.YumĢaq gücün istifadəsi baĢqaları ilə birlikdə müəyyən
ümumi dəyərləri, meyarları bölüĢmək və son nəticədə beynəlxalq arenada nizamı və təhlükəsizliyi təmin
etmək üçün əsas elementləri bölüĢmək qabiliyyətidir.
Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının strategiyasının baĢlıca məqamlarından biri də informasiya mübarizəsi güc
tətbiqinin mümkünsüzlüyünü və həmçinin məqsədəuyğunsuzluğu zamanı siyasi məqsədlərə çatmağın
səmərəli vasitəsi kimi nəzərdən keçirilir.Aparılan tədqiqatlara əsasən, ABġ-ın müasir informasiya gücünü
müəyyən edən baĢlıca komponentlər bunlardır ( 2, s. 93) :
- ―informasiya müharibəsi‖ konsepsiyasının iĢlənib hazırlanması ;
- informasiya texnologiyalarının iĢlənib hazırlanmasında, istifadə olunmasında qlobal liderlik ;
- KĠV vasitəsilə kütləvi Ģüura, eyni zamanda fərdi davranıĢlara təsir etmə metodlarına və üsullarına
malik olma ;
- məĢhur ―informasiya sahib olan dünyaya sahibdir‖ prinsipini rəhbər tutaraq informasiya siyasətinin
həyata keçirilməai ;
- informasiya sahəsində üstünlüyü qorunub saxlanılması məqsədilə davamlı tədbilərin həyata
keçirilməsi.
Ġlk zamanlar ABġ-ın milli maraqlarını ödəyən demokratik dəyərlər əsasında qloballaĢmaya dünyanın
bütovlüyünü qoruyub saxlayan amil kimi baxılırdı.Amerika analitiklərinin düĢüncəsinə görə, dünyanın bir
çox yerlərində amerikalılarının maraqları müxtəlif ölkələrində demokratik proseslərin idarə olunmasında
günbəgün artır.Bu konsepiya tərəfdarları qeyd edirlər ki, problemləri keçmiĢ məcburetmə vasitələri yox,
müasir dövrün vasitələri ilə həll olunmalıdır.Müasir vasitələr dedikdə BMT, digər regional təhlükəsizlik
təĢkilatlar nəzərdə tutulur.Özü də bu vasitələr ABġ-ın baĢçılığı altında güclə həll olunmalıdır.
ABġ-ın hökmranlığı adlı konsepsiya realist məktəbinə söykənir,eyni zamanda cəmiyyətlərdə
hegemonluğun olmasında tərəfdardılar.Bu nəzəriyyəyə görə dünyanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasında
çoxtərəfli dünya yox, birtərəfli dünya anlayıĢı dayanır.Burada həmçinin qüvvələr balansı deyil də əsas olaraq
hegemon dövlətin xeyrinə pozulması dayanır.Amerikanın diplomatik, hərbi və siyasi cəhətdən güclü və lider
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dövlət olması onun müasir dövrün özündə də istənilən regioanda baĢ verən konfliktdə həlledici rolunu sübut
edir.ABġ-ın əsas vəzifəsi, məqsədi dünyanı heç bir çətinlik çəkmədən idarə etməsidir.
Müasir dövrdə Amerika ―böyük strategiyası‖nın əsas məqsədləri- ölkənin iqtisadi inkiĢafını və
təhlükəsizliyini, ən baĢlıcası isə amerika dəyərlərinin və demokratiyanın yayılmasını təmin
etməkdir.Demokratiyanın yayılması təkcə Amerikanın əsas prinsipi deyil, həm də onun maraqlarında ön
planda dayanır(1, s.479) .Demokratik rejimlərdə müharibələr və öz vətəndaĢlarının hüquqlarını pozmaq
halları demək olar ki, çox az baĢ verir.Buna görə də dünya bazarları elə Amerikanın maraqlarına cavab verir.
TanınmıĢ alim Andrey Fursov qeyd etmiĢdir ki, ―anqlosakson təfəkkürünün baĢlıca əlamətdar
xüsusiyyəti obyekti məhv etməkdir‖.Ağ evin yumĢaq güc siyasətinin baĢlıca istiqamətlərindən biri də
ölkələrin zəif nöqtələrini müəyyənləĢdirmək üçün həmin ölkələrin cəmiyyətlərini tədqiq etməkdir.ABġ
bunun üçün Rusiya və Ġranla ilə yanaĢı ġimali Koreya, Çin, Kuba, kimi ölkələrin cəmiyyətlərini
diqqətlə araĢdırır,mövcud olan ziddiyyətləri meydana çıxarır.Həmin aĢkara çıxarılan ziddiyətlərin
nəzarət olunan xaosa çevrilməsi üçün müxtəlif cür yeni planlar iĢlənib hazırlanır. AraĢdırmalar, elmi
tədqiqatlar nəticəsində həmin hədəfdə olan ölkələrin cəmiyyətlərinə edniriləcək zərbələrin planı cızılır
(14, s. 2-3). Qlobalistlərin isə ən çox tədqiq etdikləri məsələ deqredasiyanın təbliği, ənənəvi gender
identikliyinin dağıdılmasıdır. Amerika analitiklərin fikrincə fəaliyyət gösdərəcək planlar, proqramlar
manipulyasiya olunan insan kütləsinin yaranmasına kömək edəcək, nəticə etibari ilə qlobalist hakimlərə
dünya əhalisinin sayını azaltmaqla bağlı olan məqsədlərini həyata keçirmək üçün münbit Ģərait
yaranacaq.
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RUSĠYA-TÜRKĠYƏ MÜNASĠBƏTLƏRĠ KONTEKSĠNDƏ AZƏRBAYCAN
DĠPLOMATĠYASININ FƏALĠYYƏTĠ
Doktorant R.N.Həsənovun “Rusiya-Türkiyə münasibətləri konteksində Azərbaycan diplomatiyasının
fəaliyyəti” məqaləsində Azərbaycan diplomatiyasının Rusiya-Türkiyə münasibətləri konteksi məsələləri təhlil
edilir. Beynəlxalq münasibətlər sistemində Rusiya-Türkiyə münasibətləri xüsusi önəm daşıyır. Rusiya-Tükiyə
əlaqələri beynəlxalq münasibətlər sistemində dərin tarixə malikdir. Bu əlaqələr təkcə iqtisadi deyil, həm də
siyasi əhəmiyyətli olub. Rusiya-Tükiyə əlaqələri beynəlxalq münasibətlər sistemində təkcə iki ölkə üçün deyil,
həm də digər ölkələr üçün əhəmiyyətli sayılır. Beynəlxalq münasibətlər sistemində Rusiya-Türkiyə
münasibətlərinin qarşılıqlı inkişafında Azərbaycanın həm Rusiya ilə, həm də Türkiyə ilə sərhəddə yerləşməsi
çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycan bu məsələdə körpü rolunu oynayır. Rusiya ilə Türkiyə arasındaki
münasibətlərinin inkişafında Azərbaycan Respublikasının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xüsusi rolu var. Türkiyənin F-16 hərbi təyyarəsi Suriyada hərbi
əməliyyatları yerinə yetirən Rusiyanın Su-24 hərbi təyyarəsini vurandan sonra Rusiya ilə Türkiyə arasında
münasibətlər kəskinləşdi. Rusiya ilə Türkiyənin barışığında Azərbaycan diplomatiyasının xüsusi rolu olub.
Bu dövlətlərin barışığı Azərbaycan dövlətinin başda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
rolu olmaqla reallaşdı. Gərginlik aradan qalxandan sonra Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan arasındakı
münasibətlər daha da möhkəmləndi.
Açar sözlər: Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, F-16, Su-24, Rusiya-Türkiyə əlaqələri, Rusiya-Türkiyə
barışığı, geosiyasət, əməkdaşlıq.
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Докторант кафедры Международных отношений,
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РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В КОНТЕКСТЕ
РУССКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ
В статье автор докторант. Р.Н.Гасанов анализирует про роль Азербайджанской дипломатии в
контексте Русско-Турецких отношений. Русско-Турецкие отношения в системе международных отношений играют большую роль. Русско-Турецкие отношения имеют историческое значение с древних времен. Эти отношения были не только экономическими но и политическими. Русско-Турецкие
отношения это не только двухсторонние отношения но и имеют большое значение среди других
стран. Расположение Азербайджана на одной границе с Россией и Турцией имеет огромное место.
Здесь Азербайджан играет роль моста между Россией и Турцией. Роль Гейдара Алиева и Ильхама
Алиева в развитии дружеских отношений Азербайджана с Россией и Турцией имеет большое значение.24 ноября 2015 года турецким военно воздушным самолетом F-16 был сбит российский военно
воздушный самолет Су-24 и после этого между этими странами обострились отношения . Увидев
напряженность отношений между Турцией и Россией Азербайджанское правительство во главе с
президентом Ильхам Алиевым решило померить эти государства и добилось этого. Была снята
напряженность между Россией и Турцией. После всех этих событий отношения между Азербайджаном Россией и Турцией поднялись еще на более высокий уровень.
Ключевые слова: Азербайджан, Турция, Россия, Эф-16, Су-24, Русско-Турецкие отношения, Русско-Турецкое сближение, геополитика, сотрудничество.
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THE ROLE OF AZERBAIJANI DIPLOMACY IN THE CONTEXT
OF RUSSIAN- TURKISH RELATIONS
In this article of doctorate R.N.Hasanov “The role of Azerbaijani diplomacy in the context of RussianTurkish relations” is analyzed the Azerbaijani diplomacy in the context of Russian-Turkish relations.
Russian-Turkish relations has special degree in international relations. In the international relations system
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Russian-Turkish relations has deep history. This relations is based on economy even policy. Russian-Turkish
relations is not favorable for two countries, this relations is useful for other countries too. Azerbaijan
borders with Russia and Turkey. In the system of international relations this situation is very necessary
within Russian-Turkish mutual relations of prosperity. In this case Azerbaijan is a bridge. The role of All
Azerbaijani Leader Heydar Aliyev and Azerbaijani President Ilham Aliyev is very notable. After fighting
Russian Su-24 jet by Turkish F-16 jet in Syria, Russian-Turkish relations got worse. In the repairing of
Russian-Turkish relations Azerbaijani diplomacy has special role. Azerbaijani President Ilham Aliyev tried
to resume talks between Russia and Turkey. And he could get it. When obstacles removed the three country
talks – Russia, Turkey and Azerbaijan fixed in a prosperity way.
Keywords: Azerbaijan, Turkey, Russia, F-16, Su-24, Russia-Turkey relations, to resume Russia-Turkish
relations, geopolicy, cooperation.
Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində Yaxın ġərqdə cərəyan edən hadisələr öz alternativsizliyi ilə
seçilir. Minilliyin əvvəllərindən etibarən regionda cərəyan edən hadisələrdə geosiyasət və enerji uğrunda
mübarizə izləri o dərəcədə aydındır ki, bunlar dövlətlərarası münasibətlərdə bir növ ―diplomatik inqilab‖
səviyyəsindədir, müttəfiqlərin və rəqiblərin sürətlə dəyiĢdiyi beynəlxalq Ģəraitə baĢqa ad vermək olmaz.
―Ərəb baharı‖ ilə regionu alt-üst edən ABġ və onun bir qrup NATO üzrə müttəfiqləri 2011-ci ildən Suriyada
müharibə aparırlar və sonluğun görünməsinə hələ çox var.
Hadisə və proseslərin belə sürətlə cərəyan etdiyi bu regionda Rusiya və Türkiyə də fəal aktor kimi çıxıĢ
edirlər. Mənafe birliyi Rusiya və Türkiyəni müttəfiq etdiyi halda 2015-ci il noyabrın 24-də Türkiyənin F-16
hərbi təyyarəsi ilə Suriya ərazisində Rusiyanın Su-24 hərbi təyyarəsinin vurulması Rusiya-Türkiyə
münasibətlərini kəskinləĢdirməklə siyasi vəziyyəti qarıĢdırdı. Rusiya ilə Türkiyə arasında olan diplomatik
əlaqələr donduruldu, Türkiyəyə iqtisadi sanksiyalar tətbiq edən Rusiya türk mallarını rus bazarlarından
məhrum etdi. Sanksiyalara əsasən: Türkiyənin istehsal etdiyi mallar Rusiyaya gətirilə bilməzdi. Sanksiyalar 1
yanvar 2016-cı ildən qüvvəyə minməyə baĢladı. Bütün bu hadisələr Azərbaycandan yan keçə bilməzdi.
Çünki, Azərbaycan həm Rusiya ilə, həm də Türkiyə ilə bir sərhəddə yerləĢir. Bundan baĢqa Azərbaycanın
Rusiya və Türkiyə ilə həm siyasi, həm mədəni, həm də dostluq münasibətləri var. 27 noyabr 2015-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Türkiyənin xarici iĢlər naziri Mövlud ÇavuĢoğlunu
qəbul edərkən bildirdi: ―Azərbaycan tərəfi Türkiyə-Rusiya münasibətlərindəki gərginliyin azaldılması və
aradan qaldırılması istiqamətində səylərini göstərməyə hazırdır‖. Azərbaycanın xarici iĢlər naziri Elmar
Məmmədyarov ―The Business Year‖ jurnalında bildirir: ―Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin qorunmasında
Rusiya ilə Türkiyənin mühüm rolu var. Bu iki dövlət arasında yaranmıĢ gərginlikdə Azərbaycan Türkiyə ilə
Rusiyanı barıĢdırmaq üçün əlindən gələni edəcək‖. (6)
Dövlətlər arasında münasibətlərin bərpa olunmasına Azərbaycan çox ciddi yanaĢdı. Bu məsələdə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev xüsusi rol oynayıb. Azərbaycan Prezidenti bu
gərginlikdə müĢahidəçi qismində deyil, etibarlı dost qismində iĢtirak edib. Çünki, Ġlham Əliyev hər iki dövlət
Prezidentlərinin dostudur. Təkcə diplomat olmaqdan baĢqa müdrik və uzaq görən insandır. Rusiya-Türkiyə
münasibətlərinin gərginliyində Azərbaycanın iki yolu var idi: Birinci-neytral mövge tutmaq, gərginliyi öz
axarı ilə buraxmaq. Ġkinci-Rusiya ilə Türkiyə arasında olan narazılığın aradan qaldırılmasına kömək etmək.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Rusiya və Türkiyəyə kömək etmək qərarı verir.
Prezidentin bu seçimində Azərbaycan Respublikasının Ümumilli Lideri Heydər Əliyevin sözləri yada düĢür:
―Bir təhlükəli hadisənin qarĢısını almaq, o hadisə baĢ verəndən sonra onun nəticələrini aradan qaldırmaqdan
daha asandır‖. Azərbaycan Respublikasının Ümumilli Lideri Heydər Əliyevin apardığı xarici siyasət
nəticəsində Azərbaycan Beynəlxalq Münasibətlər sistemində xüsusilə də Rusiya və Türkiyə arasındakı
əlaqələrdə çox güclü nüfuz əldə edib.
―Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev arasında dostluq və etibarlıq
münasibətləri qurulub. 2013-cü ildə Vladimir Putinin yenidən Rusiya Prezidenti seçilməsindən sonra ilk
rəsmi səfəri məs Azərbaycan olub. Uzaq keçmiĢdə 2000-ci ildə Vladimir Putinin birinci xarici rəsmi səfəri də
Bakı olub, onu Heydər Əliyev qarĢılamıĢdır‖ – Rusiya Ġnformasiya Agentliyinin nazir məsləhətçisi Veronika
KraĢennikova deyib. (2)
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin qeyd edib: ―Azərbaycan Respublikasının Ümumilli
Lideri Heydər Əliyev bir siyasətçi kimi həm Türk dünyasında, həm də regionda təhlükəsizliyin təmin
olunmasında mühüm rol oynayıb.‖ Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib: ―Azərbaycan
Respublikasının Ümumilli Lideri Heydər Əliyevin Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin
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qurulmasında və inkiĢafında önəmli rolu olmuĢdur‖. Rusiya Federasiyasının keçmiĢ xarici iĢlər naziri
Evgeniy Primakov Heydər Əliyev barəsində deyib: ―Bu möhtəĢəm Ģəxsiyyət Azərbaycanı çiçəklənməyə
gətirdi. Bizim görüĢlər zamanı xüsusən Dağlıq-Qarabağ problemi barədə danıĢığlarda onun qəhrəmanlığını,
müdrüklüyünü, qərarvericiliyini və bu problemin sülh yolu ilə həll olunması istəyini mən yüksək
qiymətləndirdim‖. (11).
Azərbaycanın Türkiyə və Rusiya dövlətləri ilə Ümumilli Lideri Heydər Əliyevin vaxtından dostluq
münasibəti olub və indiki zamanda davam və inkiĢaf edir.Tükiyənin xarici iĢlər naziri Mövlud ÇavuĢoğlu
Bakıda rəsmi səfər zamanı olarkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Rusiya-Türkiyə
münasibətlərinin pisləĢməsi ilə öz narahatçılığını və kömək etməyə hazır olduğunu bildirib: ―Türkiyə-bizim
yaxın dostumuzdur. Rusiya da bizim yaxın dostumuzdur. Azərbaycan bu iki dövlətlə tarixi bağlılığı var.
Bizim bu dövlətlərlə əlaqələrimiz ən yüksək səviyyədədir‖. 29 aprel 2015-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Rusiyanın ―Россия-24‖ kanalına müsahibə verərkən bildirmiĢdir:
―Azərbaycan ABġ tərəfindən Rusiyaya qarĢı tətbiq olunan sanksiyalara qarĢı çıxır‖ (3). Hətta, Avropa
ġurasının Parlament Assambleyasında (AġPA) digər dövlətlərdən fərqli olaraq Azərbaycanın nümayəndə
heyəti sanksiyalara qarĢı çıxmıĢdır. Belə məsələlərdə dövlətlər arasındakı əsl dostluq münasibətləri üzə çıxır
(5). Azərbaycanın bu hərəkəti ABġ və Avropa Ġttifaqı dövlətləri tərəfindən xoĢ qarĢılanmadı. ―Россия сегодня‖ kanalın sədri Dmitriy Kisilyov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev barəsində belə
deyib: ―Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevdə bir xüsusiyyət var. Verdiyi sözün üstündə
durur. Indiki dövrdə heç böyük dövlətlərin baĢçılarında belə xüsusiyyət yoxdur. Mən fikirləĢirəm Vladimir
Putin ilə Ġlham Əliyev arasında olan dostluq və etibarlılıq münasibətləri məhz bu xüsusiyyətlər əsasında
qurulur. Onlar hər ikisi bilirlər ki, bir-birinə etibar edə bilərlər‖ (8). Azərbaycan hər iki dövlətlə sıx siyasi və
iqtisadi əlaqələrin olmasından baĢqa dostluq və etibarlıq münasibətlərinə görə Prezident Ġlham Əliyev
Rusiya-Türkiyə arasındakı olan gərginliyi aradan qaldıra bildi. Rusiya Siyası AraĢdırma Ġnstitutunun sədri
Sergey Markov deyib: ―Türkiyə höküməti qeyd edir: Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin gərginliyinin aradan
qaldırılmasında Azərbaycan baĢda Prezident Ġlham Əliyev olmaqla çox böyük rol oynayıb‖ (12).
Mövlud ÇavuĢoğlu deyib: ―Azərbaycan rəhbərliyinin rolu bu məsələdə çox böyükdür. Biz hamımız
rəsmi Bakıya çox minnətdarıq‖. Demək olar ki, bu gərginliyin aradan qalxmasına Azərbaycan dövləti də bəzi
məsələlərin həllini tapır. Ġqtisadiyyatda - Rusiya - Türkiyə iqtisadi münasibətləri Azərbaycanın
iqtisadiyyatına da müsbət təsir göstərəcək. Siyasətdə isə - Azərbaycan Dağlığ-Qarabağ probleminin həllində
sürətli danıĢıqlar gözlənilə bilər. Rusiya-Türkiyə problemində olan bu sıçrayıĢ Azərbaycan üçün böyük
irələyiĢlər edir. Azərbaycan Prezidenti bu vacib məsələdə Rusiya ilə Türkiyənin barıĢığına nail oldu. Ankara
Ġqtisadi və Texniki Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər üzrə dosenti Toğrul Ġsmail qeyd edib: ―Mən çox
Ģadam ki, iki dövlətin baĢçıları öz aralarında danıĢdılar və Rusiya ilə Türkiyə münasibətləri yaxĢılaĢdı.
Türkiyə höküməti Azərbaycan dövlətinə öz minnətdarlığını bildirir və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin rolu bu məsələdə çox böyük idi‖. (4)
Rusiya-Türkiyə arasında diplomatik münasibətlər 2016-cı ilin iyun ayında yenidən qurulmağa baĢlandı.
29 iyun 2016-cı ildə Türkiyə prezidentinin Rusiya prezidentinə telefon bağlantısından sonra iki tərəfli
münasibətlər mərhələ-mərhələ qurulmağa baĢladı. Əldə olunmuĢ razılığ əsasında iki dövlətin xarici iĢlər
nazirləri Serger Lavrov və Mövlud ÇavuĢoğlu 1 iyul 2016-cı ildə Soçi Ģəhərində rəsmi görüĢ keçirtdilər. Bu
hadisələrdən sonra 2016-cı il 15 iyulda Türkiyədə hərbi çevriliĢ baĢ verməsindən əvvəl Rusiyanın dövlət
təhlükəsizlik xidməti Türkiyənin dövlət təhlükəsizlik xidmətinə hərbi çevriliĢin baĢ verəcəyindən məlumat
verdi. Rusiyanın bu məlumatından sonra Türkiyə dövləti baĢda prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmaqla
hərbi çevriliĢin qarĢısını ala bildi. Bu çevriliĢin qarĢısı alınandan sonra Türkiyənin təhlükəsizlik xidməti
tərəfindən, 24 noyabr 2015-ci ildə Rusiyanın hərbi təyyarəsinin vurulması barədə yenidən araĢdırmalar
aparmağa baĢlandı.
Rusiyanın Su-24 hərbi təyyarəsini vuran Türkiyənin F-16 hərbi təyyarəsinin pilotları 19 iyul 2016-cı ildə
Türkiyə dövlətinin hərbi çevriliĢində iĢtirak etdiklərinə görə həbs olundular. Aparıldığı hərbi araĢdırmalar
nəticəsində aĢkar olundu ki, Türkiyə dövlətinə və Prezidentinə qarĢı olan bəzi qüvvələr Rusiya-Türkiyə
münasibətlərini pozmaq üçün Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurmuĢdular, amma, onlar buna nail ola
bilmədiklərindən sonra hərbi çevriliĢə cəhd etdilər. Buradan Türkiyə dövlətinə Rusiya kömək etdi. Bu
hadisələrdən sonra Türkiyə-Rusiya diplomatik münasibətləri etibarlı və dostluq münasibətlərinə çevrildi.
Daha sonra bu üçlüyə Ġran dövləti də daxil oldu.
ABġ tərəfindən Rusiyaya tətbiq olunan sanksiyalar Türkiyə dövləti mənfi qarĢılayıb. Türkiyə NATO
üzvü dövlətlərdən yeganə dövlətdir hansı ki, ABġ-a qarĢı durur və Rusiya ilə strateji ittifaq qurur. Suriya

165

probleminin həllində Rusiya ilə Türkiyənin bir-birinə etibarlığı daha da möhkəmləndi.
Vladimir Putin və Rəcəb Tayyib Ərdoğan 2016-cı il iyunun 29-da 40 dəqiqəlik telefon bağlantısından
sonra razılığa gəldilər ki, 1 iyul 2016-cı ildə Soçidə hər iki dövlət baĢçılarının Ģəxsi və hər iki dövlətin xarici
iĢlər nazirlərinin rəsmi göruĢləri keçirilsin. DanıĢıqlar nəticəsində Vladimir Putin Rusiya hökümətinə
Türkiyə ilə iqtisadi-ticarət əlaqələrin bərpa olunması barədə tapĢırıq verdi. Rusiyanın 2016-cı il yanvarın 1də Türkiyəyə qarĢı tətbiq etdiyi iqtisadi və turizmə aid sanksiyalar bu danıĢıqlardan sonra ləğv olundu.
Rusiya ilə Türkiyə arasında 2016-cı il iyulun 26-da Moskvada hər iki dövlətin ticarət nazirləri görüĢ
keçirtdilər. GörüĢdə qarĢılıqlı ticarət layihələri imzalandı. 2016-ci il avqustun 6-da Türkiyənin Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirdi: ―Rusiyasız Suriya problemini həll etmək mümkün deyil‖. Növbəti gün isə
―Türk axınının‖ həyata keçirilməsinə hazır olduğunu bildirdi. Rusiyanın ticarət naziri Maksim Sokolov
2016-ci il iyulun 28-də «Россия 24» telekanalına müsahibədə bildirdi: ―Rusiya ilə Türkiyə arasındakı turizm
əlaqələri ancaq 2017-ci ildən bərpa oluna bilər. Həm də Türkiyənin hava limanlarında təhlükəsizlik tədbirləri
gücləndirilməlidir. Yerinə yetirilmiĢ iĢlərin yoxlanılması üçün Rusiyadan yoxlama heyəti Türkiyə tərəfindən
dəvət olunmalıdır‖. 2016-cı il avqustun 4-də Türkiyənin istirahət mərkəzlərində təhlükəsizliyi
qiymətləndirmək üçün Rusiyanın Xarici ĠĢlər Nazirliyindən, Nəqliyyat Nazirliyindən, Turizm Nazirliyindən,
Təhlükəsizlik Nazirliyindən nümayəndələr gəlmiĢdirlər. BarıĢğdan sonra Rusiya ilə Türkiyə arasında ilk
görüĢ 2016-cı il avqustun 9-da Sankt-Peterburq Ģəhərində keçirildi. GörüĢlə əlaqədar mətbuat konfransında
Vladimir Putin bildirdi: ―Rusiya ilə Türkiyə arasında baĢ vermiĢ böhran artıq keçmiĢdədir‖. (13).
Dövlət çevriliĢinin cəhdindən sonra Türkiyə ilə ABġ arasında gərginlik daha da artdı. Rusiya ilə
Türkiyənin yaxınlaĢması təkcə Türkiyə üçün deyil, həm də Rusiya üçün də xeyirlidir. Rusiya ilə Türkiyə
arasında təkcə iqtisadi və siyasi əlaqələr deyil, həm də hərbi əlaqələr də öz yerini tapır. Onlardan S-400
raketlər kompleksi və Su-57 qırıcı təyyarələr layihələri xüsusi yer tutur. Rusiyanın Beynəlxalq Münasibətlər
üzrə Moskva Dövlət Universitetinin hərbi AraĢdırmalar üzrə Mərkəzin sədri Aleksey Podberyozkin bildirib.
―Mən hesab edirəm ki, NATO-nun narahat olması Türkiyənin Rusiya ilə yaxınlaĢmasıdır. Həm də NATO
ehtiyat edir ki, digər NATO üzvü dövlətlərdə hərbi texnikanı Rusiyadan alarlar. Həm də qeyd etdi ki,
―Türkiyənin ABġ və NATO ilə münasibətləri yaxĢı deyil‖. Türkiyənin, Rusiyadan S-400 raketlər
kompleksini alandan sonra ABġ Türkiyəyə F-35 qırıcı təyyarələrinin alınmasına sanksiya qoydu. Çünki
Türkiyənin güclü ordusu var. Həm də Türkiyə Yaxın ġərq ölkələrində güclü mövqeyə malikdir. 2 mart 2017ci ildə NATO baĢ katibinin müavini Rouz Qettelmüller Türkiyənin S-400 raketlər kompleksinin alınması
barədə bildirmiĢdir ki, ―NATO üzvü dövlət Rusiyanın istehsal etdiyi hərbi texnikanı əldə etməsi
mümkünsüzdür. Bu NATO əsaslarına uyğun deyil‖. (2)
Amma, buna baxmayaraq Türkiyə bu addımı atdı. Türkiyə indi ABġ istehsalı F-35 qırıcı təyyarələrin
yerinə Rusiya istehsalı Su-57 qırıcı təyyarələri almaq planlaĢdırır. Türkiyənin Rusiyadan S-400 raketlər
kompleksini aldığına görə ABġ Türkiyəyə beĢinci nəslin F-35 və F-35B qırıcı təyyarələrinin alınmasını
ləngidir, baxmayaraq ki, Türkiyə 120 ədəd təyyarəyə 900 mln ABġ dolları ödəyib. Türkiyənin Yaxın ġərqdə
terroristlərə qarĢı mübarizədə Rusiya və Ġranla birgə hərbi ittifaqı mövcuddur. Xüsusən, Türkiyənin Suriya
ərazisində Rusiya ilə birgə PKK və PYD terrorçu qruplaĢmalara qarĢı mübarizə aparır. Yaxın ġərqdə son
zamanlar baĢ verən geosiyasi proseslərdə Türkiyənin S-400 raketlər kompleksinin və Su-57 qırıcı
təyyarələrinin alması xüsusi önəm daĢıyır (14). ―Asia Times‖ qazetinin məlumatına görə: ―Türkiyənin
Rusiyanı seçməsi qərb üçün geosiyasi iflas deməkdir. Bundan baĢqa Ankaranın Moskva ilə yaxınlaĢması
ABġ-ın Yaxın ġərqdə geosiyası məğlubiyyətidir. Ġranla da Türkiyənin münasibətləri yaxĢılaĢıb‖. (15)
Suriya probleminin həll olunmasında Rusiya-Türkiyə əməkdaĢlığı Ġranı da cəlb etdi. Eyni zamanda
Azərbaycanın Rusiya ilə də çox sıx iqtisadi və tarixi əlaqələri var. Azərbaycan Türkiyənin köhnə dostudur.
Bunun nəticəsində Rusiya-Azərbaycan-Türkiyə üç bucaq dostluq münasibətləri yaranır. Digər tərəfdən həm
də Rusiya-Ġran münasibətləri var. Müasir Beynəlxalq Münasibətlər sistemində Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycan Avrasiya regionunda aparıcı rol oynayır.
Azərbaycan geosiyası məkanına görə ġərq və Qərb arasında körpu rolunu oynayır. Azərbaycan-TürkiyəRusiya Cənubi Qafqaz və Xəzər sahili dövlətlər arasında stabillik yarada bilər. Demək olar ki, RusiyaTürkiyə-Azərbaycan birləĢməsi təsadüf deyil, bu dövlətlərin ümumi maraqları var. Beynəlxalq terrorizma və
ekstremizma qarĢı mübarizə, buna görə də üç dövlət arasında olan hərbi-siyasi və iqtisadi əməkdaĢlıq
yetiĢib.Rusiya-Türkiyə-Azərbaycan üçlük münasibətləri xüsusi önəm daĢıyır. Bu münasibətlər Qara və Xəzər
dənizlərindən Aralıq dənizinə qədər çox mühüm yer tutur. Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə və Ġranın timsalında
dördtərəfli əməkdaĢlıq iqtisadi baxımından Avrasiya regionunda güclü potensiala malikdir. Rusiya Dövlət
Dumasının sədr müavini Dmitriy Savelyev yaranmıĢ vəziyyəti aĢağıdakı kimi səciyyələndirmiĢdi:
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―Azərbaycan Rusiyanın cənubi Qafqazda yeganə mütəffiqidir. Moskva – Bakı, Moskva – Ankara, Moskva –
Tehran xətləri Azərbaycanın iĢtirakı ilə yeni qüvvətli kontinental Avrasiya bloku qura bilər. Bununla
regionda geosiyasi vəziyyət kökündən dəyiĢə bilər. Ġlk növbədə Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin
geniĢləndirilməsindən söhbət gedir‖. (7)
Türkiyənin keçmiĢ hərbi dəniz admiralı Polat Soner ―Vesti.az‖ qazetinə müsahibə vermiĢdir, ―təyyarənin
vurulması ilə olan gərginlik bir tərəfdən Moskva ilə Ankara arasında olan stabilləĢmiĢ münasibətləri
pisləĢdirdi. Digər tərəfdən bu gərginlik VaĢınqtona və NATO-ya əlveriĢli idi. ABġ Türkiyədən xəlvətən öz
iĢini gördü. Heç təəcüblənmərəm, əgər, ABġ hər iki dövlət arasında olan gərginliyin öz aralarında həll
olunmasını təklif edər. Əslində, ABġ ancaq öz maraqlarını güdür. Türkiyə diplomatik üsulla bu gərginliyi
həll etməlidir. Əgər, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti iki dövləti barıĢdıra bilsə bu məsələdə böyük
yatırım edə bilər. Türkiyə bu gərginliyi üçüncü tərəfin vasitəsi ilə həll etməlidir və əgər bu tərəf Azərbaycan
olsa, onda çox yaxĢı olar‖ (1). Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev, yaxın dost dövlət
baĢçılarını cəlb edir və Rusiya ilə Türkiyənin barıĢığına nail olur. Gərginlik aradan qalxandan sonra RusiyaTürkiyə-Azərbaycan üçlüyü yarandı. Bundan sonra çoxlu layihələr həyata keçirildi. (7) Onların sırasında:
Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti (2017);
TANAP (2018);
Rusiyanın "Росатом‖ Ģirkəti tərəfindən Türkiyənin Mersin (Aralıq dənizi sahilidə) Ģəhərində
Atom Elektrik Stansiyasını tikilməsi, tikinti iĢlərinin 2018-2023-сü illərdə həyata keçirilməsi planlaĢdırılır.
Bunlardan baĢqa Rusiya ilə Türkiyə arasında digər sahələr üzrə də dövlət sənədləri imzalanıb: 1. Turizm
sahəsində, 2. Ġdman sahəsində, 3. Mədəniyyət və incəsənət sahəsində,4. Təhsil sahəsində, 5. Səhiyyə
sahəsində.Həm də Türkiyənin Rusiyada S-400 hərbi raketlərin alması həyata keçib. TANAP layihəsi
Azərbaycan və Türkiyə dövlət liderlərinin siyasi əməkdaĢliq sayəsində həyata keçib. TANAP layihəsi
Türkiyənin ƏskiĢəhər Ģəhərində istismara verilib. AçılıĢda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham
Əliyev demiĢdir: ―Azərbaycan qardaĢ Türkiyənin hər bir uğuruna səmimi qəlbdən çox Ģaddır. Türkiyənin
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoganın zəhməti sayəsində Türkiyə dövləti güclü dövlətə çevrilib. Türkiyə bu
gün dünya gündəmindədir. Azərbaycan Türkiyənin uğurlarına çox sevinir. Türkiyənin gücü - Azərbaycanın
gücüdür. Müasir dövrdə çətin tapmaq olar iki dövlət hansıki gəlbən yaxın olsun. Türkiyə və Azərbaycan belə
dövlətlərdir‖. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev qeyd edib ki, ―Türkiyənin və
Azərbaycanın birliyi bu dövlətlərin xalqları üçün, region üçün və bütün Avrasiya üçün cox vacibdir. TANAP
layihəsi Türkiyənin və Azərbaycanın zəhmətinin bəhrəsidir, bu iki dövlətlərin qələbəsidir‖. TANAP Türkiyə
ilə Azərbaycanın birinci layihəsi deyil, aĢağıdakılar da birgə əməkdaĢlığın nəticəsidir:
2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin adına Bakı-TiflisCeyhan neft kəməri,
2007-ci ildə Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəməri,
2017-ci ildə Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti layihələri həyata keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti deyib: ―Biz bu gün birlikdə XXI əsrin energetika tarixini
qururuq. Energetik layihələr regiona stabillik gətirəcək. Bu layihələrin yaranmasında iĢtirak edən dövlətlər və
Ģirkətlər gəlir əldə edəcəklər‖.Bu layihəyə 2012-ci il Ġstanbulda Türkiyə və Azərbaycan liderlərinin
razılaĢması ilə TANAP adı verilib. TANAP layihəsinin həyata keçməsi iri miqyaslı iĢ idi. Həm texniki, həm
də maliyyə tərəfdən TANAP dost və qonĢu dövlətlər üçün böyük imkanlar açacaq. Bu layihəni 7 dövlət və
çoxlu sayda Ģirkətlər birləĢdirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev həm də qeyd edib:
―TANAP enerji təhlükəsizlik təmin edəcək‖. Azərbaycan Rusiya ilə də çoxlu sayda layihələr həyata keçirib
və keçirməkdə davam edir.
1 sentyabr 2017-ci ildə Rusiyanın Soçi Ģəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev
Vladimir Putin ilə rəsmi görüĢ keçirib. GörüĢ zamanı dövlətlər və Ģirkətlər arası 14 sənəd imzalanıb. Rusiya
ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaĢlıq növbəti 6 ildə daha inkiĢaf etdirilməsi nəzərdə tutulur (12). Əsas
sahələr kimi, energetika, ticarət, nəqliyyat, maĢinqayirma, idman, turizm, təhsil, səhiyyə, incəsənət və
mədəni əlaqələrə də geniĢ yer verilir.
Azərbaycan-Türkiyə-Rusiya münasibətləri dostluq, mədəniyyət, etibarlıq əsasında qurulur və bu
münasibətlər uğurlu gələcəyə yol açır. Azərbaycan Respubllikasının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev
demiĢdir: ―Yol – iqtisadiyyatdır, bir sözlə həyatdır‖ (9).
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TÜRKĠYƏ YAXIN ġƏRQDƏ GEDƏN GEOSĠYASĠ MÜBARĠZƏNĠN
FƏAL AKTORLARINDAN BĠRĠ KĠMĠ
Müasir dövrdə dünya siyasətinin mərkəzində olan Yaxın Şərq regionu neft və geosiyasi nüfuz üstünlüyü
uğrunda gedən mübarizənin qaynar ocaqlarından biridir. Regionda cərəyan etməkdə olan proseslər birbaşa
Türkiyənin maraqlarını hədəfləmişdir.
Məqalədə ABŞ-ın “Böyük Orta Şərq” adı altında reallaşdırmağa başladığı layihədə region dövlətlərinin
parçalanması, İsrail və ABŞ-ın maraqlarına uyğun coğrafiyanın yaradılması və bu dövlətlərin hegemonluğu
kimi məsələlər Türkiyənin regional maraqları kontekstində təhlil edilir.
Açar sözlər: Yaxın Şərq, ABŞ, Türkiyənin maraqları, geosiyasi mübarizə, hegemonluq, enerji resursları,
rejim dəyişiklikləri, diplomatiya, müasir vəziyyət.
Лейли ЮСИФЛИ
магистр, Бакинский Государственный Университет
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ТУРЦИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
КАК ОДИН ИЗ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ
Ближневосточный регион, который является центром мировой политики в наше время, является одним из горячих точек борьбы за нефтяное и геополитическое господство. Текущие процессы в
регионе направлены непосредственно на интересы Турции.
В статье проблемы разбивка стран региона в проекте, которые Соединенные Штаты начали
внедрять под названием Большой Ближний Восток, создание географии, основанной на интересах
Израиля и Соединенных Штатов и гегемония этих государств анализируются в контексте региональных интересов Турции.
Ключевые слова: Ближний Восток, США, интересы Турции, геополитическая господство, энергетические ресурсы, смена режима, дипломатия, нынешнее положение.
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TURKEY AS ONE OF THE ACTIVE FACTOR OF THE GEOPOLITICAL
STRUGGLE IN THE MIDDLE EAST
The Middle East region, which is the center of world politics in our time, is one of the hot spots of the
struggle for oil and geopolitical dominance. The current processes in the region are directed directly to the
interests of Turkey.
In the article issues such as breakdown of the region countries in the project, which the United States
began to realize under the name of the Greater Middle East, the creation of geography based on the interests
of Israel and the United States, the hegemony of these countries are analyzed.
Keywords: Middle East, USA, interests of Turkey, geopolitical struggle, hegemony, energy resourses,
regime changes, diplomacy, modern situation.
Müasir dövrdə dünya siyasətinin mərkəzində olan Yaxın ġərq regionu neft və geosiyasi nüfuz üstünlüyü
uğrunda gedən mübarizənin qaynar ocaqlarından biridir. Regionda cərəyan etməkdə olan proseslər birbaĢa
Türkiyə Cümhuriyyətinin maraqlarını hədəfləmiĢdir. Türkiyə isə həm regionun ərəb ölkələrilə, həm də
Israillə müsbət münasibətləri qoruyub saxlamağa çalıĢan aktor kimi olduqca fəal siyasət yeridir. Türkiyə
həmdə NATO-nun Yaxın ġərqə ən yaxın ölkəsi və yeganə müsəlman dovlətidir.
ABġ-ın «çəkindirmə» strategiyasında mühüm yer tutan Türkiyə Yaxın ġərqə ciddi təsirə malik olmaq
yolunda da mühüm vasitədir. ABġ-da «Karter doktrinası» meydana çıxdıqdan sonra bu məsələ daha böyük
önəm kəsb etməyə baĢladı. Türkiyə bir islam dövləti kimi müsəlman dövlətlərlə IKT-da, IƏT-də, «D-8»
qrupunda əməkdaĢlıq edir, regionda ABġ-Israil-Türkiyə strateji oxunun mühüm halqası olaraq çıxıĢ edir.
Türkiyə həm ərəblərlə, həm də Israillə olan yaxĢı əlaqələrindən Israil-Fələstin münaqiĢəsinin sülh yolu ilə
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həllində yararlanmaq istəyir. Lakin son dövrlərdə baĢ verən hadisə və proseslər bu münasibətlərdə xeyli
irəliləyiĢə nail olmağa imkan vermiĢdir.
Yaxın ġərq regionunda sülhyaratma prosesinin fəal aktoru olan Türkiyə regionun bütün xalqları üçün
ədalətli, davamlı və hərtərəfli sülhün tərəfdarı kimi çıxıĢ edir. Türkiyə diplomatiyası hesab edirdi ki, Yaxın
ġərqdə yaranmıĢ hazırki böhranın mərkəzində qarĢılıqlı etibarın çatıĢmaması və anlaĢılmazlıq dayanır (8).
Türkiyə bu məsələdə müttəfiqi ABġ-ın mövqeyini nəzərə almalı olduğundan Israillə güclü hərbivəməkdaĢlıq
edir ki, bu da ərəblərin təbii nаrаzılığınа səbəb оlan amildir.
ABġ-da 2001-ci il 11 sentyabr hadisəsindən sonra «Ģər oxuna» daxil olan dövlətlərə qarĢı anti terror
mübarizəsinə baĢladığını bəyan edən Türkiyə həmiĢə ABġ-ın baĢçılığı ilə formalaĢan antiterror
koolisiyasının fəal iĢtirakçısı olsa da, lakin Iraqa qarĢı müharibənin əleyhinə çıxdı. Göstərilən səbəblərlə
yanaĢı, daha bir ssenari Türkiyəni qorxudurdu. Belə ki, Iraqdakı iki böyük kürd partiyası – Kürd Demokratik
Partiyası və Kürdüstanın Vətənpərvər Ittifаqı partiyası arasında S.Hüseynin hakimiyyətdən
uzaqlaĢdırılmasından sonra hakimiyyət bölgüsü zamanı yaranan narazılıqlar vətəndaĢ müharibəsinə gətirib
çıxara bilərdi ki, bu da Yaxın ġərq regionunda qeyri-sabitliyin daha bir mənbəyi olardı (9).
YaranmıĢ Ģəraitdə Türkiyənin manevr imkanları həqiqətən məhdud idi. Onun hərbi əməliyyatlarda
iĢtirak etməsi, Irаqla bağlı ABġ-ın planlarına mənfı münasibət bəsləyən ərəb dövlətlərinin narazıhğına səbəb
olacaqdı. Belə birĢəraitdə hökümət ABġ-m planlarına Irаqa silahlı qüvvələr göndərməklə dəstək verilməsini
istəsə də, Türkiyə Böyük Millət Məclisi razı olmadığından Türkiyə bu hərbi əməliyyatlarda məhdud Ģəkildə
iĢtirak etdi. ABġ-ın Ġraq prezidenti S.Hüseyni hakimiyyətdən salmasından sonra kürdlər Irаqda iddialı
duruma gəldilər ki, belə vəziyyət ciddi bir münaqiĢəyə gətirib çıxara bilərdi. ABġ hökuməti isə Türkiyəyə
kürdlərlə bağlı məsələdə problem yaranmasına imkan verməyəcəklərini vəd etdi (9).
Türkiyəni Irаqda əsas milli azlıqlardan olan Irаq türkmənlərinin taleyidə ciddi narahat edirdi. Çünki
kürdlərlə türkmənlər qonĢuluqda yaĢadıqlarından onlar arasında tez-tez münaqiĢələr baĢ verirdi. 2004-cüilin
martında Irаqın müvəqqəti konstitusiyası qəbul olundu və tezliklə qüvvəyə mindi. Türkmənlər həmrəyliyi
pozmamaq üçün razılıq versələrdə, kürdlərə qəbul olunan sənəd sərf elədiyindən, onu «Irаqın həyatında
dönüĢ məqamı və tarixisənəd» kimi dəyərləndirdilər (1).
Regionda baĢ verməkdə olanların fonunda Türkiyənin Irаnla münasibətləri xüsusi önəm daĢıyır. Bir çox
müsəlman təĢkilatlarında yer alan və müsəlman dünyasının böyük dövlətləri olan bu ölkələr regional
maraqları toqquĢduğundan və tarixi ziddiyyətlərin olması səbəbindən, habelə ABġ faktorundan gələn fıkir
ayrılıqları səbəbindən o qədərdə yüksək səviyyəli münasibətlərə malik deyildilər. Ancaq iqtisadi əməkdaĢlıq,
xüsusilə də Irаndan qaz nəqli artıq bir neçəilləridi ki, həyata keçirilirdi. Iki dövlət arasındakı saziĢə əsasən
2001-ci ilin iyulundan baĢlayaraq, Irаn ildə Türkiyəyə 3 milyard kub metr qaz göndərirdi. 2007-ci ildə bu
rəqəmin 10 milyard kub metrə çatacağı gözlənilirdi (2, 282).
Nəzərə alsaq ki, ABġ Irаnla əlaqələri gücləndirən hər bir dövlətə mane olmağa çalıĢır, hətta həmin
kəmərin Türkiyə hissəsindəki kompressor stansiyasını tikən amerikan kompaniyasını iĢdən uzaqlaĢmağa
məcbur etmiĢdi. Məhz bunun nəticəsində müəyyən müddət üçün Türkiyə Irаndan qaz nəqlini dayandırmağa
məcbur olmuĢdu (11, 27). Səbəb kimi qiymət məsələsində müzakirələrin getdiyi göstərilsə də, əslində ABġın məqsədi Ġranı beynəlxalq təcrid vəziyyətinə salmaq idi.
Qeyd edək ki, «soyuq müharibə»dən sonrakıdövrdə Türkiyənin islam dünyası ilə münasibətləri xüsusi
əhəmiyyətə malik idi. Xüsusilədə, Bosniyada müsəlmanlara qarĢı etnik soyqırım siyasəti islam dünyasmda
ciddi narazılığa səbəb olmuĢdu. XX əsrin 90-cı illərinin əvvəlləri üçün hakim olan bu atmosferdə islam
ölkələri arasında diplomatik və strateji münasibətlər güclənmiĢ və Türkiyənin də Bosniya hadisələridə aparıcı
mövqe tutması səbəbindən Türkiyənin islam dünyası ilə münasibətləri xeyli yaxĢılaĢmıĢmıĢdı. IKT daxilində
yaradılan Təmas qrupu çərçivəsində Islam ölkələri arasında güclənən diplomatik və hərbi təmaslar Türkiyəyə
önəmli qovĢaq ölkəsi mövqeyi qazandırmıĢdı (2, 260).
Bununla belə, yaranmıĢ münasibətlər 90-cı illərin ikinci yansmdan etibarən radikal dəyiĢikliyə
uğramıĢdı. Burada bıri xarici, digəri daxili olan ikiönəmli faktor mühüm rol oynamıĢdır. Xarici faktor
Türkiyə ilə Isrаil arasında çox sürətlə inkiĢaf edən əlaqələrdir. Türkiyənin Israillə olan əlaqələrini çox qısa
bir zamanda normallaĢmadan taktiki əməkdaĢlığa, oradan da geniĢ miqyaslı strateji müttəfiqlik formasına
çatması və bu prosessin xüsusilədə, Isrаil tərəfindən gündəmdə saxlanılması islam ölkələrinin Türkiyəyə
münasibətinə mənfı istiqaməətdə təsir göstərmiĢdi. Onsuz da Türkiyəilə gərgin münasibətlərdə olan
Suriyanın Türkiyə-Israil əlaqələrini müntəzəm olaraq IKT platformasına çıxarması bu vəziyyətin davamlı
xarakter almasına səbəb olmuĢdu (7).
Problemlə bağlı daxili faktor isə Türkiyədəki siyasi gərginlik vəziyyəti ilə bağlıdır. Xaricdə

170

müsəlmanları müdafiə edən Türkiyə daxilində islamın rolunu məhdudlaĢdırmağa çalıĢırdı. Dünyəvi dəyərləri
əsas tutan Türkiyədə islamçı qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi müsbət qarĢılanmırdı. Hazırda hakimiyyətdə
olan AKP islamçı partiya sayılsa da, dünyəvi dəyərlər və Qərb prioritetli xarici siyasət saxlanılmaqda davam
edirdi. Qeyd edək ki, hələ 1995-ci il parlament seçkilərində qalib gələn islamçı Rifah Partiyası və onun lideri
N.Ərbakanın Türkiyədə ciddi dəyiĢikliklərə əl atmaq niyyəti onun hakimiyyətdən vəsiyasi fəaliyyətdən
uzaqlaĢdırılması ilə nəticələnmiĢdi.
Bir qədər əvvəlki hadisələrin təhlilinə toxunsaq N.Ərbakan özüilə Türkiyə üçün yeni xarici siyasi xətt
gətirmiĢdi. Ki, o əvvəlki baĢ nazirlərdən fərqli olaraq ilk səfərini Azərbaycana deyil, Irаna etmiĢdi. BaĢ
nazirin Irаn səfərində bir sıra məsələlər, o cümlədən kürd problemi də müzakirə obyektinə çevrildi. Səfər
zamanı Türkiyə ilə Irаn arasında 22 milyard dollar həcmində təbii qaz satıĢı haqqında müqavilə imzalandı (4,
260-261). Irаn ilə yaxınlaĢma bir tərəfdən regionda kürd məsələsini həll etməyi nəzərdə tuturdusa, digər
tərəfdən ABġ-ın bu oyundan kənar edilməsinə Ģübhə yeri qoymurdu.
Türkiyənin yeni BaĢ nazirinin islam ölkələrinə Irаnla baĢlayan və 1996-cı ilin payızında 11 gün davam
etmiĢsəyahəti Pakistan, Sinqapur, Malayziya, Filippin və Indoneziyanı da əhatə etmiĢdi. O, həmin ölkələrlə
Türkiyə üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi və siyasi müqavilələr imzalamıĢdı. N.Ərbakanın bu səfərində
həmçinin regionda islam amilinin də canlandırılması diqqəti cəlb edir. Çünki o Filippində olarkən Filippin
höküməti ilə ölkənin cənubunda 25 il ərzində mübarizə aparan islam mücahidləri аrаsındа barıĢ müqaviləsi
imzalanmıĢdı. Türkiyənin BaĢ naziri bu ölkələrdəki çıxıĢlarında belə bir ifadəni dəfələrlə təkrar etmiĢdir ki,
Türkiyə ABġ-ın Ģtatı deyildir (6).
Halbuki Irаna və Irаqa qarĢı iqtisadi sanksiyalar tətbiq edən ABġ-da N.Ərbakanın atdığı addımlar ciddi
tənqidlə qarĢılanmıĢdı. Türkiyə həmdə Avropa Ittifаqına üzv olmağa can atırdı ki, ABġ-ın təzyiqi ilə Avropa
Ittifаqında Türkiyə ilə bağlanmıĢ gömrük müqaviləsinə yenidən baxmaq məsələsi ortaya atıldı. Bu da
Türkiyə üçün heç cür əlveriĢli deyildi, çünki türk mallarına Avropada yüksək gömrük haqqı qoyulması
gözlənilirdi. Kiprin Avropa Ittifаqına üzv qəbul edilməməsi və Türkiyənin özünün bu təĢkilata qəbulunda
ABġ-dan alınacaq yardımıda bu xarici siyasət sual altında qoymuĢ olurdu. Türkiyənin ABġ-ın müttəfıqi kimi
öz mövqeyindən geri çəkilməsi onun NATO-dakı rolunun azalmasına və Yunanıstanın siyasi çəkisinin
artmasına gətirib çıxara bilərdi. YaranmıĢ Ģəraitdə hərbçilərin təzyiqi qarĢısında 1997-ci ilin iyununda
N.Ərbakan hökümət istefa verməyə məcbur oldu (4, 262).
Türkiyədə davamlı xarakter daĢıyan iqtisadi və siyasi böhranın aradan aradan qaldırılması
R.T.Ərdoğanın adı ilə bağlıdır. Belə ki, 2003-2014-cü illərdə Türkiyənin BaĢ naziri olmuĢ R.Ərdoğanın
dövründə Türkiyədə davam edən iqtisadi böhranın və kəskin inflyasiyanın qarĢısı alındı. Onun yaratdığı
Ədalət və ĠnkiĢaf Partiyası xarici siyasət xəttində ciddi dəyiĢikliklər etdi. Belə ki, R.T. Ərdoğanın höküməti
fəal Avropa istiqamətli xarici siyasət yeritməklə yanaĢı, özünün islamçı partiya olması amilindən də islam
dünyası ilə münasibətləri qaydaya salmaq üçün uğurla istifadə etdi və Türkiyənin Yaxın ġərq siyasətini
xarici siyasət xəttinin önəmli istiqamətlərindən birinə çevrdi. 2003-cüilin yazında ABġ-ın Ġraqa müdaxiləsi
zamanı Türkiyəni bacardıqca bu məsələdən kənarda tutaraq onu Ġraq bataqlığına düĢməkdən qorudu (12).
Yaxın ġərqdə cərəyan etməkdə olan sonrakı hadisələr Türkiyənin hadisələrə fəal müdaxiləsini tələb
edirdi, çünki Türkiyənin qonĢuluöunda baĢ verməkdə olanlar regionun geosiyasi xəritəsinin dəyiĢdirilməsinə
istiqamətənmiĢdi. ABġ-ın ―Böyük Orta ġərq‖ adı altında reallaĢdırmağa baĢladığı layihədə region
dövlətlərinin parçalanması, Ġzrail və ABġ-ın maraqlarına uyğun coğrafiyanın yaradılması və bu dövlətlərin
hegemonluğu yer almıĢdı. Təsadüfideyildi ki, Ġraq aradan qaldırıldıqdan sonra, qısa fasilədən sonra 2011-ci
ilin əvvəllərində ―ərəb baharı‖ adı altında baĢlayan hadisələr, ĠġĠD-in meydana çıxması, ABġ-ın Suriyada
―iliĢməsi‖ region ölkələrində siyasi rejimlərin dəyiĢməsinə gətirib çıxarmaqla böyük faciələrə yol açdı (5).
YaranmıĢ vəziyyət Türkiyədən hadisə və proseslərə ciddi müdaxilə tələb edirdi ki, bu ilk növbədə
Ġsrailin regionla bağlı planlarına ağır zərbə ola bilərdi. Qeyd edək ki, 2010-cu ilin iyununda keçirilmiĢ Davos
iqtisadi forumunda Türkiyənin ABġ-ın baĢlıca müttəfiqi Ġzraili Fələstin ərəblərini qətllərdə ittiham etməsi
böyük çaĢqınlıq yaratmıĢdı. Ġsrailin Fələstinə humanitar yardım aparan Türkiyə gəmisinə hücum etməsi iki
tərəfli münasibətlərdə gərginliyi qarĢıdurma həddinə çatdırmıĢdı. Türkiyənin qətiyyətli mövqeyi son nəticədə
Ġsraili geri çəkilmək məcburiyyətində qoymuĢdu(3). Yaxın ġərqdə Israilin özbaĢı-nalıqlarına qarĢı daha
həssas olan Ərdoğan hökuməti fələstinlilərin demokratik yolla hakimiyyətə gətirdiyi hökumətə qarĢı
beynəlxalq embarqodan narazı olduğunu da müxtəlif yollarla bildirirdi.
Müasir dünya nizamında Türkiyənin rolu dünya mediasının daimdiqqət mərkəzində olmaqda, çoxsaylı
və müxtəlif xarakterli analitik yazıları Ģərtləndirməkdədir. Türkiyənin coğrafimövqeyi onun geosiyasi
məqsədlərini müəyyənləĢdirməkdə mühüm rol oynayır. Təsadüfi deyildi ki, vaxtilə rus admiralı UĢakov
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―Qara dənizi türk tıxacı ilə bağlanmıĢ ĢüĢə qaba bənzətmiĢdi‖(10, 450). Hazırda da Türkiyə Qərb və Rusiya
diplomatiyasının mərkəzində qalmaqda davam edir. Təsadüfi deyildi ki, hazırda Türkiyə Qərb dövlətləri
tərəfindən ciddi təzyiqlərlə üzləĢməkdədir.
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TÜRKĠYƏ CÜMHURĠYYƏTĠ MÜASIR DÜNYANIN
REGĠONAL GÜC MƏRKƏZĠ KĠMĠ
Müasir dövrdə Yaxın Şərqdə cərəyan etməkdə olan hadisələr kontrunda Türkiyə Cümhuriyyəti regional
güc mərkəzlərindən biri kimi çıxış etməkdədir. Əgər fövqəldövlətlər bütün planetin həyatına təsir etmək
gücündədirlərsə, böyük dövlətlər nisbətən az gücə malikdir və özlərindən xeyli uzaqdakı ərazilərdə baş verən
hadisələrə müdaxilə etmək imkanındadırlar.
Məqalədə hazırda Yaxın Şərqdə baş verməkdə olan hadisələr kontekstində Türkiyənin fəal aktor kimi
çıxış etməsi, öz maraq və mənafelərinin təmin edilməsi uğrunda apardığı mübarizə və geosiyasi rəqabətdə
üstünlüyü ilə bağlı məsələlər ətraflı araşdırılır.
Açar sözlər: Yaxın Şərq, Türkiyə, ABŞ, Rusiya, İran, regional diplomatiya, geosiyasi maraqlar, regional
güc, enerji amili, əməkdaşlıq, rəqabət, müasir dövr.
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ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА ЯВЛЯЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ЦЕНТРОМ ВЛАСТИ СОВРЕМЕННОГО МИРА
В наше время в свете происходящих событий Турецкая Республика является одним из региональных центров власти на Ближнем Востоке. Если сверхдержавы способны влиять на жизнь всей планеты, более крупные страны обладают относительно небольшой властью и способны вмешиваться
в события, которые происходят далеко за пределами их собственных.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с тем, что Турция выступает в роли активного
актора в контексте ближневосточных событий, борьбы за свои интересы и интересы и его превосходства в геополитической конкуренции.
Ключевые слова: Ближний Восток, Турция, США, Россия, Иран, региональная дипломатия, геополитический интерес, региональная власть, энергетический фактор, сотрудничество, конкуренция,
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THE REPUBLIC OF TURKEY AS A REGIONAL
POWER CENTER OF THE MODERN WORLD
In our time, the Republic of Turkey acts as one of the regional center of power in the background of
ongoing events in the Middle East. If superpowers are capable of influencing the life of the entire planet,
great states have relatively little power and are able to intervene in events that occur far beyond their own.
The article deals with issues related to the fact that Turkey acts as an active actor in the context of
Middle Eastern events, the struggle for its interests and interests and its superiority in geopolitical
competition.
Keywords: Middle East, Turkey, USA, Russia, Iran, regional diplomacy, geopolitical interests, regional
power, factor of energy, cooperation, competition, modern period.
Müasir dövrdə dövlətlər beynəlxalq aləmdə tutduqları mövqeyə görə bir-birindən fərqlənirlər. Elmisiyasi ədəbiyyatda strateji və taktik imkanlarına görə dövlətlərin müxtəlif təsnifatlarına rast gəlinir. Bu
təsnifata görə dövlətlər dörd qrupa ayrılır: fövqəldövlətlər, böyük dövlətlər, regional güclər və kiçik
dövlətlər. II dünya müharibəsindən və bəzi dovlətlərin nüvə silahına sahib olmasından sonra formalaĢan
iyerarxiyada Türkiyə Cümhuriyyəti regional güc mərkəzlərindən biri hesab olunur. Əgər fövqəldövlətlər
bütün planetin həyatına təsir etmək gücündədirlərsə, böyük dövlətlər nisbətən az gücə malikdir və özlərindən
xeyli uzaqdakı ərazilərdə baĢ verən hadisələrə müdaxilə etmək imkanındadırlar. Mövcud politoloji
qaynaqlara görə, regional güc mərkəzi olmaq regional səviyyəli iddialara və təsir miqyasına malik olmaq
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mənasında iĢlədilir (6, 86).
Yaxın ġərq, Qafqaz, Balkanlar, Rusiya kimi əhəmiyyətli məkanların qonĢuluğunda yerлəĢən Türkiyə
çox mühüm geostrateji mövqeyə malikdir və regionda cərəyan edən bütün əhəmiyyətli siyasi hadisə və
proseslərin mərkəzində yer almaqdadır. Türkiyənin xarici siyasəti qarĢısında duran hadisələrin diapozonuna
diqqət yetirək: müasir dövrdə Yaxın ġərqdə cərəyan edən hadisələr, mühacirət, NATO-nun, AI-nin ġərqə
doğru geniĢlənməsi, terrorizmə qarĢı mübarizə, müxtəlif neft və qaz layihələri, Kipr məsələsi, müsəlmanxristian münasibətləri, türk dövlətləri arasında inteqrasiya, münaqiĢələrin həlli üzrə danıĢıqlar və s.
məsələləri bu siyahıya aid etmək oiar.
Türkiyənin baĢqa bir özəlliyi ġərqlə Qərb, həmçinin müsəlman və xristian aləmi arasında «körpü»
rolunun oynanılmasıdır. Bu da ölkənin beynəlxalq nüfuzunun yüksək olmasının bir göstəricisidir, Türkiyə
həm də sivilizasiyaların toqquĢması kimi dəyərləndirilən təhlükənin qarĢısının ahnmasında müstəsna
əhəmiyyətə malikdir.
Müasir dünya siyasətində enerji ehtiyatlarının mühüm geosiyası faktora çevrilməsi Ģübhə doğurmayan
məsələdir. Lakin bu ehtiyatların satıĢ bazarlarına çıxarılması və marĢrutu məsələsi də dövlətlərarası
münasibətlərdə önəmli rol oynayır. Türkiyənin əlveriĢli coğrafi mövqeyi göz önünə gətirildikdə, onun
mühüm enerji koridoruna çevrilməsi baĢa düĢüləndir. Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Ərzrum neftqaz ixrac kəmərləri, Bakı-Qars dəmir yolu xətti Qərblə-ġərq arasında iqtisadi və siyasi əlaqələrin
geniĢləndirilməsində xüsusi rol oynamağa baĢlamıĢdı.
XX əsrin 80-ci illərinin sonları və 90-cı illərinin əvvəllərində dünyada baĢ verən dramatik dəyiĢikiлklər,
totalitar rejimlərin süqutu, VarĢava paktının buraxılmasi, SSRI-nin dağılması, yeni müstəqil dövlətlərin
meydana çıxması, Almaniyanın birləĢdirilməsi, Çexoslovakiya və Yuqoslaviyanın parçalanması,
demokratiya və azad bazar iqtisadiyyatının yayılması ikiqütblü sistemə son qoydu (10, 23). «Soyuq
müharibə»nin baĢa çatmasından sonra Türkiyə böyük bir Avrasiya məkanının mərkəzində önəmli geostrateji
mövqeyə malik ölkəyə çevrildi. Belə dəyiĢikliklər prosesində Türkiyə özünün demokratiya və iqtisadi inkiĢaf
sahəsindəki təcrübəsindən, region ölkələrinin əksəriyyəti ilə mövcud olan çoxtərəfli əlaqələrindən fəal
istifadə etmiĢdir.
Məlum olduğu kimi, Türkiyə 1992-ci ilin yayında yaradılmıĢ Qara dəniz Iqtisadi ƏməkdaĢlıq
TəĢkilatının yaradılmasının əsas təĢəbbüskarı olmuĢdur. Ġyunun 26-da qəbul edilmiĢ Bosfor Bəyannaməsinə
tezliklə regionun 11 dövləti qoĢulmuĢdu. Bundan baĢqa, ekoloji qəzalara və fövqəladə hallara reaksiya
vermək üçün Qara dənizdə birləĢmiĢ dəniz qüvvələrinin yaradılmasında Türkiyə aparıcı rol oynamıĢdır (5,
264). DəyiĢikliklər prosesi həmiĢə qeyri-müəyyənlik və hadisələrin sürətli inkiĢafı ilə müĢayiət olunur.
Hər hansı bir dövlətin regional güc mərkəzinə çevrilməsi qəflərən və yaxud qısa müddətdə baĢ verən hal
deyil. Burada ölkənin keçmiĢi, müasir vəziyyəti, gələcək üçün potensiaлı, həmçinin hərbi gücü, iqtisadiyyatı,
iddiaları, fəalлığı, sabitliyi, əlveriĢli ъоğrафi mövqeyi, müttəfiqləri və s. əhəmiyyətli rol oynayır. Bu
prosesdə ölkənin geostrateji milli maraqlarının aydınlaĢdırılması əsas məsələ olaraq müəyyən edilmiĢdi.
Geostrateji milli maraqlar hər hansı dövlətin gələcəyə yönəlik və дaha çox xarici siyasətlə bağlı olan
maraqlarını özündə ehtiva edir. Bu мaraqların düzgün, yəni ehtiyacların, imkanların və müxtəlif təsirlərin
nəzərə аlınması ilə müəyyənləĢdirilməsi ölkənin xarici siyasətini səmərəli Ģəkildə гurmağa imkan verir. Həm
də bu maraqların səviyyəsi və geniĢliyi ölkənin nüfuzu və gücü barədə məlumat verir. Burada qarĢılıqlı təsir
mövcuddur (7, 354). Belə кi, bu maraqlar onların təmin olunması prosesində dövtəti daha fəal, güclü оlmağa
və beləliklə də, güc mərkəzi kimi formalaĢmağa sövq edir.
Türkiyənin vaxtilə BaĢ naziri olmuĢ R.T.Ərdoğan 26 yanvar 2004-cü ildə ABġ-ın Бeynəlxalq
münasibətlər ġurasında etdiyi çıxıĢ zamanı qeyd etmiĢdi ki, "Тürkiyənin xarici və daxili siyasətinin əsas
məqsədi türk millətini əsrimizin ən yüksək siyasi, iqtisadi və sosial standartları ilə təmin etmək və bu yolla
irəliləmək üçün sülhü beynəlxalq münasibətlərin normasına çevirməkdir (3, 216). Эetdikcə daha çox
qloballaĢan müasir dünyada bütün bunları həyata кeçirmək üçün fəal xarici siyasət yeritmək lazımdır.
Müəllif qeyd edirdi кi, Türkiyə özünü yaлnız dar mənada milli maraqlar çərçivəsində мəhdudlaĢdırmaq
niyyətində deyil, o daha çox aktiv xarici siyasət yeritməklə regional və qlobal sülh və təhlükəsizliyə yardım
etmək və regional əməkdaĢлıq təĢəbbüslərini həvəsləndirmək fikrindədir (3, 217).
Türkiyənin geostrateji maraqlarından bəhs edəkən, ilk növbədə onun qonĢuluqda yerləĢən regionlarda
nüfuz sahibi olmaq istəyini vurğulamaq оlar. Bu regionlar Türkiyənin coğrafi əhatəsini təĢkil edərək, həm
təhlükəsizlik, həm də iqtisadi baxımdan çox böyük strateji əhəmiyyətə malikdir. Türkiyə təhlükəsizlik
baxımından problemli coğrafi məkanda yerləĢdiyi üçün ölkənin təhlükəsızliyi baxımından hər Ģeydən öncə
kollektiv səylər tələb edir. ƏməkdaĢlıq, qətiyyətli və gerçək mövqenin nümayiĢ etdirilməsi ümumi
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təhlükələrə qarĢı mübarizənin ən səmərəli yoludur ki, bu prosesdə Türkiyənin fəalлığı xüsusilə ciddidir.
Təhlükəsizlik sahəsində fəaliyyət göstərən həm ATƏT, həm də NATO-nun üzvü olmaqla bərabər, Türkiyə
qonĢu dövlətlərlə də bu sahədə müqavilələr bağlayır ki, bu baxımdan keçmiĢ BaĢ nazir Bülənt Ecevitin
Moskvaya 1999-cu ilin 4-6 noyabrında etdiyi səfər zamanı «Terrorizmə qarĢı mübarizədə əməkdaĢlıq» adlı
müĢtərək bəyannamə imzalanmıĢdı (4).
Müasir geosiyasət Türkiyəni eyni zamanda Avropa, Balkan, Qafqaz, Yaxın ġərq, Aralıq və Qara dəniz
ölkəsi kimi etiraf edir. Türkiyə həmçinin tarixi, mədəni və dil bağlarına malik olduğu Mərkəzi Asiya regionu
ilə də sıx əlaqədədir. Təsadüfi deyil ki, belə çətin geosiyasi məkanda yer almıĢ Türkiyə üçün sülhün və
sabitliyin qorunması xarici siyasətin əsas ünsürünə çevrilmiĢdir. Digər dövlətlərlə dostluq münasibətlərinin
qurulması və saxlanılması, regional və beynəlxalq əməkdaĢlığın geniĢlənməsi, münaqiĢələrin sülh yolu ilə
həlli, sabitlik və çiçəklənmə Türkiyənin önəm verdiyi dəyərlərdir (9, 356).
Türkiyənin geostrateji maraqlarında təhlükəsizlik aspektinin kifayət qədər geniĢ məkanı əhatə etməsinə
baxmayaraq onun ərazisində bəzi dövlətlər kimi geniĢ hərbi bazalar Ģəbəkəsi yerləĢmir. Bununla belə, NATO
üzvü kimi bir sıra regionlarda türk silahlı dəstələri də fəaliyyət göstərirlər. Türkiyə Kiprdə hərbi qüvvə
saxlayır, ara-sıra kürd separatçılarını cəzalandırmaq üçün Iraqda hərbi əməliyyatlar aparır, Əfqanıstan və
Suriyada sülhməramlı fəaliyyət göstərir. Təsadüfi deyil ki, Türkiyə bu gün regionun böyük və güclü dövləti
rolundadır. ƏlveriĢli çoğrafi vəziyyəti və dinamik inkiĢaf edən iqtisadi potensialı imkan verir ki, o dünyanın
bir sıra mühüm regionlarında öz təsirini və mövqeyini gücləndirmək üçün məqsədyönlü siyasət apara bilsin.
Yaxın və Orta ġərq, Balkanlar, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri bu baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malik
ölkələrdir (8, 479).
Müasir dövrdə Türkiyənin geostrateji maraqlarının iqtisadi aspektləri heç də az önəm daĢımır. Bu
baxımdan Türkiyənin Yaxın ġərq, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyadakı iqtisadi maraqları xüsusilə
aktualdır. ABġ və Rusiya ilə münasibətləri müasir dövrdə iqtisadiyyatın, iqtisadi mənafenin nə qədər böyük
qüvvə olmasının əyani sübutudur. Uzun tarixə malik Türkiyə-Rusiya münasibətlərində müharibələr,
qarĢıdurmalar çox olmuĢdur. 1952-ci ildən NATO blokunun üzvü olan Türkiyə ABġ-ın SSRI-yə qarĢı
yönəldilən «çəkindirmə» strategiyasının mühüm tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərmiĢdi.
Sovetlər birliyinin dağılması, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazda yeni dövlətlərin yaranması rus-türk
münasibətlərinin iqtisadi və siyasi sferalarında yeni faktorların meydana çıxmasına Ģərait yaratdı. Enerji
ehtiyatları ilə ticarət, neft və qazın qərb bazarlarına çatdırılması problemi, Xəzər dənizi hövzəsindəki
vəziyyət, avrasiyaçılıq konsepsiyalarının populyarlığı, xüsusi və ictimai rus-türk təĢkilatlarının meydana
çıxması iki dövlət arasında rəqabətlə yanaĢı, onların partnyorluq və əməkdaĢlıq əlaqələrinə də böyük təkan
verdi və bu münasibətlər 2015-ci il 27 noyabr hadisəsinə - Rusiya qırıcısının Suriya səmasında
vurulmasınadək yüksələn xəttlə inkiĢaf etdi (1).
Yaxın ġərqdə geniĢlənən proseslər və ABġ-Rusiya rəqabəti Türkiyəni fəal aktora çevirməkdə idi.
Türkiyənin Ġraqa və Suriyaya girməsi, Afrin əməliyyatı, regionda baĢ verənlərlə əlaqədar Türkiyənin Ġran və
Rusiya ilə yaxınlaĢması yeni geosiyasi durumun konturlarını cızırdı. Məlum olduğu kimi, Türkiyə 2012-ci
ilin sonlarında Ġran ilə daha sərfəli qiymətlərlə təbii qaz idxalı barədə anlaĢma əldə etmiĢdi ki, Ġrana qarĢı
sistemli Ģəkildə sanksiyalar həyata keçirən ABġ və Qərbi Avropa dövlətləri bunu böyük narazılıqla
qarĢılamıĢdılar. Çünki yaranmıĢ vəziyyətdə Türkiyənin Ġranla olduqca iriməbləğli təbii qaz anlaĢması əldə
etməsi ABġ və Qərbin maraqlarına cavab vermir, onların ―enerji oyununu‖ pozur, rəsmi Ankaranın Ġrana
qarĢı beynəlxalq sanksiyalara əhəmiyyət verməməsi anlamına gəlirdi (1).
Təsadüfi deyildi ki, açıq Ģəkildə ictimai fikrə laqeyd məzmunlu diplomatik açıqlamalar verən Qərb
siyasi dairələri Türkiyənin nəinki Ġranla, habelə Rusiya və Çinlə əməkdaĢlığından ciddi Ģəkildə narahatlıq
keçirirdilər. Türkiyənin Rusiya ilə iqtisadi-ticari əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsinə xüsusi önəm verməsi
həmin ərəfədə həm Ukrayna, həm də Suriya böhranlarında ABġ və Qərblə qarĢıdurma vəziyyətində olan
Rusiyanı beynəlxalq embarqolara məruz qoymaqla onu ―oyundan çıxarmağa‖ çalıĢan qüvvələrin planlarını
alt-üst edirdi (2).
Azərbaycanlı müəlliflərdən E.Xalidbəyli əldə olunan razılaĢmaların Türkiyə üçün əhəmiyyətindən bəhs
edərək yazırdı ki, Türkiyə isə Rusiya ilə əldə olunan təbii qaz, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı, turizm
sektoru və Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi ilə bağlı anlaĢmalarla həmin embarqoların təsirini heçə
endirirdi, belə ki, bu anlaĢmalar hər iki tərəfə on milyardlarla dollar gəlir gətirməyə hədəflənmiĢdi, məhz bu
əməkdaĢlıq Avropa Birliyindən üz çevirən Türkiyə ilə Qərbin sanksiyalarına məruz qalan Rusiya arasında
artıq strateji müttəfiqlik yaranmağa baĢlamıĢdı. Türkiyə ilə bağlı olayları ümumiləĢdirən müəllif yazırdı:
―NATO üzvü olan Türkiyə ilə ABġ və Qərbin əsas rəqibi Rusiya arasındakı bu yaxınlaĢma beynəlxalq siyasi
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arenada dəngələri alt-üst edə bilərdi. Deməli, bu yaxınlaĢmanı pozacaq hansısa ssenari mütləq iĢə
salınmalıydı. Belə ki, əvvəlcə qurulmuĢ fitnə-fəsadla Türkiyənin hava sərhədlərini pozan Rusiya təyyarəsinin
vurulmasına nail olundu, Türkiyə-Rusiya münasibətləri dostluqdan düĢmənçilik keyfiyyətinə keçdi (1).
Politoaqara görə, reginda vəziyyətə, gesiyasi rəqabətə, ABġ-Türkiyə və Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin
gələcək inkiĢafına beynəlxalq Ģərait, dövlətlərin regional siyasəti, onların daxili iqtisadi vəziyyətinin sabitliyi
səviyyəsi və s. faktorlar təsir edəcəkdir. Yaxın ġərqdə Türkiyənin maraqları digər dövlətlərin maraqları ilə
istər-istəməz toqquĢur. Hazırda regionda mövqe mübarizəsi gedir ki, burada da kimin qalib gələcəyini zaman
göstərəcəkdir.
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One of the major trends in international relations and world politics is international integration. This
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Keywords: ntegration, international relations, cold war, capitalist, socialist, western Europe, regional,
organizational, Soviet Union, Minsk Group, agreement, security, questions of liberty, liberal, idealistic,
ordinary, guesthouse, partnership, human right.
Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi tarixində beynəlxalq təĢkilatların dünya siyasi prosesində rolu və yeri
barədə müxtəlif və çox vaxt bir-birinə tam əks olan təsəvvürlər formalaĢıb. Realist istiqamətin nümayəndələri
beynəlxalq münasibətlərdə beynəlxalq təĢkilatların rolunun ikinci dərəcəli olduğunu düĢünürlər. Onlar
beynəlxalq təĢkilatlara ya dövlətin öz maraqlarını müdafiə etmək üçün yaratdığı qurum, ya da ayrı-ayrı dövlət
və dövlətlər qrupunun xarici siyasətində bir vasitə kimi baxırlar.
Liberal istiqamətin nümayəndələri isə beynəlxalq təĢkilatların fəaliyyətində beynəlxalq münasibətlər
sisteminin və strukturunun bütövlükdə yenidən qurulmasına ümid bağlayırlar. Bütövlükdə isə hər iki baxıĢ
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yaĢama hüququna malikdir.
XX əsrin sonunda baĢ verən böyük hadisələr beynəlxalq ictimaiyyəti sarsıtdı və təəccübləndirdi. Dünyanın
ən qüdrətli imperiyası Sovet Ġttifaqı dağıldı. Onun çökməsi ilə dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa edən
respublikamız beynəlxalq aləmə inteqrasiya olunmağa baĢladı.
YaĢı orta əsrlərə gedib çıxan «inteqrasiya» termini «Diplomatik lüğətdə» latıncadan «inteqratio» sözündən
olub, bərpa etmə, tamamlama kimi (integer-tam deməkdir) mənasındadır və bu ad altında, «müxtəlif
elementlərin tamda birləĢdirilməsi»nin nəzərdə tutulduğunu göstərir7.
«Ġnteqrasiya» termini elmi dövriyyəyə ilk dəfə görkəmli alman alimi Q.V.Leybnits (1646-1716) tərəfindən
gətirilmiĢdir. O, hesablamanın riyazi inteqral üsulunu kəĢf etmiĢ, buna əsasən qərara gəlmiĢdi ki, kiçik
kəmiyyətlərin sonsuz inteqrallaĢması yolu ilə həyat formulunun özünü əldə etmək mümkündür. Bu nəticə
fəlsəfədə Q.Leybnitsin özü tərəfindən irəli sürülmüĢ «monada» təliminin meydana gəlməsi ilə nəticələnmiĢdir.
Həmin təlimə görə, aləmin əsasını təĢkil edən müstəqil mənəvi keyfiyyətlər ən sadə, bölünməz vəhdətlərlə
təcəssüm olunmuĢdur. Bu isə cəmiyyətə tətbiq olunduqda həyatın vahid proses olduğu, inkiĢafın varisliyi və
sonsuzluğu nəticəsinə gəlməyə imkan verirdi.2
KeçmiĢ Sovet fəlsəfi fikri də müəyyən bir dövr üçün müasir dünyanın bütövlüyü fikrindən yan keçməyə
çalıĢırdı, çünki inteqrasiya sözün həqiqi mənasında Qərbin kapitalist ölkələri arasında baĢ tutmuĢdu. Sovet
dönəmində nəĢr olunmuĢ bütün fəlsəfi ensiklopediya və sözlüklərdə «Sosial inteqrasiya» anlayıĢı burjua
sosiologiyası məfhumu kimi qiymətləndirilir. Dövlətlərarası inteqrasiya məsələsində isə «kapitalist» və
«sosialist» inteqrasiya görüĢlərindən uzağa gedilmirdi.
XX əsrin 90-cı illərindən etibarən dünya birliyi öz inkiĢafının yeni fazasına daxil oldu. «Soyuq müharibə»
və sistemlərarası qarĢıdurmanın «polad pərdəsi ilə» iki hissəyə bölünmüĢ dünyamız SSRĠ-nin dağılmasından,
dünya sosialist sisteminin süqutundan sonra yenidən bütövləĢdi ki, bunun nəticəsində «inteqrasiya» anlayıĢı
yeni məzmun və mahiyyət kəsb etdi.
Müasir beynəlxalq münasibətlərin və dünya siyasətinin dövlətlərarası müstəvidə təzahür edən əsas
tendensiyalardından biri beynəlxalq inteqrasiya hesab olunur. Bu proses, əsasən. Müəyyən bölgələrdə həyata
keçirildiyinə görə, siyasi ədəbiyyatda onu beynəlxalq regional inteqrasiya adlandırırlar.13
Regional inteqrasiya mahiyyətinə görə obyektiv və kortəbii baĢ verən bir proses olsa da, məqsədlərinə görə
dövlətlərin düĢünülmüĢ Ģəkildə həyata keçirdiyi və tənzimlənən qarĢılıqlı fəaliyyət növü hesab olunur.1
Bu prosesin kortəbiiliyi onunla ölçülür ki. eyni bir regionda yerləĢən oxĢar iqtisadi sosial və siyasi
yönümlü olan dövlətlərin milli təsərrüfat və bazar sistemləri getdikcə bir-birindən asılı vəziyyətə düĢür, onlar
arasında beynəlxalq əmək bölgüsü dərinləĢir və milli sərhədlər ümumi inkiĢaf yolunda maneəyə çevrilir. Öz
ölkələrinin sosial-iqtisadi inkiĢafını təmin etməyi qarĢısına məqsəd qoyan dövlətlər məcburiyyət qarĢısında bu
kortəbii və obyektiv proseslərə müvafiq olaraq müdaxilə edir, müəyyən ümumi razılığa gəlir, hamı üçün
məqbul edilən qaydalar yaradır və bu qaydalara nəzarət edən dövlətlərarası institutlar təsis edirlər. Beləliklə,
kortəbii baĢlanan regional inteqrasiya proses dövlətlərin və dövlətlərarası təĢiklatların idarəsinə alınır və
tənzimlənir.5
Beynəlxalq təĢkilat- bir neçə dövlət və vətəndaĢlar qrupunun maraqlarına toxunan beynəlxalq problemlərin
birgə həlli üçün bir vasitədir. Müvafiq olaraq bu təĢkilatların subyektləri dövlət, onların təsisatları və vətəndaĢ
birlikləridir. TəĢkilatın nizamnaməsində bu subyektlər üzv adlandırırlar. Formal olaraq beynəlxalq təĢkilatın
üzvləri bərabərhüquqlu hesab olunurlar. Belə ki, BMT Nizamnaməsinin 3-cü maddəsinə görə, bu təĢkilat
―bütün üzvlərini suveren bərabərliyi‖ prinsipi əsasında formalaĢıb‖. Müasir beynəlxalq təĢkilatların
nizamnamələri və nizamnamə məqsədləri BMT-nin Nizamnamə və məqsədlərinə uyğun olmalı, müvafiq olaraq
onların üzvlüyü bərabərliyə əsaslanmalıdır.
Beynəlxalq təĢkilatları dövlətdən fərqləndirən cəhətlər isə aĢağıdakılardır:
1) Bir beynəlxalq təĢkilatın qarĢısında öhdəlik götürdüyü mənĢəcə ona bağlı olan icma və dövlət yoxdur.
2) Beynəlxalq təĢkilat ―imperium‖ adlanan əmr vermək və bunlara tabe olmayanları məcburetmə
səlahiyyətinə malik deyil.
3) Beynəlxalq təĢkilatların hüquqi xüsusiyyətləri məqsədləri ilə məhdudlaĢır.
Bu gün dünyada baĢ tutan inteqrasiya prosesləri məhz beynəlxalq təĢkilatların vasitəsilə həyata keçirilir.
Bəhs edəcəyimiz inteqrasiya prosesləri əsasən müəyyən regionlarda baĢ tutur və buna görə də beynəlxalq
regional inteqrasiya adlanır.
Regional inteqrasiya prosesi dünyada ilk dəfə olaraq üzv-dövlətlərin bərabər hüququ gözlənilmək Ģərti ilə
Qərbi Avropada baĢlanmıĢdır. Ġkinci Dünya müharibəsindən sonra ciddi iqtisadi böhran yaĢayan Qərbi Avropa
ölkələri bəzi iqtisadi sahələrdə birgə hərəkət etmək haqqında qərar qəbul etdilər. O dövrdən keçən müddət
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ərzində Qərbi Avropa bütün dünyaya bərabərhüquqlu və qarĢılıqlı faydalı inteqrasiyanın əsl prinsipini bəxĢ
edir.
Beynəlxalq münasibətlərin təkmilləĢdirilməsi nəticəsində meydana gələn beynəlxalq təĢkilatlar
inteqrasiyanın göstərilən səviyyəsinə uyğundur. Beynəlxalq təĢkilatların yaranması dünya dövlətləri arasında
əməkdaĢlığın, qarĢılıqlı əlaqələrin dərinləĢməsinin, mənafelərin uyğunlaĢmasının növbəti mərhələsi olub
insanların əməkdaĢlığını ümumplanet səviyyəsinə yüksəltmiĢdir.
Ġnteqrasiyanı doğuran, dövlətləri və qeyri dövlət aktlarını bu prosesə qoĢulmağa vadar edən səbəblər və
birgə fəaliyyətə can atmasını, beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləĢməsini, elmi-texniki tərəqqinin vüsəti
Ģəraitində qarĢılıqlı əlaqələrə ehtiyacını, həlli yalnız birgə səylər nəticəsində mümkün olan qlobal problemlərin
sayının, qarĢılıqlı bağlılığın və asılılığın artmasını və s. qeyd edirlər. Bundan baĢqa, dövlətlərarası qarĢılıqlı
fəaliyyəti təmin edən mexanizmlərin yaradılmasnı, yeni-yeni hökumətlərarası təĢkilatların meydana çıxmasını
və onların qərar qəbul etmə mexanizmlərinin təkmilləĢdirilməsi, asanlaĢması ehtiyacını da inteqrasiyanın əsas
səbəblərindən hesab edirlər.
Dövlətlərarası iqtisadi, siyasi, mədəni və ictimai əlaqələrin tarixi yüz illərlə ölçülsə də, inteqrasiya
prosesləri dünyada əsasən XX əsrin ikinci yarısından baĢlanır. Bu prosesin ilk təĢəbbüskarı Qərbi Avropa
dövlətləri olmuĢdur. Öz daxili əməkdaĢlıqlarını gücləndirən bir neçə ölkə yavaĢ-yavaĢ hökumətlərarası
qurumlar yaradır və qarĢılıqlı fəaliyyətlərini əlaqələndirirlər.
Bundan baĢqa, inteqrasiya üçün coğrafi yaxınlığın və əməkdaĢlıq təcrübəsinin mövcudluğunu, ictimai
rəyin müsbət olmasını, dövlət idarəçilik sisteminin oxĢarlığı, yaxud eyniliyi və s. Ģərtləri də vacib hesab edirlər.
Ġnteqrasiya prosesinin həm mənfi, həm də müsbət cəhətləri var. Ġnteqrasiyanın subyekti olan dövlətlərin,
regionların və digər vahidlərin maraqları bəzən kəsiĢir, bəzən birinin mənafeləri təmin olunduğu halda,
digərininki müəyyən qədər pozulur. Bir subyekt inteqrasiya prosesində sosial-iqtisadi cəhətdən daha çox itirir,
baĢqa birisi isə daha çox qazanır.14
Ġnteqrasiyanın ən mənfi tərəfi prosesə daxil olan subyektlərin mədəni və mənəvi dəyərlərinin
pozulmasında özünü göstərir. DərinləĢmiĢ inteqrasiya Ģəraitində mədəniyyətlərin qarĢılıqlı zənginləĢməsi
prosesi getsə də, bütövlükdə daha zəif, daha dayanıqsız olanları aradan çıxır və özünün varlığını itirir. Bəzi
tədqiqatçılar hesab edir ki, inteqrasiya yalnız eyni sivilizasiyaya malik olan dövlətlər arasında getməlidir. AĠnin nümunəsində inteqrasiyanı «xristian ölkələrinin klubu» kimi təqdim edən belə tədqiqatçıları Türkiyənin bu
birlikdən kənarda qalmasını məhz sivilizasiya fərqi ilə izah edirlər.
Ġnteqrasiyanın sivilizasiya yaxınlığı prinsipi ilə izah olunmasının nümunəsi ġimali Amerika ölkələrinin
Azad Ticarət Birliyi (NAFTA), Cənub-Ģərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyası (ASEAN), Ġslam ölkələrinin
ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı (ĠƏT) timsalında da özünü göstərir.
Ġnteqrasiya bir az fərqli formada Avrasiya regionunda –MDB, GUAM, ġƏT çərçivəsində həyata keçirilir.
Bu təĢkilatlara daxil olan ölkələr içərisindən xristianlığı, islamı və büdpərəstliyi təmsil edən ölkə və xalqlar
Avrasiya materikinin mühüm bir bölgəsində inteqrasiyaya cəlb olunmuĢdur.
Müasir siyasət kimi beynəlxalq təĢkilatları dövlətlə bir sırada beynəlxalq münasibətlərin iĢtirakçısı və
dünya siyasətinin subyekti kimi görür. Beynəlxalq təĢkilatların mövcudluğu beynəlxalq münasibətlərə sabitlik,
nizamlılıq və bitkin forma verir. «Beynəlxalq institut» (latında institut sözündən olub, quruluĢ, təsisat
deməkdir) «Beynəlxalq münasibətlər», «beynəlxalq konfrans» və s. bir çox mütəxəssislərin fikrincə,
beynəlxalq rejimlər» anlayıĢlarını özündə kəs etdirir.7 Hazırda beynəlxalq təĢkilatlar bütün beynəlxalq təsisatlar
arasında ən çoxsaylı olduğuna görə «beynəlxalq institut termininin özünü «beynəlxalq təĢkilat» termininin
sinonimi kimi qəbul etmək olar. Bununla belə, beynəlxalq təĢkilatlar beynəlxalq əməkdaĢlığın qədim ənənəyə
malik forması olan beynəlxalq konfransların iĢ praktikasında formalaĢıb.
Ġlk beynəlxalq institutlar təsisat kimi sosiumların formalaĢması və dövlətlərin meydana çıxması ilə eyni
vaxtda yaranmıĢdı. Bunların hələ ibtidai icmalar arasında onların təsərrüfat fəaliyyəti prosesində yaranan
problemlərin nizamlanması üçün icma baĢçılarının keçirdikləri yığıncaqları: ümumi dini inanc qaydalarının
razılaĢdırılması ilə bağlı kilsə toplantıları, hökmdarların müharibənin nəticələri, məğlubların cəzalandırılması,
qaliblərin mükafatlandırılması üzrə konqresləri aid idi. Bu növ təĢkilatların intensiv Ģəkildə formalaĢması daha
çox istehsal gücünün geniĢləndirilməsi və dərinləĢdirilməsi, dünya bazarının formalaĢması xalqlar və dövlətlər
arasında ticarət və digər münasibətlərin intensivləĢməsi prosesindən qaynaqlanırdı. Əvvəlcə müvafiq
dövlətlərarası müqavilələr, saziĢlər bağlanır, onların reallaĢdırılması mexanizmləri müəyyənləĢdirilir, sonra isə
iqtisadi, mədəni və digər təĢkilatlar yaradılırdı.14 Yeni dövrdə bu proses sistemli xarakter almağa baĢladı.
Həyatın müxtəlif sahələrində əməkdaĢlığın əsasının qoyulması üçün institutları meydana çıxdı.
Yeni dövrün ilk siyasi institutlarından biri Avstriya, Prussiya və Macarıstan arasında bağlanan Müqəddəs
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Ġttifaq, habelə köləliyə qarĢı konfransda formalaĢmıĢ nəzarət mexanizmi (1840) olub. Onun ardınca,
Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyası (1873), Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi (1875), DiĢ həkimlərinin (1878),
Yazıçı və Rəssamların (1878) Beynəlxalq Assosiasiyası, Parlamentlərararsı Ġttifaq (1889), Beynəlxalq Ġctimai
Sağlamlıq Qərargahı və s. təsisi edilib.
Əlbəttə, bu gün müstəqil respublikamız da bu proseslərdə yetərincə iĢtirak etməyə çalıĢır. Dünyada irilixırdalı 200-dən çox təĢkilat var ki, Azərbaycan onların hamısı ilə olmasa da, əksəriyyətinin üzvüdür.
Respublikamızın üzv olduğu ilk təĢkilat Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatıdır. Bu təĢkilat 1969-cu ildə müsəlman
ölkələrinin Dövlət və hökumət baĢçıların konfransı çərçivəsində MərakeĢ krallığının paytaxtında yaradılmıĢdır.
O, 55 dövləti və Fələstin Azadlıq TəĢkilatını birləĢdirir. Onun əsas orqanı Dövlət və hökumət baĢçıları
konfransıdır. 1991-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan bu təĢkilatın üzvü olmuĢdur. Mövcudluğu ərzində ĠƏT
Ġslam ölkələri arasında əməkdaĢlığı yaxĢılaĢdırmağa çalıĢır. 1994-cü ildə ĠƏT Kasablankada keçirilən yeddinci
konfransında iki qətnamə qəbul etmiĢdir. Bu qətnamələrdə Azərbaycan torpaqlarının ermənilər tərəfindən iĢğalı
mühakimə edilir və Ermənistan iĢğalçı dövlət kimi tanınır.
Dünyanın demək olar ki, bütün dövlətlərini birləĢdirən BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı sülhün qorunub
saxlanılmasını, insan hüquqlarının müdafiəsini, iqtisadi və sosial inkiĢafı asılı xalqların siyasi tərəqqisini,
suveren dövlətlər arasında əlaqələrin gücləndirilməsini təmin edir.
1992-ci ilin martında Azərbaycan Respublikası bu təĢkilata daxil oldu. Təhlükəsizlik ġurası ermənilər
tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının iĢğalı ilə bağlı 4 qətnamə 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələr qəbul
etmiĢdir. Bu qətnamələrdə elan olunmuĢdur ki, ermənilərin iĢğal edilmiĢ Azərbaycan torpaqlarının tərk etməsi
zəruridir.
Bu gün təhlükəsizlik məsələsi siyasi sahədə böyük yer tutur. Təhlükəsizliyin qorunmasın beynəlxalq
təĢkilatlar böyük bir rol oynayır. Və bu prosesdə ATƏT 33 Avropa dövləti, ABġ və Kanada ATƏT-in yekun
aktını imzalamıĢdır. AKT giriĢ və 5 hissədən ibarətdir. 1) Avropada təhlükəsizlik barədə məsələlər; 2) iqtisadi,
elmi, texniki və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaĢlıq; 3) Aralıq dənizində təhlükəsizlik və
əməkdaĢlıq məsələləri; 4) Humanitar sahələrdə təhlükəsizlik və əməkdaĢlıq məsələləri; 5) MüĢavirədən sonrakı
fəaliyyətin təĢkili və əlaqələndirilməsi. Bu məsələləri dərindən dərk edən respublikamız 1992-ci ilin yanvarın
20-də bu təĢkilatın sıralarına qoĢuldu.
1993-cü ilin yanvar ayında ABġ və Rusiya prezidentləri Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı
konfrans çağırmağın vacibliyini bəyan etdilər. Elə həmin ilin dekabrında konfrans çağırdılar. Minsk qrupu
fəaliyyətə baĢladı. Bu qrup 11 üzvdən ibarətdir. Onun üç həmsədri var. Rusiya, Fransa və ABġ. Amma
təəssüflər olsun ki, Minsk qrupu münaqiĢənin həlli ilə bağlı bir o qədər də mühüm rol oynamamıĢdır.
Azərbaycanın fəal əməkdaĢlıq etdiyi bir qurum da 1949-cu ildə yaradılmıĢ Avropa ġurasıdır. Qurumun
əsas məqsədi insan hüquq və azadlıqlarının qorunub saxlanılmasıdır.
1992-ci ildə Aġ Sovet Ġttifaqının keçmiĢ respublikaları üçün «xüsusi qonaq» statusu təsis etdi. 1996-cı ildə
Azərbaycan «Fəxri qonaq» statusu ilə Aġ-na daxil oldu. Aġ çərçivəsində müdafiədən baĢqa bütün sahələr üzrə
müxtəlif proqramlar qəbul edilir. Onlardan 1950-cı il Avropa Ġnsan Hüquqları Konvensiyasının, Pompidu
qrupunu göstərmək olar. 2002-ci ilin yanvar ayından Azərbaycan Avropa ġurasının tam səlahiyyətli üzvüdür.
1992-ci ildə Azərbaycanın da iĢtirakı ilə Qara dənih Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı yaradılır. Bu təĢkilat
Qara dəniz sahilində və yaxınlığında yerləĢmiĢ dövlətlərin maraqlarını əlaqələndirməyə çalıĢır.
Azərbaycan həmçinin BMT-nin bir sıra ixtisaslaĢmıĢ qurumlarında yer alır.
Azərbaycan Respublikası 1994-cü ildə MDB-yə daxil oldu. MDB daha çox formal bir təĢkilatdır və vacib
məsələlərin həllində heç bir rol oynamır.
Azərbaycanın NATO ilə vacib əlaqələri vardır. Azərbaycan NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaĢlıq»
proqramında iĢtirak edir. Azərbaycanlı hərbçilərdən ibarət bir qrup münaqiĢənin həllində iĢtirak etmək üçün
Kosovoya göndərilmiĢdir.
Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi tarixində beynəlxalq təĢkilatların dünya siyasi prosesində rolu və yeri
barədə müxtəlif və çox vaxt bir-birinə tam əks olan təsəvvürlər formalaĢıb.13
Realist istiqamətin nümayəndələri beynəlxalq münasibətlərdə beynəlxalq təĢkilatların rolunun ikinci
dərəcəli olduğunu düĢünürlər. Onlar beynəlxalq təĢkilatlara ya dövlətlərin öz maraqlarını müdafiə etmək üçün
yaratdığı qurum, ya da ayrı-ayrı dövlət və dövlətlər qrupunun xarici siyasətində bir vasitə kimi baxırlar.
Liberal istiqamətin nümayəndələri isə beynəlxalq təsisatların fəaliyyətində beynəlxalq münasibətlər
sisteminin və strukturunun bütövlükdə yenidən qurulmasına ümid bağlayırlar.6 Onların fikrincə, beynəlxalq
təĢkilatlar nəinki dövlətdən fərqli olaraq beynəlxalq siyasətdə tam müstəqil rol oynaya bilməz, hətta yavaĢyavaĢ dövləti beynəlxalq siyasətdən kənara atmaq qabiliyyətinə belə malikdir.
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Bütövlükdə hər iki baxıĢ yaĢama hüququna malikdir, ona görə ki. onların hər ikisi vahid dünya siyasi
prosesinin müxtəlif tərəfləridir, yalnız bu nəzəriyyələr birinci halda keçmiĢə, ikinci halda isə gələcəyə
istiqamətlənib. Digər tərəfdən, indinin özündə və keçmiĢdə milli dövlətlər beynəlxalq təĢkilatlar çərçivəsində
öz milli maraqlarını reallaĢdırır. Elə buna görə də həmin təĢkilatlara daxil olublar və olurlar. Bu baxımdan
yanaĢsaq məhz respublikamız da öz milli maraqlarını həyata keçirmək, dünyanın aparıcı dövlətləri ilə bir arada
dayanmaq ən önəmlisi itirdiyimiz torpaqları geri qaytarmaq üçün beynəlxalq təĢkilatlarla yaxından əməkdaĢlıq
edir.
Bu gün, beynəlxalq təĢkilatların sayının və onların dünya siyasətində rolunu artması həqiqətdir. Bununla
belə, beynəlxalq münasibətlərin təcrübəsi göstəriri ki,dövlətlərarası fəaliyyət üçün yaradılan və fəaliyyət
göstərən beynəlxalq təsisatlar vaxt getdikcə millətüstü xətt və funksiya qazana bilər.10 Buna nümunə olaraq
Avropada inteqrasiya təcrübəsini-Avropa Ġqtisadi Ġttifaqının vaxt getdikcə Avropa Ġttifaqına çevrilməsini
göstərmək olar. Siyasət elmi baxımından beynəlxalq təĢkilatların mahiyyəti və statusu müzakirə obyekti olsa
da, beynəlxalq hüquq baxımından bu sahədə heç bir problem yoxdur. Beynəlxalq hüquq sahəsində ixtisaslaĢmıĢ
hüquqĢünaslar belə fikirdədirlər ki, beynəlxalq hüququn subyekti olan hökumətlərarası təĢkilatlar öz
daxillərində üzv dövlətlərin suverenliyinə hörmət etməklə ümumi maraqlar çərçivəsində fəaliyyət göstərən
daimi orqanları ilə ümumi məqsədlər üçün beynəlxalq müqavilə və dövlətlərin birləĢməsi əsasında yaradılmıĢ
təsisatlardır. Beynəlxalq təĢkilatların fəaliyyətinin hüquqi əsasları qurum yaradılmazdan qabaq iĢtirakçı
dövlətlər tərəfindən müəyyən edilir.
Bir beynəlxalq təĢkilatın beynəlxalq xarakterə malik olması üçün ona üzv olan dövlətlərdən kifayət qədər
üstün və daimi təsirə malik olması lazımdır. Beynəlxalq təĢkilatların beynəlxalq xarakteri sözügedən fərdi
təsirin mövcudluğunun müəyyən edilməsi ilə meydana çıxır. Təcrübədə bir beynəlxalq təĢkilatın beynəlxalq
xarakterinin sübutu olaraq aĢağıdakı səlahiyyətlərdə təmin olunması ilə müəyyən edilir. Müqavilələrdə iĢtirak
etmək, iĢtirak münasibətləri yaratmaq, təĢkilatın daxili nizamının müstəqil Ģəkildə formalaĢdırmaq, təĢkilatın və
əməkdaĢlarının dövlətlərin daxilində imtiyaz və toxunulmazlığa malik olması, beynəlxalq öhdəliyə malik
olmaq və digər beynəlxalq hüquq subyektlərin beynəlxalq öhdəliklərini təqdim etmək. Beynəlxalq təĢkilatlar öz
təsirlərini tabeliyindəki orqanlar vasitəsilə göstərir.
Tam cəsarətlə deyə bilərik ki, Azərbaycan dünya birliyinin üzvüdür.
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BEYNƏLXALQ TƏHLÜKƏSIZLIK VƏ DÜNYA DÜZƏNI:
SOYUQ MÜHARIBƏ ILLƏRINDƏ VƏ ONDAN SONRA
Məqalədə, soyuq müharibə və post soyuq müharibə illərində beynəlxalq təhlükəsizlik problemləri təhlil
olunur. beynəlxalq münasibətlərin mərhələlərindən biri olan soyuq müharibənin başlanmasi 2 – ci dünya
müharibəsinin geostrateji nəticələri əsasinda baş vermişdir və 1946 – ci ildən 1991 – ci ilə kimi davam
etmişdir. soyuq müharibə özündə qərb və şərq bloku arasinda geosiyasi, hərbi, iqtisadi, ideoloji
qarşidurmani ehtiva edirdi və şərq blokunun çökməsi, sovet ittifaqinin dağilmasi, abş – nin liderlik etdiyi
qərb blokunun qələbəsi ilə başa çatmişdir. soyuq müharibənin geostrateji nəticələri 1990 – ci illərin
əvvəllərində yeni dünya nizamini formalaşdirmişdir. müəllif məqaləsində soyuq müharibə illərində və ondan
sonra baş verən hadisələrə, proseslərə ümumiləşdirmə metodu əsasinda yanaşmişdir və bu yanaşma da
yaninin elmi məziyyətlərindən hesab olunmalidir. ümumiyyətlə, məqaləni müəyyən elmi – praktiki əhəmiyyətə
malik tədqiqat işi kimi qəbul etmək olar.
Açar sözlər : soyuq müharibə, dünya düzəni, fövqəldövlətlər, böyük dövlətlər, regional dövlətlər,
geostrategiya, avro – atlantik məkan, koreya müharibəsi, sovet ittifaqi, tərkisilah, karib böhrani, qərb və
şərq bloku, ssri – nin süqutu, belovejsk müqaviləsi, geosiyasi maraqlar.
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INTERNATIONAL SECURITY AND WORLD ORDER DURING
THE COLD WAR AND AFTER
İn the article analyzes international security issues during the Cold War and Post Cold War. The
beginning of the Cold War, one of the stages of international relations, took place on the basis of the 2nd
world war geostrategic results and continued from 1946 until 1991. The Cold War included a geopolitical,
military, economic, ideological confrontation between the western and eastern blocs. The collapse of the
eastern bloc ended with the collapse of the Soviet Union and the victory of the western bloc led by the United
States. The geostrategic consequences of the Cold War formed a new world order in the 1990s. The author's
article summarizes the processes of the Cold War and its aftermath, based approach. Generally, the article
can be considered as a scientifically-practical research study.
Keywords: Cold War, World order, superpowers, great powers, regional states, geostrategy, Euro Atlantic area, the Korean War, the Soviet Union, disarmament, the Caribbean crisis, the West and the
Eastern bloc, the Soviet Union - the collapse, belovejsk contract , geopolitical interests.
Метин МАМЕДЛИ
Кандидат политических наук,доцент БГУ
МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МИРОВОЙ ПОРЯДОК
ВО ВРЕМЯ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ И ПОСЛЕ
В статье анализируются вопросы международной безопасности в период холодной войны и холодной войны. Начало «холодной войны», одного из этапов международных отношений, имело место
на основе геостратегических результатов второй мировой войны и продолжалось с 1946 года по
1991 год. Холодная война включала геополитическую, военную, экономическую, идеологическую конфронтацию между западными и восточные блоки. Крах восточного блока закончился развалом Советского Союза и победой западного блока во главе с Соединенными Штатами. Геостратегические
последствия холодной войны сформировали новый мировой порядок в 1990-х годах. В статье автора
суммируются процессы холодной войны и ее последствия, основанный на подходах. Как правило, эту
статью можно рассматривать как научно-практическое исследование.
Ключевые слова: холодная война, мировой порядок, сверхдержавы, великие державы, региональные государства, геостратегия евроатлантический регион, Корейская война, Советский Союз,
разоружение, карибский кризис, Запад и Восточный блок, Советский Союз - крах, беловежский контракт, геополитические интересы.
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Dünya nizamı, dünyanın siyasi aktorları arasında gücün, hakimiyyətin bölüĢdürülməsini nəzərdə tutan
anlayıĢdır. Beynəlxalq münasibətlərdə cərəyan edən geosiyasi, geoiqtisadi, hərbi, sosial, mədəni, ideoloji
proseslər dünya nizamının əsaslandığı amillərdir. Xüsusilə, 1991 – ci ildən, yəni ―soyuq müharibə― nin baĢa
çatması ilə formalaĢan yeni dünya nizamını bir sıra xarakterik cəhətləri ilə səciyyələndirmək olar. Yeni
dünya nizamını xarakterizə edən əsas cəhətlər bunlardır : iki qütblü dünya nızamının bir qütblü qlobal
sistemlə əvəz olunması, qloballaĢmanın bütün dünyanı əhatə etməsi, dövlətlərarası inteqrasiyanın
sürətlənməsi, milli dövlətlərin rolunun azalması, dünya siyasətinin transmilliləĢməsi, beynəlxalq davranıĢın
əsasına insan hüquq və azadlıqlarının qoyulması, Qərbin liberal – demokratik dəyərlərinin universal dəyərlər
kimi aktuallaĢması və dünyada yayılması, beynəlxalq təhlükəsizliyi təhdid edən beynəlxalq terrorun, etno –
siyasi münaqiĢələrin, ekstremizmin geniĢlənməsi və s.
Müasir beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlər hələ də qlobal sistemin əsas aktorları kimi qəbul olunur.
Eyni zamanda o da qeyd olunmalıdır ki, dövlətlər özləri də beynəlxalq münasibətlərdəki roluna görə
fərqlənirlər və bir neçə qrupa bölünürlər :
a) Fövqəldövlətlər – (bu rolu bir vaxtlar Böyük Roma və Britaniya Ġmperiyaları, SSRĠ və ABġ icra
edirdi) öz milli maraqlarını bütün yer kürəsində təmin etməyə lazımi hərbi, iqtisadi, mədəni potensialı olan,
özünün və müttəfiqlərinin mənafelərini nəzərə almağı digər dünya dövlətlərindən tələb edən və buna nail
olan ölkə fövqəldövlət hesab olunur. Bu rolu hazırda daha çox ABġ icra edir.
b) Böyük dövlətlər – öz milli maraqlarını ölkəsində, regionunda və dünyanın digər əhəmiyyətli
bölgələrində təmin etməyə qadir olan (bütün dünyada deyil), baĢqa ölkələri onunla hesablaĢmağa məcbur edə
bilən ölkələr bu sıraya daxildir (Ġngiltərə, Almaniya, Fransa, Yaponiya və s). Rusiya hazırda bu cərgəyə
qoĢulmaq uğrunda mübarizə aparır.
c) Regional dövlətlər - ölkəsində və regionunda, sərhədlərinə yaxın ərazilərdə məxsusi maraqlarını
təmin edən və qorumağa qadir olan ölkələr. Bu ölkələr uzaq xaricdə ciddi müqavimət göstərə bilməsə də, öz
regionunda bunu edə bilir. (Çin, Rusiya, Ġran, Pakistan, Türkiyə, Misir və s.)
d) Adi dövlətlər – bu ölkələr öz milli maraqlarını daxildə, regionda və dünyada bacardıqları kimi təmin
edir. Belələrinin marağı, bir qayda olaraq, birinci üç qrupun marağına uyğunlaĢdırılırsa, təmin olunmaq
ehtimalı artır. (1, səh. 144-151).
Ümumiyyətlə, beynəlxalq münasibətlər sistemi bir neçə mərhələdən keçdikdən sonra yeni dünya
nizamına gəlib çıxmıĢdır. Beynəlxalq münasibətlər tarixinin I mərhələsi 1648 – ci ildə imzalanan Vestfal
sülh müqaviləsinin imzalanması ilə baĢlayır və 1815 – ci ilə qədər davam edir, II mərhələ 1815 – 1919 – cu
illəri əhatə edir və Beynəlxalq münasibətlərin Vyana sistemi adlanır, 1919 – 1945 – ci illəri əhatə edən dövr
Versal sistemi, 1946 – cı ildən 1991 – ci ilə kimi ―Soyuq müharibə― illəri və nəhayət, 1991 – ci ildən
baĢlayan, bu gün də davam edən dövr post – soyuq müharibə illəri kimi xarakterizə olunur. Beynəlxalq
münasibətlərin qeyd etdiyimiz mərhələlərinin hər birinin fərqli xarakteri və qaydaları olmuĢdur.
Beynəlxalq münasibətlərin ―Soyuq müharibə― dövrü 2 – ci dünya müharibəsindən sonra dünyada
yaranan geosiyasi reallıqlar nəticəsində meydana gəlmiĢdir. Bu geosiyasi reallıqları belə ümumiləĢdirmək
olar : 2 – ci dünya müharibəsindən ABġ – nın siyasi, iqtisadi baxımdan, SSRĠ – nin isə siyasi, ideoloji, hərbi
cəhətdən üstün çıxması, qalib dövlətlərin Avropanı və bütövlükdə dünyanı yenidən bölüĢdürmək cəhdləri, 2
fərqli ictimai qruluĢa, ideologiyaya malik sistemlərin mövcudluğu, qarĢı duran güc mərkəzlərinin tamamilə
fərqli maraqlara və dəyərlərə malik olması səbəbindən meydana gələn qlobal və regional ziddiyyətlər.
Bütövlükdə, ―Soyuq müharibə― ni aĢağıdakı mərhələlərə ayırmaq olar :
 1947-1953-cü illər-ilk qarĢıdurma dövrü;
 1953-1959-cu illər-yumĢalmanın baĢlanması;
 1960-1969-cu illər — «Soyuq müharibə»nin yenidən kəskinləĢməsi;
 1969-1979-cu illər yumĢalmanın yeni dalğası;
 1979-1985-ci illər-axırıncı tutaĢma;
 1985-1991-ci illər-«Soyuq müharibə»-nin sona yetməsi dövrüdür.
Anti – Hitler koalisiyasının aparıcı dövlətləri (ABġ, SSRĠ, Böyük Britaniya) arasında ziddiyyətlər
artıq 2 – ci dünya müharibəsinin sonlarında keçirilən Yalta və Potsdam konfranslarında aydın görünməyə
baĢlamıĢdır. Müttəfiqlər arasında əsas ixtilaflar post müharibə dövründə Avropada ərazi-sərhəd məsələləri,
sovet orduları tərəfindən alman iĢğalından azad olunmuĢ ölkələrdə sovetpərəst rejimlərin formalaĢması və
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Almaniyanın gələcək taleyi ilə bağlı meydana çıxırdı. ABġ – nın liderlik etdiyi Qərb dövlətləri müharibədən
qalib çıxmıĢ SSRĠ – nin Avropada və dünyanın digər ərazilərində irəliləməsini özlərinə və dəyərlərinə qarĢı
ən böyük təhlükə kimi görürdü. Müharibədən sonra dünyada ―soyuq müharibə ― – nin baĢlanması üçün ilk
çağırıĢ Böyük Britaniyanın baĢ naziri olmuĢ U.Çörçillin 1946 – cı il martın 5 – də Fultondakı (ABġ) çıxıĢı
oldu. O, kapitalist dünyasını kommunizmə qarĢı birləĢməyə, ―səlib müharibəsi ― nə çağırırdı. U.Çörçillin
məĢhur Fulton çıxıĢı ―soyuq müharibə ― – nin baĢlanması hesab olunur.
―Soyuq müharibə‖ nin baĢlanması ilə dünyada sürətlə siyasi-ideyaloji, hərbi, iqtisadi baxımdan
qütbləĢmə prosesləri geniĢ vüsət aldı. 1940 – cı illərin ikinci yarısında ABġ Avropadakı müttəfiqlərinə
iqtisadi yardımı nəzərdə tutan, Qərbi Avropanın siyasi-iqtisadi cəhətdən dirçəlməsində böyük rol oynamıĢ
MarĢal planını və sovet təhlükəsi qarĢısında qalan Yunanıstan və Türkiyəyə isə hərbi yardımı təmin edəcək
Trumen doktrinasını qəbul edir. 1949 – cu ildə Qərb bloku tərəfindən sovet təhdidini önləmək üçün daha bir
vacib addım atıldı : ġimali Atlantika Müqaviləsi TəĢkilatı ( NATO) yaradıldı. HaĢiyəyə çıxaraq qeyd edək
ki, ―atlantizm‖ ideyasına əsaslanaraq formalaĢdırılan NATO bu gün də Avropa və ġimali Amerika arasında
təhlükəsizlik əlaqəsini uğurla təmin edir və Avro-Atlantik məkanın təhlükəsizliyinin təminatında əsas rol
oynayır. Qərbin Avropada bloklaĢma siyasətinə cavab olaraq Sovet Ġttifaqı da ġərqi Avropalı müttəfiqləri ilə
birlikdə 1955 – ci ildə hərbi – siyasi təĢkilat olan VarĢava Müqaviləsi TəĢkilatını yaratdı. Qərb ― soyuq
müharibə ― illərinin ilk dövrlərindən SSRĠ – yə qarĢı ―çəkindirmə ― siyasəti həyata keçirirdi və bu siyasətə
uyğun olaraq yalnız Avropada deyil, dünyanın müxtəlif regionlarında SENTO, SEATO kimi hərbi – siyasi
ittifaqlar yaradırdı. ―Çəkindirmə ― siyasətinin baĢlıca qayəsi ondan ibarət idi ki, bütün istiqamətlərdə SSRĠ –
yə qarĢı təzyiqləri artırsın, sovetlərin təsirinin, kommunizmin yayılmasının qarĢısını həm SSRĠ – yə yaxın,
həm də dünyanın müxtəlif regionlarında önləsin. Qeyd edək ki, Qərb bloku ― soyuq müharibə ― dövründə
―çəkindirmə ― siyasətinə sadiq qaldı və SSRĠ – nın, sosialist düĢərgəsinin dağılmasında da mühüm rol
oynadı.
―Soyuq müharibə ― ni bəzən, 3 – cü dünya müharibəsi də adlandırırlar və həqiqətən də 3 – cü dünya
müharibəsi baĢ verməsə də 45 il (1946 – 1991) ərzində bəĢəriyyət bir çox regional müharibələrə, böhranlara,
silahlanma yarıĢına Ģahidlik etdi. Koreya, Vyetnam müharibələri, SSRi – nın Əfqanıstana hərbi müdaxiləsi,
Berlin, Karib böhranları və s. hadisələr ―soyuq müharibə ― dövrünün beynəlxalq münasibətərinin
xarakterinin kəskinliyini göstərirdi. Ġki fövqəldövlətin, iki hərbi – siyasi blokun kəskin siyasi – ideyaloji,
iqtisadi, hərbi qarĢıdurması 3 – cü dünya müharibəsinə səbəb olmasa da yuxarıda qeyd etdiyimiz
münaqiĢələrə, böhranlara səbəb olurdu. Əksər təhlilçilərin də fikrinə görə, ―soyuq müharibə ― illərində yeni
dünya müharibəsinin baĢ verməməsinin əsas səbəblərindən biri də nüvə silahı faktoru idi. QarĢı duran hər iki
tərəfin də nüvə silahına malik olması müəyyən geostrateji tarazlıq yaradırdı və qlobal müharibənin qarĢısını
alırdı. Bu baxımdan nüvə silahını son 70 ildə beynəlxalq münasibətlərin xarakterini müəyyən edən əsas
amillərdən saymaq olar. Bu amil istər ―soyuq müharibə ― illərində, istərsə də ondan sonra qlobal
əhəmiyyətinə görə dəyiĢməz olaraq qalır.
1980 – ci illərin ortalarından Qərb – ġərq qarĢıdurması özünün sonuncu yumĢalma mərhələsinə daxil
oldu. YumĢalmanı Ģərtləndirən əsas amil sosializm sisteminin, SSRĠ – nın dərin iqtisadi, siyasi – ideyaloji
böhran keçirməsi ilə əlaqədar idi. SSRĠ – də hələ 10 – 15 il əvvəl baĢlanmıĢ böhran meylləri daha da
güclənmiĢdir. Ölkənin milli gəliri və istehsal göstəriciləri 2 – 3 dəfə azalmıĢdı. Artıq SSRĠ, ABġ – ilə əsas
sahələr üzrə rəqabət gücünü itirmiĢdir, inzibati – bürokratik aparatda da ciddi böhran vəziyyəti yaranmıĢdır.
Təkpartiyalı sovet cəmiyyətində kommunist partiyasının roluna geniĢ xalq kütlələri arasında inamsızlıq
sürətlə artmaqda idi. Belə bir vəziyyətdə, 1985 – ci ilin martında Kommunist Partiyasının baĢ katibi, yəni
ölkə rəhbəri seçilən M.S.Qorbaçov daxili və xarici siyasətdə köklü dəyiĢikliklər, islahatlar aparmaq
zərurətini hiss etməyə bilməzdi. Qorbaçov daxildə ―yenidənqurma―, xarici siyasətdə isə ―yeni təfəkkür―
xəttini irəli sürdü. O, xarici siyasətdə üç baĢlıca istiqamət irəli sürmüĢdür : tərkisilah barədə bilavasitə ABġ –
la danıĢıqlar aparmaq yolu ilə ġərq və Qərb arasında gərginliyi yumĢaltmaq ; Əfqanıstan da daxil olmaqla
regional münaqiĢələri nizama salmaq ; dünyadakı mövcud qaydaları tanımaq və sosialist ölkələrinə üstünlük
verməmək Ģərti ilə bütün dövlətlərlə iqtisadi əməkdaĢlığı geniĢləndirmək.
SSRĠ rəhbəri M.S.Qorbaçovun 1985 – 1990 – cı illərdə ABġ prezidentləri R.Reyqan və C.BuĢla
görüĢləri iki ölkə və düĢərgə arasında yeni münsibətlərin yaranması, strateji əhəmiyyətli, o cümlədən də
tərkisilahla bağlı müqavilələrin imzalanması ilə nəticələndi. Ġki fövqəldövlət və hərbi – siyasi blok arasındakı
münasibətlərin normallaĢması, qarĢıdurma meyllərinin əməkdaĢlıqla əvəz olunması Avropada və dünyanın
müxtəlif bölgələrində ciddi proseslərin baĢlanması ilə nəticələndi. 1988 – 90 – cı illərdə Mərkəzi və ġərqi
Avropa ölkələrində cərəyan edən ictimai – siyasi təbəddülatlar bu dövlətlərin sosialist düĢərgəsindən
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ayrılaraq liberal – demokratik inkiĢaf yoluna keçməkləri ilə nəticələndi. Sovet qoĢunları 1989 – ci ildə
Əfqanıstandan çıxarıldı və SSRĠ rəhbərliyi digər regional münaqiĢələrdə də Qərblə əməkdaĢlığa hazır
olduğunu bəyan etdi. Nəhayət, Berlin divarının sökülməsi və Almaniyanın 1990 – cı ildə birləĢməsi dünya
tərəfindən ―soyuq müharibə ― nin baĢa çatması kimi qəbul olundu.
1990-cı il 19 – 20 noyabr tarixində Parisdə, ATƏM – in (ATƏT) iĢtirakçısı olan ölkələrin yüksək
səviyyəli görüĢündə Yeni Avropa üçün Paris xartiyası qəbul olundu. Paris xartiyası Avropada parçalanma və
qarĢıdurmanın bitdiyini, dövlətlərarası münasibətlərdə yeni dövrün baĢlandığını bir daha təsbit etdi. Beləliklə,
1946 – cı ildən baĢlanan ―soyuq müharibə ― – yə 45 ildən sonra son qoyuldu. Onun baĢlıca nəticəsi SSRĠ – nin
və sosialist düĢərgəsinin çökdürülməsidir. Göründüyü kimi, M.S.Qorbaçovun islahatları və xarici siyasətdə
yeni xətti SSRĠ – ni sosialist düĢərgəsini böhrandan çıxarmadı, əksinə dağılma proseslərini daha da
sürətləndirdi. Eyni zamanda SSRĠ daxilində baĢlanan milli azadlıq və demokratik hərakatlar da imperiyanın
çökməsində böyük rol oynadı. Ümumiyyətlə, SSRĠ – nin dağılması ilə bağlı onu qeyd edə bilərik ki, on illər
ərzində yığılıb qalmıĢ siyasi, iqtisadi, sosial, etnik zəmində olan ciddi problemlər, sistemin totalitar mahiyyəti
və cəmiyyət, dövlət idarəçiliyinin qeyri – rasionallığı böyük bir imperiyanın bir güllə atılmadan belə qısa
müddətdə çökməsi ilə nəticələndi. Zamanında ABġ prezidenti R.Reyqan SSRĠ – ni ―gil ayaqlı nəhəng‖
adlandırmıĢdır, sonrakı proseslər onun bədii bənzətməsinin nə qədər dəqiq olduğunu sübut etdi. Təbii ki, SSRĠ
– nin süqutunda ölkədaxili səbəblər ilə yanaĢı, dünyanın digər fövqəldövləti və ən güclü hərbi – siyasi bloku ilə
qarĢıdurmada olması da böyük rol oynadı. Beləliklə, 08 dekbar 1991 – ci ildə üç müttəfiq respublika baĢçısının
( Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Belarus ) imzaladığı Belovejsk müqaviləsi SSRĠ – nin hüquqi – siyasi
mövcudluğuna son qoydu.
SSRĠ – nin süqutu dünyada cərəyan edən proseslərə yeni məna və məzmun verdi. Eyni zamanda soyuq
müharibənin baĢa çatması gündəliyə dünya qaydalarının iki qütblü sturukturunu dəyiĢməyə borclu olan
geosiyasi qüvvələrin yeni düzümünü çıxartdı. Təsadüfi deyil ki, ABġ – nin keçmiĢ dövlət katibi L.Ġqlberqer
yaranmıĢ vəziyyəti fransız inqilabından sonrakı vəziyyətlə müqayisə edirdi. O, zaman mövcud reallıqlar
süquta uğradı və insanlar tamamilə baĢqa bir dünyada yeni strukturların qurulmasına ehtiyac duyulan bir
Ģəraitdə yaĢamağa məcbur oldular [2].
1990 – cı illərin əvvəllərində ―soyuq müharibə‖ nin baĢa çatmasının əsas geostrateji nəticəsi iki qütblü
dünya nizamının ABġ – nin dominantlıq etdiyi bir qütblü qlobal sistemlə əvəz olunması idi. Eyni zamanda
―soyuq müharibə‖ nin sona çatması dünyanın müxtəlif regionlarında vəziyyətə xeyli təsir göstərdi. Xüsusilə
Avropada münasibətlər sistemi dəyiĢdi. Avropada yeni müstəqil dövlətlərin yaranması və VarĢava
Müqaviləsi TəĢkilatının dağılması ġərqi Avropanı bir müddət qeyri – stabil məkana çevirməklə yanaĢı,
regionun birmənalı olaraq Qərbin siyasi – iqtisadi təsir dairəsinə düĢməsi ilə nəticələndi. Qeyd edək ki, bu
region öz siyasi-iqtisadi inkiĢafını Qərbi Avropa ilə inteqrasiyada görürdü və region dövlətlərinin NATO –
ya, Avropa Ġttifaqına daxil edilməsi prosesin dönməz xarakter almasının göstəricisi idi.
Post – soyuq müharibə dövrünün reallıqlarından biri də dövlətlər arasında yaranan yeni ərazi
münaqiĢələridir. Avropanın mərkəzində çox təhlükəli Yuqoslaviya böhranı yarandı. Avropanın cənub
qövsündə Dağlıq Qarabağla bağlı kəskin münaqiĢə mənbəyinə çevrilən erməni – azərbaycanlı, gürcü –
abxaz, gürcü – osetin və s. münaqiĢələr meydana gəldi. Moldovada Dnestr ətrafında münaqiĢə alovlandı.
Avropa dünya müharibələri ilə müqayisə edilə biləcək qaçqınlar problemi ilə üzləĢdi. Avropa ərazisində
Bosniya və Hersoqovinada, Dağlıq Qarabağda və baĢqa qaynar bölgələrdən didərgin düĢən 4,5 milyonluq
qaçqınlar ordusu yarandı.
Ümumiyyətlə, ―soyuq müharibə‖ baĢa çatmaq ərəfəsində və baĢa çatdıqdan sonra Avropa siyasi
düzənində köklü dəyiĢikliklər baĢ verdi. Ġlk növbədə Amerikanın Avropaya yönəlik siyasətində bir sıra
yeniliklər nəzərə çarpdı. Bu isə, yeni yaranmıĢ geosiyasi reallıqlarla bağlı idi.
Amerika üçün mərkəzi məsələ həmin dövrdə Fransa və Almaniyanın üstünlüyü üzərində qurulan Avropa
ilə əməkdaĢlığı necə davam etdirməkdir. ABġ – nın Avropadakı rolu barədə Amerikan politoloqu Zbiqnev
Bjezinski ətraflı qeyd edir : ― Birinci, ABġ – nın Avropa Birliyinə cəlb edilməsi ona görə lazımdır ki,
Avropanın həyat qabilliyyətini sarsıdan daxili əxlaq və məqsədlərin təhlükə törədən böhranı aradan qaldırılsın
və Avropa institutlarına zəruri olan demokratik hava gətirsin. Bu tələb edir ki, Amerika Avropanı özünün
strateji müttəfiqi kimi qəbul etsin. Ġkinci, gələcəkdə həqiqi Avropa reallığa çevrilmək istəyirsə Avropa Ġttifaqı
daha səciyyəvi siyasi və hərbi uyarlığı qəbul etməlidir. Bu tələb edir ki, Atlantika orqanları arasında
səlahiyyətlərin bölünməsi məsələsində fransız baxıĢlarına tədricən uyğunlaĢmaq lazımdır. Üçüncü, nə Fransa,
nə də Almaniya Avropanı qurmaq məsələsində və Rusiya ilə Avropada coğrafi məkanın müəyyənləĢdirməsində
meydana çıxan problemləri təkbaĢına həll etməkdə yetərincə güclü deyillər― (3).
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―Soyuq müharibə ― – nin baĢa çatmasının əsas geostrateji nəticələrindən biri də SSRĠ – nin təsir
dairəsində olan regionlarda geniĢ geosiyasi boĢluğun yaranması və sələfinin hüquqi – siyasi varisliyini öz
üzərinə götürən Rusiyanın bu boĢluğu doldurmaq cəhdləridir. Məhz bu baxımdan SSRi – nin dağılması
Asiyada, Yaxın və Orta ġərqdə vəziyyətə ciddi təsir göstərdi. Bu regionlarda qüvvələr balansı aradan
götürüldüyün də qeyri müəyyən vəziyyət yarandı.
―Soyuq müharibə ― baĢa çatdıqdan sonra əvvəki kimi olmasa da yeni qarĢıdurma meylləri əmələ gəldi.
Beləliklə, 1991 – 1993 – cü illərin eyforiyasından sonra ilk plana əvvəlcə ikinci dərəcəli, sonra isə daha
vacib məsələlər üzrə ixtilaflar meydana çıxdı. Qlobal rolunu itirmiĢ Moskva özünün xüsusi maraq dairəsini
cızmağa cəhd etdi. ABġ isə belə zonanı nəinki mərkəzi və Ģərqi Avropada və yaxud Yaxın ġərqdə, habelə
keçmiĢ SSRĠ – nin ərazisində də qəbul etmədi. Ümumiyyətlə, hadisələrin inkiĢafı onu göstərdi ki, Qərb bu
regionun Rusiyanın təsir dairəsindən çıxarılması istiqamətində əvvəlki illərə nisbətən daha qətiyyətli
görünür. Qərbin bu siyasətinin əsas məqsədi Bjezinskinin qeyd etdiyi kimi post – sovet ərazisində plüralist
geosiyasi məkan yaratmaqdır (4, s. 254). Bununla da ixtilafların siyahısı uzandı : Bosniyada müharibə, Ġraqa
qarĢı sanksiya, Ġrana nüvə texnologiyalarının satıĢı, NATO – nun ġərqə doğru geniĢlənməsi, MDB
dövlətlərinə münasibətdə Moskvanın siyasəti və sonuncu dəfə Çeçenistanda insan haqqlarının kütləvi sürətdə
pozulması.
―Soyuq müharibə‖ ni qələbə ilə baĢa çatdıran ABġ yeganə hegemon dövlətə çevrildi. ABġ – nin qlobal
gücünü görmək üçün onun imkanlarına nəzər salmaq kifayətdir. Dünya dövləti kimi BirləĢmiĢ ġtatların
masĢtabları və nüfuzu unikaldır. O, nəinki bütün dünya okeanlarını və dənizlərini təsir dairəsində saxlayır,
habelə sahilləri nəzarətdə saxlamaq üçün inamlı hərbi imkanlar yaradıb. Onun hərbi imkanları Avrasiyanın
qərb və Ģərq sahillərində möhkəmlənib. Amerikanın iqtisadi dinamizmi onun dünyada aparıcı rolunu təmin
etməyə yönəlib. II Dünya müharibəsindən sonra Amerika iqtisadiyyatı digər dövlətlərin iqtisadiyyatından
asılı olmayaraq dünya milli məhsulunun 50 % - ni təĢkil edirdi. Məhz onun köməyi ilə Qərbi Avropanın və
Yaponiyanın iqtisadiyyatı inkiĢaf etdirildi. Ümumiyyətlə, müharibədən sonra Asiyanın da iqtisadi
dinamizmini təmin etdi. Bunun da nəticəsində Amerikanın dünya məhsulundakı payı aĢağı düĢdü və ―soyuq
müharibə― baĢa çatdıqdan sonra 30 % - də sabitləĢdi. Hal – hazırda ABġ - nin dünya məhsulundakı payı
təxminən 24 % - dir ki, bu da bir ölkə üçün kifayət qədər yüksək rəqəmdir.
ABġ – nin mövcud beynəlxalq münasibətlər sisteminin aparıcı qüvvəsi olması danılmazdır.
Ümumiyyətlə, üç əsas məsələdə Qərb öz üstünlüyünü saxlamaq üçün səylərini birləĢdirir : 1. Öz hərbi
üstünlüyünü davam etdirmək üçün nüvə, bioloji və kimyəvi silahların yayılmasının və çatdırılmasının
qarĢısının alınması 2. Qərbin öz siyasi dəyərlərini və institutlarını inkiĢaf etdirmək üçün digər cəmiyyətlərə
Qərbdə baĢa düĢülən kimi insan hüquqlarına hörmət və demokratiyanı qəbul etdirməklə bağlı təzyiq etmək.
3. Qərb cəmiyyətlərinin öz mədəni, etnik və sosial bütövlüyünü qorumaq üçün qeyri – qərblilərin
miqrasiyasının məhdudlaĢdırılması. Lakin bütün bunlarla bərabər ― soyuq müharibə ― nin baĢa çatması ilə
ötən əsrin 90 – cı illərinin əvvəllərində iki fərqli tendensiyasının inkiĢaf etdiyini görmək olar. Bu
tendensiyalardan biri yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, əsas rəqibin sıradan çıxması ilə ABġ – nin yeganə
fövqəldövlətə çevrilməsidirsə, digəri bu fövqəldövlətin hegemonluğunu qəbul etməyən güc mərkəzlərinin
münasibətləri və sürətli inkiĢafıdır. Qısası hazırki beynəlxalq münasibətləri birqütblü adlandırsaq da onun
çox da uzaq olmayan gələcəkdə çoxqütblü xarakter alacağını istisna etmək olmaz.
Müasir beynəlxalq münasibətlərdə reallıq ondan ibarətdir ki, BirləĢmiĢ ġtatlar hələ də qlobal sistemdə
dominant rolunu qoruyub saxlasa da post - soyuq müharibə dövrünün ilk illərindən fərqli olaraq qüdrəti
zəifləmiĢdir. Birqütblü dünya düzəni mövcudluğunu davam etdirsə də artıq digər böyük güc mərkəzlərinin
fövqəldövlətlə (ABġ) və bir – biri ilə kəskin rəqabət meylləri yenidən tarixin səhnəsinə qayıtmaqdadır.
TanınmıĢ Amerikan politoloqu Robert Kaqanın təbirincə desək dünya yenidən təbii axarına dönmüĢdür
(7).Ümumiyyətlə, son 15 ildə ABġ – nin hegemon mövqeyini zəiflədən 2 baĢlıca səbəbi qeyd etmək olar :
digər güc mərkəzlərinin sürətli iqtisadi inkiĢafı və BirləĢmiĢ ġtatların özünün həyata keçirdiyi xarici siyasət.
Artıq Avropa Ġttifaqı, Çin, Yaponiya kimi güc mərkəzlərinin dünya iqtisadiyyatındakı payı ABġ – na xeyli
yaxınlaĢmıĢdır. Cənub – ġərqi Asiya ölkələrinin davamlı iqtisadi inkiĢafını da bura əlavə etmək olar. Eyni
zamanda, ABġ – nin 2000 – ci illərin əvvəllərindən BuĢ doktrinası adı verilən xarici siyasəti fövqəldövlətin
mövqeyinə və nüfuzuna mənfi təsir etmiĢdir. BuĢ doktrinası 3 prinsipə əsaslanırdı : preventiv hərbi addımlar,
demokratiyanın yayılması və rejim dəyiĢiklikləri, əsas beynəlxalq təĢkilatların (BMT kimi) razılığı olmadan
birtərəfli qərarlar verərək fəaliyyət göstərmək. 2003 – cü ildə ABġ – nın Ġraqa BMT – nin sanksiyası
olmadan hərbi müdaxiləsi və digər addımlar dünyada VaĢinqtonun nüfuzuna ciddi zərbə vurmaqla yanaĢı
NATO üzrə əsas müttəfiqləri olan dövlətlərlə də (Fransa, Almaniya) münasibətlərinə mənfi təsir etmiĢdir.
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ABġ – nın qlobal gücünü balanslaĢdıracaq potensial ittifaqlardan biri kimi Çin – Rusiya koalisiyası
nəzərdən keçirilir. Çin – Rusiya münasibətlərinin tarixinə, mövcud vəziyyətinə baxdıqda mümkün
müttəfiqliklə bağlı hər iki tərəfin üst – üstə düĢən və düĢməyən maraqlarının olduğunu görmək olar. Dünya
sisteminin qurulmasında hər iki ölkə arasında üst – üstə düĢən əsas məqamlar bunlardır : bütün güc
mərkəzlərinin dünya sisteminin siyasi, iqtisadi, hərbi və mədəni quruculuğunda bərabər iĢtirakı (5, səh. 509).
Yəni, ABġ – nın timsalında birqütblü dünya düzəninin qurulmasının qarĢısının alınması və bu məqsədlə onu
tarazlaĢdıran real güc mərkəzinin formalaĢdırılması Çin-Rusiya müttəfiqliyini doğuran əsas səbəbdir. Çin –
Rusiya arasında bağlanmıĢ ġanxay müqaviləsi də hər iki dövlətin qeyd olunan ümumi maraqlarına əsaslanır
və xüsusilə Orta Asiyada status-kvonun ABġ – nın xeyrinə dəyiĢməsinin qarĢısının alınmasına yönəlmiĢdir.
Bununla bərabər, Çin – Rusiya münasibətlərində ziddiyyət yaradan ciddi məqamlar da var. Bunlardan
birincisi, Çinin Rusiyanın Ģərq əyalətlərində maraqlarının olmasıdır. Çinin geostrateji planlarına çinlilərin
tədricən Rusiyanın Ģimal-Ģərq hissəsinə ekspansiyası da daxildir. Çinlilərin tədrici ekspansiyası XXI əsrin
ortalarında ona gətirib çıxarda bilər ki, Rusiya Federasiyasında onların sayı 10 milyona çata və bu da
çinlilərə ruslardan sonra ikinci etnik qrup olma imkanı verər (6, səh.435). Eyni zamanda Çinin iqtisadi
təsirinin artması da Moskvanı narahat edən məsələlərdəndir. Çin – Rusiya ittifaqında da Pekinin öndə olması
Moskvanın qlobal iddialarına cavab vermir. Çünki tarixəndə, hələ ―soyuq müharibə‖ illərində SSRĠ – Çin
koalisiyasında Moskva öz liderliyini saxlamıĢdır. Eyni zamanda Pekin də iqtisadi təhlükəsizlik maraqlarını
nəzərə alaraq ABġ – na münasibətdə ehtiyatlı mövqe tutur və qeyd etdiyimiz kimi geostrateji hədəflərinə
çatmaq üçün vaxt udmaq siyasəti həyata keçirdir. Beləliklə, yuxarıda qeyd etdiyimiz səbəblərə əsaslanaraq
potensial Çin – Rusiya müttəfiqliyinin ABġ-nın qlobal gücünü tarazlaĢdırmaq iqtidarında olmadığı qənaətinə
gəlmək olar.
ABġ – nın müasir beynəlxalq münasibətlərdə dominant rolunu qəbul etməyən qlobal sistemin digər əsas
oyunçuları olsa da, onları hələlik tarazlaĢdırcı güc hesab etmək olmaz.

ƏDƏBĠYYAT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Geosiyasət, Ə.Həsənov, Bakı 2010, səh. 144-151.
«Независимая газета». 22.08.1992.
МЭИМО М. 1992 №4
Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1999, 254 с.
Внешняя политика и безопасность современной России. (1991-1998): Хре-стоматия в двух
томах. Т.2, М.: 1999, 509 с.
Арин О. Азиатско-тихоокеанский регион: мифы, иллюзии и реальность. М.:Флинта, Наука,
1997, 435 с.
POLICY
REVIEW » NO.
144 »
FEATURES
http://www.hoover.org/publications/policyreview/article/6136

187

Pəri MƏMMƏDOVA
magistr, Bakı Dövlət Universiteti
NÜVƏ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠ VƏ BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏR
XX əsrin ikinci yarısından başlamış nüvə silahlarının dünyada yayılması prosesi təhlükəsizliyin həm
milli, həm də qlobal səviyyədə yenidən baxılmasını şərtləndirmişdir. Belə ki, nüvə silahlarının yayılması
beynəlxalq təhlükəsizliyə bir təhdid kimi özünü göstərmişdir. Müasir dövrdə nüvə təhlükəsizliyi özündə
müxtəlif problemləri birləşdirir. Bu məqalədə nüvə təhlükəsizliyinin mahiyyəti, nüvə təhlükəsizliyin
problemləri, nüvə silahlarının təsnifatı və nüvə silahlarının məhdudlaşdırılması məsələləri əks olunmuşdur.
Açar sözlər: nüvə təhlükəsizliyi, təhdid, nüvə silahları, nüvə silahlarının məhdudlaşdırılması
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ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Процесс распространения ядерного оружия во всем мире со второй половины двадцатого века
привел к пересмотру безопасности как на национальном, так и на глобальном уровнях. Таким образом, распространение ядерного оружия оказалось угрозой международной безопасности.В наше
время ядерная безопасность сочетает в себе разные проблемы. В этой статье рассматриваются
суть ядерной безопасности, проблемы ядерной безопасности, классификация ядерного оружия и
ограничения ядерного оружия.
Ключевые слова: ядерная безопасность, угрозы, ядерное оружие, ограничение ядерного оружия
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NUCLEAR SECURĠTY AND ĠNTERNATĠONAL RELATĠONS
The process of spreading nuclear weapons worldwide since the second half of the twentieth century has
led to a review of security at both national and global levels. So, the proliferation of nuclear weapons has
proven itself as a threat to international security. In modern times, nuclear safety combines different
problems. This article deals with the essence of nuclear safety, nuclear safety problems, nuclear weapons
classification and nuclear weapons restrictions.
Keywords: nuclear security, threats, nuclear weapons, nuclear weapons restriction
Nüvə silahı XX əsrdə dünya birliyinin əldə etdiyi ən dağıdıcı silahdır. Nüvə silahlarının beynəlxalq
təhlükəsizliyin və bütövlükdə beynəlxalq münasibətlərin əsas ünsürlərindən biri hesab etmək olar.
Ümumiyyətlə, nüvə silahının mövcudluğu məsələsinə ziddiyyətli yanaĢmalar mövcuddur. Bir tərəfdən nüvə
silahı bəĢəriyyət üçün böyük təhlükə, digər tərəfdən isə böyük müharibələrin qarĢısını alan əsas faktor kimi
qəbul edilir. Böyük Britaniyanın baĢ naziri olmuĢ Marqaret Tetçerin nüvə silahı ilə maraqlı ifadəsi vardır: ―
Nüvə silahının olmadığı dünyada biz böyük qeyri-sabitliklə və təhlükələrlə üzləĢə bilərik.‖ Bu fikrin əksinə
olaraq, dahi alim Albert EynĢteyn qeyd edirdi: ―Mən III dünya müharibəsinin hansı silahlarla baĢ verə
biləcəyini təxmin edə bilmərəm. Ancaq onu bilirəm ki, IV dünya müharibəsində silah daĢ və dəyənək
olacaq.‖
1945-ci ilin avqustunda iki yapon Ģəhəri Xirosima və Naqasakidə nüvə silahının ilk istifadəsi bu yeni
müharibə vasitəsinin dağıdıcı imkanlarını göstərmiĢdir. ABġ birinci dövlət idi ki, belə bir dağıdıcı silah
texnologiyasını əldə etmiĢdir, lakin onun bu silaha monopoliyası çox çəkməmiĢdir. 1949-cu ildə SSRĠ, 1952ci ildə Böyük Britaniya, 1960-cı ildə Fransa, 1964-cü ildə ÇXR, 1974-cü ildə Hindistan, 1998-ci ildə
Pakistan, 2005-ci ildə isə ġimali Koreya müvafiq sınaqlar keçirib nüvə silahlarını əldə etmiĢdir. Bundan
baĢqa, bir neçə dövlətin də (Ġsrail, CAR) müəyyən nüvə silahları imkanlarının olduğu güman edilir. ABġ,
Rusiya, Böyük Britaniya, Fransa, Çin beynəlxalq hüquq tərəfindən rəsmi olaraq nüvə dövlətləri hesab edilir.
(3)
Hazırda rəsmi və qeyri-rəsmi nüvə dövlətləri potensialı belədir: ABġ 7500 aktiv nüvə baĢlıqları, Rusiya
8500, Böyük Britaniya 250, Fransa 290, Çin 400, Hindistam 100, Pakistan 110, Ġsrail 200, ġimali Koreya 10.
Pakistan yeganə müsəlman dövlətidir ki nüvə silahına malikdir.
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ABġ-ın öz ərazisindən kənarda Almaniya, Ġtaliya, Türkiyə, Cənubi Koreya və Yaponiyada nüvə
baĢlıqları vardır.
Nüvə texnologiyalarının dünya miqyasında yayılması nüvə təhlükəsizliyi məsələsinin beynəlxalq siyasi
gündəmdə xüsusi yerini müəyyən etmiĢdir. Bu gün bu məsələdən danıĢarkən, onun artıq bir sıra məqamları
nəzərdə tutulur.
Beləliklə, müasir dövrdə nüvə təhlükəsizliyi özündə müxtəlif problemləri cəmləĢdirir. Bu problemlərin
arasında ən vacibləri aĢağıdakılardır:
 nüvə silahlarının birinci istifadəsinin və nüvə müharibəsinin qarĢısının alınması;
 nüvə silahlarına malik olan dövlətlərin bu silahları qarĢılıqlı məhdudlaĢdırması, azaldılması və ləğv
edilməsi;
 nüvə silahlarının yayılmaması beynəlxalq rejiminin qorunub saxlanılması və gücləndirilməsi;
 nüvə silahlarına ümumi qadağa qoyulması;
 nüvə terrorizminin qarĢısının alınması. (6)
Nüvə təhlükəsizliyinin ən vacib bölmələrindən biri radioaktiv tullantıların yox edilməsi uzun müddətə
saxlanılması və bu tullantıların idarə edilməsi ilə bağlıdır. Təxmini hesablamalara görə ildə 10000 ton
radioaktiv tullantı əmələ gəldiyini nəzərə alsaq, son vaxtlarda terrorist qrupların çoxalması və nüvə
materiallarının qaçaqmalçılığı belə qurğuların fiziki mühafizə olunmasını aktual vəziyyətə gətirmiĢdir.
Nüvə təhlükəsizliyinin əsas hədəfləri bunlardır:
 Reaktorlara davamlı qorunma tədbirlərinin görülməsi və baĢ verə biləcək radioaktiv təsirlərdən ətraf
mühiti və insanları qorumaq;
 Normal iĢçi rejimdə reaktorda baĢ verən hər hansı bir hadisə və qəza zamanı radioaktiv çirklənməni
minimum səviyyədə saxlamaq;
 BaĢ verə biləcək hər hansı qəzanın ehtimalını minimuma endirmək və ya baĢ verən zaman qəzanın
təsirlərini minimuma endirmək üçün lazımı tədbirlərin görülməsidir. (8)
Bu problemlərin araĢdırılmasından əvvəl, birinci növbədə, nüvə silahlarının cari təsnifatını vermək
lazımdır. Bu silahlar hansı əsas növlərə bölünür, sualına cavab verməyə çalıĢaq.
Nüvə silahlarının ən ümumi təsnifatı onların daĢıyıcılarının xüsusiyyətlərinə görədir. Müvafiq olaraq,
nüvə silahları taktiki, əməliyyat taktiki və trateji nüvə silahları olaraq təsnif olunur.
Taktiki nüvə silahları daĢıyıcılarının 500 km məsafəyə qədər hədəfi vurma imkanlarını özündə
birləĢdirir. Bunlar ya adi aviasiya vasitəsi ilə hədəfə gətirilən atom bombalarıdır, ya da nüvə baĢlığı ilə təchiz
olunmuĢ taktiki ballistik və qanadlı raketlərdir.
Əməliyyat-taktiki nüvə silahları daĢıyıcılarının 500 km-dən 5500 km məsafəyə qədər hədəfi vurma
imkanlarını özündə cəmləĢdirir. Bunlar nüvə baĢlığı ilə təchiz olunmuĢ kiçik (500 km-dən 1000 km-ə qədər
məsafəli) və orta (1000 km-dən 5500 km-ə qədər məsafəli) mənzilli ballistik və qanadlı raketlərdir.
Strateji silahlar isə 5500 km-dən artıq məsafəni dəf edən daĢıyıcıları nəzərdə tutur. Bunlar üç silah
növünü əhatə edir:
1) qitələrarası ballistik raketlərin yerüstü kompleksləri;
2) atom raket sualtı gəmiləri;
3) strateji aviasiya
Nüvə silahlarının yayılması onların texnoloji inkiĢafı ilə müĢahidə olunurdu. 1950-1960-cı illərdə
dünyanın iki fövqəldövləti olan ABġ və SSRĠ-nin nüvə silahları sahəsində imkanları digər dövlətlərin
imkanlarından qat-qat yüksək idi. Bundan əlavə, məhz bu iki fövqlədövlətin nüvə silahlarının kəmiyyətkeyfiyyət göstəriciləri ümumi nüvə müharibəsinin baĢlanması və dünyanın bir anda məhv edilməsi
təhlükəsini əks etdirirdi.
―Soyuq müharibə‖ məntiqi əsasında ABġ-SSRĠ qarĢıdurması misli görünməmiĢ silahlanma ilə
müĢahidə olunurdu. Heç Ģübhəsiz ki, bu proses eyni zamanda nüvə silahlarını əhatə edirdi. 1962-ci ildə baĢ
vermiĢ ―Karib böhranı‖ onları qlobal nüvə müharibəsi həddinə gətirərək, nüvə silahlarının bütün dünya üçün
nə qədər təhlükəli olduğunu göstərdi. Bu böhran faktiki olaraq, hər iki nüvə dövləti üçün bu silahların
məhdudlaĢdırılması vacibliyinin nümunəsi idi. (10)
Ümumiyyətlə, nüvə silahlarının məhdudlaĢdırılması prosesi bir neçə istiqaməti və mərhələni əhatə
edirdi. Onun bəzi xüsusiyyətləri vardır. Birincisi, əsas danıĢıqlar ABġ və SSRĠ arasında gedirdi. Digər nüvə
dövlətlərinin müvafiq silahlar imkanları bu iki fövqəldövlətin imkanlarından xeyli az olduğundan, onların bu
prosesə qoĢulub-qoĢulmaması prinsipial əhəmiyyət kəsb etmirdi. Ġkincisi, danıĢıqların əsas məsələlərini
strateji və əməliyyat-taktiki nüvə silahları təĢkil edirdi. Üçüncüsü, bu prosesin ilkin mərhələsində danıĢıqlar
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strateji silahların məhdudlaĢdırılmasına, sonrakı mərhələlərdə isə onların azaldılmasına yönəlmiĢdir. 1980-ci
illərdə əməliyyat-taktiki nüvə silahlarının (kiçik və orta mənzilli ballistik və qanadlı raketlərin) ləğvi
məsələsi danıĢıqlar gündəminə gətirilmiĢdir.(12)
Nüvə silahlarının məhdudlaĢdırılması və azaldılması prosesinin əsasında hər iki fövqəldövlət tərəfindən
birmənalı Ģəkildə dərk edilmiĢ amillər dayanmıĢdır.
1960-cı illərin əvvəllərində fövqəldövlətlərin beynəlxalq siyasətində nüvə silahlarının funksiyası
yenidən dərk olunmağa baĢlayır. Əvvəllər, nüvə silahına dövlətin əsas hücum silahı kimi baxılırdısa, sözü
gedən vaxtdan onların məhz rəqibin çəkindirilməsi baxımından ən səmərəli olan müdafiə vasitəsi kimi
vacibliyi gündəmə gəlir. Bu isə birinci növbədə, bu dövrdə baĢ vermiĢ nüvə silahları texnologiyalarının
inkiĢafı ilə bağlıdır.
Birincisi, ABġ və SSRĠ-nin nüvə silahlarının kəmiyyət-keyfiyyət inkiĢafı nəticəsində, onların
ixtiyarında olan dağıdıcı imkanlar bu silahların rasional istifadəsi həddini üstələmiĢdir. Bu dövlətlərdə olan
nüvə silahları, rəqibi, hətta bütün yer kürəsini bir anda məhv etmək imkanları verirdi. Beləliklə, hələ Karl fon
Klauzevitsin fərziyyə etdiyi ―gücün paradoksu‖ baĢ vermiĢdir. Belə bir vəziyyəti o dövlətlərin ixtiyarında
olan müharibə vasitələrinin müharibənin məqsədləri ilə artıq uyğun olmaması ilə xarakterize etmiĢdir. Bu
baxımdan Henri Kissencerin məĢhur ifadəsi yada düĢür: ―Hələ bəĢəriyyət tarixində bu qədər silahlar
olmamıĢdır və onlar bu qədər faydasız deyildilər‖. Belə ki 1960-cı illərin ortasında tək ABġ-ın ixtiyarında
təxminən, 35000 nüvə baĢlığı var idi. Bu nəhəng dağıdıcı mexanizmin Kissencerin dediyi ―faydasızlığı‖,
həmçinin, onun saxlanması üçün böyük maliyyə xərclərini tələb edirdi. (1)
Ġkincisi, həmin dövrdə ABġ və SSRĠ nüvə silahlarının kəmiyyət-keyfiyyət göstəriciləri baxımından
təxminən eyni səviyyəyə çatmıĢlar və hər iki nüvə fövqəldövləti nüvə müharibəsini baĢlayana qarĢı onun
üçün qəbuledilməz zərərlə nəticələnəcək cavab nüvə zərbəsi imkanları əldə etmiĢdir. Məhz bu zaman
beynəlxalq dövriyyəyə indiyə qədər qlobal strateji çəkindirmə və strateji sabitliyin əsasında duran ―qarĢılıqlı
təmin olunmuĢ məhv‖ prinsipi buraxılmıĢdır. (11)
Strateji silahların məhdudlaĢdırılması haqqında ABġ və SSRĠ nümayəndələrinin ilk əlaqələri hələ 1960cı illərin sonlarında baĢlamıĢdır. 1972-ci ilin mayında tərəflər ―Strateji silahların məhdudlaĢdırılması‖ (SSM1) adı ilə tarixə düĢmüĢ razılaĢmalar paketini imzalamıĢlar. SSM-1 razılaĢmaları iki müqavilədən ibarət idi.
Bunlar, ―Strateji hücum silahlarının məhdudlaĢdırılması sahəsində bəzi tədbirlər haqqında müqavilə‖ və
―Raketlərə qarĢı müdafiə sistemlərinin məhdudlaĢdırılması haqqında müavilə‖ idi. (4)
Strateji hücum silahlarının məhdudlaĢdırılması sahəsində bəzi tədbirlər haqqında müqaviləyə əsasən
tərəflər 1972-ci ilin iyulun 1-dən qitələrarası ballistik raketlərin stasionar yerüstü buraxılıĢ qurğularının,
sualtə gəmilərin və onlarda olan ballistik raketlərin buraxılıĢ qurğularının sayını artırmamaq öhdəliyini
üzərinə götürmüĢlər. Raktlərə qarĢı müdafiə sistemlərinin məhdudlaĢdırılması haqqında müqavilə tərəflər
qarĢısında dövlət ərazisini əhatə edən raketlərə qarĢı müdafiə sistemlərinin yaradılmasına qadağa qoyurdu.
Müqaviləyə əsasən, tərəflərə 100 əks-raket və onların buraxılıĢ qurğularını nəzərdə tutan və yalnız paytaxtın
ya da ballistik raketlərin buraxılıĢ qurğularının yerləĢdiyi bölgələrdə iki lokal raketlərə qarĢı müdafiə
sisteminin yaradılmasına icazə verilirdi.
SSM-1 razılaĢmalarından sonra da ABġ və SSRĠ arasında strateji hücum silahlarının
məhdudlaĢdırılması sahəsində danıĢıqlar davam etmiĢdir. Məsələ bundadır ki, 1972-ci ilin müqaviləsində bir
sıra vacib problemlər öz əksini tapmamıĢdır. Bunların arasında, strateji aviasiyada olan nüvə silahları, ayrılan
baĢlıqlarla ballistik raketlər və s. 1972-1979-cu illər ərzində gedən danıĢıqlar zamanı tərəflər bu məsələlərin
həllinə çalıĢırdı. (13)
1974-cü ili noyabırında Vladivastokda tərəflər bu sahədə növbəti razılaĢmanı, nəhayət, 1979-cu ilin
iyununda Venada SSM-2 müqaviləsi imzalanmıĢdır.
SSM-2 müqaviləsinə görə tərəflərin ixtiyarında olan strateji nüvə daĢıyıcılarının sayı 2400 həddində
müəyyən edilmiĢdir. Bundan əlavə, tərəflər öz üzərinə öhdəlik götürmüĢlər ki, 1981-ci il yanvarın 1-nə kimi
daĢıyıcıların sayını 2150-ə çatdırsın. Bu ümumi saydan strateji daĢıyıcıların yalnız 1320-si ayrılan baĢlıqlarla
təchiz oluna bilərdi. Bu rəqəmə həm yerüstü və sualtı gəmilərin ballistik raketləri, həm də
stratejibombardmançılardakı uzaq məsafəli qanadlı raketlər daxil edilmiĢdir.
Soyuq müharibənin baĢa çatması ilə iki fövqəldövlət arasındakı strateji silahlara dair danıĢıqlar yeni
təkan almıĢdır. 1991-ci ilin iyulunda ABġ və SSRĠ arasında ―Strateji hücum silahları-1‖ (SHS-1) adlı
müqaviləni imzalamıĢdır. Bu müqaviləyə əsasən, tərəflər 7 il ərzində öz strateji hücum silahlarını azaldıb
müəyyən həddə gətirməlidir. Bu hədd strateji daĢıyıcılar üçün 1600, nüvə baĢlıqları üçün isə 6000 idi. 2001ci ilin dekabrında hər iki tərəf bəyan etdi ki, SHS-1 müqaviləsinə əsasən öz öhdəliklərini yerinə yetirmiĢdir
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(Rusiyada 1136 daĢıyıcı və 5518 nüvə baĢlığı, ABġ-da isə 1237 daĢıyıcı və 5948 baĢlıq qalmıĢdır). (5)
1993-cü ilin yanvarında ABġ və Rusiya Federasiyası strateji hücum silahlarının azaldılması prosesini
nəzərdə tutan SHS-2 müqaviləsini imzalamıĢlar. Müqaviləyə əsasən, tərəflər 2003-cü ilin yanvarına kimi
ixtiyarında olan nüvə baĢlıqlarının sayını 3500-ə çatdırılmasının öhdəliyini üzərinə götürmüĢdür. Bu
müqavilə eyni zamanda, raketlərin ayrılan baĢlıqlarla təchiz olunmasına qadağa qoymuĢdur.
SHS-2 müqaviləsi hər iki dövlətin qanunverici qurumu tərəfindən ratifikasiya edilmiĢdir, buna
baxmayaraq, o, həyata keçirilməmiĢdir. 2001-ci ildə ABġ 1972-ci ilin ―Raketlərə qarĢı müdafiə sistemlərinin
məhdudlaĢdırılması‖ haqqında müqavilədən çıxmağını bəyan etmiĢ, buna cavab kimi isə, 2002-ci ildə Rusiya
SHS-2 müqaviləsindən çıxmıĢdır. (7)
2010-cu ilin aprelində ABġ və RF arasında SHS-3 müqaviləsi imzalanmıĢdır. Müqaviləyə görə tərəflər
ixtiyarında olan strateji daĢıyıcılarının sayını 700-dən artıq, istifadə üçün hazır nüvə baĢlıqlarını isə 1550-dən
artıq olmamaq Ģərti ilə müəyyən etmiĢdir. Müqavilə eyni zamanda, strateji hücum silahlarının tərəflərin
ərazisindən kənarda yerləĢdirilməsinə qadağa qoymuĢdur.
Soyuq müharibənin baĢa çatması iki nüvə fövqəldövlətin orta və kiçik mənzilli raketlərin
məhdudlaĢdırılması sahəsində danıĢıqlarına da təkan vermiĢdir. Nüvə baĢlıqlarının daĢıyıcısı kimi, orta və
kiçik mənzilli raketlər məsələsi hələ 1970-ci illərdən Avropa təhlükəsizliyi gündəmində xüsusi yer almıĢdır.
O zaman söhbət, ABġ və SSRĠ-nin Avropada bu hərbi əməliyyat meydanında ehtimal olunan məhdud nüvə
müharibəsində istifadə edilə bilinəcək əməliyyat-taktiki raketlərin yerləĢdirilməsindən gedirdi. Əlbəttə, belə
bir müharibənin baĢlanması nüvə müharibəsinə gətirməsə də, Qərbi Avropa və SSRĠ-nin qərb bölgələrində,
həmçinin mərkəzi idarəetmə baxımından vacib olan Ģəhərlərin məhvinə gətirəcəkdir. (9)
1980-ci illərin ortalarından ABġ-SSRĠ münasibətlərinin istiləĢməsi prosesi sözü gedən problemin
həllinə də mübət təsir etmiĢdir. 7 dekabr 1987-ci ildə VaĢinqtonda iki dövləq arasında orta və kiçik mənzilli
raketlərin ləğv edilməsi haqqında müddətsiz müqavilə imzalanmıĢdır. Müqaviləyə görə, tərəflər yerüstü orta
və kiçik mənzilli ballistik və qanadlı raketləri istehsal etməmək, yerləĢdirməmək və bu sahədə sınaqlar
aparmamaq öhdəliyini öz üzərinə götümüĢdür. Tərəflər 3 il ərzində ixtiyarlarında olan bütün belə bir
raketləri və onların buraxılıĢ qurğularını məhv etməli idi. (2)
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 2001-ci ildə ABġ 1972-ci ilin ―Raketlərə qarĢı müdafiə sistemlərinin
məhdudlaĢdırılması‖ haqqında müqavilədən çıxmıĢdır. Bu da, Rusiya tərəfindən qlobal strateji sabitliyin
pozulmasına doğru atılmıĢ addım kimi qiymətləndirilmiĢdir. Məhz bununla, Rusiyanın 2002-ci ildə SHS-2
müqaviləsindən çıxmağı əsaslandırılmıĢdır.
Əslində, bu iki problem- strateji sabitlik və raketlərə qarĢı müdafiə sistemlərinin məhdudlaĢdırılması
rejimi arasında sıx əlaqə mövcuddur. Öncə, strateji sabitlik anlayıĢını açmaq lazımdır. Bu qlobal müstəvidə
hansı vəziyyəti nəzərdə tutur və onun əsasında nə durur?
Strateji sabitlik əsas nüvə dövlətləri arasında qlobal müstəvidə hərbi-siyasi münasibətlərin elə bir
vəziyyətidir ki, burada strateji silahların istifadəsi ilə ümumi nüvə müharibəsinin baĢlanması təhlükəsini
minimal həddə çatdırılıb. Strateji sabitlik öz növbəsində, strateji çəkindirmə, yəni strateji-nüvə silahlarına
malik olan dövlətlərin bir-birini bu silahların birinci istifadəsindən çəkindirmək imkanlarına əsaslanan
Ģəraitin olmasını nəzərdə tutur. Nəhayət, strateji çəkindirmənin əsasında nüvə dövlətlərinin qəbulolunmaz
dağıntılarla nəticələnəcək cavab nüvə zərbəsi imkanları Ģəraitində reallaĢan ―qarĢılıqlı təmin olunmuĢ məhv‖
prinsipi durur. Belə bir ardıcıllıqla, soyuq müharibə dövründə strateji sabitlik izah edilirdi. (4)
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Современные конфликты и войны нарушили мировой порядок и привели мировые государства к
конфронтации, которая в конечном счете защищание мира в регионе и на международной арене
приобретает особое актуальность. Создавшийся ситуация побудила международное сообщество
срочно отреагировать на события и процессы. В статье анализируется деятельность миротворческих сил НАТО на научной и политической основе, с тем чтобы предотвратить противостояние и
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PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN PEACKEAPING OPERATIONS
OF NATO: SCIENTIFIC POLITICAL ANALYSIS
Contemporary conflicts and wars have disrupted the world order and brought world states to a
confrontation that ultimately protects peace become an important issue in the region and in the international
arena. The situation prompted the international community to urgently respond to events and processes. The
article analyzes the activities of Azerbaijan peacekeeping forces in NATO in scientific and political terms, in
order to prevent conflicts and conflicts.
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Müasir dövrdə hər bir dövlətin müdafiəsi, onun düĢməndən qorunması, ayaqda durması üçün ordusu,
silahli qüvvələrinin olması vacib Ģərtlərdən biridir. Ordu dövlətin əsas atributlarından hesab edildiyindən
onun zamanın tələblərinə uyğun olaraq modernləĢdirilməsi, gücləndirilməsi və texniki təchizatı zəruridir.
YaĢanmıĢ tarixə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bugünkü gücü və potensialına gəlib
çıxana qədər mürəkkəb və ağır yol keçmiĢdir. Ġstər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci il 26 iyun
qərarı ilə "Əlahiddə Azərbaycan Korpusunun" yaradılması zamanı, istərsə də müstəqilliyin ilk illərində
silahli qüvvələrimizin formalaĢdırılması ərəfəsində Qafqazda müsəlman dövlətinə məxsus bir ordunun
yaradılması qısqanclıqla qarĢılanmıĢ, bütün imkanlardan istifadə olunmaqla onun qarĢısını almağa cəhd
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göstərilmiĢdi.
Məlum olduğu kimi, XX əsrin əvvəllərində - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin zamanında də, həmin
əsrin 90-cı illərində Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra da baĢladığı ordu quruculuğu
prosesinə çoxsaylı maeələr yaradılmıĢdı. Belə ki, əsrin əvvəllərində yaradılan "Əlahiddə Azərbaycan
Korpusuna" erməniləri hansısa yolla daxil etmək, bununla da AXC və onun silahlı qüvvələrini qısa zamanda
sıradan çıxarmaq siyasəti yürüdülürdüsə, əsrin sonlarında da Rusiyanın maraqlarına xidmət edən ayrı-ayrı
silahlı dəstələr formalaĢdırılmaqla Azərbaycan ordusunda hərc-mərclik yaratmaq istəyən qüvvələr mövcud
idi. Pərakəndə Ģəkildə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı silahlı qruplaĢmalarnın bir mərkəzdən idarə edilməməsi
özü ilə mənfi fəsadlara yol açırdı. Elə müstəqilliyin ilk illərində ard-ardınca bir neçə rayonun ermənilər
tərəfindən iĢğal edilməsi də məhz Azərbaycan ordusundaki pərakəndəliyin nəticəsi idi. Müstəqilliyin üç
onilliyə yaxın dövrü ərzində respublikamızda həyata keçirilən hərbi quruculuq nəticəsində müasir NATO
standartlarına cavab verən güclü müstəqil ordumuz formalaĢdırılmıĢdır.
Statistika və faktlar göstərir ki, Azərbaycanın sosial-siyasi böhrandan çıxması və iqtisadi baxımdan
güclənməsi nəticəsində ordu quruculuğuna verilən diqqət artırılmıĢ, bütün önəmli sahələrdə müvafiq
qüvvələr yaradılmıĢdı. Respublikamızın hərbi sahəyə verdiyi diqqəti aĢağıdakı statistika təsdiq edir: əgər
2003-cü ildə respublikamızın hərbi büdcəsi 135 milyon ABġ dolları olmuĢdusa, 2010-cu ildə 2,7 milyard
ABġ dolları, 2011-ci ildə 3,413 milyard ABġ dolları, 2012-ci ildə 3,474 milyard ABġ dollarına çatdırılmıĢdı.
Hərbi təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə 2013-ci ildə 3,7 milyard ABġ dollarına çatan hərbi büdcəmiz
hazırda 4,5 milyard ABġ dolları civarındadır (4) ki, bu bizə nəinki regionda, habelə dünyanın müxtəlif
yerlərində cülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi prosesində fəal iĢtirak etməyə imkan vermiĢdir.
Dünya nizamının pozulduğu, dünyanın qarıĢdığı, münaqiĢə və müharibələrin baĢ alıb getdiyi müasir
dövrdə regionda və beynəlxalq aləmdə sülhün qorunması olduqca aktual məsələyə çevrilmiĢdir. YaranmıĢ
vəziyyət beynəlxalq birlikdən hadisə və proseslərə təcili müdaxilə tələb edirdi. Təsadüfi deyildi ki, məhz
bununla əlaqədar BMT-nin mühafizə qüvvələri (UNPROFOR) yaradılırdı və bu qüvvələr 1992-1995-ci
illərdə keçmiĢ Yuqoslaviyada sülhyaratma missiyasını həyata keçirməli idi (12). Balkanlarda vəziyyətin
böhranlı xarakter alması BMT Tġ-nin 14 sentyabr 1992-ci il tarixli 776 saylı qətnaməsini Ģərtləndirdi.
Qətnaməyə əsasən, BMT regional təĢkilat və ittifaqlara, o cümlədən də NATO-ya BaĢ katibə maliyyə və
hərbi xarakterli yardımların göstərilməsini xahiĢ edirdi. Qətnaməyə ilk səs verən Almaniya olmuĢdu ki, məhz
onun təkidi ilə NATO-nun həm sülhyaratma missiyası, həm də əməliyyatlarına start verilmiĢdi (7).
Hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin dünyanın müxtəlif yerlərində sülhməramlı əməliyyatlarda
iĢtirak etməsi ölkəmizin beynəlxalq imicinin mühüm göstəricilərindən biridir. Belə ki, beynəlxalq
sülhməramlı əməliyyatlarda iĢtirak etməklə Azərbaycan ordusu özünün döyüĢ qabiliyyətini və kadr
hazırlığını daha da gücləndirmiĢdir, çünki sülhməramli əməliyyatlar mahiyyətcə çoxfunksiyalı və
mürəkkəbdir. Onların uğuru, digər amillərlə yanaĢı, töhfə verən dövlətlərin əməliyyatların planlaĢdırılması
və aparılmasının bütün mərhələlərində komanda və nəzarət vasitələrinə cəlb edilməsindən asılıdır. Bu
baxımdan qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu belə əməliyyatlara cəlb edilmədən öncə də müharibəyə və döyüĢ
Ģəraitinə adaptasiya edilmiĢ bir vəziyyətdə idi. Azərbaycan ordusu digər NATO üzvü olan ölkələrin orduları
ilə müqayisədə hərbi situasiyanın real olaraq içində idi. NATO əməliyyatlarına cəlb edilmiĢ zabit və
gizirlərin bir çoxu Dağlıq Qarabağ uğrunda gedən döyüĢlərində real vərdiĢlər kəsb etmiĢ, müharibənin nə
olduğunu tam olaraq öz üzərilərində anlamıĢdılar. Eyni zamanda, onlar müharibə Ģəraitində relyef və
landĢaftdan praktiki olaraq istifadə edilməsini bilirdilər ki, Azərbaycan ordusunun belə təcrübəsi NATO
üçün az əhəmiyyətli deyildi (8).
Azərbaycan ordusunun ən qabaqcıl kadrlarının sülhməramlı fəaliyyətə cəlb edilməsi dövlətimizin
NATO çərçivəsində sülhməramlı əməliyyatlarda xüsusi əhəmiyyət verdiyi məsələlərdən biri olmaqla
Azərbaycan dövlətinin təbliği, eləcə də qarĢısına qoyulmuĢ vəzifələri icra etməsi həm də nüfuz məsələsi idi.
Azərbaycanlı müəlliflər sülhməramlı əməliyyatlara qatılmıĢ hərbi qüvvələrimizin fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirirdilər. E.Nəsirov sülhyaratma fəaliyyətində iĢtirak edən tabur haqqında yazırdı ki, ―onun Ģəxsi
heyətinin seçilməsinə xüsusi diqqət göstərilir. Əsasən, hündürboylu, sağlam, fiziki cəhətdən hazırlıqlı,
təhsilli, yüksək intellektual səviyyəsi olan, xarici dil bilən, hərbi təcrübəyə malik əsgər və zabitlər bu taburda
xidmət edirlər.‖(9, 350)
Azərbaycan Respublikası tərəfindən sülhməramlı əməliyyatlarda iĢtirak etmək üçün göndərilən hərbi
heyətin tərkibinə ayrı-ayrı hərbi qulluqçular, respublika Silahlı Qüvvələrinin, hüquq mühafizə orqanlarının
və fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə orqanların, habelə digər dövlət orqanlarının hərbi
və hərbiləĢdirilmiĢ birləĢmələri daxil edilmiĢdilər. Bu isə o demək idi ki, Azərbaycan NATO-nun sülhün
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bərqərar edilməsi əməliyyatlarında özünün bütün potensialı ilə iĢtirak edirdi. Azərbaycan ordusu və silahlı
birləĢmələri də burada önəmli təcrübə toplayırdılar, belə ki, sülhməramlı əməliyyatlarda iĢtirak etmək üçün
göndərilən mülki heyətin tərkibinə diplomatik statusa malik olan və ya malik olmayan mülki Ģəxslər, o
cümlədən qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının ayrı-ayrı nümayəndələri, nümayəndə
qrupları və ya bölmələri daxil edilməklə ölkənin Qərb standartlarına keçidinin təmin edilməsi üçün mühüm
addımlar atılırdı. hərbi bölmələrimiz NATO-nun sülhü dəstəkləmə əməliyyatlarında iĢtirak etmiĢ, konkret
sahələrdə və müəyyən səviyyədə beynəlxalq təcrübə əldə etmiĢdilər (5). Azərbaycan NATO-nun rəhbərliyi
altında aparılan sülhməramlı əməliyyatlara qoĢulmaqla Avro-Atlantik təhlükəsizliyinin təmin olunmasına da
öz töhfəsini vermiĢdir.
Azərbaycanın Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası bəyan edirdi ki, ―NATO dövlətlərinin
qüvvələri ilə qarĢılıqlı uzlaĢan hərbi əməliyyat qüvvələrinin yaradılması, böhranların aradan qaldırılması
məqsədilə müvafiq beynəlxalq təĢkilatların mandatı əsasında aparılan sülhməramlı cavab əməliyyatlarında
iĢtirak etmək‖ Azərbaycanın müdafiə siyasətinin baĢlıca istiqamətlərindən hesab olunur (3). NATO bloku
Türkiyə, Orta Asiya və Cənubi Qafqaz dövlətlərinin Avro-Atlantik ƏməkdaĢlıq ġurasında və ―Sülh naminə
tərəfdaĢlıq‖ proqramında yer almalarını dəstəkləyir. Bu normativ sənədlərə uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin sülhməramlı bölmələri bir neçə əməliyyatlarda uğurla iĢtirak etmiĢdi,
hazırda da Əfqanıstanda fəaliyyətini davam etdirməkdədir.
Azərbaycan silahlı qüvvələri Kosovo əməliyyatından baĢlayaraq NATO-da Türkiyə ilə birgə hərəkət
etmiĢdir. Türkiyə tərəfindən Orta Asiya və Qafqaz dövlətlərinin Avro-Atlantik ƏməkdaĢlıq ġurası və ―Sülh
naminə tərəfdaĢlıq‖ proqramında yer almalarını dəstəklənir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərkibində
sülhməramlı birliyi 1997-ci il yanvar ayında yaradılmıĢdır. 20 oktyabr 1999-cu ildə Azərbaycan Hökuməti
ilə Türkiyə Hökuməti arasında Kosovo Türk Taburu qüvvələri tərkibində Kosovoya gedəcək Azərbaycan
birliyinin statusuna dair SaziĢin təsdiqindən sonra Azərbaycan sülhməramlı birliyinin bir qrup hərbçisi bu
istiqamətdəki vəzifələrinin icrasına baĢlamıĢdır. NATO-nun BaĢ katibi C.Robertson Azərbaycan hərbçiləri
ilə görüĢü zamanı Azərbaycan sülhməramlı birliyinin roluna yüksək qiymət vermiĢ, ―Kosovodakı 40 mindən
çox sülhməramlı hərbçilərin içərisində Azərbaycan birliyinin xüsusi bir mövqeyinin olduğunu‖
vurğulamıĢdır (1, 6).
NATO rəsmilərinin bəyanatlarına görə, Alyans 1992-ci ildən hal-hazıradək dünyanın müxtəlif
regionlarında dörd sülhyaratma əməliyyatı keçirmiĢdi. Bu əməliyyatlardan 2-si Balkanlarda - Bosniya və
Hersoqvina ilə Kosovo vilayətində, sonrakı 2 əməliyyat isə Ġraq və Əfqanıstanda həyata keçirilmiĢdi (10).
Bununla belə, BMT neç də hər bir əməliyyat üçün sanksiya vermirdi. Belə ki, əgər ilk iki hərbi əməliyyata
BMT razılıq vermiĢdisə, sonrakı iki sülhyaratma əməliyyatı BMT-nin mandat alınmadan aparılmıĢdı.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın silahlı qüvvələri 1999-cu ildən 2008-ci ilədək Kosovoda, 2002-ci
ildən hal-hazıradək Əfqanıstanda, eləcə də 2003-cü ildən Ġraqda həyata keçirilən sülhməramlı əməliyyatlarda
iĢtirak etmiĢdir. Azərbaycan Respublikası NATO-nun terrorizmə qarĢı apardığı mübarizədə öncül yeri tutur
və tərəfdaĢ ölkələr arasında bu sahədə öz fəallığı ilə seçilir. Lakin NATO ilə Azərbaycanın əməkdaĢlığı təkcə
hərbi sahə ilə məhdudlaĢmır. Belə ki, Azərbaycan hərbçiləri və XĠN-in əməkdaĢları müntəzəm olaraq
NATO-nun hərbi təlimlərində fəal içtirak edirlər.
Azərbayca Silahlı Qüvvələrinin sülhməramlı taqımı 1999-cu ilin sentyabrından 2008-ci ilin mart
ayınadək 34 nəfər Ģəxsi heyətlə (32 əsgər, 1 gizir və 1 zabit) Kosovoda sülhün yaradılması və dəstəklənməsi
üzrə (KFOR) əməliyyatlarda iĢtirak etmiĢdir. Azərbaycan taqımı Türkiyə taburunun 4-cü mexanikləĢdirilmiĢ
piyada bölüyünün (qərargahı: DraqaĢ) tərkibində DraqaĢ Ģəhərində xidmət aparırdı və taqımın bilavasitə
cavabdeh olduğu və növbə apardığı Brod yaĢayıĢ məntəqəsi idi. Bu müddət ərzində Kosovoda 362 nəfər
hərbi qulluqçumuz iĢtirak etmiĢdir. (345 nəfər əsgər, 7 nəfər gizir, 10 nəfər zabit). 2008-ci ilin aprel ayında
Kosovonun müstəqilliyinin birtərəfli elan olunması ilə əlaqədar taqım tam heyətlə Kosovo bölgəsindən geri
çağırılmıĢdır (11).
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin qərarı dövlətin xarici siyasət maraqlarından qaynaqlanır.
Kosovo regionunda siyasi vəziyyətin dəyiĢməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Milli Məclisi respublika
Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin 16-cı bəndinə uyğun olaraq qərara alır:
- Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin taburu tərkibində və NATO strukturlarının ümumi
komandanlığı altında keçmiĢ Yuqoslaviyanın Kosovo regionunda yerləĢdirilmiĢ Azərbaycan Respublikası
Silahlı Qüvvələrinin taqımı geri çağırılsın;
- ―Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri taqımının Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin
taburu tərkibində və NATO strukturlarının ümumi komandanlığı altında Yuqoslaviyanın Kosovo regionunda
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yerləĢdirilməsinə və müvafiq əməliyyatlarda iĢtirak etməsinə razılıq verilməsi haqqında‖ Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin 1999-cu il 2 iyul tarixli, 697-IQR nömrəli Qərarı qüvvədən düĢmüĢ hesab
edilsin (2).
Kosovo presedentinin beynəlxalq münasibətlərə mənfi təsiri milli və qərb mətbuatının səhifələrində
müzakirə olunmaqda davam etməkdədir. Azərbaycan Xarici ĠĢlər Nazirliyinin mətbuat katibi X.Ġbrahim
Kosovonun birtərəfli Ģəkildə ayrılmasının nəinki beynəlxalq aləmdə, habelə vilayətdəki sülhməramıların
fəaliyyətinə mənfi təsir göstərəcəyinə toxunaraq qeyd etmiĢdi ki, "Kosovodakı siyasi Ģərait dəyiĢib və yeni
vəziyyət yananıb, bu, Kosovodakı sülhməramlılara da təsir göstərəcəkdir"(6). Bununla belə, beynəlxalq
aləmdə sülhün qorunmasında sülhyaratma əməliyyatlarının əhəmiyyəti böyük olaraq qalır.
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Müasir dünya nizamının əsaslarının qoyulduğu keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəlləri ―soyuq müharibənin‖
baĢa çatması, dünya sosializm sisteminin dağılması və Yalta-Potsdam sisteminin üzərində bipolyar dünya
nizamının aradan qaldırılması ilə səciyyəvidir. BaĢ verməkdə olanların elmi-siyasi təhlili göstərir ki, əslində bu
dəyiĢikliklər nəticəsində NATO-nun mövcudluq səbəbi aradan qaldırıldı. O dövrkü kütləvi informasiya
vasitələrində Alyansın son günlərini yaĢaması 90-cı illərin əvvəllərində ən qızğm müzakirə mövzusuna
çevrilmiĢ məsələlərdən sayılırdı. Qəzetlərin xəbər baĢlıqlarına çıxarılmıĢ "NATO-nun sonu?", "NATO-nun son
missiyası", "NATO-nun buraxılması müzakirə olunur", ―NATO yaĢayacaqmı‖, ―Sovet təhlükəsi yoxdursa,
NATO nəyə lazımdır‖, ―NATO-nun yeni strategiyası‖ və s. kimi baĢlıqlar dövri mətbuatın səhifələrindən
düĢmürdü (2).
NATO-nun 1990-1991-ci illər London və Brüssel sammitlərinin materiallarının öyrənilməsi göstərir ki,
Alyansın məhvi haqqında deyilən fikirlərin həqiqətəuyğun deyildir. Alyansın baĢlıca missiyası soyuq
müharibənin bitməsi ilə aradan qalxsa da, təĢkilat öz əhəmiyyətini itirmədi. 1990-cı ildə Berlin divarının
dağılması, 1991-ci ilin yanvarında Ġran körfəzində müharibənin baĢlaması, 1992-ci ildən Balkanlarda gərgin
vəziyyətin yaranması Qərb dünyasının transatlantik hərbi təĢkilatın qorunub saxlanılmasına ehtiyacın olması
inamını möhkəmləndirdi.
Yarandığı gündən NATO-nun baĢlıca vəzifəsi üzv ölkələrin kollektiv müdafiəsini və müttəfiqlərin xarici
təhlükədən müdafıəsini təmin etmək idi. Soyuq müharibə dövründə üzv ölkələrini kommunizm təhdidindən
uğurla müdafıə edən NATO bu təhdid aradan qalxdıqdan sonra kollektiv müdafıə vəzifəsini tərk etmədi,
əksinə, üzərinə yeni rol və öhdəliklər götürməklə beynəlxalq təhlükəsizliyə dəstək olan "kollektiv təhlükəsizlik"
missiyasını öz fəaliyyət çərçivəsinə daxil etdi. 1992-ci ilin əvvəllərindən baĢlayaraq NATO-nun BMT və
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ATƏM-in sülhə dəstək əməliyyatların müdafiə etməklə bağlı təklifləri, 1994-cü ildən etibarən Alyansın NATO
üzvü olmayan 27 Sülh Naminə TərəfdaĢlıq ölkəsi ilə təhlükəsizlik məsləhətləĢmələrini aparması və onun AvroAtlantika məkanında "təhlükəsizlik bölünməzdir" bəyanatı ilə çıxıĢ etməsi buna əyani sübut idi (9, 24).
YaranmıĢ yeni beynəlxalq Ģəraitdə üzərinə yeni təhlükəsizlik rolunu götürən NATO yeni tarixi Ģəraitə və
tələblərə uyğun olaraq və yeni təhdidlərin müvafiq Ģəkildə cavablandırılması üçün daxildən dəyiĢikliktransformasiya prosesini həyata keçirməyə baĢladı. Transformasiyanın baĢlıca məqsədi soyuq müharibə
dövrünün müdafiə alyansmı azad, bütöv və sabit Avropanın yaradılmasına yardımçı olacaq alyansla əvəz etmək
idi. Bütövlükdə XX əsrin 90-cı illəri NATO-nun yeni beynəlxalq Ģəraitə adaptasiya dövrüdür, belə ki, yarandığı
dövrdən 90-cı illərin əvvəllərinədək zaman kəsiyində NATO-nun sülhməramlı əməliyyatlarına ehtiyac yox idi,
digər tərəfdən ideoloji müharibənin getdiyi Ģəraitdə təĢkilatın əsasən silahlandırılması prosesi getmiĢdi.
ABġ-da 2001-ci ilin 11 sentyabr terror aktları NATO-nu strateji kursunda əsaslı dəyiĢiklikləri Ģərtləndirdi,
Alyans tədricən müdafiə təĢkilatından antiterror mərkəzinə çevrilməyə baĢladı ki, buna uyöun olaraq struktur
dəyiĢikliklərinə məruz qaldı, daha effektiv və çevik transatlantik tədbirləri görməyə məcbur oldu. Tarixə
"Transformasiya sammiti" kimi daxil olan Praqa Zirvə görüĢü Alyansın ilk öncə hərbi, eləcə də siyasi
transformasiyasını nəzərdə tutan zəngin təĢəbbüslərlə dolu olmuĢdu. NATO-nun 2003-cü il Ġstanbul Zirvə
görüĢü də təĢkilatın transformasiyanı davam etdirməsinə ehtiyacın olduğunu vurğuladı. TərəfdaĢlıq Alyansın
transformasiyasının əhəmiyyətli hissəsini təĢkil edirdi (8, 11).
Mərkəzi və ġərqi Avropa və keçmiĢ sovet respublikaları ilə yeni əməkdaĢlıq münasibətləri qurmaq
məqsədini güdən tərəfdaĢlıq hazırda NATO-nun fundamental təhlükəsizlik vəzifələrindən birini təĢkil edir.
TəĢkilatın sonuncu 2004-cü il geniĢlənməsindən sonra ilk dəfə olaraq NATO üzv ölkələrinin sayı tərəfdaĢ
ölkələri sayını ötdü, məlum olduğu kimi, Alyansın 26 üzv və 20 tərəfdaĢ ölkəsi var idi. Bu NATO-nun
tərəfdaĢlıq siyasətinin Avrasiya məkanına sabitlik və təhlükəsizlik gətirmək missiyasını uğurla həyata
keçirməsindən xəbər verirdi (6, 437). Üzərinə yeni rol və öhdəliklər götürən Alyans hazırda yalnız AvroAtlantika məkanı çərçivəsində yox, ondan daha kənarlarda sülh və təhlükəsizliyin təminatına töhfə verməyə
çalıĢırdı.
Aradan keçən dövr ərzində NATO ġimali Afrika və Yaxın ġərq regionu ölkələri ilə dialoqu inkiĢaf
etdirmək istiqamətində mühüm addımlar atırdı ki, Ġstanbul görüĢündə irəli sürülmüĢ Ġstanbul ƏməkdaĢlıq
TəĢəbbüsü buna misal ola bilər. Sammitdə təhlükəsizlik gündəliyi ilə çıxıĢ edən NATO Balkanlarda,
Əfqanıstanda və Ġraqda sabitliyin bərpa olunmasına yönəlik fəaliyyət göstərməkdədir, bilavasitə Ġraq
əməliyyatına cəlb olunmasa da Ġraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin məĢqi ilə məĢğul olur. Keçən əsrin sonlarında
baĢ verənlər ―soyuq müharibə‖ dövrünün nisbi sabitliyini pozdu və nəticədə dünya nizamı ciddi sarsıntılara
məruz qaldı, etnosiyasi və sesessionist münaqiĢələr qısa müddətə ümumplanet miqyası aldı.
XXI əsrdə beynəlxalq təhlükəsizliyin qlobal miqyas alması NATO-nun rolunu geniĢləndirməsini tələb
edirdi, baxmayaraq ki, NATO Avro-Atlantika məkanında təhlükəsizliyin təminatına cavabdeh olan yeganə
təĢkilat deyildir. Bu məkanda regional təhlükəsizlik məsələləri ilə bilavasitə məĢğul olan Avropa Ġttifaqı (AĠ) və
ATƏT kimi təĢkilatlar da mövcuddur ki, bu təĢkilatların hər birinin spesifik ekspertiza sahəsi var. Əgər
təhlükəsizliyi "ağır" və "yumĢaq" təhlükəsizlik hissələrinə ayırsaq, onda ATƏT yumĢaq (iĢtirakçı dövlətlərin
daxili məsələləri, daxili münaqiĢələr və təhlükəsizlik üzrə məsləhətləĢmə və məĢvərət forumu), AĠ ilkin olaraq
yumĢaq, son zamanlar isə Avropa Təhlükəsizlik və Müdafiə Siyasətini (ATMS) inkiĢaf etdirərək ağır
təhlükəsizlik, NATO isə bilavasitə ağır təhlükəsizlik (kollektiv müdafiə və kollektiv təhlükəsizlik) təĢkilatı kimi
nəzərdən keçirilməlidir. Bu xüsusda, coğrafi və funksional vəzifələri demək olar ki, üst-üstə düĢən NATO və
AĠ münasibətlərində rəqabət, və ya bir-birini tamamlama sualı meydana çıxır.
ATMS-in irəli sürülməsi NATO-nun qarĢısına yeni vəzifələrin qoyulması və AĠ-nin ümumavropa
təhlükəsizlik məkanında yeni rolu və yerinin müəyyənləĢdirilməsi demək idi. TəĢkilatlar arasında imzalanmıĢ
razılaĢmalar AĠ-yə NATO-nun planlaĢdırma və hərbi imkanlarına çıxıĢ üçün yaĢıl iĢıq yandırmıĢdır. Bu o
demək idi ki, NATO və ATMS hazırkı mərhələdə bir-birini tamamlayan mexanizmlərdir. Bununla yanaĢı,
ATMS-in gələcəkdə, müvafiq imkanları inkiĢaf etdirdiyi və lazımı siyasi dəstəyi əldə etdiyi təqdirdə Alyansla
rəqabət aparma gücünə malik olacağı da istisna edilməməlidir. Təcrübə göstərir ki, müasir dövrün yeni hədə və
təhdidlərini müvafiq Ģəkildə cavablandırmaq üçün Avro-Atlantika məkanında və ondan kənarda fəaliyyət
göstərən təhlükəsizlik təĢkilatlarının qarĢılıqlı fəaliyyəti olduqca vacibdir. Bu baxımdan NATO-nun,
təhlükəsizlik forumu olan ATƏT-in və yeni qlobal təhlükəsizlik forumu olan AĠ-nin birgə strateji tərəfdaĢlığı
zəruri idi.
Sülhməramlı qüvvələrin yaradılması məsələsi vaxtilə beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq
müəyyənləĢdirilmiĢdi ki, bu zaman BMT Nizamnaməsinin prinsipləri əsas götürülmüĢdü. II dünya
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müharibəsindən sonra milli-azadlıq hərəkatlarının gediĢində yaranmıĢ qaynar nöqtələr beynəlxalq sülh və
təhlükəsizliyə ciddi təhdidə çevrildikdən sonra BMT BaĢ Məclisi sülhməramlı qüvvələrin yaradılması
məsələsini gündəmə gətirdi və 1948-ci il mayın 29-da müvafiq beynəlxalq konvensiya qüvvəyə mindi (5, 47).
Konvensiyaya əsasən beynəlxalq sülhü qorumaq məqsədi ilə dünyanın kəskin münaqiĢəli nöqtələrində BMT
mandatı altında sülhü təmin etmə qüvvələri yaradılırdı ki, bunlar konkret zaman çərçivəsində fəaliyyət
göstərirdilər.
2001-ci ildə dünyanın 116 dövlətinin silahlı qüvvələri 17 sülhyaratma missiyasını həyata keçirmiĢlər.
Ümumilikdə, 1948-ci ildən 2018-ci ilin sonunadək BMT 69 sülhməramlı əməliyyat həyata keçirmiĢdir, hazırda
Tġ-nin mandatı ilə BMT 14 ölkədə sülhməramlı əməliyyat həyata keçirir. Ġndiyədək BMT çərçivəsində həyata
keçirilən sülhyaratma əməliyyatlarında üç min nəfərdən çox əsgər və zabit həlak olmuĢdur ki, bunların bir
hissəsi də NATO üzvü olan Avropa ölkələrindən çağrılmıĢdı (3). NATO-nun BMT ilə belə əməkdaĢlığı
münaqiĢələrin qarĢısının sürətlə alınması üçün önləyici tədbirlərin görülməsindən ibarət idi. Müasir politoloji
fikrə görə sülhməramlilarda xidmət digər qoĢun növlərindəkindən bir neçə xüsusiyyətinə görə fərqlənir. Burada
xidmətin fərqliliyi ondan ibarətdir ki, hərbi hissə müxtəlif bölmələrdən ibarətdir və hər bölmənin də özünə görə
spesifik təyinatları var. Burada sülhməramlı bölmə çox mühüm tapĢırıqlar yerinə yetirir. Belə ki, hərbi hissədən
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrini xaricdə təmsil etmək üçün sülhməramlı qüvvələr göndərilir və
bu baxımdan demək olar ki, bütün digər hərbi hissələrdən fərqlənir. Sülhyaratma əməliyyatlarının aĢağıdakı
xüsusiyyətlərini fərqləndirmək olar:
- belə əməliyyatlar üçün nəzərdə tutulan silahlı qüvvələr beynəlxalq və regional təĢkilatın xüsusi qərarı ilə
yaradılır;
- sülhməramlı qüvvələr müəyyən məqsədlər üçün konkret zaman və məkan daxilində fəaliyyət göstərirlər;
- münaqiĢə zonasında yerləĢdirilən qüvvələr sülh və sabitliyin yaradılmasını təmin etməlidir;
- sülhyaratma əməliyyatlarının güclü dəstək olmadan həyata keçirilməsi olduqca çətindir;
- kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı informasiyanın bu prosesdə rolu və əhəmiyyəti əvəzedilməzdir;
- sülhməramlı qüvvələr bitətəfliyə əməl etməlidir;
- sülhməramlı qüvvələr yerləĢdirildikləri regionda baĢ verənlərə bitərəf olan döxlətlərin hərbi
qüvvələrindən yaradılmalıdır;
- sülhyaratma əməliyyatlarında mülki orqanların və qeyri-hökumət təĢkilatlarının fəaliyyətinə geniĢ yer
verilməlidir;
- sülh və sabitliyin yaradılmasına xedmət edəcək sülhməramlı qüvvələr yüksək peĢəkarlığı ilə seçilməlidir
və s.
Məlum olduğu kimi, ġərqi Avropa ölkələrində totalitar sistemlər süqut etdikdən sonra NATO rəsmiləri
1990-1991-ci illərdə beynəlxalq təhlükəsizliyə təhdidlərin vaxtında önlənməsi üçün müvafiq tədbirərin
üzərində xeyi iĢləməli oldular ki, bu zaman BMT Nizamnaməsinin 53-cü bəndinin tələbləri rəhbər tutulmuĢdu.
Həmin bəndə əsasən zərurət yarandıqda BMT Təhlükəsizlik ġurası sülhə məcburetmə tədbirləri görə bilərdi (7,
29-34). NATO bloku bu amildən istifadə etməklə münaqiĢəlli situasiyalara müdaxilə etmək və sühyaratma
prosesini nəzarətə götürmək tədbirləri iĢləyib hazırlamıĢdı. Təkcə onu demək kifayətdir ki, yalnız 1992-ci ilin
ikinci yarıında NATO regionda sülh və təhlükəsizliyi qoruyub saxlamaq üçün beĢ qətnamə - 713, 753, 776, 781
və 787 saylı qətnamələr qəbul edilmiĢdi. NATO-nun Sülh Naminə TərəfdaĢlıq proqramı isə bu kontekstdə
kompleks fəaliyyət ppoqramı idi (4).
Azərbaycan Respublikası 1994-cü il mayın 4-də NATO-nun ―Sülh Naminə TərəfdaĢlıq‖ (SNT)
Proqramına qoĢulub, 1996-cı il aprelin 23-də isə Azərbaycan Prezidenti H.Əliyev respublikamızın SNT çərçivə
sənədini NATO-nun BaĢ katibinə təqdim etmiĢdi. Əldə olunmuĢ razılaĢmalara əsasən 1997-ci ildə Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin sülhməramlı bölüyü, 2001-ci ildə isə sülhməramlı taboru yaradılmıĢdı.
Azərbaycan sülhməramlı taqımı 1999-cu ilin sentyabrından 2008-ci ilin martınadək 34 nəfərlik Ģəxsi heyətlə
(32 əsgər, 1 gizir və 1 zabit) Kosovoda sülhün yaradılması və dəstəklənməsi əməliyyatlarında (KFOR) iĢtirak
etmiĢdi. Taqım Türkiyə taborunun 4-cü mexanikləĢdirilmiĢ piyada bölüyünün tərkibində DraqaĢ Ģəhərində
xidmət aparmıĢ, növbə apardığı ərazi isə Brod yaĢayıĢ məntəqəsi olmuĢdu (1). Ümumiyyətlə, sülhyaratma
əməliyyatlarının emprik təhlili göstərir ki, müəyyən çatıĢmazlıqlarına baxmayaraq regionda və dünyada sülh və
təhlükəsizliyin təmin edilməsinə yönəlmiĢ tədbirlər özünü doğrultmaqdadır.
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Məqalə Tunisdə 2010-cu ildə başlayan və “Yasəmən İnqilabı” olaraq adlandırılan xalq hərəkatından
bəhs edir. Burada Tunis əhalisinin Fransız işğalından Bin Ali hakimiyyətinin sonuna qədər yaşadığı şiddət,
artan narazılıq və üsyanları qeyd edilir.
Açar sözlər: Tunis, Fransa işğalı, Habib Burgiba, Bin Ali, Yasəmən İnqilabı, Ərəb Baharı

Роза НАГИЕВА
магистр, Бакинский Государственный Университет
ТУНИС: КАК КОЛЫБЕЛЬ АРАБСКОЙ ВЕСНЫ
В статье рассматривается движение людей в Тунисе под названием “Жасминовая революция”,
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TUNĠSĠA: AS THE CRADLE OF ARAB SPRĠNG
The article examines the people movement in Tunisia, called "Jasmine Revolution", which started in
2010. Violence, increasing dissatisfaction and upheavals of the Tunisian people from the French occupation
until the end of Ben Ali's rule is emphasized.
Key words: Tunisia, occupation of France, Habib Bourguiba, Bin Ali, Jasmine Revolution, Arab Spring
Tunisia, where the Arab Spring starts became a part of different empires throughout the history as one of
the important harbors of Mediterranean country located in the north of Africa. When we look at the historical
traits of Tunisia, the settlement of the colony of the Phoenicians and the Carthaginian Empire dating back to
the millennium BC is in question. In the sixth century, the Byzantine Empire invaded the Tunisia. Due to the
Arab invasion in the 7th-13th century, Tunisia reached its present structure at that time. The Husein Dynasty,
which was effective in the administration of the country became autonomous from the Ottoman Empire in
1705. After this date, Tunisia was influenced by the West and in 1881 it was actually occupied by France.
With this occupation, a new form of government, the French Protectorate, was created and a new era for
Tunisia, the colonial period began. France, which was controling the underground riches, built roads and
railway tracks to benefit from the resources it had obtained. The jobs based on arm strength such as mines
and cleaning works were allocated to Tunisians, the French were employed in the service sector and the
processing of fertile soils was left to French settlers. The first response to French rule was shaped by young
people who had the opportunity to study. These young people started to pose a threat to Protectorate
management in the years 1898-1901 due to the fact that they voiced their demands. (17, p.20) The French
government's policy to hinder Muslims from accessing educational opportunities has greatly disappointed the
reformist Tunisians. The pressure of French protectorate against these young people who thought contrary to
the protectorates forced the young tunisis to organize. The establishment of the Düstur (constitution)
movement, which had a nationalist Islamist perspective, was the result of these reactions. (17, p.21)
Although the name of the state was the Republic of Tunisia, it was ruled by the two leaders Habib
Bourguiba and Zeynel Abidin Bin Ali, from their independence to the movements; therefore, the republican
administration was not been able to practice.
Tunisia in the Habib Bourguiba Era
Habib ibn Ali Bourgiuba (born August 3,1903, Monastir, Tunisia-died April 6,2000,Monastir) founder
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of Tunisia‘s independence and first president of Tunisia (1957-1987). Bourgiba graduated from Sadiki
college, then Lycee Carnot for his secondary education under the influence of the French. He was get to
know to French culture and Western thought. He continued education on law and political science in Paris at
the Sorbonne, where he developed contacts with Algerian and Morocco pro-independence intellectuals. After
returning to Tunisia in 1927, he began to practice law and made compact in the struggle for independence.
(12)
In 1934 Bourguiba and some of his associates established their own party-the New Destour Party. The
New Destour Movement, led by Bourguiba, opened the door of independence without bloodshed at the end
of a long-term struggle. The French Protectorate welcomed the demand of the Tunisian Protectorate to end,
and recognized the independence of Tunisia on March 20,1956. (10)
France took the Destour Party to her side. After the French ended the occupation in 1956, Bourguiba
became France‘s representation in Tunisia. While the colonial French administration was leaving the
country, they left behind the staff of loyal rulers. On 25 March 1956, the newly established constituent
assembly was established and elected Bourguiba as president of the assembly on 8 April. The first
government formed in independent Tunisia initiated a reform process that would change the country deeply.
On 25 March 1956, the newly established constituent assembly was established and elected Bourguiba as
president of the assembly on 8 April. The first government formed in independent Tunisia initiated a reform
process that would change the country deeply. (8)
Habib Bourguiba, who took the authority to govern the country in 1959, declared himself ― president
until the death‖. The Ultimate goal of Bourguiba was to create a modern state independent of any restrictions
and radically trasnform Tunisian society. According to Bourguiba this would be achieved by the
establishment of a strong state, the development of the country, the spread of universal education and the
realization of industrialization. (6)
The first act of Bourguiba was to keep the mosques under strict control and to prohibit the prayers‘
praying outside of certain times. Muslims, who wanted to live their religion, had been arrested as an
oppositional regime and inflicted severe torture. Bourguiba closed all Islamic educational institution. He also
forbid fasting during Ramadan. (4) The increasing hardships of social change against the Islamic religion,
Rashid Ghannuchi and his friends in mosques and household chats, allowed them to transform the illegal
chat rings into an organized form called the Islamic Tendency Movement.
During the 1960s the opposition that emerged in response to nationalization policies was suppressed by
the use of force. At the end of the 1960s, increasing the income level of civil servants in the salary policy led
to the reaction of workers and intense protests and demonstrations were organized throughout the country.
Since 1970 policies towards economic liberalization had brought with them some problems terms of the
regime in Tunisia. The union of engineers, doctors, bank employees, faculty members, teachers increased
pressure on the government to make improvements in wages. (10)
Bourguiba set up an authoritarian regime with man-power with using the repressive elements to reach
the level of modern civilization of Tunisia. In 1984 and 1987, Zeynel Abidin Bin Ali who knew the
dissatification of the people with the economic, political problems felt throughout the country, put pressure
on Bourguiba to withdraw from power and claimed that Bourguiba could not be president of the country by
suggesting health problems.When Bourguiba realised that it was difficult to do the task because of piblic
dissatisfaction and the protests throughout the country, he had to hand over the presidency to Bin Ali. In
1987 he was overthrown by his prime minister, Zeynal Abidin and expelled from power at the age of 84. (16)
Bin Ali- Tunisia's long-standing president (1987-2011)
Zine al-Abidine Ben Ali (born September 3, 1936, near Sousse, Tunisia), army officer and politician
who served as president of Tunisia (1987–2011). In the wake of finishing his education in France and the
USA, he escalated the chain of importance in the Tunisian security foundation, and performed as ambassador
to Poland in the early 1980s. (13) He became prime minister in 1987, shortly before ousting Tunisia's first
post-independence ruler, Habib Bourguiba, in a bloodless peace coup. President Bourguiba was declared
mentally unfit to rule. Shortly after Bin Ali became president, the national pact was put into effect on
November 7, 1988, and representatives from the legal opposition parties, trade unions, workers and the
Islamic Movement took part in this formation. With the realization of the National Pact, it entered the
political arena in the movement of Islamic Tendency. Bin Ali created an atmosphere of freedom perceived as
a blessing for Tunisians. For refreshing the image in the eyes of public the name of the Destourien Socialist
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Party was changed to the Constitutional Democratic Rally (RCD). However, this situation lasted until the
1989 elections. In this election, The Islamist Renaissance Party (en Nahda) won 30% of the votes in Tunis.
(1, p.49) However, the party could not gain any seats in parliament because of electoral law. Even so, the
election results were perceived as an internal threat to their authority by Ben Ali and the Constitutional
Democratic Rally; after a short time, opposition groups were suppressed, focusing on Islamists first.(8) EnNahda was closed, its leader Ghannuchi could escape abroad and thousands of party members were arrested
and either banished. (2, p.187) For the reason, as the perpetrator of the bombings against the ruling party
building, the opposition and the Islamists were shown. In 1991, state pressure increased on the en Nahda,
with allegations of a plot against the regime. Some 265 en Nahda members were arrested by the army, which
alleged that they were preparing a coup in 1992. They were finally released in 2008. (8)
Ben Ali guaranteed a continuous progress towards democracy, however in his initial two presidential
polls - in 1989 and 1994 - he was chosen unopposed. The constitution was changed twice so he could
continue to serve. Despite the fact that a presidential candidate could be elected no more than three times in
the constitutions, Bin Ali`s reporting that he would take part in the next elections, the public rage of Bin Ali's
re-election in the 2009 elections and the declaration of his candidacy again in the 2014 elections intensified
the political tension and the dissatisfaction of the people against the administration in the country. (2, p.194)
Increased inequality of income within the country despite economic growth with liberal policies
implemented in the economic sphere and the emergence of the new unemployed in Jebeniana, Zarzis and
Jerba in February 2000 led the students and the unemployed organize demonstrations that criticized the
government's economic and political policies. The events took place in several settlements from Gabes, Sfax
and Gafsa and lasted for days. (2, p.195)
Another internal pressure that was applied during Ben Ali‘s rule was state control over the internet.
Bloggers and journalists were on the list of those arrested during the Ben Ali rule. (8) In May 2000,
journalist Tevfik Bin Brik started a hunger strike by announcing harassment of the current political regime to
himself and his family because of his articles criticizing the administration of Bin Ali. His criticism of Ben
Ali`s regime echoed in both international and local public spheres and played a key role in breaking the
silence of the regime in Tunisia. This resistance, which Brik had demonstrated against the regime, has also
been one of the first signs of a social consciousness that has begun to lose its seeds on the way to the Arab
Spring. (3, p.39)
Unemployment lasted to be a constant issue for the Tunisian economy under Ben Ali, just like in the
Bourguiba period. This issue produced periodic riots in Tunisia, where the education level is high. According
to a Global Employment Trends 2010 Report, North Africa is one of the regions where unemployment rates
are highest. The report stated that the impact of the global economic depression has been limited in North
Africa, which has faced high unemployment rates among the young and educated population. Together with
the unemployment issue, the report concluded that the problems related to the quality of employment have
become chronic for the country. According to the report, existing jobs have a low profile, are unsecure,
provide poor payment, and are ineffective for managing basic needs. As a result, the unemployment issue
leads to sectorial deficiency. (8)
Jasmine Revolution
The revolution in Tunisia has many names. The Nobel Committee in its announcement of the Nobel
Peace Prize16 in 2015 used the term Jasmine Revolution. In Tunisia, the Dignity Revolution seems more
common. However, jasmine has a particular standing in Tunisia. Imported by the Andalusians in the
sixteenth century, jasmine has become the national flower of Tunisia. During the last thirty years, many
general strikes, local riots and insurgencies took place in Tunisia. The working class, laborers, youth, women
and intellectuals struggled for years against oppression. (5) In 2008 in Gafsa dissents were principally sorted
out by subjects' affiliations requesting open mediation with the end goal to animate advancement and to
ensure the populace's prosperity in fringe zones. (11) The Revolt of the Gafsa Mining Basin demonstrated
that huge portions of the Tunisian populace could voice their challenges. This uprising denoted the
fourteenth January Revolution, which prompted Bin Ali's getaway from the state. The protest movement that
lasted for almost six months in 2008 was met with excessive use of force by security forces leading to the
killing of three protestors, and the arbitrary arrest, torture or other ill-treatment of dozens, and heavy prison
sentences after unfair trials. The uprising received significant support from Tunisian civil society
organizations and the international human rights community. It was a wave of protests and strikes against the
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allocation of jobs in the mining industry and in the state-owned Gafsa Phosphate Company. Local unions and
individuals from diverse party-affiliations staged sit-ins that spread throughout the southwest, an inland
region known to experience higher unemployment than the coastal region. (9)
There were little dissents that could have been an antecedent of the significant activities that started in
December 2010, yet what occurred amid this period was smothered by the administration and not permitted
to be reflected in the media. (11)
Tunisia's ―Jasmine Revolution‖ is the primary well known uprising to topple a set up government in the
Middle East and North Africa since the Iranian revolution of 1979; it's likewise the start that touched off and
propelled different Revolutions in the district.(14) It unfurled in three stages: First, on December 17, 2010, a
young Tunisian street vendor, Mohamed Bouazizi, set himself on fire in hopelessness and to protest his
treatment at the hands of the authorities. Mohamed Bouazizi, who was educated in a one-room country
school in Sidi Salah, a small village 12 miles (19 km) from Sidi Bouzid. Although it was reported that
Bouazizi had a university degree by several media outlets, his sister, Samia Bouazizi, stated that he had never
graduated from high school, but that it was something he had wanted for both himself and his sisters.
According to friends and family, local police officers had allegedly targeted and mistreated Bouazizi for
years, including during his childhood, regularly confiscating his small wheelbarrow of produce; but Bouazizi
had no other way to make a living, so he continued to work as a street vendor. Around 10 p.m. on 16
December 2010, he had contracted approximately US$200 in debt to buy the produce he was to sell the
following day. On the morning of 17 December, he started his workday at 8 a.m. Just after 10:30 a.m., the
police began harassing him again, ostensibly, because he did not have a vendor‘s permit. When Bouazizi
argued that he couldn't afford a license, he was publicly humiliated, that a 45-year-old female municipal
official, Faida Hamdi, slapped him in the face, spat at him, confiscated his electronic weighing scales, and
tossed aside his produce cart. It was also stated that she made a slur against his deceased father. Bouazizi‘s
family says her gender made his humiliation worse. On Dec. 17 he picked up a gallon of gas, went to the
gates of his governor's fancy home, poured the gas over his body and set himself on fire. Bouazizi was
visited in hospital by then-President Zine El Abidine Ben Ali at the hospital Burn and Trauma Centre in Ben
Arous. According to Bouazizi‘s mother, Ben Ali promised to send him to France for medical treatment, but
no such transfer was ever arranged. Bouazizi died at the Ben Arous Burn and Trauma Centre 18 days after
the immolation, on 4 January 2011, at 5:30 p.m. local time. (5)
Days after Bouazizi's shocking act of self-immolation, street protests erupted in his hometown—and
spread like wildfire. By Christmas thousands of unarmed Tunisians, especially young people inspired by
Bouazizi's courage and desperation, had taken to the streets throughout the country, where they were met by
police equipped with tear gas, live ammunition and clubs. (15)
Demonstrations broke out in his rural hometown followed by protests in other areas of the country. A
brutal security crackdown followed, reported in chocking details by online social media. ―I am a passenger, I
hope this trip will change many things,‖ he wrote in a note to his mother before suicide.(5) The tension
further escalated as a result of the death of another unemployed young man, Lahseen Naci, with an electric
shock, and Ramzi El Aboubi, following these events, killed himself because of debts he could not pay. These
deaths were the last straw to bear the patience of the settlements in Sidi Bouzid and the anti-government
riots. (11)
The astonishment of the uprising, driven by first bread and butter requests, soon turned political and was
the fate of a consistent schedule. Various onlookers commented that if the uprising ceased, the administration
would without a doubt re-instate itself more honed and harder than before with a draconian arrangement of
laws and controls against the Tunisian people groups. Relying on good relations with the United States and
Europe, Ben Ali management increased the intensity of the intervention to suppress the protests. However,
the West, which was expected to remain silent, criticized the administration of Bin Ali, and wanted to reduce
the dose of violence. (17, p.27)
Second, when protests reached the capital, Tunis, the government responded with even more brutality,
arresting demonstrators, activists, and shutting down the Internet. Lastly, on January 13 the president again
tried to extinguish the flames, promising not to run for re-election in 2014. He went on to promise early
elections and the release of political prisoners. So under such extreme condition, Ben Ali tended to the
Tunisian individuals on a live broadcast discourse calling for quiet and promising speedy changes nearby
early parliamentary races into half year time. Only two days later, after his speech, a huge number of
demonstrators rampaged in all over Tunisian urban areas with hostile to Ben Ali trademarks perusing once
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more. In the wake of dissolving the administration and promising early decisions into half year time span,
Ben Ali additionally guaranteed that he would not remain for the following presidential races. (17, p.28)
Firing his interior minister, Ben Ali said he'd examine the executing of approximately 80
nonconformists by security powers—yet the demonstrations continued. The next day the president imposed a
state of emergency, dissolved the government, and closed Tunisian airspace, newspapers, universities and
schools. He ordered his army to shoot into the crowds of protesters. Unlike the police, however, the soldiers
refused. Instead of following orders, army chief of staff Gen. Rachid Ammar suggested that Ben Ali leave.
(16)
On January 14, Ben Ali and his family fled the country taking refuge in Saudi Arabia. This act marked
the end of one of the Arab world's most repressive regimes. It was a victory for people power and perhaps
the first time ever in history that an Arab dictator has been removed by a revolution rather than a coup d‘état.
(12)
After the Revolution
Confusion waited in Tunisia in the days after Ben Ali's flight. Challenges proceeded, with many
questioning the support of RCD lawmakers in the meantime government. 15 January 2011 – Tunisia's sacred
court decided that Fouad Mebazaa, the speaker of parliament, would be interim president, not Ghannouchi,
who was then entrusted with shaping another alliance government. On January 17, Ghannouchi, once again
acting as prime minister, announced the formation of a new unity government. (7) He likewise reported that
interim government would act rapidly to safeguard financial steadiness and to build up political opportunity
in Tunisia, discharging political detainees and taking out media oversight. A new unity government is
declared and is then censured by restriction pioneers in a state of banishment for favoring individuals from
the old protect. On 18 January demonstrators take to the streets to protest line-up of the new government,
while other opposition ministers threaten to quit. As a result, Ghannouchi and Mebazaa resigned from Ben
Ali‘s Constitutional Democratic Rally party (RCD). On 27 February Ghannouchi announced his resignation
amid further clashes between police and protesters and Mebazaa names the former government minister Beji
Caid-Essebsi as Ghannouchi‘s replacement. (7)
After the fall of Ben Ali, there were three interim governments before the primary popularity based
decisions occurred in 2011 for the Constituent Assembly, prompting the arrangement of Tunisia's first law
based government in late 2011.Veteran Tunisian politician Moncef Marzouki was appointed as president. In
2014, Tunisia passed a new constitution. In October of the same year, the first democratic parliamentary
elections were held since the revolution began. Results were announced on 27 October 2014 with the
secularist Nidaa Tounes party – founded in 2012 – winning a plurality with 38% of the vote. In November
2014, the first presidential elections were held. Beji Caid Essebsi won the election, with 55.68% of the runoff vote. (16)
As the conclusion some generalizations can be seen in the Jasmine Revolution that it was not just
economic policies that encouraged the people to rebel. In addition to their economic demands, Tunisians
wanted to respect, live honorably, and end all corruption. Tunisians demanded the end of repression, arrests
and torture and the release of thousands of people arrested for their religious beliefs and practices under antiterrorism laws in 2003. The Tunisian revolution was a departure for democracy, fundamental human rights,
social justice and dignity.
The Arab Spring, which started in Tunisia, influenced many countries with the domino effect and
influenced the democracy and liberty motives with prominent outlets. The process was of great impact in
Egypt, Libya, Syria, Bahrain, Algeria, Jordan and Yemen and had a small impact in Mauritania, Saudi
Arabia, Oman, Iraq, Lebanon and Morocco.
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В статье исследуются основные этапы средиземноморской политики Евросоюза, влияние интеграционных процессов в ЕС на ее формирование и постепенный переход от отношений сотрудничества к интеграции двух регионов. Также анализируются основные финансовые и торговые механизмы и инструменты сотрудничества на двустороннем и региональном уровнях, особенности институциональной системы партнерства Евромед, его социально- культурные и гуманитарные аспекты
и проблемы миграции. Детально рассматриваются перспективы развития евро-средиземноморских
отношений в связи с политическими событиями в некоторых арабских странах.
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FROM THE HISTORY OF MEDITERRANEAN POLICY
OF THE EUROPEAN UNION
The article explores the main stages of the EU's Mediterranean policy, the impact of integration
processes in the EU on its formation and the gradual transition from cooperation to integration of the two
regions. The main financial and trade mechanisms and instruments of cooperation at the bilateral and
regional levels, features of the institutional system of Euromed's partnership, its socio-cultural and
humanitarian aspects and migration problems are also analyzed. The prospects for the development of EuroMediterranean relations in connection with political developments in some Arab countries are examined in
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Основы отношений Евросоюза с южно-средиземноморскими странами были заложены еще в 60-е
годы ХХ в., после распада колониальных империй. Географическая близость, стратегическое значение и традиционные контакты, запасы углеводородного и минерального сырья в этих странах, а также потребность Европы в притоке дешевой рабочей силы способствовали динамичному развитию
связей между двумя регионами. Их эволюция во многом зависела от интеграционных процессов в
Евросоюзе. После подписания Римского договора о создании ЕЭС колонии Франции, Бельгии и Нидерландов были ассоциированы с Сообществом на особых условиях. В дальнейшем сформировалась
евро-средиземноморская модель межрегионального взаимодействия в виде комплекса различных инструментов и институтов в экономической и политической сферах. Особенностью этой системы отношений стало сочетание многостороннего и двустороннего форматов сотрудничества ЕС со Средиземноморьем и постепенный переход к таким формам интеграции, как создание зоны свободной торговли (ЗСТ), единой транспортной и энергетической сетей. В начале 60-х годов специальные торговые льготы получили Марокко, Турция, Израиль, Мальта, Кипр и Испания. Греция была
ассоциирована с Сообществом на особых условиях в 1962 г., а Турция - в 1964 г. Схожие соглашения,
целью которых было создание таможенных союзов, ЕЭС в 1970 г. подписало с Мальтой, в 1972 г. - с
Кипром. В 1965-1972 гг. были заключены преференциальные торговые соглашения с Израилем, Ливаном и Египтом. [5, с.87] Все эти соглашения, имевшие главным образом двусторонний и разрозненный, "мозаичный" характер, базировались на принципе взаимности, касались снижения пошлин на
промышленные товары и некоторые виды сельхозпродукции в пользу менее развитых партнеров. Они
представляли собой первый подготовительный уровень интеграции двух регионов и заложили основу средиземноморской политики ЕС.
Следующий шаг в развитии отношений ЕЭС со странами Средиземноморья был связан с переходом в
1972 г. к Глобальной средиземноморской политике (ОМР), направленной на преодоление недостатков
двусторонних соглашений. Таким образом, в этот период сосуществовали два вектора в средиземномор-
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ской политике:
- использование имеющихся двусторонних соглашений с государствами этого региона с учетом особенностей каждого из них;
- постепенный переход к глобальному уровню отношений со средиземноморскими странами.
В 70-е годы ОМР была нацелена на страны, заключившие преференциальные соглашения, которые являлись низшей формой экономической интеграции. Преференциальный режим применялся для
80% экспорта сельскохозпродукции из южно-средиземноморских стран. Кроме того, была введена
особая система дифференцированных таможенных скидок, что было связано с субсидированием этого вида продукции в странах ЕЭС и высокими закупочными ценами внутри Сообщества[3. с.63]
Южно-средиземноморские страны получали также от ЕЭС финансовую помощь. Уже на этом
этапе "глобальная политика" включала сотрудничество в социальной сфере: на средиземноморские
страны распространялось единое соглашение о миграции рабочей силы и более либеральные правила
въезда в Европу переселенцев из североафриканских стран; ставились задачи обеспечения равных
социальных прав иммигрантов и граждан европейских стран, а также В 1973 г. ЕЭС расширилось за
счет вступления в него еще 3 стран - Великобритании, Дании и Ирландии. Однако вовлечение в интеграцию Великобритании, крупнейшего импортера продовольствия, создало ряд проблем: ее политика в области регулирования сельского хозяйства и торговли продовольствием отличалась от практики Сообщества,
а цены на сельхозпродукцию были ниже, чем в странах "шестерки".[1,с.56] Но в целом присоединение новых государств не отразилось на отношениях Сообщества с южно-средиземноморскими странами, так как
последние не имели активных связей с Северной Европой и не являлись ее конкурентами в торговле сельхозпродукцией. [1]
Новый этап средиземноморской политики ЕЭС можно датировать концом 80-х - серединой 90-х годов,
когда в состав Сообщества вошли Греция, Испания и Португалия. Южное расширение ЕЭС фактически
привело к "разделению" стран Средиземноморья на привилегированные, вступившие в европейскую интеграционную группировку, и страны, имеющие с Сообществом лишь преференциальные соглашения и соглашения об ассоциации и таможенном союзе, которые не предусматривали членства. Поэтому для большинства стран Южного Средиземноморья новый формат ЕЭС имел негативные последствия. Новые страны-члены получили свободный доступ для своей сельскохозяйственной продукции на рынки ЕЭС. Это
привело к снижению доходов от торговли с Европой в южно-средиземноморских странах. Для экспорта их
продукции применялась примерно такая же схема, как и для Португалии и Испании в период с 1987 по
1995 г., но имелись значительные количественные ограничения, а преференциальный режим распространялся только на их экспорт в период 19801984 гг. [6,р.18]
Политика сближения уровней развития стран -членов Сообщества в этот период потребовала дополнительных финансовых средств, которые можно было получить только за счет повышения взносов в общий бюджет. В 1988 г. в рамках ЕЭС были созданы структурные фонды, средства которых в основном
направлялись в новые страны-члены. Для сглаживания последствий южного расширения, а также сохранения традиционной помощи на развитие и поддержание объемов поставок сельхозпродукции ЕЭС в 1987 г.
подписало серию протоколов с южно-средиземноморскими странами.
Таким образом, южное расширение ЕЭС продемонстрировало основное противоречие политики в
Средиземноморье - различный подход к государствам, входящим или не входящим в Сообщество. Тем самым практически были сведены на нет достижения 70-х годов. Особенно пострадал экспорт сельхозпродукции из стран Магриба, которые являлись важнейшими поставщиками этой продукции в ЕЭС. После
расширения 80-х годов их место заняли Испания и Португалия[8].
Политика ЕЭС в отношении Средиземноморья изменилась в 90-е годы. В декабре 1990 г. 12 стран членов Сообщества представили на рассмотрение проект Новой средиземноморской политики (NMP),
предусматривающей утроение объема инвестиций в этот регион. Пред полагалось создать финансовые
фонды и увеличить помощь для развития горизонтального сотрудничества и региональной интеграции. В
число задач входило также повышение эффективности уже существующих преференциальных соглашений, расширение торговых преференций и увеличение квот на текстильную и сельскохозяйственную продукцию на 5% в год[10]
Новая политика делала основной упор на социально-экономическое развитие Средиземноморья как
важное условие политической стабильности и безопасности стран Сообщества. В апреле 1992 г. Еврокомиссия внесла предложение о поэтапной модернизации средиземноморской политики, ориентированной
главным образом на сотрудничество со странами Магриба (Алжир, Марокко, Тунис), о создании с ними
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ЗСТ. Вторым важным моментом NMP стала ориентация на создание условий для развития регионального
сотрудничества в Средиземноморье.
Однако эти инициативы не принесли желаемого результата. Финансовых фондов, которые формировались преимущественно за счет Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), оказалось недостаточно для
такого крупного региона, а увеличение их средств сдерживалось существующими финансовыми и политическими рисками. В начале 90-х годов в Евросоюз направлялось более 50% экспорта стран Южного Средиземноморья, в то время как объем европейской торговли в этом регионе составлял менее 8%[10].
Барселонский процесс и партнерство ЕВРОМЕД
Основные контуры нового средиземноморского курса ЕС, базирующегося на идее региональной интеграции, были обозначены в Маастрихтском договоре 1993 г. Там же были определены и финансовые инструменты политики, включающие инвестиционные программы. Уже в декабре 1994 г. Евросоюз провозгласил зону Средиземноморья регионом "стратегического и приоритетного значения", а в 1995 г. предложил концепцию, предусматривающую создание в будущем евро-средиземноморской экономической зоны
(ЕМЕА), увеличение финансовой поддержки со стороны ЕС и политический диалог двух регионов[7].
Завершающим этапом перехода Евросоюза от средиземноморской политики, ограниченной главным
образом торгово-экономическими рамками, к новому Евро-средиземноморскому партнерству (ЕМР, или
Евромед) стало проведение в ноябре 1995 г. Барселонской конференции. На ней были приняты фундаментальные положения многостороннего сотрудничества.
Барселонская декларация, подписанная 15 членами Евросоюза и 12 странами Южного Средиземноморья, была направлена на создание новой региональной системы взаимосвязей, экономический рост и либерализацию в странах-партнерах, а также на обеспечение долгосрочной политической и социальной стабильности, безопасности[8].
Страны Южного Средиземноморья, подписавшие Барселонскую декларацию, представляли собой достаточно гетерогенную группу в экономическом и демографическом плане. Их совокупный ВВП в 2002 г.
составлял лишь 610 млрд. евро, или 8% ВВП стран зоны евро (% его приходилось на три страны - Египет,
Израиль и Турцию)[7]. Темпы экономического роста, как правило, были невысокими, структура экономики монокультурна, а уровень безработицы выше, чем в европейских странах.
После расширения ЕС в 2004 году партнѐрство Евромед было дополнено политикой соседства,
которая распространялась также на восточноевропейские страны. Политика соседства отличалась от
Барселонского процесса тем, что она характеризовалась большим акцентом на двусторонний формат
отношений и дифференцированный подход с учѐтом уровня интеграции стран-соседей Евросоюза.
Новым еѐ принципом стало введение политической обусловленности предос тавления экономической
помощи, а также двусторонних планов действий. Уже в 2008 году Барселонский процесс был перезапущен и появилась новая, ―улучшенная‖ региональная инициатива – Союз для Средиземноморья,
членами которого стали страны ЕС, 11 южно-средиземноморских и ближневосточных стран, входивших в партнѐрство Евромед, а также 5 европейских средиземноморских государств [9] . Новый
союз был ориентирован на региональное сотрудничество, реализацию совместных проектов с целью
большей интеграции стран-партнѐров, а важной инновацией стал его институциональный формат и
введение принципа со-президентства. В результате постоянной модификации средиземноморской
стратегии и модели отношений ЕС со странами Южного Средиземноморья они в настоящее время
регулируются тремя схожими и взаимосвязанными инициативами, сочетающими двусторонний и
многосторонний формат связей и переход к постепенной интеграции двух регионов. Сложившаяся
асимметричная система связей отражает видение и взгляды ЕС на экономические проблемы Южного
Средиземноморья и авторитарный характер военно-бюрократических режимов в большинстве арабских стран. Развитие средиземноморской политики Евросоюза показывает его склонность к созданию
модели отношений с развивающимися странами по своему образу и подобию, как это было в случае
со странами Африки, Карибского моря и Тихого океана (АКТ), ―образцовые‖ связи с которыми постепенно сошли на нет. Средиземноморская инициатива ЕС с еѐ приоритетами, инструментами и институтами, на наш взгляд, более эффективна, несмотря на ряд просчѐтов, так как в определѐнной степени в ней учитывались ошибки предыдущей модели. [8] Однако после революций в ряде арабских
стран (Тунис, Египет, Ливия) возникает правомерный вопрос, сможет ли система привилегированных
отношений Евромед оставаться эффективной и достаточно прочной или же произойдет ещѐ один еѐ
пересмотр. В настоящее время возникло много вопросов о результатах и перспективах этих револю-
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ций: добились ли эти страны перехода к демократии, смогут ли модернизировать свою политическую
систему, какова будет роль исламистских сил (падение доверия к ним выразилось в свержении режима ―Братьев-мусульман‖ в Египте в июле 2013 г.) и смогут ли они вообще интегрироваться в сложившуюся политическую систему арабских стран, каковы будут масштабы вмешательства в эти процессы сил извне (так называемый американский фактор навязывания демократии и растущее влияние
исламских государств Персидского залива).
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GĠRĠġ
Müharibələr tarixin bütün mərhələlərinə xas hadisə olmaq etibarilə, müasir dövrümüzə da aiddir.
Müharibələrin aparılması üsüllarından biri kimi informasiya müharibəsi də tarixən mövcud olmuĢ, lakin
elmi-texniki tərəqqinin informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının (ĠKT) inkiĢaf səviyyəsində
inqilabi dəyiĢikliklər yaratmağı sayəsində, müasir dövrümüzdə informasiya müharibəsi geniĢ anlamda
müharibənin köməkçi vasitəsi olmaqdan çıxaraq, onun ön planındakı vasitələrdən birinə, bir sıra hallarda
birincisinə çevrilmiĢdir. ĠKT-nin inkiĢafından, dünya ölkələrinin ictimai-siyasi quruluĢlarının son iki əsrdəki
dəyiĢiklik tendensiyalarından, qloballaĢma və inteqrasiya proseslərinin yüksək mərhələlərə keçid almasından
dolayı, informasiya müharibələri müasir dövrdə yeni Ģəkil almıĢ, onun məqsəd və vasitələri də dəyiĢilmiĢdir.
Bu səbəbdən də, müasir informasiya müharibələrinin ümümilikdə özəlliklərinin, xüsusilə də məqsəd və
vasitələrinin tədqiq edilməsi bu günümüz üçün mühüm aktuallıq təĢkil edir.
Ġnformasiya müharibəsində ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, bu sahədə milli maraqların
müdafiəsi məsələlərinin mühümlüyü Prezident Ġlham Əliyevin təsdiq etdiyi, Azərbaycan Respublikasının
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milli təhlükəsizlik konsepsiyasında və Hərbi doktrinasında da ölkənin təhlükəsizliyin strateji əsaslarından
biri kimi öz əksini tapmıĢdır (1)(2). 2014-cü ilin avqustunda Qarabağ cəbhəsində baĢ verən hadisələr və
Azərbaycan KĠV-lərinin hadisələrə reaksiyası bu sahədə problemlərin mövcudluğunu göstərdi. O zaman
Prezident Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyev Azərbaycan KĠV-lərinin düĢmən
mediasının təxribat xarakterli məlumatlarını olduğu kimi tirajlamasını düĢmən erməni təbliğatının
düĢünülmüĢ qaydada Azərbaycan ictimai rəyinə yeridilməsi kimi qiymətləndirmiĢ, bəzən KĠV-lərin düĢmən
kəĢfiyyatı üçün hətta açıq informasiya mənbəyi rolu oynadıqlarını acı təəssüflə qeyd etmiĢdi (3). Bütün
bunlar bir daha sübut edir ki, informasiya sahəsindəki qlobal dəyiĢikliklər Azərbaycandan da yan keçmir və
milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün Azərbaycanda informasiya müharibələri sahəsində tədqiqatların
aparılması yüksək əhəmiyyət kəsb edir.
Bu gün aĢkar hərbi üstünlüyə, böyük siyasi nüfuza və digər dövlətlərə təsir imkanlarına malik olan
fövqəldövlətlər belə atacaqları addımların öz vətəndaĢları və dünya ictimaiyyəti tərəfindən anlaĢıqlı
qarĢılanması üçün heç də ucuz baĢa gəlməyən qabaqlayıcı preventiv informasiya tədbirləri görməyə
məcburdurlar.
“Ġnformasiya müharibəsi” anlayıĢı
Tədqiqatçılar hesab edir ki, indiyə qədər informasiya müharibələrinin ümumi universal anlayıĢı təyin
edilməmiĢdir. Tarix boyu informasiya müharibələri anlayıĢı təbliğat, əks-təbliğat, dezinformasiya, psixoloji
müharibə kimi hadisələrlə əlaqələndirilmiĢdir. A.Vasilyev və F.Podsoxin qeyd edirlər ki, antik müəlliflər öz
əsərlərində həmyerlilərin ruh yüksəkliyini, yaxud da düĢmənin ruhdan salınmasını təmin edən təbliğattəĢviqat kampaniyaları haqda dönə-dönə qeydlər aparıblar (7, s.11). 1950-ci illərdən etibarən televiziya və
digər informasiya daĢıyıcılarının, daha sonra da informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkiĢafı ilə
―kütlə insanı‖ anlayıĢı ortaya çıxdı. Ġlk dəfə ispan filosofu Xose Orteqa Qasset tərəfindən iĢlədilmiĢ bu ifadə
informasiya cəmiyyəti konsepsiyalarının və informasiyanın qloballaĢması nəzəriyyələrinin əsasını təĢkil etdi
(8, s.54). Cəmiyyət inkiĢaf etdikcə, yeni həyat tərzi yarandıqca, ĠKT inkiĢaf etdikcə, informasiya cəmiyyəti
formalaĢdıqca informasiya müharibələri anlayıĢı ayrıca kateqoriyaya çevrildi. Ġlk dəfə ―informasiya
müharibəsi‖ terminini 1976-cı ildə Tomas Rona ―Boeing‖ kompaniyası üçün hazırladığı ―Silah sistemləri və
informasiya müharibəsi‖ adlı hesabatında istifadə etmiĢdir (10, s.14).
Amerika alimi Riçard Poysel hesab edir ki, ―Ġnformasiya müharibəsi düĢmənin informasiyalarını və
onların funksiyalarını inkar etmək, istismar etmək, dəyiĢdirmək, yaxud məhv etmək üçün atılan, habelə,
özünü bu cür təhlükələrdən qorumaq üçün atılan addımların məcmusudur‖ (11, s.108). ABġ Müdafiə
Departamenti informasiya əməliyyatları və informasiya müharibələri kimi iki bir-biri ilə əlaqəli anlayıĢa
növbəti tərifləri verir: informasiya əməliyyatları rəqibin informasiyasına və informasiya sistemlərinə təsir
etmək üçün öz informasiyanı və informasiya sistemlərini qoruyaraq atılan addımlardır. Ġnformasiya
müharibəsi isə, böhran, yaxud münaqiĢə hallarında xüsusi rəqib yaxud rəqiblər üzərində xüsusi məqsədlərə
nail olmaq, yaxud o məqsədləri təbliğ etmək üçün görülən tədbirlərin məcmusudur (11, s.34).
Rusdilli mənbələrin yanaĢmalarına nəzər yetirsək, görərik ki, ―Ġnformasiya müharibəsi‖ termini anlayıĢ
olaraq, iki oxĢar, lakin fərqli mənalarda izah edilə bilər. Bunlardan birincisi belədir ki, informasiya
müharibəsi əks mövqeli insan icmalarının strateji əhəmiyyətli siyasi, iqtisadi, hərbi və digər məqsədlərə nail
olunmasına yönəlmiĢ, qarĢı tərəfin mülki əhalisinə, hakimiyyətinə, və yaxud hərbi qüvvələrinə təsir etmək
yoluyla, xüsusi seçilmiĢ və hazırlanmıĢ informasiyanın yayılması, habelə, bu qarĢı tərəfin bənzər
fəaliyyətinin qarĢısının alınması vasitəsilə aparılan mübarizədir (5). Ġkincisinə görə isə, informasiya
müharibəsi rəqibin informasiyasına, informasiya proseslərinə və informasiya sistemlərinə zərər yetirilməsini
və özünə aid informasiyanın, informasiya proseslərinin və informasiya sistemlərinin bu cür zərərlərdən
qorunmasını təmin edən məqsədyönlü fəaliyyətlərin məcmusudur (6, s.148). Birinci təqdim edildiyi
mənasında, informasiya müharibəsi ilə psixoloji müharibəni sıx əlaqəli hesab etmək olar (9, s.183), belə ki,
psixoloji müharibə siyasi, yaxud hərbi məqsədlərə nail olunması üçün qarĢı dövlətin mülki əhalisinə,
hakimiyyətinə, yaxud hərbi qüvvələrinə edilən psixoloji təzyiqə deyilir (6, s.230).
Ġnformasiya müharibələrinin xüsusiyyətləri
1995-ci ildə Libitski o zaman hələ yeni yaranan informasiya müharibəsi konsepsiyasını sorğulayaraq
qeyd edirdi ki, bu müharibənin yeni bir növüdür, yoxsa müharibənin qədim bir üsulunun yenidən nəzər
yetirilmiĢ formasıdır? Bu konsepsiya informasiyanın qlobal miqyasda infrastrukturlaĢmasından yaranan yeni
konfliktdir, yoxsa tarixi konfliktin informasiya əsrindəki Ģəkil dəyiĢikliyidir? Ġnformasiya müharibəsi
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anlayıĢına aydınlıq gətirmək üçün, Libitski informasiya müharibələrinin 7 əsas tərkib hissəsini
müəyyənləĢdirir: Ġdarə və nəzarət müharibəsi (C2); KəĢfiyyat müharibəsi; Rəqəmsal müharibə; Psixoloji
əməliyyatlar; Xaker müharibəsi (informasiya sistemlərinə qarĢı proqram təminatlı hücümlar); Ġqtisadi
informasiya müharibəsi (kommersiya sirrlərinə nəzarət yoluyla); Kiber müharibə (virtual döyüĢlər).
Ġnformasiya müharibəsinin bəzi əlamətləri tarixin özü qədər qədimdir, məsələn, düĢmənin rəhbərinə
hücumlar (C2 müharibəsi), psixoloji əməliyyatlar, düĢmənin aldadılması bunlara aiddir. Xaker müharibəsi və
kiber müharibə kimi elementlər isə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inqilabından irəli gələn
faktorlardır (12, s.14).
Daniel Ventre öz ―Ġnformasiya müharibəsi‖ monoqrafiyasında informasiya müharibələrinin ABġ, Çin,
Hindistan, Yaponiya, Rusiya modellərini fərqləndirir. Yaponiya modeli digərlərindən informasiya
müharibəsində insan faktoruna və insanlararası münasibətlərə daha mühüm yer ayırması ilə, Rusiya modeli
öz məqsədlərinin və vasitələrinin sərt və aqressiv olmasıyla seçilir. ABġ modeli və onun əsasında yaranmıĢ
Çin və Hindistan modelləri də daha çox elmi-texnoloji tərəqqinin nailiyyətlərindən geniĢ yararlanmağa
əsaslanırlar (12, s.13, s.64, s.110, s.139, s.150).
Müasir informasiya müharibələri xarici ölkələrdəki müxtəlif siyasi partiyaların, siyasətçilərin, nazirlərin,
parlament üzvlərinin, KĠV-lərin, dövlət orqanlarının, ictimai xadimlərin Facebook və Twitter səhifələrində,
YouTube kanallarında petisiyaların, sualların, Ģərhlərin qoyulmasını, mübahisələrin açılmasını, yeni
faktların, Ģəkillərin, xəritələrin, nüfuzlu mənbələrə istinadların yerləĢdirilməsini, video-materialların
paylaĢılmasını, bu ölkələrdə nəĢr olunan qəzet və jurnalların oxucu dairəsinin və tirajının analiz edilməsini,
populyar KĠV-lərdə sistemli və müntəzəm olaraq zəruri mövzuda materialların (xəbər, Ģəkil, məqalə,
intervyu, analiz, səyahət xatirəsi və s.) yerləĢdirilməsini tələb edir. Ġnformasiya müharibələrinin müasir
mərhələsi Vikipediya açıq ensiklopediyasında xarici dillərdə (əsasən ingilis dilində) xarici alimlərə
istinadlarla zəngin olan və Vikipediya tələblərinə uyğun olan hazırlanmıĢ materialların yerləĢdirilməsini də
zəruri etmiĢdir.
Müasir ĠKT-nin tətbiqi nəticəsində internetin bütün dünya, o cümlədən də Azərbaycan əhalisinin,
xüsusən də gənclərinin gündəlik həyatında getdikcə daha əhəmiyyətli yer tutması, internet məlumat
mənbələrinin sayının sonsuz artması və bu mənbələrin, nəĢr mənbələrindən fərqli olaraq, anonimləĢməsi,
informasiya məkanında, sosial Ģəbəkələrdə milli sərhəd anlayıĢının yox olması informasiya müharibəsində
sərhədləri qaldırmıĢ, daxili və xarici təbliğat arasında həmiĢə mövcud olmuĢ differensial yanaĢmanın
əhəmiyyətini xeyli azaltmıĢ, onların bir-biri ilə koordinasiya olunmasını zəruri etmiĢdir.
SinxronlaĢdırılmamıĢ daxili və xarici informasiya – bu istiqamətdə fəaliyyətin təsiri və səmərəsini nəinki
azaldır, hətta düĢmən təbliğatı üçün informasiya bəhanəsinə və mövzuya çevrilir. Bəzən (Rusiya-Ukrayna
konfliktində olduğu kimi), hərbi konfliktin az qala informasiya müharibəsi üçün sadəcə fon rolunu oynadığı
situasiyalarda daxili və xarici təbliğat arasında fərq ümumiyyətlə aradan qalxır.
Ġnformasiya müharibələrinin məqsədləri və vasitələri
Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, informasiya müharibələrinin altı əsas məqsədi var: 1) DüĢmənin mümkün
addımları və imkanları haqda informasiyanın əldə edilməsi və saxlanması; 2) DüĢmənin özün və
müttəfiqlərin haqda informasiyadan məhrum edilməsi; 3) Ġnformasiya müharibəsi texnikalarından sərt
Ģəkildə istifadə etməklə planlara, addımlara, güclərə və qavrayıĢlara təsir göstərilməsi; 4) Mülki əhaliyə təsir
göstərilməsi; 5) Öz qərar qəbulu proseslərinin, informasiyalarının və informasiya sistemlərinin
təhlükəsizliyini təmin edilməsi; 6) DüĢmənin informasiya sistemlərinin sıradan çıxarılması (12, s.110).
ġvartauya əsasən, həqiqi informasiya müharibəsində yalnız informasiyadan və informasiya
sistemlərindən öz əsas niĢanı olan informasiyalara və informasiya sistemlərinə qarĢı istifadə edilir. AnlayıĢ
kinetik silahları, məsələn, güllələri, mərmiləri, raket və bombaları istisna edir. Ġnformasiya müharibəsi
insanlara, təĢkilatlara, dövlətlərə, yaxud da müəyyən təsir dairələrinə geniĢ spektrli metodlarla, o cümlədən,
psixoloji əməliyyatlarla, dezinformasiya yoluyla, yaxud da konfidensiallıq pərdəsinin aradan qaldırılmasıyla
hücumu nəzərdə tutur (12, s.13).
Azərbaycan və informasiya müharibəsi
Ġnformasiya müharibəsində düĢməni üstələmək, həqiqəti, haqq səsini dünyaya çatdırmaq
müstəqilliyimin ilk günlərindən Azərbaycan dövləti qarĢısında duran vacib vəzifələrdən biri olmuĢdur. 90-cı
illərin əvvəllərində Azərbaycan üçün bu vəzifənin icrasını çətinləĢdirən əsas amil ölkə ərazisinin 20%-nin
Ermənistan hərbi qüvvələri tərəfindən zəbt olunması, milyonluq qaçqın və məcburi köçkün probleminin gənc
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respublikanın zəif çiyinlərinə düĢməsi idi. Sonrakı illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik
siyasətinin məntiqi nəticəsi kimi ölkəmizin imkanları tədricən geniĢlənmiĢ, Azərbaycan informasiya
müharibəsində daha fəal müdafiə olunmağa baĢlamıĢdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab Ġlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə proses son on beĢ ildə daha da intensivləĢmiĢ, Azərbaycan müdafiə taktikasından
hücum taktikasına keçmiĢ, informasiya cəbhəsində görülən tədbirlər əhatə dairəsi, kreativliyi və yeni
keyfiyyəti ilə seçilməyə baĢlamıĢdır. Azərbaycanın öz müstəqilliyini və daxili stabilliyini
möhkəmləndirməsi, müstəqil xarici siyasət yürütməsi, ölkənin regional layihələrdə aparıcı mövqe və söz
sahibinə çevrilməsi və, ən baĢlıcası, bütün bunların getdikcə daha artıq dərəcədə geriyədönməz xarakter
alması ölkəmiozin düĢmənlərinin narahatlığını artırmıĢ, ölkəmiz əleyhinə geniĢmiqyaslı informasiya
müharibəsinin güclənməsinə səbəb olmuĢdur.
Azərbaycan Respublikasını müstəqil siyasi kursundan döndərərək öz siyasi farvaterində görmək istəyən,
bu məqsədlə onu nüfuzdan salmağa, beynəlxalq aləmdə baĢıaĢağı etməyə cəhd edən müəyyən xarici siyasi
dairələr qlobal KĠV-də, beynəlxalq təĢkilatlarda öz mövqelərindən sui-istifadə edərək ―insan hüquqları‖,
―siyasi məhbuslar‖, ―mətbuat, söz, toplantı azadlığı‖ və s. ifadələr ilə maskalanan kütləvi informasiya
hücumlarını Azərbaycan üzərinə yönəldir, fasiləsiz pressinq vasitəsi ilə müxtəlif siyasi və iqtisadi güzəĢtlər,
üstünlüklər əldə etməyə çalıĢırlar. Bütün bunlar dünyada gedən qlobal informasiya müharibəsinin elementləri
olaraq Azərbaycanın təhlükəsizliyinə ciddi təhdiddir və beynəlxalq ictimai rəyə təsir göstərilməsi, ölkənin
mövqeyinin izahı və təbliği, informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində adekvat tədbirlərin
görülməsini tələb edir.
Prezident Ġlham Əliyev 29 dekabr 2010-cu il dekabrın 29-da ―Gülüstan‖ sarayında ona ―Jurnalistlərin
dostu‖ mükafatının təqdim olunması mərasimində nitqində qeyd etmiĢdir ki, ―Biz internet və qloballaĢma
dövründə yaĢayırıq və bütün müasir imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə etməliyik. Azərbaycana qarĢı
böhtan, iftira kampaniyası aparırlar. Bunun da səbəbi var və burada, əlbəttə ki, təkcə erməni lobbisindən
söhbət getmir, halbuki bu kampaniyanın arxasında daha çox onların qulaqları görsənir... Azərbaycana qarĢı
böhtan kampaniyasının da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, ölkəmiz müstəqil siyasət aparır, heç kimin
qarĢısında baĢ əymir, heç kimin sözü ilə oturub-durmur, Azərbaycan xalqının maraqlarını hər Ģeydən üstün
tutur‖ (4).
Etiraf edilməlidir ki, Azərbaycanın öz informasiya müharibəsində elektron KĠV-lərdə və mediadadan
səmərəli istifadəsində problemlər az deyil. Qlobal informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının əlçatanlığı
və insanların həyatına geniĢ daxil olması, fərdin informasiya yaratmaq və əldə etmək imkanlarının
geniĢlənməsi, milyonlarla Ģəxsi əhatə edən və sərhəd tanımayan sosial Ģəbəkələrdə informasiyanın ani
yayımının mümkün olması, Ģübhəsiz ki, Azərbaycanyönlü təbliğat imkanlarını artırsa da, təəssüf ki, bu
imkanlardan hələ də yetərincə istifadə olunmur. Digər tərəfdən, elə bu səbəblər Azərbaycanın informasiya
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Azərbaycana qarĢı informasiya hücumlarının dəf edilməsi sahələrində də
qarĢıya yeni vəzifələr qoyur.
Nəticə
Təbiidir ki, Azərbaycanın bugünki informasiya müharibəsinin əsas məzmununu, ölkəmizin və
xalqımızın beynəlxalq aləmdə uzunmüddətli müsbət imicinin formalaĢdırılması və gücləndirilməsi prosesi
fonunda, iĢğalçı Ermənistanın bəzi ölkələrdəki və beynəlxalq təĢkilatlardakı havadarlarının, erməni
təbliğatının yalanlarının ifĢası, Azərbaycanın haqlı mövqeyinin izahı, torpaqlarımızın istənilən halda, hətta
hərbi yolla olsa belə, azad ediləcəyinin qaçılmaz olduğunun izahı təĢkil etməlidir. Digər tərəfdən, sülh
danıĢıqlarının nəticə verməyəcəyi təqdirdə öz iĢğal olunmuĢ torpaqlarını hərbi yolla geri almağa məcbur
qalacaq Azərbaycan, mövcud informasiya müharibələri təcrübəsini diqqətlə öyrənməli və nəzərə almalıdır.
Bu istiqamətdə indidən zəruri tədbirlər görülməli, dünya ictimaiyyəti Azərbaycanın hərbi addımlarının
beynəlxalq qanunvericiliyə müvafiq olduğuna inandırılmalıdır. Ölkəmizin təbliğat vasitələri dünya
ictimaiyyətinə bu addımların qaçılmaz və hətta zəruri olduğunu izah etməyə, hərbi əməliyyatlar baĢlayacağı
təqdirdə digər dövlətlərin bu prosesə müdaxilə etməmələrini lazımi ictimai rəy yaratmaqla təmin etməyə
çalıĢmalıdır. Müvafiq olaraq, yarana biləcək hərbi konflikt vəziyyətində Azərbaycan təbliğatının iĢ planı da
əvvəldən hazırlanmalı və detalları iĢlənməlidir. XXI əsrin müxtəlif səviyyəli beynəlxalq konfliktlərinin (ĠraqKüveyt, ABġ-Ġraq, Rusiya-Gürcüstan, Ġsrail-Fələstin, ABġ-Ġran, Rusiya-Ukrayna və s.) analizi bu
konfliktlərin informasiya-təbliğat tərkib hissəsinin hərbi tərkib hissəsindən heç də az əhəmiyyətli olmadığını,
bəzən isə konfliktin əsas tərkib hissəsinə çevrildiyini söyləməyə əsas verir.
Azərbaycan öz xarici təbliğatını həyata keçirərkən tərkibində iĢtirak etdiyi və üzvlük haqqı ödədiyi
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beynəlxalq təĢkilatların KĠV-nin imkanlarından daha geniĢ istifadə etməli, qərb mədəniyyətinin daĢıyıcısı
olar ölkələrdə ümumbəĢəri sərvətlər, multikulturalizm, dini və milli tolerantlıq; əhalisinin əksəriyyəti
müsəlman olan ölkələrdə islam həmrəyliyi; istər cənubi, istər Ģimali Qafqazda ortaq Qafqaz evi; kiçik və
mərkəzi Asiyanın, habelə Rusiya Federasiyasının tərkibindəki türkdillilərin məskunlaĢdırdığı ərazilərdə
ümumtürk tarixi və mədəniyyət birliyi kimi dəyərləri bayraq edərək, ortaq maraqların Ģüarları altında yerli
mətbuatda davamlı çıxıĢlar təĢkil etməlidir.
Göstərilənlərdən əlavə, Azərbaycanın informasiya müharibəsində həyata keçirməli olduğu əsas strateji
vəzifələrə aĢağıdakılar daxildir:
1) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev tərəfindən müəyyənləĢdirilən və
yönəldilən xarici siyasət xəttinə operativ informasiya dəstəyinin təmin edilməsi, bu siyasəti həyata keçirmək
üçün beynəlxalq aləmdə münbit ictimai rəyin yaradılması;
2) Ölkə rəhbərliyinin daxili və xarici siyasətinin müxtəlif aspektlərinin, bu siyasətin nəticəsi olan və
dünya tərəfindən etiraf edilən uğurların təbliğ edilməsi;
3) Azərbaycanın qədim tarixi, özünəməxsus mədəniyyəti, memarlıq abidələri, Azərbaycan
mütəfəkkirlərinin dünya elminə və mədəniyyətinə töhfələri, ölkənin zəngin təbiəti və turizm potensialı,
Azərbaycan xalqının bayramları, adət-ənənələri və mərasimləri, rəngarəng mətbəxi haqqında bilgilərin və
rəylərin yayılması;
4) Qarabağ münaqiĢəsinin tarixi kökləri (o cümlədən ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi,
azərbaycanlıların deportasiyaları, indiki Ermənistanın əzəli Azərbaycan torpaqlarında yaradılması və s.
mövzularda), səbəbləri, baĢlaması, gediĢi və hazırki durumu haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılması;
5) Azərbaycan Respublikasına, onun dövlətçiliyinə, müstəqilliyinə, siyasi, iqtisadi və sosial sabitliyinə
qarĢı yönəldilmiĢ neqativ informasiyalara, təhdid və düĢmən təbliğatına qarĢı mühafizə mexanizmlərinininin
hazırlanması, o cümlədən sistemli monitorinq vasitəsi ilə belə informasiya mənbələrinin aĢkar və ifĢa
edilməsi;
6) Azərbaycanın əleyhinə informasiya müharibəsi aparan, ölkəmizə qarĢı qərəzli düĢmən mövqedə olan
dövlətlərə qarĢı onların siyasi, iqtisadi, sosial problemlərinin qabardılmasına yönəldilmiĢ təbliğatın
aparılması, iĢğalçı Ermənistanın əhalisi arasında öz dövlətinə qarĢı inamsızlıq, perspektivsizlik, ruh
düĢgünlüyü hisslərinin yayılması.
Bu vəzifələrin həlli, əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuĢ və Prezident Ġlham Əliyev
tərəfindən uğurla inkiĢaf etdirilən azərbaycançılıq ideologiyasına əsaslanan, müasir elmi-nəzəri və faktoloji
baza üzərində qurulan, müstəsna kreativ yanaĢma tələb edən aktual məzmunlu və sistemli tədbirlərinin
görülməsini tələb edir.
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Tamam CƏFƏROVA
dos. tarix üzrə fəlsəfə doktoru
QADINLARIN VƏZĠYYƏTĠNĠN YAXġILAġMASI ÜZRƏ
BMT TƏSĠSSATLARININ YARANMA TARĠXĠ
Məqalədə müəllif qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və gender bərabərliyinin əldə edilməsi
istiqamətində beynəlxalq təşkilatların, konkret olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının fəaliyyətindən, bu
məqsədlə BMT sistemində yaradılmış təsissatlardan bəhs edir. Müəllif qeyd edir ki, qadın hüquqlarının
beynəlxalq müdafiəsi, ikinci dünya müharibəsindən sonra insan hüquqlarının beynəlxalq müdafiəsi
institutunun yaranmasıyla eyni zamanda meydana çıxmışdır. Müəllifin fikrincə,məhz bu dövrdən başlayaraq,
qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, gender bərabərliyi məsələləri demokratiyanın əsas şətlərindən biri
kimi, təkcə dövlətlərin siyasətində deyil, həm də beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətində də əsas yerlərdən
birini tutmağa başladı. BMT-nin qadınların hüquqlarını dəstəkləmək fəaliyyətinın onun Nizamnaməsinin
bəyan edilməsi anından başlandığını qeyd edən müəllif, daha sonra BMT- də fəaliyyətləri qadınların
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, həmçinin qadın hüquqlarına riayət olunmasına nəzarətə yönəlmiş bir neçə
əsas struktur elementləri haqqında, o cümlədən Qadınların Vəziyyəti üzrə Komissiya, Qadınlara qarşı ayrıseçkiliyin aradan qaldırılması üzrə Komitə, Qadınların vəziyyətinin yaxşılaşması üzrə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Bölməsi, Qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə Beynəlxalq tədris və Elmi -Tədqiqat
İnstitutu, "BMT-qadınlar" təşkilatı haqqında ətraflı məlumat vermiş, bu təsissatların məqsəd və
strukturlarını açıqlamışdır.
Açar sözlər: insan hüquqlari, qadin hüquqlari, qadinlarin vəziyyəti, gender bərabərliyi, beynəlxalq
təşkilatlar, bmt
Müasir beynəlxalq-siyasi prosesi xarakterizə edən yeni tendensiyalar mövcuddur.Onlardan biri xüsusi
olaraq seçilir və beynəlxalq təĢkilatların fəaliyyətində ciddi yer alır. Söhbət siyasi qərarların qəbuluna
qadınların çıxıĢ əldə etməsinə bərabər hüquqların yayılması siyasi təcrübəsinə normativ-hüquqi və tövsiyə
xarakterli daxil etmələrdən gedir. Qadın hüquqlarının beynəlxalq müdafiəsi, ikinci dünya müharibəsindən
sonra insan hüquqlarının beynəlxalq müdafiəsi institutunun yaranmasıyla eyni zamanda meydana çıxdı .
Dünya ictimai inkiĢafının gediĢi bunun üçün münbit Ģərait yaratmıĢdı. Ġnsan hüquqlarının qorunması
institutunun yaranması qadın hüquqlarının qorunması sahəsində yeni hüquqi məkan yaratdı (4, s.50). Artıq
qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması, gender bərabərliyi məsələləri demokratiyanın əsas Ģətlərindən biri
kimi, təkcə dövlətlərin siyasətində deyil, həm də beynəlxalq təĢkilatların fəaliyyətində də əsas yerlərdən
birini tutmağa baĢladı. Bu baxımdan BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının təcrübəsi maraqlıdır.
BMT-nin qadınların hüquqlarını dəstəkləmək fəaliyyəti onun Nizamnaməsinin bəyan edilməsi anından
baĢlayıb. BMT Nizamnamənin 1-ci maddəsində əks olunan məqsədləri arasında "irqindən, cinsindən,
dilindən və dinindən asılı olmayaraq insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına hörmətin təĢviqi və inkiĢafında"
beynəlxalq əməkdaĢlığı həyata keçirmək təklif edilir... BMT- də fəaliyyətləri qadınların vəziyyətinin
yaxĢılaĢdırılmasına, həmçinin qadın hüquqlarına riayət olunmasına nəzarətə yönəlmiĢ bir neçə əsas struktur
elementləri mövcuddur. Məqalədə məqsəd onların yaranma tarixinə və əsas xüsusiyyətləri nəzər salmaqdan
ibarətdir.
Qadınların Vəziyyəti üzrə Komissiya
1946-ci ildə BMT-nin Ġqtisadi və Sosial ġurasının (ECOSOC) çərçivəsində ġurasının 21 iyun 1946-ci il
tarixli qətnaməsi ilə əsas qlobal direktiv orqan qismində ―Qadınların vəziyyəti üzrə Komissiya‖ təsis edildi
və ona yalnız gender bərabərliyi və qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması məsələləri ilə məĢğul olmaq
tapĢırıldı. Onun ilkin nailiyyətləri arasında ən tanınmıĢı Ġnsan hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsinin
layihəsində dilin gender neytrallığının təmin edilməsidir.
ġuranın 21 iyun 1946-ci il tarixli 11 saylı qətnaməsinin müddəalarına və 29 mart 1947-ci il tarixli 48
saylı qətnaməsinin (IV) 1-cü bəndinə edilən dəyiĢikliklərə əsasən "Komissiyanın funksiyaları siyasi, iqtisadi,
sosial, mülki və təhsil sahələrində qadın hüquqlarının müdafiəsi məsələsinə dair Ġqtisadi və Sosial ġuraya
tövsiyə və məruzələrin hazırlanmasından ibarətdir. Komissiya ġuraya həmçinin, qadınlar və kiĢilərin bərabər
hüquqlarının təmin edilməsi prinsipinin həyata keçirilməsi məqsədilə, qadın hüquqlarına aid təcili və dərhal
həll edilməsi tələb olunan problemlərlə bağlı tövsiyələr və bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi ilə bağlı təkliflər
hazırlayır. Mandat Komissiyası ġuranın (ЭКОСОС) 26 may 1987-ci il tarixli 1987/22 saylı qətnaməsi ilə
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geniĢləndirilib. Komissiyaya bərabərlik, inkiĢaf və sülh məqsədlərinin, qadınların vəziyyətinin
yaxĢılaĢdırılmasınn həyata keçirilməsinə nəzarət və həmçinin, subregional, regional, milli, sektor və qlobal
səviyyələrdə üçün əldə olunmuĢ tərəqqinin qiymətləndirilməsi funksiyaları verildi. Qadınların vəziyyəti
(1995) üzrə Komissiya daimi əsaslarla öz iĢ metodlarını təhlil edir və yenidən nəzərdən keçirir. Məqsəd
qadınların vəziyyəti üzrə sonuncu-dördüncü Ümumdünya konfransı (1995), " Qadınlar 2000-ci ildə: KiĢilər
və qadınlar arasında bərabərlik, inkiĢaf və sülh XXI əsrdə " (2000 il) mövzusunda BaĢ Assambleyasının
iyirmi üçüncü xüsusi sessiyası da daxil olmaqla, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının qadınların vəziyyəti üzrə
ümumdünya konfranslarının yekunləri üzrə sonrakı fəaliyyətin həyata keçirilməsinə məsul olan mərkəzi
hökumətlərarası orqanı kimi öz rolunu yerinə yetirmək iqtidarında olmaqdır (7, s.25-27).
Əvvəlcə Komissiya 15 üzvdən ibarət idi. Ġndi isə Komissiyanın Ġqtisadi və Sosial ġura tərəfindən
dördillik müddətə seçilənlərin 45 üzvü var: Afrika ölkələrindən- 13; Asiya ölkələrindən- 11; ġərqi Avropa
ölkələrindən- 4; Latın Amerikası və Qəraib hovuzu ölkələrindən-9 və qərbi avropalardan ölkələrindən- 9.
Komissiya on iĢ günü ərzində illik sessiyaya yığılır. Komissiya qadınların problemləri və gender bərabərliyi
ilə bağı dörd beynəlxalq konfrans hazırlamıĢdır (9, s.38).
Qadınlara qarĢı ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması üzrə komitəsi
Komitəyə 23 ekspert daxildir. Komitə BMT BaĢ Assammbleyasının 18 dekabr 1979-cu il tarixli 34/180
saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiĢ, imzalanma, ratifikasiya və qoĢulmq üçün açıq olan, 3 sentyabr 1981-ci ildə
qüvvəyə minən (1) ―Qadınlara qarĢı hər cür ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması üzrə Konvensiyaya ―riayət
etməyə nəzarət edir. Komitə qadınların iqtisadi və sosial hüquqlarının, onların siyasi və mülki hüquqları,
həmçinin bu hüquqların reallaĢdırması metodlarının ən yaxĢı anlamasına kömək edir. 1997-ci ildən
baĢlayaraq, Komitə ildə iki dəfə iclas edir. Ġclaslar üç həftə davam edir və adətən yanvarda və iyulda
keçirilir. BMT-nın Ġnsan hüquqları üzrə digər müqavilə orqanlarından fərqli olaraq, Komitənin və onun
Katibliyinin fəaliyyəti insan hüquqları üzrə BMT-ın BaĢ komissarının Ġdarəsiylə (Ġdarə etməsiylə) deyil,
qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması üzrə Nyu-Yorkda yerləĢən Bölmə tərəfindən təmin olunur. Bu Bölmə
həmçinin qadınların vəziyyəti üzrə) Komissiyanın iĢini təmin edir. 1994-cü ildən Komitənin bütün
sessiyaları Nyu-Yorkda keçirilir. "Bu Komitənin tərkibi insan hüquqları üzrə müqavilələrə uyğun olaraq təsis
edilmiĢ baĢqa orqanların tərkibindən ciddi fərqlənir. Təsis olunduğu gündən Komitə demək olar ki, həmiĢə
yalnız qadınlardan ibarət olmuĢdur. Komitə üzvləri müxtəlif peĢələrin geniĢ spektrini təqdim edirdilər və
təqdim etməyə davam edirlər". Komitənin prosedurunun qaydalarına uyğun olaraq, Komitə öz üzvləri
arasından coğrafi bölgünü nəzərə alaraq Sədri, üç sədr müavini və Məruzəçini seçir. Komitənin Bürosunu
təĢkil edən bu vəzifəli Ģəxslər, iki illik müddətə seçilirlər və‖ rotasiya prinsipinə riayət etmə Ģərti ilə" yenidən
seçilə bilərlər. Komitə iclaslarının gediĢinə nəzarət və iclaslar arası dövrdə onun fəaliyyətinə müĢahidədən
baĢqa Sədr Komitəni BMT-nin müĢavirələrində təmsil edir. Komitə bu müĢavirələrdə iĢtirak etməyə rəsmən
dəvət edilir. Sədr hər il Komitə adından Qadınların vəziyyət üzrə Komissiyanın, Ġnsan hüquqları üzrə və BaĢ
məclisin Üçüncü komitəsinin komissiyalarının iĢində iĢtirak edir (5, s.15).
Sədr həmçinin, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının insan hüquqları haqqında müqavilələrinə riayət etməyə
nəzarət üzrə orqanların sədrlərinin illik görüĢündə iĢtirak edir. Bu görüĢlərdə BaĢ Assambleyanın uyğun
fəaliyyətla bağlı məruzəsi təqdim edilir. Sədr və ya onun nümayəndəsi ümumdünya konfranslarında, yüksək
səviyyəli görüĢlərdə və BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının digər tədbirlərində, həmçinin hökumətlər,
hökümətlərarası və qeyri-hökumət təĢkilatları tərəfindən təĢkil edilən tədbirlərdə Komitəni təqdim etməyə
tez-tez dəvət edilirlər. Konvensiyanın iĢtirakçısı olan dövlətlərin Konvensiyaya riayət edilməsi sahəsində
əldə edilmiĢ nailiyyətlər bağlı məruzələrinin müzakirəsi komitəyə tapĢırılmıĢdır (10). Konvensiya dövlətlərin
üzərinə yalnız fərdi hüquqlara riayət edilməsi və müdafiəsi üzrə deyil, həm də onların reallaĢdırması üçün
zəruri olan mədəniyyətdə dəyiĢikliklərə dəstək verilməsi sahəsində ciddi öhdəliklər qoyur. : " iĢtirakçıdövlətlər qadınlar qarĢı ayrı-seçkiliyin bütün formalarını ittiham edirlər, qadınlar qarĢı ayrı-seçkiliyin aradan
qaldırılmasıı siyasətini bütün uyğun vasitələrlə təxirə salmadan tətbiq etməyə razılaĢırlar" (m.2); onlar
aĢağıdakı məqsədlərə çatmaq üçün bütün uyğun olan ölçüləri qəbul edirlər :‖ a) önyarğıların aradan
qaldırılmasına və cinslərdən birinin üstünlüyü və ya qadın və kiĢilərin rollarının stereotipliyi ideyasına
əsaslanan adətlərin ləğv edilməsinə nail olmaq məqsədilə kiĢilərin və qadınların sosial və mədəni
davranıĢının modellərini dəyiĢdirmək; ailə tərbiyəsinin analığı sosial funksiya olaraq özündə ehtiva etməsini
, uĢaqlarının tərbiyəsi və inkiĢafında kiĢilərin və qadınların ümumi məsuliyyətinin tanınmasını təmin etmək
(m.5).
Bir neçə il ərzində Komitə öz iĢinin təĢkilinin təkmilləĢdirilməsi məqsədilə "koordinatorların" təyinatı
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təcrübəsin davam etdirmiĢdir. Bu fəaliyyət digər müqavilələrə riayət edilməsinə nəzarət orqanlarına və
BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı sisteminin xüsusi məruzəçilər, xtisaslaĢdırılmıĢ müəssisələr, fondlar və
proqramlar kimi mexanizmlərə paralel aparılmıĢdır . Bu koordinatorlar müqavilələrin yerinə yetirilməsinə,
qadınlar qarĢı zorakılıq üzrə xüsusi məruzəçiyə və kifayət qədər yaĢayıĢ sahəsi hüququnun həyata
keçirilməsinə köməklik məsələləri üzrə xüsusi məruzəçiyə nəzarət edən digər beĢ nəzarət orqanları, həmçinin
Beynəlxalq Əmək TəĢkilatı (ĠLO), BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı TəĢkilatı (FAO), BMT-nin Təhsil,
Elm və Mədəniyyət TəĢkilatı (UNESCO), BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA), BMT-nin UĢaq Fondu
(UNĠCEF), Qadın BMT-si (UN Women) da daxil olmaqla, BMT-nin çoxsaylı bölmələriylə birgə fəaliyyət
göstərmək üçün təyin edilirdilər.
Qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması üzrə BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Bölməsi
BMT-nin Ġqtisadi və sosial məsələlər üzrə Departamentinin hissəsi olaraq, Qadınların vəziyyətinin
yaxĢılaĢması üzrə BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının bölməsi qadın problemləri üzrə qlobal gündəliyin
irəliləyiĢində və BirləĢmiĢ millətlər təĢkilatının daxilində, həm də ondan kənarda bütün sektorların
fəaliyyətinə gender aspektinin daxil edilməsində katalizator kimi xidmət edir. Departament öz fəaliyyətini
hökumətlərlə, BMT sistemində və vətəndaĢ cəmiyyətindəki tərəfdaĢları, o cümlədən parlament üzvlərilə sıx
əməkdaĢlıqda həyata keçirir.
Qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması üzrə bölmə dörd geniĢ funksiya yerinə yetirir: gender
problemlərinin analizi; qadınların insan hüquqlarına riayət edilməsinə köməklik; gender problemləri üzrə
məsləhət xidmətlərin verilməsi və texniki kömək; qadınlar üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlər üzrə
cəhdlərin koordinasiya edilməsi və yardımların göstərilməsi. BMT-nin Qadınların vəziyyəti üzrə
Komissiyası üçün Qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması üzrə Bölmə əsasən məsələləri üzrə katiblikdir. 45
üzvdən ibarət olan Bölmə, qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması sahəsində beynəlxalq siyasi əsasın
hazırlaması üçün məsuliyyət daĢıyan hökümətlərarası orqandır. Bölmə 1995-ci ildə qadınların problemləri
üzrə dördüncü Ümumdünya konfransında qəbul edilmiĢ Pekin Bəyannaməsi və Fəaliyyət platforması ilə
əlaqədar reallaĢdırılan tədbirlərin razılaĢdırılması və koordinasiyası ilə bağlı BMT sistemi çərçivəsində
edilən təĢəbbüsləri dəstəkləyir.
Qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması üzrə Bölmə həmçinin texniki katiblikdir və o Qadınlara qarĢı ayrıseçkilyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında Konvensiyada ifadə edilmiĢ hüquq normalarının
həyata keçirilməsinə nəzarət edən, müqavilə orqanı olan Qadınlara qarĢı ayrı- seçkilyin aradan qaldırılması
üzrə Komitənın katibliyidir. Konvensiyanın ratifikasiya edilməsinə və ona birləĢməyə, həmçinin
Konvensiyanın milli səviyyədə icrasına köməyindən baĢqa, Bölmə Komitəyə Konvensiyanın Fakultativ
protokoluna uyğun olan fəaliyyətinə yardım göstərir. Bölmə iĢtirakçı- dövlətlərə Konvensiyanın
müddəlarının həyata keçirilməsində, o cümlədən Konvensiyanın 18-ci maddəsində əks olunmuĢ məruzələrin
hazırlanması və təqdim edilməsi öhdəliklərinin icrasında texniki yardım göstərir. O həmçinin qadınların
insan hüquqları və qadınlara qarĢı zorakılıq məsələləri üzrə hökümətlərarası orqanlar üçün məruzələri
hazırlayır. Bölmənin iĢinə gender məsələləri və qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması üzrə BMT BaĢ
Katibinin Xüsusi məsləhətçisi tərəfindən nəzarət edilir. Xüsusi məsləhətçi gender analizi və bütün fəaliyyət
sahələrinə gender aspektinin daxil edilməsi ilə bağlı BMT-nin ümumi siyasi məqsədlərinin həyata
keçirilməsinə köməklik və nəzarət edir, məsləhətlər verir. O, həmçinin gender bərabərliyi və BMTsistemi
çərçivəsində gender problemlərinin nəzərə alınması məsələlərində aktiv təbliğatçı rolunda çıxıĢ edir,
həmçinin gender məsələlərilə bağlı ən yüksək vəzifəli Ģəxslərə məsləhətlər verir,köməklik edir. Xüsusi
məsləhətçi BMT BaĢ katibinə BMT-nin ümumi siyasətinə gender aspekinin tam inteqrasiyasının yolları ilə
bağl məsləhətlər verir və onun diqqətini bütün dünyada qadınların xüsusi narahatçılığına səbəb olan
problemlərə yönləndirir. O BMT sistemində qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması üzrə Strateji fəaliyyət
planında əks olunmuĢ məqsədlərə, siyasi və direktiv vəzifələrə daha çox qadınların irəli sürülməsi və təyin
olunması da daxil olmaqla, nail olmaq üçün siyasətin və strategiyanın hazırlanmasına yardım göstərir (6,
s.15).
Gender problemləri və qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması üzrə BaĢ katibin xüsusi məsləhətçisi
qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması üzrə Bölmənin iĢinə nəzrət edir. O, hökümətlərarası və yüksək səviyyəli
ekspert orqanlarına, o cümlədən Təhlükəsizlik ġurasına köməklik göstərir. Xüsusi məsləhətçisi BMT-nın
daxilində gender bərabərliyinin bütün məsələlərində aparıcı rolu oynayır. Onun vəzifələrinə BMT sistemində
50/50-ə gender nisbətinə və qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢmasına nail olmaq məqsədilə siyasi tövsiyələrin
hazırlaması, BMT müəssisələrinin arasında münasibətlərin koordinasiyası daxildir. Bundan baĢqa, xüsusi
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məsləhətçi Qadınlar qarĢı ayri-seçkiyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında Konvensiyanın
icrasını izləmək həvalə edilmiĢ, BMT sisteminin qadın məsələləri və cinslərin bərabərliyi üzrə
müəssisələrarası Ģəbəkəsinin sədri vəzifəsini icra edir.
BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Qadınların üçün inkiĢaf fondu (UNĠFEM)
1976-cı ildə yaradılmıĢ YUNĠFEM qadınlara münasibətdə insan hüquqlarına riayət edilməsinə, iqtisadi
və siyasi həyatda qadınların hüquq və imkanlarının geniĢləndirilməsinə, gender bərabərliyinə köməklik edən
novator proqramlara maliyyə dəstəyi və texniki köməklik göstərən könüllü fondur (11).
Qadınların hüquq və imkanlarının geniĢlənilməsi məsələsini öz fəaliyyətinin ana xətti seçən YUNĠFEM
əsasən dörd sahədə (ərazidə) iĢləyir:
- qadınların hüquqlarının və iqtisadi təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi;
- qadınlar qarĢı zorakılığın aradan qaldırılması;
- qadınlar və qızlar arasında insan immun çatıĢmamazlığı virusu/QĠÇS-in yayılmasının qarĢısının
alınması;
- həm sülh, həm də müharibə dövründə demokratik idarəetmədə gender bərabərliyinə nail olmaq.
YUNĠFEM mandatı inkiĢaf edən ölkələrdə texniki və maliyyə yardımı vasitəsi ilə qadınların iqtisadi və
sosial inkiĢafı üçün imkanlar spektrinin geniĢlənilməsini nəzərdə tutur. Bu baxımdan YUNĠFEM-ə öz
proqramını Fəaliyyət Platformasına uyğun olaraq, siyasi və iqtisadi sahələrdə qadınların imkanlarının
geniĢlənilməsinə xüsusi diqqət verərək təkrar gözdən keçirmək və möhkəmləndirmək lazımdır. YUNĠFEMin təbliğatçılıq fəaliyyətini qadınların hüquq və imkanlarının geniĢləndirilməsi məsələləri üzrə çoxtərəfli
siyasi dialoqa köməyə cəmləĢdirmək lazımdır. Bu funksiyaları həyata keçirmək üçün adekvat resursların
ayrılması vacibdir.
Qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması üzrə Beynəlxalq tədris və Elmi -Tədqiqat Ġnstitutu
Qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması üzrə Beynəlxalq tədris və elmi tədqiqat institutu 19 iyun- 2
iyul 1975-ci il tarixində Mexikoya keçirilmiĢ qadınların vəziyyəti üzrə Ümumdünya konfransının tövsiyə
əsasında yaradılmıĢdı 6. Qurum EKOSOS-un 12 may 1976-cı il tarixli 1998 (LX) saylı qətnaməsinə və BMT
BaĢ Assambleyasının 15 dekabr 1975-ci il tarixli 3520 (XXX) saylı qətnaməsinə uyğun olaraq təsis edildi.
Ġnstitut BMT çərçivəsində muxtar müəssisədir, onun büdcəsini dövlətlərin, hökümətlərarası və qeyrihökumət təĢkilatlarının, xüsusi simaların ödəmələri və digər icazə verilmiĢ mənbələr təĢkil edir (8, s.327).
Ġnstitut qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması məqsədi ilə beynəlxalq səviyyədə siyasət və tədris
proqramları sahəsində tədqiqatlarınaparılması, inkiĢaf prosesində qadınların aktiv və bərabər iĢtirakının
geniĢləndirilməsi, gender problemləri haqqında məlumatlılığın artırılması, bütün dünyada gender
bərabərliyinə nail olmağa dəstək verən Ģəbəkələrin yaradılması mandatına malikdir.
Ġnstitutun əsas funksiyaları:
- qadınları birləĢdirən prosesin inkiĢafının effektivliyini artıran tədqiqatların keçirilməsi;
- bütün dünyada gender məsələləri ilə bağlı informasiyanın yayılmasının effektivkiyini artırmaq
məqsədilə informasiya təminatı sisteminin, sənədləĢmənin və digər ünsiyyətli funksiyalarının vahid
bazasının yaradılması və saxlanılması;
- qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması və XXI-də onların informasiya cəmiyyətinə giriĢinin
geniĢlənilməsinə yardım məqsədilə yeni informasiya-rabitə texnologiyalarından istifadə etmək;
- Mələhət dəstəyinin göstərilməsi.
Qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması üzrə Beynəlxalq tədris və elmi tədqiqat institutu BMT-yə üzv
dövlətlər, beynəlxalq təĢkilatlar, elmi və vətəndaĢ cəmiyyəti, özəl sektor və baĢqalarla sıx qarĢılıqlı təsirdədir
və gender perspektivini nəzərə alaraq aktiv tədqiqat fəaliyyətini aparır. Onun tədqiqat fəaliyyəti əsas
iĢtirakçılın siyasətinə, proqramlarına və proyektlərinə gender perspektivlərinin daxil edilməsi vasitəsilə
onların potensialının möhkəmləndirir və bu yolla qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢmasına və gender
bərabərliyinin əldə olunmasına köməklik edir.
"BMT-qadınlar"
Uzun illər ərzində BMT qarĢısında gender bərabərliyinin bütün dünyada irəliləyiĢi sahəsində maliyyə
çatıĢmamazlılığı, gender bərabərliyi sahəsində BMT-nın fəaliyyətinə rəhbərlik edən vahid orqanın yoxluğu
da daxil olmaqla ciddi problemlər dururdu. 2010-cu ilin iyulunda BMT BaĢ Məclisində BMT strukturu olan
və gender bərabərliyi və qadınların iqtisadi hüquq və imkanlarının geniĢlənilməsi kimi məsələlərlə məĢğul
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olan "BMT-qadınlar" yaradıldı. "BMT-qadınlar" təĢkilatının yaradılması BMT islahatının bir hissəsi idi və
güclü təsir məqsədilə resursların və səlahiyyətlərin birləĢdirilməsinə xitmət edirdi (12). Bu struktur BMT
sisteminin əvvəllər ayrı olan və öz diqqətlərini xüsusi olaraq gender bərabərliyinə və qadınların iqtisadi
hüquqları və imkanlarının geniĢlənilməsinə yönəldən dörd hissəsinin fəaliyyətləri əsasında yaradıldı, onlar
aĢağıdakılardır:
- Qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması üzrə bölmə;
- Qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması üzrə Beynəlxalq tədris və elmi- tədqiqat institutu;
- Gender məsələləri və qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢması üzrə BaĢ Katibin Xüsusi məsləhətçisinin
dəftərxanası;
- BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Qadın ĠnkiĢaf Fondu (YUNĠFEM).
"BMT-qadınlar" təĢkilatının bütün dünyada qadınların və qızların iqtisadi hüquqların və imkanlarının
geniĢlənilməsi üzrə fəaliyyəti öz qarĢısına aĢağıdakı məqsədləri qoyur:
- qadınların vəziyyəti üzrə Komissiya kimi, hökümətlərarası strukturları onların siyasətlərin,
strategiyaların, dünya standartlarının və normalar formalaĢdırmaq üzrə iĢində dəstəkləmək,
- BMT- yə üzv ölkələrinə bu standartların tətbiqi iĢində kömək etmək və ehtiyacı olan ölkələrə zəruri
texniki və maliyyə dəstəyini göstərmək, həmçinin vətəndaĢ cəmiyyətiylə effektiv əməkdaĢlıq qurmaq.
- gender bərabərliyi məsələləri üzrə BMT sisteminin fəaliyyətinə rəhbərlik etmək və əlaqələndirmək və
BMT-nin bütün sistemi çərçivəsində bu sahədə inkiĢafın müntəzəm monitorinqini nəzərə alaraq hesabatlılığı
həvəsləndirmək.
Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, sadalananlardan baĢqa, BMT-ın sisteminin bütün təĢkilatları öz
siyasətlərində və proqramlarında qadınların problemlərinə və qendera problemlərinə aid olan məsələlərə
müraciət edirlər. UĢaqların problemlərilə məĢğul olan UNĠCEF öz fəaliyyətində qadınlara xüsusi diqqət
ayrır. UNFPA -nın (BMT-nin Əhali Fondu) məĢğul olduğu məsələləin əksəriyyəti qadınların sağlamlığının
və reproduktiv hüquqlarının qorunmasına aiddir. UNDP (BMT ĠnkiĢaf Proqramı), UNESCO (BMT-nin
təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə təĢkilatı), WFP (BMT-ın Dünya ərzaq proqramı), ĠLO (Beynəlxalq
əmək təĢkilatı) və digər təĢkilatlar qadın problemlərinə və gender bərabərliyinə həsr edilmiĢ proqramlar
həyata keçirirlər.
Azərbaycan Respublikasında qadınların vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması və gender bərabərliyinin təmin
edilməsi sahəsində dövlət siyasəti Ailə, Qadın və UĢaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən həyata
keçirilir (1). Komitənn dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsində fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən
biri beynəlxalq təĢkilatlarla əməkdaĢlıqdır (3). Komitə bir çox beynəlxalq təĢkilatlarla yanaĢı BMT-nin qadın
və gender məsələləri üzrə ixtisaslaĢmıĢ qurumları ilə sıx və uğurla əməkdaĢlıq edir (1, s.14-15).
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Ключевые слова: Лоббистские группы, Ближний Восток, еврейское лобби, мозговой центр, война в Ираке
Tarana TAGIYEVA,
Assoc.Prof, Baku State University
Sultan ZAHĠDOV,
İnstructor, Baku State University
U.S. FOREIGN POLICY AND JEWISH LOBBY
There are several factors that influence foreign policy directions of the US. Lobby groups play an
important role among these factors. Among those lobby groups which have mechanisms of influence over
congress, executive office and other state bodies Jewish lobby, Armenian lobby, Greek lobby, energy lobby,
arms lobby and other lobby groups must be mentioned. This article particularly focuses on the Jewish lobby
and its role in U.S. foreign policy.
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Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər fənninin gündəmini zəbt edən baĢlıca məsələlərdən biri də
lobbiçilik fəaliyyətidir. Bu gün dövlətlərin həm daxili, həm də xarici siyasətində lobbi qruplarının müxtəlif təsir
imkanlarına malik olması əksər tədqiqatçılar tərəfindən inkar edilmir. Ümumi Ģəkildə desək lobbiçilik
fəaliyyəti – hər hansı bir Ģəxs, qrup və ya təĢkilat tərəfindən siyasi proseslərə, dövlət rəsmiləri və qurumlarının
fəaliyyət və qərarlarına təsir göstərmək aktıdır. Lobbi qrupları bu təsiri iki yolla – rəsmi və qeyri-rəsmi yollarla
həyata keçirirlər. Rəsmi lobbiçilik lobbi qruplarının müxtəlif dövlət nümayəndələri ilə birbaĢa təmasları
vasitəsilə baĢ tutduğu halda, qeyri-rəsmi lobbiçilik hər hansı siyasi, iqtisadi və ya social məsələ ilə bağlı ictimai
fikir formalaĢdırmağı özündə ehtiva edir. Lobbi qrupları adətən müəyyən siyasi, sosial, iqtisadi və s. maraqlara
malik olurlar və bu maraqların təmin olunması üçün müxtəlif institutlara təsir göstərməyə cəhd edirlər.
Bu gün bir sıra dövlətlərdə, o cümlədən Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında lobbiçilik fəaliyyəti qanunla
tənzimlənir. ABġ-da həm daxili, həm də xarici siyasətdə qərarların qəbul edilməsində lobbi və maraq qrupları
böyük rola malikdirlər. Bu cür qruplara müxtəlif Ģirkətlər, iqtisadi və maliyyə təĢkilatları, beyin mərkəzləri
(think tanks), siyasi birliklər və s. daxildir. Bu məqalədə isə əsas diqqət ABġ-ın xarici siyasətində yəhudi
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lobbisinin roluna ayrılmıĢdır. Ġlk baxıĢdan ABġ kimi demokratik dövlətdə qərarların qəbul olunmasında
prezident və konqresin böyük rolu nəzərə çarpsa da, əslində ABġ lobbi qruplarının ən çox fəallıq göstərdiyi və
təsir imkanlarına malik olduğu dövlətlərdən biridir. Bu da ilk növbədə ABġ-ın dünyadakı siyasi və iqtisadi
proseslərdə tutduğu əhəmiyyətli mövqeyi ilə bağlıdır.
2017-ci ilin noyabrında britaniyalı siyasətçi Naycel Farac Rusiyanın ABġ-ın daxili məsələlərinə
müdaxiləsi ilə bağlı veriliĢlərdən birində maraqlı bir mülahizə irəli sürmüĢdü: ― ABġ-da güclü lobbi qrupları
çoxdur və Ġsrail höküməti ilə yaxın bağları olan yəhudi lobbisi də bu qruplar sırasındadır‖. Daha sonra Farac
yəhudi lobbisinin ABġ üçün Kreml qədər təhlükəli olduğunu əlavə etmiĢdi. (4) Ġlk baxıĢdan təzadlı görünən bu
mövqe əslində müəyyən qədər reallıqları da əks etdirir. ABġ-dakı yəhudilərin təxminən 6 milyona yaxın
olmasına baxmayaraq, yəhudi lobbisinin ABġ siyasətinə təsiri kifayət qədər böyükdür. Ġlkin təməlləri 20-ci
əsrin əvvəllərində qoyulan yəhudi lobbisi Ġsrail dövlətinin yaranmasından sonra daha da fəallaĢmıĢ və tədricən
Ġsrail-ABġ münasibətlərinin Ģəkilləndirilməsində baĢlıca qüvvələrdən birinə çevrilmiĢdir.
1976-cı ildən etibarən Ġsrail ABġ-dan ən çox iqtisadi və hərbi yardım alan dövlətlərin baĢında gəlir. 2003cü ilə aid statistik məlumatlara görə ABġ-ın həmin vaxtadək Ġsrailə etdiyi ümumi yardımın həcmi 140 milyard
dollardan artıqdır. Ġsrail hər il ABġ-dan təxminən 3 milyard dollar maliyyə yardımı alır ki, bu da ABġ-ın
ümumi xarici yardım büdcəsinin 20 faizini təĢkil edir. Bundan əlavə Ġsrail digər yardım alan dövlətlərlə
müqayisədə müəyyən üstünlüklərdən də faydalanır. Belə ki, ABġ-dan hərbi yardım alan dövlətlərdən əksər
hallarda ayrılan vəsaiti ABġ bazarlarında xərcləmək tələb olunsa da, Ġsrail maddi yardımın 25%-ni öz hərbi
sənayesinin inkiĢafına xərcləyir. Bundan əlavə ABġ beynəlxalq arenada Ġsrailə ən çox diplomatik dəstək
göstərən dövlətdir. 1982-ci ildən etibarən ABġ BMT Təhlükəsizlik ġurasının Ġsrailinin fələstinlilərə qarĢı
fəaliyyətini tənqid edən 33 qətnaməsinə veto qoymuĢ, ərəb dövlətlərinin Ġsrailin nüvə arsenalının Beynəlxalq
Atom Energisi Agentliyinin nəzarətinə verilməsi ilə bağlı çağırıĢlarını gözardı etmiĢdir. (5)
Təkcə bir fakta diqqət yetirmək kifayətdir ki, 1967-ci il müharibəsindən sonra ABġ Ġsrailə olan maliyyə
dəstəyini 400 faiz artırmıĢ və artıq 1974-cü ildə Ġsrail ABġ-ın yardım ayırdığı ölkələr sırasında birinci yerə
yüksəlmiĢdir. ABġ-ın Ġsraili dəstəkləməsində daha çox iki faktor qabardılır. Birincisi strateji maraqlar, ikincisi
isə hər iki ölkənin bölüĢdüyü liberal demokratik dəyərlərdir. Ġsraili ABġ-ın strateji müttəfiqi kimi görənlər hələ
soyuq müharibə dövründən Ġsrailin və ABġ-ın əvvəlcə kommunizmə, daha sonra radikal islama qarĢı ümumi
maraqlara sahib olmasına, Ġsrailin Suriya, Misir və Ġraq kimi, o dövrdə Sovet Ġttifaqının təsir dairəsində olan
ölkələrə qarĢı sərt mövqe sərgiləməsinə nəzər yetirmiĢlər. Bu fikrin tərəfdarları Ġsrailə dəstəyin ABġ-ın milli
maraqlarına xidmət etdiyini müdafiə etmiĢlər. Bu mövqeni bir sıra realistlər, o cümlədən ABġ-da neorealizm
məktəbinin tanınmıĢ nümayəndəsi olan Con MirĢaymer tənqid etmiĢdi. Onun fikrincə Ġsrailə dəstək nəinki
ABġ-ın regiondakı nüfuzunu artırmıĢ, əksinə Fələstin-Ġsrail münaqiĢəsi fonunda digər ərəb ölkələrinin ABġ
siyasətinə kəskin etirazı ilə nəticələnmiĢdir. Məhz bu səbəbdən ABġ-ın Ġraqa müdaxilə etməsini də pisləyən
MirĢaymer, Ġraqa qarĢı containment(mühasirə) və deterrence (yayındırma) siyasətlərinin tətbiq olunmasının
daha effektiv nəticə verəcəyi düĢüncəsinə sahib idi.
ABġ-ın Ġsraili dəstəkləməsindən yana olan qüvvələrin digər qismi isə Ġsrailin regionda ABġ-la eyni
dəyərlərə sahib olan tək-tük ölkələrdən olması, regionun digər ölkələrində antidemokratik sistemlərin hökm
sürməsi iddialarına sığınmıĢlar. Burada ABġ və Ġsrailin ümumi liberal-demokratik dəyərlərə sahib olması ilə
bağlı mülahizəni inkar edən bir neçə fakta nəzər yetirmək lazımdır:
1. Ġsrail bu gün də yəhudi olmayanları vətəndaĢlığa qəbul etmir.
2. Ġsraildə bu gün də dövlət konstitutsiyası qəbul olunmayıb.
3. Ġsraildə elektron və kağız nəĢrlər üzərində senzura mövcuddur.
Bəhs olunan hər iki fərziyyənin özünü doğrultmaması bir daha onun göstəricisidir ki, ABġ- Ġsrail
siyasətində baĢlıca faktor nə strateji maraqlar, nə də liberal dəyərlərdir. Bu faktorun adı ABġ-da fəaliyyət
gəstərən yəhudi lobbisidir. Bu məqamda fikrimizcə, yəhudi lobbisini ABġ-dakı fəaliyyətinə qısa olaraq nəzər
salmaq yerinə düĢər.
Hələ Səddam Hüseyn yenicə hakimiyyətə gələrkən Ġsrail Ġraqı öz maraqlarına təhlükə olaraq görməyə
baĢladı. Səddam Hüseynin ərəb dünyasında lider olmağa iddiaları Ġsrail dövlətinin nəzərindən yan keçə
bilməzdi. Ġraqın Yom Kippur müharibəsində Suriya və Misirə dəstək olması Ġsrail-Ġraq münasibətlərini daha da
gərginləĢdirmiĢdi. Bu gərginliyi daha da artıran faktorlardan biri də ötən əsrin 80-ci illərində Fransanın dəstəyi
ilə Ġraqın Osirek Ģəhərindəki nüvə reaktoru stansiyasının Ġsrail hərbi hava qüvvələri tərəfindən raket zərbələri
ilə məhv edilməsi olmuĢdu. Məhz bu və digər səbəblərdən ABġ-ın Ġraqı iĢğal etməsini istəyən baĢlıca
ölkələrdən biri Ġsrail idi. ABġ rəhbərliyində bu müharibənin baĢ verməsini istəyən qüvvələrə nəzər yetirdikdə
də isə ilk növbədə Pol Volfoviçi qeyd etmək lazımdır. Ġraq müharibəsi ərəfəsində ABġ müdafiə naziri Donald
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Ramsfeldin müavini vəzifəsinə çalıĢmıĢ Pol Volfoviç yəhudi əsilli polĢalı immiqrantın ailəsində dünyaya gəlib.
Müxtəlif yəhudi qurumları ilə əlaqədə olan Pol Volfoviç prezident BuĢun Ġraq siyasətinin baĢlıca memarı hesab
olunur. O ABġ-Ġsrail əlaqələrinə verdiyi töhfəyə görə Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Yəhudi Ġnstitutunun
mükafatını qazanmıĢ və Jerusalem Post qəzeti tərəfindən ilin adamı seçilmiĢdi. ABġ hökümətində vəzifə
tutmuĢ digər məmurlardan siyasi Ģuranın üzvü Riçard Perl və Duqlas Fit Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə
Yəhudi Ġnstitutu (Jewish Institute for National Security Affairs) adlı yəhudi qurumu ilə sıx əlaqədə olmuĢlar.
Həm Pol Volfoviç, həm də Riçard Perl ABġ administrasiyasının Ġsrailə qarĢı siyasətinin müəyyən olunmasında
əhəmiyyətli rol oynamıĢ, administrasiyanın Ariel ġaron və Likud partiyası ilə əlaqələrinin geniĢlənməsinə
böyük töhfə vermiĢlər.(6)
Ġraq müharibəsində yəhudi lobbisinin rolundan danıĢarkən ilk növbədə qüvvətli yəhudi lobbi təĢkilatı olan
Amerika Ġsrail Ġctimai Əlaqələr Komitəsi (American Ġsrael Public Affairs Committe) –nin fəaliyyətinə nəzər
yetirmək lazımdır. AĠPAC-ın Ġraq müharibəsindəki rolu mübahisəli olsa da, bir sıra mənbələr bu faktın
gerçəkliyinə dəlalət edir. 1963-cü ildə yaranan bu təĢkilatın əsas məqsədi ABġ konqresi və icraedici aparatında
Ġsrail dövlətinin maraqların lehinə lobbiçilik etməkdir. Hal-hazırda 100 minə yaxın üzvü olan bu qurum
statistik məlumatlara görə ABġ siyasətinə təsir etmək üçün indiyə qədər 3 milyard dollardan çox vəsait
xərcləmiĢdir. Qurum həmiĢə ABġ-ın Yaxın və Orta ġərq siyasətinin Ġsrail maraqlarına uyğun olması
istiqamətində fəaliyyət göstərmiĢdir. Bu qurumun ABġ rəsmi dairələri üzərindəki nüfuzunun bariz nümunəsi
kimi Lourense Franklin qalmaqalını misal göstərmək olar. Belə ki, 2003-cü ildə Pentaqonun Ġraq siyasəti ilə
bağlı alt komitəsində çalıĢan Lourense Franklin iki AĠPAC nümayəndəsi ilə görüĢərək onlara ABġ-ın Ġraq
siyasəti ilə bağlı məxfi sənədləri ötürmüĢdü. Bu hadisə aĢkarlandıqdan sonra həbs olunan L. Franklin 2009-ci
ildə məhkəmənin qərarı ilə məxfi məlumatları Ġsrail yönümlü lobbi qrupuna ötürməsi səbəbilə 12 il 7 ay
müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiĢdi. (7)
Hələ 2003-ci ildə baĢ tutan geniĢ həcmli yığıncaqlarından birində AĠPAC Ġraq müharibəsini dəstəkləməyi
özünə əsas siyasi hədəf olaraq seçmiĢdi. AĠPAC-ın keçmiĢ rəhbəri Hovard Kor 2003-cü ilin yanvarında NewYork Suns qəzetinə verdiyi müsahibəsində qeyd edirdi: ―Bizim ötən ilki uğurlarımız arasında ABġ
konqresindəki lobbiçilik fəaliyyətimiz oldu ki, bu fəaliyyət nəticəsində konqres ABġ hökümətinə Ġraqa qoĢun
yeritməyi icazə verən qətnaməni qəbul etdi‖. Bu cür iddiani eyni zamanda AĠPAC-ın keçmiĢ siyasi məsələlər
üzrə rəhbəri Stiven Rozen də etiraf etmiĢdi. AĠPAC-ın Ġraq məsələsində lobbiçiliyi tək bununla bitmir. 2003-cü
ilin payızında Ġraq müharibəsi üçün əlavə maddi yardım arayan ABġ höküməti demokratların sərt etirazı ilə
üzləĢmiĢ və bu səbəbdən AĠPAC-dan demokratların yardımı təsdiqləmələri üçün lobbiçilik etməyi istəmiĢdi.
2009-ci ildə məhz bu qurumun lobbiçilik fəaliyyət nəticəsində konqresin nümayəndələr palatasında BMT-in
Goldstoun hesabatı pislənmiĢdi. Qeyd edək ki, bu hesabat Ġsrail tərəfindən Fələstində insan haqqlarının
pozulmasını özündə ehtiva edirdi. ABġ dövləti-yəhudi lobbisi münasibətlərinə birtərəfli baxmaq da fikrimizcə
obyektiv olmazdı. Burada ABġ dövlətinin də müəyyən maraqlara malik olduğunu və bəzi hallarda nüfuzlu
yəhudi qurumları vasitəsilə bu maraqları təmin etməsi hallarını da qeyd etmək lazımdır. Noam Çomski
―Ġnterventions‖ əsərində əslində Ġsrailin ABġ-ın regiondakı forpostu olmaqdan baĢqa çarəsinin olmadığını və
ABġ administrasiyasının tamamilə Ġsrail lobbisinin təsirində olması iddiasının əsassız olduğun qeyd edir.(1,
s.29)
Yəhudi lobbisinin ABġ xarici siyasətinə təsirini daha aydın təsəvvür etmək üçün Stiven Uolt və Con
MirĢaymerin 2007-ci ildə çap olunmuĢ ― Ġsrail Lobbisi və ABġ-ın Xarici Siyasəti‖ kitabına nəzər yetirməkdə
fayda var. Kitabda müəlliflər ABġ-ın Ġsrailə böyük dəstək göstərməsində baĢlıca faktor kimi yəhudi lobbisini
ön plana çəkirlər. Belə ki, müəlliflərin fikrincə Ġsrailə dəstək əslində strateji baxımdan ABġ maraqları üçün bir
o qədər də faydalı deyil. Birincisi ABġ soyuq müharibə bitdikdən sonra Yaxın və Orta Ģərqdə həyata keçirdiyi
iki böyük əməliyyatların (birinci və ikinci körfəz müharibələri) heç birində Ġsrailin yardımından yararlana
bilmədi. Bunun da baĢlıca səbəbi ərəb dövlətlərinin də yer aldığı koalisiya qüvvələri arasındakı bölünmənin
qarĢısını almaq idi. Ġkincisi ABġ-ın terrorun baĢlıca hədəflərindən birinə çevrilməsinin əsas səbəblərindən biri
də Fələstin-Ġsrail münaqiĢəsində ABġ-ın Ġsraili dəstəkləməsidir. Əl-Qaidə kimi terrorist qruplaĢmalar bu yolla
ABġ-ı zülmkar dövlətə yardım etməkdə ittiham edərək sıralarını daha da geniĢləndirirlər. Nəhayət, son olaraq
müəlliflər Ġsrailə dəstəyin böyük əksəriyyəti müsəlman dövlətləri olan regionda ABġ-ın nüfuzunun zəifləməsi
ilə nəticələndiyini iddia edirlər. Müəlliflərin fikrincə Ġsrailə dəstək ABġ maraqlarından çox Ġsrail maraqlarına
xidmət edən bir addımdır və bu mənada ABġ xarici siyasətinin yenidən Ģəkilləndirilməsinə ehtiyac vardır. (2,
səh. 78)
Sual yaranır ki, əgər Ġsrailə dəstək ABġ maraqları baxımından zəruri deyilsə bu yardımın baĢlıca səbəbi
nədir. Müəlliflərin fikrincə səbəbi yəhudi lobbisində axtarmaq lazımdır. Yəhudi lobbisi müəlliflərə görə ABġ
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xarici siyasətini Ġsrail maraqlarına uyğun yönləndirməyə çalıĢan Ģəxslərin və təĢkilatların koalisiyasıdır. Yəhudi
lobbisinin əsasını amerikan yəhudiləri təĢkil etsə də, onların arasında bəzi xristian evangeliklər də mövcuddur.
Əksəriyyəti ABġ konqresinin üzvü olan bu xrsitanlar Ġsrail dövlətinin yenidən yaranmasının Ġncildə vəd
olunduğuna inanaraq, Ġsrailin ekspansionist siyasətini dəstəkləyir və bu dövlətə təzyiq göstərməyin tanrının
iradəsinə zidd olduğunu düĢünürlər. Əsas məqsədi ABġ-ın Ġsrailə fasiləsiz dəstəyini təmin etmək olan yəhudi
lobbisi iki geniĢ strategiyaya malikdir: 1. Konqres və icraedici orqanlara təzyiq göstərmək. 2. Ġsraillə bağlı
müsbət yönümlü ictimai fikir formalaĢdırmaq. MirĢaymer və Uolta görə yəhudi lobbisi ABġ xarici siyasətinə
aĢağıdakı yollarla təsir göstərir:
1. ABġ konqresinin hər iki palatasına təsir göstərmək – Bu təsir əsasən seçkilər zamanı namizədlərin
kampaniyasına və artıq seçilmiĢ konqresmenlərə maddi dəstək göstərmək, müxtəlif hədiyyələr vermək və digər
yollarla həyata keçirilir. Burada lobbinin əsas məqsədi konqres daxilində Ġsrailə dəstəklə bağlı açıq debatların
qarĢısını almaq və Ġsrailin maraqlarına uyğun qərarların qəbul olunmasına nail olmaqdır. Məhz bu təsirin
nəticəsidir ki, gün ABġ konqresində bir çox nümayəndələr Ġsrail yönümlü mövqeləri ilə seçilirlər. 2002-ci ilin
sentyabrında konqresin xristian üzvü Dik Arminin onun baĢlıca xarici siyasət prioritetinin Ġsraili müdafiə etmək
olduğunu söyləməsi deyilənlərin bariz sübutudur. Yəhudi lobbisinin konqresə təsirində AĠPAC-ın roluna da
xüsusi diqqət ayırmaq lazımdır. AĠPAC Ġsraili müdafiə edən konqresmenləri mükafatldırmaqla yanaĢı, əks
mövqedə olan nümayəndələri cəzalandırmaqla da məĢğuldur. 1984-cü ildə məhz AĠPAC-ın səyləri nəticəsində
Ġllinoys Ģtatından konqresə namizəd olan Çarlz Persi seçkilərdə məğlub olmuĢdu. AĠPAC-ın konqresə təsiri
yalnız bununla məhdudlaĢmır. KeçmiĢ AĠPAC nümayəndəsi Duqlas Blumfildə görə konqresmenlərə məlumat
lazım olduqda onlar Konqres kitabxanası və mütəxəssislərdən əvvəl AĠPAC-a müraciət edirlər. Eyni zamanda
konqresdə çıxıĢlar, qətnamələrin ilkin layihələri hazırlanarkən məsləhət üçün ilk növbədə AĠPAC
nümayəndələri ilə görüĢlər həyata keçirilir. (3, s.14)
2. Ġcraedici orqanlara təsir göstərmək – Burada ilk növbədə yəhudi lobbisinin prezident seçkiləri
ərəfəsində hər iki partiyadan olan namizədlərin kampaniyalarına ayırdığı iri həcmli ianələrdən bəhs edilir. Hətta
Washington Post qəzetinin bir məqaləsində demokratlardan olan namizədlərin seçki kampaniyalarına
xərclənmiĢ vəsaitlərinin 60%-nin yəhudi lobbisindən gəldiyi qeyd olunmuĢdu. Bundan əlavə lobbidəki baĢlıca
təĢkilatlar birbaĢa prezident administrasiyasına belə təsir göstərmək iqtidarındadırlar. Bu təĢkilatlar eyni
zamanda Ġsraili tənqid edən siyasətçilərin mühüm vəzifələrə təyin olunmasına maneçilik törədirlər. Ötən əsrin
70-ci illərində Cimmi Karterin Corc Bollu dövlət katibi vəzifəsinə təyin etməməsi bunun əyani sübutudur. ABġ
prezidentləri Bill Klinton və Corc BuĢun administrasiyalarında isə Ġsrail yönümlü xeyli siyasətçinin çalıĢması
isə yəhudi lobbisinin iĢini asanlaĢdıran faktorlar sırasındadır. Təkcə Corc BuĢun prezidentliyi dönəmində
administrasiyada Elliot Abrams, Con Bolton, Duqlas Libbi, Riçard Perl, Pol Volfoviç kimi Ġsraili dəstəkləyən
Ģəxslər mühüm vəzifələrdə çalıĢmıĢdılar.
3. Kütləvi informasiya vasitələrini manipulyasiya etmək - Yəhudi lobbisi konqres və icraedici
strukturlara təsir göstərməkdən əlavə KĠV vasitəsilə Ġsraillə bağlı müsbət ictimai fikir formalaĢdırmağa çalıĢır.
Bu istiqamətdə lobbinin baĢlıca fəaliyyətlərindən biri də mediyada ABġ-ın Ġsrailə dəstəyi ilə bağlı açıq
debatların baĢ tutmasına mane olmaqdır. Çünki bu cür debatlar insanlarda Ġsrailə dəstəklə bağlı mənfi fikir
formalaĢdıra bilər. Bundan əlavə əksər müxbirlər və Ģərhçilərin Ġsrailə rəğbət bəsləməsi də yəhudi lobbisinin
iĢinə yarayan faktorlardandır. ―Walt Street Journal‖ın baĢ redaktoru Robert Bartli bir dəfə qeyd etmiĢdi:
―ġamir, ġaron, Bibi – bu Ģəxslərin istədikləri hər Ģey mənim üçün münasibdir.‖ Bundan əlavə ABġ-ın nüfuzlu
New-York Times, Washington Times, The Weekly Standard və s. qəzetləri də Ġsrail yönümlü məqalələrə geniĢ
yer ayırırlar.
4. DüĢüncə mərkəzləri vasitəsilə təsir göstərmək - Bu gün ABġ-da fəaliyyət göstərən əksər düĢüncə
mərkəzlərində (Think tank) yəhudi lobbisinin nümayəndələri və ya Ġsrail yönümlü Ģəxslər çalıĢır. Bu düĢüncə
mərkəzlərinin ABġ siyasətinin yönləndirilməsində rolu olduqca böyükdür. Belə ki, ABġ-da həm qanunverici,
həm də icraedici orqanlar zaman-zaman bu düĢüncə mərkəzlərində çalıĢan mütəxəssislərin fikirlərindən və ya
araĢdırmalarından faydalanırlar.(8) 1985-ci ildə yəhudi lobbisi Martin Ġndekin təĢəbbüsü ilə Yaxın ġərq
Siyasəti ilə bağlı VaĢinqton Ġnstitutunu (WINEP) yaradır. Hərçənd ki, bu düĢüncə mərkəzi rəsmi Ģəkildə Ġsraillə
yaxın bağlarını inkar etsə də, qurumun əsas maliyyə dəstəkçilərinin yəhudi lobbisinin üzvləri olması
inkarolunmazdır. Yəhudi lobbisi WINEPdən baĢqa American Enterpise Ġnstitute, Brookings Institution, the
Center for Security Policy, the Foreign Policy Research Institute, the Heritage Foundation, the Hudson
Institute, the Institute for Foreign Policy Analysis and the Jewish Institute for National Security Affairs
(JINSA) kimi nüfuzlu düĢüncə mərkəzlərinin xidmətindən yararlanır.
5. Akademik dairələrə nəzarət etmək – Lobbinin ən çox çətinlik çəkdiyi sahələrdən biri də təhsil
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sahəsidir. Belə ki, müstəqil fəaliyyət göstərən universitet və kolleclərdə Ġsrail və ABġ-ın Ġsrail siyasəti ilə bağlı
debatların qarĢısını almaq kifayət qədər çətin məsələdir. 90-ci illərdən etibarən ABġ akademik dairələrində
Ġsrailə qarĢı tənqidi yanaĢmanın artması yəhudi lobbisini cavab tədbirlərinə əl atmağa vadar etdi. Lobbinin
dəstəyi ilə Demokratiya Karvanı (Caravan for democracy), Ġsrail Kampusda Ġttifaqı (the Ġsrael on Campus
Coalition) adlı qurumlar yarandı. Bu qurumların əsas məqsədi universitet və kolleclərdə tələbələr arasında
Ġsrailin təbliğatını aparmaq, Ġsrailə simpatiya formalaĢdırmaq idi. Lobbi eyni zamanda universitetlərdə dərs
deyən müəllimlərin nəzarət altında olmaları üçün müxtəlif mexanizmlər həyata keçirir. 2002-ci ilin
sentyabrında Ġsrail yönümlü neokonservativ Deniel Payps ―Campus Watch‖ adlı veb-səhifə yaratdı. Bu
səhifədə Payps tələbələri universitetdə Ġsraili tənqid edən müəllim və professor heyəti ilə bağlı məlumatlar
yerləĢdirməyə çağırırdı. Bundan əlavə universitetdə çalıĢan və Ġsraili tənqid edən müəllimlər daim yəhudi
lobbisinin tənqidinə tuĢ gəlməkdədirlər. Bu cür müəllimlər sırasında Kolumbiya universitetində çalıĢan
fələstinli alim Edvard Səidi, Yel universitetində çalıĢan Xuan Kolu misal göstərmək olar.
Yəhudi lobbisinin bu imkanlardan effektiv yararlana bilməsinin əsasında lobbinin maddi və texniki bazası,
o cümlədən elit dairələrlə yaxın əlaqələri baĢlıca yer tutur. ABġ-da yəhudi lobbisini qüvvətli edən baĢqa bir
faktor isə, digər azlıqlara məxsus lobbi qruplarının xeyli zəif olmasıdır. Məsələn erməni lobbisinin ABġ-da
kifayət qədər möhkəm dayaqları olsa da (907-ci düzəliĢi xatırlayaq) ABġ xarici siyasətində yəhudi lobbisi
qədər təsir imkanlarına malik deyil. Müasir dövrdə ABġ-ın Yaxın və Orta ġərq siyasətinə yaxından nəzər
salsaq yəhudi lobbisinin uğurlu fəaliyyətinin nəticəsini aydın sezmək olar. Bu gün ABġ-nın Ġraqdan sonra
regionda Suriya və Ġranı hədəf almasında sirr deyil ki, Ġsrailin təhlükəsizliyi faktoru mühüm rol oynayır. ABġın hazırkı prezidenti Donald Tramp Suriya böhranı ilə bağlı çıxıĢlarında Ġsrailin təhlükəsizliyinin ABġ-ı narahat
edən baĢlıca faktorlar arasında yer aldığını dəfələrlə söyləyib. (9)
2016-cı ilin mart ayında AĠPAC-ın növbəti yığıncağında çıxıĢ edən prezidentliyə namizəd Donald Tramp
ABġ-ın Ġsrail siyasəti ilə bağlı maraqlı məqamlara toxundu. Ġlk növbədə Barak Obamanın Ġsrail siyasətini
tənqid edən Tramp, Ġranla bağlanan P5+1 müqaviləsinin böyük bir səhv olduğunu qeyd edərək yəhudi
lobbisinin ən böyük təĢkilatı qarĢısında müsbət xallar qazanmıĢ oldu. (10) ABġ prezidentliyinə namizəd olan
birinin seçkilərdən öncə AĠPAC-da çıxıĢ etməsi əslində yenilik deyil. ABġ prezidentlərindən bir çoxu, o
cümlədən Barak Obama prezident seçilməmiĢdən öncə bu qurumda çıxıĢ edərək yəhudi lobbisinin dəstəyini
qazanmağa səy göstərmiĢlər. Bütün bu faktlar bir daha ABġ rəhbərliyində yəhudi lobbisinə böyük önəm
verildiyini sübut edir. Obama dönəmində administrasiya və yəhudi lobbisi arasında müəyyən fərqli baxıĢlar
mövcud olsa da, Trampın hakimiyyətə gəliĢi ilə yəhudi lobbisi yenidən güclənmiĢ oldu. Donald Trampın
prezident olmasından qısa müddət sonra ABġ-ın Ġsrailin maraqlarına uyğun siyasət yürütməsi bu fərziyyəni
əsaslandırmıĢ olur. MirĢaymerin təbirincə desək, ABġ-ın Yaxın və Orta Ģərq siyasətində Ġsrail lobbisini izlərini
axtarmaq lazımdır. Trampın Ġranla bağlanan müqavilədən çıxaraq Ġrana qarĢı sanksiyalar tətbiq etməsi,
Suriyada Ġsrailin maraqlarını müdafiə etməsi və ən əsası ABġ səfirliyinin Tel-Əvivdən Qüdsə köçürülməsi ilə
bağlı verdiyi qərar bir daha ABġ-ın xarici siyasətində yəhudi lobbisini rolunu ön plana çəkir.
Yekun olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə lobbiçilik fəaliyyəti dövlətlərin xarici siyasət
hədəflərinə nail olması baxımından kifayət qədər mühüm amildir. Bu gün əksər dövlətlərin digər dövlətlərdə
lobbiçilik fəaliyyəti ilə məĢğul olan qurumları mövcuddur. Lobbiçilik fəaliyyəti üçün ən uyğun dövlətlər ABġ
kimi dünyadakı siyasi-iqtisadi proseslərdə vacib rol alan dövlətlərdir. ABġ-da bir çox dövlətlərin, xalqların
lobbi qrupları olsa da, onların arasında ən güclüsü, heç Ģübhəsiz yəhudi lobbisidir. Ġsrail dövləti yaranandan
etibarən ABġ xarici siyasətində ağır çəkiyə malik olan yəhudi lobbisi bir çox alimlərin fikrincə ABġ-ın Yaxın
və Orta ġərq siyasətini Ģəkilləndirən baĢlıca faktorlardan biridir. Bu gün Yaxın və Orda Ģərq regionundakı
siyasi-iqtisadi proseslərə nəzər yetirsək bu proseslərdən ən çox yararlanan dövlətin Ġsrail olduğunu görmüĢ
olarıq. Ġsrailin regiondakı rəqibləri ya onun müttəfiqləri olmuĢ ( Misir, Ġordaniya), ya vətəndaĢ müharibəsi
nəticəsində xeyli zəifləmiĢ (Ġraq, Suriya), ya da müttəfiqi ABġ tərəfindən iqtisadi sanskiyalara məruz qalmıĢdır
(Ġran). Ġstər Misirlə yaxın münasibətlərin yaranmasında (Kemp Devid saziĢi), istər Ġraqın zəifləməsində (2003
iĢğalı), istərsə də Ġrana qarĢı sanksiyalarda Ġsrailin ən yaxın müttəfiqi olan ABġ böyük pay sahibidir. Bir sıra
tədqiqatçıların (MirĢaymer, Uolt) fikrincə ABġ-ın yaxın və orta Ģərq regionundakı Ġsrail yönümlü siyasəti onun
milli maraqlarına tam uyğun deyildir. Lakin bir qüvvə mövcuddur ki, o qüvvə ABġ xarici siyasətinin
istiqamətləndirilməsində baĢlıca rol oynayır. Həmin qüvvənin adı yəhudi lobbisidir.
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Bu məqalədə Avropa İttifaqının Yoxsulluqla Mübarizə Strategiyasında qarşıya qoyduğu və həyata
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Sosial Ġnteqrasiya
2000-ci ildə AĠ liderləri sosial inteqrasiya prosesini ortaya qoyarkən, Yoxsulluğun 2010-ci ildə ortadan
qaldırılması məqsədini hədəfləmiĢlər. Bu tarixdən sonra AĠ yoxsulluqla mübarizə və Sosial inteqrasiya
məsələlərində istər beynəlxalq strategiyaların yaradılmasında, istərsə də üzv ölkələr arasında siyasi
koordinasiyasını təmin etmək istiqamətində bir quruluĢ yaratmıĢdır. QHT-lər, sosial tərəfdaĢlar, yerli və
regional hakimiyyətlərin iĢtirakı ilə onlar bu prosesin mühüm bir parçası halına gəlmiĢlər. Beynəlxalq
siyasətlərə yoxsulluqla mübarizənin əlavə olunması yoxsulluq və sosial təcrid edilmə məsələsində siyasi
diqqəti artırmıĢ olub, məsələni ölkələrarası gündəmdən daha yuxarılara çəkmiĢdir. Yoxsulluqla mübarizə və
sosial təcrid olma məsələsindəki bu diqqət üzv ölkələri siyasətlərini ciddi Ģəkildə nəzərdən keçirməyə sövq
etmiĢ olub, ölkələrin hansı sahələrdə nə dərəcədə uğurlu olduğunu ortaya qoyaraq digər ölkələrin də
fəaliyyətinin inkiĢaf etməsi məsələsində Ģövqedici amil olmuĢdur. Sosial Ġnteqrasiya sahəsində AĠ aĢağıdakı
əsas məsələlərdə razılaĢma əldə etmiĢdir: (2,s.3)
 Nəsildən nəslə keçən çıxılmaz dairə quraraq uĢaq yoxsulluğunu aradan qaldırma
 Fəal cəlbetmə prosesini ön plana çıxararaq cəmiyyətdə və əmək bazarlarındakı zəif qrupları
gücləndirmək
 Hər kəs üçün insani məskunlaĢma imkanının təmin edilməsi
 Əlillər, etnik azlıqlar, qaçqınlar və digər zəif qrupların inteqrasiyanı artırmaq və ayrıseçkiliyin
öhdəsindən gəlmək
 Maliyyədən təcrid və hədsiz borcluluğun öhdəsindən gəlmək.
Sosial inteqrasiya 2000-ci ildə Lissabonda Avropa Birliyinin 2010-cu il etibarı ilə davamlı bir
iqtisadi böyümə gücünə malik, daha çox iĢ və sosial inteqrasiyaya, ətraf mühitə önəm verən dinamik və
rəqabətə davamlı bir iqtisadiyyat olma hədəfi əsasında qeyd edilən məqsədlərə çatmaq üçün izlənəcək
baĢlıca siyasət olaraq ortaya qoyulmuĢdur. Bu istiqamətdə sosial inteqrasiya prosesində ilk hədəflər
aĢağıdakı kimi müəyyənləĢmiĢdir: (3,s.345-361)
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 Kollektiv müəyyən edilən göstəricilər əsasında davamlı dialoq, informasiya və ən yaxĢı tətbiqetmə
yolu ilə sosial təcridin daha yaxĢı baĢa düĢülməsini təmin etmək.
 ĠĢ, təhsil, səhiyyə, peĢə təhsili və yaĢayıĢ yeri sahəsində üzv ölkələri həmrəyliyə təĢviq etmək:
Mövcud büdcə çərçivəsini nəzərə alaraq struktur fondların istifadəsini təmin etmək
 Prioritet hədəf qruplarının (azlıqlar, uĢaqlar, yaĢlılar kimi) prioritetlərini müəyyən etmək və ən uyğun
fəaliyyət seçimini üzv ölkələrin öhdəsinə buraxmaq
Struktur Fondlar və Avropa Sosial Fondu (ASF)
Avropa Birliyində yoxsulluq və sosial təcrid olunma ilə mübarizə məsələlərində Birliyin siyasi vasitə
kimi istifadə etdiyi böyük miqyaslı 3 əsas Fond var. Bu fondlar Avropa Sosial Fondu, (ASF) Avropa
Regional ĠnkiĢaf Fondu (ABKF) və Harmoniya (Cohesion) Fondudur. Birlik bu fondlara 2007-2013-cü illər
dövrü üçün ümumi büdcəsinin 35.7%-i (347.4 milyard Avro) ayırmıĢdır. Bu istiqamətdə böyük islahatlar
apararaq və üzv ölkələrə daha çox təĢəbbüs verərək yeni siyasətlər yaradılması məqsədi güdülür. Bu
siyasətlər üç əsas hədəf üzərinə cəmləĢir, bunlar: (4,s.2)
 Bir nöqtədə birləĢmə (Fondların 81.5%-i)
 Regional rəqabət və məĢğulluq (Fondların 16%-ı)
 Avropa regional əməkdaĢlığı (Fondların 2. 5%-i)
Avropa Sosial Fondu (ASF) üzv ölkələr tərəfindən iĢsizliyə qarĢı mübarizə, iĢçilərin məĢğulluq
vəziyyətini qorumaq və ən zəif qrup insanların əmək bazarlarına daxil olmasına mane olan baryerləri aĢmaq
üçün istifadə edilir. Üzv ölkələr ASF-in elastikliyindən istifadə edərək çevik surətdə operativ proqramları
tənzimləmək, bunları lazımi Ģəkildə dəyiĢdirmək və komissiya tərəfindən təklif olunan sadələĢdirmələr ilə
fondun tədbirlərini artırır. ASF həmçinin Birliyin uzun müddətli hədəflərinə çatmasına, inkiĢaf prosesinə və
sosial harmoniyasının təmin olunmasına dəstək olur.(5,s.6) 1957-ci ildə yaradılan Avropa Sosial Fondu
(ASF) sosial inteqrasiya və yoxsulluqla mübarizə məsələsində birbaĢa təsir məqsədi daĢıyır. Fond ilk
təĢkilatlanmadan etibarən əmək bazarlarını hədəf seçmiĢ, insanları iĢ həyatına geri qazandırma layihələri
(təhsil, məĢğulluq, həyat boyu öyrənmə) siyasəti yeritmiĢdir. Bununla yanaĢı, geniĢ miqyaslı Ģəkildə təcrid
olunmuĢ qrupların gücləndirilməsi (icma layihələr, sosial xidmətlər və s) mövzusunu da hədəfləri arasına
almıĢdır. ASF Qeyri-hökumət TəĢkilatlarını inkiĢafları üçün dəstəkləmiĢ, sosial iqtisadiyyat və sahibkarlığın
inkiĢafı məsələlərində dəstək proqramları yaratmıĢdır. 2007-2013-cü illər arasında, Avropa ittifaqı üzvlərinə
Avropa Sosial Fondundan 75 milyard Avro paylanılmıĢdır. Bu vəsaitlər Avropa Birliyi MəĢğulluq
Strategiyası nəzarətində beĢ prioritet məsələyə görə paylanmıĢdır, bu məsələlər;
 ĠĢçilərin uyğunluğunun artırılması
 "Aktiv olmayan "insanlar və iĢ axtaranların məĢğulluğa daxil olmasının təmin edilməsi
 Əngəlli insanların təhsil və tədris, sosial iqtisadiyyat, cəmiyyət və baxım xidmətlərini də əhatə
edəcək Ģəkildə iĢ yerlərində ayrı-seçkiliyə qarĢı mübarizə
 BəĢəri sərmayənin gücləndirilməsi
 TərəfdaĢlıq münasibətlərinə təĢviq edilməsi. (Bələdiyyədən Avropa Ġttifaqı səviyyəsinə qədərmSosial
tərəfdaĢlar və QHT-ləri əhatə edəcək Ģəkildə)
Bu maddələrdən də göründüyü kimi, ASF yoxsulluqla və sosial təcrid olunma ilə mübarizədə əsas təməl
kimi inkiĢaf və iĢ yeri münasibətlərini əsas strategiya hesab etmiĢdir. ASF-in əhəmiyyəti baĢ verən qlobal
iqtisadi böhran ilə daha da artmıĢdır. ASF böhran səbəbi ilə artan iĢsizliyin qarĢısını almaq üçün üzv
ölkələrin istifadə etdiyi ən əhəmiyyətli vasitələrdən biri halına gəlmiĢdir.
Minimum Əmək haqqı Dəstəyi
Avropa Birliyi üzv ölkələrinin bir çoxu normativ və inzibati yoxsulluq həddi olaraq hüquqi minimum
əmək haqqı fəaliyyəti həyata keçirir. Yalnız Macarıstan və Yunanıstan belə bir hüquqi minimum əmək haqqı
tətbiq etməsinə malik deyillər.(1,s.91)
Minimum Əmək haqqı
Dəstəyinin məqsədi iĢləməyə uyğun olmayan, Ģərəflərinə yaraĢan Ģəkildə yaĢayacaq kifayət qədər resurslara
malik olmayan insanların Ģərəfli yaĢayıĢını təmin etməkdir. 1992-ci ildəki ġura Təklifi ilə üzv ölkələrin bunu
əsas hüquq olaraq qəbul etmələri istiqamətində bir müzakirə edilmiĢdir. Üzv ölkələrin hamısı tərəfindən
dəstəklənən "Yoxsulluqla Mübarizə Strategiyası" yoxsulluğun çox ölçülü təbiəti və Sosial təcrid olunmağa
qarĢı təsirli mübarizə və bu strategiyada əsas açar kimi "Minimum Əmək haqqı Dəstəyi" qəbul edilmiĢdir.
Minimum Əmək haqqı Dəstəyi "son çarə sxemləri" kimi dəyərləndirilə bilər. Bu sxemlər sosial müdafiə
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sistemindən istifadə etməyən və ya bu hüquqlarını itirmiĢ Ģəxslər üçün bir təhlükəsizlik toru yaradırlar. Bu
nöqteyi-nəzərdən uzunmüddətli iqtisadi durğunluqda və iqtisadi böhranlarda çox daha əhəmiyyətli bir rol
təĢkil edir. 2007-ci ildə çap olunan ―Sosial Təminat və Sosial Müdafiə‖ hesabatında minimum əmək haqqı
dəstəyi mənbələrinə daha çox önəm verilməsini və kimsənin "geridə qalmaması" vurğulanmıĢdır. Bu
baxımdan Minimum Əmək haqqı Sxemlərinin davam edən sosial problemlər ilə mübarizədə lazımlı olduğu
və Avropa Birliyi vətəndaĢlarının bütün qabiliyyətlərini inkiĢaf etdirərək tam sosial inteqrasiyada həyatı bir
əhəmiyyət daĢıdığı vurğulanmıĢdır.(6,s.11)
2010 Sosial Təcrid Olunma və Yoxsulluqla Mübarizə Ġli
Avropada 1983-ci ildən bu yana vətəndaĢları müəyyən bir məsələ ilə bağlı məlumatlandırmaq, onların
baxıĢlarını və davranıĢlarını dəyiĢdirmək üçün dialoq qurmaq və s. üçün hər il müəyyən bir məsələdə
"Avropa Ġli" adında kampaniyalar təĢkil edilir. "Avropa Ġli" konsepsiyası beynəlxalq hökumətlərə sosial
məsələlərlə bağlı diqqət çəkmə imkanı tanıyır. 2000-ci ilin Mart ayında qüvvəyə minən Lissabon
Strategiyasında ortaya qoyulan 2010 ili etibarı ilə yoxsulluq və sosial təcrid olunmanın aradan qaldırılması
hədəfinin 10-ci ili və eyni zamanda hədəflər üçün son müddət olan 2010 ili üzv ölkələr tərəfindən
"Yoxsulluq və Sosial Mübarizə Ġli" kimi qəbul edilmiĢdir. 2010 Avropa Ġli üçün 26 milyon avroluq bir büdcə
ayrılmıĢ, bu büdcənin 17 milyon avrosu Avropa Birliyi tərəfindən qarĢılanıb geri qalan hissəsi isə özəl
sektorun iĢtirakı ilə maliyyə edilmiĢdir.(7,s.2) 2010 Avropa Ġlinin hədəflərimdən biri də yoxsulluq və
sosial təcrid olmağın sadəcə fərdləri təhdid etmədiyi, cəmiyyət həyatına və hətta iqtisadi inkiĢafa da mənfi
təsir göstərdiyini diqqətə çəkmək olmuĢdur. Birlik yoxsulluqla mübarizədə kollektiv məsuliyyətin
əhəmiyyətinin yenidən qazanılması, bunu edərkən də qərar alma mexanizmilə yanaĢı, dövlət və özəl
sektorların iĢtirakını təmin etməyi hədəf seçir. Avropa Ġlinin digər bir məqsədi isə 2008-ci ildə ortaya çıxan
beynəlxalq iqtisadi böhranın, AĠ-də böyümə və məĢğulluq sahələrində uzun müddət təsirlərinin ola biləcəyi
və bu təsirlərdən ən müdafiəsiz insanların ən çox zərər görməsidir. Bu səbəblə Avropa Ġlinin Avropada sosial
təcrid olunma məsələsində diqqətin artırılmasında çox mühüm təsirə malik olması məqsədi güdülmüĢ və
qlobal iqtisadi böhranın təsirlərindən heç bir ölkənin qaça bilməyəcəyinə görə sosial inteqrasiyanın qətiyyən
təĢviq edilməsi lazım olduğu ġura tərəfindən göstərilmiĢdir. 2010 Avropa Ġli özündə dörd əsas hədəfi
birləĢdirir; (8,s.3)
 Tanınma: Yoxsulluq və sosial təcridi yaĢayan insanların Ģərəfli insana yaraĢan Ģəkildə həyatda və
cəmiyyətdə yer almalarının ən əsas Ģəxsiyyət hüququ olduğunun hər kəs tərəfindən tanınması.
 Birgə Məsuliyyət və ĠĢtirak: Sosial inteqrasiya siyasətlərinə dövlət dəstəyinin təmin edilməsi,
yoxsulluqla və sosial təcrid olunmaqla mübarizədə kollektiv və fərdi məsuliyyətin vurğulanması, bütün
dövlət və özəl sektor nümayəndələrinin məsuliyyət götürməsinin təĢviqi
 Harmoniya: Daha uyğun bir cəmiyyətin təĢviqi, yoxsulluğun aradan qaldırılmasının bütün cəmiyyətə
faydalı olması mövzusunda heç kimin Ģübhə etməməsi
 Bağlılıq və Praktiki fəaliyyət: AĠ və üzv ölkələrinə yoxsulluq və sosial təcrid olma məsələsindəki
vədlərini xatırlatma və bütün səviyyədəki prioritet məqsədlərinin bu vədləri təqib etməsini təmin etmək
(9,s.2)
2020 Ġli Avropa Hədəfləri
Avropa Ġttifaqında Lissabon Strategiyası üzərindən 10 il keçməsinə baxmayaraq Lissabonda ortaya
qoyulan hədəflərə çatmada istənilən nailiyyət əldə olunmamıĢdı. 2008-ci ildə oraya çıxan qlobal iqtisadi
böhran Birliyin gələcəyə yönəlik siyasətlərinin formalaĢdırılmasında təsirli olmuĢdur. Bu baxımdan Lissabon
Strategiyasının hədəf ili olan 2010-da Lissabon strategiyasının yerinə keçəcək və 2010-2020 dövrü üçün
Birliyin geniĢ miqyaslı strategiyasını formalaĢdıran "Avropa 2020:Ağıllı, Davamlı və Ġnteqrasiyaedici inkiĢaf
üçün Avropa Strategiyası" adlı hesabat dərc olunmuĢdur. Məruzədə baĢ verən böhranın gələcək nəsillər
tərəfindən də hiss ediləcəyi, böhran səbəbilə son on ildə yaradılmıĢ iĢ və sosial inkiĢafın yox olduğu Ümumi
Daxili Məhsulun 2009-cu ilə görə 4% aĢağı düĢdüyü, sənaye istehsalının 1990-lar səviyyəsinə görə gerilədiyi
və 23 Milyon insanın, yəni Avropa fəal əhalisinin 10%-in iĢsiz qaldığı vurğulanıb. Bundan baĢqa, bu
böhranın Avropa Birliyi vətəndaĢları üzərində böyük bir Ģok effekti yaratdığı və AB iqtisadiyyatının əsas
zəifliklərinin də ortaya çıxarıldığı bildirilir. Hesabatın məqsədində Sosial və iqtisadi sahələrdə əldə edilən
uğurların yox olduğu və sosial və iqtisadi olaraq yeni bir dəyiĢikliyin vacib olduğu bildirilir. Bu dəyiĢikliyin
üç əsas prinsip əsasında formalaĢması planlaĢdırılır;
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 Ağıllı ĠnkiĢaf: Məlumat və innovasiya əsaslı bir iqtisadiyyat inkiĢaf etdirmək
 Davamlı ĠnkiĢaf: Mənbə fəaliyyətinin təĢviqi, daha yaĢıl və rəqabətə davamlı bir iqtisadiyyatın
təĢviqi
 Ġnteqrasiyaedici ĠnkiĢaf: Sosial və regional uyğunluğu təmin edəcək yüksək istifadəli bir iqtisadiyyat
yaratmaq
Bu prinsiplər əsasında Birlik strategiyasını yaradarkən, 2020-ci ildə harada olacağını müəyyən etmək və
bu hədəfləri izləyərək məqsədlərinə sadiq qalmağı qarĢısına məqsəd qoyur. Birlik 2020 ili etibarı ilə beĢ əsas
hədəf müəyyənləĢdirib:
 20-64 yaĢları arasında əhalinin 75%-in məĢğulluq səviyyəsinə çatdırılması
 AĠ-nin ümumilli gəlirinin 3%-in AraĢdırma-ĠnkiĢaf investisiyalarında istifadə edilməsi
 "20/20/20" iqlim/enerji hədəflərinin qarĢılanmıĢ olması
 Məktəbi yarıda saxlamanın 10%-in altına salınması və gənc nəslin ən az 40%-in üçüncü dərəcəli bir
diploma sahib olması
 Yoxsulluq təhlükəsində olan insanların sayının 20 milyondan daha az olması (10,s.3)
Avropa 2020 strategiyası, Lissabon strategiyasını əsas götürərək keçən 10 illik dövrdə nəyin yaxĢı
iĢləmədiyini, siyasi vasitələrin necə daha effektiv olmasını mühakimə edir. Qazanılan təcrübələrdən dərs
çıxarılması və daha təsirli bir strategiya yaradılması məqsədi güdülür. Bu strategiya ilə Avropa Birliyi
böhranın təsirlərini tez ataraq yeni bir mərhələyə keçməsi məqsədi hədəfləyir. Bu Yeni strategiya ilə; Ġqtisadi
inkiĢafdan məĢğulluğa, yoxsulluq və sosial təcrid olunmadan informasiya cəmiyyətinə keçidə qədər
Lissabonda müəyyən olunan hədəflərin inkiĢaf etdirilməsi, Lissabon strategiyasının 10 il daha yayılması
kimi dəyərləndirilə bilər.
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Avropa Ġqtisadi Birliyi Avropada kapital, xidmət və iĢçilərin sərbəst hərəkəti ilə əlaqədar bir iqtisadi
birlik kimi ortaya çıxmıĢdır. TəĢkilatı etibarı ilə AĠB-in intensivləĢdiyi sahə birgə sosial siyasətlərdən daha
çox ortaq iqtisadi siyasətlər idi. 1957-ci ildə imzalanan Roma Müqaviləsi sosial siyasət sahəsində
səlahiyyətləri üzv dövlətlərin üzərinə qoyarkən sosial siyasətlərin "AvropalılaĢmasını" nəzərdə tuturdu.
Ġqtisadi sahə kimi bir Sosial sahənin də formalaĢması fikri 1980-ci illərin əvvəlində gündəmə gəlmiĢdir. Bu
fikir 1986-cı ildə Vahid Avropa Aktı (Single European Act) ilə həyata keçmiĢdir. Vahid Avropa Aktı ilə
Birliyin birgə sosial siyasətlər həyata keçirməsinin önü açıldı. Avropa Birliyində Yoxsulluqla mübarizə
1957-ci il Roma Müqaviləsindən bu yana sosial siyasətin təkamülü ilə əhəmiyyətini artıraraq Birliyin
siyasətlərində önəmli bir prioritet halına gəlmiĢdir. Avropa sosial siyasətində Yoxsulluqla mübarizə ilə bağlı
ilk iĢlər 1974-ci ilə söykənir. Nazirlər ġurasının "Sosial fəaliyyət proqramına dair Prinsip qərarını" qəbul
etməsi ilə yaradılacaq Yoxsulluqla Mübarizə proqramlarının əsası qoyulmuĢdur.1975-ci ildə qəbul edilən ilk
pilot proqram 1980-ci ildə yoxsulluqla mübarizəyə yönəlik tamamlayıcı bir proqramla dəyiĢdirilmiĢdir.
1975-1981-ci illər dövrü ―Yoxsulluq 1 Programı (Poverty 1)‖ olaraq qəbul edilir. Yoxsulluq 1 Proqramını
1985-1989-ci illəri əhatə edən Yoxsulluq 2 Proqramı izləmiĢdir. Ġlk iki yoxsulluq proqramını daha az
imtiyazlı qrupların iqtisadi və sosial inteqrasiyasına dair orta müddətli Ġcma Fəaliyyət Planını əhatə edən
1989-1994-ci illər dövrü Yoxsulluq 3 Proqramı izləmiĢdir. "Sosial Hissə (Social Chapter)" Ġngiltərənin
Mühafizəkar hökumətinin veto etməsi ilə Maastrixt Müqaviləsində yer almamasına baxmayaraq digər 11
ölkənin razılaĢdığı "Sosial Siyasət Protokolu" istənildiyi kimi olmasa da qəbul edilmiĢdir. Bu proseslər 1994ci ildə komissiya tərəfindən hazırlanan, Almaniyanın qarĢı çıxması ilə rədd edilən "Yoxsulluq və Sosial
Təcridetmə və Həmrəyliyin Artırılması "ı hədəfləyən proqram təklifi ilə iflasa uğrasa da Yoxsulluqla
mübarizə mövzusunda yeni proqramlar sahəsindəki iĢlər davam etmiĢdir. Bu proseslər istiqamətində 1994-
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1999-ci illəri əhatə edəcək proqram Yoxsulluq proqramlarının uğuru məsələsində Almaniya və Böyük
Britaniyanın etirazları səbəbi ilə qəbul edilməmiĢdir. Bu proqramların nailiyyət səviyyələri mübahisəli olsa
da, aparıcı fəaliyyət kimi Avropada yoxsulluq və sosial təcrid olunmanın baĢa düĢülməsi və ölçülməsində
mühüm töhfələri olduğu qeyd edilməlidir. Avropa Birliyində yoxsulluq və sosial təcrid olunma ilə mübarizə
2000-ci ilin martında Lissabon strategiyasının qüvvəyə minməsi ilə yeni bir dövrə qədəm qoymuĢdur. "Açıq
ƏməkdaĢlıq Üsulu" ilə yoxsulluqla mübarizə və sosial təcrid olunma məsələlərində Milli strategiyaların
inkiĢaf etdirilməsinə və AĠ-a üzvü olan ölkələr arasında siyasi koordinasiyanın yaradılmasının təmin
edilməsinə çalıĢılır.
Lissabon Sammiti
Avropa Dövlət və Hökumət BaĢçıları ġurası yeni minilliyin baĢlanğıcında Avropanın iqtisadi və sosial
vəziyyətini qiymətləndirmək və 2010-cu ildən etibarən iqtisadi və sosial istiqamətlərdə ittifaqın hədəflərini
müəyyənləĢdirmək məqsədilə Lissabonda 2000-ci ilin mart ayında Portuqaliya baĢçılığında bir zirvə
görüĢündə toplandı. Bu sammitdə Avropa Birliyinin 2010-cu ildən etibarən daha yaxĢı iĢ imkanlarına sahib,
davamlı iqtisadi artımlı, yüksək sosial birlik və ətraf mühitə həssas dünyada ən rəqabətcil və ən dinamik
informasiya bazasına sahib iqtisadi blok olması hədəfi ilə "Lissabon Strategiyası" yaradıldı. Lissabon
strategiyasının yaradılmasının əsasında qloballaĢmanın gətirdiyi imkanlar və təhdidlər, iqlim dəyiĢikliyi və
ekoloji problemlər, Avropa Birliyində yaĢanan iĢsizlik, əhalinin yaĢlanması, sosial təhlükəsizlik xərclərinin
artması,ittifaqın texnologiya sahəsində ABġ və Yaponiyadan geri qalması və s. kimi problemlər dayanır.
(1,s.23) Bu problemlərin həlli üçün 3 sütunlu strategiya qurulmuĢdur:
• Tam rəqabətə davamlı, dinamik, biliyə əsaslanan iqtisadiyyata keçid üçün bir platform yaratmaqĠqtisadi sütun.
• Avropanın sosial modelini müəyyən etmək üçün insan resurslarının və sosial təcrid edilmənin təhlili Sosial sütun
• Ġqtisadi inkiĢafı təbii ehtiyatları yox etmədən həyata keçirməyi hədəfləmiĢ- Ətraf mühit sütunu.
Bu sütunlara əsaslanaraq, 2010-cu ildən Avropa Birliyində həyata keçiriləcək təməl hədəflər
müəyyənləĢdirilmiĢdir. Lissabon Sammitində ġura Avropa biliklərinə əsaslanan aktiv və dinamik rifah
dövləti yaratmağın həm Avropanın biliyə əsaslanan iqtisadiyyatının, həm də yeni iqtisadiyyatın sosial təcrid,
yoxsulluq və iĢsizlik kimi mövcud sosial problemlərdən qurtulmağın ən yaxĢı vasitəsi olaraq qəbul etdi.
Lissabon Sammitində alınan digər bir əhəmiyyətli qərar isə AB üzvü ölkələrinin fərqli Qanunvericilik
tətbiq etmələri və bürokratik ənənələri nəzərə alındıqda Yoxsulluqla və Sosial təcrid olunma ilə mübarizənin
"Açıq ƏməkdaĢlıq Üsulu (Open Method of Coordination)" vasitəçiliyi ilə keçirilməsi barədə razılığa
gəlinməsi olmuĢdur. Buna uyğun olaraq ġura üzvlərinə yoxsulluqla və sosial təcrid olunma ilə mübarizə
üçün daha əvvəl Avropa MəĢğulluq Strategiyası üçün keçirilən iĢlərə oxĢar Ģəkildə izlənib, periodik olaraq
qiymətləndiriləcək Milli Hərəkət Planlarının inkiĢaf etdirilməsi bildirilmiĢdir. Lissabon strategiyasında üzv
ölkələrdən 2010-cı ilə qədər qarĢıya qoyulan məqsədlərə çata bilmək üçün iqtisadi və sosial inkiĢafı
əngəlləyən problemlərin təcili Ģəkildə həll edilməsi tələb olunmuĢdur. Bu problemlər; Ġqtisadi sahədəki cinsi
ayrı-seçkiliyi, xidmətlər sektorundakı kifayət qədər yetərsiz inteqrasiya, regionlararası iqtisadi və sosial
fərqlər, iĢçi qüvvəsinin xüsusiyyətlərindəki boĢluqlar, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından
kifayət qədər istifadə edilməməsi, uzun müddətdir mövcud olan struktur iĢsizlik,əhalinin yaĢlanması və ABġ
və Yaponiya ilə AĠ arasında olan texnoloji fərq açıq olaraq göstərilmiĢdir.(2,s.23)
Açıq ƏməkdaĢlıq Üsulu
Açıq ƏməkdaĢlıq Üsulunun əsasları 1990-ci illərə əsaslanır. Açıq ƏməkdaĢlıq Üsulu ümumi məqsədlər
və ümumi göstəricilər üzərində razılaĢaraq, bu məqsədlərə çatmaqda nə qədər uğurlu olunduğunu
dəyərləndirən bir könüllü siyasi əməkdaĢlıq üsuludur. Açıq ƏməkdaĢlıq Üsulu müqayisələr əsasında və
mövzusundakı "ən yaxĢı" təcrübələri bölüĢərək yaradılan və bağlayıcı olmayan bir modeldir. Avropa
komissiyası Açıq ƏməkdaĢlıq Üsulunu; üzv ölkələrin konkret bir mövzu üzərində ortaq məqsədlərini təyin
etməkdə və hazırladıqları Milli Fəaliyyət Planlarına görə, Komissiya rəhbərliyində bir-birilərinin çıxıĢını
qiymətləndirməkdə və uğurlarından və uğursuzluqlarından dərs çıxarmaqda istifadə ediləcək bir üsul kimi
təsvir etmiĢdir. Açıq ƏməkdaĢlıq Üsulu yalnız qanunlar və qanunvericilik deyil, amma üzv ölkələr arasında
çevik və bir-biri ilə əlaqəli bir əməkdaĢlıq üsuludur. Açıq ƏməkdaĢlıq Üsulu 1992-ci il Maastrixt
Müqaviləsində ortaya çıxan Ümumi Ġqtisadi Siyasət Qanunları (Broad Economic Policy Guidelines) və daha
sonra 1997-ci il Amsterdam Müqaviləsi ilə həyata keçirilən Avropa MəĢğulluq Strategiyası (European
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Employment Strategy (EES))-ın qazandırdığı təcrübələrdən irəli gələrək Avropa Birliyinin yeni minillikdə
həyata keçirəcəyi sosial siyasətlərin əsas vasitəsi olmuĢdur. (4,s.38) Açıq ƏməkdaĢlıq Üsulu rəsmi olaraq bu
anlayıĢa hələ sahib deyilkən, ilk olaraq 1997-ci il Lüksemburq zirvəsində məĢğulluq iĢlərində ortaya çıxan və
daha sonra 1997-ci il Amsterdam Müqaviləsi ilə həyata keçirilən Avropa MəĢğulluq Strategiyasında tətbiq
olunmuĢdur. Avropa MəĢğulluq Strategiyasından sonra ümumi görüĢ ―çox böyük dəyiĢikliklər gətirməmiĢ
olsa da bir çox ölkəyə müsbət töhfə verdiyi‖ Ģəklində olmuĢdur. (3,s.118) Avropa MəĢğulluq Strategiyasıınn
həyata keçirilməsindən sonra, 2000-ci ildə Lissabon Sammitində Açıq ƏməkdaĢlıq Üsulunun Lissabon
Strategiyasının bir hissəsi kimi yoxsulluqla və sosial təcrid olunma ilə mübarizədə istifadə edilməsinə qərar
verildi. Bu qərar və tətbiq etmədən sonra Açıq ƏməkdaĢlıq Üsulu bir sosial siyasət aləti olaraq səhiyyə,
sosial, pensiya aktları kimi bir çox sahədə istifadə edilməyə baĢlanmıĢdır. Ġstismar sahəsinə görə
məzmununda bəzi dəyiĢikliklər olan Açıq ƏməkdaĢlıq Üsulu AĠ səviyyəsində bütün ölkələrdə məqsədlər,
milli fəaliyyət planları, əmsal qiymətləndirmə kimi ortaq faktorlar var. Açıq ƏməkdaĢlıq Üsulu beĢ əsas
element ətrafında yaradılır:
1.Birgə məqsədlər üzərində razılaĢmaq
2.Ən yaxĢı təcrübələri müqayisə etmək və irəliləyiĢləri qiymətləndirmək üçün birgə göstəricilər
yaratmaq
3.Sosial Ġnteqrasiya sahəsində iki ili əhatə edəcək Ģəkildə Sosial Ġnteqrasiya Milli Aksiya Planları
(National Action Plans for Social Inclusion) formalaĢdırmaq
4.Milli Fəaliyyət Planını təhlil edərək və qiymətləndirərək "Ortaq Ġnteqrasiya Raporları " (Joint
Inclusion Report) yaratmaq
5.QarĢılıqlı öyrənmə və lazımi əməliyyatların siyasi əməkdaĢlıq və ölkələr arasında mübadiləsini təĢviq
etmək məqsədilə bir Ġcma Fəaliyyət Proqramı (Community action Proqramma) yaratmaq.
Açıq ƏməkdaĢlıq Üsulunun əsas iĢ mexanizmi isə aĢağıdakı kimidir:
~Müəyyən olunan hədəflərin Milli Fəaliyyət Planlarına əlavə olunması
~Nitel və nicel kəmiyyət göstəricilərinin yaradılmasını
~Monitorinq, ölçmə və əmsalların qiymətləndirilməsi.
Üzv ölkələrlə yanaĢı, sosial siyasətdə Açıq ƏməkdaĢlıq Üsulu ilə əlaqələrin təmin edilməsi məqsədilə
Avropa Birliyi namizəd ölkələrin Birliyin sosial siyasətlərinə inteqrasiya olmalarını və Açıq ƏməkdaĢlıq
Üsuluna daxil olmalarını təmin etmək məqsədi ilə Birgə ĠnteqrasiyaHesabatları (Joint Inclusion
Memorandum) hazırlamasına qərar verilmiĢdir.
Nitsa Sammiti
2000-ci ilin dekabrında Fransanın Nitsa Ģəhərində keçirilən Avropa Birliyi sammitində Birlik üzvləri iki
illik (Ġyul 2001-Ġyun 2003) bir Beynəlxalq Fəaliyyət Planı hazırlamaq və həyata keçirmək haqqında ortaq
qərara gəldilər. Bu fəaliyyət planı üzv ölkələrdə 2010-cu ildən sosial təcrid və yoxsulluğun aradan
qaldırılmasına yönəlmiĢdir.(5,s.15) Yoxsulluqla mübarizə və sosial təcrid proqramları da daxil olmaqla
Avropa Komissiyası tərəfindən yaradılan ―Sosial Ġnteqrasiya üzrə birgə Hesabat‖ 2000-2005-ci illər ərzində
ittifaqın tədbirlər planını müəyyənləĢdirmiĢ və Avropa Sosial Modelinin müasirləĢdirilməsi mövzusunda
Lissabon sammitində qəbul edilmiĢ siyasətin həyata keçirilməsini məqsəd qoymuĢdur. Əsas məqsədlər 4
qrupda müəyyən edilmiĢdir:
1. ĠĢəgötürməni asanlaĢdıracaq tədbirlər görmək, bütün mənbələrə, hüquqlara, mal və xidmətlərə çıxıĢ
imkanlarını asanlaĢdırmaq.
2. Sosial təcridin qarĢısının alınması - Ġnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının bütün
potensialından istifadə edərək, heç kimin təcrid edilmədiyindən əmin olmaq. Təcridə səbəb ola biləcək
böhranları araĢdırmaq üçün tədbirlər görmək (məsələn borc, evsizlik, məktəbdən təcrid və s.)
3. Zəiflərə kömək etmək Xüsusi inteqrasiya problemi olan insanlara yardımı artırmaq. (Məs.əlillər)
Onların sosial təcrid olunduğu sahələrdə hərtərəfli tədbirlərin hazırlanması.
4. Bütün müvafiq qurumları səfərbər etmək - Sosial təcridlə mübarizə aparan insanların bu sahədə
rolunu artırmaq. Bütün siyasətlərdə əsas diqqəti təcridlə mübarizənin üzərinə çəkmək. (10,s.3)
Laeken sammiti
2001-ci ilin dekabr ayında Laekendə bir araya gəlinən Avropa sammitində 2010-cu ildən etibarən
yoxsulluğun və sosial təcrid olunmanın aradan qaldırılması məqsədi istiqamətində yoxsulluğun dəqiq bir
Ģəkildə ölçülməsinin bu məqsədin həyata keçirilməsinin ən önəmli hissəsi olduğu qeyd edilmiĢdir.
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Lissabonda sosial inteqrasiya, yoxsulluğun azaldılması, sağlamlıq və yaĢayıĢ yeri təminatı istiqamətində
müəyyən edilmiĢ siyasətə yeni töhfələr verməyin vacibliyi qeyd edilmiĢdir. Bundan baĢqa Avropa Zirvəsi bu
mövzuda statistikanın gücləndirilməsinə diqqət çəkmiĢ və Komissiyaya da tədricən üzv ölkələrin bu barədə
fəaliyyətlərinin güclənməsi üçün müraciətinin vacibliyini vurğulamıĢdır. (6,s.192) 2001-ci ildə yoxsulluq və
sosial təcrid vəziyyətinin ölçülməsində müvəffəqiyyətlər əldə edilmiĢ, əhəmiyyətli elmi iĢlər həyata
keçirilmiĢdi. Yeni Laeken yoxsulluq göstəricilərinə görə yoxsulluqda əsas nəyin ölçülməsi "AĢağı gəlir" –
dən "Yoxsulluq riski"-ə keçdi və statistik məlumatlar cinsiyyət və yaĢa görə ayrı-ayrılıqda iĢlənməyə
baĢlanıldı.(7,s.3)
Yenilənən Lissabon Strategiyası
Lissabon Strategiyası qəbul edildikdən sonrakı beĢ il ərzində əldə edilən nəticələr 2005-ci ildə Avropa
Komissiyası tərəfindən ―Ara Müddət Dəyərləndirilməsində‖ öz əksini tapmıĢdır. Bu qiymətləndirmədə
Avropa iqtisadiyyatının artım, məhsuldarlıq, məĢğulluq, yeni iĢ yerlərinin yaradılması və sərmayə
qoyuluĢunda gözlənilən performans göstərmədiyi ortaya çıxdı. 2005-ci il Avropa Zirvəsi Lissabon
Strategiyasını izlədi və bu strategiyaya yenidən baxıldı. Dəyərləndirmədə üzərində dayanılan ən əsas məsələ
bu qədər çox hədəf göstərmənin əslində hədəfsizlik olacağı və Strategiyanın əsas məqsədi olan məĢğulluq və
iqtisadi böyüməyə diqqət göstərməli olduğu vurğulanmıĢdır. Yeni Lissabon Strategiyasında Lissabon
məqsədləri üçün koordinasiya və daha yaxĢı idarəetmə mexanizmi, hədəflərə yönəlmiĢ siyasi vasitələr
yaratmaq üçün―Ġnteqrasiya edilmiĢ Təlimatlar‖ və ― Beynəlxalq Reform Proqramları‖ qəbul
edilmiĢdir.(8,s.3)
YenilənmiĢ Lissabon strategiyası ilə ilk strategiyada yer alan sosial və ekoloji
məqsədlər strategiyadan çıxarılmıĢ, böyümə və məĢğulluq məsələlərinə diqqət artmıĢdır. Bu baxımdan üzv
ölkələrdən aĢağıdakılar istənmiĢdir:
• Strategiyaya daha çox sahiblənmənin təmin edilməsi və bu mənada islahat proqramlarının
hazırlanması;
• Komissiya tərəfindən Açıq Koordinasiya metodunun daha da təkmilləĢdirilməsi
• AĠ-ın ümumi siyasəti, büdcə və Lissabon strategiyası arasında əlaqə yaradılması
2008-ci ildə Brüsseldə keçirilən Avropa Zirvəsində Lissabon strategiyasının 2008-2010-cu illəri əhatə
edən yeni dövr siyasəti müəyyən edilmiĢdir. Daha yaxĢı inkiĢaf edən və daha yaxĢı iĢ yaradan bir iqtisadiyyat
olmaq üçün yeni siyasətlər qəbul edildi. Zirvə toplantısının əsas mövzusu azad ticarətin geniĢləndirilməsi və
informasiyanın inkiĢafı, kiçik və orta müəssisələrə dəstək, investisiyalar, insani inkiĢaf və s olmuĢdur. (9,s.5)
Lissabon strategiyasının yetəri qədər uğurlu olmadığı qəbul edilmiĢ, yeni dövr üçün yaradılacaq
siyasətdə Lissabonla əldə olunmuĢ təcrübələrin Avropa üçün önəmli olduğu qeyd edilmiĢdir. Mart 2010-cu
ildə rəsmi olaraq bağlanan Lissabon Strategiyası 2010-cu il martında açıqlanan "Avropa 2020: Ġntellektual,
Davamlı və Daxili böyümə üçün Avropa strategiyası‖ ilə əvəz olundu.
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DĠPLOMATĠYADA MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI KOMMUNĠKASĠYA PROBLEMLƏRĠ
Təqdim olunan məqalədə mədəniyyətlərarası kommunikasiya birbaşa mədəniyyətlə bağlı mürəkkəb
struktur-semahtik kateqoriya kimi baxılır.Bu prosesdə insanların mentallığı öz əksini tapır.Eyni zaman da
mədəniyyətlərarası kommunikasiya müəyyən norma və prinsiplərin gözlənilməsi şəraitində uğurlr nətıcələrə
gətirə bilər.Əslində mədəniyyətlərarası dialoq fərqli mədəniyyətlərin daşiyıcıları olan insanların qarşılıqlı
fəaliyyətidir. Diplomatiya danışıqlar elmi kimi həm də mədəniyyətlərarası kommunikasiyanin işlək
mexanizmidir.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ДИПЛОМАТИИ
В представленной статье межкультурная коммуникация рассматривается как культурно обусловленное сложное структурно-смысловое образование, которое функционально входит в ментальный мир человека и влияет на него. В этом плане особое место принадлежит межкультурной
коммуникации с которой связаны нормы и правила поведения. Диалог культур реально осуществляется людьми, поэтому в межкультурной коммуникация акцент всегда ставится на взаимодействие
людей, принадлежащим разным культурам.
Kлючевые слова: Межкультурная коммуникация, межкультурный далог, сиситема знаков и
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PROBLEMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN DIPLOMACY
In the article presented, intercultural communication is viewed as a culturally conditioned complex
structural and semantic formation that functionally enters the mental world of a person and influences it. In
this respect, a special place belongs to intercultural communication with which norms and rules of behavior
are connected. Dialogue of cultures is really carried out by people, therefore in intercultural communication
the emphasis is always put on the interaction of people belonging to different cultures.
Key words: Intercultural communication, intercultural dalog, sign and symbol system, cultural values,
interaction process, public diplomacy, interests;
Mədəniyyətlərarası kommunikasiya (ünsiyyət) termini ötən əsrin ortalarından, 1954-cü ildə, ABġ-da
antropoloq tədqiqatçı Eduard Holl tərəfindən elmi dövriyyəyə buraxılmıĢdır. Onun mədəniyyətin
kommunikasiya ilə dialektik vəhdətdə olması və kommunikativ davranıĢın bu iki təməl üzərində
formalaĢması konsepsiyası o dövrdə bütün dünyada böyük maraq oyatdı. Ġndiki ğünümüzdə də mədəniyyət.
mədəniyyətlərarası kommunikasiya. Beynəlxalq ünsiyyət istiqamətindəki çoxsaylı tədqiqatlar, əsas etibarilə,
üç nəzəri təlimin nəticələrinə söykənir. Bu sirada Eduard Hollun adının birinci çəkilməsi təsadüfi
sayılmamalıdır.
Müəllifin adıılə bağlı olan kommunikasiya modelı (ilkin informasiya sistemləri) beynəlxalq danıĢıqların
aparılmasında, daha doğrusu, özünə xas maraqları olan aktorların qatildığı danıĢıqlarda uğurlu nətıcənin
alınmasında müstəsna dərəcədə düĢərlidir. E.Holl modelinəəsasən insanın bioloji təbıətindən boylanam on
müx-təlif fəaliyyət forması bütün mədəniyyətlərdəözünü informasiya sistemi kimi təsdiqləyir. Bu
tipologiyada birinci yerdəünsiyyət dayanır. Ünsiyyət, kom-munikasiya və danıĢıqlar az sayda fərqli
elemenləri olan, ana məqsədi isə tərəflər arasında məqsədyönlü informasiya mübadıləsi aparılmasından
ibarət olan fəaliyyət və davranıĢ formasıdır. Belə qənaət formalaĢır ki, ünsiyyət, kommu-nikasiya və
danıĢıqlar da mədəniyyət fenomenidir.
Qeyd edək ki, haqqında fikir bölüĢdüyümüz mədəni modelə daxil olunan on element- dən yalnız
birincisi, yəni ünsiyyət, fəaliyyət forması olaraq verbal formada, yəni dildən istifadə olunmaqla gerĢəkləĢır.
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Bütün digərləri isə qeyri-verbal informasiya sisteminə daxildir və yüksək informativliyə malikdir. Dili
ünsiyyətin vacib elementi sayan E.Holl eyni zamanda informasiyanın ötürülməsində qeyri-verbal
elementlərin payının 90% olduğunu iddia edir. DanıĢıqlara qatılan tərəfflər bir halda müxtəlif
mədəniyyətlərin daĢıyıcıları, digər halda isə eyni mədəniyyətlərin daĢıyıcıları, lakin müxtəlif dövlətlərin
təmsilçıləri ola bilər. Biz öncə mədəniyyətin kommunikativliyi haqqında dolğün təsəvvür yaratmalıyıq. Belə
ki, mədəiyyətin real mövcudluğu yalnız qarĢılıqlı fəaliyyətdə, insanlar araĢında informasiya mübadıləsi
aparıl- dıqda dərk olunur. Bu o deməkdir ki, mədəiyyət özü də informasiya prosesidir və müəyyən tarixi
Ģəraitdə insamların gündəlik həyat tərzini xarakterizə edir.Əslində mədəniy -yətlərarasıkommunikasiya
terminoloji mənada beynəlxalq kommunikasiya (ünsiyyət) termini ilə eynilik təĢkil edir. Ġkinci daha çox
diplomatiya, siyasət və informasiya texnologiyaları sahələrində iĢləkliyə malikdir. Bu terminləri fərqləndirən yeganə göstərici budur ki, mədəniyyətlərarası kommunikasiya fərqli mədəniyyətlərin qarĢilaĢmasıdırsa,
beynəlxalq kommunikasiya isə fərqli dövlətlərin və millətlərin qarĢılaĢmasıdır. Göründüyu kimi problemin
qəlizliyi millət, mədəniy-yət, dövlət kateqoriyalarına yanaĢmada, fəlsəfi düĢüncədə birmənalı cavab
olmaması ilə birbaĢa bağlıdır.Millət və mədəniyyət anlayıĢlarıüst-üstə düĢdükdə mədəniyyətlərarası kommunikasiya və beynəlxalq kommunikasiya terminləri arasındakı fərq dəözüözlüyündə sılınır.
Təəsüf ki, yaĢadığımız dünyada belə hal az təsadüf olunur. Odur ki, beynəlxalq, yəni
mədəniyyətlərarası kommunikasiya problemi hələ də elmi nəzəri təsdiqini axiracan tapmayıb. Xüsusilə
beynəlxalq danısıdlardakı ziddittəyləri birbaĢa mədəniyyətlərın müxtəlifliyi ilə tamamlamaq doğru deyildir.
Bu heç də o demək deyildir ki, bu kimi düĢüncələümumilikdə beynəlxalq danısıdların əhəmiyyətsizliyinə
iĢarədir. Əksinə, danıĢıqlar tərəflərin maraqlarıüzərində, eyni zamanda beynəlxalq əməkdaĢlıq çərçivəsində
müxtəlif mentalitetlərə və mədəniyyətlərə malik subyektlər arasında diplomatiya,siyasət və iqtisadi sahələrdə
aparılan özünəməxsus qaydalar çərçivəsində baĢ tutan nizamlanmıĢ prosesdir. Dilçilik tədqiqatlarında Ģərti
olaraq ünsiyyət və kommunikasiya arasında Ģərti olaraqünsiyyət həm praktik, həm də mənəvi bir proses kimi
təsəvvür olunursa, kommunikasiya əasən informasiya ötürülməsinə xidmət edir.Ünsiyyət subyektlər arasında
dialoq səklində qarĢılıqlı təmas formasıdır. Kommu-nikasiya isə bir subyektin digər subyektə
(subyektlərə)birtəfli münasibətidir, yəni monoloq-dur. DanıĢıqlar nəzəriyylərində isə komunikasiyanı
―nəzarət olunan ünsiyyət‖ (Ġ.Zartman) kimi qələmə verilir. Biz dəĢərti olaraq kommunikasiyanı vəünsiyyəti
eyniləĢdirməli olsaq, onda bunların ortaq funksiyalarına diqqət çəkməliyik.
DanıĢıqlarıĢərtləndirən iki əsas amil xüsusi diqqət tələb edir:
1.Tərəflər qarĢılıqlı asılıdır;
2.Tərəflər fərqli maraqlara malikdir
Bütün hallarda son nətıcənin maraqlardan asılılığı inkarolunmazdır. Maraqlar üst-üstə düĢdükdə
mədəniyyətlərin müxtəlifliyi arxa plana keçir. Mədəniyyətlərarası kommunikasiya prosesində tərəflərin birbirini baĢa düĢməməsinin səbəbini mədəniyyətlərin və dillərin müxtəlifliyində yox, milli Ģüurdakı və
təfəkkürdəki fərqlədə axtar-maq lazımdır.
Deyilənləri bir qədər fərqli interperitasiyasına alman tədqiqatçısı F.Xinnenkemin aĢa-ğıdakı
müddəalarında rast gəlmək mümkündür.
- bir birindən fərqli mədəniyyətlər mövcuddur;
- mədəniyyət və kommunikasiya bir biri ilə sıx bağlıdır;
- kommunikasiya iĢtirakcıları bütün hallarda hər hansı bir mədəyyəti təmsil edir;
- mədəniyyət kommunikasiyada özünü biruzə verir;
- mədəniyyət qarĢılıqlı kommunikatıv fəaliyyətin özünəməxsus yollarını müəyyənləĢdirir;
-ortaq mədəniyyət kommunikasiyanı asanlaĢdırır, fərqlı mədəniyyətlər ısəçətin- ləĢdirir.
Bildirək ki, E.Holl sistemində danıĢıqların aparilmasında aktuallığı ilə dörd element diqqəti çəkir və
prosesin mədəni komponenti kimi xüsusi yanaĢma tələb edir. Bular aĢa-ğıdakılardır: ünsiyyət, zaman,
məkam, sosial münasibətlər.Hər bir mədəniyyətin özünəməxsus ―zaman ölçüləri‖ mövcuddur. Bu fenomenin
baĢlıca xüsusiyyəti onunla bağlıdır ki, ona əslin-də diqqət yönəlmədən ixtiyari istifadə olunur.
Mədəniyyətlərarası kommunikasıyanın baĢlıca problemi də məhz tərəflərin zamana yanaĢmasının
müxtəlifliyindən qaynaqlanır. Təbii ki, həyatın əsasında dayanan ritm, həm mədəniyyətin dinamikası və
fəaliyyətin perspektıvlıyi, həm də zamanın konkret məqamlarla hüdudlanan lokal parçalarıdır. DanıĢıqların
tərəf-lərinin qarĢılıqlı münasibətlərinin faydalı olması zamana qarĢılıqlı hörmət tələb edir. Həyat ritmlərinin
müxtəlifliyi üzündən bir çox anlaĢılmaz və arzuolunmaz məqamlar yaĢanacağini nəzərə almaq
zəruridir.Asinxron ritmli danıĢıqlardan qaçmaq və sinxron davravıĢ nümayiĢ etdirmək faydalıəməkdaĢlığa
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aparan yeganə yoldur.
Bu günün gerçəklikləri sırasında çoxqütblü mədəyətlərlər dünyasında kommunikasiya-nın sirrləri xüsusi
yanaĢma tələb edir. Mədəniyyətlərarasıünsiyyət, kommunikasiya , danıĢıqlar ustalığı yad ünsiyyət
mədəniyəyəti üslubuna təsirinə düĢmək vəözünün malik olduğu dəyərləri qurban vermək prosesi deyildir.
Гаршылыглы мядяни ямякдашлыг, дювлятин хариcи -мядяни симасыны формалашдырмаг сийасяти
щеч вах бяшяр ювладыны ващид планетар мядяниййятя говуĢдурмайаcаг. Бу данıмаз щягигятин инкар олунмасы дцшцнcядян кянардыр. Tərəflərin qarĢılıqlı cəhdi yalnız mədəniyyətlər arasındakı məsafəni
qısaltmaqdan ibarət olmalıdır.
Qeyd edək ki, siyasət dünyasında mədəniyyətlərarasıkommunikasiya çox müxtəlif terminlərlə
qarĢilaĢdırılır. ‖Ġctimai diplomatiya‖, ―mülayim güc‖,‖xarici-siyasi strateji kommu-nikasiya‖ və s. kimi
terrminlərin dövriyyəyə buraxılmasıəslində problemə aydınlıq gətirmir. Beynəlxalq münasibətlərn
mövcudluğunun bütün dönəmlərində биткин ачыгламасы olmayan bu tiplı gediĢlər həmiĢə хариci мядяни
сийасятин ящямиййятли тяркиб елементи кими диэяр компонентлярlə вящдятдя təzahür etsə də düzgün
adı indi də tapılmayıb. ―Ictımai diploma-tiya‖ bütövlükdə elə―mülayim güc‖ deməkdir.Çünki onun əsas
məramı transmilli ideyaların gerçəkləĢməsi yolunda kommunikasiya və fasiləsiz informasiya axını kimi
qəbul olunma-lıdır. Bu fenomenin təbiətini açmaq niyyətində bulunan Britaniyalı tədqiqatçı Leonard Mark
göstərir ki, dövlət haqqında təsəvvür formalaĢdıra biləcək hər Ģey, kütləvi- informasiya vasi-tələri və internet
də daxil olmaqla mədəni-kütləvi tədbirlər, sərgilər, qardaĢlaĢan Ģəhərlər layi-hələri, səfərlər, tədris-mübadilə
proqramları, idman yarıĢları, kinofestivallar,milli məttbəx, brendlər və s. informasiya anlamına daxil edilir.
Belə qərara gəlməliyik ki,―ictımai diplomatiya‖ əslində kommunikasiyanin forma-larından biridir
vəĠnformasiya əsrində formalaĢan xarici siyasət strategiyası kimi ideyaların maraqların, normaların
―mülayim güc‖ səklində reallaĢmasıdır. Bütün bunlar isə mədəniy-yətlərarası kommunikasiya kateqoriyasına
daxildir.Bircə fərq ondan ibarətdir ki, ‖Ġctimai diplomatiya‖ və ―mülayim güc‖ monoloq təbiətli prosesdir,
mədəniyyətlərarası kommunika-siya isə sırf dialoqdur..
Müasir qloballaĢan dünyada baĢ verən sürətlı yerdəyiĢmələr insanları yad mədə-niyyərlərlə daha tez-tez
üzləĢdirir və onların öz peĢə funksiyalarındfn irəli ğələn vəzifələrin yerinə yetirilməsindəəngəllər yaradır.
Diplomatik nümayədəliklərin, beynəlxalq təsisatların, transmilli Ģirkətlərin personalının mədəniyyətlərarası
kommunikasiya problemləri ilə daha çox üzləĢdiyi etiraf olunmalıdır. Hər dəfə yeni bir dövlətə təyinat alan
diplomatlar, sözsüz kı, mədəniyyətlərarası kommunikasiya vərdiĢ və bacarıqlarını təkmılləĢdirmək zorunda
olurlar.
Mədəniyyətlərarası kommunikasiya bacarıqları anadangəlmə verilmir və diplomatların onun
incəliklərinə intuitiv yiyələnə bilməzlər. Klassik diplomatiyaya xas olan ənənəvi dis-kursları hər hansı ortaq
xarıcı dili (keçmiĢdə fransız gili) bilməklə tamamlamaq olar.Bu zaman tərəflər ünsiyyət axarındakı xətalara
əhəmiyyəf vermədən bir-brini anlaya bilir.QarĢı tərəfin mədəni gəyərlərinə zidd ən xırda təzahur isə boyük
narazılığa səbəb olur. Hələ də ABġ -ı dünyanın ağası kimi təqdim etməyəçalıĢan ideoloqlar birtərəfli
qaydada dığər tərəflərin danıĢıqlarda amerikalılarla razılaĢmalarını tövsiyə edirlər, ―...çünki onların qüdrətı
və gücü bütün dünya ilə razılaĢmamağa bəs edir‖(P.ġarp). Müəllif eyni zamanda amerikanlarla
danıĢıqlardaki çətinliklərin mədəniyyətlə bağlı olmadığını təsdiqləyir və E. Hollun təliminə kölğə salır.
Ğücsüz və zəif tərəflərin güclü tərəfləünsiyyəti ziddiyyətsiz təsəvvür oluna bilməz.Əgər amerikanlar
danıĢıqlarda təhqirə yol vermirsə, bunu yüksək mədəniyyət və qarĢı tərəfin səxsiyyətinə və mədəniyyətinə
hörmət kimi qəbul etmək lazımdır. Əlbətdə bu kimi düĢüncələr yanlıĢdır və dünya proseslərini ayaqlamaq
cəhdidir. Amerikanlar haqqında bir vaxt bu dövlətdə səfərdə olan rus yazıcısıY.Наэибин belə
qənaətdəolmüĢdü: «...Америкада щяр шей ъязб-едиъидир. Инсанлары вахта щюрмят едян, сон дяряъя
дягиг, гялбиачыг адамлардыр. Дцшцнцрсян ки, онларла щяр иши эюрмяк асандыр. Нядянся уъадан
гящгящя чякиб эцлмяк, ян язиз адамыны баьрына бярк-бярк сыхыб кцряйиня тякрар-тякрар
дюйяълямяк адятиндян чох-чох узагдырлар. Щятта эцлцмсямякдя дя чох гысганъдырлар. Цзляриндя
тябяссцм йох кимидир. Билмирсян достдурлар, йохса ....».
Güclünün danıĢıqlara ehtiyacı olmadığı fikrini illər öncəsi Fransa prezidenti ġarl de-Qoll səsləndirmiĢdi.
«Эцъ» категорийасы da mədəniyyətlərarası kommunikasiya rbvb бейнялхалг мцнасибятляр системини
характеризя едир вя фяалиййятядя юзцнц бирузя верир. «Эцъ» dиъяр тяряфя реал вя интенсив тясир
эюстярмяк бахымындан щям дювлятлярарасы мцнасибятлярдя, щям дя бейнялхалг мцнасибятлярдя
инкар олунмур. Анъаг бунун хариъи сийаси мягсядлярин эерчякляшмяси цчцн йеэаня васитя олмасы
да гябулолунмаздыр.―Mədəni savad nəzəriyyəsi‖ nin müəllifi Erik Donald XirĢ isə əksinə, yad dilə və
mədəniyyətə malik insanlarla müəyyən məqamlarda, zaman və məkan daxilində danıĢıq aparmaq üçün, yənə

238

effektiv informasiya ötürmək və qəsul etmək üçün, yetərli fon bilgilərinə malik olmağı zərurət sayır və bunu
mədəniyyətin zirvəsi adlandırır. Bu mənada ―informasiya‖ və ―güc‖ üst-üstə düĢür.
Hər halda, diplomatiya danıĢıqlardan, danıĢıqlar isə mədəniyyətdən kənar deyildir. Əks halda ABġ-ın
indiki prezidehti Donald Tramp ġimali Koreya lideri Kim Çen In ilə (12 iyun 2018.Sinqapur) və qısa vaxtda
Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə(16 iyul 2018.Helsinki) görüĢə qatılmazdı. Hər bir dövlət uzunmüddətli
mədəni əlaqələr və informasiya strategiyası hazırlayarkən üç istiqamətdə is görülməsini vacib sayır:
1.Gündəlik ünsiyyət -(dövlət, onun siyasəti, görəcəyi iĢlər ,atacağı addımlar barədə bütün Ģəbəkələr
vasitəsi ilə məlumatlar yaymaq)
2. Strateji ünsiyyət (maraqların təmin olunmasına cəhdlər)
3. Etibarlıəlaqələrə nail olmaq (seminarlar, konfranslar keçirmək, ianələr vermək, təqaüdlər təsis etmək,
iç adamları, fikir sahibləri ilə təmas nöqtələrini tapmaq və informasiya ĢəbəkələrinəçıxıĢı təmin etmək.
Beynəlxalq ünsiyyət özünəməxsus norma və prinsiplər əsasında baĢ tutur və tərəflərin ortaq marağı
protokolla nəzərdə tutulanları ardıcılıqla yerinə yetirməyə sövq edirsə, bunun özü də mədəniyyətlərarası
dialoqdur.
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Since the end of the 20th century, a new stage in the struggle for hegemony in the Middle East begins.
Different countries of the world tried to get their share from the region‟s oil reserves. The article analyzes
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Müasir dünyanın geosiyasi mərkəzlərindən biri kimi Yaxın ġərq bölgəsi tarixən də, müasir dövrdə də
coğrafi mövqeyinə və təbii sərvətlərinə görə dünyanın digər regionlarından fərqlənmiĢdir ki, bunun nəticəsi
olaraq daima dünya dövlətlərinin, xüsusilə ABġ, Rusiya, Avropa dövlətlərinin diqqət mərkəzində olmuĢdur.
Tarix boyu Yaxın ġərqdə nüfuz dairəsi uğurunda bu dövlətlər arasında mübarizə getmiĢdir. Ġstər ABġ-ın,
istərsə də Rusiyanın Yaxın ġərqdə nüfuz dairəsi uğurunda mübarizəsi və regiona müdaxiləsi, habelə Avropa
dövlətlərinin ayrı-ayrılıqda Yaxın ġərqdəki proseslərə təsiri onun belə mürəkkəb və qarıĢıq vəziyyətə gəlib
düĢməsinə səbəb olmuĢdur.
Qeyd edək ki, böyük dövlətlərin, yəni ABġ, Ġngiltərə, Almaniya, Fransa, Rusiya və digərlərinin Yaxın
ġərqdə əsas maraqlarının toqquĢması özünü regiondakı münaqiĢələrdə daha aydın göstərir. Yaxın ġərqdə bu
dövlətlərin maraqlarının toqquĢmasına gəlincə, məsələn Rusiya regionda, xüsusilə Ġraqda neft istehsalını öz
əlində tutmağa çalıĢırdı, hətta uzun zaman da S.Hüseyn rejimi neft ehtiyatlarının istismarını məhz rus
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Ģirkətlərinə, xüsusilə də LUKOYL-a vermiĢdi. Müharibə olacağından ehtiyatlanan LUKOYL öz buruqlarını
satıb Ġraqdan çıxmıĢdı (11, s. 206).
XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən etibarən Rusiya Yaxın ġərqdə müstəqil siyasət yeritməyə baĢladı.
Doğrudur bu siyasət SSRĠ-nin yeritdiyi siyasət qədər effektli olmasa da, öz təsirini bölgə üzərində hər halda
hiss etdirir. Rusiya «Ġraq məsələsi»ndə həmiĢə ABġ-a rəqib olduğu üçün ona nəzərən Ġraqı dəstəkləyən
dövlət olmuĢdur. Təbii ki, Rusiya da öz maraqlarından çıxıĢ edərək Ġraqın ABġ nüfuz dairəsinə keçməsinə
imkan vermək istəmirdi. Çünki neft ehtiyatlarna görə dünyada 2-ci olan və Yaxın ġərqin əlveriĢli
mövqeyində yerləĢən Ġraq ABġ nüfuz dairəsinə keçərsə Rusiya artıq Yaxın ġərqdən sıxıĢdırılmalı olacağını
və ABġ-la arasındakı güc nisbətinin böyüyəcəyini görürdü.
ABġ-ın 90-cı illərin əvvəllərində Ġraqa gözlənilən müdaxiləsinə Rusiyanın reaksiyası özünü o qədər də
gözlətmədi. Belə ki, Rusiya ABġ-ın hərbi müdaxiləsini dəstəkləmədi və BMT Təhlükəsizlik ġurasında
çıxarılıcaq qərarları əsas tutacağını bildirdi. Ġraqın Küveyti iĢğal etməsi Yaxın ġərqdə mövcud, lakin zəif
qüvvələr balansını yenidən pozdu. Ġran və Əfqanıstandakı hadisələr səbəbindən ABġ 70-ci illər boyunca
bölgə siyasətinin əsasını təĢkil edən ―Nikson doktrinasını‖ tərk etdi və ―Karter doktrinasına‖ uyğun olaraq
bölgədəki hərbi gücünü artırmağa baĢladı. Lakin bu bölgədə yeni bir böhranın yaranmasının qarĢısını ala
bilmədi və 1990-cı il avqustun 2-də Ġraq Küveyti iĢğal edib, onu XIX əyaləti elan etdi. Bu isə həm Fars
körfəzi, həm də Yaxın ġərqdə qüvvələr balansını Ġraqın lehinə pozdu və ABġ-ın maraqlarını da təhlükə
altında qoyurdu (8, s. 265).
ABġ-ın Ġraq siyasəti S.Hüseynin hakimiyyəti daxildə iqtidarın birliyini poza bilmədi. S.Hüseyn bu
mübarizədən ABġ-ın hərbi gücdən istifadə etmək fikrindən çəkindiyi nəticəsi ilə çıxdı və iki dövlət
arasındakı böhranları istiqamətləndirməkdə üstünlük əldə etdi. ABġ-ın Ġraq siyasəti iflasa uğradı. Ġraqa qarĢı
həyata keçirilən embarqo 2000-ci ildəki hadisələrlə ciddiliyini itirməyə baĢladı. Belə ki, əvvəlcə
qaçaqmalçılıq Ģəklində olsa da, artıq 2001-ci ildə Ġordaniya, ciddi iqtisadi itkilərə görə sanksiyalardan
birtərəfli qaydada çıxmanı nəzərdə tutan BMT Nizamnaməsinin 50-ci maddəsindən istifadə edərək rəsmi
Ģəkildə bundan imtina etdi. Onun ardınca Liviya, Misir, Tunis və Türkiyə də bu rejimdən çıxdılar (3). Artıq
ərəblər ABġ-ın onları özlərinin istədiyindən daha çox qoruduğu və bunun lazımsız olduğu barədə
fikirləĢirdilər. Ġran inqilabının bölgədə yayılma potensialını itirməsi də ərəblərin öz ölkələrində Ġranın
dəstəklədiyi qruplar tərəfindən təhdid edilməsi riskini minimuma endirmiĢdi (4, s. 87).
ABġ-ın bölgə siyasətinin qarĢısında ideoloji problemlər də dayanırdı. Ərəblərin çoxu qloballaĢmanın
imperializmin bir vasitəsi olaraq görür və ona qarĢı sərt mövqe nümayiĢ etdirirdilər və Qərb dəyərlərinin
formalaĢdırdığı təzyiq altında onlar liberalizmə yox, Ġslama və mühafizəkarlığa daha sıx sarıldılar ki, bu
proses indi də davam etməkdədir. Bir çox aparıcı politoloqlar hesab edirdilər ki, Körfəz böhranının ən
qorxulu nəticələrindən biri bir çox ərəb ölkələrində siyasətin islamlaĢdırılmasıdır. Bu hərəkat isə açıq-aydın
antiamerikan xarakterlidir. Həm də ABġ-a qarĢı mövqe sosial-iqtisadi sahəyə də daĢınılır. Belə ki, Körfəz
böhranından sonra pozulan iqtisadi quruluĢun səbəbləri kimi ABġ və onun Ģirkətləri sayılırdı. Səudiyyə
Ərəbistanında hər il artan büdcə kəsiri 2002-ci ildə 12 mlrd dollara, Küveytdə isə 8,2 mlrd dollara çatmıĢdı.
Ġndi Səudiyyə Ərəbistanının əhalisinə olan daxili borcu 169 mld dollardır. Bu isə antiamerikan hissələrin
daha uzun müddətə maliyyələĢdirilməsini və prosesin uzadılmasını mümkünsüz edirdi (11, s. 289).
Ġraqa qarĢı müharibəni ABġ üçün cəlbedici edən baĢlıca səbəb neft amili idi. Belə ki, Ġraq 112 milyard
barel neft ehtiyatları ilə dünyada Səudiyyə Ərəbistanından sonra ikinci yerdədir. Belə bir strateji xammal
mənbəyinin ələ keçirliməsi isə qlobal hegemonluq üçün vacibdir, çünki Qərbi Avropa və Yaponiya bu
bölgənin neftindən asılıdırlar. Digər tərəfdən amerikan Milli energetika institutunun 2001-ci il üçün
hesabatında deyilir ki, Ġran və Rusiya birlikdə ABġ-ın neftə olan tələbatını ödəməyə qadirdirlər. Bu isə o
demək idi ki, ABġ-ın OPEK ölkələrindən asılılığı heçə enəcəkdi (10). Həm də bu ABġ-a dünya bazarlarında
neft qiymətlərinin formalaĢmasında hakimiyyəti Səudiyyə Ərəbistanının əlindən almağa kömək edəcəkdi.
ABġ-ın reallaĢdırmağa çalıĢdığı ―Böyük Orta ġərq‖ layihəsinin pərdəarxası məqsədinin neft olması artıq
Ģübhəsizdir. ABġ-ın keçmiĢ dövlət katibi K.Rays layihəni "MərakeĢdən Çin sərhəddinə qədər 22 ölkənin
siyasi və iqtisadi coğrafiyasını dəyiĢdirəcək" layihə kimi səciyyələndirmiĢdi (6, s. 201).
―Böyük Orta ġərq‖ layihəsinin reallaĢdırılması gediĢində baĢ verən ―ərəb baharı‖ hadisələri həmin
layihənin mühüm atributlarından biri olmuĢdu. Hadisələrin iĢtirakçıları baĢ verənləri ―kommunikasiyaya
əsaslanan inqilab‖ adlandırırdılar. Ekspertlər arasında isə məsələyə münasibət birmənalı deyildi. Onlardan
bəziləri deyilənləri ciddi qəbul etmir və bunların sadəcə Facebook və Twitter saytları üçün növbəti reklam
aksiyası olduğu fikrini irəli sürürdülər. Digər bir qismin fikirlərinə görə, əvvəlki illərdə edilən cəhdlər
uğursuz olsalar da (məsələn, Tibetdə, Qırğızıstanda), 2011- ci ilin əvvəllərində ərəb ölkələrində baĢ verənlər
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artıq yeni eranın - ―internet inqilabı erası‖nın baĢlandığını əyani Ģəkildə göstərdi (1, s. 265).
Suriyada "Ərəb baharı"na gəlincə isə, həm Suriya, həm də Ġran rəsmiləri bunun Ġsrailin maraqlarına
xidmət etdiyi fikrindədirlər. Türkiyə rəsmilərinin fikrincə, "Ərəb baharı" regionun demokratikləĢməsi
zərurətindən doğan və sadəcə ərəb dövlətlərinə xas olan siyasi bir prosesdir. Əslində, hadisələrin
baĢlanğıcından "Ərəb baharı"nın gec-tez regionda fərqli istiqamətdə inkiĢaf edəcəyi heç kimdə Ģübhə
doğurmurdu. Politoloqlara görə, hətta PKK terror təĢkilatının lideri Murat Karayılan Qətərin "əl-Cəzirə"
telekanalına açıqlamasında "Ərəb baharı"ndan ilham alaraq regionda "kürd baharı"nın baĢ verəcəyinə
ümidvar olduğunu bildirmiĢdi. Ərəb baharının yaĢandağı ilk gündən Türkiyə 2 prinsip irəli sürüb və indi də
bu prinsiplər dəyiĢməz olaraq qalmaqdadır. Birincisi, Türkiyə ərəb ölkələrində demokratik dəyiĢikliklər tələb
edən xalqların yanında olacaq, ikincisi, bu dönəmin qan tökülmədən baĢa çatması üçün mümkün olan bütün
diplomatik yollardan istifadə edilməsinə çalıĢacaqdır (5, s. 167).
Qeyd etməyə dəyər ki, bölgə dövlətləri tərəfindən ABġ-ın yenidən hegemoniya qurma istəyinə qarĢı
çıxıldı. Bu dönəm ABġ-ın qlobal və regional güc olaraq zəiflədiyi, bölgə aktorları olan Türkiyə və Ġranın isə
bölgə siyasətinin artmağa baĢladığı dövrün baĢlanğıcı oldu. Bu dövr üçün Türkiyə xarici siyasətinin tək
problemi Ġsraillə münasibətlərinin pozulması oldu. Lakin Ġsraillə münasibətlərin pozulması özü də,
Türkiyənin bölgədəki gücünün bir qədər artmasına, Ġranla münasibətlərinin bir qədər normallaĢmasına səbəb
oldu.
Türkiyənin Qərblə yanaĢı ġərqə də aktiv Ģəkildə inteqrasiyaya meylli olması, Avropa qarĢısında öz
maraqları naminə sərt duruĢu onun Ərəb dünyasında nüfuzunu artırmaqla bərabər, regionda proseslərə
birbaĢa qatılmaq və söz sahibi olmaq, eləcə də regional problemlərlə bağlı hesablaĢılmalı dövlət olmaq
mövqeyinə qaldırdı. Türkiyənin Ġsrail siyasətində mövqeyinin isə ərəb dünyasına ―anti-sionizm‖, ―Ġsrail
düĢmənliyi‖, ―müsəlman birliyi‖ kimi hissləri yenidən qaytardığı haqda fikirlər də mövcuddur (5, 167).
Politoloqlar arasında belə bir fikir mövcuddur ki, ―Ərəb baharı‖ gözləntiləri doğrultmadı, ehtimal
edildiyi qədər inqilabi ola bilmədi. BaĢqa sözlə, yaxın zamanlarda Yaxın ġərq regionunda əsaslı
dəyiĢikliklərin baĢ verəcəyinə ümid etmək olmaz, hətta belə bir fikir mövcuddur ki, əgər Suriyada B.Əsəd
hakimiyyətdə qala biləcəksə, gələcək Yaxın ġərq, ərəb inqilabları baĢladığı ərəfədə, yəni 2010-cu ildə olan
Yaxın ġərqdən çox da fərqlənməyəcəkdir. Ayrı-ayrılıqda regionda maraqlı dövlətlərə gəlincə isə, ABġ-ın
regionu bütünlükdə, xüsusilə də Ġran və Suriyanı, yaxın zamanlarda öz təsir dairəsində görə bilmə ehtimalı
çox aĢağıdır. Rusiyanın isə əksinə, Suriya – Qərb münasibətlərində əldə etdiyi uğurdan sonra regionda
mövqeyi bir qədər də möhkəmləndi.
Tunis və Misirdəki dəyiĢikliklərdən sonra Suriya xalqı siyasi azadlıqlarını tələb etmək üçün 2011-ci ilin
yanvarın 26-da ərəb baharına qədəm qoydu ki, hadisələr son nəticədə vətəndaĢ müharibəsinə gətirib çıxardı.
Suriyalı 13 yaĢlı Hamza əl-Hatibin tutulması və iĢgəncələr üzündən ölməsi Suriya inqilabının simvolu halına
gəldi. BaĢlanmıĢ nümayiĢlər daha sonradan böyük kütlə halında Suriyanın mühüm Ģəhərləri olan Həma,
Latakya, Dera, Homs və DəməĢqə yayıldı. NümayiĢçilərlə təhlükəsizlik gücləri arasında qarĢıdurma sonra
Suriya ordusundan ayrılan əsgər və zabitlər Riyad əl-Əsədin baĢçılığı ilə Azad Suriya Ordusu yaradaraq,
Suriyada vətəndaĢları qorumaq üçün fəaliyyətə baĢladı (7, 124).
Suriyada 2011-ci ildən baĢlayan daxili müharibə indiyənədək davam etməkdədir. Böyük dünya
güclərinin maraqlarinın toqquĢduğu Suriyaya NATO-nun və Rusiyanın müdaxiləsi baĢ vermiĢ, burada
olduqca mürəkkəb siyasi vəziyyət yaranmıĢdı. ABġ, Rusiya, Çin və s. dövlətlərin iĢtirakı ilə 30 iyun 2012-ci
ildə keçirilən Cenevrə-1 konfransında yol xəritəsi ortaya atılmaqla bərabər, K.Annanın missiyasının davam
etməsi və bir müvəqqəti hökümətin qurulması məsələsində ortaq qənaətə qatıldığı görünsə də bu da nəticəsiz
olmuĢdu.
Diplomatik-siyasi danıĢıqların davamı kimi Cenevrə-2 konfransı da H.Əsəd rejiminin on minlərlə insanı
iĢgəncələrlə öldürdüyünü ortaya çıxaran Ģəkillərin kölgəsində reallaĢmıĢdır. Hətta 1-ci Cenevrə konfransında
vurğulanan müvəqqəti hökümətin qurulması məsələsinin burada müzakirəsi mümkün olmamıĢdı. Digər
tərəfdən BMT Təhlükəsizlik ġurası 22 fevral 2014-cü ildə Suriya hökümətinin vətəndaĢlara hücum və
mühasirə siyasətindən imtina etməsini və BMT-in yardımlarının çatdırılmasına icazə verən 2139 saylı
qətnamə qəbul etmiĢdi (2).
Suriya münaqiĢəsində Ġsrail dövlətinin gözləntiləri çoxdur. Xatırladaq ki, 2013-cü ilin əvvəlindən Ġsrail
Suriyaya 3 dəfə zərbə endirmiĢdir. Ġsrail və Suriya hökumətləri Ġsrail hərbi hava qüvvələrinin DəməĢqi
bombalamasından sonra yaranmıĢ gərgin vəziyyəti müzakirə etmələrinə baxmayaraq ortada nəticə görünmür.
Bununla yanaĢı, Israil tərəfinin Suriya ilə sərhəddə təhlükəsizlik tədbirlərini daha da gücləndirdiyi bildirilir
(9). Suriya artıq 2017-ci il may ayının 5-dən etibarən Ġsrailə qarĢı müharibə elan etmiĢ, Livanın Xarici iĢlər
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naziri Adnan Mənsur isə ―Ġsrailin Suriyaya qarĢı mövqeyini və beynəlxalq ictimaiyyətin məsələyə biganə
yanaĢmasını‖ qınamıĢdı.
Regionda yaranmıĢ situasiyani dəyərləndirən bir sıra ekspertlər yaranmıĢ vəziyyətin Suriyanın
suverenliyini pozulmasına yönəldiyini də istisna etmirdilər. ―Suriya bu vəziyyəti cavabsız qoymayacaq.
Lakin onu da unutmamalıyıq ki, BəĢər Əsədin cavab verib-verməyəcəyi yalnız Ġran və ―Hizbullahdan‖
asılıdır. Bütün qərarları verən Ġrandır. Müharibənin ―böyük‖ və ya ―kiçik‖ olmasına da məhz Ġran qərar
verəcək‖- deyə yəhudi politoloqlarından biri məsələyə aydınlıq gətirmiĢdi. Özlüyündə aydındır ki, ABġ-ın
baĢlıca məqsədi Ġranı Ġzraillə toqquĢdurmaq və Ġrana müdaxilə etməkdir. Ancaq bu ssenarinin iĢlənməsi ABġ
üçün getdikcə çətinləĢməkdədir, çünki Rusiyanın, Çinin, Ġranın və s. dövlətlərin birliyinə qarĢı durmağın nə
demək olduğunu ABġ-da anlayırlar.
Onu da qeyd edək ki, Ġran özünü ―Suriyanın təhlükəsizliyinin qarantı‖ adlandırıb və ölkə arasında birgə
müdafiə saziĢi imzalanmıĢdır. Suriyanın bu dəfə də Ġrandan kömək gözlədiyi güman edilir. ―Ola bilər ki,
Suriya hökuməti cavab hücumu həyata keçirsin, lakin bu hücumun açarı Tehranın əlindədir‖-deyə ekspertlər
bildirirlər. Əbəs yerə deyil ki, Ġsrailin Suriyaya hücumu əslində Ġrana xəbərdarlıq kimi dəyərləndirilir. Qeyd
edək ki, Suriyaya hücum zamanı Ġsrailin hədəflərindən biri də məhz bu ölkədəki Ġran raketləri olub. Ġsrail
kəĢfiyyatının məlumatına görə, ―Ġran təĢkilatları tərəfində ―Hizbullaha‖ göndərilən Ġranın Fateh-110 raketləri
‖DəməĢqdən Ģimalda yerləĢən Camrayya məntəqəsində saxlanılır (3). QarĢılıqlı ittihamların və hərbi
əməliyyatların baĢ alıb getdiyi Yaxın ġərqdə politoloqlara görə, sülh və sabitliyin yaxın zamanların iĢi
olduğu görünməməkdədir.
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Müasir dünya suyasətinin mərkəzində olan Yaxın Şərqdə mürəkkəb və ziddiyyətli proseslər baş
verməkdədir. Hazırda bu regionda ABŞ, Rusiya, Cin, Türkiyə, İran və Səudiyyə Ərəbistanı kimi dövlətlərin
maraqları toqquşmaqdadır. Məqalədə regionda müasir vəziyyət, hadisə və proseslərin inkişaf ssenariləri
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MODERN GEOPOLITICAL SITUATION IN THE MIDDLE EAST
Currently, complex and contradictory processes are taking place in the Middle East, which is the
epicenter of the modern world. Currently, the interests of the USA, Russia, China, Turkey, Iran and Saudi
Arabia are clashing in the region. The article discusses the current situation in the region, scenarios of
developments and processes.
Key Words: The Middle East, USA, Russia, the region of the region, geopolitics, oil factor, hegemony,
"Arabian herb", confrontation, competition, security.
Müasir Rusiya, habelə keçmiĢ sovet siyasətĢünaslığında Yaxın ġərq, Qərb politoloji fikrində Orta ġərq
adlandırılan Aralıq dənizi hövzəsi ölkələri (8, 3) uzun zamanlardan bu günə kimi mürəkkəb tarixi
proseslərdən keçdiyini və ərəb xalqlarının da məhz bu prosesdə formalaĢdığını görürük. Əvvəllər hərbi güc
və hərbi aristokratiya hesabına Ġspaniyadan Hindistanadək olan ərazini idarə edən Ərəb xilafəti din daxilində
yaranan parçalanma ilə gələn məzhəblərarası müharibə, Osmanlı fəthləri ilə təqribən 500 il türklərin
hakimiyyətində qalan ərəblər və nəhayət mandat rejiminin bitməsi ilə yaranan müstəqil ərəb dövlətləri –
regionda cərəyan edən hadisələrin yığcam icmalıdır. Hazırda strateji əhəmiyyətə malik olan ərəb bölgələrinə
MərakeĢ, Liviya, Suriya, Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri, Oman Sultanlığı, Yəmən,
Livan, Əlcəzair kimi ölkələr aid edilirlər ki, bunlar hazırda dünya siyasətinin episentrindədirlər və iki mühüm
amillə: neft və geosiyasət amili ilə sıx bağlıdırlar.
XX əsrin ikinci yarısından etibarən aktuallıq kəsb edən «Фялястин проблеми» иля yanaĢı ейни эеостратежи, ъоьрафи реэионда йерляĢən «Ираг проблеми», «Ərəb baharı» və Suriya hadisələri дя тябии ки,
enerji faktorunun тясири olmadan ютцшмцр вя онун актуаллыьыны бир гядяр дя артырыр. «Йахын
Шярг» реэиону щям эеостратежи ящямиййятиня эюря, щям зянэин тябии сярвятляриня эюря дцнйанын ян апарыъы бюлэясидир. Буна эюря дя даим дцнйанын диггят мяркязиндя олан яразидир. KeçmiĢ
sovet və müasir Rusiya ciyasətĢünaslığında Yaxın ġərq və Orta ġərq anlayıĢları bir-birindən fərqləndirilir.
Yaxın ġərq dedikdə Aralıq dənizinin Ģərq sahillərindəki 15 dövlət, Orta ġərq dedikdə isə iki ölkə - Ġran və
Əfqanıstan baĢa düĢülür. Qərb, xüsusilə ABġ politoloji fikri Böyük Orta ġərq anlayıĢından istifadə edir və bu
ad altında bütün Yaxın və Orta ġərq baĢa düĢülür (2, 17).
XX əsrin sonlarından etibarən Yaxın ġərqin həyatında yeni era baĢladı. SSRĠ-nin dağılmasından sonra
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Qərbin və dünyanın lideri olmağa can atan ABġ-ın Orta ġərqlə bağlı həyata keçirməyə baĢladığı proqram
ümumiyyətlə dünyada hege-monluq uğrunda gedən mübarizənin özünü bariz Ģəkildə göstərdiyi bölgəyə
çevrilmiĢdi. Belə ki, ABġ-ın həm gizlədə bilmədiyi və hətta gizlətməyə çalıĢmadığı strateji
maraqları Orta ġərqdə həll olunurdu. ABġ-ın nəzərdə tutduğu Orta ġərq proqramının həyata keçirilməsi
bu ölkələrin dünyanın gələcəyi ilə bağlı planlarının təminatı demək idi.
Müasir dünyanin heç bir regionu Yaxın və Orta ġərq qədər dünya gücləri üçün böyük əhəmiyyət və
prioritet kəsb etmir. Çünki bu region həm zəngin enerji sərvətlərinə malikdir, həm də beynəlxalq əhəmiyyətli
su, quru və hava yolları buradan keçir. Dünyanın üç aparıcı dinlərinin – iudaizmin, xristianlığın və islamın
müqəddəs məkanları burada yerləĢir. Üç qitənin kəsiĢdiyi nöqtədə yerləĢən Yaxın ġərq, eyni zamanda
VaĢinqton üçün fəal rəqabət meydanı kimi də qəbul edilir. Müasir dövrdə bu rəqabət ABġ-ın Avropa birliyi,
Rusiya, Çin, Asiya tərəfdaĢları və rəqibləri arasında gedir. Politoloqlara görə, bu da güclü dövlətlərin
regional münasibətlərində özünü üç amillə aydın surətdə biruzə verir: regional iqtisadi əməkdaĢlıq və
inteqrasiya, neft amili, dini amil (5, 26).
Geosiyasi və enerji maraqları baxımından region Avropa Ġttifaqı dövlətlərinin,ABġ-ın, Rusiyanın, Çinin
və s. dövlətlərin maraqlarındadır. Rusiyanın tarixi müttəfiqləri olan Suriya və Ġraq bu regiondadır. ABġ
enerji ehtiyacının böyük bir hissəsini Orta ġərqdən aldığı üçün neftin problemsiz və davamlı Ģəkildə axınını
təmin etmək və bölgədə ABġ-ı qane edə biləcək Ģəkildə sabitlik və təhlükəsizliyin əldə edilməsi həyati
əhəmiyyət daĢıyır. II Dünya savaĢından sonra Ġsrailin yaranması ilə ABġ dünyanın yeni güc mərkəzi olaraq
bu ölkə ərazisini özünün hərbi poliqonuna çevirməklə, dünyanı yeni hərb təhlükəsi ilə təhdid edən yeni
məkanın formalaĢmasına nail oldu. Bu məkan həm də Qərblə ġərq arasındakı maraqların toqquĢduğu
yeni ünvan oldu. Bu regionda kiçik dövlətlərin üz-üzə qoyulması əslində böyük güc mərkəzlərinin
maraqlarından qaynaqlandığından, hadisələrin gediĢində baĢ verən dramatizm artan xətlə müĢahidə olunurdu
(3).
Bununla belə, Ġsrail-Fələstin/Ərəb dünyası qarĢıdurmasının yarım əsrdir ki davam etməsi, Ġraqda
mövcud olan qeyri-sabit Ģərait, Ġran və Suriya problemləri, ABġ-ın bölgədəki mənfəətlərini hədələyən ən
əhəmiyyətli mövzular olmuĢdur. Orta ġərqin xüsusilə Ġsrail-Ərəb dünyası qarĢıdurması nəticəsində regional
və beynəlxalq terrorizmin mərkəzi halına gəlməsi həm regional, həm də beynəlxalq sabitlik və təhlükəsizliyə
hədə olduğu üçün yeni bir siyasi və coğrafi quruluĢa ehtiyac duyulmuĢdu. Ayrıca ən əhəmiyyətli
mövzulardan biri də bölgədə ABġ-ın tək müttəfiqi mövqeyində olan Ġsrailin milli təhlükəsizliyi problemidir
ki, bu problem ABġ-ın bölgə mənfəətləri ilə inteqrasiya olunmuĢ və əsas ünsürlərdən biri halına gəlmiĢdi.
Yaxın ġərqin bir region kimi dünya siyasətindəki yerini ilk növbədə enerji amili müəyyənləĢdirir,
ekspertlərə görə bu bölgədə dünyada kəĢf olunmuĢ heft ehtiyyatlarının 60 faizdən çoxu cəmləĢmiĢdir (9, 5758). Regionun enerji hasilatının artan xəttlə inkiĢafı və dünyada enerjiyə tələbatın müntəzəm olaraq artması
regionda hegemonluq uğrunda mübarizəyə çoxsaylı yeni aktorların qatılmasının baĢlıca Ģərtlərindən biridir.
Hazırda Avropa Ġttifaqı neftin 82%, qazın 57%-ni idxal edir ki, bu göstəricilərə görə o, dünyada ilk yeri
tutur. Nəzərə alaq ki, bu statistikada Yaxın ġərq neftinin payı çox böyükdür (1, 44).
Yaxın və Orta ġərqin Əfqanıstandan tutmuĢ Tunisə qədər müxtəlif ölkələri artıq uzun müddətdir ki, Yer
kürəsinin ―qaynar nöqtələri‖ arasında öncül yerdə dururlar. Bu regionun belə nüfuz qazanmasında baĢlıca
rolu burada maraqları toqquĢan böyük dövlətlər oynayırlar. Regionda yaranmıĢ münaqiĢələr və böyük
dövlətlərin burada öz söz haqlarını itirməmək istəyi vəziyyəti bir az da mürəkkəbləĢdirir. Regionun ərəb
dövlətlərində siyasi aktorların marağı bir çox səbəblərdən yaranıb. Belə ki, ərəb ölkələrin yerləĢdiyi bölgə
həm də dünyanın ən böyük enerji və xammal (neft, qaz və s.) ehtiyatına malik regionudur, bölgənin OAPEK
və OPEK-də birləĢən Səudiyyə Ərəbistanı, Ġraq, Suriya, Küveyt, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri, Qatar, Yəmən,
Oman və baĢqa dövlətləri dünya neft və qaz ehtiyatlarının yarısından çoxuna malikdirlər (6, 5-6).
Yaxın ġərqdə regional münasibətlərdə nəinki Rusiya, ABġ, Çin kimi, habelə regionun öz dövlətləri
arasında qarĢılıqlı etimadsızlıq yaranması, regionun malik olduğu potensialdan maksimal istifadə
olunmasının arxa plana keçməsi, kollektiv sülh və təhlükəsizliyə olan tələbin daha da artması, zorakılığın,
təzyiqin gündəlik həyatda təlabata çevrilməsi dövlətləri Yaxın ġərqə diqqətini daha da artırmağa məcbur
edirdi. Bu region Rusiya və ABġ-ın xarici siyasətində hərbi, iqtisadi, siyasi, ideoloji spektrləri özündə cəm
edən region kimi qəbul olunur. ABġ siyasətçi və strateqlərinin siyasi təyinatına əsasən, Yaxın ġərqin dünya
sistemindən kənarda qalması beynəlxalq münasibətlərdə qüvvələr balansının pozulmasına səbəb ola bilərdi.
ABġ-da 2001-ci il 11 sentyabr hadisələri dünyada yeni təhlükəsizlik sisteminin yarandığı dövr hesab
olunmaqla yanaĢı, ABġ-ın xarici siyasətində daha aqressiv və qəti mövqelər tutmasına gətirib çıxardı,
Rusiyada isə baĢ verənlər sanki sükutla müĢahidə olunmağa baĢlamıĢdı. 17 Sentyabr 2002-ci ildə imzalanan
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və 20 sentyabrda ictimaiyyətə təqdim olunan ―Milli Təhlükəsizlik Strategiyası‖ ABġ-ın yeni xarici siyasət
konturlarını müəyyən edirdi. Bu konsepsiya ilə ABġ dünyada azadlıq, insan haqları, insan ləyaqəti və sərbəst
açıq bazar tipli Ģüarlarla bir növ yeni dünya düzəni yaratmağı və bu düzəni poza biləcək real təhlükələrn
hərbi güclə qarĢısını almağı hazır olduğunu bəyan edirdi (10).
Məlum olduğu kimi, ABġ Əfqanıstanda Taliban rejiminin süqutuna nail olduqdan sonra 2003-cü il
martın 20-də Ġraqa daxil oldu və hərbi əməliyyatlar aprelin 10-da Bağdadın süqutu ilə sona çatdı. Bununla da,
Amerika yeni ―rejim dəyiĢdirmə‖ siyasətini Əfqanıstandan sonra Ġraqa da Ģamil etdi və Səddam Hüseynin
baĢçılıq etdiyi Bəəs rejiminə son qoyuldu. Əslində, müharibə sonrası vəziyyəti diqqətlə araĢdırdırsaq ABġ-ın
Orta ġərqlə bağlı ilkin məqsədlərinin sadəcə Fələstin-Ġsrail münaqiĢəsinə həll yolu tapmaqdan ibarət
olmadığını anlamaq çətin deyildir (4, 214).
YaĢanmıĢ tarixdəki ayrı-ayrı epizodların təhlili ABġ-ın region siyasətinin incəliklərinə aydınlıq gətirmək
imkanı verirdi. Belə ki, amerikalı ĢərqĢünas B.Lyüisin fikrincə, soyuq müharibə dövründə Qərb ölkələri və
ABġ-ın radikal Ġslamçı hərəkatlardan ehtiyat etməsinə ən yaxĢı nümunə Suriya rejiminin 1982-ci ildə Həma
qiyamını xüsusi qəddarlıqla yatırması və ABġ dövlətinin buna heç bir reaksiya verilməməsidir. Müəllif
yazırdı ki, ―Suriya Prezidenti Hafiz Əsədin əmri və Ģəxsi nəzarəti altında həyata keçirilən faciədən o zaman
çox danıĢıldı, müzakirə edildi. Həma Ģəhərində baĢ verən müdhiĢ qətliam belə bir müddət keçdikdən sonra
Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Suriya ilə olan ―qardaĢlıq‖ münasibətlərinə heç bir xələl gətirmədi (7, 14).
Ġraqa olan müdaxilənin 2004-cü ildə artıq Ģiddətli bir müharibəyə çevrilməsi və Amerika ordusunun
gözlənilən uğurları əldə edə bilməməsi bir tərəfdən onun beynəlxalq imicinə zərbə vurdu, digər tərəfdən isə
regionda Rusiya, Çin, Türkiyə, Ġran kimi aktorların olduqca fəallaĢmasına gətirib çıxardı. Təsadüfi deyildi ki,
ABġ 2004-cü ildən etibarən ―ġər Oxu‖-na qarĢı yeni müharibə növündən – siyasi, iqtisadi və psixoloji
təzyiqdən istifadə etməyə baĢladı. Bu strategiya çərçivəsində ABġ-ın xarici siyasətinin əsasını etnik
azlıqların qorunması, insan haqlarının müdafiəsi, demokratikləĢmə kimi müddəalar təĢkil edirdi. Əvvəlcə
―Böyük Orta ġərq‖, daha sonra isə ―GeniĢlənən Orta ġərq‖ adı ilə gündəmə gələn və məğzi tam olaraq
müəyyən edilə bilməyən plan ABġ-ın mülayim siyasətçilər qrupuna xitab olsa da, həqiqətdə təhdid təĢkil
edən siyasi rejimlərin məhv edilməsinə yönəlmiĢdi. Ġraqda Bəəs rejimini qanlı müharibə yolu ilə məhv edən
və bunu dünyaya ―demokratikləĢmə‖ kimi təqdim edən ABġ rəhbərliyi Orta ġərqin yenilənməsini də bu
planla təsdiq etmiĢ oldu. Regionda ―ərəb baharı‖ hadisələrinin ardınca gündəmə gələn Suriya hadisələri,
ĠġĠD-in peyda olması və s. böyük dövlətlərin geosiyasi ambisiyalarının konturlarını göstərməklə yanaĢı, bu
güclər arasında tarazlığın yaranmadığını göstərirdi. Belə final isə Yaxın ġərqdə sülhh və sabitliyin elə də tez
bərqərar olmayacağını göstərirdi.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ФОРМА ПРОФЕССИНОЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Настоящая статья посвящена проблемам изучения дипломатического дискурса в контексте
коммуникативных процессов в профессиональной деятельности. Как инсти-туциональная коммуникация дипломатический дискурс фактически является процессом взаимообщения и взаимодействия в
письменной и устной форме с использованием языка между равнозначными субьектами. Безусловно,
дипломатический дискурс нельзя рассматривать вне функций языка, речи и общения. Одновременно
денный вид дискурса по своей природе является межкультурным дискурсом.
Ключевые слова: дипломатический дискурс, институциональная коммуника -ция, процесс взаимообщения, функции языка, межкультурный дискурс, профессиональ-ная деятельность;
V.B.Cəfərov, K.C.Məmmədov
“Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri” kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti
DĠPLOMATĠK DĠSKURS PEġƏ KOMMUNĠKASĠYASININ FORMASI KĠMĠ
Məqalə diplomatik diskursun pesə fəaliyyətində kommunikativ proseslər istiqamətin- də öyrənilməsi
probleminə həsr olunub.İnstutsional kommunikasiya olaraq diplomatik diskurs faktiki olaraq dildən istifadə
olunmaqla bərabərhüquqlu subyektlər arasında yazılı və şifahi formada gerçəkləşir.Odur ki, diplomatik
diskurs eyni dərəcədə dilin, nitqin və ünsiyyətin funksiyalarından kənar baxıla bilməz.Diskursun bu forması
ös təbiətinə görə həm də mədəniy- yətlərarası diskursdur.
Açar sözlər: diplomatik diskurs, institutsional kommunikasiya, qarşılıqlı ünsiyyət prosesi, dilin
funksiyaları,mədəniyyətlərarası diskurs, peşə fəaliyyəti
V.B.Jafarov, K.J.Mammedov
Department of Diplomacy and Modern Integration Processes, BSU
DIPLOMATIC DISCOURSE AS A FORM OF PROFESSIONAL COMMUNICATION
This article is devoted to the problems of studying diplomatic discourse in the context of communicative
processes in professional activities. As an institutional communication, diplomatic discourse is actually a
process of intercommunication and interaction in writing and verbally using language between equivalent
subjects. Of course, diplomatic discourse cannot be viewed outside the functions of language, speech and
communication. At the same time, the kind of discourse, by its nature, is intercultural discourse.
Key words: diplomatic discourse, institutional communication, language functions, the process of
intercommunication, intercultural discourse, professional activities;
Конец ХХ и начало ХХI вв. ознаменовались в мире резко усилившимся процессом глобализации.
Oна охватила экономическую, политическую и культурную сферы общества. Глобализационные
процессы, проявляющиеся в расширении и углублении взаимосвязей между народами и государствами, оказывают существенное влияние практически на все сферы жизнедеятельности человека. Всеохватывающую природу и потенциал глобализации трудно оценить однозначно лишь с точки зрения
конструктивного и деструктивного влияния.
В связи с текущим процессом глобализации страны всего мира подвержены разного рода преобразованиям, которые влекут за собой изменения в нашем восприятии окружающего мира и нашем
отношении к нему. Одним словом, мировое сообщество переживает сложный этап всех общественных процессов. Причиной данных изменений послужило множество факторов, и, несомненно, значительную роль в этом сыграло интенсивное развитие международной дипломатии, а именно процесс
дипломатической коммуникации, который принято называть дипломатическим дискурсом.
Tермин «дискурс» (от фр. discours – речь). обозначает речь, процессы языковой деятельности и
предполагающие их системы понятий. В современной науке пока не существует общепризнанного
определения понятия дискурс, несмотря на его чрезвычайную популярность и широкое использование. В научных работах авторов можно находить множество трактовок и интерпретаций понятия
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дискурс. Однако , до сих пор само «понятие дискурса так же расплывчато, как и понятие языка, общества, идеологии. Мы знаем, что зачастую наиболее расплывчатые и с трудом поддающиеся определению понятия становятся наиболее популярными. Дискурс – одно из них» .(6.46) В целом, в философии, логике, социологии, политологии и в дипломатии под дискурсом понимается вид речевой
коммуникации, либо общение, реализуемое посредством определенных речевых практик. Данный
термин желательно рассмотреть в двух плоскостях:
1.«Термин как конкретное коммуникативное событие, фиксируемое в письменных текстах и устной речи, коммуникативном пространстве».
2.«Термин как совокупность тематически соотнесенных текстов: тексты, объединяемые в дискурс, обращены, так или иначе, к одной общей теме. (10 14-16)
В большинстве случаев понятие дискурс соотносится с понятием текст. Дискурс, как правило,
это текст: « состоящий из двух или нескольких предложений, находящихся друг с другом в смысловой связи» (7.5) При функциональном подходе дискурс трактуют широко, подводя под это понятие
все, что говорится или пишется (2.3. ),(3.7) . Другими словами, дискурс трактуется как речевая деятельность, реализующаяся в письменной, устной (диалогической, полилогической, монологической)
или паралингвистической форме.
Значит дискурс – текст связной речи, состоящий из последовательности коммуни-кативных единиц языка, превышающих по объему простое предложение, Дискурс рождается в тот момент, когда
текст попадает в зону внимания интерпретатора, который принимается за чтение или же слушание
текста в реальном времени. стимулируя в его сознании состояния, сходные с состояниями отправителя, что порождает схожие смыслы и ассоциации.
Дипломатический дискурс- особый статусно-ориентированный дискурс, в рамках которого реализуется речевое взаимодействие представителей института дипломатии в целях установления и поддержания контакта и на информационного обмена в предметной сфере дипломатия. Институциональный дискурс надо понимать как систему взаимодействия между различными институтамиобщественными организациями, регулирующими коммуникативный процесс в профессиональной деятельности. Институциональная коммуникация, к которой можно отчасти отнести и дипломатическую, представляет собой протяженный во времени и пространстве диалог, оформленный такими языковыми средствами, которые придают речевому поведению конвенциональный характер,.
Во всех этих процессах главная роль отводится языку.
Изучение проблем связанных с дипломатическим дискурсом представляется весьма сложным
именно потому, что институт дипломатии имеет глубокие истори-ческие корни развития и совершенствования. Следовательно и дипломатический дискурс в рамках которого реализуется речевое взаимодействие представителей института дипломатии, как особый статусно-ориентированный дискурс,
направленное на установление и поддержание контакта и на информационный обмен, характеризуется исторически изменчивостью. Термин институт указывает на исторически сложившуюся форму
взаимоотношения людей и организацию их совместной деятельности в наиболее важных сферах общественной жизни. В частности, образование важнейшего института дипломатии вызвано также
насущными потребностями общества.
Делается вывод о том, что институциональный дискурс представляет собой «речевое взаимодействие представителей социальных групп или институтов друг с другом, с людьми, реализующими
свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся общественных институтов, число которых определяется потребностями общества на конкретном этапе его развития/. Отметим, что слово
дипломатия в его современном значении впервые ввел в обиход французский дипломат, посол Людовика XIV в нескольких европейский странах Франсуа Кальер в своей известной работе «Способы ведения переговоров с государями» (1716). Однако и в данной работе при трактовке термина дипломатия отсутствует характеристика средств дипломатической деятельности. Сюда можно отнести и дипломатический дискурс.
Задачи дипломатического дискурса в целом можно свести к задачам концепции внешней политики государства. Ценности дипломатии и, следовательно, дипломати-ческого дискурса, сводятся к соблюдению принципов суверенного государства, разрешению споров дипломатическими средствами,
то есть путем ведения переговоров, ориентации на многополярное сотрудничество и т.д. Все перечисленные ценности и принципы являются элементами международно-правовых документов и
неотъемлемыми частями дипломатического протокола. К событиям дипломатического дискурса от-
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носятся конференции, саммиты, брифинги, пресс-конференции, приемы на разных уровнях и т.д.
Практика показывает, что любой социальный институт функционирует по своим правилам в соответствии с нормами, предъявляемыми к дискурсивной и функциональной деятельности его участников.
Обратим внимание на то, что дискурс не является застывшей субстанцией, а представляет собой
динамическое образование, которое, определяется как реагирующее на актуальные общественные
изменения, осуществляющее экспансию в другие сферы, но стабильно сохраняющее основные формальные и содержательные признаки. Именно динамический характер дискурса обусловил изменения, произошедшие в современной дипломатической коммуникации. Следует отметить, что социолингвистика выделяет два основных типа дискурса: персональный (личностно-ориентированный)
и институциональный (статусно-ориентированный).
В первом случае говорящий выступает как личность во всем богатстве своего внутреннего мира,
во втором случае – как представитель определенного социального института . Дипломатический дискурс, бесспорно, входит в разряд институциональных дискурсов, наряду с политическим, экономическим, юридическим, коммерческим, адми-нистративным, военным, педагогическим, религиозным,
медицинским, деловым, реклам-ным, спортивным, научным, сценическим и массовоинформационным и др. дискурсами.
Характерным является то, что происходящие в мировом сообществе процессы, достаточно сильно влияют на дипломатическое общение и естественно отражаются на содержании дипломатического
дискурса. Так, прозрачные границы позволяют расширять пространство одного дискурса и обусловливают проникновение в него других типов дискурса. По этой же причине границы современного дипломатического дискурса беспрерывно расширяясь включают в себя элементы всех вышеназванных
дискурсов.
При анализе дискурса требуется само собою исходить из знаний о языке, речи, общения, коммуникации и, конечно же переговоров. Именно потому, что в любой форме дискурса присутствуют
неотъемлемые компоненты коммуникативно- речевой деятельности: отправитель – сообщение –
получатель. Данная последовательность соответствует линейной модели передачи и получения информации Шеннон-Уивера (линейная модель). Дипломатическую коммуникацию следует рассматривать в первую очередь как специфический обмен информацией, в результате которого происходит
процесс передачи информации определенного содержания от отправителя к получателю либо в письменной, либо в устной форме. В ряде же случаев в смешанном виде.
Понятно, что дипломатическое общение- это не межличностное общение, а межве-домственное,
межгосударственное, где целью коммуникации является изменение поведе-ния, установление связи и
оказание влияния не по отношению к отдельной личности, а к целому государству или ведомству.
Функцию письменного дипломатического дискурса выполняет дипломатическая переписка в виде различных официальных корреспонденций и документации дипло-матического характера(личные
ноты, вербальные ноты, памятные записки, меморандумы, частные письма полуофициального характера), посредством которой осуществляются сношения между государствами, министерствами иностранных дел, посольствами.
Устная дипломатическая коммуникация характеризуется тремя составляющими общения: коммуникативной, интерактивной и перцептивной.
Коммуникативная функция отвечает за обмен информацией между отправителем и получателем. Она характеризуется умением устанавливать психологический контакт с учетом особенностей
коммуникативного воздействия и с помощью эффективного использования вербальных и невербальных средств общения.
Интерактивная функция обеспечивает организацию взаимодействия между участниками диалога. В результате психологического воздействия с помощью убеждения или внушения осуществляется изменение взглядов, отношений, намерений, мотивов, оценок, установок и т.п. Эти изменения
могут быть временными, преходящими или устойчивыми, постоянными.
Перцептивная функция отражается в процессе восприятия друг друга партнерами по общению
и установлению взаимопонимания. Механизмы перцепции в области дипломатии включают познание
и понимание сторонами друг друга.
C большой и твердой уверенностью можно сказать ,что дискурс составляет основу любого вида
профессиональной коммуникации, и том числе и дипломатического. Необходимо подчеркнуть, что
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основу дипломатического дискурса составляют перего-воры, характеризующийся рядом специфических черт. Коммуникативный акт и речевое поведение в этом типе дискурса обладают особыми чертами,так как за личностью дипломата-переговорщика стоит еще и более крупный коммуникант государство, которое этот дипломат представляет. Таким образом, «…дипломат в процессе профессиональной коммуникации на официальном уровне, как правило, высказывает не свое личное мнение, а так сказать, «коллективное» мнение, выражающее позицию представляемого государства»
(1.26)
Как отмечает к важнейшим особенностям коммуникативной ситуации в переговорах относятся:
(8: с. 184–188).
1.Наличие у участников переговоров как единых интересов, так и их одновременного конфликта.
2.Взаимозависимость участников переговоров,
3.Неоднородность процесса переговоров, его стадийность.
4.Неотъемлемой частью переговорного процесса является наличие общения сторон, предполагающее обсуждение проблемы.
5. Переговоры – это не просто коммуникация, но коммуникация, направленная на совместное
решение существующей проблемы и подразумевающая (хотя бы отчасти) соглашение участников
данного процесса.
Дипломатический дискурс как форма профессиональной коммуникации осущест-вляется, в основном, между представителями заграничных учреждений, принадлежащих различным культурным
сообществам, требует некоторые дополнительные знания о культуре и стереотипов поведения адресанта(9.197-198)
Проблематичным считается , также, недостаточность знаний элементов невер-бальной коммуникации так, как они не являются универсальными ,в отличие от других сфер профессионального дискурса. Дипломатический дискурс одновременно ,в полном смысле слова- межкультурный дискурс.
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Abuzər NURƏLIYEV
magistr Bakı Dövlət Universiteti
AZƏRBAYCANDA GÖMRÜK TƏNZIMLƏNMƏSININ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
Məlumdur ki, ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra müstəqil gömrük siyasəti formalaşdırılmağa
başlandı və lazım olan gömrük qanunvericiliyi aktları qəbul olundu. Eyni zamanda gömrük işinin daha
səmərəli təşkil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən lazım olan
təlimat və əsasnamələr işlənib hazırlandı. Bütün sənədlərin əsasını Azərbaycan Respublikasının
suverenliyinin və iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi təşkil edir. Həmin sənədlərdə ölkəmizin strateji
inkişaf istiqamətlərinə uyğun olaraq yürüdüləcək vahid gömrük siyasəti öz əksini tapmışdır.
Aбузер НУРЕЛИЙЕВ
Магистрант Бакинского Государственного Университета
ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯВ АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Как известно, начал развивать страну после обретения независимости, и не зависит от таможенного законодательства таможенной политики был принят. В то же время, более эффективная
организация обычаями Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики в
руководящими принципами и правилами, которые должны быть разработаны. Все документы фонда является обеспечение суверенитета и экономической безопасности. Эти документы будут проводиться в соответствии со стратегическим развитием страны находит свое отражение в таможенной политики общего.
Abuzar NURALIYEV
Master Baku State University
FEATURES OF THE CUSTOMS REGULATION IN AZERBAIJAN
As it is known, began to develop the country after independence, and to be independent of the customs
legislation of the customs policy was adopted. At the same time, more efficient organization of the customs of
the State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan to the guidelines and regulations that must be
developed. All documents of the foundation is to ensure the sovereignty and economic security. These
documents will be conducted in accordance with the strategic development of the country is reflected in the
common customs policy.
Gömrük tənzimləməsi dedikdə - gömrük sərhəddindən mallar və nəqliyyat vasitələrini keçirmək
hüququndan istifadə edən Ģəxslərin riayət etməli olduğu norma və qaydaların müəyyən olunması baĢa
düĢülür. Azərbaycan Respublikasında gömrük tənzimləməsi - AR-nın gömrük qanunvericiliyinə, xarici
ticarətin dövlət tənzimləməsinə dair digər qanunvericiliyə, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq
müqavilələrinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
Gömrük tənzimləməsi vasitələri içərisində gömrük iĢinin mühüm tərkib hissələri olan gömrük nəzarəti,
gömrük rəsmiləĢdirilməsi, gömrük prosedurları, gömrük statistikası və XĠF ƏN aparılması mühüm
əhəmiyyət daĢıyır.
AR Gömrük Məcəlləsinin 82.3 maddəsinə görə, AR-nın gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən
aparılan bütün mallar və nəqliyyat vasitələri istisnasız olaraq gömrük nəzarətindən keçməlidir.
Gömrük nəzarətidedikdə - gömrük orqanları tərəfindən gömrük iĢi haqqında AR qanunlarına, həmçinin
icrasına nəzarət AR gömrük orqanlarına həvalə edilmiĢ AR –nın digər qanunvericiliyinə və AR –nın
dövlətlərarası müqavilələrinə riayət edilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər toplusu
baĢa düĢülür.
Gömrük nəzarətinin anlayıĢından göründüyü kimi, gömrük nəzarətinin məqsədi – AR nın Gömrük
məcəlləsi, AR Gömrük Tarifi haqda Qanunu,AR-nın digər qanunları, normativ sənədləri və eləcə də AR-nın
qoĢulduğu beynəlxalq ticarətin və ümumiyyətlə xarici iqticadi fəaliyyətin tənzimlənməsi üzrə beynəlxalq
müqavilələrin normalarına əməl olunmasının təmin edilməsidir.
Gömrük nəzarətinin obyektlərinə AR-nın gömrük sərhəddindən keçirilən mallar və nəqliyyat
vasitələri, onlar haqda sənəd və məlumatlar, bu mallara aiddiyyəti olan fiziki və hüquqi Ģəxslər- mal
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sahibləri, onların adından fəaliyyət göstərən Ģəxslər, gömrük brokerləri, bəyannaməçi, gömrük daĢıyıcısı və
s., onların sənədləri, faktiki vəziyyətin malların gömrük sərhəddindən keçirilməsi qaydalarına uyğunluğu,
bəyannaməçi tərəfindən mallar və nəqliyyat vasitələri barəsində seçilmiĢ gömrük prosedurlarına riayət
olunması aiddir.
Mallar və nəqliyyat vasitələrinə gömrük nəzarəti Azərbaycan Respublikasının bütün gömrük ərazisində,
hər Ģeydən əvvəl isə, gömrük nəzarəti zonalarında, sərbəst anbarlarda və sərbəst zonalarda təĢkil olunub
həyata keçirilir.
Gömrük nəzarəti malların hərəkətinin aĢağıdakı mərhələlərini əhatə edir: istehsal, saxlanma, alınma,
satılma, yüklənmə, boĢalma, qablaĢdırılma, daĢınma, sığorta, istifadə və s. Bu, malın mənĢə ölkəsi, gömrük
dəyəri, keyfiyyəti haqda məlumatların yoxlanmasında əks olunur.Göstərilən məlumatlar gömrük
qanunvericiliyi, beynəlxalq müqavilələrə əməl olunub olunmaması məsələlərinin həlli üçün zəruridir.
Gömrük nəzarətinin subyektləri- AR-nın gömrük orqanları sistemi, mallar və nəqliyyat vasitələrinin
gömrük sərhəddindən keçirilməsi ilə əlaqədar XĠF iĢtirakçıları, eləcə də gömrük sərhəddindən keçən və Ģəxsi
əĢyalarını keçirən sərniĢinlərlə münasibətdə hakimiyyət nümayəndələri funksiyalarını yerinə yetirən gömrük
orqanlarının vəzifəli Ģəxsləridir. Gömrük nəzarətinin subyektlərinə, XĠF iĢtirakçıları və digər Ģəxslər
tərəfindən gömrük qanunvericiliyinin tələblərinin yerinə yetirilməsinin yoxlanması, bu yoxlama prosesində
müəyən olunmuĢ faktlar üzrə qərarların hazırlanması, qəbul olunması və reallaĢdırılması üzrə müvafiq hüquq
və səlahiyyətlər verilir.
Gömrük nəzarətinin subyektlərinin fəaliyyəti gömrük nəzarəti obyektlərinin müĢahidəsi, gömrük
qanunvericiliyinə faktiki riayət olunmasının yoxlanılması, vəziyyətdən asılı olaraq müvafiq tədbirlərin
görülməsini əhatə edir.Bu tədbirlər konkret situasiyadan asılı olub gömrük nəzarətinin təĢkili və həyata
keçirilməsi üzrə təĢkilati – idarəedici tədbirlərdir.
Gömrük nəzarəti aĢağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edir:
1.Xarici ticarət dövriyyəsinin sürətlənməsi üçün Ģərait yaradılması.
2.Mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhəddindən keçirilməsinin icazəli qaydalarına riayət
olunmasının təmin olunması;
3.Qaçaqmalçılıq, gömrük qaydalarının və valyuta qanunvericiliyinin pozulmasına, gömrük sərhəddindən
narkotikvasitələrin, silah, sursat, partlayıcı və psixotrop maddələrin, xalqların bədii, tarixi və arxeoloji
sərvətlərinin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə aparılması;
4.Gömrük rüsumları, vergilər və digər gömrük ödəniĢlərinin vaxtında və tam həcmdə yığılmasının təmin
edilməsi;
5.Gömrük statistikası və xüsusi gömrük statistikasının aparılması üçün Ģərait yaradılması;
6.Gömrük orqanlarının kompetensiyası daxilində valyuta nəzarətinin həyata keçirilməsi;
7.XĠF –in əmtəə nomenklaturasının aparılması.
Gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üzrə tədbirlərin effektivliyi gömrük nəzarətinin lazımi səviyyədə
təĢkilindən asılıdır.
Gömrük nəzarətinin təĢkili – gömrük orqanları tərəfindən mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük
sərhəddindən keçirilməsi ilə əlaqədar, effektiv gömrük nəzarətinin təmin edilməsi üçün lazım olan Ģəraitin
yaradılması üzrə həyata keçirilən tədbirlər kompleksidir. Bu kompleksə gömrük nəzarətinin həyata
keçirilməsi üçün zəruri olan gömrük və gömrükətrafı infrastrukturun yaradılması da daxildir.
Gömrük nəzarətinin təĢkili aĢağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur:
gömrük sərhəddindən keçirmənin yeri və vaxtının müəyyən edilməsi,
gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi yeri və vaxtının müəyyən edilməsi,
XĠF iĢtirakçıları tərəfindən idxal –ixrac əməliyyatlarının həyata keçirilməsi niyyəti haqda məlumat
verilməsi qaydalarının müəyyən edilməsi,
Mallar, nəqliyyat vasitələri və onların sənədlərinin gömrük orqanlarına təqdim edilməsinin yeri,
vaxtı və çatdırılma üsullarının müəyyən edilməsi,
Mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük nəzarətinə götürülməsi, müvəqqəti saxlama anbarına
yerləĢdirilməsi qaydalarının müəyyən edilməsi,
Gömrük nəzarətinin texnoloji sxeminin hazırlanması və s.
Ölkəyə gətirilən mallar və nəqliyyat vasitələri ölkənin gömrük sərhəddini keçdiyi andan gömrük nəzarəti
altında hesab olunur, çıxarılma halında isə mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhəddini faktiki
keçməsinə nəzarət olunur. Gömrük sərhəddindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri üzərində gömrük
nəzarəti bunun üçün müəyyən olunmuĢ vaxtda və yerlərdə həyata keçirilir.
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AR-nın Gömrük Məcəlləsinə görə (maddə 83) gömrük ərazisinə gətirilən mallar və nəqliyyat vasitələri
gömrük sərhəddini keçdiyi andan baĢlayaraq aĢağıdakı hallardan biri baĢ verənədək gömrük nəzarəti altında
olur:
Sərbəst dövriyyəyə buraxılana qədər,
Məhv edilənə qədər,
Dövlətin xeyrinə maldan imtina olunana qədər,
Mallar üzərində qanuna müvafiq olaraq sərəncam verilənə qədər,
Mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük ərazisindən faktiki çıxarılana qədər.
Əvvəllər gömrük ərazisindən çıxarılmıĢ mallar və nəqliyyat vasitələrinin, yaxud emal məhsullarının
gömrük qanunvericiliyinə əsasən mütləq qaydada geri qaytarılmasının nəzərdə tutulduğu hallarda gömrük
orqanları həmin mallar və nəqliyyat vasitələrinin, yaxud emal məhsullarının geri qaytarılmasına dair
öhdəliklərin Ģəxslər tərəfindən qanunda nəzərdə tutulmuĢ qaydada gömrük prosedurlarının Ģərtlərinə uyğun
olaraq yerinə yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirir.
Gömrük nəzarəti lk növbədə gömrük nəzarət zonalarında həyata keçirilir. Bu zonalar gömrük sahəsində,
gömrük sərhəddi boyunca,bu sərhəddin keçid mənətəqlərində, gömrük rəsmiləĢdirilməsi yerlərində,sərbəst
zonalarda, gömrük anbarlarında, malların yüklənmə, boĢalma və saxlanma yerlərində, gömrük nəzarəti
altında olan malların daĢınmasını həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin dayanacaqlarında, gömrük
orqanlarının yerləĢdiyi yerlərdə və AR DGK –nin müəyyən etdiyi digər yerlərdə gömrük orqanları tərəfindən
yaradılır.Bu zonalar rejim zonaları hesab olunur. Beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulan hallarda gömrük
nəzarəti gömrük ərazisindən kənarda da həyata keçirilə bilər.
Qanunda nəzərdə tutulmuĢ hallar istisna olmaqla, gömrük nəzarət zonasında istehsal və digər
kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə, malların, nəqliyyat vasitələrinin, Ģəxslərin bu zonanın
sərhədlərini keçməsinə va zona daxilində hərəkətinə yalnız gömrük orqanlarının icazəsi ilə və gömrük
nəzarəti altında yol verilir.
Gömrük nəzarəti müxtəlifformalarda həyata keçirilə bilər. Gömrük nəzarətinin tətbiq oluna bilən
formaları AR-nın GM ilə (maddə 92) müəyyən olunur.Bu formalar aĢağıdakılardır:
-mallar və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanması,
-Ģəxsi yoxlama,
-gömrük məqsədləri üçün lazım olan məlumatların, elektron və digər kağız üzərində yazılı formada
sənədlərin, o cümlədən keçirilən malların baytarlıq, sanitar, fitosanitar və digər sertifikatlarla müĢayiət
olunmasının yoxlanması,
- gömrük auditi,
-Ģəxslərin sorğu sual edilməsi,
- gömrük nəzarətindən keçməli olan mallar və nəqliyyat vasitələrinə, onların yerləĢdiyi ərazilərə və
binalara, müvəqqəti saxlama anbarlarına, gömrük anbarlarına,sərbəst zonalardakı ərazilərə və binalara,
həmçinin icrasına nəzarət gömrük orqanlarına həvalə edilmiĢ fəaliyyətin həyata keçirildiyi digər yerlərə
gömrük baxıĢının həyata keçirilməsi,
-keĢik çəkmə və gömrük müĢahidəsinin aparılması.
Gömrük nəzarətinin formaları milli və beynəlxalq səviyyədə iĢlənib hazırlanmıĢ meyarlar əsasında
risklərin müəyyənləĢdirilməsi, qiymətləndirilməsi və qarĢısının alınması üzrə zəruri tədbirlərin həyata
keçirilməsi məqsədi ilə risklərin idarə olunması təcrübəsinə əsaslanmalıdır.
Gömrük iĢində risklərin idarə edilməsi (risk menecmenti) məlumatların toplanması, məlumat bazasının
geniĢləndirilməsi, risklərin təhlili, müvafiq proseslər və onların nəticələrinin müntəzəm monitorinqi yolu ilə
risklərin müəyyən edilməsi, onların təhlükəlilik ehtimalı, dövlətin iqisadi, sosial və digər maraqlarına dəyə
biləcək ziyanın dərəcəsinin qiymətləndirilməsi və riskə məruz qalmanın azaldılması və qarĢısının alınması
məqsədi ilə gömrük orqanları tərəfindən sistematik iĢlənib hazırlanan və həyata keçirilən tədbirlər
toplusudur.
Gömrük iĢində risklərin idarə edilməsinin aĢağıdakı məqsədləri vardır:
gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləĢdirilməsi zamanı diqqətin yüksək riskli sahələrə yönəldilməsi və
gömrük orqanlarının sərəncamındakı vasitələrin səmərəli istifadə olunması;
gömrük iĢi sahəsində hüquqpozmaların aĢkar olunması imkanlarının artırılması;
gömrük qanunvericiliyinə riayət edən Ģəxslərə məxsus mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük
sərhəddindən keçirilməsinə əlveriĢli yaradılması.
Gömrük nəzarətini həyata keçirərkən malların, nəqliyyat vasitələrinin, sənədlərin, Ģəxslərin yoxlanılması
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zamanı gömrük orqanları yoxlamanın dərəcəsini və nəzarətin formalarını müəyyən etmək üçün riskləri təhlil
edir və bu təhlilin nəticələrinə əsasən qərar qəbul edirlər.
Gömrük nəzarətinin bəzi formaları üzərində daha ətraflı dayanaq.
Gömrük məqsədləri üçün zəruri sənəd və məlumatların yoxlanılması – sənədlərin öyrənilməsi,
onların lazımi tələblərə uyğun tərtibatının müəyyən edilməsi, bu sənədlərdəki məlumatların düzgünlüyünün
yoxlanılmasını özündə ehtiva edir.Gömrük nəzarətinin bu forması adətən, digər formalardan əvvəl həyata
keçirilir.
Gömrük məqsədləri üçün zəruri sənədləri aĢağıdakı qruplara bölmək olar:
-Nəqliyyat sənədləri, ticarət sənədləri, gömrük sənədləri və digər sənədlər.
Nəqliyyat sənədlərinə - qaimələr, konosamentlər, manifestlər, yol cədvəlləri, ötürmə cədvəlləri, baqaj
qəbzləri və s. aiddir.
Ticarət sənədlərinə - kontrakt, müqavilə, hesab faktura, spesifikasiyalar, invoys, qablaĢdırma vərəqi və s.
aiddir.
Gömrük sənədlərinə - gömrük orqanları tərəfindən verilən və ya onların iĢtirakı ilə rəsmiləĢdirilən
sənədlər aiddir. Bu sənədlərə - gömrük anbarı, müvəqqəti saxlama anbarı, rüsumsuz ticarət mağazasının təsis
olunması üçün lisenziya, gömrük rəsmiləĢdirilməsi üzrə mütəxəssisin ixtisas attestatı, çatdırılmaya nəzarət
sənədi, gömrük dəyəri bəyannaməsi, yük gömrük bəyannaməsi, nəqliyyat vasitəsinin gömrük nəzarəti altında
daĢımaya buraxılması haqda Ģəhadətnamə və s. sənədlər daxildir.
Digər sənədlərə Ģəxsin xarici iqtisadi fəaliyyətlə məĢğul olmaq hüququnu təsdiq edən təsis sənədləri,
müxtəlif dövlət oqanları tərəfindən verilmiĢ icazələr aiddir.
Gömrük baxıĢı – faktiki nəzarət prosesidir. Gömrük baxıĢı dedikdə -mallar və nəqliyyat vasitələrinin
keçirilməsinin gömrük qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğunun, yoxlanılan malların Yük Gömrük
Bəyannaməsində (YGB) və digər sənədlərdə göstərilən məlumatlara uyğunluğunun yoxlanılması, qadağan
olunmuĢ malların gətirilməsi və aparılmasının, malların gizli keçirilməsinin qarĢısının alınması, sənədsiz
keçirilən malların aĢkar edilməsi, malların xarakteristikasının müəyyən edilməsi üzrə faktiki yoxlamadan
ibarət inzibati fəaliyyət baĢa düĢülür.
Gömrük baxıĢı aĢağıdakı üsullarla həyata keçirilir:
-Tara, qablaĢdırmaların açılması, malın adının müəyyən edilməsi, malların sayılması, lazım gələrsə
malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, yük yerlərinin yoxlanması, gizli saxlanc yerlərinin aĢkar edilməsi
üçün nəqliyyat vasitələrinin konstruksiya boĢluqlarının yoxlanması.
Gömrük baxıĢının aĢağıdakı növləri vardır:
eyniləĢdirmə müayinəsi, - bu, gömrük sərhəddindən keçirilən malların bəyannaməçi tərəfindən bəyan
edilən mallara faktiki uyğunluğunun, malın mənĢə ölkəsinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilir.
yük yerlərinin açılmadan sayılması, seçmə ilə açılması və bütün yük yerlərinin açılması ilə müayinə,
yük yerlərində malların miqdarının müəyyən olunması ilə müayinə,
ölçmələr, malın xarakterinin nümunələr götürülməsi ilə müəyyən edilməsi vasitəsi ilə müayinə,
gizli saxlanc yerlərinin, qaçaqmalların aĢkar edilməsi məqsədi ilə müayinə.
Gömrük müayinəsinin xarakteri malların hansı kateqoriyaya aid olmasından asılıdır.Bəzi kateqoriya
mallar mütləq gömrük büxıĢına məruz qalmalıdır. Bu mallara:
Aksiz vergisinə cəlb olunan mallar və ya xarakterinə görə bu mallara yaxın mallar;
Gömrük rüsumlarına cəlb olunan mallar;
Barəsində qeyri-tarif tədbirləri tətbiq olunan mallar;
Adına və xarakterinə görə əvvəlki iki kateqoriyaya yaxın mallar;
Barəsində əməliyyat məlumatı olan mallar.
ġəxslərin sorğu – sual olunması forması əsas etibarı ilə Ģəxslər gömrük sərhəddini keçərkən gətirilməsi
və ya aparılması qadağan olunmuĢ malların aĢkar olunması məqsədi ilə həyata keçirilir.
Gömrük nəzarətindən keçməli mallar və nəqliyyat vasitələrinin ola biləcəyiyerlərə (gömrük
anbarı, MSA, sərbəst anbar, rüsumsuz ticarət mağazası,sərbəst zonalar) gömrük baxıĢının
keçirilməsi–gömrük nəzarətinin mühüm formalarından biridir. Bu yerlərin sahibləri gömrük nəzarəti üçün
Ģərait yaratmağa, mallar və nəqliyyat vasitələrinin olduğu və ola biləcəyi yerləri gömrük orqanının vəzifəli
Ģəxslərinə göstərməyə, bu obyektlərə malların gömrük nəzarətindən kənar gətirilməsinə və aparılmasına
imkan verməməyə borcludur.
Gömrük nəzarətinin mühüm formalarından biri də gömrük auditidir. Gömrük auditi –gömrük
orqanları tərəfindənmallar və nəqliyyat vasitələri buraxıldıqdan, o cümlədən Ģərti buraxıldıqdan sonra
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gömrük bəyannaməsində göstərilən məlumatların düzgünlüyünə əmin olmaq, eləcə də Ģəxsin mallar və
nəqliyyat vasitələri barəsində sərəncam verilməsinə dair məhdudiyyətlərə, tələblərə, Ģərtlərə riayət etmək
öhdəliklərini yerinə yetirməsinin vəziyyətini müəyyənləĢdirmək məqsədi ilə həyata keçirilir. (AR GM maddə
98) Bu məqsədlə gömrük orqanları idxalçı və ixracçının, mal sahibinin, bəyannaməçinin, mal barəsində
səlahiyyətli Ģəxsin həmin mallar və nəqliyyat vasitələriilə əlaqədar apardığı əməliyyatlara və beynəlxalq
ticarət sövdələĢmələrinə dair kommersiya sənədlərini və məlumatları yoxlayırlar.
Gömrük auditi gömrük bəyannaməsində qeyd olunan mallar gömrük nəzarəti altında olan mallar
statusunu itirdikdən sonra üç il ərzində və yalnız hüquqi Ģəxslər və hüquqi Ģəxs yaratmadan sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məĢğul olan Ģəxslər barədə həyata keçirilir.
Gömrük auditinin nəticələri barəsində DGK tərəfindən müəyyən edilmiĢ qaydada akt tərtib olunur. Əgər
auditin gediĢində hüquqpozma aĢkar olunarsa,bu fakt aktda öz əksini tapır və gömrük orqanı tərəfindən
inzibati və yaxud cinayət prosessual qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.
Gömrük auditi ümumi və xüsusi formalarda həyata keçirilir. Ümumi gömrük auditi üç iĢ günündən artıq
olmayan müddətdə aparılır və Ģəxsin istehsal və kommersiya fəaliyyətinə mane olmamalıdır.
Xüsusi gömrük auditi – ümumi gömrük auditinin gediĢində müəyyən yanlıĢlıqlar, pozuntular,
məlumatlarda uyğunsuzluq aĢkar olunduğu hallarda gömrük məcəlləsi ilə müəyyən olunmuĢ qaydada həyata
keçirilir.
Fiziki Ģəxslərin gömrük sərhəddindən keçməsi zamanı Ģəxslər və onların əl yüklərinə gömrük nəzarəti
bilavasitə gömrük sərhəddinin keçilməsi zamanı həyata keçirilir.Bu halda əl yükünə gömrük nəzarəti texniki
vasitələrin köməyi ilə həyata keçirilir. Gömrük orqanının vəzifəli Ģəxsində gömrük sərhəddini keçən və ya
gömrük nəzarəti zonasında, eləcə də beynəlxalq hava limanının tranzit zonasında olan Ģəxsin üzərində
gömrük qanunvericiliyinin pozulması obyekti olan predmetləri gizlətməsi haqda Ģübhələnməyə kifayət qədər
əsas olduqda gömrük nəzarətinin müstəsna forması olan Ģəxsi yoxlama həyata keçirilir.
ġəxsi yoxlama baĢlamazdan əvvəl gömrük orqanının vəzifəli Ģəxsi, gömrük orqanının rəisi vəya onu
əvəz edən Ģəxsin Ģəxsi yoxlama aparılması haqda qərarını Ģəxsə bildirməli, bu cür yoxlama zamanı onun
hüquq və vəzifələri haqda məlumat verməli, gizlətdiyi mal və ya əĢyaları könüllü olaraq təqdim etməyi ona
təklif etməlidir.
ġəxsi yoxlama sanitar gigiyenik tələblərə cavab verən, təcrid olunmuĢ yerdə yoxlanılan Ģəxslə həmcins
iki hal Ģahidinin iĢtirakı ilə eyni cinsdən olan gömrük orqanının vəzifəli Ģəxsi tərəfindən, Ģəxsin bədəni
müayinə olunmalı olduqda isə tibb iĢçisinin iĢtirakı ilə həyata keçirilir.
ġəxsi yoxlamanın nəticələri haqda AR DGK tərəfindən müəyyən edilmiĢ formada protokol tərtib
olunur.Protokol Ģəxsi yoxlamanı həyata keçirən gömrük orqanının vəzifəli Ģəxsi, hal Ģahidləri, əgər iĢtirak
edibsə. tibb iĢçisi və yoxlanılan Ģəxs tərəfindən imzalanır.Barəsində Ģəxsi yoxlama aparılan Ģəxs protokolda
öz rəyini bildirmək hüququna malikdir.
AR-nın gömrük qanunvericiliyində gömrük nəzarətindən azad olunma halları da nəzərdə tutulur.Qanuna
görə AR Prezidenti və onunla birlikdə gedən ailə üzvlərinin baqajı gömrük yoxlamasında azaddır.
Xidməti vəzifəsi ilə əlaqədar gömrük sərhəddini keçən AR-nın BaĢ Naziri, onun müavinləri, AR –nın
müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri, Milli Məclisin deputatları, AR-nın Ġnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilinin (Ombudsman) Ģəxsi baqajları gömrük yoxlamasından azaddır.
Öz yoluna davam edən hərbi gəmilərin, hərbi hava gəmilərinin, eləcə də digər hərbi texnikanın gömrük
yoxlamasından azad edilməsi dövlətlərarası saziĢlərlə tənzimlənir.
Beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq gömrük nəzarətinin müəyyən formalarından azad etmə, bu
saziĢlər təsdiq edildikdən sonra həyata keçirilir.
AR GM-nin 307-316-cı maddələrində xarici dövlətlərin nümayəndəlikləri və onların əməkdaĢları, habelə
digər qeyri rezidentlər üçün nəzərdə tutulmuĢ gömrük güzəĢtləri verilmiĢdir. Bu maddələrə görə, xarici
dövlətlərin diplomatik nümayəndəliklərinin baĢçıları, diplomatik heyətin üzvləri, onlarla birlikdə yaĢayan
ailə üzvlərinin Ģəxsi baqajı gömrük yoxlamasından azaddır.Əgər bu Ģəxslərin baqajında Ģəxsi istifadə üçün
nəzərdə tutulmayan, AR gömrük ərazisinə gətirilməsi və bu ərazidən aparılması qadağan olunmuĢ malların
olması barədə kifayət qədər əsas olarsa, gömrük orqanları həmin Ģəxsin və onların səlahiyyətli
nümayəndələrinin iĢtirakı ilə gömrük baxıĢı keçirilir.
Qanuna görə (maddə 312) xarici dövlətlərin diplomatik poçtu və konsul valizi (çanta) açıla və
geçikdirilə bilməz, Konsul valizində qanunda nəzərdə tutulan, qadağan olunmuĢ əĢyaların olmasından
Ģübhələnmək üçün kifayət qədər əsas olduqda onun açılması tələb oluna bilər.Əgər səlahiyyətli Ģəxs valizi
açmaqdan imtina edərsə o açılmadan geri qaytarılır. Əvvəllər də qeyd etdiyimiz kimi, qanunvericiliyə görə,
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gömrük sərhəddindən keçirilən bütün mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük nəzarətindən keçməlidirlər.
Gətirmə zamanı gömrük nəzarətinin baĢlanması mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhəddini
faktiki keçməsi ilə üst-üstə düĢür.Bundan əvvəl malları keçirən Ģəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi
gömrük orqanına mallar və nəqliyyat vasitələrini gətirmə niyyəti haqda məlumat verməlidir. Qeyd etmək
lazımdır ki, gömrük nəzarətinin həyata keçirilmə xüsusiyyətləri nəqliyyat vasitələrinin növlərindən asılı
olaraq fərqlənir.
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Dünya Ġqtisadi Forumu (DĠF), 1971-ci ildə Cenevrə Universitetində Alman əsilli biznes professoru
Klaus Schwab tərəfindən təsis edilmiĢdir. Ġlk olaraq "Avropa Ġdarəetmə Forumu" adı ilə 1987-ci ildə isə
dəyiĢilərək Dünya Ġqtisadi Forumu adlandırıldı və beynəlxalq ziddiyyətləri həll etmək üçün bir platform
təmin etmək üçün öz vizionunu geniĢləndirməyə çalıĢdı. 1971-ci ilin yazında Schwab Qərbi Avropalı
firmalardan 444 idarəçini Davos Konqres Mərkəzində Avropa Komissiyası və Avropalı sənaye birliklərinin
himayəsi altında keçirilən ilk Avropa Ġdarəetmə Simpoziumuna dəvət edirdi. Burada Schwab Avropa
Ģirkətlərini Amerika idarəetmə təcrübəsinə tətbiq etməyə çalıĢırdı. O, DĠF-i Cenevrədə yerləĢən qeyrikommersiya təĢkilatı kimi təsis etdi və Avropalı biznes liderlərini hər yanvar ayında illik toplantılar üçün
Davos'a gətirdi. Schwab, idarəçilərə yalnız müvəqqəti səhmdarların, müĢtərilərin deyil, həm də hökumət
daxil olmaqla, firma yerləĢdirdiyi iĢçilər və icmaların maraqlarını nəzərə alaraq, rəhbərliyə müvəffəqiyyət
göstərən "paydaĢ" idarəetmə yanaĢmasını inkiĢaf etdirdi. 1973-cü ildə, Bretton Woods sabit məzənnə
mexanizmi və Ərəb-Ġsrail DöyüĢünün dağılması daxil olmaqla, tədbirlər, illik görüĢün rəhbərlikdən iqtisadi
və sosial məsələlərə yönəldiyini gördü və ilk dəfə siyasi liderlər dəvət edildi. 1974-cü ilin yanvar ayında illik
yığıncaq baĢ tutdu.(4) Siyasi liderlər yaxın vaxtlarda illik görüĢünü neytral platforma kimi istifadə etməyə
baĢladılar. Davos Bəyannaməsi 1988-ci ildə Yunanıstan və Türkiyə tərəfindən imzalanaraq, onları
müharibənin eĢiyindən dönməsinə kömək etdi. 1992-ci ildə Cənubi Afrikanın prezidenti F. W Klerk, Cənubi
Afrikanın xaricindəki ilk birgə görünüĢü olan illik toplantıda Nelson Mandela və BaĢ Mangosuthu Buthelezi
ilə görüĢdü. 1994-cü ildəki illik toplantısında Ġsrail Xarici ĠĢlər Naziri ġimon Peres və PLO sədri Yasir
Arafat Qəzza və Jericho haqqında razılaĢma layihəsinə çatdılar. (6) 2015-ci ilin sonunda, 2016-cı il üçün
ġimali Koreya nümayəndə heyəti ilə geniĢləndirilmiĢdir. ġimali Koreya 1998-ci ildən bəri DĠF-ə qatılmadı.
Dəvət qəbul edildi, lakin yanvarın 6-da ġimali Koreyanın nüvə sınağından sonra dəvətnamə ləğv edildi. (5)
ġimali Koreyanın DĠF-nin idarə heyətinin qərarını "qəfil və məsuliyyətsiz" bir hərəkətə çağırmasına
baxmayaraq, DĠF komitəsi istisna olmaqla, "bu Ģəraitdə beynəlxalq dialoqa imkan verməyəcəkdir".(3)2017ci ildə Davosda keçirilən Dünya Ġqtisadi Forumu, ilk dəfə Çin Xalq Respublikasının dövlət baĢçısı Xi
Jinping, qlobal iqtisadi sxemi müdafiə etdi və Çin'i məsuliyyətli bir millət olaraq və ekoloji səbəblər üçün
lider olaraq təsvir etdi. (7)2018-ci ildə Hindistan baĢ naziri Narendra Modi, plenar görüĢünü, Davos'taki illik
toplantının ilk açılıĢını çatdırmaq üçün Hindistandan ilk dövlət baĢçısı oldu. Modi, üç böyük qlobal çağırıĢ
kimi iqlim dəyiĢikliyini, terrorizmi və müdafiəçiliyi vurğuladı və kollektiv səylərlə həll edilə biləcəyinə
inandığını ifadə etdi.
Azərbaycanın Davos Ġqtisadi Forumunda iĢtirakı ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə
hakimiyyətə geridönüĢündən sonrakı dövrü əhatə edir. Belə ki, ümummilli liderin düĢünülmüĢ və
məqsədyönlü siyasətinin nəticəsi olaraq Azərbaycan bir-birindən əhəmiyyətli iqtisadi nəaliyyətlərə imza
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ataraq, dünya iqtisadiyyatının bir parçasına çevrildi. Dövlətimizin uğurlarının dünyaya təqdimatında
Forumun köməyi danılmazdır. 1995-ci ilin 27-31 yanvar tarixlərində ulu öndər Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq
Ümumdünya Ġqtisadi Forumunda iĢtirak etmək səbəbiylə Davos Ģəhərində iĢgüzar səfərdə olmuĢdur.
Azərbaycan respublikasının Forumda ilk dəfə iĢtirakı münasibətilə forum çərçivəsində ölkəmizə həsr olunan
görüĢ keçirilib. (1) GörüĢ çərçivəsində ulu öndər Heydər Əliyev ölkəmiz haqqında, əldə olunan iqtisadi
göstəricilər barədə tədbir iĢtirakçılarını məlumatlandıraraq, Azərbaycan reallıqlarının təqdimatında bu kimi
oxĢar tədbirlərin böyük rola malik olduğunu diqqətə çatdırmıĢdır. Zəngin təbii resurslara və əlveriĢli coğrafi
məkana malik olan Azərbaycan dövləti hər zaman dünyanın diqqətində olub. Lakin müstəqilliyimizin ilk
illərində ölkədə xaosun, anarxiyanın baĢ alıb getməsi xarici investorların tərəddüdlərinə səbəb olmuĢdur.
1993-cü ildən bu yana digər istiqamətlərdə olduğu kimi, bu sahədə də böyük dönüĢ yarandı. Bu gün böyük
fəxrlə qeyd edirik ki, ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyarın həcmi 140 milyard dollardan artıqdır. Bu,
1994-cü ildən ölkədə yaradılan sabitliyin, normal biznes mühitinin təsdiqidir. "Açıq qapı" siyasəti həyata
keçirən Azərbaycan dövləti qapılarını bura xoĢ niyyətlə gələn xarici investorların üzünə açdı. Ulu öndər
Heydər Əliyev ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların təhlükəsizliyinə tam təminat verildiyini ən
yüksək tribunalardan bəyan etməklə, Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrin qurulmasında maraqlı olan dövlətlərin
sayının artması ilə yanaĢı, bu istəyi gerçəkləĢdirən ölkələrin miqyasının da geniĢlənməsinə stimul verdi. Ulu
öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın ilk dəfə təmsil olunduğu Dünya Ġqtisadi Forumunda çıxıĢı zamanı
bildirmiĢdir: "Zəngin neft və qaz yataqları, digər təbii sərvətləri olan Azərbaycan müasir dünyanın istifadə
etdiyi prinsiplər əsasında xarici investisiyalar, xarici Ģirkətlərlə əməkdaĢlıq üçün, dünya üçün açıqdır."
Dünya Ġqtisadi Forumu ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin geniĢləndirilməsinin ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin
artması üçün geniĢ imkanlar açıdığını vurğulayan ümummilli lider Heydər Əliyev ən mühüm problemimiz
olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi barədə tədbir iĢtirakçılarına ətraflı məlumat
vermiĢdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan reallıqlarının təbliğinə xidmət edən hər bir çıxıĢı,
keçirdiyi görüĢlər sözsüz ki, sonrakı mərhələlərdə öz müsbət nəticəsini göstərmiĢdir. Keçirilən forumlar üçün
seçilən mövzular hər bir ölkənin malik olduğu imkanları ortaya qoymaqla yanaĢı, yaĢadığı problemlərin də
birgə müzakirəsinə yol açır. Məlum olduğu kimi, bu forum yalnız bir dəfə 2002-ci ildə ABġ-da baĢ verən
terror aktına etiraz əlaməti olaraq Nyu-Yorkda keçirilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin bu forumda iĢtirakı,
beynəlxalq terrorizmin qaynaqlarından birinin separatizm olduğunu bildirərək bunu Dağlıq Qarabağın
timsalında izah etməsi təbii ki, problemin əsil mahiyyətinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında əhəmiyyətli
rol oynamıĢdır.Son on ildə Azərbaycanın Davos Ġqtisadi Foumunda iĢtirakı və fəallığını ilbəil artırması
Prezident Ġlham Əliyevin rəhbərliyi sayəsində ölkəmizin davamlı uğurları ilə bağlıdır. Prezident Ġlham
Əliyev ilk dəfə 2007-ci ilin yanvarında "Güclərin qlobal balansının yerdəyiĢməsi" devizi altında "Neft
geosiyasətinin artan əhəmiyyəti" mövzusunda keçirilən Forumda iĢtirak etmiĢdir. Azərbaycanın iĢtirakçısı və
təĢəbbüsçüsü olduğu enerji layihələrinin uğurlu icrası nəticəsində dünyanın enerji təhlükəsizliyinin
təminatında artan rolu yüksək dəyərləndirilərək, bu inam ifadə olunmuĢdur ki, BTC və BTƏ neft-qaz
kəmərlərinin stimul verdiyi digər layihələr qarĢıdakı illərdə ölkəmizin bu rolunu daha da artıracaq.
Forumlarda "Energetika sənayesində günəĢ enerjisinin rolu", "Neft-qaz geosiyasəti: yeni sərhədlər" və s kimi
mövzularda müzakirələr digər dövlətlərlə yanaĢı, Azərbaycanın da malik olduğu imkanların təqdimatına öz
töhfəsini verib.Bütünlükdə dünyada, Avropada hələ də sıxıntısı duyulan iqtisadi böhrandan xilas olmağın
yollarını arayan dövlət baĢçılarının fərdi görüĢlərində aparılan danıĢıqlar bir daha göstərir ki, böhranlı
vəziyyətdən çıxmağın yeganə yolu qlobal əməkdaĢlığı geniĢləndirmək, qarĢılıqlı etimad və inama
güvənməkdir. Ənənəvi Davos Forumunu keçirməkdə məqsəd budur ki, bütün diqqətlər belə bir fakta
yönəlsin ki, dünyada ən qlobal problemlərin həlli, sülh və siyasi sabitliyə nail olmağın yeganə yolu regional
və beynəlxalq əməkdaĢlığı geniĢləndirməkdir. Keçirilən hər bir Forumda ötən il müzakirə olunan məsələlərin
nəticələrinə əsasən yeni prioritetlər müəyyənləĢdirilir."Dünyanın vəziyyətini yaxĢılaĢdır: yenidən düĢün,
yenidən planlaĢdır və yenidən qur" devizi altında keçirilən Forumda qlobal enerji layihələrinin
Ģaxələndirilməsinin bölgədə və dünya birliyində əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsində nə kimi rola malik
olduğunun müzakirəsi xüsusilə diqqət çəkmiĢdir. "Qlobal enerji mənzərəsi" adlı iclasda iqtisadi inkiĢaf üçün
baĢlıca amil olan karbohidrogen ehtiyatlarından səmərəli, birgə və məqsədyönlü istifadə məsələsinə aydınlıq
gətirilmiĢdir. Beynəlxalq miqyasda həyata keçirilən qlobal enerji layihələrinin reallaĢmasında, Avropa Birliyi
ölkələrinin enerji təhlükəsizliyində əvəzedilməz rolu olan, tranzit ölkə kimi mühüm əhəmiyyət daĢıyan
Azərbaycanın mövqeyi yüksək dəyərləndirilmiĢdir. Enerji daĢıyıcıları yeddi neft-qaz kəmərləri vasitəsilə
nəql edilən, malik olduğu təbii qaz ehtiyatlarını alternativ layihələr vasitəsilə, ĢaxələndirilmiĢ yeni kəmərlərlə
ixracında maraqlı olan Azərbaycan hər il keçirilən Foruma qazandığı böyük uğurlarla qatılır. Neftdən daha
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çox mavi yanacağa ehtiyac duyulduğu müasir dövrümüzdə Azərbaycan qazına tələbatın artması dünya
birliyini maraqlandıran əsas prioritet kimi aktuallığını qoruyur. Dünya bazarında karbohidrogen nəqlinin
ĢaxələndirilmiĢ, alternativ layihələrlə çatdırılmasında həmiĢə olduğu kimi təĢəbbüskarlığını bu gün də
diqqətə çatdıran Prezident Ġlham Əliyev regionda sabitliyin yaranmasına, siyasi, iqtisadi əməkdaĢlığın
möhkəmlənməsinə xidmət edən bütün təkliflərə tərəfdar olduğunu bütün enerji sammitlərində, iqtisadi
forumlarda bəyan edir. AĠ dövlətləri üçün xüsusi əhəmiyət kəsb edən "Cənub qaz dəhlizi", AGRĠ kimi
layihələri dəstəkləyən ölkəmiz bir daha zəngin enerji ehtiyatlarının əməkdaĢlıqda mühüm əhəmiyyətə malik
olmasından qürur duyduğunu bildirməklə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı resursların tükənməzliyini də
diqqətə çatdırır.Təbii ki, fəaliyyəti dövründə ən çox enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həllinə yönəlmiĢ
Forumun bölmə iclaslarında, ayrı-ayrı dövlət və Ģirkət baĢçıları arasında aparılan fərdi görüĢlərdə
danıĢıqların əsas mövzusu iqtisadi və maliyyə böhranının aradan qaldırılmasında baĢlıca amil olan enerji
təhlükəsizliyi məsələlərinin müzakirəsidir. Azərbaycanın bu istiqamətdə artan rolu göz qabağındadır. 2013cü ilin yanvarında "Dayanıqlı dinamizm" devizi altında keçirilən, 100-dən artıq ölkədən 2500-ə qədər
nümayəndənin, o cümlədən dövlət və hökumət baĢçılarının, eləcə də tanınmıĢ Ģirkətlərin təmsilçilərinin,
iqtisadçıların, alimlərin, ekspertlərin, beynəlxalq təĢkilatların və KĠV nümayəndələrinin iĢtirak etdiyi
forumda tədbirin apreldə Bakıda keçirilməsi barədə qəbul olunan qərar da ölkəmizin bugünkü iqtisadi
uğurlarına əsaslanır. Bu il Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyev və böyük Ģirkət rəhbərləri arasında keçirilmiĢ
görüĢlər Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə qoymaq, Azərbaycanda mühüm layihələrə sərmayə qoymaq,
yeni texnologiyalara çıxıĢ əldə etmək və problemlərin həlli yollarını müzakirə edir. Digər əhəmiyyətli
məsələlərdə müzakirə olunacaq. Forumda keçirilən görüĢlərdə Azərbaycanla dostluq edən ölkə rəhbərləri
ikitərəfli münasibətlərin möhkəmlənməsinə kömək ediblər.
Millətvəkili A.Mirzəzadə bildirib ki, ―Dünya Ġqtisadi Forumu illərdir ən mühüm illik hadisələrdən
biridir. "Dövlət və hökumət baĢçılarının, bəzi iĢ adamlarının, bəzi sahələrdə ekspertlərin görüĢləri dünyada
mövcud problemlərin həlli üçün ən yaxĢı seçimdir". "DüĢünürəm ki, Davosda Dünya Ġqtisadi Forumu kimi
bir çox tədbirlərdə Azərbaycanın iĢtirakı yaxĢı münasibətlərin qurulmasına yardım edir", - deyə o bildirib.
"Buda Azərbaycan və dünya qarĢısında duran problemlərin həllinə töhfə verir". (2) Prezident Ġlham Əliyev
2018-ci il yanvarın 22-də Davosda Dünya Ġqtisadi Forumunun illik iclasında iĢtirak etmək üçün Ġsveçrəyə
iĢgüzar səfərə getmiĢdir. 2013-cü ilin yanvarında "Dayanıqlı dinamizm" devizi altında keçirilən 43-cü Davos
Ġqtisadi Forumu bir çox cəhətdən yadda qalan oldu. "Dayanıqlı dinamizm" əlaqəli Ģəkildə yaĢadığımız
dünyada gələcəkdə bəzi təlatümlərin olacağı və bu baxımdan daha yaxĢı bir gələcək üçün bəzi risklərin alına
biləcəyi mövzuları əhatə edir. Toplantı üçün bu mövzunun seçilməsinə aydınlıq gətirən Davos Dünya
Ġqtisadiyyatı Forumunun direktoru Lii Hovel bildirmiĢdir ki, qarĢılaĢdığımız risklərə müqavimət göstərməli,
məqsədlərə nail olmaq üçün gücümüzü artırmalıyıq. Prioritetlərin müəyyənləĢdirilməsində ötən dövr ərzində
əldə olunan uğurların rolu inkaredilməzdir. Forumun direktoru bu açıqlaması ilə bir daha bildirmiĢdir ki,
səylərin birləĢdiriməsi uğurlara yol açan əsas amildir. ĠnkiĢaf üçün dinamizm gərəkdir. Bu baxımdan forum
üçün bu mövzunun seçilməsi olduqca əhəmiyyətli idi. Nəzərə alsaq ki, hər bir dövlətin öz inkiĢaf strategiyası
mövcuddur, ümumi müzakirələr əsasında mövcud problemlərin aradan qaldırılması üçün həmin modellərdən
istifadə etməyə böyük zərurət duyulur. Bu ilin tam olaraq mövzusu dinamizmdir. Dünyanı bürüyən,
nəticələri bu günə qədər davam edən iqtisadi və maliyyə böhranının yaĢanmasında da iqtisadiyyatın düzgün
əsaslar üzərində qurulmadığı, hər bir ölkənin hansı imkanlara malik olduğu özünü qabarıq Ģəkildə büruzə
verdi. Azərbaycanın Ģaxələndirmə siyasətini yüksək səviyyədə həyata keçirməsi, neft-qaz gəlirlərinin idarə
olunmasında Ģəffaflıq prinsipini öndə saxlayaraq mühüm sosial-iqtisadi layihələrin icrasını sürətləndirməsi
maliyyə imkanlarının geniĢlənməsində əhmiyyətli rol oynadı. Dövlət baĢçısı Ġlham Əliyev Davosda "CNNĠnternational" televiziya kanalına verdiyi müsahibəsində bildirmiĢdir ki, bu gün bizim iqtisadiyyatımız çox
sabitdir: "Biz iqtisadi böhran illərində belə inkiĢafımızı davam etdirə bilmiĢik. Azərbaycan iqtisadiyyatı
dünyada ən sürətlə inkiĢaf edən iqtisadiyyatlardan biridir. Biz 10 ildən də az müddətdə ümumi daxili
məhsulu üç dəfə, yəni 300 faizdən çox artıra bilmiĢik. Hazırda iqtisadiyyatımız daha da Ģaxələndirilib. Bu,
təkcə enerji sahəsinə aid deyil. Hazırda bizim əsas məqsədimiz Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna, xüsusilə
yüksək texnologiyalar, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və xidmət sahələrinə investisiyaları cəlb
etməkdir." Dövlət baĢçısı Ġlham Əliyev Forum çərçivəsində keçirilən sessiyalarda, görüĢlərdə də ölkəmizin
malik olduğu iqtisadi və maliyyə imkanlarından geniĢ bəhs edərək uğurlarımızın gələcək illər barədə aydın
təsəvvür yarandığını diqqətə çatdırmıĢdır. Dünya Ġqtisadi Forumunun bu ilin aprelində Bakıda keçirilməsi
barədə qəbul olunan qərar da ölkəmizin malik olduğu imkanlara, uğurlara verilən dəyərin təzahürüdür. Daim
beynəlxalq səviyyədə qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan yeni iqtisadi və sosial çağırıĢların müzakirəsi üçün
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əsas məkana çevrilib. Dövlət baĢçısı Ġlham Əliyevin qeyd olunan müsahibədə söylədiyi "... ölkə inkiĢaf
edir.... Biz ölkəmizi beynəlxalq biznes ictimaiyyəti və xüsusilə də Azərbaycan ilə hələ də əməkdaĢlıq
etməyən iĢgüzar dairələrə daha geniĢ Ģəkildə təqdim etmək istəyirik. Biz qapılarımızı geniĢ Ģəkildə açmıĢıq
və dostlarımızı, tərəfdaĢlarımızı Azərbaycanda iĢləməyə, sərmayə qoymağa dəvət etmək istəyirik... Əlbəttə,
Dünya Ġqtisadi Forumu bu baxımdan ən əlveriĢli məkandır. Yəni, burada beynəlxalq biznes və siyasi
dairələrin elitası toplaĢır.(9)
Beləliklə, aparıcı beynəlxalq Ģirkətlərin rəhbərləri və nümayəndələri buraya gəlirlər. Ona görə də bura
ölkənin təqdimatını keçirmək üçün ən yaxĢı məkandır" fikirləri Ümumdünya Ġqtisadi Forumunun
əhəmiyyətini açıqlamaqla yanaĢı, hər bir ölkənin özünun təqdimatını aparması üçün əsas məkan olduğunu
təsdiqləyir. Bu konteksdən yanaĢdıqda Forumun Azərbaycanda keçirilməsinin əhəmiyyəti daha aydın Ģəkildə
bəlli olar. Keçirilən görüĢlərdə bu fikir xüsusi qeyd edilmiĢdir ki, çoxmilyardlı iri sərmayələrin neft və qaz
sektoruna cəlb edilməsi iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsinə kömək edir. Son 15 ildə ölkə iqtisadiyyatına
qoyulan sərmayələrin ümumi həcmi təqribən 140 milyard dollardır. Təkcə ötən il 22 milyard dollar
məbləğində sərmayə yatırılıb ki, bunun da 9 milyard dolları xarici sərmayələrin payına düĢür. Bu onu
göstərir ki, Azərbaycan xarici Ģirkətlər üçün cəlbedici ölkədir və bu, yalnız neft və qazla bağlı deyil.
Azərbaycan dövlətinin apardığı Ģaxələndirmə siyasətinin bəhrələrindən biri kimi Davos Ġqtisadi Forumunun
reytinqinə əsasən ölkəmiz iqtisadiyyatın rəqabətdavamlılığına görə ön yerlərdədir. (8) "Ġndi biz qarĢımızda
yeni məqsəd qoymuĢuq. Məqsəd artıq üç dəfə artmıĢ ümumi daxili məhsulu yenidən ikiqat artırmaqdır.
Lakin iqtisadiyyatı əsasən qeyri-enerji sektorunun inkiĢaf etdirilməsi hesabına ikiqat artırmaq istəyirik"
söyləyən dövlət baĢçısı Ġlham Əliyev neft-qaz gəlirlərinin iqtisadiyyatın real sektorlarına- informasiya
texnologiyaları, təhsil sahələrinə yönəldilməsini qarĢıya qoyulan məqsədə çatmaq istiqamətində atılan
addımlardan biri kimi qeyd edir. Keçirilən görüĢlərdə də bu məsələlər xüsusi müzakirə olunmuĢdur. Qeyd
edək ki, Azərbaycanın perspektiv inkiĢaf və istiqamətlərinin müəyyən edilməsinə xidmət edən "Azərbaycan
2020: gələcəyə baxıĢ" ĠnkiĢaf Konsepsiyası da qarĢıya qoyulan hədəflərə çatmaq üçün əsas sənəddir. Dövlət
baĢçısı Ġlham Əliyev Azərbaycanı yaxın perspektivdə inkiĢaf etmiĢ dövlətlər sırasında görmək istəyini, eyni
zamanda iqtisadi artımın real sektorun hesabına baĢ verməsini, 2013-2023-cü illərdə ümumi daxili məhsulun
iki dəfə artırılmasını qarĢıya mühüm vəzifə kimi qoyur. Dövlət baĢçısı Ġlham Əliyev Azərbaycanın əsas
iĢtirakçısı və təĢəbbüsçüsü olduğu layihələrin ölkələr arasında dostluq, əməkdaĢlıq əlaqələrinin inkĢafına
böyük töhfə olduğunu bildirərək qeyd edir ki, dünyada neft və qaz sahəsində tanınmıĢ mütəxəssislərin iĢtirak
etdiyi Forumlarda bu mövzu ətrafında geniĢ müzakirələrin aparılması imkanların ortaya qoyulması ilə
yanaĢı, yeni təkliflərin, ideyaların gündəmə gətirilməsinə də öz müsbət təsirini göstərir. Azərbaycanın
iqtisadi və enerji siyasətinin siyasi çəkisinə transformasiya olunduğunu xüsusi vurğulayan dövlət baĢçısı
Ġlham Əliyev iqtisadi uğurların Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində rolunun artmasına böyük
təsir göstərdiyini də diqqətə çatırır. TəĢəbbüsləri gerçəkliyə çevirən Azərbaycanın dünyanın enerji
təhlükəsizliyinin təminatında rolu günbəgün artır. (10) Davos Ġqtisadi Forumunda qlobal enerji layihələrinin
Ģaxələndirilməsi bölgədə və dünya birliyində əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi istiqamətində önəmli amil kimi
qeyd olunur. Azərbaycan neft-qaz ixracatçısı kimi beynəlxalq aləmdə mövqeyini möhkəmləndirir. Dövlət
baĢçısının vurğuladığı kimi, Azərbaycan qazı üçün qapılar, yeni tranzit yollar açılır. Azərbaycanla Avropa
Ġttifaqı arasında imzalanan "Cənub qaz dəhlizi haqqında" Birgə Bəyannamə bir daha təsdiqləyir ki, zəngin
neft və qaz yataqlarına, müasir infrastruktura malik olan ölkəmizin enerji təchizatının Ģaxələndirilməsində
rolu artır. Birgə bəyannamədə ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında rolu yüksək
qiymətləndirilərək, əməkdaĢlıq əlaqələrinin geniĢləndirilməsi üçün böyük potensialın mövcudluğu
bildirilmiĢdir. Dövlət baĢçısı bu əminliyi də ifadə edir ki, imzalanmıĢ sənədlər uğurla həyata keçiriləcək və
Azərbaycan qaz potensialından öz xalqının rifahı, ölkəmizin gələcək inkiĢafı və Avropadakı tərəfdaĢlarının
enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün istifadə edəcək. Bu tərəfdaĢlıq nəinki illər, onilliklər boyu
olacaq. Eyni zamanda bu da bildirilir ki, imzalanan saziĢlər öz növbəsində ölkəmizə hələ 1994-cü ildə
bağlanan ilk enerji layihələrindən daha çox fayda gətirəcək. Çünki o zaman bu qədər geniĢmiqyaslı fəaliyyəti
yerinə yetirə biləcək Ģirkətlər yox idi. Nəticə etibarilə Azərbaycan ilə enerji sahəsində əməkdaĢlıq etmək
istəyən ölkələrin sayı artmaqdadır. Bu gün ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafına böyük töhfələr verən ARDNġ-in
adının beynəlxalq Ģirkətlər sırasında çəkilməsi onun nüfuzunun göstəricisidir. Eyni zamanda ARDNġ-in bu
və ya digər ölkələrdə həyata keçirdiyi uğurlu investisiya layihələri də beynəlxalq nüfuzuna təsir göstərən
amillərdəndir. Avropa Ġttifaqının enerji məsələləri üzrə komissarı Günter Ottinger 43-cü Forum çərçivəsində
ARDNġ-in prezidenti Rövnəq Abdullayevlə keçirdiyi görüĢdə ARDNġ haqqında bildirmiĢdir: "Uğur sizi
izləyir!". Qəbul zamanı ARDNġ ilə Ġsveçrənin MĠGROS Ģirkəti arasında imzalananan laĢma
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memorandumuna əsasən tərəflər Ġsveçrənin yanacaq bazarında əməkdaĢlığın dahada dərinləĢməsi,
investisiyalar bazarının imkanlarının öyrənilməsi istiqamətində birgə iĢi davam etdirmək barədə razılıq əldə
etmiĢdilər. Bu gün XXI əsrin Bakı-Tbilisi-Ceyhanı adlandırılan, Türkiyə və Avropa istehlakçılarının
Azərbaycan qazı ilə təchiz olunması məqsədi daĢıyan TANAP layihəsinin əhəmiyyətindən də geniĢ bəhs
olunmaqdadır. 2017-ci ildə Azərbaycanın "ġahdəniz-2" yatağından nəql olunacaq təbii qazın 6 milyard
kubmetri Türkiyənin, 10 milyard kubmetri isə Avropa dövlətlərinin tələbatının ödənilməsi üçün nəzərdə
tutulur. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, zəngin təbii ehtiyatlara malik olan, əlveriĢli coğrafi-siyasi
məkanda yerləĢən Azərbaycanın beynəlxalq aləmlə əməkdaĢlığa töhfələri davamlıdır və yüksək
dəyərləndirilir.
Ümumdünya Ġqtisadi Forumunun Bakıda keçirilməsi bir tərəfdən Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan
nüfuzunun, digər tərəfdən ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar nəticəsində əldə olunan uğurlara
dəyərin təzahürüdür.
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Azərbaycan Respublikasının bazar münasibətləri sisteminə keçməsi cəmiyyət həyatının baĢqa sahələrində
olduğu kimi əhalinin məĢğulluğu və onun həll edilməsi mexanizmi sahəsində də bir çox yeni və mürəkkəb
sosial-iqtisadi problemlərin yaranıb inkiĢaf etməsinə səbəb olmuĢdur.Bu problemlərin tədqiq edilib öyrənilməsi
onlara həm tamamilə yeni nəzəri metodoloji aspektlərdən və həm də formalaĢmaqda olan əmək bazarının
qanunları və tələbləri baxımından yanaĢmasını tələb edir.Məsələ buradadır ki, keçmiĢ SSRĠ-də və onun
tərkibinə daxil edilmiĢ respublikaların sosial-iqtisadi ədəbiyyatlarında və dövlət sənədlərində XX əsrin 30-cu
illərində etibarən burada iĢsizliyin böyük sosial bəla kimi ləğv edildiyi və məĢğulluq probleminin birdəfəlik həll
olunduğu bütün dünyaya bəyan edilmiĢ, ―iĢ qüvvəsi əmtəəsi‖ , ―əmək bazarı‖ və ―iĢsizlik‖ anlayıĢlarının isə
yalnız kapitalizm cəmiyyətinə xas hadisələr olduğu və yaxın keçmiĢdə bizim yaĢadığımız sosializm deyilən
cəmiyyətlə heç bir əlaqəsi olmadığı, ona yad hal kimi qiymətləndirilmiĢdir.
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın milli dövlətçilik mənafeyinin qorunub saxlanılması və inkiĢaf etdirilməsi,
ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi baĢqa amillərlə yanaĢı həm də onun baĢlıca məhsuldar qüvvələrini təĢkil
edən əmək potensialının səmərəli istifadə edilməsindən asılıdır,onda respublikamızda əhalinin məĢğulluq
səviyyəsi və quruluĢunda indi və gələcəkdə baĢ verəcək dəyiĢikliklərin öyrənilib aĢkara çıxarılması və
qiymətləndirilməsi əsasında onların təkmilləĢdirilməsi yollarının iĢlənib hazırlanmasının nə kimi böyük elmi
təcrübəvi və xalq təsərrüfatı əhəmiyyətinə malik olduğunu sübut etməyə ehtiyac qalmır. Çünki müasir çəraitdə
ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkiĢafı, əhalinin həyat səviyyəsi və onun keyfiyyətinin yüksəldilməsinin ən baĢlıca
amillərindən biri, bəlkə də ən mühümlüsü ölkəmizdə mövcud olan insan resurslarından, ilk növbədə onun ən
məhsuldar hissəsini təĢkil edən əmək qabiliyyətli əhalinin əməyindən daha dolğun və səmərəli istifadə
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edilməsindən ibarətdir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev, ―Yeni Əsr və Üçüncü Minillik
Münasibətilə Azərbaycan Xalqına Müraciətlərində‖ XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanda görülən
quruculuq iĢlərindən bəhs edərkən qeyd etmiĢdir ki, həmin dövrdə ―Respublikanın ən kəskin problemlərindən
biri əmək qabiliyyətli əhalinin ictimai əməyə cəlb olunması, əmək ehtiyatlarından səmərələi istifadə edilməsi
idi‖.
Ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatına keçməkdə əsas məqsədlərdən biri də istehsalın intensivləĢdirilməsi və ilk
növbədə hər bir insanın malik olduğu potensial imkanlardan səmərəli istifadə etməklə əhalinin həyat
səviyyəsini və onun keyfiyyətini yüksəltməkdən ibarət olmuĢdur.Buna görə də əmək potensialından istifadənin
səmərəli mexanizmi olmadan bazar iqtisadiyyatına keçidin sosial-iqtisadi,siyasi və demoqrafik vəzifələrini həll
etmək olmaz.Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, keçid iqtisadiyyatlı bütün ölkələrdə ilk baĢlanğıcda
iqtisadiyyatdakı gerilik bazar mexanizminin, o cümlədən də əmək bazarının az səmərəli olması ilə xarakterizə
olunur. Buna uyğun olaraq bazar iqtisadiyyatına keçən ölkələrin qarĢısında iki vəzifə durur:
a) məĢğulluğun optimallaĢdırılması prosesində dövlət tənzimlənməsinin rolunun artırılması;
b) iĢ qüvvəsinin artıq olduğu regionlardan və sahələrdən onun az olduğu ərazilərə və sahələrə axımının
stimullaĢdırılması.
Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmiĢdir ki, respublikamızda qeyri-maddi istehsal sahələrində əhalinin
məĢğulluq səviyyəsinin artmasına və orada iĢləyənlərin keyfiyyət tərkibinin əhəmiyyətli dərəcədə
yaxĢılaĢmasına baxmayaraq, hazırda burada əhalinin məĢğulluq səviyyəsinin o qədər də qənaətbəxĢ hesab
etmək olmaz. Çünki bu dairədə məĢğul olanların əksəriyyəti gənc nəslin böyüməsi və tərbiyə edilməsi, əhalinin
təhsil və mədəni texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi, onların sağlamlığının möhkəmləndirilməsi və ömür
müddətinin uzadılması ilə məĢğul olduqlarından orada çalıĢanların sayı və keyfiyyət tərkibi əhalinin ümumi
sayı və onun yaĢ cins tərkibinin dəyiĢilməsinə uyğun olaraq artmalıdır.
Müasir mərhələdə respublikada əhalinin məĢğullu quruluĢunun formalaĢması xüsusiyyətlərindən biri də
bazar münasibətləri sisteminə keçidlə əlaqədar olaraq yaranıb fəaliyyət göstərən yeni bazar iqtisadiyyatı
strukturlarında iĢləyənlərin sayının get-gedə artması və bütünlükdə iqtisadiyyatla məĢğul olanlar arsında onalrın
xüsusi çəkisinin yüksəlməsindən ibarətdir. Bunu ondan gğrmək olar ki, 2005-ci ildə respublikamızda fəaliyyət
göstərən 144 000 kiçik müəssisə, 796 müĢtərək və xarici müəssisə, 27 000 fərdi sahibkar və birjada 1 756 000
nəfər çalıĢmıĢ və onlar bütünlüklə iqtisadiyyatda məĢğul olanalrın cəmi 4,7 faizini təĢkil etmiĢdir. Fəaliyyət
göstərən həmin bazar iqtisadiyyatı strukturlarında məĢğul olan 1 756 000 nəfər iĢçinin 1 057 000 nəfəri və ya
60,2 faizi kiçik müəssisələrin, 584 000nəfəri və ya 33,2 faizi xarici və müĢtərək müəssisələrin, 115 000 nəfəri
və ya 6,5 faizi fərdi sahibkarlıqda və cəmi 68 nəfəri və ya 0,4 faizi birjaların payına düĢmüĢdür.
Respublika əhalisinin məĢğulluq quruluĢunu xarakterizə edən mühüm göstəricilərdən biri də
iqtisadiyyatda məĢğul olanların iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə bölgüsündən ibarətdir. Ġqtisadiyyatın həm maddi
və həm də qeyri-maddi istehsal dairəsində kiĢilərə nisbətən qadınların, daha çox hissəsi təhsil, səhiyyə və sosial
xidmətlərin göstərilməsi, digər kommunal, sosial və Ģəxsi xidmətlərin göstərilməsi və daĢınmaz əmlakla bağlı
əməliyyatlar, idarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi sahəsində məĢğul olmağa meyllidirlər. Bunu
qanunauyğunluq hesab etmək olar. Bunu ondan görmək olar ki, əgər 2000-2005-ci illərdə qeyd edilən sahələrlə
bağlı fəaliyyət dairəsində məĢğul olan qadınların 51,5-70,2 faizini təĢkil etmiĢdirsə, bu göstərici kiĢilər üzrə
müvafiq suratdə 29,9-32,5 faiz təĢkil etmiĢdir.(8,s. 120)
Bütün bunlar isə öz növbəsində gələcəkdə qadın və kiĢi əmək ehtiyatlarının səmərəli məĢğulluğunun
təmin edilməsi və onların məĢğullu quruluĢunun təkmilləĢdirilməsi sahəsində veriləcək fəal məĢğulluq və
demoqrafik siyasət tədbirlərinin iĢlənib hazırlanması və həyata keçirilməsində nəzərə alınmasını tələb edir.
2001-ci ildə qəbul edilmiĢ ―MəĢğulluq haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının qanununda ―iĢsiz‖ əhali
anlayıĢına dair irəli sürülmüĢ bəzi müddəalarla BƏT-in müvafiq metodik tövsiyələri arasında müəyyən
uyğunsuzluqlar mövcuddur. Buna görə də onların Respublika əhalisinin milli xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla
yenidən iĢlənib real gerçəkliyə uyğunlaĢdırılması məqsədəuyğun olardı.
Bazar münasibətlərinin indiki inkiĢaf mərhələsinin keçid xarakteri daĢıdığını nəzərə alıb yaxın gələcək
üçün dolğun, məhsuldar və sərbəst seçilmiĢ məĢğulluğun təmin edilməsinin sürətləndirilməsi mənafeyinə
yönəldilmiĢ keçid tipli məĢğulluq siyasətinin, yəni çevik və tənzimlənən əmək bazarı siyasətinin ayrı-ayrı
ünsürlərini özündə birləĢdirən fəal əmək bazarı siyasəti yeridilməsinə keçid daha məqsədəuyğun hesab
edilməlidir.
Fəal əmək bazarı siyasətinin baĢlıca prinsiplərinə isə əsasən aĢağıdakıları aid etmək olar:
• dövlət proqramlarının hazırlanmasında prioritet məĢğulluq strategiyası ( iqtisadiyyatın bütün
bölmələrində iĢ yerlərinin yaradılması üçün kapital qoyuluĢunun stimullaĢdırılması, kreditlərin köməkliyi ilə
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sahibkarlığın inkiĢafına təsir göstərilməsi, istehsal vasitələri, xammal və material bazarının yaradılması və s.)
• dövlətin sosial siyasətinin ümumbəĢəri dəyərlərə yönəldilməsi, adamların əmək, təhsil və layiqli əmək
fəaliyyətində olması, azad hərəkət etmək hüquqlarının və s. həyata keçirilməsini təmin edən peĢə
yaradıcılığının və əmək mədəniyyətinin formalaĢdırılması
Bu siyasət iqtisadi islahatların demokratik normalar istiqamətində aparılmasının məzmun və sürətinə,
habelə adamların əmək, azad surətdə fəaliyyət növü seçməsi üçün real zəmin yaradılması, əmək rejimi və
əməkdə iĢtirak etmək dərəcəsi hüquqlarının həyata keçirilməsinə fəal təsir göstərmək xarakteri daĢımalıdır və s.
Fəal əmək bazarının yaranması əhalinin məĢğulluğunun təmin edilməsində dövlətin əsas rol oynaması
funksiyasının saxlanılmasını nəzərdə tutur və məĢğulluq siyasəti dövlətin sosial siyasətinin mühüm tərkib
hissələrindən birini təĢkil edir. Çünki ictimai formasından və məzmunundan asılı olmayaraq bütün ictimaiiqtisadi formasiyalarda əhalinin və onun mühüm tərkib hissəsi olan əmək ehtiyatlarının təkrar istehsalı
prosesinin özünün normal surətdə həyata keçirilməsi və adamların həyat səviyyəsinin yaxĢlaĢdırılması ilk
növbədə onların nə ilə məĢğul olmasından, ictimai və Ģəxsi mənafe baxımından onların əməyinin necə təĢkil
edilməsindən və malik olduqları əmək qabiliyyətindən sosial-iqtisadi cəhətdən nə dərəcədə səmərəli istifadə
olunmasından asılıdır. Buna görə də bütün cəmiyyətlərdə əhalinin səmərəli məĢğulluğunun təmin edilməsi
dövlət səviyyəsində həll edilməsi zəruri olan ən mühüm sosial-iqtisadi və həm də çox mürəkkəb siyasi
vəzifələrdən biridir. Bu səbəbdən də hazırda respublikamızda səmərəli məĢğulluq siyasəti tədbirlərinin iĢlənib
hazırlanması və həyata keçirilməsinə böyük önəm verilir. Çünki bazar münasibətlərinə keçilməsi ölkəmizdə
dəyiĢməkdə olan iqtisadi, sosial və siyasi Ģəraitə uyğun gələn səmərəli məĢğulluq, fəal əmək bazarı siyasəti və
əhalinin mühafizəsi sisteminin formalaĢmasını obyektiv zərurətə çevirmiĢdir.
MəĢğulluq sahəsində dövlət siyasəti əmək bazarında vətəndaĢların sosial müdafiəsinin təmin edilməsinə
yönəldilmiĢ sərbəstdirilmiĢ iĢçilərin peĢə hazırlığının, ixtisasların artırılması və yenidən hazırlanması,
uzunmüddətli (xroniki) iĢsizliyin qarĢısının alınması, dövlət məĢğulluq xidmətinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsi və baĢqa tədbirlərinin görülməsi yolu ilə həyata keçirilməlidir.
Respublikada əmək bazarının formalaĢdığı və inkiĢaf etdiyi müasir Ģəraitdə məĢğulluq siyasəti dedikdə əhalinin əmək potensialının daha tam reallaĢması və inkiĢafına yönəldilmiĢ kompleks dövlət tədbirləri sistemi
baĢa düĢülməli və məĢğulluq sahəsində siyasət aĢağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilməlidir:
• əhalinin məĢğulluğu üçün əlveriĢli Ģəraitin formalaĢdırılması, müəssisə və təĢkilatların iqtisadi sabitlik
vasitəsilə iĢ qüvvəsilə təmin edilməsi;
• iĢ qüvvəsinin keyfiyyətinin və rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi;
• kadrların hazırlanması və dövlət məĢğulluq fəaliyyəti sisteminin inkiĢaf etdirilməsi;
• mülkiyyətin müxtəlif formaları əsasında çoxukladlı iqtisadiyyatın bölmələri üzrə iĢ qüvvəsinin düzgün
bölüĢdürülməsinə nail olmaq;
• büdcə vəsaitinin və xüsusi kapitalın, əhalinin pul yığımlarının cəlb edilməsi yolu ilə iqtisadiyyatın
quruluĢ cəhətdən yenidən qurulması üzrə iri miqyaslı dövlət proqramının həyata keçirilməsi və iĢ qüvvəsinin
sahələr üzrə yenidən bölüĢdürülməsinə nail olmaq;
• maddi istehsalda, xüsusilə kənd təsərrüfatında məĢğul olanların xüsusi çəkisinin azaldılması yolu ilə,
xidmət sahələrində məĢğul olanların xüsusi çəkisinin artırılması;
• dövlət mülkiyyətinin optimal normadan yuxarı qalxmasına yol verməmək üçün xüsusi sosial
institutların - əmək birjası, məĢğulluq xidməti və s. köməkliyi ilə iqtisadi və hüquqi vasitələrlə əmək bazarının,
iĢ qüvvəsi tələbi və təklifinin tənzimlənməsi, burada artıq iĢ qüvvəsinin azad olunması, əmək bazarında rəqabət
mühitinin yaradılması, fəal iĢaxtaranların yenidən öyrənilməsi və opertiv iĢə düzəlməsi sisteminin yaradılması
mühüm əhəmiyyət kəsb edir;
• qaçqınların və məcburi köçkünlərin səmərəli məĢğulluğunun təmin olunması;
• iĢləmək istəyən müxtəlif sosial-demoqrafik qruplardan olan əmək qabiliyyətli əhalinin ( qadınların,
gənclərin və pensiyaçıların ) məĢğulluğunun təmin edilmsəi üçün tədbirlər görülməsi və s. (2, s.152)
Bazar iqtisadiyyatına keçidin formalaĢdığı və inkiĢaf etdiyi müasir Ģəraitdə və yaxın gələcəkdə əmək
bazarında əhalinin məĢğulluq siyasətinin qeyd edilən istiqamətlərinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün
aĢağıdakı kompleks idarəetmə vəzifələrinin həyata keçirilməsini və məĢğulluq sahəsində dövlət proqramının və
müvafiq prinsiplərinin hazırlanmasını tələb edir:
• iĢ qüvvəsinin peĢə, sahə və ərazi mobilliyinin yüksəldilməsi, iĢ yerlərinin sayı və quruluĢu ilə iqtisadi
cəhətdən fəal əhalinin xarakteristikası arasında mümkün olan uyğunluğun təmin edilməsi;
• əmək bazarının çevikliyinin artırılması, məĢğulluğun müxtəlif növləri və formalrı, habelə rejimlərinin
stimullaĢdırılması;
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• kütləvi iĢsizlik yaranması təhlüksinin meydana çıxdığı sahə və ərazilərdə, habelə ayrı-ayrı sosialdemoqrafik qruplardan olan əhali (qadınlar, gənclər, pensiyaçılar ) arasınada məĢğulluğa fəal təsir göstərilməsi;
• investisiya, vergi, kredit-maliyyə siyasəti tədbirləri, habelə elmi-texniki tərəqqi, təhsil və s.
proqramların hazırlanıb həyata keçirilərkən məĢğulluq siyasətinin məqsədlərinin nəzərə alınması və
reallaĢdırılması;
• ümumi ―məĢğulluq proqramı‖ ilə yanaĢı ―gənclərin məĢğulluğu‖ , ―qadınların məĢğulluğu‖,
―pensiyaçıların məĢğulluğu‖ və s. bu kimi məqsədli kompleks proqramların iĢlənib hazırlanması və həyata
keçirilməsi və s.
Qeyd etmək lazımdır ki, müasir mərhələdə səmərəli məĢğulluğun ünsürü kimi əmək bazarında zəruri
tarazlığın yaradılmasına möcud iĢ yerlərinin qorunub saxlanılması və onun keyfiyyətcə inkiĢaf etdirilməsi yolu
ilə nail olmaq mümkündür. Müvəqqəti maliyyə çətinliyi Ģəraitində ayrı-ayrı regionlarda və müəssisələrdə iĢ
yerlərinin qorunub saxlanılmasınada yerli bələdiyyələr mühüm rol oynaya bilər. Həyata keçirilən məĢğulluq
siyasəti isə o vaxt fəal ola bilər ki, yeni iĢ yerlərinin yaradılması üçün nəzərdə tutulan vəsaitlərdən tam surətdə
istifadə olunsun, xərclərin quruluĢunda isə yeni iĢ yerlərinin saxlanılması və əlavə iĢ yerlərinin yaradılmasına,
təĢkilatlara xüsusi iĢlərinə görə subsidiyaların verilməsinə, peĢə hazırlığına, yenidən hazırlığa və peĢə
yönümünə sərf edilən vəsaitlərin xüsusi çəkisi üstünlük təĢkil etmiĢ olsun. Bu hal ölkəmizdə əhalinin
məĢğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi və onun quruluĢunun təkmilləĢdirilməsinə xeyli köməklik göstərə bilər.
Xırda və orta biznesin müdafiə edilməsi və inkiĢafı üçün, ilk növbədə isə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan
vətəndaĢlara dövlət tərəfindən subsidiyaların verilməsi bazar münasibətlərinə keçidin müasir inkiĢaf
mərhələsində əmək bazarına və deməli, həm də məĢğulluq səviyyəsi və quruluĢuna müsbət təsir göstərə bilən
ən əsas vasitələrdən biri kimi diqqət mərkəzində durmalıdır.
Müasir dövrdə respublikada fəaliyyət göstərən məĢğulluq xidməti sistemi, Dövlət MəĢğulluq Xidməti
Ġdarəsi və onun, Azərbaycan Respublikasının ayrı-ayrı rayon və Ģəhərlərindəki əmək və məĢğulluq mərkəzləri
qarĢısında duran ən baĢlıca vəzifə iĢaxtaranların iĢə düzəlməsi, əmək bazarının tələb və təklifinə uyğun olaraq
onların peĢə hazırlığının yüksəldilməsi, ixtisasların artırılması, xalq sənətinin və kiçik biznesin inkiĢafı,
gənclərin məĢğulluğunun təĢkil edilməsi, yeni iĢ yerlərinin yaradılması və sair tədbirlərin həyata
keçirilmsəindən ibarətdir. Ancaq məĢğulluq sahəsində kompleks və mürəkkəb proqramların təkcə Dövlət
MəĢğulluq Xidməti Ġdarəsinin gücü ilə iĢlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi qeyri-mümkündür. Bu iĢdə
müvafiq elmi-tədqiqat institutları və ayrı-ayrı nazirliklərin gücündən də geniĢ surətdə istifadə olunmalıdır.
Dövlət büdcəsinin investisiya imkanlarının sonsuz omadığı indiki inkiĢaf mərhələsində yeni iĢ yerlərinin
yaradılmasında yerli maliyyə imkanlarından istifadə olunması da çox vacibdir. Bu tədbir istehsal sahələrinin
icarəyə verilməli, Ģəxsi müəssisə və təĢkilatların qeydiyyatı və sair yollarla həyata keçirilməlidir.
Gələcəkdə qadın əmək ehtiyatlarının səmərəli məĢğulluğunun təmin edilməsi ayrı-ayrı ərazilərdə ―qadın‖
və ―kiĢi‖ əməyinin üstünlüklə tətbiq edildiyi sahələr arasında optimal nisbət yaradılması, iĢləyən analara
doğumla əlaqədar olaraq haqqı ödənilən məzuniyyət verilməsi qaydasının daha da təkmilləĢdirilməsi,
qadınların əmək haqqı saxlanılmaqla qısadılmıĢ iĢ günü və ya iĢ həftəsində iĢləmələri üçün lazımi Ģərait
yaradılması və sair bu kimi tədbirlər sistemi iĢlənib hazırlanması və həyata keçirilməsindən də xeyli dərəcə də
asılı olacaqdır.
Respublikada əhalinin səmərəli məĢğulluğunun təmin edilməsinin əsas istiqamətlərindən biri də gənc
əmək ehtiyatlarından vaxtında və keyfiyyətlə əməyə hazırlanması, bölüĢdürülməsi və istifadə edilməsindən
ibarətdir.
Ölkəmizdə müxtəlif ixtisaslı fəhlə və qulluqçulara olan əlavə tələbat sahəsində planlaĢdırma və
proqnozlaĢdırma iĢinin yaxĢılaĢdırılması zəruri məsələlərdəndir. Bu, bir tərəfdən, təhsil sisteminin
təkmilləĢdirilməsinə və peĢəkar müasir istehsalın tələblərinə cavab verən konkret ixtisaslı və sənətkar
kadrlarının hazırlığını, digər tərəfdən isə, xalq təsərrüfatında ixtisaslı kadrların vaxtlı-vaxtında yeniləri ilə əvəz
edilməsi və artımını təmin etməyə xidmət etməlidir.
Həyata keçirilməsi zəruri olan qaçılmaz olan problemlərdən biri də iqtisadiyyatın dövlət və qeyri-dövlət
bölmələrində boĢ iĢ yerlərinin daha tez və tam doldurulmasına nail olmaqdır. Bu istiqamətdə statistik orqanlara
və məĢğulluq mərkəzlərinə müəssisələr tərəfindən müntəzəm surətdə müvafiq informasiyanın təqdim
edilməsiylə yanaĢı, Ģəhər ( rayon ) icra hakimiyyətlərinin təĢəbbüsü ilə Ģəhər miqyasında və ayrı-ayrılıqda
rayon səviyyəsində boĢ iĢ yerləri yarmarkasının il ərzində rüblər üzrə keçirilməsi nəzərdə tutulmalıdır.
MəĢğulluğun çevik formalarının geniĢ tətbiai (tam olmayan iĢ günü və tam olmayan iĢ həftəsi, iĢin dəyiĢən
cədvəli ) təhsillərini davam etdirən gənclər və xüsusilə da qadın cinsindən olan gənclər üçün münasibdir. ―Orta
məktəb – xüsusi təhsil sistemi – istehsalat‖ zəncirvari həlqələrin bir-birilə əlaqələrinin möhkənləndirilməsinə
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nail olunması gənc nəslin vaxtlı-vaxtında iĢə düzəlməsində dövlət məĢğulluq xidmətlərinin iĢini elmi surətdə
əsaslandırılmasına xidmət etməlidir.
Əhalinin səmərəli məĢğulluğunun təmin edilmsəində miqrasiya edən əhalinin hərəkətinin, ayrı-ayrı
regionlarda əmək bazarının formalaĢması xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla nizamlanması, keçmiĢ ittifaqın
müxtəlif ərazilərindən respublikamıza məcburi surətdə qaçıb gəlmiĢ əmək qabiliyyətli əhalinin düzgün uçota
alınıb iĢlı təmin edilməsi, məĢğulluq dairəsində iqtisadi fəal əhali üzrə özünü idarə edən maxanizmin
yaradılması, əhalinin iĢlə təmin edilməsi üçün ayrı-ayrı ərazilər üzrə məqsədli kompleks proqramların iĢlənib
hazırlanması və s. tədbirlərin həyata keçirilməsinin də mühüm əhəmiyyəti vardır.
Əmək bazarının tənzimlənməsində iĢ qüvvəsi ixracı da mühüm rol oynayır. Ancaq respublikamızda əmək
bazarının tənzimlənməsinin bu yeni istiqaməti üzrə iĢlər hələlik istənilən səviyyədə deyildir.Halbuki, iĢ qüvvəsi
ixracı milli və beynəlxalq əmək bazarında iĢçilərin ixtisasının və rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə, onların
bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində təsərrüfatçılıq təcrübəsinin toplanmasına daha yaxĢı imkan verir.
Respublikamızda məĢğulluğun tənzimlənməsinin bu istiqamətindən istifadə edilməsi üzrə lazımi tədbirlərin
görülməsi də məqsədəuyğundur.(4, s.246)
Pensiya yaĢı ərəfəsində və pensiya yaĢında olanlar üçün vaxtında əvvəl pensiyaya çıxmaq, konkret iĢ
yerlərində müvəqqəti iĢləmək və s. imkanlarının saxlanması hələ də aktualdır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki,
hazırda pensiyaçıların 60 faizindən çoxu maddi səbəblərlə əlaqədar olaraq iĢləmək istəyənlərdir. Heç Ģübhə
yoxdur ki, gələcəkdə pensiyaların məbləğinin daha da artırılması və pensiya təminatının yaxĢılaĢdırılması
Ģəraitində onların əmək bazarına təsiri xeyli zəifləyəcəkdir.
Hazırda Azərbaycanın milli dövlətçilik mənafeyinin qorunub saxlanılması və inkiçaf etdirilməsi ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsiylə yanaĢı ilk növbədə onun baĢlıca məhsuldar qüvvələrini təĢkil edən əmək
potensialının səmərəli məĢğulluğunun təmin edilməsindən asılıdır. Çünki ölkənin mövcud əmək qabiliyyəti
əhalinin iĢlə təmin olunması və onalrın əməyindən səmərəli istifadə edilməsi cəmiyyətin sosial-iqtisadi
tərəqqisinin, ölkənin iqtisadi qüdrətinin və əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin ən mühüm
əmillərindən biridir. Bu səbəbdəndir ki, bütün ictimai-iqtisadi quruluĢlarda cəmiyyət üzvlərinin əmək
prosesində məĢğul olmaları onların əmək ehtiyatlarına aid hissəsinin mühüm iqtisadi məzmununu təĢkil edir.
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ĠĢsizlik əmək qаbiliyyətli əhаlinin bir hissəsinin özünə müvаfiq iĢ tаpа bilməməsi nəticəsində ―аrtıq‖
əhаliyə çеvrilməsidir. IĢsizlik yaĢ və səhhətinə, peĢə və gəlir əldə etmək qabiliyyətinə görə iĢ tapa bilməyən
insanların məcburi qeyri-məĢğulluğudur. O sosial iqtisadi problem olub iĢgüzar fəallıqda baĢ verən
dəyiĢikliklərin makroiqtisadi göstəricisidir.Аzərbаycаn rеspublikаsındа sоsiаl müdаfiə və sоsiаl yаrdım
prоqrаmlаrı Sоsiаl Müdаfiə fоndu və Əmək və Əhаlinin sоsiаl müdаfiəsi Nаzirliyi, əhаlinin MəĢğulluq
Mərkəzi tərəfindən həyаtа kеçirilir. Dövlət iĢsizliyin tənzim оlunmаsındа хüsusi tədbirlər - yеni iĢ yеrlərinin
аçılmаsı, müаsir istеhsаlın tələblərinə cаvаb vеrən iĢçilərin hаzırlаnmаsını həyаtа kеçirməklə. Dövlət
Statistika Komitəsindən bildirilir ki, Beynəlxalq Əmək TəĢkilatının metodologiyasına (iqtisadi fəal və
məĢğul əhalinin sayı arasındakı fərq) əsasən, 2012-ci ilin aprelində Azərbaycanda 247,9 min iĢsiz olub. Bu,
2011-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,7 min nəfər və ya 3,7% azdır. Ölkədə rəsmi iĢsizlik səviyyəsi illik
hesablamada 0,3% bənd azalaraq 5,6% təĢkil edib ki, bu da əksər Avropa ölkələrinin göstəricilərindən
aĢağıdır. Müqayisə üçün bildirək ki, avro zonasında iĢsizliyin səviyyəsi 10,8% olub və 1999-cu ildən - yəni
vahid Avropa valyutası tətbiq ediləndən bəri rekord həddə çatıb. ĠĢsizliyin ən yüksək səviyyəsi Ġspaniyada
(23,6%) qeydə alınıb.
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Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin sosial yönümlü iqtisadi inkiĢaf strategiyasının
Azərbaycan Prezidenti cənab Ġlham Əliyev tərəfindən dövrün reallıqları nəzərə alınmaqla uğurla inkiĢaf
etdirilməsi nəticəsində bu gün ölkəmizin sosial-iqtisadi tərəqqisi keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm
qoymuĢdur. Bir tərəfdən qeyri-neft sektorunun inkiĢafının sürətləndirilməsi, regionların tarazlı inkiĢafı,
əlveriĢli biznes və investisiya mühitinin möhkəmləndirilməsi, sahibkarlığa hərtərəfli dəstək verilməsi, digər
tərəfdən də əhalinin sosial müdafiəsinin və maddi rifah halının daha da gücləndirilməsi sahəsində
əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edilmiĢdir. Ötən illərdə olduğu kimi, 2015-ci ildə də ölkədə yoxsulluq və
iĢsizlik səviyyəsinin nəzərəçarpacaq dərəcədə azaldılmasına, vətəndaĢların maddi rifah halının
yaxĢılaĢdırılmasına, əhalinin bütün təbəqələri üçün bərabər sosial təminat sisteminin təkmilləĢdirilməsinə,
insan kapitalının və sosial infrastrukturun inkiĢafına nail olunmuĢ, sosial cəhətdən həssas əhali qruplarının
sosial müdafiəsi gücləndirilmiĢdir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə sosial-iqtisadi böhranın hələ də davam etdiyi bir
zamanda respublikamızda sosial sahənin inkiĢafı üzrə dövlət proqramları tam Ģəkildə icra olunur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev ölkənin prioriteti sıralarında düĢünülmüĢ sosial
siyasətin durduğunu, Azərbaycanda güclü və ciddi iqtisadi islahatların düĢünülmüĢ sosial siyasətlə
tamamlandığını, siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaĢının dayandığını dəfələrlə qeyd etmiĢdir.
Müasir dövrdə Azərbaycanda həyata keçirilən sosial siyasət əhalinin etibarlı sosial müdafiəsinə, əhalinin
müxtəlif təbəqələrinin, xüsusilə də aztəminatlı ailələrin və sosial cəhətdən həssas təbəqənin həyat
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə geniĢ imkanlar yaratmıĢdır. Həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasət
nəticəsində respublikamız regionda lider ölkəyə çevrilmiĢ, ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkiĢafı təmin
edilmiĢ, əhalinin həyat səviyyəsi ilbəil yüksəlmiĢ, yoxsulluq səviyyəsi dəfələrlə azalmıĢdır. Ötən müddətdə
ölkəmizdə iqtisadi inkiĢaf və yoxsulluğun azaldılması üzrə gerçəkləĢdirilən dövlət proqramları, eləcə də
regional inkiĢaf proqramları yoxsulluğun səviyyəsinin 2004-cü ildəki 40,2 faizdən 2015-ci ildə 5 faizə
enməsi ilə nəticələnmiĢdir. Ötən illərdə olduğu kimi, 2015-ci ildə də əmək bazarının təkmilləĢdirilməsi,
iĢsizlik səviyyəsinin nəzərəçarpacaq dərəcədə azaldılması, əmək ehtiyatlarının keyfiyyətcə yaxĢılaĢması,
rəqabət gücünün artırılması, ümumilikdə ölkədə insan potensialının qorunması və inkiĢaf etdirilməsi
istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. Sosial rifah halının yüksəlməsi sahəsində əldə etdiyi
nailiyyətlərə görə Azərbaycan BMT-nin ĠnkiĢaf Proqramı tərəfindən nəĢr edilən "Ġnsan ĠnkiĢafı Hesabatı"na
əsasən insan inkiĢafı indeksinə görə 188 ölkə arasında 78-ci yerdə qərarlaĢaraq, yüksək inkiĢaf səviyyəsinə
malik ölkələr qrupuna daxil olmuĢdur. Bu uğurların əldə olunmasında əhalinin gəlir imkanlarının artırılması
üçün çoxsaylı və keyfiyyətli iĢ yerlərinin açılması, sahibkarlığın dəstəklənməsinə və iqtisadiyyatın
Ģaxələndirilməsinə yönələn fəal siyasətin aparılması, əmək haqlarının, pensiya və digər sosial ödəniĢlərin
mütəmadi artırılması, o cümlədən əhalinin sağlamlığı, təhsil, mədəni inkiĢaf və s. sahələrdə qazanılan
nailiyyətlər əsas rol oynayır. 2003-cü illə müqayisədə ötən dövrdə əhalinin gəlirləri 7 dəfəyə yaxın artaraq,
5,7 milyard manatdan 2015-ci ilin noyabr ayına 36,8 milyard manata və ya əhalinin hər nəfərinə orta hesabla
3860,5 manata çatmıĢdır. Orta aylıq əmək haqqının məbləği isə 5,6 dəfədən çox, o cümlədən 2015 ilin
yanvar-oktyabr aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 4,6 faiz artaraq 462 manata çatıb.
Ġqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, informasiya və rabitə, peĢə, elmi və
texniki fəaliyyət, eləcə də tikinti sahələrində orta aylıq əmək haqqı daha yüksək olmuĢdur. 2015-ci il
noyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalıĢan iĢçilərin sayı 1504,7 min nəfər olmuĢ, onlardan
877,9 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 626,8 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət
göstərmiĢdir. 2004-cü ildən bəri ardıcıl dövlət dəstəyi nəticəsində qeyri-neft sektorunun canlanması hesabına
respublikada əksəriyyəti daimi və regionlarda olmaqla yeni yaradılan iĢ yerlərinin sayı 1 milyon 400 mini
ötüb. Ölkədə həyata keçirilən çoxsaylı dövlət proqramlarının icrası nəticəsində inkiĢaf etmiĢ Avropa
dövlətlərində iĢsizliyin artması fonunda respublikamızda iĢsizlik səviyyəsinin nəzərəçarpacaq dərəcədə, yəni
4,9%-dək azaldılmasına nail olunmuĢdur. 2015-ci ilin 9 ayı ərzində 87 min iĢ yeri yaradılmıĢdır ki, onlardan
67 mini daimi iĢ yeridir. AçılmıĢ iĢ yerlərinin 75,1 faizi qeyri-dövlət sektorunu, 68,8 faizi regionları əhatə
etmiĢdir. Daimi iĢ yerlərinin 13,7 faizi yeni, 11,3 faizi mövcud, 0,7 faizi fəaliyyətini bərpa etmiĢ müəssisə və
təĢkilatlarda, 74,3 faizi isə fiziki Ģəxslər tərəfindən yaradılmıĢdır. Ötən il ərzində həyata keçirilən aktiv
məĢğulluq tədbirləri nəticəsində Dövlət MəĢğulluq Xidməti orqanlarına iĢ üçün müraciət etmiĢ 59252 nəfər
iĢsiz və iĢaxtaran vətəndaĢdan 29000 nəfəri münasib iĢlə təmin olunmuĢ, 3844 nəfərə iĢsizlik müavinəti təyin
edilmiĢ, 1650 nəfər haqqı ödənilən ictimai iĢlərə, gənclər və müxtəlif fizik məhdudiyyətləri olan vətəndaĢlar
da daxil olmaqla 4147 nəfər əmək bazarının tələbləri nəzərə alınmaqla uyğun peĢə hazırlığı
kurslarına,114569 nəfər peĢəyönümü məsləhətlərinə cəlb edilmiĢdir.
Friksiоn iĢsizlik tаm məĢğulluq zаmаnı iĢ yеrlərinin dəyiĢməsi ilə qısа vахt ərzində bаĢ vеrən iĢsizlikdir.
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Əhаlinin müхtəlif səbəblər üzündən iĢ yеrlərinin dəyiĢdirilməsi təbiidir, çünki hər bir iĢçinin hər hаnsı bir
yеrdə özünə müvаfiq iĢ yеri tаpıb iĢləmək hüququ vаrdır. Friksiona iĢsizliyin bir növü olan könüllü iĢsizlik
daha yaxĢı əmək Ģəraiti və ödəniĢi əldə etmək məqsədi ilə iĢsiz qalanlardır. Struktur iĢsizlik – iĢçinin pеĢə və
iхtisаs qаbiliyyətinin mövcud iĢ yеrlərinə uyğun gəlməməsi zаmаnı yаrаnır. Еlmi-tехniki tərəqqinin inkiĢаfı
ilə istеhsаlın quruluĢundа və tехnоlоgiyаsındа mühüm dəyiĢikliklər bаĢ vеrir. Yеni iхtisаs sаhələri yüksək
iхtisаslı iĢçiləri tələb еdir, bunа isə müəyyən vахt ərzində nаil оlmаq оlur. Istər könüllü оlаrаq iĢ yеrlərinin
dəyiĢdirilməsi, istər sə də, yеni istеhsаl sаhələrinin yаrаnmаsı nəticəsində yаrаnаn iĢsizliyin bu növləri
cəmiyyətdə bütün vахtlаrdа mövcud оlduğu üçün о iĢsizliyin təbii səviyyəsi аdlаnır. Bеləliklə, tаm
məĢğulluq Ģərаitndə friksiоn və struktur iĢsizlik təbii iĢsizlikdir. Təbii iĢsizlik həmiĢə mövcuddur və
zəruridir. Lаkin dаimi dеyil, dəyiĢkəndir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində bu 4-6.5 səviyyəsində qəbul olunur
və bu səviyyədən aĢağı hədd iĢsizliyin aĢağı həddi, yüksək həddi isə uzunmüddətli olması sayılır.Bu iĢsizlik
iqtisаdiyyаtın tsiklik inkiĢаfı ilə əlаqədаr istеhsаldа durğunluq zаmаnı bаĢ vеrir. Əmtəə və хidmətlərə
məcmuu tələb аzаldıqdа məĢğulluq məhdudlаĢır, iĢsizlik аrtır. Təbii iĢsizlik ölkənin iqtisаdi vəziyyətinin
əsаs göstəricisidir. ĠĢsizliyin digər mühüm növü tsiklik iĢsizlikdir. О iqtisаdi tsikllə bаğlı оlub durğunluq
zаmаnı mеydаnа çıхır və cəmiyyət üçün çох kəskin sоsiаl prоblеmlər yаrаdır. Bеlə ki, iqtisаdi аrtım ləngiyir,
ÜMM iхtisаr оlunur, əhаlinin həyаt səviyyəsi pisləĢir.Məcburi iĢsizlik verilmiĢ məvacib səviyyəsində iĢçi
iĢləmək istəyir və bacarır,lakin iĢ tapa bilməyəndə yaranır.Könüllü iĢsizlik insanların isləmək istəməməsi ilə
bağlıdır,məsələn,maaĢın aĢağı salınması səbəbindən.Mövsümi iĢsizlik iqtisadiyyatın bəzi xassələrinə xas il
ərzində iqtisadi aktivliyin səviyyəsindəki enib-qalxmalardan asılıdır,məsələn, turizim sektoru.Pərakəndə iĢçi
qüvvəsinin daha səmərəli və etibarlı fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə 2015-ci il ərzində ―Əmək Birjaları‖
tərəfindən 4117 nəfər iĢsiz vətəndaĢ, o cümlədən 2167 nəfər qadın, 1738 nəfər gənc, 155 nəfər qaçqın və
məcburi köçkün, 19 nəfər əlil müvəqqəti xarakterli iĢlərlə göndərilmiĢdir. Eyni zamanda, respublikanın 59
Ģəhər və rayonunda ―Əmək Yarmarkaları‖ keçirilmiĢdir ki, bunun da nəticəsində 4580 nəfər iĢlə təmin
edilmiĢ, 477 nəfər peĢə hazırlığı kurslarına, 185 nəfər haqqı ödənilən ictimai iĢlərə cəlb olunmuĢdur. Bu
aktiv məĢğulluq tədbirlərinin əhatə etdiyi vətəndaĢların böyük bir qismi gənclərdən ibarət olmuĢdur.
Ġl ərzində gənclərin əmək bazarına inteqrasiyası məqsədilə ölkənin 11 ali təhsil müəssisəsində
―Karyerada ilk addım‖ devizi altında tədbirlər keçirilmiĢdir ki, bu tədbirlərin nəticəsi olaraq 115 nəfər iĢlə
təmin olunmuĢ, 180 nəfər peĢə hazırlığı kurslarına cəlb olunması üçun qeydiyyata alınmıĢdır.
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Kadr hazırlığı prosesində daha münasib metod olduğunu nəzərə alaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin Dünya Bankı ilə birgə icra etdiyi ―Sosial Müdafiənin ĠnkiĢafı‖ Layihəsinin Modul Təlim
Proqramları Komponenti çərçivəsində əmək bazarında daha çox tələb olunan 43 peĢə üzrə modul təlimi
proqramları hazırlanmıĢ, əmək bazarında olan tələbatı nəzərə alaraq Bakı Ģəhər Regional PeĢə Mərkəzində yeni
sinif otaqları və emalatxanaları yaradılmıĢ, Göyçay Regional PeĢə Mərkəzi müasir Ģəkildə yenidən qurularaq
istifadəyə verilmiĢdir. Bununla yanaĢı, Gəncə Ģəhərində də Regional PeĢə Tədris Mərkəzinin yaradılması
istiqamətində tamamlama iĢləri aparılır. Gənclərin məĢğulluq problemlərinin aradan qaldırılması və onlara
biznes vərdiĢlərinin aĢılanması məqsədilə Dünya Bankının Sosial Müdafiənin ĠnkiĢafı Layihəsi çərçivəsində
―Virtual müəssisələr və ya təcrübə Ģirkətləri‖ adlı proqramın icrası ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Eyni
zamanda, ölkədə səmərəli məĢğulluğun təmin edilməsinə yönəldilmiĢ uzunmüddətli dövlətin məĢğulluq
siyasətinin formalaĢdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq Konsepsiyası layihəsinin
hazırlanması üçün ĠĢçi qrupun yaradılması barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Sərəncam
layihəsi hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilmiĢdir. Həmçinin, məĢğul, iĢaxtaran və iĢsiz vətəndaĢların sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq ―ĠĢsizlikdən icbari sığorta haqqında‖
Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi hazırlanmıĢ və razılaĢdırılması üzrə iĢlər davam etdirilir. 2015-ci il
ərzində MəĢğulluq Xidməti orqanları tərəfindən məĢğulluğun təmin edilməsi sahəsində müvafiq məlumat və
hesabatları təqdim etməyən 419 müəssisə və təĢkilatda (o cümlədən 142 sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərində)
araĢdırma aparılmıĢ, 322 müəssisəyə (o cümlədən 104 sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərində) qarĢı ümumilikdə
12605.0 manat məbləğində inzibati cərimə tətbiq olunmuĢ, 11973.0 manat dövlət büdcəsinə ödənilmiĢdir.
Cənab Ġlham Əliyev tərəfindən ölkədə həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində aparılan uğurlu
siyasət sosial cəhətdən həssas əhali qruplarına dövlət qayğısının mütəmadi Ģəkildə artırılması, sosial təminat
sisteminin daha geniĢ əhali kateqoriyalarına yönəldilməsi ilə müĢayiət olunub. Əhalinin aztəminatlı hissəsinin
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, o cümlədən ünvanlı sosial yardım
proqramlarının məqsədyönlü tətbiqi ölkəmizdə yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına müsbət təsir
göstərməkdədir. 2015-ci ildə ünvanlı dövlət sosial yardımı təyinatı və əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının
məhdudluğunun qiymətləndirilməsi sistemlərinin təkmilləĢdirilməsi sahəsində geniĢmiqyaslı islahat
tədbirlərinin həyata keçirilməsinə baĢlanılmıĢdır. ―Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında‖ Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyiĢiklik edilməsi barədə‖ 24 fevral 2015-ci il tarixli 1204-IVQD nömrəli
Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin olunma müddəti 1 il artırılaraq 2 ilə
çatdırılmıĢdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Ünvanlı dövlət sosial yardımı sisteminin
təkmilləĢdirilməsi haqqında‖ 23 fevral 2015-ci il tarixli 477 nömrəli Fərmanın icrası ilə bağlı Azərbaycan
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləĢdirilmiĢ informasiya sistemində
ünvanlı dövlət sosial yardımı üzrə Vahid Elektron Müraciət və Təyinat Alt Sisteminin (VEMTAS)
qurulması,vətəndaĢlara ünvanlı dövlət sosial yardımı üçün fərdi kommunikasiya vasitələrindən istifadə etməklə
elektron formada müraciət etmək imkanının yaradılması, ünvanlı dövlət sosial yardımına görə istər kağız
üzərindən, istərsə də elektron formada olunan müraciətlərin ―bir pəncərə‖ prinsipi ilə qəbulu və həmin
müraciətlər üzrə tələb olunan arayıĢ və məlumatların VEMTAS-a müvafiq dövlət qurumlarından elektron
formada ötürülməsi üçün tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. Bununla yanaĢı, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin ―Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun qiymətləndirilməsi sisteminin
təkmilləĢdirilməsi haqqında‖ 14 sentyabr 2015-ci il tarixli 595 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləĢdirilmiĢ informasiya sistemində TibbiSosial
Ekspertiza və Reabilitasiya Alt Sisteminin (TSERAS) yaradılması, əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının
məhdudluğunun qiymətləndirilməsi üçün vətəndaĢlara elektron formada müraciət etmək imkanın verilməsi,
əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun qiymətləndirilməsi məqsədi ilə edilmiĢ müraciətlər,
keçirilmiĢ müayinələr, qəbul edilmiĢ qərarlar barədə məlumatları elektron formada real vaxt rejimində
TSERAS-a ötürülməsinin təmin edilməsi, əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun
qiymətləndirilməsi ilə bağlı məlumatların əldə edilməsi imkanını yaratmaq məqsədi ilə müayinə olunan
Ģəxslərin, iĢəgötürənlərin və fəaliyyəti ilə bağlı bu məlumatdan istifadə edən dövlət orqanlarının ―Elektron
hökumət‖ portalı vasitəsilə TSERAS-a çıxıĢının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər həyata keçirilmiĢ və
sistemin tətbiqinə baĢlanılmıĢdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 sentyabr 2015-ci il tarixli 595 nömrəli Fərmanının icrası olaraq
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 30 dekabr tarixli 413 saylı qərarı ilə ―Əlilliyin və
sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun müəyyən olunması meyarlarına dair Əsasnamə‖ təsdiq edilmiĢdir.
Həmin qərarla bu Əsasnamənin təsdiq edildiyi günədək əlilliyi müəyyən edilmiĢ və əlillik müddəti baĢa

271

çatmamıĢ birinci dərəcə əlilliyi olan Ģəxslərin əlilliyi müddətsiz müəyyən edilmiĢ, ikinci və üçüncü dərəcə
əlilliyi olan Ģəxslərin əlillik müddəti 5 il müddətinə, sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müddəti baĢa
çatmamıĢ 18 yaĢadək uĢaqların sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu isə 18 yaĢından yuxarı olmamaqla 3 il
müddətinə uzadılmıĢdır. Hər iki sahədə aparılmıĢ islahat tədbirləri vətəndaĢ-məmur təmaslarını minimuma
endirməklə sistemlərin avtomatlaĢdırılması, vətəndaĢların sosial təminat sahəsində sürətli, rahat və Ģəffaf
xidmətlərə geniĢ çıxıĢının təmin edilməsi, ünvanlı dövlət sosial yardımı üzrə dövlət orqanlarının fəaliyyətinin
innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə qabaqcıl dünya təcrübəsinə uyğun təĢkil edilməsi və bu əsasda aztəminatlı
ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və vətəndaĢların əlilliyinin və sağlamlıq imkanlarının
məhdudluğunun qiymətləndirilməsi sahəsində Ģəffaflığın artırılması və müasir informasiya texnologiyalarının
tətbiqinin geniĢləndirilməsi, habelə əhaliyə göstərilən tibbi-sosial ekspertiza və reabilitasiya xidmətlərinin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədini daĢıyır. ―Aztəminatlı ailələrə birdəfəlik yardım göstərilməsi haqqında‖
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 dekabr 2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi günü və Yeni il bayramları münasibətilə 2015-ci il 30 dekabr tarixinə ünvanlı dövlət sosial yardımı
alan 104875 ailənin hər birinə 50 manat məbləğində yardım göstərilməsi bu kateqoriyadan olan insanlara
bayram sevinci yaĢatmıĢdır. 2015-ci ildə respublika əhalisinin 4,8 faizinə və ya 462923 nəfərə aylıq və
birdəfəlik sosial müavinət təyin olunub ödənilmiĢdir. Sosial müavinət və təqaüd alanların 350921 nəfəri və ya
75,8 faizi aylıq, 112002 nəfəri və ya 24,2 faizi isə birdəfəlik sosial müavinət alanlardır. Bundan əlavə, 54000
nəfərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdləri təyin olunaraq ödənilir. 2015-ci ildə 2014-cü ilə
nisbətən aylıq və birdəfəlik sosial müavinət alanların sayı 8497 nəfər və ya 1,9 faiz, Prezident təqaüdü alanların
sayı 2382 nəfər və ya 4,6 faiz artmıĢdır. Ölkədə həyat səviyyəsinin mütəmadi yaxĢılaĢması, ünvanlı dövlət
sosial yardımı proqramının icrasında və bu yardımların təyinatında ünvanlılığın və Ģəffaflığın təminatı
sahəsində görülən iĢlər ünvanlı yardım təyin olunan ailələrin sayının azalmasına səbəb olmuĢdur. 2015-ci ildə
respublika üzrə orta hesabla 112663 ailə (492337 nəfər ailə üzvü) ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə təmin
olunmuĢdur ki , bu da 2014-cü illə müqayisədə 8772 ailə (38334 nəfər) azdır. Yardım alan ailələrin sayının
azalması digər tərəfdən aztəminatlı ailələrə ödənilən yardımların məbləğinin artması ilə müĢahidə olunur. 2015ci ildə bir ailəyə düĢən yardımın orta aylıq məbləği 2014-cü illə müqayisədə 7,3 faiz artaraq 145.81
manata,2015-ci ilin dekabr ayında isə 152,6 manata çatmıĢdır. Ümumilikdə, 2015-ci il ərzində ünvanlı dövlət
sosial yardımının maliyyələĢməsinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 dekabr 2015-ci il tarixli
Sərəncamı ilə ÜDSY alan ailələrə verilən birdəfəlik yardım nəzərə alınmaqla 202,43 milyon manat vəsait
xərclənmiĢdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 4,39 milyon manat çoxdur. Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluĢunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlil olmuĢ Ģəxslərin və onlara
bərabər tutulanların zəruri dövlət qayğısı ilə əhatə olunmaları, onların mənzil-məiĢət Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması
hər zaman dövlət baĢçısının xüsusi diqqətində olmuĢdur. 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluĢunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlil olmuĢ Ģəxslərdən və
Ģəhid ailələrindən olan 199 Ģəxs mənzillə və 82 nəfər isə fərdi evlə (Tərtər rayonunda 54 mənzilli yaĢayıĢ evi,
11 rayonda 82 fərdi yaĢayıĢ evi, Bakı, Gəncə və Mingəçevir Ģəhərlərində hazır yaĢayıĢ binalarından alınaraq
təmir etdirilmiĢ 145 mənzil, yəni ümumilikdə 281 mənzil) təmin olunmuĢlar. Bundan əlavə, Naxçvan Muxtar
Respublikasında 10 mənzil və fərdi ev də bu kateqoriyadan olan Ģəxslərə verilmiĢdir. Eyni zamanda, Bakının
Nərimanov rayonunda 132 mənzilli yaĢayıĢ binası gözdən əlil Ģəxslərin istifadəsinə verilmiĢdir. Ümumilikdə,
2015-ci ildə güzəĢtli kateqoriyadan olan Ģəxslərə 423 mənzil və fərdi ev verilmiĢdir. Əlillərin dövlət hesabına
avtomaĢınlarla təminatı onların həyat Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılmasında və cəmiyyətə inteqrasiyasında xüsusi rol
oynayır. 2015-ci ildə 400 nəfər imtiyazlı Ģəxs pulsuz avtomobillə təmin edilmiĢdir. 2015-ci il ərzində ayrı-ayrı
ildönümlərlə əlaqədar, həmçinin sosial-məiĢət problemlərinin həllinə köməklik məqsədilə ümumilikdə 10216
nəfər əlilliyi olan Ģəxs və Ģəhid ailələri birdəfəlik yardımlarla təmin olunmuĢ, bilik günü münasibətilə
tərkibində 2 və daha çox uĢaqları olan 1492 ailənin 3117 nəfər uĢağına maddi yardım verilmiĢ və 78 nəfər əlilin
tibbi reabilitasiya olunmaları ilə bağlı xərclər ödənilmiĢdir.Hesabat dövründə 3164 nəfər imtiyazlı Ģəxs
sanatoriya-kurort yollayıĢı, 1005 nəfər imtiyazlı Ģəxs istirahət mərkəzlərinə yollayıĢla təmin olunmuĢdur.
Hazırda Nazirliyin tabeliyində olan sosial xidmət müəssisələrində ümumilikdə 1033 nəfər dövlət
təminatındadır. Eyni zamanda, Əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzləri tərəfindən 12349 nəfər tənha ahıl və əlilə
evdə (səyyar) sosial xidmət göstərilir. 2015-ci ildə aylıq və birdəfəlik sosial müavinət, təqaüd və
kompensasiyaların ödənilməsinə 303,9 milyon manat vəsait xərclənmiĢdir ki, bu da 2014-cü ilin göstəricisi ilə
müqayisədə 12,24 milyon manat və ya 4,2 faiz çoxdur. Dövlətin həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasətin
prioritetləri sırasında sosial müdafiə sisteminin təkmilləĢdirilməsi, əhalinin, o cümlədən imtiyazlı əhalinin həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsinin təmin edilməsi önəmli yer tutur. Əlillərə münasibət sahəsində sosial siyasət
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həyatda və cəmiyyətin inkiĢafında onların fəal iĢtirak etməsi imkanlarının geniĢləndirilməsinə, sosial rifah
halının, maddi vəziyyətlərinin yaxĢılaĢdırılmasına yönəldilmiĢdir. 2015-ci ildə də respublikada əlillərin
cəmiyyətə inteqrasiyası, tibbi-sosial ekspertiza xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və əlillərin
reabilitasiyası istiqamətində kompleks və ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. Tibbi-sosial ekspertiza
sahəsində Ģəffaflığın təmin olunmasına nəzarətin xeyli güclənməsinin nəticəsi olaraq 2015-ci ildə əlilliyi olan
Ģəxslərdən tam reabilitasiya olunanların sayı 5340 nəfər, hissəvi reabilitasiya olunanların sayı isə 3345 nəfər
təĢkil edib. 2015-ci il ərzində tibbi-sosial ekspert komissiyalarına ilkin əlillik müəyyən edilməsi məqsədi ilə
35575 (2014-cü ildə -38893 ) nəfər müraciət etmiĢ və bu Ģəxslərdən 27023 nəfəri – 75,9% (2014-cü ildə 30992
nəfər – 79,6 %) əlil hesab edilmiĢdir. Ġlkin əlil hesab edilənlərin sayı ötən ilə nisbətən 3969 nəfər azalmıĢdır.
Həmçinin, 177917 (2014-cü ildə - 199653) nəfər Ģəxs təkrar müayinə edilmiĢ və bunlardan 172468 nəfəri
(2014-cü ildə - 191986 nəfər) əlil hesab edilmiĢdir. 2015-ci ildə 18 yaĢınadək 30072 nəfər sağlamlıq imkanları
məhdud uĢaq hesab edilmiĢdir. Onların 7911 nəfəri – 26,3%-i (2014-cü ildə 11196 nəfər) ilkin, 22161 nəfəri 73,7%-i (2014-cü ildə 21817 nəfər) isə təkrar sağlamlıq imkanları məhdud uĢaq hesab edilmiĢdir. Ġlkin
sağlamlıq imkanları məhdud uĢaqların sayı 2015-ci ildə 3285 nəfər azalmıĢdır. 2015-ci ildə əlilliyi olan Ģəxslərə
1273 ədəd əlil arabası, 539 ədəd eĢitmə aparatı verilib, ümumilikdə 5727 nəfərə protez-ortopedik xidmət
göstərilib. Nazirliyin bərpa mərkəzlərində 6105 nəfər bərpa-müalicə xidməti ilə təmin olunub, 135 nəfər əlilliyi
olan Ģəxsin, 130 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud uĢağın xarici ölkələrdəki reabilitasiya mərkəzlərində bərpamüalicəsi təĢkil etmiĢdir. Əlilliyi olan insanların məĢğulluğuna Ģərait yaradılması, onların əmək bazarına
maneəsiz çıxıĢının dəstəklənməsi, ötən dövrlərdə olduğu kimi, diqqət mərkəzində saxlanılmıĢdır. 2015-ci ildə
473 əlilliyi olan Ģəxs iĢlə təmin edilmiĢ, 204 nəfər isə peĢə hazırlığı kurslarına cəlb edilmiĢdir. Ramana
qəsəbəsində Sağlamlıq Ġmkanları Məhdud Gənclərin PeĢə Reabilitasiya Mərkəzində 130 nəfər sağlamlıq
imkanları məhdud gənc yeni peĢələrə yiyələnmiĢdir.
―Sosial xidmət haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən 2013-cü ildən etibarən Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən sosial xidmət sahəsində dövlət sifariĢlərinin verilməsi prosesinə
baĢlanılmıĢdır. Nazirliyin sifariĢi ilə 2015-ci ildə qeyri-hökumət təĢkilatları tərəfindən sağlamlıq imkanları
məhdud uĢaqlara, sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaĢına çatmayanlara sosial reabilitasiya
xidmətlərinin göstərilməsi, sağlamlıq imkanları məhdud uĢaqların müalicəsi və asudə vaxtlarının təĢkili
istiqamətində 29 layihə üzrə 1500 nəfər uĢağa sosial xidmətlər göstərilmiĢdir. Əmək və sosial müdafiə
sisteminin bütün sektorlarında aparılan iĢlərdə vətəndaĢ cəmiyyəti institutları ilə ilə sıx əməkdaĢlığın qurulması,
görülən iĢlərdə ictimai nəzarətin təmin olunması məqsədilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində
2015-ci il 28 sentyabr tarixində 15 vətəndaĢ cəmiyyəti institutundan ibarət Ġctimai ġura yaradılmıĢdır. Eyni
zamanda, məiĢət zorakılığından zərər çəkmiĢ Ģəxslərə sosial xidmət göstərilməsi üçün nazirlikdə 10 qeyridövlət qurumu akkreditasiya olunmuĢdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevinin
dövlət uĢaq müəssisələrində tərbiyə alan və 18 yaĢı tamam olduqdan sonra bu müəssisələri tərk edən valideyn
himayəsindən məhrum, kimsəsiz gənclərə diqqət və qayğısının təzahürü olaraq 2015-ci ildə AbĢeron
rayonunun Masazır qəsəbəsində 120 mənzilli ―Məzun evi‖ tikilərək bu təbəqədən olan gənclərin istifadəsinə
verilmiĢdir. 2015-ci il ərzində Nazirliyin Ġnsan Alveri Qurbanlarına Yardım Mərkəzi tərəfindən Daxili ĠĢlər
Nazirliyinin Ġnsan Alverinə QarĢı Mübarizə BaĢ Ġdarəsi tərəfindən yönləndirilmiĢ 58 nəfər insan alveri
qurbanına (55 nəfər qadın, 3 nəfər kiĢi) və müxtəlif qeyri-hökumət təĢkilatları tərəfindən yönləndirilmiĢ və fərdi
olaraq müraciət etmiĢ 19 nəfər (13 nəfər qadın, 6 nəfər kiĢi) insan alverinin potensial qurbanına hüquqi,
psixoloji, maddi, tibbi yardımlar göstərilmiĢdir. Regionlarda zorakılığın qurbanı olan uĢaqların sosial, psixoloji
və hüquqi reabilitasiyasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə Gəncə və Lənkəran Ģəhərlərində, o cümlədən Ucar rayonunda məiĢət
zorakılığına məruz qalmıĢ uĢaq və gənclər üçün regional sosial reabilitasiya mərkəzləri təsis edilmiĢdir. Avropa
Ġttifaqının maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və
Avstriya Respublikasının müvafiq qurumu (Vyana Ģəhəri ĠĢçi Nümayəndəliyi) tərəfindən birgə ikiillik (01 iyun
2015 - 31 may 2017) ―Sosial xidmət təminatının inkiĢafı‖ Tvinninq layihəsinin icrasına baĢlanılmıĢdır.
Layihənin məqsədi çətin həyat Ģəraitində olan Ģəxslərin sosial inklüziyasının təmin edilməsi, müvafiq sahədə
qanunvericiliyin və institutsional mexanizmlərin təkmilləĢdirilməsi və keyfiyyətli sosial xidmətlərin təminatı
üçün zəruri Ģəraitin yaradılmasıdır. Layihənin icrası ilə əlaqədar sosial xidmət təminatı üzrə aztəminatlı ailələrin
uĢaqları, ahıllar, penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiĢ Ģəxslərlə yanaĢı məiĢət zorakılığından
zərər çəkmiĢ Ģəxslər də hədəf qruplar kimi müəyyən edilmiĢdir. Ġstehsalatda müasir texnologiyaların tətbiqi və
ölkədə irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin gerçəkləĢdirilməsi öz növbəsində iĢəgötürənlər tərəfindən əmək
qanunvericiliyinə əməl edilməsinə, onların sosial məsuliyyətlərinin artırılmasına yönəlmiĢ tədbirlərin
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gücləndirilməsini tələb edir. 2015-ci ildə mülkiyyət və təĢkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq,
respublikamızda fəaliyyət göstərən 11189 iĢəgötürəndə əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunmasına
dövlət nəzarəti həyata keçirilmiĢdir. Bu müddət ərzində vətəndaĢlardan daxil olmuĢ 8697 Ģikayət məzmunlu
ərizə və müraciət, müəssisə, idarə və təĢkilatlar tərəfindən göndərilmiĢ 1754 ədəd müxtəlif xarakterli sorğu
araĢdırılaraq cavablandırılmıĢdır. Həyata keçirilən dövlət nəzarəti tədbirləri və vətəndaĢların müraciətlərinin
araĢdırılması zamanı 14769 halda iĢəgötürənlər tərəfindən əmək qanunvericiliyinin tələblərinin pozulduğu
aĢkar edilmiĢdir. Həmin hüquq pozuntularının böyük əksəriyyətinin aradan qaldırılması təmin edilmiĢ, aradan
qaldırılması vaxt tələb edən pozuntuların ləğvi üçün iĢəgötürənlərə icrası məcburi olan göstəriĢlər verilmiĢ və
icrası nəzarətə götürülmüĢdür. TörədilmiĢ inzibati xətaya görə vəzifəli və hüquqi Ģəxslər barədə inzibati qərar
qəbul edilərək 4338200 manat məbləğində inzibati cərimə tətbiq olunmuĢdur ki, bunun da 43,5%-nin dövlət
büdcəsinə ödənilməsi təmin edilmiĢdir. GörülmüĢ tədbirlər nəticəsində vətəndaĢlara ödənilməsi təmin edilmiĢ
gecikdirilmiĢ ödəmələrin ümumi məbləği 5485179 manat olmuĢdur. 2015-ci ildə əmək müqavilələrinə
qanunvericiliyin tələbləri pozulmaqla xitam verilmiĢ 22 nəfər öz əvvəlki iĢlərinə bərpa edilmiĢ, iĢçilər
barəsində yol verilmiĢ çoxlu sayda qanun pozuntularının aradan qaldırılması təmin edilmiĢdir. Hesabat
dövründə istehsalatla əlaqəli sayılmıĢ 149 bədbəxt hadisənin təhqiqatı aparılmıĢdır ki, onlardan da 3-ü qrup
halında baĢ vermiĢdir. Bu hadisələr nəticəsində 49 nəfər həyatını itirmiĢ, 111 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən
xəsarəti almıĢdır. Ġqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə istehsalatla bağlı bədbəxt hadisələrin daha çox tikinti
sektorunda (bütün hadisələrin 29,3%-i), emal sənayesində (20,3%) nəqliyyat sektorunda (9,3%) və energetika
sahəsində (9,0%) baĢ verməsi müəyyən edilmiĢdir. Tikinti sektorunda 39 bədbəxt hadisə baĢ vermiĢ (onlardan
qrup halında hadisə qeydə alınmamıĢdır) və bu hadisələr zamanı ölənlərin sayı 13 nəfər, xəsarət alanların sayı
isə 29 nəfər olmuĢdur. Əmək münasibətlərinin elektron müstəvidə ĢəffaflaĢdırılmasını təmin edən 2014-cü ilin
iyul ayından tətbiqinə baĢlanılmıĢ əmək müqaviləsi bildiriĢi üzrə elektron informasiya sisteminin
təkmilləĢdirilməsi ilə bağlı iĢlər 2015-ci ildə də davam etdirilmiĢdir. MDB məkanında ilk dəfə Azərbaycanda
qurulan əmək müqaviləsi bildiriĢi üzrə elektron informasiya sistemi əmək münasibətlərinə birbaĢa və operativ
nəzarətin həyata keçirilməsinə imkan yaradıb. Elektron sistem əmək bazarı ilə bağlı dolğun və obyektiv
informasiya bazası formalaĢdırmıĢdır. 2016-cı ilin 1 yanvar tarixinə elektron informasiya sistemində 68,6
mindən çox iĢəgötürən tərəfindən daxil edilmiĢ 2,86 milyondan cox bildiriĢ qeydiyyata alınmıĢdır. 2015-ci ildə
360,6 min iĢ yeri üzrə əmək müqaviləsinin bağlanması, 369,6 min iĢ yeri üzrə əmək müqaviləsinə xitam
verilməsi halı sistem tərəfindən qeydə alınmıĢdır
Ümumilikdə nazirliyin Youtube kanalında il ərzində 110-dan çox video yerləĢdirilmiĢdir. Hesabat dövrü
ərzində 480-ə yaxın press-reliz və məlumatlar hazırlanaraq mətbuatda yayılmıĢ vəhəmin məlumatlar nazirliyin
rəsmi internet səhifəsindəki «Xəbərlər» və «Press-relizlər» bölmələrində yerləĢdirilmiĢdir. Nazirliyin rəsmi
internet səhifəsindəki məlumatlar qeyd olunan dövr ərzində ingilis dilinə tərcümə edilmiĢdir və gündəlik
yayımlanan press-relizlərin hamısı ingilis dilinə tərcümə edilərək saytda yerləĢdirilir. Nazirliyin fəaliyyətində
Ģəffaflığın daha da təmin edilməsi məqsədilə hesabat dövründə nazirliyin rəsmi saytında bir sıra bölmələr
yaradılmıĢdır. Nazirliyin strukturlarının KĠV-lə və ictimaiyyətlə əlaqələrində səmərəliliyin artırılmasına, bu
sahədə mövcud münasibətlərin yaxĢılaĢdırılmasına dair mütəmadi təkliflər verilmiĢdir.
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The article deals with the principles and mechanisms of state regulation of the development of the
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Aytəkin AXUNDOVA
“Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının müəllimi
Bakı Dövlət Universiteti
AZƏRBAYCANDA TURĠZM SƏNAYESĠ ĠNKĠġAFININ DÖVLƏT TƏNZĠMLƏNMƏSĠNĠN
ƏSAS PRĠNSĠPLƏRĠ VE MEKANĠZMALARI.
Məqalədə Azərbaycanda turizm sənayesinin inkişafının dövlət tənzimlənməsi prinsipləri və mexanizmləri
müzakirə edilmişdir. Araşdırmalar göstərir ki, hər bir ölkədə turizmin biznesini uzun müddət ərzində düzgün
və səmərəli şəkildə inkişaf etdirmək, şərait yaratmaq üçün effektiv və səmərəli tədbirlər sistemi əsasında
əlaqələndirən dövlətdir.
Açar sözlər: turizm sənayesi, dövlət tənzimlənməsi, inkişaf, potensial, turizm biznesi.
Экономическое развитие страны, геополитические преимущества, международные связи, лишь
способствуют формированию в последние годы в Азербайджане индустрии туризма, которая в условиях возрастающей роли глобализации имеет важное, приоритетное значение для нашей страны.
Азербайджан обладает высоким туристическим потенциалом, на еѐ территории имеются уникальные
природные и рекреационные ресурсы, объекты культурного и исторического наследия, проходят
важные экономические, культурные и спортивные события.
Однако, несмотря на огромный потенциал страны, формирование туризма в Азербайджане сдерживается рядом значительных факторов, как положительных, так и отрицательных, сдерживающих и
препятствующих развитию туристской отрасли республики. Исследованием установлено, что к положительным факторам развития индустрии туризма относятся следующие:
- наличие одного из лучших в мире объектов культурно – познавательного туризма (в республике
имеется более 6 тысяч исторических, археологических и архитектурных памятников, некоторые из
которых уже добавлены в список Всемирное наследия ЮНЕСКО
– это Старая крепость в Баку, дворец Ширваншахов, Девичья башня, заповедник Гобустан и др.,
а праздник весны Новруз, игра човган, мугам и ашуги, азербайджанские ковры и исполнительское

275

искусство игры на таре, включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО), способствующая дальнейшему продвижению азербайджанской культуры в глобальном масштабе;
- одна из лучших в стране систем общественного питания, представленная разнообразными объектами и многообразием национальной кухни, известной всему миру;
- наличие относительно развитой инфраструктуры гостиничного сектора;
- динамично развивающаяся система торговли;
- наличие ОЭЗ туристской активности, где сконцентрированы достопримечательные объекты, а
также объекты инфраструктуры туризма, отдыха и развлечений (Апшеронский, Габалинский, Гусарский, Губинский, Шекинский, Лирикский и др. регионы республики);
- наличие в стране спортивных сооружений, позволяющих проводить соревнования самого высокого международного уровня и способствующая развитию различных видов спортивного туризма
(это международные соревнования по художественной гимнастике, заезды ―Формулы -1‖, международный детский турнир по шахматам, ежегодно проводимые чемпионаты мира и Европы по тхэквондо, карате, боксу, борьбе и т. д., Первые Европейские игры « Баку - 2015», а также подготовка и проведение Исламских игр – 2017, являющийся большим событием для развития туризма страны);
- постоянно развивающаяся инфраструктура конгрессно – выставочной деятельности (ярким
примером тому служит функционирование в стране выставочного комплекса «Баку Экспо Центр»,
отвечающий мировым стандартам, в 2016 году в Баку прошла уже 15-ая Юбилейная Международная
туристическая выставка ―AITF‖, в которой приняло участие 200 компаний из 40 стран, и которая
приобрела статус ключевого события туриндустрии всего Прикаспийского региона);
- достаточно развит деловой или MICE – туризм,республика является провайдером, т. е. поставщиком MICE- услуг. Азербайджан организует и проводит различные мероприятия, будьте это бизнесфорумы, презентации, переговоры, конференции, семинары, выставки, программы обучения и др.
Примером этому служат такие грандиозные форумы, как международный диалог, «Кранс Монтана»,
«Бизнес - марафон 2014», Бакинский международный гуманитарный форум, конкурс песни«Евровидение» 2012 года, ежегодно проводимый музыкальный фестиваль классической музыки в
Габале, музыкальный фестиваль «Шѐлковый путь» в Шеки, международный музыкальный фестиваль, посвящѐнный творчеству Узеира Гаджибекова и др.
Исследование показывает, что основными, негативными (отрицательными) факторами развития
туризма в республике являются следующие:
- нехватка объектов зрелищно – развлекательной и досуговой индустрии (аквапарков, тематических парков, развлекательных комплексов и т. д.);
- необходимость повышения качества обслуживания и дефицит квалифицированных кадров;
- отсутствие в стране гостиниц эконом – класса – категории 2-3 звезды;
- неразвитость инфраструктуры водного туризма (от морского круизного до экскурсионно – прогулочного туризма);
- отсутствие в стране детского туризма. Сегодня в Азербайджане более 30% (свыше 2,5 млн.)
населения составляют дети, из которых только в возрасте от 14 до 18 лет примерно 600 – 700 тысяч и
все они нуждаются в летнем отдыхе;
- наличие проблем с благоустройством территорий, прежде всего, прибрежных;
- высокие цены на туристические услуги внутри страны;
- низкий уровень развития сферы дополнительных услуг (гидов – экскурсоводов, гидов – проводников и др.).
Анализируя всѐ выше сказанное, можно убедительно сказать, что развитие индустрии туризма, в
первую очередь, требует необходимого государственного участия в решении данной проблемы.
Процесс совершенствования и развития индустрии туризма, в качестве значимой отрасли, невозможно без стимулирования, планирования, координации и реальной поддержки со стороны государства, направленной на укрепление экономики регионов и улучшения благосостояния качества жизни
населения.В каждой стране государство координирует туристический бизнес, создавая передовые туристские проекты, программы и законодательства на основе взаимных консультаций.
Гаагская декларация по туризму, проведѐнная в апреле 1989 г., провозгласила десять принципов,
на которых основываются отношения в туристской сфере. Один из принципов декларации гласит:
«туризм должен планироваться государственными властями, а также властями и туристской индустрией на комплексной и последовательной основе, с учѐтом всех аспектов» (1).
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В настоящее время в Азербайджане государственное регулирование туризма осуществляет орган
исполнительной власти – Министерство культуры и туризма, созданная в 2006 году по указу Президента АР И. Алиева. Министерство культуры и туризма выполняет функции проведения государственной политики, оказания государственных услуг, нормативно – правового регулирования. Создаѐт образ страны, благоприятной для туризма, рекламирует его на международном уровне, содействует в продвижении туристского продукта, осуществляет поддержку и защиту прав туристов, турагентов и туроператоров, выдаѐт лицензии на гостиницы и другие объекты размещения, способствует
развитию исследований в туристической сфере, разрабатывает и поддерживает наиважнейшие
направления для еѐ совершенствования.
22 декабря 2006 года по инициативе Министерства культуры и туризма была создана Ассоциация
гостиниц Азербайджана, основная деятельность которых заключается в развитии гостиничного бизнеса, улучшения качества услуг, в разработке надлежащих законодательных документов и программ.
Если в 2001 году в республике функционировало около 86 гостиниц, то на 2016 г. по данным Госкомстат АР в нашей стране функционируют 536 гостиниц и объектов гостиничного типа(2).
По словам Министра культуры и туризма АР, главной целью правительства на современном этапе развития туризма является привлечение инвестиций в сферу туризма и открытие гостиниц, отвечающих мировым стандартам. Приход в Азербайджан известных в мире отельных сетей, построение
брендовых отелей, с сопутствующей инфраструктурой, построенных местными и иностранными инвесторами является показателем престижа туристского рынка республики (3).
В 2009 году при поддержке Министерства культуры и туризма была создана Ассоциация Туризма Азербайджана (AZTA), а в 2011 году Институт туризма, Бакинский информационный центр и
AZTA вошли в Совет ВТО (UNWTO), членом которой с 2001 года является и Азербайджан. Поддержка международных организаций способствует дальнейшему продвижению туризма в стране,
упрочнению его значимости, привлечению финансовых средств для формирования материально –
технической базы и необходимой, должной инфраструктуры.
Вдобавок Министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики систематически организовываются постоянные встречи с туристическими министерствами таких стран, как Турция, Австрия, Греция, Россия, Грузия, Украина, Узбекистан и другие. Более того, в рамках Межгосударственных Договоров Азербайджанской Республики в сфере туризма, выполняется конкретная работа
с такими странами, как Турция, Китай, Польша, Италия, Узбекистан, Кыргызстан, Украина, Грузия и
Болгария.
Наша страна является членом Международной туристской ассоциации «Евразия», одним из значимых функций которых является исследование трансконтинентального туристского маршрута «Великий Шѐлковый путь». Этот проект осуществляется при технической поддержке ВТО и субсидируется разными международными фондами и национальными учреждениями. Активно участвует Азербайджан и в региональном маршруте ТРАСЕКА, соединяющий Европу и Азию. Все эти планы и проекты, принятые правительством республики, представляют собой важную роль в обеспечении
дальнейшего развития отрасли туризма.
Богатая фауна и флора, прекрасные лесные ландшафты, наличие озѐр, рек, водопадов – всѐ это
способствует развитию в Азербайджане экотуризма. В связи с этим, в деятельность Министерства
культуры и туризма в последние годы приоритетным стало и развитие экотуризма, основной целью
которого является экологическое воспитание и ознакомление туристов с природными ценностями
нашей республики. При поддержке Министерства культуры и туризма, в целях развития экотуризма,
был осуществлѐн проект «Развитие сельского зелѐного туризма в южных регионах Азербайджана»,
реализация которой выполняется неправительственной организацией «Агромясляхят». Проект, включающий южные регионы страны – Лерик, Астара, Лянкяран, Масаллы и Ярдымлы, финансируется
Евразийским фондом.
Ещѐ одним немаловажным фактором в развитии экотуризма является наличие в стране целебных
грязевых вулканов (Азербайджан занимает первое место в мире по количеству грязевых вулканов).
Это битумное озеро Бинагади, природная территория Янардаг на Абшероне, где с давних пор наблюдается природное извержение из земли огня. Это геоморфологические памятники – Гушадасы в Гобустане, Чыраггала в Сиазани, Талыстан в Исмаиллы и др. Так Институт Геологии Национальной
Академии Наук Азербайджана (НАНА) предлагает при оказании государственной поддержки создать
туристические маршруты по 25 грязевым вулканам, что поспособствует привлечению иностранных
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туристов в такие места с целью лечения.
Также усилиями Министерства экологии и природных ресурсов в Азербайджане, с целью развития экотуризма и охраны окружающей среды функционируют 13 природных заповедников (4), создаются национальные парки. Уже построено шесть национальных парков – «Ширван», «Ордубад»,
«Аггель», Алтыагадж», «Гиркан» и « Абшерон», а на склонах Большого Кавказа сооружается ещѐ
один национальный парк - «Шахдаг». Организация национальных парков способствует, в свою очередь, развитию в республике как внутреннего, так и международного туризма. Для этого требуется
создание соответствующей национальной законодательной базы, сохранение природного и культурного наследия, поддержка государства в функционировании и инвестировании индустрии туризма в
стране.
Принимая во внимание огромное значение богатейших естественных природных и лечебных ресурсов для укрепления здоровья населения, Президент республики И. Алиев 27 февраля 2007 года
подписал распоряжение о Государственной программе «Азербайджанские курорты» (5). В данном
стратегическом документе предусматривается регулирование отношения в области рационального
использования и охраны природных ресурсов, обеспечение вложения местных и зарубежных инвестиций в развитие санаторно – курортных зон в регионах Азербайджана.
Наличие источников минеральных вод лечебного характера в Нахичеванском регионе (около
60% запасов минеральной воды Азербайджана приходится на долю этого региона) и физиотерапевтической лечебницы « Дуздаг», Галаалты, на Абшеронском полуострове, Гянджа – Казахском регионе позволяют строить здесь крупные санаторно – лечебные курортные комплексы с сопутствующей
инфраструктурой. Великолепные природные условия и климат, горно - лесные панорамные ландшафты Шеки – Закатальского, Губа – Хачмазского, Габалинского регионов пригодны для развития центров отдыха и туризма. Для лечения Нафталановой нефтью, ведутся инфраструктурные работы по
дальнейшему формированию в этом регионе санаторно – курортного комплекса, отвечающий мировым стандартам. В Набране, перспективной туристской зоне, ежегодно привлекающей десятки тысяч
отдыхающих, намечается решение задач по улучшению необходимой инфраструктуры. Основными
приоритетными проблемами регионов являются инфраструктурные проекты, связанные с питьевой
водой, ведѐтся активная работа по газификации, восстанавливаются сельские дороги, прокладываются новые магистральные дороги, проводится реставрация памятников культуры и мн. др.
Одной из важных форм государственной поддержки развития туристической индустрии является
также реализация мероприятий по созданию особых экономических зон туристско – рекреационного
типа. В 2009 году в Азербайджане был принят закон «О создании в АР специальных экономических
зон» и соответствующий Указ Президента по его применению.
С целью стимулирования внутреннего культурно – познавательного туризма, министерством
культуры и туризма были разработаны 7 маршрутов по регионам Азербайджана, а также конкретизированы инфраструктурные работы, необходимые по соблюдению маршрута, таких как ремонт дорог,
установка соответствующих указателей, реставрация памятников, музеев и т. д. Это тематические
маршруты «Александр Дюма на Кавказе», «Немецкие поселения», «Винный путь», «Кулинарный
тур», «Экзотическая гастрономия», «Историческое наследие Кавказской Албании» и другие.
Правительство для распространения и усиления масштаба государственной политики в области
туризма осуществляет постоянные меры, примером чему являются две принятые государственные
программы по развитию туризм: 2002-2005 годы (подписанная указом Президента АР от 27 августа
2002 г.) и на 2010 – 2014 годы (подписанная Президентом АР И. Алиевым 6 апреля 2010 года). Все
это важное доказательство того, что туризм, как значимая и перспективная сфера экономики, находится под пристальным вниманием государства. Главной задачей государственных программ служит
создание в Азербайджане современной туристической индустрии, соответствующей высоким экономическим, социальным и экологическим требованиям, превращения еѐ в одну из ведущих отраслей
экономики, создание качественных условий для улучшения жизни граждан республики, а также
предоставления доступности и конкурентоспособности туристских услуг на международном рынке(6,
7).
Координация и выполнение поставленных задач возложены на Кабинет Министров республики,
Министерство культуры и туризма, Министерство экологии и природных ресурсов, НАНА и др. государственные структуры, деятельность которых напрямую связана со сферой туризма. Так, вступили
в силу проекты нового закона «О туризме» и Стратегии развития туризма в Азербайджане на период
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с 2015 по 2024 год, в котором определены дальнейшие пути развития индустрии туризма.
Отсюда следует, что государство регулирует туристский сектор непосредственно с помощью
правовых рычагов: целевых государственных программ по развитию туризма, это маркетинг и продвижение, ценообразование и лицензирование, налогообложение и статистическая отчетность, кредиты, льготы, ограничение или упрощение визового режима, и др.
Так, в марте 2013 года вышел указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в соответствии с
которым в Азербайджане стала возможным применение электронной туристской визы, что намного
способствует облегчению визового режима и влияет на увеличение потока туристов в страну.
К тому же, с целью увеличения числа въезжающих туристов, согласно поручению Президента
АР, с 1 февраля 2016 г. во всех международных аэропортах Азербайджана была введена система
упрощенного визового контроля для граждан стран Персидского залива. Они могут получить визу
прямо по прибытию в любом международном аэропорту страны. В связи с чем, количество туристов
прибывших в Азербайджан из Ирака в 2016 г. увеличилось в 30 раз, из ОАЭ – в 19 раз (с ноября 2015
г. упрощена виза), из Бахрейна – в 13 раз. По данным Госкомстат АР ежедневно республику посещают примерно 600 – 1000 туристов из стран Персидского залива, которые в стране в день тратят 150 –
200 долл. (2).
1 сентября 2016 г. Президент АР И. Алиев подписал указ, в соответствии с которым ежегодно 27
сентября в Азербайджане будет отмечаться как профессиональный праздник "День работников туризма" (8).1 сентября 2016 г. Президент АР подписал также распоряжение о финансировании некоторых мер, связанных с развитием туризма в Азербайджане. Согласно распоряжению, с целью развития
в Азербайджане туризма, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2016 год резервного
фонда Президента министерству культуры и туризма будут выделены 800 тысяч манатов, в том числе
400 тысяч манатов - на создание Реестра туризма, и 400 тысяч манатов - на проведение в городе Баку
торгового фестиваля (shoppingfestival) (9).
6 декабря 2016 г. Президент Азербайджана И. Алиев подписал указ об утверждении "Стратегических дорожных карт национальной экономики и основных секторов экономики", в котором определены стратегия экономического развития и план мероприятий на 2016 - 2020 годы, долгосрочный
прогноз на 2025 год и целевой прогноз на период после 2025 года (10).Стратегическая дорожная карта, включающая в себя шесть основных производственных и служебных секторов, два социальных
сектора и три инфраструктурных сектора, в том числе «Стратегическую дорожную карту по развитию специализированной туристической индустрии в Азербайджане», в течение следующего десятилетия будет основным стратегическим документом экономического развития страны. К тому же, в
феврале 2017 г. указом Президента АР было создано Национальное бюро по продвижению туризма
Азербайджана.
Для расширения международных связей Правительство Азербайджана открывает новые представительства, усовершенствует работу отечественных и зарубежных туристских представительств. Со
многими странами заключены договоры и соглашения о сотрудничестве в области развития туризма.Участие Азербайджана в грандиозных форумах, проведение культурных, экономических, спортивных мероприятий, близкое сотрудничество с такими международными организациями, как
ЮНВТО, Совет Европы, ЕС, Организация Исламского Сотрудничества, СНГ, Организация экономического сотрудничества и др. содействуют разработке новых проектов, успешному выполнению государственных программ по привлечению в страну ведущих инвестиционных компаний, реализации
улучшения соответствующей инфраструктуры, развитию предпринимательства и поддержке компаний частного сектора, работающих в турбизнесе.
Так, по данным Госкомстат АР число иностранных туристов, посетивших Азербайджан в 2016
году, увеличилось по сравнению с 2015 годом на 11,7% — до 2 млн. 242,783 тыс. человек (2). В чем
немаловажную роль сыграло упрощенное оформление виз в аэропортах страны для граждан ряда
государств, в том числе Катара, Омана, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Японии, Китая, Южной Кореи, Малайзии и Сингапура.
Таким образом, государство и правительство в лице Министерства культуры и туризма Азербайджана в идеале заинтересовано в развитии туризма как перспективной сферы экономики, способствующей также и развитию международного сотрудничества. В целом, государство, расценивая туристскую деятельность как одну из приоритетных отраслей экономики страны, является эффективным средством для активизирования инвестиций, повышения качества представляемых услуг и ре-
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шения социально – экономических проблем регионов.
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QĠDA SƏNAYESĠNDƏ MÜƏSSĠSƏLƏRĠN ĠNKĠġAF
STRATEGĠYALARININ FORMALAġMASI XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
Bu məqalədə qida sənayesində müəssisələrin inkişaf strategiyalarının formalaşması xüsusiyyətləri
araşdırılır, hansı ki, yeyinti məhsulları bazarının qloballaşma və zənginləşmə prosesləri ilə əlaqədar
yaranıb. Müasir Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar tipinin fərqli xüsusiyyətlərindən biri odur ki, istehlakçı
diqqətinin qazanılmasına yönəldilir və nəticədə öz istehsal və məhsul rəqabətqabiliyyətliliyini artırmağa
doğru istiqamətləndirilir.
Müasir iqtisadi şəraitdə xarici mühitin dəyişməsi zamanı müəssisənin daxili iqtisadi vəziyyətinin
mütəmadi monitorinqi keçirilməlidir, bununla yanaşı müəssisənin inkişafının innovasiya strategiyasının
işlənməsi zəruridir. Müəssisənin strategiyasının əsas məqsədi müəssisənin daxili proseslərinə innovasiya
prosesinin yerləşdirilməsidir. Bu məqalədə qida sənayesi müəssisələrinə uyğun strategiyaların yaranma
imkanlarına baxılır.
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ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассмотрены особенности формирования стратегии развития для предприятий пищевой промышленности, появившиеся в связи с процессами глобализации и насыщенностью рынка
продуктов питания. Одним из отличий современной Азербайджанской экономики рыночного типа
является ориентация на борьбу за потребительское внимание и, как следствие стремление повысить свою производственную и товарную конкурентоспособность.
В современных экономических условиях, при быстро меняющейся внешней среде необходимо не
только проводить постоянных мониторинг внутреннего экономического состояния предприятия, но
и разрабатывать инновационную стратегию его развития. При этом основной целью стратегии
предприятия является встраивание самого инновационного процесса во внутренние процессы предприятия. В статье рассматриваются возможности создания соответстующих стратегий для
предприятий пищевой промышленности.
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BASIS OF THE FORMATION STRATEGIES
OF THE FOOD INDUSTRY
The peculiarities of strategic development for the food industry, which appeared in connection with the
processes of globalization and market saturation food. One of the differences of the Azerbaijani economy is
market-oriented focus on the fight for consumer attention and, as a consequence of the desire to improve
their production and commodity competitiveness. In today's economic environment, with rapidly changing
external environment, it is necessary not only to carry out regular monitoring of internal economic condition
of the enterprise, but also to develop an innovative strategy for its development. With the main aim of the
strategy is the integration of the businesses of the innovation process in the internal processes of the
enterprise. This article discusses the possibility of creating corresponding strategies for the food industry.
Key words: globalization, strategy formation, the enterprise, the food industry, innovation,
competitiveness.
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Dünya iqtisadiyyatının qloballaĢması yeyinti sənayesində rəqabətin kəskinləĢməsi ilə müĢayət olunur.
Yeyinti sənayesi müəssisələrinin fəaliyyətinə təsir göstərən daxili və xarici mühitin dinamik dəyiĢməsi
Ģəraitində, strategiyanın formalaĢması – müasir menecmentin əsas funksiyasıdır.
Yeyinti sənayesi müəssisələrinin strategiyasının formalaĢdırılmasının əsas vəzifəsi – proqramın son
nəticəsi kimi, mövcud olan ehtiyatları, icraçıları, kompleks tədbirləri və onların yerinə yetirilməsi üçün tələb
olunan vaxtı bir-biri ilə birləĢdirən hərəkətlərin əldə edilməsidir.
Hal-hazırda, Azərbaycan Respublikasında qida sənayesində yeyinti məhsullarını istehsal edən
müəssisələrin sayı artmaqdadır. Xarici mülkiyyətdə olan yeyinti sənayesi müəssisələrinin payının nisbətən
kiçik olmasına baxmayaraq, bu müəssisələrin istehsal etdiyi məhsulun həcmi sahə üzrə göndərilən
məhsulların ümumi həcmində xüsusi yer tutur. Bu, xarici kapital əsasında fəaliyyət göstərən müəssisələrin
nisbətən daha böyük istehsal potensialına və yüksək məhsuldarlığa malik olmalarını göstərir.
A.M.Kopılov yeyinti məhsullarının yerli əmtəə istehsalçılarının aĢağıdakı problemlərinin olmasını
göstərir: [2, c. 138]
1. Aqrar-sənaye kompleksinin, xarici mənbələr hesabına əsas fondları yeniləmək imkanları daralmıĢdır;
2. Qanunvericilikdə mövcud olan boĢluqlar çoxsaylı kənd təsərrüfatı sahələrinin kənar Ģəxslər tərəfindən
ələ keçirilməsinə gətirib çıxartmıĢdır;
3. Yeyinti məhsullarının bütün istehsal mərhələlərində investisiya proqramları ixtisar olunmuĢdur (yeni
istehsal sahələri açılmır, ticarət-satıĢ meydançalarının geniĢləndirilməsi mümkün deyil, innovasiya prosesləri
gecikir və s.).
Ümumilikdə, son 20 il aĢağıdakı əsas proseslərlə xarakterizə olunur:
1. Əsas yeyinti məhsulları qruplarının hamısının istehsal həcmi azaldılıb;
2. Yeyinti müəssisələrinin əsas istehsal fondlarının mənəvi və fiziki aĢınması baĢ verib;
3. Məhsul çeĢidi geniĢlənib.
Diqqəti çəkən məqam ondan ibarətdir ki, bu günkü vəziyyətdə bu və ya digər məhsulun buraxılması
haqqında qərar heç də hər zaman marketinq tədqiqatları əsasında verilmir. Çox vaxt bu, müəssisənin mövcud
resurslarına və sahibkarın imkanlarına müvafiq olaraq, baĢ verir. Yeyinti sənayesində, istehsal gücünün
istifadə səviyyəsi, Azərbaycanın digər sənaye kompleksi sahələri arasında ən aĢağı səviyyələrdən biri kimi
qalmaqdadır. Ayrı-ayrı məhsul növlərinə görə (heyvan mənĢəli yağlar, yarma, çörək və çörək məmulatları
üzrə) onun göstəricisi 40%-dən yüksək deyil ki, bu da istehsal potensialından istifadənin səmərəliliyinə və
məsrəflərin səviyyəsinə mənfi təsir göstərir [6].
Müasir bazar Ģəraitində yeyinti sənayesi müəssisələrinin rəhbərləri özlərinin iqtisadi fəaliyyətlərini
bazarın tələblərinə uyğunlaĢdırırlar. Onlar bunu, yalnız müxtəlif idarəetmə üsullarının tətbiqi hesabına deyil,
uzunmüddətli strateji məqsədlərin qarĢıya qoyulması və onlara nail olunması vasitəsi ilə də həyata keçirirlər.
Bu məqsədlər, müəssisələrin gələcək potensialının artırılması, onların bazarlardakı mövqelərinin qorunub
saxlanması, intellektual və insan kapitalının dəstəklənməsinə istiqamətlənmiĢdir. Burada əsas diqqət, cari
istehsalat problemlərinin həllinə, məhsul istehsalına məsrəflərin azaldılmasına, müəssisələrin gələcək inkiĢaf
strategiyalarının təcrübədə tətbiqinə verilir.
Strategiya –Ģirkəti, qarĢıda duran məqsədlərə çatdıran uzunmüddətli, keyfiyyətcə yeni inkiĢaf
istiqamətidir. O, fəaliyyət sahəsini, vasitələrini və formalarını, müəssisədaxili münasibətləri, bazar mühitində
mövqeləri əhatə edir.
Strategiyaya misal olaraq, aĢağıdakıları göstərmək olar:
- qiyməti aĢağı salmadan, müəyyən səviyyəyə qədər bazarda satıĢ həcminin payını artırmaq;
- bir məhsulun istehsalını azaldaraq, eyni zamanda, digər məhsulun istehsalını artırmaq;
- rəqiblərin nəzarət etdiyi bazara daxil olmaq və s.
Strategiyanın ümümi iĢlənmə sxemi, onun əsas mərhələlərinin və prosedurlarının ardıcıllığı, həmçinin,
vəzifələrin məntiqi əlaqələndirilməsi belə bir prinsipial xüsusiyyətlə müəyyən edilir ki, onların həllinin
obyekti- strukturlaĢmamıĢ və ya bir qədər strukturlaĢdırılmıĢ problemlərdir.
Strategiyanın formalaĢması prosesi dinamik prosesdir.Onun gediĢi zamanı, problemin təsvirindən –
konkret idarəetmə təsirlərinin formalaĢmasına qədər, tədqiqat obyektinin daim dəqiqləĢdirilməsi baĢ verir.
Problemin təsviri, müəssisənin inkiĢafının idarə edilməsi sistemi elementlərinin deformasiyasına gətirib
çıxaran obyekt və proseslərin müəyyən edilməsindən ibarətdir.
Ceyms Kuinn 1980-ci ildə strategiyanın məzmununu müəyyən etmiĢdir: «Səmərəli formal strategiya
özündə üç ən əhəmiyyətli tərkib hissəsini ehtiva etməlidir: 1) fəaliyyətin əsas məqsədlərini (və ya
vəzifələrini); 2) fəaliyyət sahəsini istiqamətləndirən və ya məhdudlaĢdıran siyasətin ən əhəmiyyətli
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elementlərini; və 3) qarĢıda duran məqsədlərə çatmağa istiqamətlənmiĢ və seçilmiĢ siyasətdən kənara
çıxmayan əsas hərəkətlərin (və ya proqramın) ardıcıllığı» [3].
Müəssisənin bazarda rəqabətqabiliyyətli olması onun strategiyasının formalaĢmasına bilavasitə təsir edir
[4]. Müəssisənin yüksək rəqabətqabiliyyəti bu Ģirkətin məhsullarını yenidən, dəfələrlə əldə etmək üçün
qayıtmıĢ müĢtərilərin sayı ilə müəyyən edilir. Eyni zamanda bu müəssisəyə istehlakçılardan, biznes
tərəfdaĢlardan, maraqlı tərəflərdən Ģikayətlərin, reklamasiyaların ən az sayıda olması və ya heç olmaması
əhəmiyyətlidir. Həmçinin, Ģirkət, məĢğulluq bazarında potensial iĢçilər nöqteyi nəzərindən də cəlbedici
olmalıdır. Müəssisənin rəqabətqabiliyyətinin formalaĢmasının əsasında onun rəqabət üstünlüklərinin
strukturu durur. Rəqabət qabiliyyətinin təsnifləĢdirilməsinə müxtəlif yanaĢmaların təhlili əsasında [10],
onların təsnifləĢdirilməsini aĢağıdakı əlamətlər üzrə aparmaq təklif olunur:
- üstünlüyün yaranması sahəsi;
- üstünlük amilinin mahiyyəti;
- üstünlüyün reallaĢması vaxtı;
- üstünlüyün reallaĢması yeri;
- əldə edilən son nəticənin görünüĢü.
Seçilən rəqabət üstünlüklərinin strukturlaĢdırılması və onlara xüsusi kodun verilməsi (onlarla iĢ
zamanı), həm ümumilikdə müəssisənin, həm də onun istehsal etdiyi ayrı-ayrı məhsulların
rəqabətqabiliyyətinin uçotu və təhlili üzrə gələcək iĢi üçün vacibdir.
Müəssisənin rəqabət üstünlükləri amillərini xarici təsirlərə (müəssisənin bilavasitə təsir göstərə
bilmədiyi) və daxili təsirlərə (müəssisənin menecmentindən bilavasitə asılı olan) ayırmaq olar.
Rəqabət üstünlüklərinin əsas növləri aĢağıdakılardır: struktur, resurs üstünlükləri, texniki üstünlüklər,
idarəetmə, bazar, səmərəlilik üstünlükləri.
Müəssisənin rəqabətqabiliyyətinin idarə edilməsində strateji yanaĢma rəqabətqabiliyyətinin
artırılmasında xüsusi rol oynayır. AĢağıdakı əsas strategiyaları ayırırlar [7]:
-Violent (güc) strategiyası;
- patent (stend) strategiyası;
- kommutant (birləĢdirən) strategiya;
- eksplerent (qabaqcıl) strategiya.
M.Porterin rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsində üstünlüklərin iki əsas mənbəyi araĢdırılır: marketinq və
məsrəflər. Marketinq sahəsində üstünlüklər - istehlakçını rəqibin əmtəələrindən daha çox təmin edən əmtəə
və xidmətlərdə əks olunan üstünlüklərdir. Məsrəflərdə üstünlüklər – rəqiblərin xərclərindən daha aĢağı
istehsal və marketinq xərclərinə görə yaranan rəqabət üstünlüyüdür ki, bu da, qiymətləri aĢağı salmağa və ya
əmtəənin reklam edilməsi və paylanması zamanı qənaət etməyə imkan verir.
Öz üstünlüklərini məsrəflərin azaldılmasından əldə edən Ģirkətdən fərqli olaraq, marketinq sahəsində
üstünlüklərə nail olmaq istəyən Ģirkət, məhsulun istehlakçısına daha çox istiqamətlənib. Eyni zamanda, onun
özü də, öz məhsulunun istehlakçılarının arzu və imkanlarına, tam olaraq, etinasız qala bilməz. Əks halda,
onun üstünlükləri heç ola bilər.
Müəssisələrin təminatlı rəqabətqabiliyyətinə nail olmaq üçün, rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi
sistemindən istifadə etmək olar. Nəzəri elmi əsərlərdə bu sistem yalnız struktur kimi deyil, proses kimi də
araĢdırılır. Struktur kimi – bu sistem, özündə, təĢkilatın bütün xarici ətrafını (giriĢləri, çıxıĢları, xarici mühitlə
əlaqəni, əks əlaqələri) və onun, buraxılan məhsulların və ya göstərilən xidmətlərin tələb olunan
rəqabətqabiliyyətinə nail olmağa istiqamətlənmiĢ daxili strukturunu ehtiva edir. Digər tərəfdən, proses
Ģəklində araĢdırılan rəqabətqabiliyyətinin təmin edilməsi sistemi, qarĢılıqlı əlaqədə olan çoxlu sayda elmi
yanaĢma, metod, prinsip, vasitə və tədbirlərdən ibarətdir. Onlar, iĢlənib-hazırlanaraq, istehsal edilən
məhsulların tələb olunan rəqabətqabiliyyəti dərəcəsinə nail olmağa təsir edən obyektlərin bütün idarəetmə
funksiyalarına və mərhələlərinə tətbiq edilirlər.
Rəqib Ģirkətlərin rəqabətqabiliyyətinin artırılmasına istiqamətlənən marketinq fəaliyyətinin müqayisəli
qiymətləndirilməsi zamanı, adətən, aĢağıdakı meyarlardan istifadə edirlər:
1. Məhsul: məhsulun növü; məhsul nomenklaturasının (çeĢidin) müxtəlifliyi; məhsulun vahid
keyfiyyət göstəricisi; qablaĢdırmanın vahid keyfiyyət göstəricisi; satıĢdan əvvəlki hazırlığın göstəricisi;
məhsulun bazarda tutduğu pay; satıĢ həcminin dəyiĢməsi dinamikası;
2. Qiymət: qiymətlərin səviyyəsi; qiymət siyasətində fərqlər; yeni yaranan məhsullara qiymətin
əmələgəlməsi üsulu;
3. Məhsulun tipləĢdirilməsi: müxtəlif satıĢ kanalları üzrə satıĢın həcmi və hər bir Ģirkət tərəfindən
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istifadə edilən mümkün satıĢ kanalları; satıĢ xidmətinin iĢçilərinin sayı, ticarət agentlərinin sayı; iĢçilərin
ümumi peĢəkarlıq səviyyəsi; satıĢ kanallarının iĢinin səmərəliliyi (satıĢ həcminin ayrı-ayrı satıĢ kanallarının
yaradılmasına və onların fəaliyyət göstərməsinə çəkilən xərclərə nisbəti); birbaĢa marketinq alətlərindən
istifadə.
Lazımi rəqabətqabiliyyətinin təmin olunması üçün, müəssisəyə aĢağıdakılar lazımdır:
1) bazarın məqsədli seqmentlərində istehsal edilən məhsulun və ya göstərilən xidmətlərin lazımi
rəqabətqabiliyyətinə nail olmaq;
2) müəssisənin və bura daxil olan bütün bölmə və istehsal sahələrinin elə mümkün rəqabətqabiliyyətinə
nail olmaq ki, həmin müəssisə, araĢdırılan sahənin dünya flaqmanları ilə bərabər səviyyədə rəqabət apara
bilsin. Bu, müəssisənin gələcək inkiĢafı üçün lazım olan əsası yaratmaq imkanını verə bilər.
Lazımi rəqabətqabiliyyəti səviyyəsinə nail olmaq üçün, təĢkilat, aĢağıdakı tərkibdə, konkret daxili
rəqabət üstünlüklərinə malik olmalıdır:
- onların məhsulun, ən yaxın rəqiblərlə müqayisədə, rəqabətqabiliyyətli olmalıdır;
- müəssisə, maliyyə kapitalına malik olmalıdır;
- müəssisədə «marka», «brend» kapitalı olmalıdır;
- müəssisə insan kapitalına malik olmalıdır;
- müəssisənin rəqabətqabiliyyətli olması;
-satıĢ fəaliyyətinin nəticələrinin müsbət olması, satıĢın rentabelli olması, menecment nəticələrinin
müsbət olması vacibdir.
Yuxarıda adı çəkilənlərdən görünür ki, müəssisənin rəqabətqabiliyyəti – məhsulun gəlirlə satılmasına,
səmərəli təsərrüfat fəaliyyətinin aparılmasına və rəqabətli bazar münasibətləri Ģəraitində daimi inkiĢafa nail
olmaq deməkdir. Müəssisənin nail olduğu rəqabətqabiliyyəti səviyyəsini qoruyub saxlamaq, onun tərkibinə
daxil olan bütün elementlər tərəfindən dəstəklənir. Burada, müəssisənin ixtiyarında olan elmi-texniki, əmək,
istehsalat və maliyyə ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək məharəti böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Müəssisənin inkiĢaf strategiyasının aĢağıdakı baza formalaĢma mərhələlərini ayırırlar:
1. Müəssisənin məqsədlərinin formalaĢması;
2. Xarici və daxili mühitin təhlili;
3. Güclü və zəif tərəflərin müəyyən edilməsi;
4. ĠnkiĢaf strategiyasının seçilməsi;
5. SeçilmiĢ strategiyanın reallaĢdırılması;
6. Nəticələrin təhlili.
Ġstehlakçılar tərəfindən, istehsal edilən məhsula daimi tələbin olması Ģərti ilə, Azərbaycan
Respublikasının yeyinti sənayesi bəzi xüsusiyyətlərə malikdir:
- ət, süd sənayesi və digər sahələr üçün xarakterik olan, xammal çatıĢmazlığı;
- istehsal edilən məhsulun çox böyük çeĢidi, iqtisadiyyatın digər sahələri ilə sıx əlaqə;
- yüksək rəqabət səviyyəsi və bunun nəticəsi olaraq, satıĢ bazarının doluluğu.
Yeyinti sənayesinin yuxarıda sadalanan xüsusiyyətlərindən əlavə, bu sahədə dünyavi inkiĢaf istiqamətini
də nəzərə almaq lazımdır. Bu istiqamət, xammalın yeni emal texnologiyalarının inkiĢaf etdirmək və tətbiq
etmək, əvvəllər uyğun olmayan xammalın zənginləĢdirilməsi texnologiyasından istifadə etmək, vitamin və
minerallarla ərzaqları məcburən zənginləĢdilməkdən ibarətdir.
Beləliklə, yeyinti sənayesi müəssisələrinin inkiĢaf strategiyası özündə, mövcud problemləri daha
səmərəli aradan qaldırmaq qabiliyyətinə malik olan tədbirləri ehtiva etməlidir. Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində
inkiĢaf strategiyasının formalaĢması zamanı, aĢağıdakı marketinq strategiyaları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir:
- imitasiya və ya müdafiə strategiyası– öz rəqiblərinin ardınca gedən müəssisələrdə tətbiq edilir. Belə
müəssisələr, sabit və aĢağı qiymətlərə əsaslanırlar. Bu strategiya o zaman səmərəli ola bilər ki, buraxılan
məhsul eyni növdə olsun, marketinq xərcləri isə orta səviyyədə saxlanılsın. Yeyinti sənayesində belə
strategiyanı, kütləvi tələbat olan yarma məhsullarını buraxan müəssisələr həyata keçirir;
- bazarın qorunması strategiyası- bazarın qorunması strategiyası, aĢağı məhsul differensiasiyası və
qiymət rəqabətinə üstünlük verən müəssisələr tərəfindən istifadə olunur. Belə strategiyanın aparılması
zamanı marketinqə və buraxılan məhsulun keyfiyyətinin artırılmasına az diqqət verilir. Müəssisənin əsas
strateji məqsədi – əməliyyatları apardığı bazarda öz payını qoruyub saxlamaqdır. Yeyinti sənayesində bu
strategiyaya, un məhsullarını istehsal edən müəssisələr əməl edirlər.
- bazara giriĢ (daxil olma) strategiyası. Bu strategiyaya, istehsal edilən məhsulun keyfiyyətinə və
çeĢidinin müxtəlif olmasına diqqət yetirən müəssisələr əməl edirlər. Eyni zamanda, belə müəssisələr, bazarın
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tədqiq olunmasına da böyük vəsait buraxırlar. Bu strategiyaya, süd məhsullarını istehsal edən bəzi Ģirkətlər
əməl edirlər.
- yeni (innovasiyalı) bazarların yaradılması strategiyası. Bu halda, müəssisələr yeni bazarların
yaradılmasına istiqamətlənirlər.Onlara, imitasiya və aĢağı qiymətlərə istiqamətlənmə, demək olar ki, heç xas
deyil. Bundan əvvəlki qrupda olduğu kimi, bu qrupa daxil olan «bazar innovatorları» olan müəssisələr, öz
məhsullarının keyfiyyətinə və differensiasiyasına çox böyük diqqət yetirirlər. Marketinqə böyük xərclər onlar
üçün də xarakterikdir. Bu strategiyaya, pivə bazarını daha kiçik seqmentlərə bölən, bu içkinin yeni istehsal
texnologiyalarını tətbiq edən Ģirkətlər əməl edirlər.
Ġnnovasiya strategiyaları, bugünkü dinamik ətraf mühitdə, inkiĢaf üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb
edirlər.Ġnnovasiya strategiyaları, tam yeni əmtəə və texnologiyaların yaradılması vasitəsi ilə konkret
üstünlüklərin əldə edilməsini, və ya yeni əmtəə, xidmət vasitəsi ilə mövcud və ya potensial istehlakçıların
tələbatlarını təmin etməyi nəzərdə tutur.
Bu strategiyanı seçmiĢ müəssisələr, müxtəlif sahələrdə tam yeni innovasiyaların həyata keçirilməsi
hesabına rəqabət üstünlüklərini formalaĢdırmağa çalıĢırlar.Radikal innovasiyanı həyata keçirən belə
müəssisə, satıĢ rentabelliyinin sürətlə artması və ya yeni istehlak seqmentinin yaradılması hesabına supermənfəətin (izafi mənfəətin) yaradılması imkanlarını əldə edirlər.Bunun alternativi – digər maraqlı təĢkilatlara
yeni texnologiyanın satıĢıdır.
Təsərrüfat təcrübəsinin təhlili göstərir ki, innovasiyaların yaradılması və tətbiqi üzrə fəaliyyət, bir
tərəfdən, yüksək risk səviyyəsi, digər tərəfdən isə – yüksək gəlirlilik səviyyəsi ilə xarakterizə olunur.
Bazar iqtisadiyyatlı inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə, artıq çoxdandır ki, dərk etmiĢlər ki, innovasiyalı
müəssisələrə investisiya qoymaq çox əlveriĢlidir.Adətən, bu, vençur investisiyaları Ģəklində həyata
keçirilir.Bu zaman, risk, investorun portfelində olan müxtəlif layihələr arasında bölünür və innovasiyalardan
əldə edilən yüksək gəlir hesabına tam ödənilir.Radikal texnologiyaların və ya məhsulların yaradılmasında
uğur qazanan innovasiyalı müəssisələrin problemlərindən biri – ayaqda qalmaq problemidir.Ġnnovasiyalı
müəssisələrin inkiĢaf təcrübəsi göstərir ki, daha radikal investisiyalar innovator-sahibkarlar tərəfindən kiçik
müəssisələrdə həyata keçirilir. Bu müəssisələrin sahibkarları daha böyük risklərə gedə bilirlər, çünki onların
itirəsi bir Ģeyi yoxdur.
Qlobal strategiyalar, praktiki olaraq, konkret biznes sahələrinə (strateji təsərrüfat sahələrinə) tətbiq
edilir.Yeyinti sənayesinin ayrı-ayrı müəssisələrinə funksional strategiyalarının həyata keçirilməsini tövsiyə
etmək olar. Onlardan əsasları aĢağıdakılardır:
- sahə liderləri üçün strategiyalar;
- müəssisənin və sahənin müxtəlif həyat tsikli mərhələlərində rəqabət strategiyaları;
- qeyri-müəyyən daxili və xarici mühit Ģəraitində müəssisələrdə problemli vəziyyətlərin həllini təmin
edən digər strategiyalar.
Yeyinti müəssisələri tərəfindən strategiya seçimi, onun həmin sahədə tutduğu mövqedən asılıdır ki, bu
da, hər Ģeydən əvvəl, bazarda payın həcmindən asılıdır. Bir təĢkilatın bazar payı digər təĢkilatların payını
əhəmiyyətli dərəcədə üstələyəndə, qabaqcıl müəssisələrin strategiyasının məqsədi - tutduğu mövqelərin
qorunub saxlanılması və dominant lider statusunun əldə edilməsidir. Belə halda üç strategiyanı göstərmək
olar:
- hücum strategiyası - təĢkilatda innovasiya fəaliyyətinə, o cümlədən radikal xarakterli innovasiya
fəaliyyətinə pozitiv münasibət;
- möhkəmlənmə və müdafiə strategiyası - elə bir Ģəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur ki, bu Ģəraitdə rəqib
müəssisələr özlərinin bazar payını artırmaqda çətinlik çəkirlər. Belə strategiya aĢağıdakı Ģərtlərin yerinə
yetirilməsini tələb edə bilər: xidmətin keyfiyyətinin artırılması, reklam səylərinin gücləndirilməsi, elmitədqiqat və layihələndirmə iĢlərinə xərclərin artırılması, bazar payının artırılması məqsədi ilə ərzaq xəttinin
geniĢləndirilməsi, istehsal və marketinq potensialının geniĢləndirilməsi və cari bazar tələblərinin
qabaqlanması, texnologiyaların inkiĢafına böyük investisiyaların qoyulması və s. Belə strategiyadan,
qısamüddətli perspektivdə maksimal sürətdə yüksək gəlir götürmək istəyən Ģirkətlər istifadə edirlər, çünki
uzunmüddətli perspektivlər ya kifayət qədər cəlbedici deyil, ya da hələ müəyyən edilməmiĢdir, yüksək
investisiyalar isə kifayət qədər risklidirlər;
- müəssisənin imicinin yaradılması strategiyası. Belə strategiyadan istifadə edən müəssisə, rəqibləri
tərəfindən qiymətin aĢağı salınması, reklam fəaliyyətinin gücləndirilməsi, diler endirimləri və s. vasitələrlə
onun bazar payının bir hissəsinin zəbt etməsinə operativ Ģəkildə reaksiya verir.
Yeyinti sənayesi müəssisələrində strateji idarəetmə problemləri, yeyinti məhsullarının istehsalçılarına
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xas olan spesifik xüsusiyyətlərdən irəli gəlir. Bu problemlərə aĢağıdakıları aid etmək olar:
1. Kənd təsərrüfatnda istehsal edilən xammalı emal edən sahələrdə mövsumi fəaliyyətin çox güclü təsiri.
Bu amil, bilavasitə, müəssisənin istehsal gücündən, iĢ qüvvəsindən qeyri-bərabər istifadəsinə təsir edir ki, bu
da xüsusilə, süd, balıq emalı və Ģəkər emalı sənayesində özünü göstərir.
2. Yeyinti sənayesi müəssisələrinə, məhsul istehsalı prosesində xammalın və digər maddi resursların
yüksək istifadə səviyyəsi xasdır. Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki, normal fəaliyyət üçün ilkin kənd
təsərrüfatı xammalının və son məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi vacibdir.
3. Yeyinti sənayesi məhsullarının əksəriyyəti məhdud istifadə müddətinə malikdir və tez xarab olandır;
4. Çox vaxt, yeyinti sənayesi müəssisələrinin istehsal etdiyi məhsullar son istehlakçının tələbatının
ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuĢdur, və deməli, əhalinin rifah halının səviyyəsi satıĢın həcminə böyük təsir
göstərir;
5. Xarici istehsalçılar tərəfindən güclü rəqabət Ģəraitində tələbin lazımi səviyyədə dəstəklənməsi,
bazarda payın qorunub saxlanılması üçün istehsal olunan məhsulları daim dəyiĢmək lazımdır;
6. Yeyinti sənayesi müəssisələrində iĢləyən kadrlar yüksək peĢəkarlıq səviyyəsinə malik olmalıdırlar ki,
bunu da, müəssisələrdə təlimin keçirilməsi vasitəsi ilə əldə etmək olar.
Yuxarıda göstərilən problemlərin aradan qaldırılması üçün, yeyinti sənayesi müəssisələri üçün strateji
idarəetmə sistemini təklif etmək olar. Bu sistem, aĢağıdakı bloklardan ibarət olacaq:
1. Müəssisənin təyinatının, gələcək inkiĢaf meyllərinin və strateji məqsədlərinin ifadə edilməsini;
2. Müəssisənin məqsədləri arasında daxili əlaqələrin müəyyən edilməsi, strateji xəritənin hazırlanması;
3. Strateji məqsədli göstəricilər siyahısının müəyyən edilməsi. Göstəriciləri aĢağıdaku funksional
qruplara bölmək lazımdır:
- I qrup - müəssisənin fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilər;
- II qrup - müəssisədə bütün növ ehtiyatların (texniki, maddi, insani, maliyyə ehtiyatlarının) vəziyyətini
təsvir edən göstəricilər;
- III qrup - müəssisənin təĢkilati strukturunun səmərəliliyini təsvir edən göstəricilər;
- IV qrup - müəssisənin xammal bazasını təsvir edən göstəricilər.
7. Göstəricilərin arzuolunan səviyyələrinin müəyyən edilməsi;
8. Özündə, investisiya, innovasiya və maliyyə fəaliyyəti üzrə planları ehtiva edən formalaĢdırılmıĢ
göstəricilər sistemi əsasında strateji planlaĢdırmanın tətbiqi;
9. Özündə, giriĢdə xammalın keyfiyyətinə nəzarət sistemini, çıxıĢda isə məhsulun keyfiyyətinə nəzarət
sistemini, heyətin motivasiyasını ehtiva edən, yeyinti müəssisəsinin idarəetmə sisteminin qurulması.
Məqsədli göstəricilərin daha dəqiq seçimi konkret yeyinti sənayesi müəssisəsinin fəaliyyətinin
təhlilindən sonra mümkündür.Tam formalaĢdırılmıĢ strateji idarəetmə sistemi, qısa müddətdə, xarici mühitdə
baĢ verə biləcək dəyiĢikliklərə cavab verməyə, müəssisənin bazarda rəqabətqabiliyyətini artırmağa imkan
verəcək.
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AZAD ĠQTĠSADSĠ ZONALARIN MAHĠYYƏTĠ VƏ YARADILMASI MƏQSƏDLƏRĠ
Məqalədə Azad İqtisadiZonaların (AİZ) mahiyyəti, dünya iqtisadi proseslərdə rolu, spesifik xüsusiyyətləri
barədə məlumatlar və şərhlər verilir. AİZ-lərin müxtəlif ölkələrin iqtisadiyatlarında tutduqları mövqeləri və
həmin olkələrin xarici iqtisadi əlaqələrində əhəmiyyəti barədə materiallar təhlil edilir. AİZ-lərin müasir
texnologiyalar və təsərrüfatçiliq üsullarına təsiri, sosial-iqtisadi problemlərin həlli barədə dünya təcrübəsindən
misallar gətirilir.
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СУЩНОСТЬ ИЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
В статье представлена информация о сущности свободных экономических зон, ихспецифике и роли в международных экономических процессах.Проанализирована позиция свободных экономических
зон в экономике разных стран и важность этих отношений в их внешнеэкономических отношениях.
Приведены примеры влияния СЭЗ на распространение современных технологий и методы хозяйствования, а также опыт решения социально-экономических проблем.
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ESSENCE AND PURPOSES OF CREATING FREE ECONOMIC ZONES
The article provides information on the nature of free economic zones, their specificity and role in
international economic processes. The position of free economic zones in the economy of different countries
and the importance of these relations in their foreign economic relations are analyzed. Examples of the impact
of the free economic zone on the spread of modern technologies and methods of management, as well as
experience in solving social and economic problems are given
Keywords: Free Economic Zones, specialization, efficiency, social results, accelerated development.
1973-cü il mayın 18-də Kiotoda keçirilən gömrük prosedurlarının sadələĢdirilməsi və harmonikləĢdirilməsi
üzrə beynəlxalq konvensiyada göstərilir ki, azad zona (franko zona) dedikdə, ölkə ərazisinin hər hansı bir
hissəsi baĢa düĢülür ki, burada məhsullara milli gömrük ərazisindən kənarda (gömrük eksteritoriallığı prinsipi)
olan bir obyekt kimi baxılır və buna görə də onlar gömrük nəzarətindən keçirilmir, vergiyə cəlb edilmirlər.
BaĢqa sözlə desək, Azad Ġqtisadi Zona – xüsusi rejim altında fəaliyyət göstərən ölkə ərazisinin bir hissəsidir.
Azad iqtisadi zonalarda yerləĢən təsərrüfat subyektləri xüsusi qanunvericiliyi özündə əks etdirən rejim altında
fəaliyyət göstərirlər və onların bu fəaliyyəti tənzimlənir. Bu da özündə aĢağıdakı vacib məsələləri əhatə edir:
gömrük tənzimlənməsi; vergiyə cəlbetmə; lisenziyalaĢdırma; viza rəsmiləĢdirilməsi; bank fəaliyyəti; mülkiyyət
və girov münasibətləri (o cümlədən, torpağa sahiblik hüququna dair məsələlər); konsessiyanın (imtiyazın)
verilməsi; azad zonanın idarə edilməsi. Azad iqtisadi zonaların müəyyənedici xüsusiyyətlərindən biri də əmək
və sosial qanunvericilik aktlarının belə ərazilərdə tətbiq olunmasıdır.
Azad zonaların problemlərinə həsr edilmiĢ müasir nəzəri iĢlərdə onların mahiyyəti daha geniĢ izah olunur:
onlar, dövlətin iqtisadi proseslərə müdaxilə etməsinin həcminin azaldılması aləti kimi göstərilir. ―Azad zona‖
anlayıĢına bu cür izahat verilməsi, onun təsərrüfatlaĢdırmanın preferensial rejiminin fəaliyyəti ilə əlaqədar
bütün prosesləri əhatə etməsi deməkdir. Bu cür yanaĢmaya görə ―azad zona – təkcə ayrılmıĢ, xüsusi bir coğrafi
ərazi deyil, əksinə, milli iqtisadi məkanın bir hissəsi olmaqla, burada ölkənin digər yerlərində istifadə
olunmayan müəyyən güzəĢt və stimullar sistemi tətbiq edilir"(2,s.90).Əvvəllər təsərrüfatın ərazi təĢkili
formalarında üstün yeri sənaye məntəqələri, qovĢaqları, iri ixtisaslaĢmıĢ rayonları(kömür-metalurgiya, neft-
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kimya və s. tuturdusa, son illər onun yeni formaları meydana gəlmiĢdir. Belə ki, Qərbi Avropa və ġimali
Amerika ölkələrində istehsalın əlveriĢli dəniz və çay limanlarına doğru yerdəyiĢməsi və iri dənizsahili
komplekslərin yaranmasına səbəb olmuĢdur.
Azad iqtisadi zonaların aĢağıdakı xarakterik cəhətlərinə baxaq:
а) müxtəlif növ güzəĢt və stimulların tətbiqi, o cümlədən:
• xarici ticarətdə güzəĢtlər (ixrac-idxal rüsumlarının azaldılması və ya ləğvi, xarici ticarət əməliyyatlarının
sadələĢdirilməsi);
• fiskal güzəĢtlər – müəyyən fəaliyyət növlərinin vergilər baxımından stimullaĢdırılmasını nəzərdə tutur.
Bu güzəĢtlər vergi bazası (mənfəət və ya gəlir, əmlakın dəyəri və s.) və onun ayrı-ayrı komponentlərini
(amortizasiya ayırmaları, əmək haqqına, elmi-texni tərəqqiyə və nəqliyyata çəkilən xərclər), vergi dərəcələrinin
səviyyəsini, vergilərdən daimi və ya müvəqqəti azadolmalar kimi məsələləri əhatə edə bilər;
• maliyyə güzəĢtləri – subsidiyaların müxtəlif formalarını əhatə edir. Subsidiyalar büdcə vəsaitləri və
güzəĢtli dövlət kreditləri hesabına – birbaĢa və kommunal xidmətlərə aĢağı qiymət qoymaqla, torpaq
sahələrindən istifadə etmək üçün icarə haqqının azaldılması yolu ilə - dolayı formalarda verilə bilər.
• administrativ (inzibati) güzəĢtlər – müəssisələrin qeydiyyatdan keçirilməsi, xarici vətəndaĢların ölkəyə
giriĢi və çıxıĢı prosedurlarının sadələĢdirilməsini nəzərdə tutur.
Azad iqtisadi zonalarda güzəĢtlərin tətbiqi nəticəsində mənfəət norması 30-35%, bəzən isə daha çox olur:
misal üçün, Asiyanın azad iqtisadi zonalarında fəaliyyət göstərən transmilli Ģirkətlər orta hesabla ildə 40%
mənfəət əldə edirlər. Qoyulan sərmayələrin özünü ödəməsi müddəti isə əhəmiyyətli dərəcədə qısalır (2-3
dəfəyədək). Azad iqtisadi zonalar üçün bu müddət 3-3,5 ili keçməyənədək normal hal kimi sayılır.
b) zonada geniĢ iqtisadi spektrdə sərbəst surətdə qərar verə bilmək hüququna malik olan lokal, xüsusi bir
idarəetmə sisteminin mövcudluğu;
c) mərkəzi dövlət orqanları tərəfindən hərtərəfli dəstəyin göstərilməsi.
Xüsusi Ġqtisadi Zona güzəĢtli təsərrüfat fəaliyyəti zonaları olmaqla XX əsrin ikinci yarısından baĢlayaraq
ABġ, Koreya, PolĢa, Macarıstan, Çin və baĢqa ölkələrdə yaranmıĢdır. (1, s.226) Dünya bankının hesabatına
əsasən 2016-ci ildə dünyanın 130 ölkəsində 3500-dən çox XĠZ mövcuddur. Bunların qlobal ixracatda
dövriyyəsi təxmini 200 milyard dollardır və burada iĢləyənlərin sayı 40 milyondur.
Azad iqtisadi zonaların yaradılması bir qayda olaraq – ayrı-ayrı ərazi və regionların iqtisadi inkiĢafına,
konkret prioritet iqtisadi məsələlərin həllinə, strateji proqram və layihələrin reallaĢdırılmasına yönəldilmiĢ ciddi
bir iĢdir. Belə ki, təcrübə onu göstərir ki, azad iqtisadi zonalarda yaradılmıĢ güzəĢtlər sistemi bu ərazidə
reallaĢdırılan proqramlarla birbaĢa və sıx əlaqəyə malikdir. Dünya təsərrüfatındakı təcrübəyə əsaslanaraq onu
da qeyd edək ki, AĠZ-in yaradılması zamanı bəyan edilən ilkin məqsəd və vəzifələr demək olar ki heç vaxt
faktiki inkiĢafın nəticələri ilə üst-üstə gəlmir.
Azad iqtisadi zonaların yaradılmasında iki yanaĢma mövcuddur. Azad iqtisadi zonaların yaradılmasının
ərazi konsepsiyası özündə tətbiq edilən ölkənin digər ərazilərindən ayrılmıĢ elə bir ərazisini əks etdirir ki,
burada yerləĢən müəssisələr üçün xüsusi güzəĢtli rejim tətbiq edilir. Nöqtəvi konsepsiyaya görə isə yaradılan
azad iqtisadi zonalarda güzəĢtli rejimlər yalnız sahibkarlıq fəaliyyətinin müəyyən bir növünə Ģamil edilir. Bu
zaman təsərrüfat subyektlərinin coğrafi yerləĢməsi heç bir əhəmiyyət daĢımır. Misal kimi nöqtəvi zonalara
Meksikadakı ―Makiladoras‖ ərazisini göstərmək olar. Bu konsepsiya firmalara öz fəaliyyətlərini həyata
keçirmək üçün istədikləri optimal rayonu seçməyə imkan yaradır.
Azad iqtisadi zonaların yaradılmasında baĢlıca məqsəd ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə baĢ verən
inkiĢaf proseslərinə fəal surətdə qoĢulmaqdır. Söhbət ixrac üçün rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının
geniĢləndirilməsi və bu yolla da valyuta daxilolmalarının artımının təmin edilməsindən gedir. Bu məntiq tam
baĢadüĢüləndir. Əgər ölkə hər hansı səbəblər üzündən birbaĢa xarici kapital üçün açıq iqtisadiyyatı təmin edə
bilmirsə, onda bunu azad iqtisadi zonalar çərçivəsində həyata keçirə bilər. AĠZ-lər ayrı-ayrı ölkələrin
iqtisadiyyatlarına da əsaslı təsir göstərmək imkanına malikdir. Məsələn, Vyetnam kimi yalnız son 10-15 ildə
makroiqtisadi səviyyədə sabitliyə nail olmuĢ ölkədə 190-a yaxın AĠZ real praktiki proseslərdə öz tətbiqini
tapmıĢdır və bu zonalarda iĢləyənlərin sayı 950 min nəfər olmuĢdur. (3, s.49)
Azad iqtisadi zonalar həmçinin bunda maraqlı olan ölkənin daxili bazarının yüksək keyfiyyətli
məhsullarla, ilk növbədə isə idxaləvəzedici məhsullarla doldurulması üçün çox vacibdir. Bu məqsədə çatmaq
üçün ayrılmıĢ ərazidə xarici kapitalın iĢtirakı ilə idxaləvəzedici istehsal yaradılır. Azad iqtisadi zonaların təĢkili
ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrə təkcə istehsal yönümündən deyil, həm də turizm, mədəniyyət kimi sahələrdən
qoĢulmasını təmin edir ki, bütün bunlar da valyuta daxilolmalarının həcmini artırır.
Azad iqtisadi zonalar istehsalata milli və xarici elmi-texniki layihələrin sürətlə tətbiqini təmin edir və

289

bunun da nəticələri gələcəkdə ölkənin milli iqtisadiyyatının bütün sahələrində istifadə edilir.
ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə azad iqtisadi zonaların yaradılmasının əsas məqsədlərindən biri də ixtisaslı
fəhlələrin, mühəndislərin, idarəedici kadrların hazırlanmasıdır. Və nəhayət, zonaların yaradılması iqtisadiyyatın
inzibati idarəetmə üsulundan bazar prinsiplərinə keçid metodu kimi qiymətləndirilir.
Azad iqtisadi zonaların yaradılması məqsədləri bu və ya digər ölkənin iqtisadi, sosial, hətta siyasi
mühitlərindən asılı olaraq müxtəlif cür olur. ĠnkiĢaf etmiĢ kapitalist ölkələrində azad iqtisadi zonalar bir qayda
olaraq, iĢsizlikdən əziyyət çəkən və zəif infrastruktura malik geridə qalmıĢ regionlarda yaradılır. Bu cür
regionlara zona statusu verən ölkələrin hökumət orqanları bu cür ərazilərə xarici investisiyaların cəlb
edilməsindən daha çox mövcud istehsalın inkiĢafını daha da stimullaĢdırmaq və əlavə iĢ yerlərinin təmin
edilməsi kimi məqsədlər güdürlər. Asiyanın Yeni Sənaye ölkələrində zona siyasəti sənayenin əsas elementi
kimi çıxıĢ edir və iqtisadi artımın sahəvi anklavlarının yaradılmasına yönəldilir (əsasən ixrac və elmi-texniki
zonalar). ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə isə əsas məqsəd kimi xarici kapitalın, qabaqcıl texnologiyanın və
idarəetmə təcrübəsinin ölkəyə cəlb edilməsi, ixracın stimullaĢdırılması, onun strukturunun yaxĢılaĢdırılması,
məĢğulluğun artırılması və yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, torpaq sahələrinin və digər obyektlərin
icarəyə verilməsi ilə əlavə mənfəətin əldə edilməsi, kommersiya və s. xidmətlərin göstərilməsi götürülür. Milli
iqtisadiyyatın yeni sahələrinin formalaĢmasında və rəqabətqabiliyyətli olmasında Texnoparkların rolu çox
böyükdür. Texnoparkların yaradılmasının əsas məqsədləri biliklərin və ixtiraların texnologiyalara çevrilməsi,
həmin texnologiyanın kommersiya məhsuluna çevrilməsi,kiçik elmtutumlu sahibkarlıq sektoru vasitəsi ilə
texnologiyaların sənayeyə ötürülməsi, elmtutumlu firmaların formalaĢması və onların bazarda təĢəkkülü,
elmtutumlu biznes sahəsində müəssisələrin dəstəklənməsi, sənayenin struktur yenidənqurulması, məĢğulluq
probleminin qismən həlli, yüksək texnologiyalar sahəsində elmi-texniki nailiyyətlərin sürətli tətbiqi və s. (11)
Öz ərazisində AĠZ yaratmağa çalıĢan ölkələr bir sıra problemlərlə qarĢılaĢırlar. Bəzi ölkələr bunu iqtisadi
mexanizmlərin inteqrasiyası məqsədilə, bəziləri isə xarici texnologiyaları cəlb etmək məqsədilə
yaradırlar.Məsələn: 1981-ci ildən baĢlayaraq Böyük Britaniyada məĢğulluq səviyyəsinin artırılması və bazar
konyukturasının inkiĢafı məqsədilə azad aeroportların yaradılmasına baĢlandı (Liverpul, Belfast, Birmingem,
Kardiff, Sauthempton, Prestris). Post sosialist ölkələri isə azad iqtisadi zonaları bazar iqtisadiyyatı
mexanizmlərinin ölkədə bərqarar olunması üçün yaradırlar. ABġ-da isə 1934-cu ildə qəbul olunmuĢ qanuna
əsasən azad iqtisadi zonalar xarici məhsulları idxala olan vergilərdən azad etməklə xarici ticarətə yardım və
əlveriĢli mühitin yaradılması məqsədinə yönəlmiĢdir.
Göründüyü kimi AĠZ-in yaradılmasında müxtəlif məqsədlərin olduğunu sübut etmək üçün bir neçə misal
gətirmək mümkündür. Bütün bunlara baxmayaraq, bu məqsədlərin hamısını birləĢdirən ümumi xarakterik
cəhətlər vardır. Bütün məqsədləri iqtisadi, sosial, elmi və texniki olmaqla aĢağıdakı kimi izah etmək olar:
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Müasir bazar iqtisadiyyatını maliyyəsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Bir çoxları maliyyə və pul
anlayıĢlarını eyniləĢdirir və hesab edirlər ki, maliyyə müəssisənin sərəncamında olan puldur. Lakin bu belə
deyil. Maliyyə və pul bir-birindən fərqlənir, belə ki onlar müxtəlif iqtisadi kateqoriyalardır.Onları
fərqləndirən daha bir amil funksiyaların müxtəlifliyidir. Maliyyə pul vasitələrinin formalaĢdırılması və
bölüĢdürülməsi zamanı ortaya çıxan iqtisadi münasibətləri özündə əks etdirir.
Ġnteqrasiya prosesinin inkiĢafı beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin formalaĢmasına, inkiĢafına və
getdikcə təkmilləĢməsinə gətirib çıxarmıĢdır. Beynəlxalq maliyyə-idxal-ixrac əməliyyatlarının ödənməsi,
beynəlxalq kreditin verilməsi və alınması, investisiya qoyuluĢu, beynəlxalq sosial müdafiənin qorunması və
sair bu kimi sferada milli valyutaların və hərəkəti ilə bağlı maliyyə münasibətlərinin məcmusudur.
Beynəlxalq maliyyə və maliyyə qloballaĢması son onillikdə dünya iqtisadiyyatında ən vacib istiqamətlərdən
biri olmuĢdur. Bu proses yüksələn aktiv və passivdə baĢ verməklə, ölkənin ÜDM ya da maliyyə dəyərlərində
əks olunur.
Ümumiyyətlə maliyyə qloballaĢması haqqında aĢağıdakı sualları cavablandırsaq onun mahiyyətinə
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varmaq olar:
I. Maliyyə qloballaĢması bizim idarəmiz altında olan bir sistemdirmi?
- Beynəlxalq maliyyənin nəticəsi kimi təzahür edən maliyyə qloballaĢması bu gün elə bir səviyyəyə
çatıb ki, bu prosesdə iĢtirak etmək artıq zəruri hala gəlib. Bu, xüsusilə də bizim kimi kiçik ölkələr üçün daha
böyük bir məna kəsb edir. 10 Əlbəttə ki, hər hansı bir ölkənin hökuməti tək tərəfli olaraq bu prosesdə iĢtirak
etməyi rədd edə bilər. Ancaq iqtisadi olaraq belə bir qərardan doğacaq daxili və xarici təzyiqlərə tab gətirə
bilmək çox çətindir. Həmçinin belə bir siyasət bugünkü dünyada rasional deyildir.
II. Maliyyə qloballaĢmasının potensial faydaları nələrdir?
Bu potensial faydaları aĢağıdakı kimi cəmləyə bilərik:
‐ Beynəlxalq kapital bazarlarına daxil olma ölkələrə, istehlaklarını zaman boyunca hamarlaĢdırma fürsəti
verir.
‐ Ölkələr ehtiyac duyduqları kapitalı cəlb edərək daha yüksək investisiya səviyyəsinə və iqtisadi artıma
nail ola bilərlər. Bundan baĢqa cəlb edilən kapitalla birlikdə ölkələrə texnoloji ―know‐how‖ da daxil
olmaqdadır. Bunun nəticəsində də ölkədə məhsuldarlıq artmaqdadır.
Maliyyə siyasəti təkcə regional deyil, həm də beynəlxalq sferanı əhatə etməlidir. Ölkədəki sabit iqtisadi
inkiĢaf (aĢağı dərəcəli inflyasiya, elastik valyuta, real faiz dərəcələri və s.) maliyyə siyasətinin beynəlxalq
maliyyədə yerini və rolunu müəyyənləĢdirir. Bunun üçün önəmlidir ki, ölkədə düzgün valyuta siyasəti həyata
keçirilsin. Valyuta siyasəti dövlətin daxili valyuta bazarında həyata keçirilən xarici valyuta ilə əməliyyatların
və xarici valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi istiqamətində apardığı daxili və xarici iqtisadi siyasətdir.
Valyuta siyasəti Mərkəzi Bank və digər maliyyə-kredit təĢkilatları qismində mərkəzi hökumət orqanları
tərəfindən həyata keçirilir. Mərkəzi Bankın yürütdüyü pul siyasəti ölkədə makroiqtisadi stabilliyin təmin
olunmasına və ölkənin əlveriĢli beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin qorunub saxlanmasına yönəldilir.
Valyuta intervensiyası dövlətin bank qismində valyuta tənzimləməsi məqsədi ilə valyuta bazarına
müdaxiləsidir. Mərkəzi Bank valyuta bazarında xarici valyutanın kütləvi təklifi və ya yığılması yolu ilə
valyuta bazarını tənzimləyə bilir. Valyuta məhdudiyyətləri dövlətin ölkədaxili valyuta bazarındakı
əməliyyatların, eləcə də ölkəyə xarici valyuta daxilolmalarının və ölkədə milli və xarici valyuta
çıxarmalarının məhdudlaĢdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi valyuta tənzimlənməsi siyasətidir. Əsas
etibarilə valyuta məhdudiyyəti valyuta bazarında valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsinə xidmət edir.Valyuta
məhdudiyyəti konkret məsələlər üzrə qərar və göstəriĢlərə xidmət etməklə, valyuta qanunvericiliyinə
əsaslanır. Valyuta məhdudiyyəti konkret olaraq aĢağıdakı xidmətləri əhatə edir.
-Tədiyyə balansının tarazılaĢdırılması;
-Valyuta kursunun sabitliyinin qorunması;
-Valyuta qiymətlərinin dövlətin əlində cəmləndirilməsi;
Makroiqtisadi sabitliyi qorumaq üçün Milli Bank pul emissiyasının məqbul həddini müəyyən etmiĢdir.
Bu hədd qeyri-neft sektorunun artımına əsaslanır. Eyni zamanda, denominasiyanı həyata keçirən ölkələrin
təcrübəsi göstərir ki, milli valyutaya inamın güclənməsi dollarlaĢma səviyyəsinin azalması ilə müĢahidə
olunur. Beynəlxalq maliyyə təĢkilatlarından ən mühümü Beynəlxalq Valyuta Fondudur. Əsası 1944-cü ildə
ABġ-ın HempĢir Ģtatının Bretton-Vuds əyalətində BMT-nin valyuta konfransında qoyulan, valyuta-maliyyə
sferasında beynəlxalq əməkdaĢlığı təmin etmək, beynəlxalq ticarətin geniĢlənməsinə və tarazlı inkiĢafa Ģərait
yaratmaq, bununla da üzv ölkələrin iqtisadi yüksəliĢinə yardımçı olmaq, üzv ölkələrin valyuta stabilliyinə
xidmət etmək, üzv ölkələrin tədiyyə balansındakı qeyri-tarazalıqları aradan qaldırmaq məqsədi ilə onlara
kreditlər vermək, bununla da beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin qarĢısını alan maneələri aradan qaldırmaq,
beynəlxalq ticarət münasibətlərinə maneçilik törədən valyuta idxalı məhdudiyyətlərinin aradan
qaldırılmasına kömək məqsədi ilə yaradılan beynəlxalq maliyyə institutudur. BVF-nun ali rəhbər orqanı
Ġdarəedicilər ġurasıdır. Bu Ģurada hər bir üzv ölkə idarəedici və onun müavini qismində təmsil olunur.
Bunlar adətən maliyyə naziri və Mərkəzi Bankın sədrindən təyin olunur. Bundan sonrakı orqan Ġdarəedici
ġuradır. Fondun idarəedici direktorlarının sayı 24-dür. BFV-da ən çox səsə malik ölkələr aĢağıdakılardır:
ABġ-17.78%, Almaniya-5.58%, Yaponiya-5.53%, Böyük Britaniya-4.48%, Fransa4.98%, Səudiyyə
Ərəbistanı-3.45%, Ġtaliya-3.09%, Rusiya2.9%. Bu fond əsasən iki məqsədə xidmət edir: tədiyyə balansındakı
qeyri-tarazlığı aradan qaldırmaq, büdcə xərclərinin kreditləĢməsi baĢda olmaqla, ölkənin makroiqtisadi
stabilliyinə yönəldilən tədbirlərin həyata keçirilməsi. Qeyd edək ki, üzv ölkələrin cəlb etdikləri kreditin
həcmi kvotanın 25%-dən çox ola bilməz. Bundan yuxarı həcmdə kredit verilməsi isə BVFnun direktorunun
razılığından asılıdır və bir qayda olaraq bu elə həmin ölkənin ümumiqtisadi, eləcə də, maliyyə siyasətinin
təhlili əsasında həyata keçirilir. Ümumiyyətlə BVF kredit müraciət əsasında və ölkənin iqtisadi durumunu
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qiymətləndirdikdən sonra verir. Üzv ölkələrin məqsədli layihələri həyata 21 keçirmək üçün onların
qarĢısında bir sıra Ģərtlər qoyulmuĢdur. Kredit vəsaitləri yalnız bu Ģərtlərin reallaĢmasından sonra həyata
keçirilir. Üzv ölkələrin qarĢısında duran Ģərtlər aĢağıdakılardır: beynəlxalq ticarət fəaliyyətində valyuta
məhdudlaĢdırılmalarına, hissə-hissə üzən valyuta sisteminin tətbiq edilməsinə, eləcə də möhtəkir xarakterli
kapital hərəkətinə yol verməmək, dövri olaraq ölkənin maliyyə və iqtisadi durumu haqqında fonda məlumat
vermək, məqsədli devalvasiya siyasətinə zəruriyyət yarandıqda, devalvasiya dərəcəsini fonda bildirmək və s.
Fonda üzv olan ölkələr üzərinə götürdükləri məsuliyyəti yerinə yetirmədikdə, bir sıra cəza tədbirlərinə məruz
qalırlar. Belə ki, bu maliyyə qurumu həmin ölkələrə kredit veriliĢini dayandıra, hətta onları üzvlükdən
uzaqlaĢdıra bilər. Ümumiyyətlə tətbiq edilən cəzaların ağırlığı öhdəliklərdən yayınmanın səviyyəsindən
asılıdır.
Beynəlxalq maliyyənin daha bir mühüm təĢkilatı Beynəlxalq ĠnkiĢaf və Yenidənqurma Bankıdır.
BĠYB 1944-cü ildə Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə bir vaxtda yaradılmıĢdı. BYĠB-nın ali rəhbər orqanı
Ġdarəedicilər ġurasıdır və onun Direktorluğudur. Bura üzv olan ölkələr BVF-nun üzvü olmalıdırlar. Bu
Ģurada hər bir üzv ölkə idarəedici və onun müavini qismində təmsil olunur. Bunlar adətən maliyyə naziri və
Mərkəzi Bankın sədrindən təyin olunur. Bundan sonrakı orqan Ġdarəedici ġuradır. Bu bank Dünya Bankı da
adlandırılır. Bankın ümümi kapitalının 20%-dən çox hissəsi ABġ-ın payına düĢür. Bu maliyyə qurumu öz
tərkibində Beynəlxalq Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankı (BYĠB); Beynəlxalq ĠnkiĢaf Assosiasiyası (BĠA);
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (BMK); Ġnvestisiya Zəmanəti üzrə Çoxtərəfli Agentlik (ĠZÇA)-yi
birləĢdirir.
-Beynəlxalq ĠnkiĢaf Assosiasiyası (BĠA) 1960-cı ildə yaradılmıĢdır. Əsas məqsədi Dünya Bankının
fəaliyyətini tamamlamaq və çox zəif inkiĢaf etmiĢ ölkələrə 50-illik müddətinə faizsiz olaraq (ancaq illik
0.75% həcmində komisyon haqqı alınır) kreditlər təqdim etməkdir. Əsasən Assosiasiya illik gəliri 390 $-dan
çox olmayan və ya adambaĢına düĢən ümumi milli məhsulun səviyyəsi 790 $-dan çox olmayan ölkələrə
kredit verir.
-Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 1956-cı ildə yaradılıb və məqsədi gənc dövlətlərin sənayelərində
özəl investisiyaları stimullaĢdırmaq, həmin dövlətlərdə xüsusi bölməni təĢkil etmək və geniĢləndirməkdir.
BMK ancaq azad olmuĢ və bir qədər inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə yüksək səmərəli müəssisələri kreditləĢdirir. Bu
ilk növbədə onun yüksək faizli borclarını qaytarmaq məqsədi güdür. Korporasiya krediti bir qayda olaraq 15il müddətinə verilir. BMk-nın əsas xüsusiyyəti ondadır ki, onun vəsaitlərinin üzv ölkələrdə
investisiyalaĢdırılması üçün dünya Bankının və ĠnkiĢaf Assosiasiyasının tələb etdiyi hökumət zəmanəti tələb
olunmur.
-Ġnvestisiya Zəmanəti Üzrə Çoxtərəfli Agentliyi 1988-ci ildə Dünya Bankı Qrupunun tərkib hissəsi kimi
üzv ölkələrdə birbaĢa investisiyaların stimullaĢdırılması məqsədilə yaradılan beynəlxalq maliyyə-kredit
institutudur. Bu qrum investisiyaların qeyri-kommersiya risklərdən sığortalanmasını həyata keçirir.
Ġnvestisiyaların 90%-ə qədərini əhatə edən zəmanətin orta müddəti 15-ili (bəzi hallarda 20 il) əhatə edir.
ĠZÇA özünün fəaliyyətini milli sığorta Ģirkətləri ilə istiqamətləndirir. Hazırda 23 agentliyin 145-dən çox
üzvü vardır. ĠZÇA-nın fəaliyyəti təkcə qeyd olunan istiqamətlə məhdudlaĢmır. Qurum eyni zamanda üzv
ölkələrin hökumət dairələrilə xarici investisiya siyasəti, eləcə də onun proqram və proseduraları haqqında
məsləhətləĢmələr aparır.
Azərbaycanda maliyyə sektorunun zəifliyi Azərbaycanın ortamüddətli iqtisadi planları üçün ciddi
təhlükə təĢkil edir. Bank bu sektorda bir sıra müxtəlif səviyyələrdə fəal iĢtirak edəcək, o cümlədən müvafiq
kursun seçilməsinə dair dialoqda aparıcı rol oynamağa davam edəcəkdir. Bu dialoq sektor daxilində
rəqabətin və tənzimləyici bazanın ardıcıllığının təkmilləĢdirilməsinə diqqət yetirəcəkdir. Dövlətin
mülkiyyətində olan iki iri bank istisna olmaqla, bank sektoru kiçikdir və az kapital ehtiyatlarına malikdir. Bu
kapital məhdudiyyətləri özəl bankların, xüsusən yerli korporasiyaların birləĢməsi zəminində ortahəcmli
maliyyələĢdirmə əməliyyatlarında (500.000- ilə 2 milyon ABġ dolları arasında) iĢtirak etmək və kredit
bazarının bu sahəsinin inkiĢafında iĢtirak etmək imkanlarını məhdudlaĢdırır. Özəl bankların borcvermə
imkanlarını artırmaq üçün Bank sözügedən sektorda cərəyan edən təmərküzləĢmə və birləĢmə prosesləri
zəminində səhm kapital qoyuluĢları üçün imkanlar araĢdıracaqdır. Azərbaycan banklarının daha möhkəm
kredit portfelləri qurmaq bacarıqlarını artırmaq üçün imkanlar araĢdırılacaq, eyni zamanda müflisləĢmə
prosedurları və qanunvericiliyinin, habelə təhlükəsiz əməliyyatlar üçün zəruri mühitin yaradılması
istiqamətində texniki yardım təmin ediləcəkdir. Həmçinin banklar üçün ticarətin maliyyələĢdirilməsi, habelə
kiçik və mikro sahibkarlığa kreditlərin ayrılması sahələrində institusional bazanın möhkəmləndirilməsi ilə
bağlı yardım göstəriləcəkdir.
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Bütün bu tədbirlər həyata keçirilib, göstərilən problemlər aradan qaldırıldıqdan sonra Azərbaycanda
maliyyə sektoru daha da möhkəmlənəcək və milli valyutamız dünya maliyyə bazarlarında özünəməxsus yer
tutacaqdır.
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GĠRĠġ
XXI əsrin əvvəllərində dünya iqtisadiyyatının inkiĢafı və təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləĢməsinin ən
mühüm nəticəsi qloballaĢmadır. QloballaĢmanın ən böyük üstünlüyü odur ki, bu prosesin nəticəsi olaraq
dövlətlər, cəmiyyətlər, təĢkilatlar və insanlar arasında informasiya mübadiləsinin sürətlənməsi və
geniĢlənməsi ilə müxtəlif ölkələrdəki siyasi, iqtisadi, hüquqi və sosial fərqliliklərin olduğu meydana çıxıb və
insanlar bu fərqliliyi müqayisə edərək daha yaxĢı olanını öz cəmiyyətlərində və həyatlarında tətbiq etməyə
çalıĢırlar. XX əsrin sonlarından baĢlayaraq totalitar dövlət iqtisadiyyatından bazar prinsiplərinə əsaslanan
sərbəst iqtisadi sistemə keçid üçün islahatlar keçirən bir çox ölkələrdə isə bu fərqliliklərin daha çox olduğu
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üzə çıxıb. Məhz buna görə də, həmin dövrdən baĢlayaraq iqtisadiyyat elmində sosializmin yaratdığı
problemlər - liberallaĢma və makroiqtisadi stabillik, iqtisadiyyatın dövlət inhisarından çıxarılması və xüsusi
mülkiyyətin inkiĢafı və ən əsas isə iqtisadi artımın problemləri və onun yaradılmasının əsas amilləri geniĢ
müzakirə obyektinə çevrilib.
Müasir dövrdə qloballaĢma ictimai təkrar istehsalın bütün sferalarını əhatə edərək ölkələr arasında
kapital axının geniĢlənməsi, beynəlxalq valyuta, kredit və fond bazarlarının inkiĢafı, beynəlxalq hesablaĢma
və pul köçürmələrinin sürətlənməsi və beynəlxalq maliyyə-kredit təĢkilatlarının dünya ölkələrinə təsirinin
güclənməsində təzahür edir.
Tədqiqatın metodu. Ġqtisadçı alimlərinin elmi tədqiqatları və konsepsiyaları, beynəlxalq ticarətdə
ümumi tarazlıq nəzəriyyəsi, istehsal amillərinin nisbəti nəzəriyyəsi, neoklassik artım və onun amillərinin
inkiĢafı nəzəriyyəsi, rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsi, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi sahəsində
neokeynsian məktəblər, həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları, Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilmiĢ qanunvericilik və normativ aktlar təĢkil edir.
ƏSAS HĠSSƏ
Dünya və milli iqtisadi sistemlər arasında qarĢılıqlı əlaqəni təmin edən əsas alət xarici iqtisadi
əlaqələrdir ki, bu da özündə ölkələr arasında müxtəlif istiqamətlər üzrə əməkdaĢlığı nəzərdə tutur.
Beynəlxalq praktikada xarici iqtisadi əlaqələrin 20-dən çox forması fərqləndirilir. Fikrimizcə xarici iqtisadi
əlaqələr aĢağıdakı istiqamətlər üzrə təhlil edilməlidir.

Xarici iqtiadi əlaqələr
Maliyyə

Françayzing

Birgə elmi tədqiqatlar

Elmi-texnikiəməkdaĢlıq

Lisenziyalar ticarəti

Françayzing

Ġstehsal sahəsində
əməkdaĢlıq
Kooperasiya əlaqələri

Qiymətli kağızlar ticarəti

Xarici investisiyalar

Beynəlxalq HesablaĢmalar

Valyuta-maliyyə
əməliyyatları

Beynəlxalq kredit

Sərhədyanı ticarət

Nəqliyyat xidməti

Beyn'lxalq turizm

Ġdxal-ixrac

Əmtəə və
xidmətlərin xarici
ticarəti

Ġstehsal

Birgə istehsal

Ticarət

Qrafik 1. Xarici iqtisadi əlaqələrin əsas istiqamətləri
Azərbaycanda xarici iqtisadi əlaqələr və iqtisadi artım xarici iqtisadi əlaqələrin yuxarıda göstərilən bütün
formaları üzrə ayrı-ayrılıqda təhlil edilib. Qeyd edək ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın dünya
iqtisadiyyatına transformasiyası, onun müasir dünyada yeri, ikitərəfli və regional əməkdaĢlığı, beynəlxalq
təĢkilatlarla əlaqələri və s. mühüm müzakirə obyektinə çevrilib. Bu müzakirələr xarici Ģirkətlərlə bağlanmıĢ
neft müqavilələrinə əsasən xam neft hasilatının və ixracının ölkə tarixində ən pik səviyyəyə çatdığı, ölkədə
yaradılan əlavə dəyərin əsas hissəsinin xarici iqtisadi əlaqələr hesabına formalaĢdığı bir vaxtda daha da
aktuallaĢıb.
Statistik məlumatlara görə, son 10 ildə Azərbaycanın ÜDM-in orta illik artım tempi 2010-cu ildə
105.1%, 2015-ci ildə 101.1%, 2016-cı ildə 96.9%, 2017-ci ildə 100.1% təĢkil etmiĢdir. Yoxsulluq səviyyəsi
2001-ci ildəki 7.6 faizdən 2017-ci ildə 5.4 faizə düĢmüĢdür. Ġllər üzrə ÜDM həcmi aĢağıdakı cədvəl 1-də
verilib.
2005-ci ilə qədər iqtisadi artıma əsas fondlara qoyulan kapital qoyuluĢu(117.2%) stimul vermiĢdisə,
2005-ci ildən sonrakı artım əsasən xarici ticarət hesabına olmuĢdur. 1994-cü ildə Xəzər dənizinin
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Azərbaycan hissəsindəki neft yataqlarının hasilatı ilə bağlı xarici Ģirkətlərlə bağlanmıĢ saziĢə müvafiq olaraq
ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiyaların qoyulması, neft hasilatının artması, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və
Cənubi Qafqaz qaz boru kəmərlərinin tikintisi və artan neft qiymətləri sayəsində daxili tələbin
stimullaĢdırılması iqtisadi artımın əsas hərəkətverici qüvvəsi olmuĢdur. Ümumiyyətlə isə Azərbaycanda
iqtisadi artımın təsir edən xarici iqtisadi amilləri aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar:
1) xarici ticarətin həcminin artması; 2)xidmətlər ticarətinin, xüsusilə nəqliyyat daĢımalarının artması; 3)
turizm gəlirləri; 4) miqrantların xarici ölkələrdən göndərdiyi pul vəsaitləri; 5) xarici investisiya qoyuluĢları;
6) manatın xarici valyutalara, xüsusilə ABġ dolları və avroya nisbətdə məzənnəsinin dəyiĢməsi; 7) neftin
dünya qiymətinin əsas etibarı ilə artan istiqamətdə dəyiĢməsi.
Cədvəl 1.
Ġllər
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Cəmi
Milyon manat
12522.5
42465.0
52082.0
54743.7
58182.0
5914.1
54380.0
60425.2
70135.1

Ümumi Daxili Məhsul
Əhalinin hər nəfərinə düĢən
Milyon dollar
Manat
Dollar
13238.7
1494.3
1579.8
52909.3
4753.0
5922.0
65951.6
5752.9
7285.0
69683.9
5966.1
7594.3
74164.4
6258.3
7977.4
75234.7
6268.0
7990.8
52996.8
5706.6
5561.5
37862.8
6269.6
3928.6
40750.2
7205.0
4186.3

1$=manat
0.9459
0.8026
0.7897
0.7856
0.7845
0.7844
1.0261
1.5959
1.7211

Cədvəl 2
ÜDM-in həcmi ilə xarici iqtisadi əlaqələr arasında asılılıq
Əsas göstəricilər
2017-ci il üzrə
Xarici ticarət balansı
6114743
Xarici investisiyalar
15697.3
Turizm gəlirləri
3011781
Bernt tipli neftin dünya qiymətləri
61
Manatın ABġ dollarına nisbətən məzənnəsi
1.7
Xarici borclar
9.529.6
Neft bonusu
1406

Ümumiyyətlə, yuxarıda qeyd edilmiĢ istiqamətlər üzrə aparılan təhlil göstərir ki, Azərbaycanın
tarazlaĢmıĢ sosial-iqtisadi inkiĢafının təmin edilməsində xarici iqtisadi fəaliyyət, xüsusilə də xarici ticarətin
həcmi, nomenklatur strukturu və coğrafiyası böyük rol oynamağa baĢlayıb. AĢağıda iqtisadi artımın xarici və
daxili amillərini əks etdirən qrafikdəki məlumatlar da bir daha təsdiq edir ki, son 10 ildə ÜDM-in artmasına
neft xarici tələb xüsusi təsir göstərmiĢdir. 2005-2010-cu illərdə isə bu amil iqtisadi artımın yaradılmasında ən
aparıcı rola malik olmuĢdur.
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Qrafik 2. Azərbaycanda iqtisadi artımın xarici və daxili mənbələri (%-lə)
Bununla yanaĢı daxili tələbin formalaĢmasında isə xarici amillərin payı yüksək olmuĢdu. Belə ki, daxili
tələbdə əsas hissə istehlak xərcləri ilə əlaqədardır ki, bu da 3 amildən asılıdır: 1) iqtisadi aktivliyin səviyyəsi
2) əmək bazarında vəziyyət 3) neftin dünya qiymətləri ilə əks olunan xarici konyunktur. Ġqtisadi aktivlik
səviyyəsi və əmək bazarında vəziyyətə isə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına həyata keçirilən
infrastruktur layihələr və əmək haqqının artırılması təsir göstərir. Azərbaycanda dövlət büdcəsinin
gəlirlərinin formalaĢması və müxtəlif sosial və infrastruktur layihələrin yerinə yetirilməsi üçün mühüm
mənbələrdən biri isə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) vəsaitləridir.
Qeyd edək ki, 1999-cu ildə yaradılan Neft Fondunun əsasən 3 vəzifəsi var:
1) inflyasiya və valyutanın möhkəmlənməsinin potensial Holland sindromu effektlərini azaltmaq
məqsədilə dənizdəki yataqlardan əldə olunan neft gəlirlərinin təcrid olunması; 2) neft gəlirlərinin sonralar
iqtisadiyyata sərmayə kimi qoyulması məqsədilə uzunmüddətli ofĢor «yığım hesabı» kimi xidmət etmək, 3)
toplanmıĢ neft gəlirlərindən istifadə edərək, xaricdə bacarıqların artırılması və tələbə təqaüdü proqramları,
qaçqın və məcburi köçkünlərin yaĢayıĢ Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması və sair məsələləri həyata keçirmək.
Neft Fondunun gəlirlərinin formalaĢması isə əsas etibarı ilə xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlıdır:
1. Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarında payının satıĢından daxil olan vəsaitlər (buraya
karbohidrogenlərin nəqletmə xərcləri, bank xərcləri, gömrük ödəniĢləri, müstəqil nəzarətçilərə, marketinq və
sığortaya çəkilən xərclər və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft ġirkətinin sərmayədar, payçı və ya
tərəfdaĢ olduğu layihələrdəki paydan qazanılan gəlirlər daxil deyil);
2. sərmayədarlar tərəfindən Dövlət Neft ġirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına ödənilən neft və qaz
saziĢlərinin imzalanması və onların icrasından əldə olunan bonuslar;
3. karbohidrogen ehtiyatlarının iĢlənilməsi ilə bağlı müqavilə sahələrindən istifadə etdiyinə görə xarici
sərmayədarların ödədiyi torpaq haqları;
4. neft və qaz saziĢlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının payına düĢən
dividendlər və mənfəətdə iĢtirakdan gələn gəlirlər;
5. Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən neft və qazdan əldə olunan gəlirlər;
6. ARDNF vəsaitlərinin idarə edilməsindən əldə olunan gəlirlər;
7. neft və qaz saziĢləri çərçivəsində sərmayədarlar tərəfindən Dövlət Neft ġirkəti və səlahiyyətli dövlət
orqanına vəsaitlərin transferindən əldə olunan gəlirlər;
8. qrantlar, gəlir güdməyən yardımlar və digər gəlirlər.
Neft Fondundan dövlət büdcəsinə ayrılan transfetlərin dinamikası da, xarici iqtisadi fəaliyyətdən daxil
olan vəsaitlərin ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafında xüsusi rola malik olduğunu göstərir.
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Qrafik 3. 2003-2018-cu illər ərzində Dövlət Neft Fondundan
dövlət büdcəsinə transfertin həcmi
Qrafikdə göründüyü kimi 2008-ci ildən baĢlayaraq ARDNF-dən dövlət büdcəsinə transfertlərin həcmi
kəskin artıb. 2018-cu ildə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin yarıdan çoxu Neft Fondunun vəsaitləri hesabına
formalaĢıb.
Təhlil göstərir ki, 2010-2017-ci illərdə Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri bütün istiqamətlər üzrə
dinamik inkiĢaf edib. Bu əsasən özünü aĢağıdakılarda göstərib:
1) xarici ticarətin bütün göstəricilərinin yaxĢılaĢması, xarici ticarət balansının müsbət saldosunun sürətli
artımı; 2) qızıl-valyuta ehtiyatlarının artması; 3) xarici borcun azalması; 4) manatın digər valyutalara
nisbətən stabilliyinin qorunması; 5) xarici ticarət və bütünlükdə xarici iqtisadi əlaqələrdə liberallaĢmanın
sürətlənməsi; 6) Azərbaycanın beynəlxalq reytinq təĢkilatları tərəfindən müəyyən edilən investisiya
cəlbediciliyi və makroiqtisadi sabitlik reytinqində mövqelərinin yaxĢılaĢması; 7) ölkə iqtisadiyyatına xarici
investisiyaların artması; 8) region ölkələrində iqtisadi inkiĢaf və daxili tələbin geniĢlənməsi və əhalinin
gəlirlərinin artması hesabına Azərbaycanın qeyri-neft məhsullarının ixracının artması.
Ölkənin pərakəndə ticarət dövriyyəsinin əsas göstəricilərini aĢağıdakı cədvəl 3-də göstərilmiĢdir.
Azərbaycanda iqtisadi artıma təsir edən əsas amil 1994-cü ildə xarici Ģirkətlərlə bağlanmıĢ müqavilə
əsasında investisiya qoyuluĢu nəticəsində neft hasilatının və ixracının artması, eyni zamanda neftin dünya
qiymətlərinin sürətlə qalxmasıdır. Bunun nəticəsidir ki, xarici ticarət dövriyyəsinin sabit inkiĢafı müəyyən
dərəcədə ÜDM-nin istehsalına və ölkənin digər makroiqtisadi göstəricilərinə təsir göstərib və bu proses
yaxın perspektivdə də davam edəcək.

Cədvəl. 3.
Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin makrostrukturu. (yekuna nisbətən faizlə)

Pərakəndə ticarət dövriyyəsicəmi
o cümlədən:
Ticarət müəssisələri
Fərdi sahibkarlar
Məhsul bazarları,yarmarkalar
Pərakəndə ticarət
dövriyyəsindən:

2005
100

2010
100

2014
100

2015
100

2016
100

2017
100

18.3
34.3
47.4

13.6
45.2
41.2

11.7
52.5
35.8

11.0
55.4
33.6

11.4
55.2
33.4

13.0
54.4
32.6
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Ərzaq məhsulları, içkilər və tütün
məmulatları
ondan:
alkoqollu içkilər
Qeyri ərzaq məhsulları

67.5

64.7

50.1

50.0

49.9

50.7

4.5
32.5

2.6
35.3

2.4
49.9

2.4
50.0

2.1
50.1

1.9
49.3
Cədvəl.4.

Pərakəndə ticarətin əsas göstəriciləri(mlyn.manat)
2005
2010
2014
2015
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi
4548.2
13261.7
22001.7
25721.1
o cümlədən:
Ticarət müəssisələri
832.0
1804.6
2580.3
2823.3
Fərdi sahibkarlar
1561.3
5999.4
11538.4
14264.0
Məhsul bazarları,yarmarkalar
2154.9
5457.7
7883.0
8633.8
Bir nəfərə düĢən ticarət
542.7
1484.4
2336.8
2699.2
dövriyyəsi
Pərakəndə ticarət
dövriyyəsindən:
Ərzaq məhsulları, içkilər və tütün 3068.4
8577.1
11023.2
12871.2
məmulatları
ondan:
alkoqollu içkilər
138.6
220.9
261.7
306.2
Qeyri ərzaq məhsulları
1479.8
4684.6
10978.5
12849.9
TopdansatıĢ ticarət dövriyyəsi
4853.3
14995.0
25132.6
26351.4

2016
30190.3

2017
35268.1

3453.1
16654.0
10083.2
3132.5

4589.5
19187.7
11490.9
3623.2

15077.4

17883.4

311.8
15112.9
27529.1

337.4
17384.7
31024.8

Azərbaycanda iqtisadi göstəricilərin təhlili belə bir qənaətə gəlməyə imkan verir ki, son illər baĢ vermiĢ
iqtisadi dəyiĢikliklər müsbətdir, ancaq buna baxmayaraq hələ də sonrakı dayanıqlı inkiĢafın qarĢısını ala
biləcək elementlər mövcuddur. Belə ki, makroiqtisadi göstəricilərin artması iqtisadi artımın kəmiyyət
tərəfidir. Əsas məsələ iqtisadi artımda keyfiyyət dəyiĢikliklərinə nail olmaqdır. Belə ki, müasir Ģəraitdə
dünya təsərrüfatına səmərəli inteqrasiya təkcə xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi ilə deyil, həmçinin
beynəlxalq iqtisadi proseslərdə iĢtirakın keyfiyyəti ilə ölçülür. Azərbaycanın ümumi sosial-iqtisadi
strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri xarici iqtisadi əlaqələrinin geniĢləndirilməsidir. Xarici iqtisadi
əlaqələr sahəsində siyasətin əsas məqsədi istehsal amillərinin dünya ölkələri arasında sərbəst hərəkətini
nəzərə alaraq Azərbaycan müəssisələrinin beynəlxalq istehsal prosesində iĢtirak etməsini təmin etmək,
investisiya və xarici ticarətin geniĢləndirilməsi ilə maksimum fayda əldə etməkdir.
Hazırda Azərbaycanda iqtisadi artımın mənbə və amillərinin xeyli dəyiĢməsi üçün Ģərait yetiĢməkdədir.
Fikrimizcə, məhz indi xammal və onun ilkin emalından alınmıĢ məhsulların ixracından daxil olan nəhəng
yığımlardan, əldə edilən əlveriĢli imkanlardan həm artıq dünyanın texniki tərəqqi liderləri hesab edilən
ölkələrində mövcud olan qabaqcıl texnologiyaların mənimsənilməsi, həm də iqtisadiyyatın struktur-texnoloji
islahatları məqsədilə istifadə etmək lazımdır. Ölkənin yanacaq-enerji kompleksində vəziyyətdən asılılığını
zəiflətmək üçün ciddi struktur dəyiĢiklikləri tələb olunur. Azərbaycanın uzunmüddətli sosial-iqtisadi inkiĢaf
strategiyasında məhz bu vəzifə diqqət mərkəzində durur.
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AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ VƏ REGĠONAL ĠNTEQRASĠYA BLOKLARINDA
ĠġTĠRAKININ ƏSAS PERSPEKTĠVLƏRĠ
Azərbaycan müstəqil dövlət olduqdan sonra iqtisadi siyasətin başlıca istiqaməti kimi, dünya
təsərrüfatına inteqrasiya olunması, ölkəmiz üçün əhəmiyyətli olan beynəlxalq və regional inteqrasiya
bloklarına qoşulmaq siyasəti yürütməyə başladı və bu proses hazırda da daha sürətlə və yeni məzmunda
davam edir.
İqtisadi inteqrasiya regional və beynəlxalq səviyyədə iqtisadi təşkilatlar çərçivəsində həyata keçirilərkən
mütləq olaraq əldə olunacaq faydalar və itkilərin milli maraqlar baxımından qiymətləndirilməsi əsas
məsələlərdən hesab edilməlidir və bu məqalədə bu məqamlara xüsusi diqqət yetirilmişdir.
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MAIN PERSPECTIVES OF PARTICIPATION OF AZERBAIJAN ĠN INTERNATIONAL AND
REGIONAL INTEGRATION BLOCKS
Azerbaijan gained its independence and as an independent state began a main direction of economic
policy, the integration into the world economy and joining to international and regional integration blocks
which are important for our country. This process is increasingly accelerating every day as economic
integration. One of the key issues of national interests and benefits are being achieved in the implementation
of the framework of regional and international economic organizations and the main attention is paid to the
article on these issues.
Keywords: globalization, integration, trade, competitiveness, external
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ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА МЕЖДУНАРОДНЫЕ И
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ БЛОКИ
После того, как Азербайджан стал независимым государством, в качестве основного направления экономической политики, началась интеграция в мировую экономику, присоединение к международным и региональным интеграционным блокам, которые важны для нашей страны, и этот процесс с каждым днем все более ускоряется.
Экономическую интеграцию следует рассматривать как один из ключевых вопросов в рамках
национальных интересов и выгод, которые должны быть достигнуты при осуществлении в рамках
региональных и международных экономических организаций, и в этой статье основное внимание
уделяется этим вопросам.
Ключевые слова: глобализация, интеграция, конкурентоспособность, внешняя торговля

GĠRĠġ
XXI əsrin qlobal iqtisadiyyatının formalaĢdığı, müasir dünya təsərrüfat əlaqələri sisteminin həm
kəmiyyət, həm də keyfiyyətə ciddi transformasiyaya uğradığı, iqtisadi inkiĢafın yeni paradiqmaya keçdiyi və
dünya iqtisadi məkanında beynəlxalq hüququn tam müstəqil subyektləri kimi keçid iqtisadiyyatlı dövlətlər
qrupunun meydana gəldiyi bir Ģəraitdə dünya ölkələrinin milli təsərrüfatlarının yaxınlaĢmasını,
tamamlanması və siyasiiqtisadi cəhətdən bütövləĢməsini özündə ehtiva etməklə, onların müqayisəli, faktorlu,
texnoloji, rəqabət və digər üstünlüklərinin hərtərəfli reallaĢması üçün real imkanlar yaradır. Beynəlxalq
iqtisadi inteqrasiya bir tərəfdən daxili iqtisadi amillərdən daha səmərəli istifadə olunması ilə mili
iqtisadiyyatların beynəlxalq əmək bölgüsündə daha möhkəm və davamlı mövqe tutmalarına, digər tərəfdən
xarici iqtisadi amilləri iqtisadi dövriyyəyə fəal surətdə cəlb etməklə və bu amillərin dialektik vəhdətinə nail
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olmaqla bütövlükdə iqtisadi prosesin - qlobal inkiĢafın sürətlənməsinə və nəticədə həyat səviyyəsinin
əhəmiyyətli dərəcədə yaxĢılaĢdırılmasına Ģərait yaradır.
Tədqiqatın məqsədi - Beynəlxalq mühitdə baĢ verən dəyiĢikliklər, qlobal inkiĢaf, dünya birliyi
ölkələrinin siyasi, iqtisadi və hərbi münasibətləri sahəsində yeni yanaĢmaların vüsət alması Ģəraitində
ölkənini iqtisadi inteqrasiyasını təmin edilməsi məqsədilə iqtisadi regional və qlobal səviyyədə inteqrasiya
tələblərinə cavab verən meyarların və parametrlərin müəyyən edilməsi, iqtisadi inteqrasiyaya təsir edən
komponentlərin aĢkarlanması və qlobal iqtisadi dəyiĢiklərə milli iqtisadiyyatın verəcəyi reaksiyaların tədqiqi.
Tədqiqatın metodologiyası - statistik qruplaĢdırma, sistemli yanaĢma, müqayisəli təhlil, qiymətləndirmə.
ƏSAS HĠSSƏ
QloballaĢmanın sürətlə geniĢləndiyi hazırkı minillikdə dünyanın bir çox dövlətləri inteqrasiya
proseslərini birgə inkiĢaf etdirməklə yeni geosiyasi və geoiqtisadi güc mərkəzləri yaradılmasına çalıĢırlar.
Müstəqil dövlət kimi dünya ölkələri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin qurulması, beynəlxalq təĢkilatlarla
əməkdaĢlıq iqtisadi strategiyasının əsas prioritet istiqamətinə çevrilən və bu sahədə əldə olunan uğurlar
nəticəsində hazırda dünya iqtisadiyyatının bərabərhüquqlu üzv kimi çıxıĢ edən Azərbaycanın dünyada
mövcud olan bu güc mərkəzlərindən kənarda qalması mümkün deyil. Məhz buna görə də, Azərbaycan
müstəqil dövlət olduqdan sonra iqtisadi siyasətin baĢlıca istiqaməti kimi, dünya təsərrüfatına inteqrasiya
olunması, ölkəmiz üçün əhəmiyyətli olan beynəlxalq və regional inteqrasiya bloklarına qoĢulmaq siyasəti
yürütməyə baĢladı və bu proses hazırda da daha sürətlə və yeni məzmunda davam edir. Ərazisi dünyanın
cəmi 0.065%-i, əhalisi isə dünya əhalisinin 0.13%-i təĢkil etsə də, XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəlində
dünyada və regionda gedən proseslər göstərdi ki, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatında rolu heç də bu
göstəricilərlə ölçülmür. Regionda tutduğu mövqe və bir sıra üstünlüklərinə görə Azərbaycan dünya
iqtisadiyyatında və mövcud inteqrasiya bloklarında hazırda tutduğu yerdən dəfələrlə yüksəkdə olmalıdır. Bu
baxımdan Azərbaycanın üzv olduğu inteqrasiya bloklarındakı yeri və həmin bloklara üzv olmağın ölkəmiz
üçün siyasi, iqtisadi və sosial cəhətdən nə qədər əhəmiyyətli olmasının yenidən müzakirəyə ehtiyacı var.
Müstəqil dövlət statusunda Azərbaycanın qoĢulduğu ilk inteqrasiya bloklarından biri MDB-dir və
hazırda ölkəmizin bu blokda iĢtirak etməsinin nə qədər effektiv olub-olmaması ən çox müzakirə olunan
məsələlərdən biridir. Çünki mövcud olduğu 16 ildə bu blokun fəaliyyəti iqtisadi və sosial uğurlarından çox
birlik daxilində mövcud olan problem və ziddiyyətlərlə yadda qalıb. Ümumiyyətlə, MDB daxilindəki
ziddiyyətləri aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar:
- postosovet məkanında mövcud olan regional bloklar arasında iqtisadi ziddiyyətlər;
- Rusiya ilə dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrinin maraqları arasında olan ziddiyyətlər;
- üzv ölkələrin hər birinin milli maraqlarına uyğun olaraq formalaĢan beynəlxalq maraqlar arasında
ziddiyyətlər;
- iqtisadiyyatın inkiĢaf səviyyələri, istehsalın təĢkili və liberallaĢdırma səviyyəsindəki ziddiyyətlər.
Yuxarıda sadaladığımız ziddiyyətlər və inteqrasiya blokunun uğurlu olmasını Ģərtləndirən amillərin
təhlili bir daha göstərir ki, MDB inteqrasiya bloku hazırda effektiv fəaliyyət göstərmir və illər keçdikcə bu
blokun fəaliyyətsizliyi daha çox özünü büruzə verməyə baĢlayır.
Ġqtisadi nəzəriyyədən və dünya təcrübəsindən məlum olduğu kimi inteqrasiya bloklarının geniĢlənməsi
və inkiĢafı bir sıra vacib amillərdən asılıdır:
1) inteqrasiya blokuna daxil olan ölkələr təqribən eyni iqtisadi inkiĢaf səviyyədə olmalı və aparılan
iqtisadi siyasətin xarakteri bir-birinə uyğun gəlməlidir;
2) ümumi sərhədlərin və tarixən formalaĢan iqtisadi əlaqələrin mövcudluğu da, inteqrasiya blokunun
yaranması və inkiĢafı üçün əsas Ģərtdir;
3) inteqrasiya blokunda birləĢən ölkələrin iqtisadiyyatları bir-birlərini tamamlamalıdır;
4) inteqrasiya blokunda lider dövlətin olması da əhəmiyyətli rol oynaya bilər;
5) iqtisadiyyatda mövcud problemlərin oxĢar olması və bu problemlərin həlli üçün bərabər tədbirlərin
həyata keçirilməsi də zəruridir;
6) inteqrasiya blokunun uğurlu olması bu bloka əlavə ölkələrin qoĢulmasına stimul yaradır;
7) inteqrasiya blokuna daxil olmayan ölkələr müəyyən çətinliklərlə üçləĢdiklərinə görə birliyə daxil
olmağa məcbur olurlar ki, buna da iqtisadi ədəbiyyatlarda domino effekti deyilir.
MDB iqtisadi blokunun hazırkı fəaliyyəti göstərilən amillər daxilində təhlil olunduqda aydın olur ki,
yalnız ümumi sərhədlərin olması və tarixən formalaĢan iqtisadi əlaqələrin mövcudluğu amili bu inteqrasiya
blokuna Ģamil edilə bilər. Digər amillərin heç biri həyata keçirilmir və bu, MDB inteqrasiya blokunun
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səmərəsiz fəaliyyət göstərməsinin ən əsas səbəbidir.
Əvvəla, yuxarıda qeyd edildiyi kimi inteqrasiya blokuna daxil olan ölkələr eyni iqtisadi inkiĢaf
səviyyəsində olmalı və aparılan iqtisadi siyasətin xarakteri bir-birinə uyğun gəlməlidir. MDB yarandığı
dövrdə üzv ölkələrin hamısında demək olar ki, iqtisadiyyatlar eyni səviyyədə idilər və bütün respublikalarda
iqtisadi siyasət sosialist təsərrüfatından bazar iqtisadiyyatına keçid üçün islahatlar həyata keçirilməsi və
təsərrüfat sistemində yaranmıĢ tənəzzülün aradan qaldırılmasına yönəldilmiĢdi. Sovetlər Birliyi dağıldıqdan
sonra yaranmıĢ yeni müstəqil dövlətlərin qarĢısında 2 əsas vəzifə dururdu: birincisi, siyasi və iqtisadi
təhlükəsizliyi təmin edəcək dövlət institutları yaratmaqla müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi; ikincisi,
dünyanın siyasi və iqtisadi strukturlarına inteqrasiya olunması. Pribaltika dövlətləri müstəqillik əldə etdikdən
sonra öz əsas prinsiplərini Avropa Birliyi ilə əməkdaĢlıqda gördülər və keçmiĢ müttəfiqlərlə tarixi əlaqələrin
bərpasına elə də üstünlük vermədilər. Digər respublikalar isə iqtisadiyyatda baĢ vermiĢ böhranın aradan
qaldırılması üçün uzun illər mövcud olan əlaqələrin qorunmasına çalıĢaraq MDB inteqrasiya blokunda
birləĢdilər. Ancaq müasir dövrdə, MDB-yə üzv ölkələrin iqtisadi inkiĢaf səviyyələri bir-birindən xeyli
fərqlənir və hər bir respublika öz milli maraqlarına və iqtisadi strategiyalarına uyğun olaraq iqtisadi siyasət
yürüdür. Hazırda MDB ölkələrini iqtisadi inkiĢaf səviyyəsinə görə 3 qrupa bölmək olar. Birinci qrupa zəngin
təbii ehtiyatlara malik olan və iqtisadi strategiyalarını bu amilin üzərində quraraq son illər böyük iqtisadi
uğurlar əldə etmiĢ respublikalar aiddir. Bu qrupa Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan daxildir. Ġkinci qrupa
zəngin təbii ehtiyatlara malik olan, ancaq iqtisadi islahatların ləng getməsi və siyasi böhranlar ucbatından
stabil iqtisadi inkiĢaf templərinə nail olmayan ölkələr aiddir. Bu qrupa Ukrayna, Türkmənistan, Belarus və
Özbəkistan daxildir. Üçüncü qrupa isə iqtisadi potensialı zəif olan, iqtisadiyyatları baĢqa ölkələrdən və
xaricdəki miqrantların göndərdiyi valyuta gəlirlərindən asılı olan respublikalar aiddir. Bu qrupa Ermənistan,
Qırğızıstan, Tacikistan, Gürcüstan və Moldova daxildir. Son illər iqtisadi artım templəri arasındakı köklü
fərqlər MDB-yə daxil olan ölkələrin inkiĢaf səviyyələrində dərin uçurum yaradıb. Məsələn eyni bloka daxil
olan Rusiyada adambaĢına düĢən ÜDM Tacikistandan 15 dəfə çoxdur. Əgər ÜDM-in artım templəri hazırkı
səviyyədə qalarsa bu fərq 10 ildən sonra 25-30 dəfəyə qədər yüksələ bilər. MDB-yə daxil olan ölkələrin
iqtisadi siyasətində də ciddi fərqlər var. Əksər ölkələr iqtisadi siyasətin prioritet istiqaməti kimi liberallaĢma
və özəl sektorun inkiĢaf etdirilməsini əsas götürsə də, Türkmənistan və Özbəkistanda dövlətin iqtisadiyyata
sərt müdaxiləsi var və iqtisadi liberallaĢma demək olar ki, həyata keçirilmir.
Ġnteqrasiya blokuna daxil olan ölkələr arasında xarici ticarət dövriyyəsinin artıb-azalması inteqrasiyanın
səmərəli olub-olmamasına dəlalət edən yeganə amil deyil. Burada siyasi və konyunkturadakı vəziyyət də
əsas rol oynamaqla yanaĢı, xarici investisiyaların cəlb edilməsi, elmi-texniki əməkdaĢlıq, birgə müəssisələrin
yaradılması və s. də mühüm əhəmiyyətlidir. Ancaq MDB ölkələri arasında bu əlaqələr demək olar ki, yox
səviyyəsindədir.
Ġnteqrasiya blokunun səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün lider dövlətin olması da əsas Ģərtlərdən biridir.
MDB yeni yaranarkən blokda lider dövlət Rusiya idi. Ancaq Rusiyanın regionda son illərdəki fəaliyyəti
MDB-nin daha səmərəli inteqrasiya blokuna çevrilməsi və geniĢlənməsinə kömək etmir, əksinə bu
inteqrasiya blokunun mövcudluğunu sual altında qoyur. Ġxrac edilmiĢ enerji daĢıyıcılarının qiymətinin
qaldırılması, sərt tarif siyasəti, əmək kvotalarının tətbiqi, miqrantların əmək hüquqlarının məhdudlaĢdırılması
, xarici vətəndaĢların ölkədən deportasiyası və. s məhdudlaĢdırıcı iqtisadi siyasət əvvəlcə Rusiyada, sonradan
da adekvat olaraq digər MDB ölkələrində tətbiq edilməyə baĢlandı. Rusiyanın əvvəlcə Gürcüstan, sonra isə
Azərbaycana satılan təbii qazın qiymətinin birdən birə bir neçə dəfə artırması, Gürcüstan və Moldova
mallarının idxalına qadağalar qoyması, Ukrayna, sonradan isə Belarus ilə neftin Avropaya tranzitində
yaranan problemlər MDB inteqrasiya blokunun mövcudluğunu sual altında qoyub. Rusiyanın əsas
tərəfdaĢları olan bəzi MDB ölkələrinə ixrac etdiyi təbii qazın qiymətinin qaldırması isə digər ölkələrə də
təsirsiz ötüĢməyib. Məsələn, Özbəkistan da bundan istifadə edərək Qırğızıstan və Tacikistana ixrac etdiyi
təbii qazın qiymətini artırdı. Tacikistanda son aylarda enerji böhranının yaranmasında bu amil əsas rol
oynayıb.
Son illər isə yaranmıĢ ən böyük problem Rusiyada fəaliyyət göstərən miqrantların fəaliyyətinə sərt
məhdudiyyətlərin qoyulmasıdır. 90-cı illərin əvvəllərində postsovet respublikalarının əksəriyyətində dərin
iqtisadi böhran baĢ verməsi həmin ölkələrdən əhalinin miqrasiyasına səbəb oldu və uzun illər bir iqtisadi
sistemdə yaĢadıqlarına görə, əhalinin həyat səviyyəsinin digər respublikalara nisbətən yaxĢı olması,
ərazisinin və əhalisinin sayı çox olduğundan böyük bazara malik olması Rusiyaya digər ölkələrlə
müqayisədə daha çox miqrantlar gəlməyə baĢladı. Hazırda Tacikistan, Moldova və digər MDB ölkələrinin
iqtisadiyyatlarına Rusiyada iĢləyən miqrantların göndərdikləri gəlirin güclü təsirləri var. Rusiyanın 2007-ci

303

ildən miqrantların fəaliyyətinə ciddi məhdudiyyətlər tətbiq etməsi bu respublikalarda iqtisadi və sosial
vəziyyətə əsaslı təhlükə yaradır və bu amil həmin respublikalarla Rusiya arasında əlaqələrə mənfi təsir edir.
Bu baxımdan əvvəllər MDB ölkələrinin demək olar ki, hamısında xarici iqtisadi əlaqələrin prioritet
istiqaməti kimi Rusiya ilə əlaqələrin geniĢləndirilməsi əsas yer tuturdusa son 2 -3 ildə müəyyən dəyiĢikliklər
baĢ verib. Ukrayna prioritet partnyor kimi əsas Avropa Birliyini sezib, Azərbaycan və Gürcüstan Türkiyə ilə
iqtisadi və enerji əlaqələrini geniĢləndirərək Avropa Birliyi ilə əməkdaĢlığı sürətləndirib. Rusiyanın təbii qaz
ixracında inhisarçılığı və bundan iqtisadi məsələlərdən çox siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməsi dünyanı
və əsasən də Avropa Birliyini əlavə təbii qaz mənbələrinin axtarıĢına məcbur edib və belə bir mənbənin
Azərbaycan olduğu barədə fikirlər ekspertlər tərəfindən tez-tez səslənməkdədir. Qazaxıstan Çin ilə daha sıx
əlaqələr quraraq Transqafqaz nəqliyyat magistralı və neft layihələrində iĢtirak etməyə daha çox maraq
göstərir. Özbəkistan Cənubi Koreya və Çin ilə, Tacikistan Ġran və Çin ilə iqtisadi əməkdaĢlığı
sürətləndirməyə baĢlayıb.
Mövcud beynəlxalq və regional siyasi-iqtisadi Ģərait onu göstərir ki, Azərbaycanın ən səmərəli fəaliyyət
göstərə biləcəyi təĢkilat Türk Dövlətlərinin Ġqtisadi Birliyi ola bilər. Ancaq müxtəlif səbəblərə görə hələ də,
bu Birliyin yaradılması istiqamətində elə bir irəliləyiĢlər olmayıb. Türk dövlətləri arasında iqtisadi
inteqrasiyanın hazırkı səviyyəsi göstərilən amillər daxilində təhlil olunduqda aydın olur ki, Ġqtisadi Birliyin
yaradılması üçün potensial imkanlar mövcud olmasına baxmayaraq, bir sıra obyektiv və subyektiv səbəblərə
görə hələ ki, bu sahədə elə bir ciddi irəliləyiĢ olmayıb. Hazırda bu dövlətlər arasında inteqrasiya blokunun
yaradılmasına mane olan amilləri aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar:
1) Ġnteqrasiyaya daxil olacaq ölkələr arasında iqtisadi inkiĢaf səviyyələrində ciddi fərqlər var. Məsələn,
Özbəkistanda adambaĢına düĢən ÜDM Türkiyədəki müvafiq göstəricidən 10 dəfə azdır.
2) Bu ölkələrdə infrastruktur o qədər də inkiĢaf etməyib. Nəqliyyat və rabitənin zəif olması iqtisadi
əlaqələrin daha da inkiĢaf etməsinə mane olur. Məsələn əhalinin hər 1000 nəfərinə düĢən telefon xəttinin sayı
Türkiyədə 267 nəfər, Türkmənistanda 60 nəfər, internet istifadəçilərinin sayı isə Türkiyədə 142 nəfər və
Türkmənistanda 8 nəfərdir. Qeyd edək ki, inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə bu göstəricilər müvafiq olaraq 551 və 563
nəfər təĢkil edir. Bu sahədə digər problem nəqliyyat sistemlərinin köhnəlməsi və yeniləĢmə üçün maliyyə
vəsaitlərinin olmamasıdır. Məsələn, geniĢ dəmir yolu xətti olmasına baxmayaraq lokomotiv və digər
maĢınlar üçün ehtiyat hissələrinin olmaması və ya yetərsiz olması köhnə hissələrin yenisi ilə əvəz
olunmasına imkan vermir
3) Gömrük Birliyi Ģəklində iqtisadi inteqrasiya zamanı gömrük tariflərinin qarĢılıqlı olaraq aradan
qaldırılması və ya minimum səviyyəyə endirilməsi vacibdir. Ancaq hələ də, Türk dövlətlərinin bir-birlərinə
tətbiq etdikləri gömrük rüsumları digər ölkələrə tətbiq edilənlərlə heç nə ilə fərqlənmir. Bundan baĢqa
Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmağa çalıĢması, Qazaxıstan və Qırğızıstanın isə MDB-nin bəzi ölkələri
ilə gömrük Ġttifaqında birləĢməsi Türk dövlətləri arasında gömrük rüsumlarının azaldılmasına imkan vermir.
4) Ticarət əlaqələrində yaranan mübahisələri həll edəcək bir qurumun olmaması ticarət risklərini artırır.
Digər tərəfdən bu ölkələrdə bank sektoru zəif inkiĢaf etdiyindən ticarət ödəmələri nəqd Ģəkildə həyata
keçirilir ki, bu da bəzi problemlər yaradır.
5) Türk dövlətləri dünya standartlarına uyğun olmayan mallar istehsal etdiklərindən Türkiyəyə ixrac
əsasən dar çərçivədə - xammal və pambıq kimi mallarla kifayətlənir.
6) Türk dövlətlərinin bəzilərində hələ də, xarici ticarət və valyuta rejimi liberallaĢmayıb. SSRĠ dağıldığı
ərəfədə Mərkəzi Asiya Respublikalarında oxĢar ticarət rejimi olmasına baxmayaraq, hazırda ticarət siyasəti
ciddi fərqlənir. Qazaxıstan və Qırğızıstan 1990-cı ildən baĢlayaraq tam və ya qismən xarici ticarət rejimini
liberallaĢdırmağa baĢlayıblar. Türkmənistanda liberallaĢmaya o qədər də meyl göstərilməyib. Özbəkistanda
isə 90-cı illərin əvvəlində əsaslı liberallaĢdırma siyasəti aparılsa da, sonradan bu proses dayandırılıb və
hazırda ticarət rejimi əvvəlki səviyyədədir. Mərkəzi Asiya ölkələri içərisində xarici ticarət rejimi Qırğızıstan
və Tacikistanda əsaslı, Qazaxıstanda qismən liberallaĢdırılıb, Türkmənistan və Özbəkistanda isə xarici
ticarətə məhdudiyyətlər qoyulan və dövlət nəzarətində olan bir sahədir. Bundan baĢqa malın dəyərindən
tutulan tariflərdən baĢqa xüsusi və kombinəedilmiĢ tariflər də tətbiq edilir.
7) Türk dövlətlərinin inteqrasiyasına mane olan əsas amillərdən biri hələ də Orta Asiya
Respublikalarında əhalinin Rusiyanı əsas tərəfdaĢ kimi görmələri və problemlərin həllində Rusiyanı, son illər
isə Çini əsas partnyor görmələridir. Məsələn, Dünya Bankının 2004-cü ildə Orta Asiya Respublikalarında
apardığı sorğunun nəticələrinə görə iĢtirakçıların 41%-i əsas partnyor kimi Rusiyanı, 15%-i isə Çini görür.
Türkiyəni öz əsas tərəfdaĢları kimi görmək istəyənlər isə cəmi 6%-dir.
Türk Ġqtisadi Birliyinə daxil olacaq ölkələr, əsasən Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan və
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Özbəkistan zəngin təbii ehtiyatlara malikdirlər. Hələ Sovetlər Birliyinin tərkibində olarkən Türk
Respublikaları Ġttifaqın neft istehsalının 32%-i, civə istehsalının 100%-i, qurğuĢun istehsalının 86%-i, xrom
və uranium istehsalının 100%-i, fosfor istehsalının 90%-ni verirdilər. Pambıq istehsalının 65%-i Özbəkistan
tərəfindən həyata keçirilirdi. Hazırda bu ölkələrin təbii ehtiyatlarını aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar:
Azərbaycan: neft, təbii qaz, dəmir, qızıl və alüminium ehtiyatları var. Qazaxıstan: neft, təbii qaz, kömür,
dəmir filizi, maqnezium, nikel və uran yataqları mövcuddur. Qazaxıstanın neft, qaz və kömür ehtiyatları
təqribən 13 mlrd. ton Ģərti neft ekvivalenti, əhalinin hər nəfərinə isə 722 ton Ģərti neft ekvivalenti
qiymətləndirilir. Ölkənin kömür ehtiyatı 150-160 mlrd. ton qiymətləndirilsə də, bunun təqribən 51 mlrd. tonu
kəĢf edilib.
Türk Dövlətlərinin Ġqtisadi Birliyinin yaradılmasında əsas amillərdən biri regionda həyata keçirilən
nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması layihələrində iĢtirakdır. Bu layihələr TRASEKA proqramı çərçivəsində
Bakı-Axalkala-Qars dəmir yolu, Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri və Transxəzər qaz kəməri
layihələrini özündə birləĢdirməklə tək region ölkələri üçün deyil, bütün Avropa Birliyi ölkələri üçün də
əhəmiyyətlidir. Qeyd edək ki, Orta Asiya Respublikalarının birbaĢa limanlara çıxıĢları olmadığına görə
nəqliyyat xərcləri ÜDM-in böyük bir hissəsini təĢkil edir. Məsələn, Dünya Bankının hesablamalarına görə,
Qazaxıstanın daĢımaçılıq xərcləri milli gəlirin 14%-ni, Türkmənistanın 19%-ni, Özbəkistanın isə 12%-ni
təĢkil edir. Bu ölkələrdən ən yaxın limanlara olan məsafə 3600-4000 km-dir. Bu da yüklərin, həmçinin
mineral resursların daĢınması üçün alternativ yolların axtarılmasını zəruri edir. Qeyd edək ki, bu layihələrin
həyata keçirilməsi 90-cı illərin əvvəlindən Böyük Ġpək Yolunun bərpasını nəzərdə tutan TRASEKA
proqramı ilə baĢlayıb. TRASEKA proqramı Avropanı Qara dəniz vasitəsilə Qafqaz və Xəzər dənizindən
keçməklə Orta Asiya ilə birləĢdirəcək ġərq-Qərb nəqliyyat dəhlizini nəzərdə tutan və Avropa Birliyi
tərəfindən maliyyələĢdirilən bir layihədir. Proqrama 1993-cü ildə 8 ölkənin iĢtirakı ilə baĢlanılıb
(Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Türkmənistan). 2005-ci ilə
qədər bu layihə çərçivəsində 39 layihəyə 57.7 mln avro dəyərində texniki kömək və 14 investisiya layihəsinə
isə 52.3 mln. avro maliyyələĢdirilib. AYĠB tərəfindən Qazaxıstana 65 mln. dollar və Özbəkistana 40 mln.
dollar ayrılaraq TRASEKA layihəsi çərçivəsindəki dəmir yol xətlərinin bərpa edilməsini maliyyələĢdirilib.
Bütün səylərə baxmayaraq nəqliyyatın inkiĢaf etməməsinin bir çox səbəbləri var:
1) Nəqliyyatın inkiĢafı üzrə regional əməkdaĢlıq bəzi ölkələr tərəfindən maraq göstərilməməsinə görə
hələ geniĢlənməyib. Region ölkələri ticarət və nəqliyyatın inkiĢaf etməsindən çox təhlükəsizlik məsələlərinə
ciddi önəm verirlər. Məsələn, Özbəkistan təhlükəsizlik məqsədilə narkotika, qeyri qanuni ticarət, silah
kontrabandası və islam hərəkatının üzvlərinin ölkəyə daxil olmasının qarĢısını almaq üçün 1990-cı ildən
Tacikistanla sərhədini bağlayıb, Qırğızıstanla sərhədi isə minalayıb. 2002-ci ildə epidemiya təhlükəsi əsas
götürülərək Qazaxıstan və Qırğızıstanla sərhəd rəsmi olaraq bağlanılıb.
2) Xarici donorlar tərəfindən maliyyələĢən layihələrdə koordinasiya əlaqələri çox zəifdir.
3) Orta Asiya Respublikalarında idarəetmə institutlarının inkiĢaf etməməsi sərhəd və gömrük
məntəqələrində islahatların keçirilməsinə imkan vermir.
Ancaq son illər Bakı-Axalkala-Qars dəmir yolu xəttinin bərpa edilməsi ilə bu layihəyə maraq geniĢlənib.
Region ölkələrini birgə həyata keçirdiyi ən böyük layihə BTC-dir. Ġlk dəfə bu kəmərin əsas ixrac kəməri
kimi çəkiləcəyinin tam müəyyənləĢməsi 26 aprel 1998-ci ildə Azərbaycan, Gürcüstan, və Türkiyə
prezidentlərinin Trabzon görüĢündə məlum olub. Hər üç Prezident aydın Ģəkildə bildirdilər ki, əsas ixrac
boru kəməri Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri olmalıdır və bununla da kəmərin reallaĢması üçün siyasi qərar
verilmiĢ oldu. Səngəçal terminalından Türkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan terminalınadək uzanan
1774 kilometrlik xəttin çəkilməsinə təxminən 4 milyard dollar vəsait xərclənmiĢdir. Kəmərin istismar
müddəti 40 il, orta ötürücülük gücü isə 50 milyon ton olaraq nəzərdə tutulmuĢdur. Qazaxıstanın BTC-yə
qoĢulması bu ölkəyə də neftini Aralıq dənizi vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarmağa imkan verəcəkdir.
Hazırda kəmərlə gündə 900 min bareldən çox neft nəql olunur. 2008-ci ildə bu rəqəm 1 milyon barelə
çatmıĢdır. 2008-ci ildə (oktyabr-dekabr) BTC ilə 285.1 min ton Qazaxıstan nefti nəql olunub.
BP-nin ilk hesablamalarına görə isə, BTC-də payı olan ölkələrin 20 illik tranzit haqqı təqribən 2 mlrd.
140 mln. dollar olacaq ki, həmin bu məbləğin də 625 mln. dolları Azərbaycana, 517 milyon dolları
Gürcüstana və 962 mln. dolları isə Türkiyəyə aid olacaq. BTC kəməri ildə 50 mln. ton Azərbaycan nefti nəql
etmək üçün nəzərdə tutulmuĢdur.
Keçən ilin oktyabrında Amerikanın Chevron Texaco Ģirkəti BTC ilə «Tengiz» neftinin daĢınmasına
baĢlayıb. Müqavilənin Ģərtlərinə əsasən, «Tengiz» nefti BTC və dəmir yolu ilə Gürcüstan limanlarına
(Kulevi və Batumi) qədər daĢınır. Neft nəqlinin həcminin ildə 4 milyon tonadək artırılması gözlənilir.
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Region ölkələri və Avropa Birliyi üçün əhəmiyyətli layihələrdən biri də Transxəzər qaz kəmərinin
tikintisidir. Türkmənistan-Türkiyə-Avropa Transxəzər qaz kəmərinin daĢıma gücü ildə 30 mlrd. kub. metr
olmaqla, istər Türkiyə, eləcə də Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstan üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir.
Həmçinin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün də bu kəmərin əhəmiyyəti böyükdür.
1998-ci ilin oktyabr ayında Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentləri və ABġ enerji naziri
tərəfindən Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına çıxıĢı üçün Xəzər-Ağdəniz (BakıTbilisi-Ceyhan) boru kəmərinin çəkilməsi layihəsini və həmin tarixdə Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri
arasında türkmən qazının ixrac ediləcəyi boru xətti barədə anlaĢma imzalanmıĢdı. Lakin regionda gedən
siyasi rəqabət və Rusiyanın Orta Asiya Respublikalarına təsir etməsi nəticəsində hələ də bu layihənin həyata
keçirilməsində elə bir irəliləyiĢ olmayıb. Qeyd edək ki, regionda həyata keçirilən layihələr Türk
Dövlətlərinin inteqrasiyası üçün əsaslı addımlar olsa da, sonradan Orta Asiya Respublikalarının bu layihələrə
soyuq münasibət bəsləməsi regional əlaqələrin daha da inkiĢaf etməsinə əngəl törədib.
Türk Ġqtisadi Birliyinin yaradılması üzv olacaq bütün ölkələr üçün əhəmiyyətli ola bilər. Hər Ģeydən
əvvəl bütün ölkələr üçün regionda böyük bir iqtisadi məkan yaranmaqla, xarici ticarəti və ümumilikdə
iqtisadiyyatın inkiĢafına təkan verə bilər. Xarici ticarət sahəsində məhdudiyyətlərin aradan qalxması xarici
ticarət Ģərtlərinin yaxĢılaĢmasına, firmaların rəqabətqabiliyyətliliyinin artmasına səbəb ola bilər. Dünya
enerji bazarındakı son inkiĢaf və türkdilli ölkələrin iqtisadi müstəqilliklərinin inkiĢaf etdirilməsinin
zəruriliyini nəzərə alsaq, enerji resurslarının istehlakçı ölkələrə çatdırılması yollarının müxtəlifliyinin
vacibliyi bu ölkələr arasında enerji sahəsində əməkdaĢlığın artırılmasına və nəticədə bölgənin siyasi və
iqtisadi sabitliyinə birbaĢa təkan verəcək. Türk dövlətləri arasında mal və xidmət ticarəti artırılmalı, ticarətdə
mövcud olan problemlər minimuma endirilməli və ikiqat vergitutma aradan qaldırılmalıdır. QarĢılıqlı
investisiya qoyuluĢu zamanı Türk Dövlətlərində kapital giriĢinə qoyulan məhdudiyyətlər ləğv edilməli,
mövcud prosedurlar sadələĢdirilməli, Ģirkətlərin yaradılması və fəaliyyətinə mane olan bürokratik əngəllər
aradan qaldırılmalıdır. Türk Dövlət və Toplumlarında sərbəst ticarət bölgələri yaradılması da əhəmiyyətlidir.
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Respublika ərazisində kiçik və orta biznes sahələrinin yaradılması mühüm yer tutur.Təsadüfi deyildir ki,
respublikamızın ərazisində zəngin təbiətin olması əverişli şərait yeni biznes sahələri üçün çox əhəmiyətlidir.
MəqalədəAzərbaycan Respubikasının prezidenti İham Əliyevin verdiyi fərmanla inkişafn təmin edilməsi
haqda və bölgələrdə kiçik və orta biznes sahələrinin strukturu və yeni sahələrin açılması haqda danışılır
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВКЛАД В МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ БИЗНЕС-ПОЛЯ
Важное место занимает создание малого и среднего бизнеса в республике. Не случайно, что
благоприятные условия для богатой природы на территории нашей республики очень важны для новых сфер бизнеса. В статье обсуждается разработка Указа Президента Азербайджанской Республики Ихрама Алиева о структуре малого и среднего бизнеса в регионах и открытии новых месторождений.
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INVESTMENT CONTRIBUTION TO SMALL AND MEDIUM BUSINESS FIELDS
Creation of small and medium-sized businesses in the Republic occupies an important place. It is no
coincidence that favorable conditions for rich nature in the territory of our republic are very important for
new business areas. The article discusses the development of the Decree of the President of Azerbaijan
Republic, Ihram Aliyev, about the structure of small and medium-sized businesses in the regions and the
opening of new fields.
Keywords:small and medium business, foreign capital, domestic capital.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, ―Kiçik və
orta sahibkarlıq sahəsində idarəetmənin daha da təkmilləĢdirilməsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli 1771 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası
ərazisində yeni kiçik və orta biznes sahələrinə kapital qoyuluĢunu artırılması üçün verdyi fərmanla ölkə
ərazisində inkiĢafn artırılması üçün böyük addımlardan biridir.
Fərmana əsasən:
Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanlarının, dövlət adından yaradılan publik hüquqi
Ģəxslərin və səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi Ģəxslərin mikro, kiçik və orta
sahibkarlıq subyektlərinə göstərdikləri xidmətlərin və verdikləri hüquqmüəyyənedici sənədlərin vahid ―G2B‖
(dövlət–biznes) elektron reyestri yaradıldı.
―Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin ĠnkiĢafı Agentliyinin Nizamnaməsi‖ təsdiq edildi.
―Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin ĠnkiĢafı Agentliyinin strukturu‖ təsdiq edildi.
―Kiçik və orta biznes evlərində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə göstərilən xidmətlərin
siyahısı‖ təsdiq edildi.
Fərmana əsasən müəyyən edildi ki, Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin ĠnkiĢafı
Agentliyi (bundan sonra – Agentlik) ölkədə mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafını dəstəkləyən, mikro,
kiçik və orta sahibkarlığın tənzimlənməsində, həmin sahibkarlıq subyektlərinin maraqlarının qorunmasında
və problemlərinin həllində iĢtirak edən, onlara bir sıra xidmətlər göstərən, dövlət qurumlarının və özəl
qurumların bu sahədə xidmətlərini əlaqələndirən və səlahiyyətli qurum kimi çıxıĢ edən publik hüquqi
Ģəxsdir;[10, s 5]
Agentliyin nizamnamə fondu 5,0 (beĢ) milyon manatdır və dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
formalaĢır;
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Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin ĠnkiĢafı Agentliyi (bundan sonra – Agentlik) ölkədə
mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafını dəstəkləyən, mikro, kiçik və orta sahibkarlığın
tənzimlənməsində, həmin sahibkarlıq subyektlərinin maraqlarının qorunmasında və problemlərinin həllində
iĢtirak edən, onlara bir sıra xidmətlər göstərən, dövlət qurumlarının və özəl qurumların bu sahədə
xidmətlərini əlaqələndirən və səlahiyyətli qurum kimi çıxıĢ edən publik hüquqi Ģəxsdir; Agentliyin
nizamnamə fondu 5 milyon manatdır və dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına formalaĢır; Fərmanda nəzərdə
tutulan reyestrin operatoru funksiyalarını Agentlik həyata keçirir; Agentlik öz fəaliyyətində sahibkar
məmnunluğu, operativlik, Ģəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsiplərini rəhbər tutur; Agentliyin
Aparatının iĢçilərinin say həddi 240 Ģtat vahididir.[6, s 123]
Nazirlər Kabinetinə tapĢırılıb ki, Agentliyin yaradılması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
qanunlarının uyğunlaĢdırılmasına dair təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana
uyğunlaĢdırılmasına dair təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsin; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana
uyğunlaĢdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, ―Kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafı haqqında‖ Azərbaycan
Respublikası qanununun layihəsini altı ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsin; mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin (bundan sonra sahibkar) dövlət satınalmalarında
iĢtirak payının artırılması və iĢtirak mexanizminin təkmilləĢdirilməsi ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin
Ġqtisadiyyat Nazirliyinə tapĢırılır ki, Agentliyin fəaliyyətinin təĢkili ilə bağlı tədbirlər görsün; KOB
evlərinin, kiçik və orta biznesin inkiĢafı mərkəzlərinin, Dövlət-Sahibkar TərəfdaĢlığının ĠnkiĢafı Mərkəzinin,
kiçik və orta biznesin inkiĢafı fondlarının nümunəvi əsasnamələrini üç ay müddətində təsdiq etsin; bu
Fərmanın 5.5-ci bəndi və Azərbaycan Respublikası Ġqtisadiyyat Nazirliyinin ―Kiçik və orta sahibkarlıq
sahəsində idarəetmənin daha da təkmilləĢdirilməsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017ci il 28 dekabr tarixli 1771 nömrəli Fərmanının 4.4-cü bəndində göstərilən bölmələrinin (qurumlarının) Ģtat
vahidləri nəzərə alınmaqla, Agentlikdə və KOB evlərində əməyin ödənilməsi formalarını, iĢçilərin
əməkhaqlarını və Ģtat cədvəlini bir ay müddətində müəyyən etsin; dövlət qurumları, dövlət adından yaradılan
publik hüquqi Ģəxslər və səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi Ģəxslər
tərəfindən, sahibkarların hüquqlarının pozulması və qanunsuz müdaxilə halları aĢkar edildikdə, Agentliyin
təqdimatı əsasında müvafiq məlumatların Azərbaycan Respublikasının BaĢ Prokurorluğuna təqdim
olunmasını təmin etsin; mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin klasterlərinin yaradılması və inkiĢafı
üçün stimullaĢdırıcı tədbirlər, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və Azərbaycan
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birlikdə sahibkarlara, onların klaster
Ģirkətlərinə, klaster iĢtirakçılarına vergi güzəĢtləri və onların vergidən azad edilməsi barədə təkliflərini iki ay
müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; bu Fərmandan irəli gələn
digər məsələləri həll etsin.[3, s 123]
Vergilər Nazirliyinə tapĢırılır ki, Agentliklə birlikdə bir ay müddətində beynəlxalq təcrübəyə
əsaslanmaqla, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuĢ təĢkilati-hüquqi formaya uyğun olaraq ―KOB klaster
Ģirkəti‖nin meyarlarını müəyyən etsin; kommersiya hüquqi Ģəxsi kimi qeydiyyata alınmıĢ ―KOB klaster
Ģirkəti‖ reyestrinin yaradılmasını təmin etsin; Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi ilə birlikdə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin vahid reyestrinin
yaradılmasını iki ay müddətində təmin etsin; bu Fərmanın 8.1.2-ci yarımbəndində və 8.2-ci bəndində nəzərdə
tutulan reyestrlərin Agentliyin informasiya sisteminə inteqrasiyasını, həmin məlumatların real vaxt rejimində
Agentliyə ötürülməsini və mütəmadi olaraq yenilənməsini təmin etsin.
Respublikamızın əsas problemlərindən biri biznes sahələrinin böyük əksəriyətinin paytaxtda
cəmlənməsidir. Bunun nəticəsidir ki, paytaxt əhalisi böyük sürətlə artır və bölgələrdə əhali azalmaqla yanaĢı
var olan kiçik və orta biznes sahələridə iflas edərəy dağılmağa doğru gedir. Yerli biznesmenlər daha çox
kapitalı bölgələrə yatırmaqla əhalinin bölgələrə marağını artıra bilər. Bu yanlız əhalinin deyil həmdə xarici
biznesmenlərin ölkəmizdə kapital qoyuluĢuna maraq yarada bilər və onlarındabölgələrdə invetisiya
qoyuluĢları etməsinə gətirib çıxarar.
Bu paytaxt ərazisindən kiçik və orta biznesin təcrid olunması deyil burada yaĢayan kiçik səərmayəçilərin
biznes sahələri qurması üçün əlveriĢli Ģərait yaradar. Son on il ərzində Azərbaycanın vergi sistemində
keçirilən islahatlar sistemin əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləĢməsinə səbəb olmuĢdur. Xüsusilə, Vergilər
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Nazirliyinin müĢtəri xidmətləri tərəfindən vergi ödəyicilərinə vergitutmanın müxtəlif aspektlərinə dair
məlumat verən Qaynar Xəttin (adi telefon nömrəsi – 195) açılması təqdirəlayiqdir. Bundan baĢqa, Ġnternet
Vergi Ġdarəsi (http://www.e-taxes.gov.az/) elektron vergi bəyannamələrinin verilməsi və vergiyə aid
məlumatların internet vasitəsilə ötürülməsinə imkan verməklə vergitutma prosesini sürətləndirdi və həm
müəssisələrin, həm də nazirliyin inzibati xərclərinin azalmasına səbəb oldu. Nazirlikdə ƏDV vergisinin
toplanmasında Ģəffaflığın əhəmiyyətli dərəcədə artırılması və vergi inzibatçılığının sadələĢdirilməsi
(hesabatların sayı və vergi bəyannamələrinin və vergi tələblərinə riayət edilməsi üçün sərf olunan vaxtın
azaldılması) Doing Business 2009 sıralamasında əhəmiyyətli yüksəliĢə (143 yerdən 102-ci yerə) səbəb
olmuĢdur. SadələĢdirilmiĢ vergi rejimi KOM-ların inkiĢafı üçün çox səmərəli vasitədir. Lakin sadələĢdirilmiĢ
və standart vergi sistemləri arasında keçid vergi yükünün əhəmiyyətli dərəcədə artmasına gətirib çıxarır ki,
bu da muəssisələri öz maliyyə göstəriciləri barədə məlumatları azaltmağa sövq edir, kölgə iqtisadiyyatına yol
açır. Özəl sektorun vergitutma sisteminə tam riayət etməsi əsasən kiçik müəssisələrə yönəldilən təkrarlı vergi
yoxlamaları vasitəsi ilə təmin olunur. Potensial təkmilləĢdirmə yolları kimi hesabat ƏDV-nin ödənilməsini
nəzərdə tutan dövriyyə həcminə yenidən baxılması, sadələĢdirilmiĢ vergi rejiminin daha da
təkmilləĢdirilməsi, vahid vergi hesabatı sistemi yaratmaqla ƏDV və sosial ödəmələrə dair hesabatların
sayının azaldılmasını təklif edir[7, s 56]
2008-ci ildə Azərbaycan IFC/Dünya Bankının ―Doing Business‖ hesabatında dünya ölkələri arasında ən
islahatçı ölkə kimi qeyd olunmuĢdur. Ölkə hesabatın əhatə etdiyi 10 sahədən yeddisində islahatlar
aparmıĢdır. 2008-ci ilin yanvarında Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı üçün vahid pəncərə
sistemi tətbiq olunmağa baĢlamıĢdır ki, bu da biznesə baĢlamaq üçün tələb olunan vaxtı, xərcləri və
prosedurların sayını yarıbayarı azaltmıĢdır. Sistemin fəaliyyətinin ilk altı ayı ərzində qeydiyyata alınan
sahibkarlıq subyektlərinin sayı 40 faiz artmıĢdır.[3, s 54] Bundan baĢqa Azərbaycan kreditlərin kredit
reyestrinə daxil edilməsi 1100 dollarlıq minimum səviyyə tələbini ləğv etmiĢdir ki, bu da kredit reyestrinə
daxil edilən borcalanların sayını iki dəfədən cox artırmıĢdır. Vergi odəyiciləri indi vergi bəyannamələrini
elektron formada təqdim edə və odəyə bilərlər. Azərbaycanın apardığı geniĢ miqyaslı islahatlar ölkənin
iĢguzar fəaliyyət sahəsində reytinqinin 97-dən 33-ə çatmasına Ģərait yaratmıĢdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin kiçik sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyət növünə görə
təsnifatlaĢdırılması haqqında 20 aprel 2004-cü il 57 saylı sərəncamına əsasən kiçik biznes subyektləri
sektorlar üzrə aĢağıdakı kimi təyin olunur: n Tikinti və sənaye sahələrində – iĢçilərin sayı 40 nəfərdən və illik
dövriyyə 200 000 Azərbaycan manatından (~$247 000) azdırsa; n Kənd təsərrüfatı – iĢçilərin sayı 15
nəfərdən və illik dövriyyə 100 000 Azərbaycan manatından (~$123 500) azdırsa; n TopdansatıĢ ticarət –
iĢçilərin sayı 10 nəfərdən və illik dövriyyə 300 000 Azərbaycan manatından (~$370 500) azdırsa; n Digər
sahələr – iĢçilərin sayı 5 nəfərdən və illik dövriyyə 100 000 Azərbaycan manatından (~$123 500) azdırsa.
Regional əhatəyə gəldikdə isə, ümumilikdə sorğu səkkiz regionun (AbĢeron, GəncəQazax, ġəki-Zaqatala,
Lənkəran, Quba-Xaçmaz, Aran, Yuxarı Qarabağ, Dağlıq ġirvan) Ģəhərlərində və Bakı Ģəhərində
keçirilmiĢdir. Sorğu Azərbaycan Respublikasının iĢğal altında olan ərazilərini və Naxçıvan MR-nı əhatə
etmir.
Seçmənin ölçüsünə gəldikdə, sorğu zamanı 873 fərdi sahibkarın və 893 hüquqi Ģəxsin rəyi öyrənilmiĢdir
(ümumilikdə seçməyə 1776 respondent daxil edilmiĢdir). Bütün respondentlər qərar qəbul etmək
səlahiyyətinə malik olan Ģəxslər yəni, hüquqi Ģəxs kimi qeydiyyatdan keçən müəssisələrdə müəssisə sahibləri
və ya, rəhbərləri, fərdi sahibkarlıq obyektərində isə fərdi sahibkarların özləri olmuĢlar. Pərakəndə və
topdansatıĢ ticarət ilə məĢğul olan fərdi sahibkarlar iqtisadi subyektlərin ən iri hissəsini təĢkil etdiyinə gorə
(sahibkarların 58 faizi), onların sayının azaldılması qərara alınmıĢdır, çünki onların biznes fəaliyyətinin əhatə
dairəsi daha az mürəkkəb və buna görə də daha az informativdir. Bu səbəbdən onların payı seçmədə iki dəfə
azaldılmıĢdır. Bu, ümumilikdə seçmədə digər iqtisadi fəal müəsisələrin payının artırılması məqsədilə
edilmiĢdir. Bundan sonra çəki əmsalları hesablanmıĢ və təhlil prosesində istifadə olunmuĢdur.
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ВЛИЯЮЩИХ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
В статье препод. Дадашев Э.Р. рассматривает малое предпринимательство как важнейший
фактор, являющееся одной их главных составляющих формирования и развития рыночной экономики. Так же автор считает малое предпринимательство важнейшим стратегическим ресурсом, который способен обеспечить экономический рост. Именно средний и малый бизнес дает значительную долю ВВП и обеспечивает стабильность экономики и гражданского общества.
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KĠCĠK BĠZNESĠN FƏALĠYYƏT QÖSTƏRMƏSĠNƏ TƏSĠR QÖSTƏN DÖVLƏT
MÜDAXĠLƏSĠNĠN SĠSTEMLƏġƏN KONCEPSĠYALARI
Müəllim Dadaşev E.R. məqaləsində kiçik biznesin bazar iqtisadiyyatının formalaşmasının və inkişafının
əsas komponentlərindən biri olan ən vacib amil kimi hesab edir. Müəllif həmçinin hesab edir ki, kiçik biznes
iqtisadi inkişafı təmin edən ən mühüm strateji resursdur. ÜDM-in əhəmiyyətli payını təmin edən və
iqtisadiyyatın və vətəndaş cəmiyyətinin sabitliyini təmin edən orta və kiçik biznesdir.
Açar sözlər: iqtisadi analiz, kiçik biznesin inkişafı, institusionalizm obyekti, əməliyyat xərcləri, kiçik
biznes sektoru, kollektiv fəaliyyət, müasir kurumsallaşma, institusional matris, institusional mühitin
formalaşması.
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SYSTEMATIZATION OF CONCEPTS OF GOVERNMENT INTERVENTION,
INFLUENCING THE FUNCTIONING OF SMALL BUSINESSES
In the article of the teacher Dadashev E.R. considers small business as the most important factor, which
is one of the main components of the formation and development of a market economy. The author also
believes that small business is the most important strategic resource that can ensure economic growth. It is
medium and small business that provides a significant share of GDP and ensures the stability of the economy
and civil society.
Keywords: economic analysis, small business development, object of institutionalism, transaction costs,
small business sector, collective activity, modern institutionalism, institutional matrix, the formation of an
institutional environment.
Основная перестройка системы государственной поддержки малого бизнеса определила необходимость переоценки ее теоретических и научно- практических основ. Эта концепция должна основываться на научно обоснованных результатах экономического анализа направлений развития малого
бизнеса, методологией которого выступает экономическая теория. От выбора методики исследования
зависит эффективность системы господдержки малого бизнеса, ее соответствие социальным и эконо-
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мическим задачам современного общества. Основные различия в методологии неоклассической и институциональной экономических теорий состоят в определении единицы анализа. Неоклассическая
теория рассматривает в качестве объекта исследования индивида, который действует предсказуемо и
рационально. Этот подход приоритетен в систематическом анализе альтернативных издержек, ограниченности ресурсов, равновесия рынка, экономического выбора и др. Фактически в неоклассической теории единицей анализа становятся результаты выбора индивидов, которые могут быть агрегированы и проанализированы методом сравнительной статистики на основе предпосылок об экзогенности и стабильности предпочтений. В институциональной экономической теории единицей анализа
выступает институт. (3,с.47)Объектом институционализма является, то каким образом неопределенность, связанная с поведением агентов, воздействует на организацию производства и обмена. С позиции этой теории, именно неопределенность явилась предпосылкой возникновения институтов как результат осознания необходимости некоторой внешней силы, оказывающей структурирующее воздействие на рынок и взаимодействующих на нем субъектов. Этой внешней силой, регулирующей рыночный механизм и позволяющей снизить уровень риска предприятий еще на стадии принятия решения,
является государство, которое задает определенные условия и ограничения. Среди основных направлений институциональных исследований выделяют следующие теории: трансакционных издержек,
общественного выбора, прав собственности, экономики организации. Институты воздействуют на издержки обмена и производства, что оказывает влияние на экономические процессы. Один из ключевых факторов постулатов нового институционализма состоит в том, что реализация права на собственность платная. Совершение таких сделок может повлечь значительные затраты и большие потери. Эти издержки, названные «трансакционными», являются главным фактором, который определяет
структуру и динамику социальных институтов. Институционалисты определяют производственные и
трансакционные издержки, составляющие в совокупности предпринимательские издержки. Трансакционные издержки, как правило, включают: расходы на получение доступа к активам и правам собственности на эти активы; расходы на получение права на производство и использование ресурсов;
расходы по оценке имущества и имущественных прав; расходы на обеспечение экономической безопасности; расходы по поиску контрагентов. Трансакционные издержки представляют собой плату
не за сами активы, а за получение доступа к правам на их использование, подписание договоров и
контроль за соблюдением их условий, поддержание деловых соглашений и применение штрафных
санкций в случае их нарушения. Трансакционные издержки связаны с легальными и нелегальными
выплатами; с приобретением прав собственности, с получением индивидуальных преференций. Таким образом, данные издержки могут быть представлены как дополнительные расходы или как экономия производственных или непроизводственных издержек. Структура и динамика трансакционных
издержек определяют организационную форму хозяйственной деятельности, содержание и реальных
характер трансакций. Сектор малого предпринимательства в силу большого числа входящих в него
субъектов и высокой их общественной активности является мощным инструментом институциональных трансформаций. Однако из-за небольшого потенциала отдельно взятого субъекта в масштабах
региона или в масштабах страны зачастую несет непропорциональные трансакционные издержки и
нуждается в дополнительных преференциях в обмен на уплаченные налоги.(4,с.25)(6,с.156) Необходимо отметить, что методология формирования институтов с развитием институционализма существенно изменилась. Первоначально в методологии институционализма выделяли методологию «индивидуализма» и «холизма». Индивидуализм основан на учете интересов индивидов. В отличие от
него «холизм» основан на изучении институтов, определяющих взаимодействие индивидуумов. Институты выражаются посредством выполняемых ими функций в экономике. Основная роль в формировании институтов и определенного поведения экономических субъектов в данной методологии отводится государству. Наиболее известными учеными данного научного направления являются Т.
Веблен, Дж. К. Гэлбрейт, К. Поланьи.Идеи Э. Дюркгейма внесли большой вклад в развитие институционализма, обосновав специфику воздействия социально обусловленных норм, привычек и стереотипов на общественные (включая экономические) контракты.Т. Веблен считал, что поведение агентов на рынке, политике, в семье обусловлено сложившимися социальными привычками - желанием
выделяться на общем фоне (инстинкт соперничества) и предрасположенностью к эффективному труду (инстинкт мастерства). Формы и пути развития институтов впервые были подвергнуты научному
анализу Т. Вебленом. Первоначально институты появились на основе простейших потребностей и
инстинктов человека с целью их удовлетворения, а затем приобрели самоподдерживающийся харак-
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тер, сформировав стереотипы мышления. Являясь общепринятыми нормами, институты достаточно
стабильны и приобретают форму устоявшихся привычек мышления, которые присущи большому
числу людей. Однако со временем одни институты разрушаются и появляются другие. Причина развития институтов, с позиции Т. Веблена, кроется в склонностях человека к творческой деятельности
экспериментам, являющимся основным источником социальных, научных и технических новаций.
Новые стереотипы мышления и поведения способствуют возникновению новых институтов. Другим
источником изменений институтов являются конфликты между самими институтами, чаще всего теми, которые возникли в разные эпохи. Институты определяют поведение людей и делают это предсказуемым. Самые прочные и эффективные институты закрепляются в традициях, неформальных
правилах, а затем и в законодательстве. В анализе природы институтов «старые» институционалисты
делают основной упор на неформальные ограничения, подчеркивая, что институты призваны, не
ограничивать, а направлять человеческую деятельность. Представители нового институционализма Р. Коуз, Д. Норт, С. Уильямсон и другие - под институтами понимали преимущественно юридические
и неформальные нормы, которые образуют ограничения для деятельности граждан. Институты по Д.
Норту - это набор правил, а также морально- этическое поведение людей в интересах максимизации
прибыли, которые состоят из разработанных формальных и неформальных ограничений и принуждений, а также факторы самоограничения и принуждения, структурирующие их взаимодействие. Эти
ограничения
определяют
совокупность
альтернативных
возможностей
экономики.(1,с.3)(7,с.99)(12,с.440)Формальные правила институциональной структуры поддерживают неравенство участников рынка в переговорной силе и трансакционных издержках. В совокупности они
образуют побудительную систему обществ и экономик. Отличие данной позиции состоит в разграничении понятий «институт» и «организация». Под институтом понимаются правила игры, а организации являются игроками. Организации представляют собой объединения индивидуумов, которые вовлечены в целевую деятельность. Ограничения, которые накладывает институциональная структура,
предопределяют множество возможностей и типы организаций, которые могут создаваться. Ф.Хайек
под обществом понимал спонтанный порядок, определяющийся нормами права, которые доминируют над внутренними правилами организаций. Эти нормы применяются как к отдельным индивидам,
так и к целым классам или даже обществу в целом, что позволяет соблюдать принцип равенства всех
перед законом. Поведение организации на рынке зависит не только от формальных правил. Ф. Хайек
особенно выделял значение неформальных правил поведения . Дж.Коммонс рассматривал институты
как «коллективную деятельность, которая должна контролировать индивидуальную деятельность».
При этом индивидуальная деятельность выделяется в три типа трансакций: торговые сделки; управление, связанное с организацией производства; рационирование, т.е. распределение издержек и выгод. Коллективная деятельность осуществляется посредством действующих (или организационных)
предприятий, характеризующихся общей целью, правилами внутреннего распорядка и руководством,
уполномоченным издавать эти правила и обеспечивать их соблюдение. Дж. Коммонс считал, что
внутренние правила меняются под воздействием неформальных правил и норм, интересов и целей
членов организации, внутренних конфликтов и компромиссов. Институциональное развитие реализуется постоянным отбором «хороших» норм и исключением «плохих» с целью адаптации к внешней
среде. Организации создаются и развиваются в рамках институциональной системы, а институты
складываются в рамках всей системы. При этом организации и их лидеры выполняют функции агентов, изменяющих институциональные правила. Ведущая роль при создании формальных (конституционных) правил принадлежит государству. (2,с.97)(13,с.101)(15,с.661)Формальные правила более
общие и относительно более долговечные. Государство прямо или косвенно поддерживает и обеспечивает их соблюдение. Правила устанавливают санкции и преференции, позволяющие направлять
социально-экономическую деятельность индивидуумов. Их изменение связано с большими затруднениями и издержками. Основываясь на положениях, разработанных Ф. Хайеком, Д. Нортом, Дж. Коммонсом об универсальности правил, Б. Шаванс предложил иерархическую схему правил разного
уровня и типов (рис. 1.1).
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Рис.1. Иерархия формальных правил по Шавансу
Эта схема отражает сложную взаимозависимость, взаимодействие и эволюцию внутриорганизационных и надорганизационных правил и широко используется современными институционалистами. В современном институционализме организация признается «институтом», так как она может
быть структурирована некоторым набором правил, заданным действующим законодательством. Так,
О. Фаворо под организацией понимал совокупность таких понятий, как «комплекс правил» и «коллективное существование». Комплекс правил образует либо систему в виде самостоятельного предприятия, обладающего финансовой независимостью, либо систему мотивации ее участников. Исследование сущности институтов привело к пониманию их как явлений более высокого порядка - как регуляторов общественных явлений, характеристик внутреннего устройства, определяющих закономерности развития социума. Признание инерционности изменений институтов и поведенческих
образцов - это перенос акцента с желаемого конечного результата на действительно существующее
«наследие прошлого». Изучение неформальных ограничений мешает использованию методов, не
свойственных доминирующему телеологическому направлению экономической теории. Учет социальных отношений при изучении форм экономических взаимодействий и междисциплинарный подход обусловили синтез разных теоретических подходов и послужили основой формирования концепции институциональной матрицы, которая впервые упоминалась в трудах К. Поланьи и Д. Норта. Однако изучение институциональных матриц в исследованиях этого периода не носило характер цельной самостоятельной концепции. Категория институциональной матрицы применялась с целью
выделения социальной обусловленности экономики, взаимозависимость политической и социальной
сфер. (14,с.51) (8,с.62) (18,с.345) В качестве самостоятельной теории теория институциональных матриц была развита С. Г. Кирдиной, предложившей следующее определение этой категории: «устойчивая, исторически сложившаяся система базовых институтов, которые регулируют идеологическую,
политическую и экономическую подсистемы общества». В приведенной концепции ключевой категорией является «институт», а главным свойством институциональной матрицы - однозначное соответствие идеологических, политических и экономических институтов, объединяющих основные подсистемы общества в целое. Эти подсистемы, в свою очередь, выполняя свои специфические функции
в воспроизводственном процессе, характеризуются присущим им комплексом, базовых институтов. В
экономике это институты рынка, в политике - федеративные основы государственного устройства ; в
идеологии - доминанта личностных ценностей. Институциональная матрица - это вид общественной
интеграции в основных сферах жизнедеятельности человека - в экономике, политике и идеологии.
Малое предпринимательство характеризуется хозяйственной обособленностью, специализацией на
одном основном виде продукции или услуг, их реализацией через куплю-продажу на рынке, личным
трудом владельца или его семьи, использованием наемного труда в сочетании с производственноуправленческой деятельностью хозяина. Этими характеристиками в основном отличаются производственная и трансакционная функции малого предпринимательства, которое является частью системы
институтов. В системе институтов экономическая деятельность предпринимателей реализуется посредством института фирмы (товарищества, хозяйственные общества, кооперативы, компания и др.)
Ни методологический холизм, ни методологический индивидуализм по отдельности не могут быть
полноценной основой для исследования внутренних механизмов институционального предпринимательства. Только системный подход, объединяющий достижения всех современных теорий институционализма, может быть основой для высокоэффективного производства новых институтов.(5,с.78)(9,с.48)(16,с.788) Важно исследовать процесс формирования институциональной среды,
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соответствующей принципам рыночной экономики. Государство как политический институт, представляющий интересы общества в целом и обладающий правом внеэкономического вмешательства в
экономику, является ключевым элементом в структуре институциональной матрицы и главным регулятором государственной экономической политики, реализующим систему поддержки малого предпринимательства. Реализация этой системы выражается в том, что государство создает специальные
правовые институты, государственные институциональные учреждения федерального и регионального значения, распределяя их полномочия и сферы ответственности. Необходимым условием развития
сектора малого бизнеса является создание институциональной среды, включающей формальные и
неформальные институты экономики, политики и идеологии.(10,с.44)(19,с.6) Институциональная
среда задает систему стимулов (положительных и отрицательных), направляя деятельность людей по
определенному направлению (рис.2).

Рис.2. Система взаимоотношений субъектов в институциональной среде
Анализ отечественной практики показал, что из-за отсутствия целенаправленной государственной экономической политики в разные периоды развития малого бизнеса в условиях несовершенства
рыночных институтов образовались псевдорыночные институты, которые подменяли функции государственных органов, что создало новые барьеры в развитии малого бизнеса. Согласно предлагаемому теоретическому подходу основной целью системы государственной поддержки малого бизнеса
должно стать формирование институциональной среды его развития. Анализ становления и экономической деятельности малого бизнеса требует изучения институциональных факторов его внешней
среды на макро- и мезоуровнях. (11,с.560)(17,с.491)(24,с.75)Уровень развития малого бизнеса зависит
от:
- совершенства законодательной базы;
- уровня конкуренции;
- экономической безопасности;
- форм и инструментов госрегулирования предпринимательства;
- обычаев делового оборота.
Главными отличительными характеристиками малых предприятий, определяющими разработку
и госрегулирование системы их государственной поддержки, являются:
- высокие трансакционные издержки (в сравнении с крупными и средними предприятиями);
- неопределенность внешней среды;
- высокая зависимость от изменений внешней среды;
- особый механизм адаптации к ним;
- низкий потенциал отдельно взятых малых предприятий.
Система господдержки малого бизнеса понимается как создание благоприятных экономических и
институциональных условий для развития предпринимательской инициативы граждан, что снимает
противопоставление механизмов госрегулирования предпринимательской деятельности и рыночных
механизмов саморегулирования. Регулирование предпринимательской деятельности через изменение
экономических и политических институтов легко прослеживается, однако немаловажно и воздействие на идеологические институты. Идеология, отношение общества к предпринимательской деятельности, мотивация населения к созданию своего бизнеса, являются важнейшими факторами саморазвития малого предпринимательства. Воздействуя и изменяя неформальные идеологические институты, государство побуждает население к соблюдению формальных норм и правил. Показателем со-
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стояния институциональной среды является институциональный климат. Эта экономическая категория зависит от уровня развития и эффективности функционирования институтов, воздействующих на
деятельность субъектов экономики. Роль этих институтов с позиции их воздействия на институциональный климат субъектов экономики различна. Включение или исключение из институционального
поля ряда институциональных норм изменяет институциональный климат субъектов экономики. По
способу влияния на экономические субъекты выделяют льготный, ограничительный и ликвидационный виды институционального климата. В исследовании институционального климата исходят из того, что он связан с целями и задачами организации. Динамика и состояние институциональной среды
позволяют экономическим агентам достигать поставленных целее и задач. Анализ институционального климата организации позволяет выделить ее внутреннюю и внешнюю институциональную среду. Система ограничений, которые задаются формальными (законодательством) и неформальными
нормами, определяющими взаимодействие людей на всех уровнях, включая органы власти, составляют институциональную среду предприятий. Отставание в развитии институтов внешней институциональной среды обуславливает и диспропорции, и недоразвитость внутренней институциональной
среды, так как малое предпринимательство является открытой незамкнутой системой, находящейся в
динамической взаимосвязи и взаимозависимости с внешней институциональной средой. Внутренняя
институциональная среда определяется совокупностью внутренних факторов организации: организационно-правовой формой, видом деятельности, наличием необходимого количества собственных
средств; квалифицированных кадров; знанием рынка и маркетинговыми исследованиями и др. Изменения внутренних норм предприятий малого бизнеса, как правило, способствуют повышению уровня
их адаптации к внешним условиям. Внешняя институциональная среда совокупность факторов, влияющих, напрямую или опосредовано на развитие предпринимательства. Малые предприятия зависят
от отношений с конкурентами, кредитными организациями, от уровня налоговой нагрузки, цен на
продукцию естественных монополий и т.д. Реализация экономических реформ системы господдержки малого предпринимательства, стратегий ее институционального развития невозможна без трансформации базовых теоретических моделей и концепций, предопределяющих ее содержание и цели.(20,с.321)(22,с.295) Основными задачами реформирования системы государственного финансового регулирования предпринимательской деятельности были признаны, в частности:
•введение процедуры доказательства необходимости государственного или иного вмешательства
в экономику, а также процедуры периодической оценки эффективности регулирующих мер с возможным отказом по ее результатам от государственного вмешательства;
•осуществление регулирования, прежде всего через нормы прямого действия;
•упорядочение разрешительных, контрольных и надзорных функций государства по отношению
к хозяйствующим субъектам;
•постепенное исключение косвенного финансирования государственных функций за счет принудительных отчислений, штрафов и оказания платных услуг;
•совершенствование правовых основ саморегулирования.
Рыночная система является лишь частью экономической системы и дополняется механизмом
государственного регулирования. Именно смешанный механизм регулирования — со стороны государства и рынка — составляет экономическую систему в целом и позволяет решать задачи, стоящие
перед конкретной страной(21,с.82)(23,с.167)
ВЫВОДЫ:
Таким образом, создается новый механизм регулирования экономики, включающий индикативное планирование социально-экономического развития, процедуры выбора и реализации приоритетов
экономической политики, инструменты стимулирования научно-технического прогресса и инновационной активности. Вне зависимости от доминирующей парадигмы регулирования экономики роль
механизма развития непрерывно возрастает, поскольку на долю новых знаний и технологий в развитых странах приходится свыше 90% прироста ВВП. А в создании и распространении новых знаний и
технологий основная нагрузка по организации и финансированию научных исследований и разработок лежит на государстве, на долю которого приходится свыше трети общих затрат на НИОКР в развитых странах, в том числе практически все затраты на проведение фундаментальных исследований.
Роль государства является определяющей и в обеспечении образования населения, составляющего
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сегодня ведущий фактор социально-экономического развития. Следовательно, политика развития,
органично включая научно-техническую и промышленную политику, в том числе реструктуризацию
предприятий, способна обеспечивать повышение конкурентоспособности отечественных предприятий, появление национальных лидеров -- локомотивов экономического роста.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В этой статье подчеркивается важность использования погребальной службы в обеспечении
экономической безопасности и ее важности для современной рыночной экономики Азербайджана.
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Ġqtisaditəhlükəsizlik nədir?
Ġqtisadi təhlükəsizlik keçmiĢdə ölkələrin dünyada baĢ verən böhranlara dözümlülük qabiliyəti il sonralar
inteqrasiya və qloballaĢmanın artması nəticəsində ölkə istehsalının əsas sahələrinin rəqabət qabililiyətliyi ilə
baĢa düĢülür.
Müasir Ģəraitdə hər bir ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi dövlətin ən mühüm
funksiyalarından biri hesab edilir.
Bazar iqtisadiyatına keçid dövrünün inkiĢaf dövrünü nəzərə alsaq deyə bilərik ki, bugün iqtisadi
təhlükəsizlik çox önəmli rol oynayır. Ġqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində gömrük xidmətinin
özünəməxsus yeri vardır. Beləki, gömrük xidmətinin inkiĢaf etdirilib, təmin olunması həm milli, həm də
iqtisadi təhlükəsizliyin həyata keçirilməsində çox önəmli yerə malikdir.
Ġqtisadi təhlükəsizlik milli təhlükəsizliyin tərkib hissəsi olmaqla yanaĢı ölkənin iqtisadi müstəqilliyini
təmin edir. Beləki, ―iqtisadi təhlükəsizlik‖ termini leksikonmuza müstəqillik əldə etdikdən sonra daxil
olmuĢdur. 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. (1)
Gömrük orqanlarının əsas vəzifəsi ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Bu ümumi anlayıĢı
olduqca konkret məzmun daĢıyır. Həmçinin Azərbaycan gömrük orqanlarının qarĢısında yeni vəzifə yaranır inteqrasiyanın vəzifəsi beynəlxalq əməkdaĢlıq prosesində dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təminatının
gücləndirilməsi üçün gömrük-hüquq sahəsinin tənzimlənməsi.
Dünyada iqtisadiyyatdan bir silah kimi istifadə olunması, baĢqa sözlə desək iqtisadi savaĢların yayılması
hər bir ölkə üçün iqtisadi təhlükəsizliyin vacibliyini artırır. Bugün bir ölkəni, bir dövləti yıxmaq üçün onun
iqtisadiyyatını zədələyirlər.(2)
Gömrük xidmətinin iqtisadi təhlükəsizliyə təsir imkanlarından biri də hər bir idxal olunan malın hansı
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ölkəyə göndərilməsidir. Gömrük sahəsində belə bir fikir var: ―hər bir malı istənilən ölkəyə göndərilməsi
mümkün deyil‖. Yəni, hər bir ölkə gömrük xidməti vasitəsilə iqtisadiyyatı üçün təhlükə yaradacaq malların
idxal və ixracına nəzarət edə bilir.
QloballaĢan dünya ticarətində istehsal imkanlarının rəqabətli bir hala gətirilməsi hər hansı bir malın ucuz
baĢa gələn ölkədə istehsal olunub digər ölkələrə idxal edilməsinə imkan yaradır. Beynəlxalq Ģirkətlərin bu
avantajlardan istifadə edə bilməsi üçün hər bir ölkənin iqtisadiyyatı və gömrük xidməti bu prosesə nəzarət
edir.
Bazar iqtisadiyyatı nədir?
Ġqtisadi mənada bazar, əmtəə istehsalının zəruri tərkib hissəsi, əmtəələrin satın alınması (P – Ə) və
satılması (Ə – P) ilə əlaqədar olan sövdələĢmələrin toplusudur. BaĢqa sözlə, bazar əmtəə istehsalına xas olan
bütün qanun və kateqoriyalarla (rəqabət, tələb, təklif, konyuktura və i. a.) səciyyələnən, onları özündə
birləĢdirən iqtisadi anlayıĢdır. Deməli, bazarın yalnız məhsulların və xidmətlərin istehlak-çılara çatdırılması
ilə «məĢğul olan struktur» kimi səciyyə-ləndirilməsi onun mənasının məhdudlaĢdırılması deməkdir. Bazar,
həm də təkrar istehsal prosesinin fasiləsizliyinin və istehsalçılarla istehlakçılar arasında etibarlı əlaqə yaradılmasının təmin olunmasında tənzimləyici rol oynayır. Bazarda baĢ verən əmtəə və pul tədavülünün iqtisadi
mənası da məhz bundan ibarətdir.(4)
Bаzаr iqtisаdiyyаtı — dünyаdа mövcud оlаn iqtisadi sistemlərdən ən gеniĢ yаyılmıĢıdır. Ġqtisаdi bir
sistеm kimi bаzаr iqtisаdiyyаtının tаm fоrmаlаĢmаsı kаpitаlizm cəmiyyətində bаĢ vеrmiĢdir. Bаzаr
iqtisаdiyyаtı ilə kаpitаlizm iqtisаdiyyаtı еyni mənаlıdır. Bаzаr iqtisаdiyyаtı kаpitаlizmin iqtisаdi əsаsını təĢkil
еdir. Bunа görə də АBġ iqtisаdçılаrı "bаzаr iqtisаdiyyаtı - kаpitаlizm" ifаdəsini iĢlədirlər.
Azərbaycan respublikası öz müstəqiliyini yenidən bərpa etdikdən sonra qarĢısına qoyduğu poritiret
məqsədlərdən biridə ölkə iqtisadiyyatınin bazar iqtisadiyyatina keçidini təmin etmək idi.Bazar
iqtisadiyyatının mövcud olduğu bir ölkədə daxilibazarın zəruri hissələrinin qorunması və yaradılması üçün,
iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində gömrük xidmətindən istifadənin rolunun artması çox vacıb və
zəruri bir amildir.
Ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatının formalaĢması, sahibkarlığın inkiĢafının təmin edilməsi və beynəlxalq
iqtisadi əməkdaĢlığın həyata keçirilməsi kimi məsələlər iqtisadiyyatımızın yenilənməsinə, güclənməsinə
təkan vermiĢdir.
Azərbaycan Respublikasında iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması ilə Dövlət Gömrük Komitəsi
bilavasitə məĢğul 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 olmuĢdur. Bu da
məhz, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin uzaq görənliyindən irəli gəlirdi ki, ölkəmiz müstəqillik əldə
etdikdən üç ay sonra Gömrük Kommitəsi yaradılmıĢdır. Məqsəd sürətlə inkiĢaf edən iqtisadiyyatımızın
təhlükəsizliyinin daha da gücləndirilməsi idi.(5)
Beləki, iqtisadi təhlükəsizlik yüksək keyfiyyətli idarəçilik, iqtisadi maraqların qorunmasının və s. kimi
məsələlər milli və beynəlxalq səviyyədə təmin olunmasıdır.
Ġqtisadiyyatımızın ildən-ilə ticari əlaqələrinin geniĢlənməsi, idxal-ixrac əməliyyatlarının həcminin
artması və s. bu kimi iqtisadi islahatlar Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinin
təkmilləĢməsinə və yeni Gömrük Məcəlləsinin qəbul edilməsinə gətirib çıxarmıĢdır.
Dövlət Gömrük Xidmətinin sədri A.Ə.Əliyevin dediyi bir fikri əsas gətirə bilərik ki, ―... Bugün
Azərbaycan gömrük xidməti mükəmməl hüquqi bazaya, inkiĢaf etmiĢ infrastruktura malik olmaqla ölkədə
fiskal siyasəti həyata keçirir, onun quru, hava və dəniz yollarında respublikanın iqtisadi mənafeyini və
təhlükəsizliyini qoruyur, qaçaqmalçılığa qarĢı uğurla mübarizə aparır‖. (3,səh.4)
Ġqtisadi təhlükəsizlik ölkənin resurslarının qorunması, tarazlaĢdırılmıĢ və dinamik artımın, sosial
inkiĢafın, iqtisadi təhlükəsizliyin qorunmasını təmin edən iqtisadi, siyasi və hüquqi kompleks Ģərtləri əhatə
edir. Sözsüz ki, bu Ģərtlərin hər birində olan problem iqtisadi təhlükəsizliyin pozulmasıdır. Beləki, ölkənin
resurslarının (bura həm enerji, həm ərzaq, həm də digər mallar daxildir) nəzarətdə saxlanılması, həmçinin
ekologiyanın qorunması kimi vacib məsələlər iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasına bərabərdir. Yəni,
əgər ölkədə ərzaq problemi yaranarsa, ekoloji vəziyyət dəyiĢərsə bu iqtisadiyyatın təhlükə riskinin artmasına
səbəb olar.
Ölkəmizdə həyata keçirilən gömrük siyasəti ölkədaxili bazarın beynəlxalq normalara uyğunlaĢması və
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milli iqtisadiyyatın inkiĢafının təmin olunması və s. kimi məsələlər üzərində hazırlanmıĢdır.
Professor A.ġəkərəliyevin fikrinə əsasən: ―Gömrük siyasəti ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyin təmin
edilməsinə xidmət etməlidir.
Ġqtisadi təhlükəsizlik–ümumilikdə iqtisadiyyatın ölkənin sosial, siyasi, müdafiə qabiliyyətinin və
mütərəqqi inkiĢafının kifayət edəcək səviyyəsini təmin edən bilən vəziyyətini, tarazlaĢdırma problemlərinin
həlli yollarını, mümkün xarici və daxili təhlükələrə, onun iqtisadi maraqlarının xarici təsirlərdən azad
olmaması və kifayət qədər zərərdən qoruna bilməsi qabiliyyətini nəzərdə tutur.‖ (5, səh.26)
Gömrük xidməti iqtisadi təhlükəsizlikdə beynəlxalq ticarət əlaqələri zamanı qarĢıya çıxa biləcək riskin
aradan qaldırılmasıdır.
QloballaĢan dünya ticarətində istehsal imkanlarının rəqabətli bir hala gətirilməsi hər hansı bir malın ucuz
baĢa gələn ölkədə istehsal olunub digər ölkələrə idxal edilməsinə imkan yaradır. Beynəlxalq Ģirkətlərin bu
avantajlardan istifadə edə bilməsi üçün hər bir ölkənin iqtisadiyyatı və gömrük xidməti bu prosesə nəzarət
edir.
Respublikamızda Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) əsasnaməsində iqtisadi təhlükəsizliyin təmin
olunması probleminə aĢağıdakı kimi yanaĢılmıĢdır:
1. Gömrük Komitəsinin əsas funksiyaları istiqamətində və səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan
Respublikasının iqtisadi mənafeyini və təhlükəsizliyini qorumaq;
2. Gömrük Komitəsinin hüquqları əsasında-milli təhlükəsizliyinin, ictimai asayiĢin, əhalinin
mənəviyyatının, insanların həyat və sağlamlığının qorunması, daxili bazarın və Azərbaycan istehlakçılarının
mənafeyinin müdafiəsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının
iĢtirakını təmin etmək və s. (8)
Dövlət sərhət gömrük keçid məntəqəsində də aparılan hər bir xidmətin məqsədi iqtisadi təhlükəsizliyin
təmin olunmasıdır.
Ölkəmizdə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin hüquqi əsasları 2004-cü ilin iyulunda qəbul edilmiĢ
―Milli təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu‖nda qeyd olunduğu kimi ölkənin iqtisadi
sahədə milli maraqları artırılmasından və iqtisadiyyatın inkiĢafı onun hüquqi əsaslarının
təkmilləĢdirilməsindən ibarətdir. (6)
Bildiyimiz kimi iqtisadi təhlükəsizliyin hərtərəfli təmin olunması ölkədə yürüdülən siyasətdən və
gömrük sərhəd xidmətindən çox asılıdır. Yəni ölkəyə daxil və xaric olunan malların müəyyənləĢdirilməsi,
onlara rüsumları və qaydaların qoyulması kimi məsələlər iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasına bir baĢa
təsir edir.
Ölkəyə idxal və ixrac olunan malların rüsumları haqqında ―Gömrük ekspertizası‖ dərsliyindəki fikrə
diqqət edək: ―.... rüsumlar yerli və dünya qiymətlərinin fərqinə və ya bu fərqə uyğun müəyyənləĢdirilir. Ölkə
iqtisadiyyatının inkiĢaf səviyyəsi ilə gömrük rüsumlarının dərəcələri arasında müəyyən asılılıq mövcuddur.
Beləki, inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə gömrük rüsumlarının dərəcələri aĢağı olur. Çünki inkiĢaf etmiĢ istehsal etdiyi
məhsulun rəqabət qabiliyyəti yüksək olduğu üçün, daxili bazarın yüksək rüsumlar hesabına qorunmasına,
ixracın əlavə tədbirlərlə stimullaĢdırılmasına və büdcənin gəlir hissəsinin gömrük ödəniĢləri hesabına
doldurulmasına ehtiyac qalmır.‖
Beləliklə, deyə bilərik ki, hər bir məhsul üçün müəyyən olunmuĢ rüsumlar həm ölkənin iqtisadi
inkiĢafını, həm də təhlükəsizliyini təmin edir.
Belə ki, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə ənənəvi idxal rüsumlarından ölkənin iqtisadi
maraqlarına tam uyğun Ģəkildə istifadə olunması çox vacib məsələdir. Bu öz növbəsində dövlət siyasətinin
əsasını təĢkil edən daxili mənafelərin təmin olunmasını, xarici təzyiqlərin və süni qiymət artmalarının
qarĢısının alınmasını həyata keçirir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsində idxal rüsumları dövlət gəlirlərinin
artırılması və müxtəlif xərclərin ödənilməsi üçün əsas mənbələrdəndir. Gömrük rüsumları çox sadə olmaqla
yanaĢı, onun yığılması əmtəələrin dövlət sərhədini keçdiyi zaman verilən neqativ hallardan asılı olaraq
müəyyən çətinliklərlə əlaqədardır. Qiymət mexanizmləri əsasında müəyyən edilən gömrük rüsumları iqtisadi
təhlükəsizliyin təmin edilməsi kim, ölkənin istehsal-satıĢ sferasına xarici təsirin səviyyəsini azaldır. Sənaye
cəhətdən inkiĢaf etmiĢ ölkələr gömrük-qiymət mexanizmi vasitəsilə özlərinin iqtisadi təhlükəsizliyini
qorumaq və daxili bazarlarda yerli istehlakçıların maraqlarına cavab verən daha səmərəli qiymətləndirmə
mexanizmdən istifadəni önəmli edir. Ġxracat qiymətinin idxalat qiymətinə nisbəti əsasında müəyyən olduğu
nəzərə alsaq onların ölkə üçün tam sərfəli olması üçün iqtisadi Ģəraitdən asılı olaraq bazar münasibətlərinə
cavab verən qiymətləndirmə mexanizmi çevik sürətdə tənzimlənməlidir. Azərbayca Respublikasının xarici
iqtisadi fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsində gömrük-tarifi mühüm yer tutur. Hal-hazırda ölkəmizda
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gömrük-tarif tənzimlənməsi 20 iyun 1995-ci ildə qəbul olunmuĢ ―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 formalaĢdırılması və tətbiqi, həmçinin Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən
keçən mallardan rüsum tutulması qaydalarını müəyyən edir. (8)
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MÜASĠR DÖVRDƏ AZƏRBAYCANDA HƏYAT SƏVĠYYƏSĠNĠN
YÜKSƏLDĠLMƏSĠNĠN DÖVLƏT TƏRƏFĠNDƏN TƏNZĠMLƏNMƏSĠ
Bu məqalədə əhalinin həyat səviyyəsinin müasir vəziyyəti, həyat səviyyəsinin əsas sosial-iqtisadi
göstəriciləri, insan potensialının inkişaf indeksinin komponentləri araşdırılıb qiymətləndirirlmişdir. Həyat
səviyyəsini kompleks öyrənmək yalnız statistik göstəricilər sisteminin köməyi ilə mümkündür. Həyat
səviyyəsini səciyyələndirmək üçün sanitar şəraitin, təhsilin, ərzaq məhsullarının istehlakının, məşğulluğun,
insan azadlığının əsas şərt kimi götürülməsi məqsədəuyğundur.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье проведено исследование и оценка нынешнего состоянии жизненного уровня населения,
основных социально-экономических показателей жизненного уровня, компоненты индекса развития
человеческого капитала. Комплексное изучение жизненного уровня возможно только при помощи системы статистических показателей. Для того, чтобы охарактеризовать жизненный уровень целесообразно брать за основное условие санитарные условия, образование, потребление продуктов питания, занятость, свободу человека.
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REGULATION OF RISING OF LIVING STANDARDS IN AZERBAIJAN
BY THE STATE IN MODERN PERIOD
Modern situation of living standards of the population, main social-economic indicators of living
standards, components of the human potential development index have been investigated and estimated in
this article. Complex studying of living standards is only possible with the help of statistical indicators
system. In order to characterize living standards, taking as a basis of sanitary conditions, education,
consumption of food products, employment and human freedom is advisable.
Key words: living standards, sanitary conditions, human freedom, employment
Həyat səviyyəsi əhalinin maddi, mənəvi və sosial tələbatlarının təmin edilməsini xarakterizə edən iqtisadi
kateqoriya və sosial standartdır. Həyat səviyyəsi standartının əsas komponentləri sağlamlıq, qida, əhalinin
gəlirləri və xərcləri, yaĢayıĢı, ev əmlakı, pullu xidmətləri, əhalinin mədəni səviyyəsi, əmək Ģəraiti və istirahəti,
sosial təminatıdır və s. Əhalinin həyat səviyyəsi ilk növbədə əhalinin zəruri maddi nemət və xidmətlərlə təmin
edilməsi, onların istehlakının lazımi səviyyəsi və tələbatlarının səmərəli ödənilməsi dərəcəsi kimi müəyyən
edilir. Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində həyat səviyyəsinin sosial normativləri bazasında qurulan əhalinin sosial
müdafiəsi, onun pul gəlirlərinin həcmi, dinamikası və differensiasiyası, habelə insanın həyat fəaliyyətinin digər
Ģəraiti məsələlərinin statistik öyrənilməsi olduqca zəruridir [1, s. 7].
BMT-nin konsepsiyasına uyğun olaraq həyat səviyyəsi insanın sağlamlığını,qida məhsullarının istehlakını,
təhsili, məĢğulluğu və əmək Ģəraitini, mənzil Ģəraitini, sosial təminatın səviyyəsini, geyimlə təminatlılığını,
istirahət və hüquqa riayəti xarakterizə edən göstəricilərlə müəyyən olunur. Həyat səviyyəsi çoxsaylı amillər
qrupundan - iqtisadi, sosial, elmi-texniki, ekoloji asılıdır. Bu amillərin hər birinin dəyiĢməsi əhalinin həyat
səviyyəsinə təsir göstərir və onların idarə olunması milli problemlərə aid edilir. Ona görə ki, onlarəhalinin həyat
səviyyəsini Ģərtləndirən milli prioritetlərdir. Göründüyü kimi, həyat səviyyəsi kifayət qədər mürəkkəb və
çoxcəhətli anlayıĢdır. Bununla əlaqədar olaraq həyat səviyyəsinin çox ünsürləri əhəmiyyətlicəhətlərə və
xüsusiyyətlərə malikdir və onların kompleks səciyyəsi üçün statistik göstəricilər sistemindən istifadə edilməsi
zəruridir[2,s.5]. Təcrübədə əhalinin həyat səviyyəsinin əsas sosial-iqtisadi göstəricilərinə aĢağıdakılaraid edilir:
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-pul gəlirləri (əhalinin hər nəfərinə orta aylıq gəlir),
-sərəncamda qalan real pul gəlirləri,
-iqtisadiyyatda məĢğul olanlara hesablanmıĢ orta aylıq əmək haqqı,
-təyin olunmuĢ aylıq pensiyaların həcmi,
-yaĢayıĢ minimunun həcmi (əhalinin hər nəfərinə orta aylıq məbləğ),
-pul gəlirləri yaĢayıĢ minimunun kəmiyyətindən aĢağı olan əhalinin sayı,
-əhalinin müvafiq sosial qrupları üzrə yaĢayıĢ minimunun kəmiyyəti ilə digər
göstəricilərin müqayisəsi.
Məlumdur ki, iqtisadiyyatda mal və xidmətlərin qiymətlərinin ümumi səviyyəsinin qalxması (yəni
inflyasiya prosesinin baĢ verməsi) ev təsərrüfatı büdcəsinə,onların sərəncamında qalan pul gəlirlərinə, bir sözlə
həyat səviyyəsinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Müəyyən müddət ərzində ev təsərrüfatının faktiki istehlak etdiyi
maddi nemət və xidmətlərin pulla qiymətləndirilməsi ―həyatın dəyəri‖ kimi çıxıĢ edir. O, əsas istehlak malları
və xidmətlərin pərakəndə qiymətlərinin dəyiĢməsi ilə bağlı bazar dəyərinin dəyiĢməsini əks etdirir. Həyatın
dəyəri indeksi qiymətlərin dəyiĢməsi Ģəraitindəəhalinin gəlirlərinin təkrar bölgüsü məqsədilə tətbiq edilir. GeniĢ
mənada ―əhalinin həyat səviyyəsi‖ bunlarla yanaĢı, əmək, məĢğulluq, məiĢət, istirahət, iĢ Ģəraiti,sağlamlığı,
təhsili və s. də özündə birləsdirir.
Deməli, həyat səviyyəsinin kompleks öyrənilməsi yalnız statistik göstəricilər sistemi vasitəsilə
mümkündür. Qeyd edək ki, sosial münasibətlər dəyiĢdikcəgöstəricilər sistemi də ona uyğun olaraq dəyiĢir.
Həyat səviyyəsinin statistikxarakteristikasını adekvat əks etdirməyə imkan verən göstəricilər sisteminin
formalaĢdırılması iqtisadi ədəbiyyatda əhalinin həyat səviyyəsi anlayıĢına dair birmənalı fikrin
formalaĢmamasına gətirib çıxaran əsas səbəblərdən biri olmuĢdur. Həyat səviyyəsi əsasən əhalinin gəlirləri ilə
müəyyən edilir. Belə ki, əhalinin maddi nemət və xidmətlərlə təmin olunması dərəcəsi onun həcmindən asılıdır.
Ölkə əhalisinin gəlirləri haqqındakı məlumatlar iqtisadiyyatın inkiĢafını, onun səmərəli fəaliyyətini xarakterizə
edən əsas göstəricilərə aid edilir. Müasir dövrdə gəlirlər statis-tikasının əsas vəzifəsi əhalinin gəlirlərinin
ümumi həcminin formalaĢmasını, onun quruluĢu və dinamikasını, ona təsir edən amilləri, əhalinin müxtəlif
qrupları arasında bölgüsünü və istifadəsini, əsas istiqamətlərini kəmiyyətcə səciyyələndirməkdir. Əhalinin
gəlirlərinin səviyyəsi və dinamikasını xarakterizə edən göstəricilərin xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki,
onlar iqtisadi, sosial hadisə və prosesləri eyni zamanda əks etdirir. Ölkə əhalisinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin
yaxĢılaĢdırılması-nın əsas amillərindən biri də bazar iqtisadiyyatı mexanizmlərinin daha da dərinləĢməsi və
inkiĢafıdır.Son illərdə özəl sektorun və sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsi sahəsində həyata keçirilən ardıcıl iĢlər
nəticəsində əhalinin gəlirlərinin quruluĢunda mühüm meyllərin formalaĢdığı nəzərə çarpır. Burada müĢahidə
edilən meyl gəlirlərin quruluĢunda sahibkarlıq fəaliyyətindən daxil olmaların xüsusi çəkisinin artmasıdır. 90-cı
illərin əvvəllərində pul gəlirlərinin təxminən 70%-ni əmək haqqı gəlirləri təĢkil edirdisə, 2015-ci ildə gəlirlərin
63.5%- i sahibkarlıq fəaliyyətinin hesabına əldə edilmiĢdir
[3,s.14]. (cədvəl 1.1).
Cədvəl 1.1
2010-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin gəlirlərinin
həcm və quruluĢunun dinamikasını xarakterizə edən göstəricilər, mln.manatla
Göstəricilər
2011
2012
2013
2014
2015
Gəlirlər-cəmi
8064
20735
25607
30525
37555
Ġlkin gəlirlər
6394
16979
22126
26862
33985
O cümlədən
ĠĢçilərə əmək ödəniĢləri
2955
5872
7027
8020
9660
Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər
3433
10881
14725
18544
23847
Mülkiyyətdən gələn gəlirlər
6.8
226.5
374.2
298.0
488.3
AlınmıĢ cari və əsaslı transfertlər
1669
3756
3480
3663
3570
Ümumi gəlirlərdə xüsusi çəkisi (%)
Gəlirlər-cəmi
Ġlkin gəlirlər
O cümlədən
ĠĢçilərə əmək ödəniĢləri
Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər

100.0
79.3

100.0
81.9

100.0
86.4

100.0
88.0

100.0
90.5

36.6
42.6

28.3
52.5

27.4
57.5

26.3
60.6

25.7
63.5
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Mülkiyyətdən gələn gəlirlər
AlınmıĢ cari və əsaslı transfertlər

0.001
20.7

1.1
18.1

1.5
13.6

0.01
12.0

1.3
9.5

Mənbə: AR Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi saytı.
Statistik məlumatlardan görünür ki, əhalinin pul gəlirini formalaĢdıran bir sıra mənbələrin dinamikasında
davamlı artım olmuĢdur.Belə ki, sahibkarlıq fəaliyyətindən gələn gəlirlərin həcmi 2015-ci ildə təxminən 6.9
dəfə artmıĢdır.Bu dövrdə iĢçilərə əmək ödəniĢlərinin həcmi təxminən 3.3 dəfə artırılmıĢdır.
Gəlirlər statistikasının çoxsaylı vəzifələrinə uyğun olaraqstatistika təcrübəsində hesablama üsuluna görə
bir-birindən fərqlənən müxtəlif göstəricilərdən istifadə edilir.
Makrosəviyyədə gəlirlərin həcmini qiymətləndirmək üçün ənənəvi statistikada əhalinin pul gəlirləri və
xərcləri balansının məlumatlarına əsasən əhalinin pul gəlirləri göstəricisi hesablanırdı. Bu göstəricinin
bazasında nominal pul gəlirləri, sərəncamda qalan pul gəlirləri, real pul gəlirləri və s. müəyyən edilirdi.
Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində əhalinin gəlirlərinin səviyyəsini və quruluĢunu qiy-mətləndirmək üçün onun
müxtəlif tərəflərini səciyyələndirən bir sıra göstəricilərdən
istifadə edilir. Gəlir göstəricilərindən biri əhalinin Ģəxsi gəlirinin həcmidir. Bu, pul və natura formasında
əhalinin əldə etdiyi bütün növ gəlirlərdir. ġəxsi gəlirlərlə sosial fondlar hesabına əhaliyə göstərilən pulsuz və
güzəĢtli xidmətlərin dəyərini cəmləməklə əhalinin məcmu (ümumi) gəliri hesablanır. Qeyd edək ki, bu
göstəricilər cari dövrün qiymətlərində hesablandığından nominal göstəricilər hesab edilir. Onlar gəlirlərin real
məzmununu müəyyən etmir. Əhalinin Ģəxsi nominal gəlirlərindən ictimai təĢkilatlara üzvlük haqqını, məcburi
ödəmələri və vergiləri çıxdıqda əhalinin sərəncamında qalan Ģəxsi gəlirləri tapılır. Bu, Ģəxsi gəlirin istehlaka və
əmanətə yönəldilən hissəsini xarakterizə edir. Makroiqtisadi statistika təcrübəsində bu üç göstərici əsasında
istehlaka və yığıma meylilik, həmçinin yığım norması kimi məsələlər qiymətləndirilir. Əhalinin hər nəfərinə
(hər ev təsərrüfatına) düĢən pul gəlirləri göstəricisini hesablamaq üçün pul gəlirlərinin ümumi həcmi əhalinin
orta illik sayına (ev təsərrüfatlarının sayına) bölünür.
Məlumdur ki, iqtisadiyyatda inflyasiya olan halda pul gəlirlərinin hər cür artımı əhalinin həyat səviyyəsinin
yaxĢılaĢması haqqında fikir irəli sürməyə imkan vermir. Odur ki, pulun alıcılıq qabiliyyətinin dəyiĢməsinə
gətirib çıxaran qiymət amilinin təsirinə düzəliĢlər edilməklə əhalinin nominal və sərəncamda qalan real
gəlirlərinin hesablanması zərurəti yaranır. Real ifadədə göstəricilər cari dövrün müvafiq göstəricilərini istehlak
qiymətləri indeksinə bölməklə, yaxud pulun alıcılıq qabiliyyəti indeksinə vurmaqla hesablanır. Pulun alıcılıq
qabiliyyəti indeksi qiymət indeksinin tərsidir. Sərəncamda qalan real gəlirlərin dəyiĢməsi üç amildən - nominal
gəlirlərin, vergi ödəmələrinin dərəcəsinin və pulun alıcılıq qabiliyyətinin dəyisməsindən asılıdır. Statistik təhlil
prosesində bu amillərin hər birinin təsirini qiymətləndirmək məqsədilə indekslər sistemi qurulur. Əhalinin
həyat səviyyəsi insanların maddi nemətlər, məiĢət və mədəni xidmətlərə tələbatlarının öyrənilməsinin
səviyyəsini və dərəcəsini əks etdirən sosial-iqtisadi kateqoriyadır. Maddi nemətlər dedikdə, ərzaq məhsulları,
geyim, ayaqqabı, mənzil, mədəni və məiĢət əĢyaları baĢa düĢülür.Əhaliyə kommunal,nəqliyyat, rabitə, mədəni,
tibbi, məiĢət və s. xidmətlər ümumi adla-məiĢət xidmətləri qrupunda birləĢdirilir. Həyat səviyyəsi statistikasının
əsas vəzifələri aĢağıdakılardır:
1.əhalinin sosial-iqtisadi rifahını əks etdirmək;
2. Cəmiyyətin sosial-iqtisadi differensiasiyası dərəcəsini, əhalinin müxtəlif təbəqələri
və demoqrafik qruplarının həyat səviyyəsinin müxtəlifliyini qiymətləndirmək;
3. Əhalinin həyat səviyyəsi, onun tərkibi və dinamikasına müxtəlif sosial-iqtisadi
amillərin təsirini öyrənmək;
4. Sosial-iqtisadi müdafiəyə ehtiyacı olan aztəminatlı əhali qruplarını ayırmaq və səciyyələndirmək və.s.
Həyat səviyyəsi, onun dinamikası və differensiasiyası konkret ölkədə və yaərazidə məhsuldar qüvvələrin
inkiĢaf səviyyəsi, milli sərvətin həcmi və quruluĢu, ümumi daxili məhsulun və milli gəlirin istehsalı və
bölüĢdürülməsi ilə bilavasitəəlaqədardır. Bu sistemə daxil olan göstəricilərin bir göstərici halında
birləĢdirilməsi beynəlxalq miqyasda qeyri-mümkün olduğu üçün həyat səviyyəsini hərtərəfli xarakterizə edən
vahid göstərici hesablamaq da mümkün deyildir. BMT-nin təlimatına görə, onun əsas vəzifələrindən biri
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə köməklik etməkdir.
BMT ekspertləri komitəsi həyat səviyyəsinin göstəricilər sistemini aĢağıdakı ünsürləri nəzərə almaqla
hazırlamağı təklif etdilər:
1. Sanitar gigiyenik Ģəraiti;
2. Ərzaq məhsullarının istehlakı;
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3. Təhsil (o cümlədən savadlılıq və texniki peĢə);
4. Əmək Ģəraiti;
5. MəĢğuliyyət;
6. Cəmi istehlak və yığım;
7. Nəqliyyat vasitələri;
8. Mənzil Ģəraiti (o cümlədən mənzil abadlığı);
9. Geyim;
10. Ġstirahətin təĢkili;
11. Sosial təminat;
12. Ġnsan azadlığı.
Beləliklə, həyat səviyyəsini səciyyələndirmək üçün sanitar Ģəraiti, ərzaq məhsullarının istehlakını, təhsili,
məĢğulluğu və insan azadlığını əsas Ģərt kimi götürülməsini tövsiyə etdi.Bundan baĢqa, yuxarıdakı siyahıya
―əsas informasiya‖ bölgüsünü əlavə etdilər.Bu bölməyəəhali və iĢçi qüvvəsi, gəlirlər və xərclər, nəqliyyat və
informasiya mövqeləri daxil edildi.Bu Ģərtlərin hər biri həyat səviyyəsi ilə əlaqədar olsa da, ona təsir
dərəcələrieyni deyildir. Mənzil Ģəraiti, istehlak və s. həyat səviyyəsini bilavasitə ifadə edən, bütövlükdə
cəmiyyətin üzvlərinin və ya onun ayrı-ayrı sektorlarının gəlirləri və məsrəfləri isə bütün əhaliyə aid olduğu
üçün həyat səviyyəsini dolayı əks etdirən Ģərtlərdir. BMT ekspertləri həyat səviyyəsini əks etdirən geniĢ
göstəricilər sistemi müəyyənləĢdirsə də, beynəlxalq miqyasda həyat səviyyəsinin bütün tərəflərini
özündəbirləĢdirən ümumiləĢdirici göstəricinin hələlik olmamasını etiraf etdilər.Ekspertlərin fikrincə, belə vahid
ümumiləĢdirici göstəricinin olmaması beynəlxalq müqayisəbaxımından da arzu edilməzdir.BMT-nin statistika
komissiyası da təqribən eyni nəticəyə gəldi. Komissiyanın fikrincə, həyat səviyyəsinə dair BMT çərçivəsində
hər ilməruzə hazırlamaq mümkün deyildir. Ekspertlər Komitəsi həyat səviyyəsini əks etdirən sintetik göstərici
kimi, milli gəlir (xüsusilə əhalinin hər nəfərinə düĢən milli gəlir) və qarĢıdakı ömrün orta müddəti
göstəricisindən istifadə etməyi təklif etdi.Lakin sonradan sosial statistika qrupu keçmiĢ SSRĠ-dən olan
ekspertlərin etirazına baxmayaraq, milli gəliri əsas göstəricilər sırasından çıxardı və onun yerinə bir sıra xüsusi
göstəricilər əlavə etdi.
BMT ekspertləri həyat səviyyəsini öyrənmək üçün aĢağıdakı göstəricilər kompleksindən istifadə etməyi
tövsiyə etdilər:
a) Demoqrafik Ģərait və əhalinin həyat səviyyəsi göstəriciləri: ömrün orta müddəti, uĢaq ölümü, əhalinin
xəstəxana çarpayıları ilə təmin olunması, tibbi
yardımın səviyyəsi (hər min nəfərə düĢən həkimlərin sayı);
b) Əmək Ģəraiti ilə əlaqədar göstəricilər: fəhlə və qulluqçuların nominal və real əmək haqqı, iĢ günü və iĢ
həftəsinin müddəti və onların iĢə götürülməsi üçün minimum yaĢ həddi.
Yuxarıda verilən göstəricilər əhalinin həyat səviyyəsindən daha çox onun həyat tərzini əks etdirirdi.
Əhalinin həyat səviyyəsinin göstəriciləri sistemində əhali tərəfindən maddi nemət və xidmətlərin istehlakı
göstəriciləri mərkəzi yerlərdən birini tutur.Əhalinin istehlak fondunun kəmiyyət və strukturunun dəyiĢməsi
ölkənin iqtisadi inkiĢafındakı təmayülü əyani Ģəkildə əks etdirir.Maddi nemət və xidmətlərin əhali tərəfindən
istehlakının ümumi fondu aĢağıdakıların cəmlənməsi yolu ilə hesablanır.
1) əhali tərəfindən maddi nemətlərin Ģəxsi istehlakı;
2) əhali tərəfindən pullu xidmətlərin istehlakı;`
3) əhali tərəfindən pulsuz xidmətlərin istehlakı.
Əhali tərəfindən istehlak olunan maddi nemətlər öz tərkibinə görə ərzaq məhsullarından (qida məsulları,
içkilər), qeyri-ərzaq məhsullarından (geyim, ayaqqabı, mebel, mədəni mallar), eləcə də yanacaq, elektrik
enerjisi, su və qaza olan məiĢət ehtiyaclarına çəkilən xərclərdən ibarətdir.Maddi nemətlərin istehlak
göstəriciləri dəyər və natural ifadələrlə təyin oluna bilər.Belə ki, ümumi göstəricilərdən biri olan maddi nemət
və xidmətlərin əhali tərəfindən istehlakın ümumi həcm göstəricisi həm bütövlükdə əhali üzrə, həm də
adambaĢına dəyərləifadəsində hesablanır.Qida məhsullarının istehlakı Ģəxsi istehlakın ümumi həcminin yarıya
qədərini təĢkil edir. Ailə büdcəsində qida məhsullarına çəkilən xərcin faizindəazalma təmayülü hiss olunsa da,
yuxarı səviyyədə qalmaqda davam edir. Qida məhsullarının istehlakı göstəriciləri əhali üzrə adambaĢına
hesablanır (bir qayda olaraq, illik). Burada natural ölçü vahidləri istifadə olunur.Qida məhsulları 10 əsas qrupa
ayrılır ki, bunların da istehlakı il ərzində əhali üzrə adambaĢına hesablanır: ət və ət məhsulları; süd və süd
məhsulları; yumurta; balıq və balıq məhsulları; səkər və bitki yağı; kartof; tərəvəz və bostan məhsulları;
meyvələr və giləmeyvələr (Ģərab emalını çıxmaqla); çörək və çörək məhsulları. Qida məhsullarının orta
adambaĢına istehlakı göstəricisinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, ayrı-ayrı ərazi vahidləri üzrə bu məhsulların
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müqayisə olunması zamanı istehlakçıların cins-yaĢ tərkibini, eləcə də onların fəaliyyət növünü nəzərə almaq
lazımdır. Buna görə də həmin xüsusiyyətləri nəzərə almaq üçün statistika, istehlak əmsallarından istifadə
etməklə, mexanikləĢdirilmiĢ iĢlə məĢğul olan yuxarı yaĢhəddindəkiĢi cinsindən olan Ģəxsin istehlakını əsas
götürməklə, istehlak göstəricilərini Ģərti istehlak vahidinə çevirir. Mövcud istehlak əmsalları Ģkalası uĢaqların
istehlakı üzrə 6 əmsalı (1 yaĢa qədər - 0.5; 1-dən 3 yaĢadək - 0.5; 5-dən 7 yaĢadək - 0.6; 7- dən 11 yaĢadək 0.8; 11-dən 14 yaĢadək - 0.95; 14-dən 18 yaĢadək – 0.98 istehlak vahidləri), eləcə də böyüklər üçün cins, yaĢ və
fəaliyyət növündən asılı olaraq dörd əmsalı (I qrup – 0.9; II qrup - 1.0; III qrup - 1.1; IV qrup 1.2 sərti istehlak
vahidinə nəzərən) özündə birləĢdirir. Belə ki, dörd nəfərdən ibarət ailə (ata, ana, 6 və 13 yaĢadək iki uĢaq) 3.2
istehlak vahidi təskil edir. Oksford Ģkalası üzrəbelə ailə 2.7 istehlak vahidi ilə qiymətləndirilir (ailənin birinci
üzvü 1 qəbul olunur, ikinci və sonra gələn yuxarı yaĢ həddində olanlar 0.7 vahidi ilə qiymətləndirilir, hər uĢaq
isə 0.5 istehlak vahidinə bərabər götürülür).
Tələbin ödənilməsi əmsalı istehlakın faktiki səviyyəsinin (fakt.P) elmi əsaslandırılmıĢ normaya, yəni
istehlakın rasional normasına (ras.P) nisbəti iləhesablanır:

(1.1)
Qida məhsullarına əhalinin tələbatının ödənilməsi təkcə istehlak olunmuĢ ayrı-ayrı məhsulların
kəmiyyəti ilə deyil, həmçinin qidanın sutkalıq rasionunun kalorilik və qidalılıq göstəriciləri ilə xarakterizə
oluna bilər. Maddi nemətlərin istehlakı səviyyəsinə faktorların təsir dərəcəsini müəyyən etmək üçün reqressiyakorrelyasiya təhlili, müxtəlif faktorlardan asılı olaraq istehlakın empirik və nəzəri elastiklik əmsalları tətbiq
olunur. Faktiki məlumatlar üzrə maddi nemətlərin istehlakının empirik elastiklik əmsalının hesablanması
aĢağıdakı kimidir:

(1.2)
Burada,
- empirik elastiklik əmsalını;x – hər nəfərə düĢən istehlakı;y – hər nəfərə düĢən gəliri;
və
- bu göstəricilərin uyğun artımını göstərir.
Elastiklik əmsallarının alınan qiymətləri gəlirin 1% artımı zamanı maddi nemətin göstərilən növünün
istehlakının neçə faiz artdığını göstərir.Bütövlükdə əhali üzrə qeyri-ərzaq məhsullarının istehlak elastikliyi qida
məhsullarının istehlak elastikliyini əhəmiyyətli dərəcədə üstələyir. Öz növbəsindəqida məhsulları içərisində
çörək, kartof istehlakının elastikliyi daha az, pendir, ət, meyvə, heyvan yağının istehlak elastikliyi isə daha
çoxdur. Zəruri ərzaq məhsulları istehlakının faktiki orta adambaĢına səviyyəsinin normativlərlə müqayisəsi
əhalinin tələbatının ödənilməsi dərəcəsini müəyyən etməyə imkan verir.Bu göstəricilər faktiki səviyyəsinin orta
adambaĢına normativlərə bölünməsi ilə hesablanır, faizlə yaxud nisbi kəmiyyətlərlə ifadə olunur.Həyat
səviyyəsi hər bir dövlətin sosial-iqtisadi siyasətini xarakterizə edən və qiymətləndirən əsas göstəricilərdir.
Təsadüfi deyil ki, BMT-nin statistika komissiyası əhalinin həyat səviyyəsini qiymətləndirərkən ―məĢğulluğun
təmin edilməsini vəinsanların sərbəstliyini‖ prioritet kimi qəbul edir və ―...həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin
dəqiq qiymətləndirilməsini əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsini və məĢğulluğunu, eləcə də, onlarla əlaqəsi olan
amilləri, həmçinin qida məhsullarına və geyimə tələbatı, mənzil Ģəraitini, təhsili, səhiyyəni və əsas sosial
xidmət kimi çoxlu göstəricilərdən ibarət olan müvafiq ölçü vasitələrindən‖ istifadə olunmasını tövsiyə edir.
Əksəriyyət ölkələrin, eləcə də Azərbaycan Respublikası tərəfindən ratifikasiya edilmiĢ Beynəlxalq Əmək
TəĢkilatının (BƏT) ―MəĢğulluq sahəsində siyasət‖ adlanan 122 saylı Tövsiyyənin 1-ci paraqrafında TəĢkilatın
hər bir üzvü iqtisadi yüksəliĢi və inkiĢafı, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini, iĢçi qüvvəsinə tələbatın təmin
edilməsini, iĢsizliyin və natamam məĢğulluğun ləğv edilməsini həvəsləndirmək məqsədilə tam, məhsuldar və
sərbəst seçilməsinə köməklik göstərilməsinə yönəldilən fəal siyasətini elan etməli və həyata keçirməlidir.
Ġqtisadi ədəbiyyatlarda əhalinin həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin problemləri barəsində
mübahisələr yenə də davam edir. Burada əhalinin həyat səviyyəsinin daha tutumlu inteqral göstəricilərindən
söhbət gedir. Məsələn, BMT bu məqsəd üçün ―Ġnsan ĠnkiĢaf Ġndeksi‖ndən istifadə olunmasını təklif edir. Təklif
olunan metodun mahiyyətini, doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu, təhsil səviyyəsi, yoxsulluq, iĢsiz əhali və
adambaĢına real ÜDM kimi beĢ əsas göstəricidən ibarət orta hesab kəmiyyətindən götürülməsi təĢkil edir. Bu
göstəricilərin əsasında insan inkiĢafı indeksində həyat səviyyəsinin ümumiləĢmiĢ indikatorları tərtib edilir:
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(1.3)
Burada: I ii - insan inkiĢafı indeksini, i1 I - doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu indeksini, i2 I - əhalinin
təhsil səviyyəsinin indeksini; i3 I - əhalinin yoxsulluq səviyyəsinin indeksini, i4 I - ümumi iĢsizlik səviyyəsinin
indeksini; i5 I - adambaĢına real ÜDM–in indeksini ifadə edir [4,s.330].
Əhalinin həyat səviyyəsi və keyfiyyətinin hər hansı bir dövr üçün nisbi ölçüsünü, yalnız sosial-iqtisadi
indikatorları əhatə edən: məsələn, əhalinin adambaĢına ümumdaxili məhsulu, adambaĢına istehlak olunan qida
məhsulları, adambaĢına pul gəlirləri və baĢqa bu kimi tək bir komponentli göstəricilərin; gəlirlərlə xərclərin,
gəlirlərlə yaĢayıĢ minimumu və baĢqa bu kimi iki komponentli nisbi göstəricilərin insan inkiĢafı indekslərini
qoĢa və ya bir çox regionlar arası hesablayarkən istifadə olunan, inteqral və ya statistikada məĢhur olan bir
bərabərdə olan göstəricilərin birləĢməsi metodlarına əsaslanan tam göstəricilər dəstlərinin vasitəsilə tapmaq
mümkündür. Ġnsan inkiĢafına təkcə əsas tələbatın təmin edilməsi kimi deyil, həm də insanın ümumi və dinamik
dəyiĢilməsi kimi baxılır. O istər zəif, istərsə də yüksək inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə eyni bərabərdə tətbiq edilə bilər.
Ġnsan Potensialının ĠnkiĢaf Ġndeksi (ĠPĠĠ) sağlamlığın, təhsilin və gəlirlərin ümumiləĢdirici göstəriciləri kimi,
yalnız gəlirlərə əsaslanan inkiĢafın daha geniĢ anlayıĢından istifadə edərək onların səviyyəsini və tərəqqisini
qiymətləndirir. Son 20 ildə ĠPĠĠ xeyli tənqidə məruz qalmıĢdı. Bəziləri onun quruluĢu və tərkibi ilə
razılaĢmırlar. Digərləri onun tərkibinə cins bərabərliyindən tutmuĢ bioloji fərqlərə qədər müxtəlif göstəricilərin
daxil edilməsini təklif edirlər. Tənqidi qeydlərin bəziləri qanunauyğun olsa da, burada söhbət yaĢayıĢ rifahını
tam əhatə edən indikatorun yaradılmasından getmir, əksinə əsas məqsəd diqqətin insanlarla cəmiyyətin
tərəqqisinə köməklik göstərə bilən cəhətlərin inkiĢafına yönəltməkdən ibarətdir.
Sxem 1.1.Ġnsan Potensialının ĠnkiĢaf Ġndeksinin komponentləri

ĠPĠĠ üç – sağlamlığın, təhsilin və gəlirin ölçüsü üzrə tərəqqinin ümumiləĢdirici göstəricisi kimi
qalmaqdadır. Lakin 1990-cı il ―Ġnsan ĠnkiĢafı haqqında məruzə‖nin 20 illik yubileyinə həsr edilmiĢ 2010-cu il
Ġnsan ĠnkiĢafı haqqında məruzədə gəlir və təhsildə tərəqqinin ölçülməsi üçün istifadə olunan göstəricilərin
təsnifatı xeyli dəyiĢdirilmiĢdir. Həyat səviyyəsini qiymətləndirərkən əhalinin adambaĢına ümumi daxili məhsul
göstəricisi, adambaĢına ümumi milli gəlir göstəricisi ilə əvəz edilmiĢdir.
Təhsilin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün savadlılıq səviyyəsi göstəricisi təhsilin orta müddəti göstəricisi
ilə əvəz olunuruĢaqların məktəb təhsili ilə əhatə olunma göstəricisi isə təhsilin gözlənilən müddəti kimi qəbul
edilir.Təhsilin orta müddəti bir çox ölkələr üçün əsasən qiymətləndirici göstərici kimi istifadə olunur və ölkələr
arasında ciddi fərqlər olur.Halbuki təhsilin gözlənilən müddəti bu ölçünün müvəqqəti çərçivəsi ilə yekdildir.
Son 20 ildə sağlamlığı xarakterizə edən alternativ indikatorlarınaraĢdırılmasına baxmayaraq, doğulanda
gözlənilən ömür uzunluğu göstəricisindən fərqli yaxĢı və alternativ göstərici tapılmamıĢdı. BMT-nin 2010-cu
ildə nəĢr olunan ―Ġnsan inkiĢafı haqqında‖məruzəsində bu üç göstəricinin ümumiləĢdirilməsi metoduna
baxılmaqla, əsas diqqət orta həndəsi dəyiĢikliklərə yönəldilmiĢdir. Hər hansı ölçü üzrə aĢağı göstərici ĠPĠĠ-də
birbaĢa əks olunduğunagörə, ölçülərin tam əvəz olunmasına ehtiyac qalmır.Bu metod əslində üç göstərici üzrə
ölkələrin göstəricilərinin daha etibarlı yuvarlaqlaĢdırılmasına imkan verir. Qeyd edilən üç göstərici üzrə ĠPĠĠ-nə
görə 2012-ci ildə 82-ci yerdə qərarlaĢan Azərbaycan Respublikasında ĠPĠĠ dünya ölkələr üzrə orta göstəricidən
8,5 faiz, doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu 0,8 il və ya 1,2 faiz, təhsilin orta müddəti 3,7 il və ya 49,3 faiz,
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təhsilin gözlənilən müddəti 0,1 il və ya 0,9 faiz çoxolmuĢdur.2010-cu il insan inkiĢafı haqqında məruzədə insan
inkiĢafının müəyyən edilməsi aĢağıdakı üç komponentə ayrılır:
- Güzəran: insanların real azadlıqlarını elə geniĢləndirmək lazımdır ki, onlar firavan yaĢaya bilsinlər.
- Hüquq və imkanların geniĢləndirilməsi: insanın və qrupun fəaliyyət göstərmək və dəyərli nəticələrə
nail olmaq imkanlarını geniĢləndirir.
- Ədalət: insan hüquqlarına və cəmiyyətin digər məqsədlərinə hörmətlə yanaĢılması sosial ədaləti, vaxta
görə nəticələrin sabitliyini artırır.Ġnsan inkiĢaf konsepsiyası yeni yüzilliyə düĢünülmüĢ açıq, eləcə də kifayət
qədər faydalı və əlveriĢli nümunədir.Ġnsan inkiĢafını xarakterizə edən göstəricilər üzrə bu tədqiqat iĢinin
nəticələri sonrakı illərdə aparılacaq elmi-tədqiqat iĢlərində hər bir yaĢlı, ideoloji, mədəni ictimai siniflər üçün
aktual olacaq.
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PURPOSE, DIRECTIONS OF CUSTOMS POLICY
IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
The article examines the role of customs policy in the Republic of Azerbaijan. Here is an analysis of the
purpose of customs policy and analysis of its directions.
Key words: customs, customs policy, trade,purpose of customs policy
Gömrük siyasəti- ölkənin xarici iqtisadi fəaliyyətinin vacib bir sahəsidir. Tarixən bu siyasət, xarici
ticarətin dövlət tənzimlənməsinin ilkin forması olmuĢdur. Gömrük siyasətinin mahiyyəti gömrük tarif
qanunvericiliyində, müxtəlif istiqamətli beynəlxalq gömrük birlikləri ilə münasibətlərin yaradılmasında,
sərbəst gömrük və ticarət zonalarının təĢkil edilməsində öz əksini tapır. Gömrük siyasəti dövlətin iqtisadi və
xarici ticarət siyasətinin ayrılmaz hissəsi olduğu üçün, hökumətin ümumi iqtisadi strategiyasının məqsəd və
vəzifələrindən asılıdır. Gömrük siyasəti, onun həyata keçirilməsi üçün baĢlıca zəmin olan gömrük xidmətinin
fəaliyyətinə əsaslanır. Gömrük siyasətinin formalaĢdırılması və həyata keçirilməsi çox mürəkkəb bir proses
olub, hakimiyyətin hər üç qolunun - qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətinin, həmçinin bu iĢdə
maraqlı olan sahibkarlıq dairələrinin bilavasitə iĢtirakı ilə reallaĢa biləcək bir məsələdir. Gömrük siyasətinin
tətbiqinin əsasən iki əsas səbəbi var:
• Dövlət gəlirlərinin formalaĢması
• Ġqtisadi təhlükəsizlik
Daxili bazarın qorunması və milli iqtisadiyyatın inkiĢafına əlveriĢli Ģəraitin yaradılması üçün gömrük
siyasətinin aĢağıdakı formalarından daha çox istifadə olunur:
1. Himayədarlıq - (proteksionizm);
2. Sərbəst ticarət - (fritredizm)
Himayədarlıq (proteksionist) gömrük siyasəti yerli istehsalın inkiĢafı üçün daha əlveriĢli Ģərait
yaradılmasına yönəldilib. Bu siyasət idxal edilən mallara gömrük vergi və rüsumların qoyulmasının daha
yüksək səviyyəsini tətbiq etməklə əldə edilir. Proteksionizmin təĢəkkül tapmasının əsas səbəbi
manifakturaların inkiĢafı ilə bağlı idi. Milli istehsalın hesabına dövlət xəzinəsinə daxilolmalar artdığına görə
dövlət onun inkiĢaf etməsində maraqlı olmağa və milli istehsalı xarici rəqabətdən qorumağa baĢladı.
Beləliklə, proteksionizm dövlət siyasətinə çevrildi. Bir ölkədə proteksionist xarici ticarət siyasətləri həyata
keçirilməsində hökümətlərin istifadə etdiyi bağlıca arqumentlər aĢağıdakılardır:
• Yerli sektorları və məĢğulluğu qorumaq (gənc sektor tezisi),
• Milli təhlükəsizliyi qorumaq(müdafiə istiqamətli sektorlarla bağlıdır)
• Ġstehlakçıları etibarlı olmayan mallardan qorumaq,
• Proteksionist siyasət tətbiq edən ölkələrə cavab vermək,
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• Siyasi hədəflərə çatmaq üçün təsir göstərmək,
• Ġnsan haqqlarını qorumaq.
Sərbəst ticarət - (fritredizm) siyasəti isə gömrük rüsumlarının minimum səviyyəsini nəzərdə tutur və
daxili bazara xarici malların daha çox cəlb edilməsinə təhrik edir. Sərbəst ticarət isə ölkələr arasında olan
maneələrin aradan qaldırılması deməkdir. Bu halda hər hansı bir dövlət baĢqa dövlətin daxili bazarını zəbt
etməyə çalıĢmır.
Azad ticarət təlimi XIII əsrdə müdaxiləçi sistemlərə bir reaksiya olaraq ortaya çıxdı. Bu təlimə
fizokratlarda, Devid Yumda və Adam Smitdə rast gəlinir. Azad ticarət anlayıĢı nəzəriyyəsinin təməlində
Adam Smitin ölkələr arasındakı məhsuldarlığı və istehsalı artıracağı istiqamətindəki fikirləri durur. Ayrıca
götürüldükdə bir ölkə, xüsusilə bəlli bir əmtəənin ən önəmli alıcısı və ya satıcısı kimi çıxıĢ edirsə, xarici
ticarətə məhdudiyyət qoyulmasından qazanc əldə edə bilər. Buna baxmayaraq praktikada yerli sənayelərin
qorunması məqsədi ilə qoyulan məhdudiyyətlər müəyyən bir mərhələdən sonra ölkənin ümumi iqtisadi
qazancı baxımından mənfi təsirlərə də səbəb olur. Azad ticarət, ən qəti formasıyla David Rikardo və Con
Stüart Millin əsərlərində yer almıĢdır. Burada millətlər arasındakı ticarət sərbəstliyi beynəlxalq əmək bölgüsü
təməlinə söykənir.
XIX əsrdə Ġngiltərədə Riçard Kobden və Mançester Birliyi, Fransada Frederik Bastiat və MiĢel
Çevaliyer tərəfindən müdafiə olunan azad ticarət, xüsusilə 1860-cı il Fransız.Ġngilis müqaviləsinin
imzalanmasının müvəfəqiyyətə çatması ilə hiss olunsada, o tarixdən sonra II Dünya müharibəsinə qədər
sürətli geriləmiĢdir. DöyüĢ sonrasında beynəlxalq iqtisadiyyatın yenidən nizama qoyulması, azad ticarət
mövzusundakı neoklasik qaydaların, xüsusilə HekĢer-Ulin nəzəriyyələrinin də təsiri ilə, sərbəst ticarətin
tətbiq sahəsini yenidən geniĢləndirdi. II Dünya müharibəsindən sonra ölkələr arasındakı gömrük
maneələrinin və valyuta məhdudiyyətlərin azaldılması məqsədi ilə intensiv səylər göstərilmiĢdir.
Bununla birlikdə qlobal və ya yerli böhranlar zamanı həm inkiĢaf etməmiĢ, həm də sənayeləĢmiĢ ölkələr
idxal kvotaları, vergilər və milli sənayelərə təĢviq etmə-lər kimi üsullarla azad ticarət üzərindəki
məhdudiyyətləri müəyyən ölçüdə davam etdirməkdədirlər.
Gömrük siyasətinin həyata keçirilməsinin əsas vasitələri –
• gömrük rüsumları və yığımları (tarif və ya iqtisadi tənzimləmə),
• gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti əməliyyatları, xarici ticarətin icazələşdirilməsi (xüsusi
icazə) və kvotalaşdırılması (qeyri-tarif və ya inzibati tənzimləmə) təcrübəsi ilə bağlı olan müxtəlif gömrük
məhdudiyyətləridir.
Gömrük siyasəti dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xidmət etməlidir.
Ġqtisadi təhlükəsizlik - ümumilikdə iqtisadiyyatın ölkənin sosial, siyasi, müdafiə qabiliyyətinin və
mütərəqqi inkiĢafının kifayət edəcək səviyyəsini təmin edə bilən vəziyyətini, tarazlaĢdırma problemlərinin
həlli yollarını, mümkün xarici və daxili təhlükələrə, onun iqtisadi maraqlarının xarici təsirlərdən asılı
olmaması vəkifayət qədər zərərdən qoruna bilməsi qabiliyyətini nəzərdə tutur. Bu təhlükəsizlik özünü milli
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi üçün Ģəraitin yaradılmasında, onun strukturunun
təzələnməsində, yerli mal istehsalçılarının haqsız xarici rəqabətdən qorunmasında və s. məsələlərdə özünü
göstərir.
• Gömrük iĢi ilə bağlı baĢqa bir məsələ gömrük orqanları tarifindən ölkəyə qaçaq yolla gətirilən narkotik
vasitələrin müsadirə edilməsidir. Ġlk baxıĢdan iqtisadi səmərə verməyən bir hal kimi gözə dəyən bu məsələ,
əslində mühüm strateji əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, narkoticarətin qarĢısını alan gömrük orqanları, ölkəni
narkotika bazarına çevrilməsinə imkan verməməklə çoxlu dövlət vəsaitlərinə qənaət etmiĢ olurlar. Çünki
dövlət təkcə narkotika alverinə qarĢı mübarizəyə deyil, eyni zamanda narkomanların müalicəsinə də heç bir
vəsait xərcləmir və həm də ölkənin inkiĢafında mühüm potensial sayılan intellektual bazanı da qorumuĢ olur.
• BaĢqa bir misal: gömrük orqanları ölkənin gömrük ərazisinə keyfiyyətsiz məhsulları (ərzaq malları,
dərman preparatları, uĢaq yeməkləri və s.) buraxmamaqla əhalinin sağlamlığını qorumaqla bərabər dövlət
vəsaitlərinin digər sosial qayğılara yönəldilməsinə Ģərait yaratmıĢ olurlar.
• Eyni zamanda gömrük orqanları təhlükəli tullantıların ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarĢısını almaqla,
ölkənin ekoloji zibilxanaya çevrilməsinə Ģərait yaratmırlar ki, bu da ölkə əhalisinin həyatının təhlükə altında
qalmasına imkan vermir.
Azərbaycan Respublikası ikinci dəfə öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra özünün sərbəst gömrük
siyasətini yürütməyə baĢladı. Lakin bir sıra çətinliklər mövcud idi:
1. Azərbaycan Respublikasında ölkənin bütün sərhədlərini əhatə edə bilən gömrük Ģəbəkəsi yox idi.
2. keçmiĢ SSRĠ-nin tərkibində olduğu üçün vahid gömrük siyasəti yürüdüldüyündən milli gömrük
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siyasəti yaranmamıĢdı.
3. milli gömrük kadrları azlıq təĢkil edirdi və qısa bir zamanda bu kadrların hazırlanması üçün
qanunvericilik bazası yox idi. KeçmiĢ SSRĠ untitar federasiya olduğuna görə respublikaların heç birində
sərbəst gömrük siyasəti yox idi. Milli gömrük siyasətinin formalaĢması üçün isə vaxt lazım
idi. Milli gömrük siyasəti olmadığı üçün milli kadrlar da yetiĢdirilmirdi. Çünki bütün gömrük
sənədləĢdirilməsi rus dilində aparılırdı. Bu isə nəinki milli dildə tədrisi, o cümlədən gömrük ili ilə bağlı
ədəbiyyatın buraxılmasını da istisna edirdi. Mövcud qanunvericilik isə mərkəzçilik siyasətinə xidmət edirdi.
4. Azərbaycanın dövlət sərhədləri Ermənistan tərəfindən iĢğal altında saxlanılır. Azərbaycan
Respublikasının Rusiya Federasiyası və Gürcüstan Respublikası ilə olan dövlət sərhədləri Ģəffaf olduğu üçün
problemlər yaranmır. Ermənistan ölkəmizin nəinki 20 %-ə yaxın ərazisini, eyni zamanda Ġran Ġslam
Respublikası ilə olan dövlət sərhəddinin 100 km-dən çox hissəsini də iĢğal altında saxlayır. Bu isə gömrük
orqanlarına, ölkənin bütün gömrük ərazisinə nəzarət imkanlarına kifayət qədər əngəllər yaratmıĢ olur.
5. tədris bazasının təĢkili üçün dərsliklər və dərs vəsaitləri yox səviyyəsində idi. Müstəqillik əldə edən
ölkəmiz bütün sadalanan çətinliklərə baxmayaraq milli iqtisadiyyatın inkiĢaf etdirilməsi ilə yanaĢı gömrük
orqanlarının sərbəst strukturlarının yaradılmasına və təĢəkkül tapmasına da Ģərait yaratdı. Azərbaycan
Respublikasında DGK 1992-ci ildə yaradıldı. Kadr dərsliyi aparmaqla yanaĢı ―Gömrük tarifi haqqında‖
Qanun, ―Gömrük Məcəlləsi‖ və lazım olan digər qanunvericilik aktları qəbul olundu. Müstəqil Azərbaycanın
iqtisadi
həyatında
xarici
ticarət
əlaqələrinin
mühüm
rolu
vardır. Milli istehsalı qorumaq üçün iqtisadiyyatın strukturunun yaxĢılaĢmasına, inkiĢafın strateji
istiqamətlərində ehtiyatların mərkəzləĢdirilməsinə, bəzi istehlak mallarının ucuzlaĢdırılmasına, Azərbaycan
mallarına xarici bazarların açılmasına və s. nail olmaq lazımdır. Ġstehsalın və istehlakın milli struktur
xüsusiyyətləri, iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi və digər amillər xarici ticarətin tənzimlənməsi sisteminə kompleks
yanaĢma tələb edir. Xarici ticarətin tənzimlənməsi isə idxal-ixrac əməliyyatlarına xüsusi dövlət nəzarəti tələb
edir ki, bu da bilavasitə gömrük iĢinin təĢkili ilə bağlıdır.
Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasəti məqsədi :
• gömrük ərazisində gömrük nəzarəti və mal dövriyyəsinin daha səmərəli tənzimlənməsi,
• daxili bazarın qorunması,
• milli iqtisadiyyatın inkiĢafının stimullaĢdırılması,
• dövlətin iqtisadi siyasətindən irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsi,
• gömrük iĢinin beynəlxalq normalara uyğun aparılmasıdır.
Gömrük siyasətinin əsasını, xarici ticarət fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin aĢağıdakı prinsipləri
təĢkil edir:
1) Respublikanın xarici siyasətinin tərkib hissəsi olan vahid xarici ticarət siyasəti;
2) xarici ticarət fəaliyyətinin vahid dövlət tənzimləmə sistemi və onun həyata keçirilməsinə nəzarət;
3) vahid valyuta nəzarəti siyasəti;
4) ölkənin gömrük ərazisinin bütövlüyü;
5) xarici ticarət fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsində iqtisadi tədbirlərə üstünlük verilməsi;
6)xarici ticarət fəaliyyəti iştirakçılarının bərabərhüquqlu olması və hər hansı formada ayrı-seçkiliyə yol
verilməməsi;
7)xarici ticarət fəaliyyəti iştirakçılarının hüquq və qanuni maraqlarının dövlət tərəfindən qorunması;
8) dövlətin və onun ayrı-ayrı orqanlarının xarici ticarət fəaliyyətinə yersiz (lazımsız) müdaxiləsi
nəticəsində onun iştirakçılarına və bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatına ziyan vurulmasının istisna edilməsi.
Gömrük münasibətlərini tənzimləyən hüquqi aktlar aĢağıdakılardır:
1. Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanları.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları.
3. Dövlət Gömrük Komitəsinin normativ aktları.
Azərbaycan Respublikasının gömrük sahəsində beynəlxalq hüquqi əməkdaĢlığı
əsasən 4 istiqamətdə inkiĢaf edir:
1) Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Ümumdünya Gömrük Təşkilatı və Ümumdünya
Gömrük Təşkilatı ilə əməkdaşlıq;
2) Müstəqil Dövlətlər Birliyinin gömrük rəhbərləri şurası çərçivəsində əməkdaşlıq;
3) İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq;
4) Ayrı-ayrı dövlətlərin gömrük orqanları ilə ikitərəfli münasibətlər əsasında əməkdaşlıq.
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MÜASĠR ġƏRAĠTDƏ XARĠCĠ TĠCARƏT ƏLAQƏLƏRĠ
VƏ ONLARIN TƏNZĠMLƏNMƏSĠ YOLLARI
Məqalədə Müasir şəraitdə xarici ticarət əlaqələri və onların tənzimlənmasi yollarıaraşdırılmışdır. Bunun
üçün də Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin aparılması yolları araşdırılmışdır. Düzgün ticarət əlaqələri
qurmaq üçün ticarət metodları öyrənilmişdir.
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
И ПУТИ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются внешнеторговые отношения и способы их регулирования в современных
условиях. Поэтому изучены пути ведения внешнеторговых отношений Азербайджана. Для установления
надлежащих торговых отношений были изучены коммерческие методы.
Ключевые слова:торговля, внешнеторговые отношения, экономические методы, экономика.
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FOREIGN TRADE RELATIONS IN MODERN CONDITIONS
AND WAYS OF THEIR REGULATION
The article examines foreign trade relations and ways to regulate them in modern conditions. Therefore, the
ways of conducting foreign trade relations of Azerbaijan have been studied. Commercial methods have been
studied to establish proper trade relations.
Key words:trade, foreign trade relations, economic methods, economy.
Dünya iqtisadiyyatının inkiĢafı beynəlxalq ticarətin inkiĢafı ilə sıx bağlıdır. Beynəlxalq ticarət maddi
dəyərlərin və xidmətlərin beynəlxalq məkanda mübadiləsinin çoxcəhətli iqtisadi – sosial və əməli məsələlərin
həllini xarakterizə edir. BaĢqa sözlə desək, bu ölkələrin digər ölkələrlə olan ticarət əlaqələrinin cəmini göstərən
əmtəələr və pula aid olan əlaqələr anlaĢılır. Bu münasibətlərin əsasını müxtəlif ölkələrin alıcıları ilə satıcıları
münasibətlərində əməya aid məhsullarla yanaĢı onların mübadilələrin forması təĢkil edir.
Ġqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində tənzimlənməninin əsas istiqamətləri aĢağıdakılardan ibarətdir:
- Antiinhisar siyasətinin həyata keçirilməsi;
- Ġqtisadi artımın (inkiĢafının) təmin olunması;
- Makroiqtisadi tarazlığın təmin etmək.
Bazar iqtisadiyyatında dövlət ölkənin təhlükəsizliyinə və ümummilli maraqların mühafizəsinə təminat
məqsədilə Xarici Ġqtisadi Fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsini həyata keçirir. Bu baxımdan XĠF-in dövlət
tənzimlənməsi konkret Ģəraitdən asılı olaraq müxtəlif metodlarla həyata keçirilir. Bu metodlar isə iqtisadi və
inzibati tənzimləmə metodlarına bölünür.
Ġqtisadi metodlar ilə burada gömrüyə aid olan dövlət rüsumlarını, həm də onlarda vergi toplanmasına
gətirir. Bu metod müasir Ģəraitdə XĠF-in tənzimlənməsində baĢlıca rol oynayır və özü də bazar münasibətlərinin
tələbinə uyğunlaĢdırılır.
Ġnzibati metodlar ilə dövlət qanunları, qaydaları, normativləri, qadağalarını göstərmək olar ki, burada
hansısa bir ölkə birbaĢa olaraq onun fraqmentlərinə təsir göstərərək özünə uyğun olanı birləĢdirir. Ġnzibati
metodlar bir sıra hallarda bazar münasibətlərinin təbiəti ilə ziddiyyət təĢkil edir və onların tətbiq dairəsi tədricən
məhdudlaĢır.
Ġqtisadi tənzimləmə metodları iqtisadiyyatda əsas yer tutur. Bu metodlara aĢağıdakıları aid etmək olar:
1. Ölkədə yerinə yetirilən maliyyə və kredit siyasətləri;
2. Ölkədə olan büdcə və vergi siyasətləri;
3. Ölkədə olan büdcə xərci və gəlirlər siyasəti;
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4. Ölkədə olan idxal–ixrac siyasəti;
5. Ölkənin yerinə yetirdiyi valyuta siyasətləri;
6. Kapitalın hərəkət balansı.
Ġnzibati metodlar isə iqtisadi sahədə fəaliyyətə ölkənin bilavasitə öz iqtisadiyyatına təsiri ilə səciyyələndirilir:
1. Antiinhisar tənzimləməsi;
2. Ətraf mühitin mühafizəsi problemləri;
3. Standartların iĢlənməsi və onlar üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi;
4. Sosial tənzimləmə;
5. Ġxracın lisenziyalaĢdırılması;
6. Xarici investisiyalar üzərində dövlət nəzarəti.
Ġqtisadi vasitələr əsasən ölkədə istehsal olunan məhsulların hansı dərəcədə rəqabət qabiliyyətli olmasının
göstəricisidir. Bundan fərqli olaraq inzibati tədbirlər, bazara aid olan hansısa bir mexanizmlərdən hər hansı bir
asılılığı olmadan iĢləyir. Bildiyimiz kimi iqtisadi tədbirlərdə müəyyən əksikliklər ola bilər, ancaq bunlar inzibati
tədbirlərdə olan müsbət keyfiyyətlərlə birləĢdikdə onlar görünməz olaraq qalacaqdır, çünki, onlar bir-birini
konpensasiya edəcəklər.
Bir ilk olaraq iqtisadi və inzibati tədbirlər arasında olan bu təsnifatı XX əsrin 60-cı illərində ÜTT irəli
sürmüĢdür.
Burada sözü gedən bu tariflər qeyri-tarif və tarif vasitələrinə ayrılır. Həmin bu qeyri-tarif metodu əsasən
iqtisadiyyatda ixracı yüksəltmək və onu stimullaĢdırmağa xidmət edir:
1. Məlumdur ki, hansısa bir ölkə öz bazarında olan rəqabəti digər ölkələrlə etdiyi xarici ticarətdən gələ biləcək
hansısa bir zərərli effektlərdən yayındırmağı istəyir. Dövlətin yerinə yetirdiyi bu tarif tənzimlənmələri həmin
ölkədə istehsal edilən məhsullara rüsumlar təyin etməklə və həmin bu rüsumlardakı qiymətlərlə oynamaqla, yəni,
bu məhsullarda olan qiymətləri yüksəldib-azaltmaqla xarici ticarəti tənzimləməyə nail olur.
Tarif – o deməkdir ki, hansısa bir ölkənin sərhədindən həmin ölkəyə keçirilən mehsullara qoyulan gömrük
rüsumu dərəcələrinin həmin ölkənin təqbit etdiy nomenklaturaya görə komplektləĢdirilmiĢ toplusudur.
AĢağıda göstərilən funksiyalar gömrük tariflərinin tətbiqi nəticəsində həyata keçirilir:
- müxtəlif məhsulların idxalına rüsum dərəcələrinin differansiasiya olunması yolu ilə idxalın əmtəə
strukturunu optimallaĢdırır;
- qiymətəmələgəlmə mexanizminin tərkib hissəsi kimi ölkənin sosial mühitinə və müəssisələrin fəaliyyətinin
nəticələrinə təsir göstərir;
- milli iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrini xarici rəqabətin zərərli təsirindən müdafiə edir;
- aktiv xarici ticarət siyasətinin aparılmasına, ölkədə istehsal olunan malların bazarlara çıxarılmasını
asanlaĢdırmaq üçün aparılan ticarət danıĢıqlarının gediĢində qarĢı tərəfə təzyiq göstərməyə, eləcə də, azad ticarət
zonaları yaratmağa imkan verir;
- idxal və ixracın nisbətinin, valyuta xərclərinin və daxilolmalarının nisbətlərinin optimallaĢdırılmasına,
əlveriĢli ticarət balansının yaradılmasına kömək edir.
Rüsum - (gömrük rüsumu və digər rüsumlar) mallar gömrük ərazisinə gətirilərkən və ya çıxalılarkən,gömrük
orqanları tərəfindən, qanunvericiliyə uyğun olaraq tutulan haqq olmaqla yanaĢı, həm də idxal və ixracın
tənzimlənməsinin mühüm Ģərtidir.
Bazar iqtisadiyyatı və xarici iqtisadi fəaliyyətin liberallaĢdırılması Ģəraitində gömrük rüsumları XĠF-in vacib
iqtisadi tənzimləyicisi hesab olunur.Gömrük rüsumlarının köməyilə dövlət,malların idxal-ixrac zamanı bərabər
iqtisadi Ģəraitdə rəqabəti tənzimləyir,ümumdövlət və milli maraqlara xidmət edən konkret iqtisadi,elmitexniki,ekoloji,valyuta-maliyyə siyasəti aparır.
2. Tarifdən fərqli olaraq qeyri-tarif tədbirlərinə dünyada helədə müsbət yanaĢma yoxdur. ÜTT birmənalı
olaraq qeyri-tarif tədbirlərindən istifadə etmək istəmir, o , tamamilə tarif tədbirlərindən yararlanmağı məsləhət
görür.
Qeyri-tarif metodlarını üç əsas qrupda təsnifləĢdirmək mümkündür:
1. Kəmiyyət məhdudiyyətləri;
2. Gizli himayəçilik metodları;
3. Maliyyə metodları.
Bu metodlar arasında daha çox yayılmıĢı birinci metoddur. Bu metod əsasən ölkədə ixrac və idxal olunan
məhsullarının kəmiyyətini və həm də nomenklaturasınl bərabərləĢdirməyi, yəni, onlar arasındakı əlaqəni
tənzimləməyi əsas götürür. Bu metod dövlətin hazırladığı xüsusi bir sifariĢə görə qaydaya qoyula bilər.
Bu metodda olan qadağalara malların lisenziyalaĢdırma tədbirləri, onların kvotalaĢdırılması və onların
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ixracının birmənalı olaraq könüllü sürətdə məhdudlaĢdırılmasını göstərmək olar.
Həmin bu məhdudiyyətlər arasında daha çox məhĢur olanı kvotadır. Ölkədə ixrac edilən məhsulların
qiymətlərində olan qeyri-tarif tənzimlənməsi anlaĢılır.
LisenziyalaĢdırma dedikdə, ölkədə istehsal və ya istehlak olunan məhsullara əsaslanaraq tətbiq etdiyi
lisenziyaların yerinə yetirilməsidir.
Ġkinci metoda gəldikdə isə bazarda ticarətlə məĢğul olan bir istehsal etdiyi məhsula kvota qoyduğu barəsində
həmin öz ixracının həcmini artıqmaq və ya azaltmağı üzrə üstünə götürdüyü öhdəlik anlaĢılır.
Burada həmin qeyri-tarif metodundan baĢqa gizli olan tarif metodlarıda vardır. Həmin bu metodlar özündə
qeyri-adi əngəlləri əks etdirir.
Məlumatlara əsasən bu üsulun yüzlərlə formaları mövcuddur, həmin bu məhdudiyyətlərin köməyi ilə dövlət
ölkədə olan məhsulların ixracını və idxalını azaldır.
Texniki maneələr – bir qayda olaraq hansısa bir ölkənin digər ölkələrdən aldığı məhsulda məhdudiyyətlər
qoymağa yönəlir. Bu maneələr bəzən proteksionizmin timsalında çıxıĢ etməyə bilirlər. Həmçinin bu texniki
maneələr insanlar üçün yararlı və sağlam olan məhsullara yönəlirlər..
Daxili vergilər və yığımlar – Bu metod əsasən ölkənin daxili bazarında idxal etdiyi məhsulların qiymətini
yüksəltməklə bazarda rəqabətliliyi yüksıltməyə nail olunan bir metoddur. Həmin bu idxal olunan məhsullara
qoyulan vergilər dolayı və birbaĢa olmaqla iki hissəyə ayrılır. Əksər vaxt bu məhsullar üzərinə qoyulan daxili
vergi həcminə görə, əsasən də dəyərinin həcminə görə həmin məhsullar üzərinə qoyulan rüsumlardan yüksək ola
bilir.
Dövlət satınalmaları çərçivəsində siyasət – Ölkədə yerləĢən dövlətə məxsus firma və yaxud da Ģirkətlərdən
onların istehlakı üçün lazım olan malların müəyyən bir hissəsini ölkənin özündə olan, yəni,.yerli olan satıcılardan
istehlak etməsini istəyən bir metod növüdür. Ölkələrin yerinə yetirdiyi bu siyasət formaları əsasən ölkənin
təhlükəsizliyi üçündür.
Yerli komponentlərdən istifadə tələbi – ölkədə istehsal edilən məhsulları ölkənin öz daxili bazarında olmasını
və onun satılmasını düĢünsələr də bu məhsulun yerli istehsalçılar vasitəsilə istehsal edilməli olan hissəsini həmin
ölkədə olan qanunla araĢdırıb müəyyən edən bir metod növüdür. Bu siyasəti əsas olaraq müasir və inkiĢaf etmiĢ
ölkələr özlərində qoruyub saxlamaq istəyirlər, çünki, həmin bu ölkələr bu istiqamətin köməyi ilə burada olan
məĢğulluğu qoruyub saxlamaq niyyətindədirlər.
Maliyyə tədbirlərinə - əsasən burada ölkədə olan idxalçılar ölkədə olan valyuta qiyməti və habelə onların
ödəniĢ Ģəkillərinə təsirlərini göstərən bir metod növüdür.Lakin burada böyük fərqliliklər vardır. Burada həmin bu
məhsul maliyyələĢdirməyi ondan əsaslı dərəcə fərqlənən həmin məhsullarin ixrac və idxal əməliyyatlarından
ayırmaq çox vacib və əhəmiyyətli dərəcədə lazımdır.
Dövlət burada olan əhaliyə, yəni, məhsul istehsalı ilə məĢğul olanlara motivasiya vermək məqsədilə öz
büdcısindən həmin bu istehsalçılara subsidiyalar təklif edir. Yəni, subsidiyalar istehsal ilə məĢğul olan əhalinin
iĢlərini dəstəkləməyə istiqamətləndirilmiĢ xüsusi yoldur.
İxrac kreditləşdirməsi – bu isə ölkənin yerinə yetirdiyi qeyri-tarif metodlarında biri olaraq yerli firmaların və
Ģirkətlətin istehsalını yüksəltmək və onu stimullaĢdırmaq üçün bir metod növüdür.
Dempinq- bu metodda isə ölkədə istehsal olunan məhsulların qiymətlərinin endirilməsi bu məhsulları xaricə
satmaq üçün Ģərait yaradılır.
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İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin bir neçə forması vardır. Bunlar əsasında dövlət milli iqtisadiyyatı
formalaşdırır. İqtisadiyyatın gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Hər bir dövlət bu formalardan
geniş istifadə etməklə öz milli iqtisadiyyatını inkişaf etdirir. Milli iqtisadiyyatını inkişaf etdirməklə
beynəlxalq aləmdə nüfuzunu artırmaq istəyirlər.
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There are several forms of state regulation of the economy. On the basis of these, the state forms the
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national economy by utilizing these forms.
They want to increase their influence in the international arena by developing their national economy.
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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Существует несколько форм государственного регулирования экономики. Исходя из этого, государство формирует национальную экономику. Определяет будущие тенденции развития экономики.
Каждое государство развивает свою национальную экономику, используя эти формы. Они хотят
повысить свое влияние на международной арене, развивая свою национальную экономику.
Ключевые слова: Государственные заказы. Ориентировочное планирование. Планирование
стратиграфии Программирование Прагматизация
Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində tənzimlənmənin aĢağıdakı fоrmalarından istifadə оlunur.
1. Dövlət sifariĢləri.
2. Indеqativ planlaĢdırma.
3. Stratеji planlaĢdırma.
4. PrоqramlaĢdırma.
5. PrоqnоzlaĢdırma.
Bazar münasibətlərinə kеçid dövrü üçün dövlət tənzimlənməsinin mühüm fоrma-larından biri dövlət
sifariĢidir.
Dövlət sifariĢi məhsul və хidmətlərə ən mühüm tələbatları, kоmplеks prоqram tapĢırıqlarını əks еtdirir.
Dövlət sifariĢlərini Nazirlər Kabinеtinin tapĢırığı əsasında Iqtisadi InkiĢaf Nazirliyi müəyyən еdir və оna
nəzarət еdir. Hazırda kеçid dövrü üçün dövlət müəssisələrinə müəyyənləĢdirilmiĢ məhsullar üzrə, müəyyən
qоyulmuĢ kəmiyyətdən çох оlmamaqla, yеrinə yеtirilməsi məcburi qaydada, lakin yalnız müqavilə əsasında
çatdırılır. Müəssisə müəyyən оlunmuĢ həcmdən yuхarı dövlət sifariĢini yalnız könüllü müqavilə əsasında
qəbul еdə bilər.
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Müəssisələrə çatdırılan dövlət sifariĢinin yеkun həcmi mərkəzi оrqanlarda müəssisə planını
əsaslandırmalı, rеgiоnal хalq təsərrüfatı prоpоrsiyalarının yaradılmasını təmin еtməlidir. Yuхarı оrqanlar
dövlət sifariĢi üzrə buraхılan məhsulun satıĢını və оnun istеh-salını mühüm matеrial еhtiyatları ilə təmin
еtməlidir. Dövlət sifariĢi adətən iki qrup göstərici üzrə vеrilir. Istеhsal güclərinin iĢə salınması və məhsulun
ayrı-ayrı növlərinin istеhsalı. Dövlət mərkəzləĢdirilmiĢ əsaslı vəsait qоyuluĢları hеsabına istеhsal güclərinin
iĢə salınması üzrə dövlət sifariĢi, fəaliyyətdə оlan müəssisələrin tехniki bazasının vəziyyətini və pоtеnsialını
nəzərə almaqla, həmin məhsullara ictimai tələbatdan asılı оlaraq adətən yеni müəssisələrin tikilməsi üçün
müəyyən оlunur. Sənayе məhsulunun tədarükü üzrə dövlət sifariĢi bir sıra хüsusiyyətləri nəzərə alaraq,
оnların ümumi həcmini rеqlamеntləĢ-dirir. Bu zaman müəssisə dövlət sifariĢi alaraq adətən yuхarı оrqanlar
tərəfindən müəyyən оlunan və müəssisə ilə bir baĢa uzunmüddətli əlaqələri оlan istеhlakçılarla müstəqil
müqavilələr bağlayır. Yalnız bundan sоnra digər marağı оlan sifariĢçilər də müqaviləyə girirlər. Hər hansı
univеrsal məhsula dövlət sifariĢi təyin оlunduqda müəssisəyə оrta güc, məhsuldarlıq, məhsulun kəmiyyət və
dəyəri kimi ümumi göstəricilər çatdırılır. Bеlə sifariĢ-lərin kоnkrеtləĢdirilməsi istеhsalçı müəssisələrlə
istеhlakçı müəssisələr arasında müqa-vilələr bağlanması, ya da tоpdansatıĢ ticarətinin təĢkili yоlu ilə həyata
kеçirilir. Хalq istеh-lakı mallarının istеhsalı və tədarükünə də məhz bu Ģərtlə dövlət sifariĢi vеrilir.
Dövlət sifariĢi zəruri maddi və maliyyə еhtiyacları ilə, tikinti təĢkilatlarının istеhsal gücləri ilə təmin
оlunmalıdır. Lakin, bu о dеmək dеyil ki, bеlə təminat bütün хırda vəsaitlərin tədarükünü əhatə еtməlidir.
Istеhlakçıların istеhsal vasitələrinin tоpdansatıĢ ticarət ilə təmin оlunduğu еhtiyatların alınması ilə mərkəzi
оrqanlar məĢğul оlmurlar. Оnların vəzifəsinə dövlət sifariĢinin limitlər üzrə bölüĢdürülən maddi-tехniki
еhtiyatlarla təmin еdilməsi daхildir. Bu zaman еlə bir vəziyyət yarana bilər ki, müəssisə dövlət sifariĢinin
yеrinə yеtirilməsi üçün maddi rеsursların təchizatı üzrə müqavilələr bağlayarkən çətinliklərlə qarĢılansın. Bu
halda müəssisə bu çətinliklər barədə dövlət sifariĢini vеrən оrqanı хəbərdar еtməlidir. Bu оrqan tərəfindən
müəssisəyə yardım göstərilərkən dövlət sifariĢi plana daхil еdilməlidir, bu məsələni birgə həll еtmək
mümkün оlmadıqda isə müəssisənin bеlə sifariĢindən azad оlunmaq üçün müraciət еtmək hüququ vardır.
Ümumi halda yеrinə yеtirilməsi məcburi оlan dövlət sifariĢinin vеrilməsi bir tərəfdən müəssisənin
təĢəbbüskarlığını, müstəqilliyini azaldır, digər tərəfdən isə müəssisənin zəruri avadanlıq, еhtiyat hissələri,
хammal və digər maddi rеsurslarla təchizatında, həm də hazır məhsulun rеallaĢdırılmasında qеyri-müəyyən
vəziyyətdən çıхarır. Bеləliklə, dövlət sifariĢi əvvəla еhtiyatların çохunun qıt оlduğu Ģəraitdə iхtiyari müəssisə
üçün, ikincisi müasir tələblərə cavab vеrməyən tехniki bazaya, tехnоlоgiyaya malik оlan, öz məhsulunu
rеallaĢdırarkən çətinliklərlə qarĢılaĢan müəssisələr üçün sərfəli оlur.
Dövlət sifariĢinin müəssisə üçün əlvеriĢli оlmamasının səbəblərini iki qrupa bölmək оlar: birincisi,
güclərin daha gəlirli məhsul buraхılmasından az əlvеriĢli оlan dövlət sifariĢi tapĢırıqları ilə yükləndikdə, ikincisi
dövlət sifariĢi еlə istеhlak gücləri üçün vеrilir ki, müəssisə bu gücləri qarĢıdakı plan dövründə mоdеrnləĢdirmək
və ya dəyiĢmək istəyir, lakin bunu еdə bilmir və digər müəssisələrdən tехniki cəhətdən gеri qalır.
Əgər müəssisə bu iki göstərilən haldan biri ilə qarĢılaĢarsa, оnun rəhbərliyi dövlət sifariĢi vеrən оrqana
müraciət еdərək gözlənilən itkilərin kоnpеnsasiyası məsələsini, əlavə mal vəsaitlərinin ayrılmasının məcburi
dövlət sifariĢinin Ģərtlərinə daхil еdilməsi yоlu ilə həllinə nail оla bilsin. Dövlət sifariĢi müəssisələr arasında
müqavilələr yоlu ilə razılaĢ-dırılarkən, məhsulun qiymətinə dövlət müdaхilə еdir ki, məhsul qıtlığı Ģəraitində
qiymət həddi yüksək оlmasın. Aydındır ki, müqavilə qiymətinin fоrmalaĢmasında dövlətin təsirini nоrmal
hеsab еtmək оlmaz, lakin kеçid dövrü üçün bu müvəqqəti оlaraq zəruridir. Hazırda müəssisələrin
müstəqilliyinin gеniĢləndirilməsi, müхtəlif müstəqil müəssisələrin və оnların qruplarının yaradılması ilə
əlaqədar оlaraq müqavilə əsasında könüllü dövlət sifariĢinə, yəni bеlə sifariĢi yalnız müəssisə üçün əlvеriĢli
оlduqda оnu öz planına daхil еtməsi nəticəsində vеrilən dövlət sifariĢinin fоrmalaĢmasına böyük diqqət
yеtirilir. Məcburi dövlət sifariĢi yalnız ictimai və stratеji dövlət əhəmiyyətli məhsullara müəyyən еdilməlidir.
Dövlət sifariĢi еlə əlvеriĢli Ģərtlər daхilində оlmalıdır ki, müəssisələr arasında bu sifariĢ-lərin qəbul еdilməsi
üzrə rəqabət оlsun.
Ġndiqativ planlaĢdırma.
Makrоsəviyyədə indiqativ planlaĢdırma müharibədən sоnrakı (1941-1945) dövrlərdə sənayе cəhətdən
inkiĢaf еtmiĢ ölkələrin təcrübəsində (Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya, Yapоniya) iqtisadiyyatın dövlət
tənzimlənməsinin mühüm bir aləti kimi daha gеniĢ vüsət almıĢdır.
Indiqativ planlaĢdırma milli iqtisadiyyatın inkiĢafının əsas prоqnоz kоnturlarını özündə əks еtdirir. О,
inkiĢafın arzu оlunan yönümünü müəyyən еdərək dövlət хərclərini, invеstisiyaları qеydə alır.
Indiqativ planlaĢdırma, mərkəzləĢdirilmiĢ planlaĢdırmanın əksi оlub, iqtisadi inkiĢafın tənzim оlunması
üçün dövlət tədbirləri sistеmidir.
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Indiqativ planlaĢdırma bazar iqtisadiyyatına qədəm qоymuĢ dövlətlərdə milli iqtisadiyyatın inkiĢaf
еtdirilməsinin əsas fоrmalarından biridir.
Indiqativ planlaĢdırma Ģəхsi, fərdi təsərrüfatların inkiĢafı üçün tövsiyyə еdilmiĢ dövlət prоqramıdır ki,
burada dövlətin «planlaĢdırıcı» funksiyası azaldılmıĢ оlur.
Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə indiqativ planlaĢdırma prоqramlaĢdırma prоsеsinin altеrnativi kimi Ģərh
оlunur. Həm də indinativ planlaĢdırma «libеral», «dеmоkratik» mövhumlarına uyğun qəbul еdilir.
Indiqativ planlaĢdırmanın əsas məqsədini bеlə ifadə еtmək оlar. Indiqativ planlaĢdır-manın baĢlıca
vəzifəsi ilk əvvəl dövlət rеsurslarının istifadəsini nəzərdə tutur. О, milli iqtisadiyyatın хüsusi bölməsinin
inkiĢafının tənzim оlunmasına birbaĢa iddia еtmir, bununla bеlə prоqnоz göstəriciləri və inkiĢaf paramеtrləri
хüsusi bölmənin fəaliyyətinin stimullaĢdırılması üçün əlvеriĢli mühit yaradır.
Kоnkrеt оlaraq indiqativ planlaĢdırmanın məqsədlərini bеlə göstərmək оlar:
1. Dövlət invеstisiyası, büdcə vasitəsilə sahibkarların həyata kеçirmək istədikləri tədbirləri və kоnyuktur
məlumatların sistеmləĢdirilməsini yaхĢılaĢdırmaq.
2. Iqtisadi göstəricilər sistеmini hazırlamaq.
Bu sistеmlər bir tərəfdən dövlətin məqsədini ifadə еtməli, digər tərəfdən isə sahibkara tam fəaliyyət
azadlığı vеrməlidir.
Indiqativ planlaĢdırma sahibkarlara iqtisadiyyatın inkiĢaf təmayülləri, tехniki tərəq-qinin,
tехnоlоgiyanın inkiĢafı, dünya bazarındakı rəqabət, məhsuldar qüvvələrin inkiĢafı haqqında istiqamətvеrici
rоlu ifadə еdir.
Indiqativ planlaĢdırmanın həyata kеçirilməsi mərhələlərlə aparılır və bu mərhələlərin hər birində
müəyyən bölmələr vardır. Həmin mərhələlərin ardıcıllığını bеlə göstərmək оlar:
I-mərhələ. Planın məqsədinin müəyyən еdilməsi və prоqnоzların vеrilməsi;
1. Istеhsalın inkiĢaf prоqnоzu vеrilir.
2. Milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin оlunması prоqnоzu müəyyən еdilir.
II-mərhələ. Məqsəd və prоqnоzların diffеrеnsasiyası aparılır:
1. Məcmu göstəricilərin makrоsəviyyəli prоqnоzları tərtib еdilir.
2. «Təmiz» sahələr müəyyən еdilir.
3. Makrо göstəricilər, rеgiоnlar üzrə diffеrеnsiallaĢdırılır – хırdalanır.
III – mərhələ. Planın göstəricilərinin uyğunlaĢdırılması, balanslaĢdırılması aparılır:
1. Iqtisadi InkiĢaf Nazirliyinin Ģöbələri plan göstəricilərini təshih еdirlər.
2. Həmin göstəricilər arasında qarĢılıqlı əlaqə yaradılır və оnların balanslaĢdırılması aparılır.
Indiqativ planlar adətən 5 il müddətinə tərtib оlunurlar. Həmin planın aĢağıdakı bölmələri оlur:
1. Iqtisadi artımın müəyyən еdilməsi.
2. Invеstisiya qоyuluĢları.
3. Maliyyə aхını.
4. Iqtisadi balanslaĢdırma bölməsi.
5. Inflyasiya və rəqabətin müəyyən еdilməsi.
Bu bölmələrdə indiqativ planlaĢdırmada gеdən prоsеslərin hamısının razılaĢdırılması nəzərdə tutulur;
1. MakrоplanlaĢdırma
2. Ərazi planlaĢdırılması.
3. MеzоplanlaĢdırma.
4. MikrоplanlaĢdırma
Stratеji planlaĢdırma.
Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin bir fоrması kimi stratеji planlaĢdırmanın fəaliyyəti üç struktur
еlеmеntinə əsaslanır.
1. Fəlsəfə, sоsiоlоgiya və iqtisadiyyatın nəzəri mеtоdоlоgiyası.
2. Ümumi еlmi mеtоdоlоgiya.
3. Yеrli mеtоdоlоji sistеm.
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Stratеji planlaĢdırmanın birinci struktur еlеmеntinin əsasında nəzəri dərk еtmə, dialеktika – inkiĢaf və
bazar iqtisadiyyatının fəaliyyət nəzəriyyəsi durur.
Stratеji planlaĢdırmanın ikinci struktur еlеmеntinin əsasında müĢahidə, təhlil və sintеz, induksiya və
dеduksiya, ənənə-analоgiya, tariхi-məntiqi əlaqə, sоsial-iqtisadi prоb-lеmlərin mоdеlləĢdirilməsi,
mücərrəddən kоnkrеtliyə yüksəliĢ durur. Stratеji planlaĢdır-manın üçüncü struktur еlеmеntinin əsasında isə
layihə və planların tərtibində istifadə оlunan prinsip və üsullar sistеmi durur. Stratеji planlaĢdırma еlminin bu
struktur еlеmеnt-lərində ümumi еlmi mеtоdоlоgiya, təfəkkür nəzəriyyəsi də öz əksini tapır. Bunlara əsaslanaraq stratеji planlaĢdırmanın mеtоdоlоgiyasını bеlə izah еtmək оlar: Stratеji plan, layihə, prоqram və
prоqnоzların tərtibi, spеsifik mеtоdların istifadə оlunan göstəricilər sistеminin və s. məntiqi və оnların üzvi
vahidliyidir.
Stratеji planlaĢdırmada makrоsəviyyədə həll оlunan prоblеmlər, iqtidar partiyanın prоqrammasının
sоsial-iqtisadi inkiĢaf kоnsеpsiyasında təmərküzləĢməsidir. Bu kоnsеp-siyanın tərtibi prоsеsində prоqnоz
matеriallarından gеniĢ istifadə оlunur.
Stratеji planlaĢdırma, plan və prоqnоzların tərtibi prоsеsindəki mеtоdоlоji sistеmdə – stratеji
planlaĢdırmanın məntiqi, prinsipləri, mеtоdları vahid halda əhatələnmiĢ оlur. Bеlə mеtоdоlоji yanaĢma
sistеmi müasir stratеji planlaĢdırmanın təcrübəsində istifadə оlunur və оnun aĢağdakı mоdifikasiyaları vardır:
I. Sistеmə kоmplеksli yanaĢma.
2. Sistеmə prоqramlı yanaĢma
3.Sistеmə multiplikasiyalı (müхtəlif üsullar - хırdalama) yanaĢma
4. Sistеmə nоrmativ yanaĢma
5. Sistеmə iqtisadi qənaət üsulu kimi yanaĢma.
6. Sistеmə dinamiki yanaĢma
Stratеji planlaĢdırma və оnun məntiqi müəyyən qanunauyğunluqlara əsaslanır ki, bu da planlaĢdırmanın
prinsipləri kimi çıхıĢ еdir.
Iqtisadi-sоsial inkiĢafın kоmplеks prоqnоzu bir nеçə istiqamətə malikdir:
a) ümumi milli iqtisadiyyatın inkiĢafının pеrspеktiv хaraktеristikasını gеniĢ əks еtdirmək;
b) хalq təsərrüfatı kоmplеksində iqtisadi sahələri düzgün əhatə еtdirmək;
v) rеgiоnların kоmplеks inkiĢafını təmin еtmək;
q) iqtisadiyyatın dövlət bölməsini tənzimləmək.
Оnların daha еffеktli istifadə оlunması üçün bir nеçə variantdan istifadə оlunur ki, хarici və daхili
amillərin təsirini müəyyən еtmək mümkün оlsun.
Iqtisadi və sоsial prоsеslərin dövlət tənzimlənməsində sоsial-iqtisadi inkiĢaf kоnsеpsiyası mühüm yеr
tutur. Dövlət tənzimlənməsi prоsеsində hökumət tərəfindən istifadə оlunan sənəd, оrta müddətli pеrspеktiv
üçün 9 bölmədən ibarət iqtisadi-sоsial inkiĢaf prоqrammasıdır. Həmin bölmələr aĢağıdakılardır:
1. Əvvəlki dövrlərdə ölkənin iqtisadi-sоsial inkiĢafının nəticələri.
2. Оrta müddətə ölkənin iqtisadi-sоsial inkiĢaf kоnsеpsiyası.
3. Makrоiqtisadi siyasət.
4. Institusiоnal dəyiĢikliklər.
5. Invеstisiya və struktur siyasəti.
6. Aqrar siyasət.
7. Еkоlоji siyasət.
8. Rеgiоnal iqtisadi siyasət.
9. Хarici iqtisadi siyasət.
Stratеji хaraktеrli, vaхtı çatmıĢ prоblеmlərin həlli üçün Iqtisadi InkiĢaf Nazirliyi maraqlı təĢkilatlarla
birlikdə bələdiyyə məqsədli prоqramlar hazırlayır. Hər bir bеlə prоqram özünə məхsus paspоrta malikdir və
aĢağıdakı göstəriciləri əks еtdirir:
1. Prоqramın adı.
2. Prоqramın qəbul еdilməsi vaхtı.
3. Dövlət sifariĢçisi.
4. Prоqramın əsas tərtibatçısı.
5. Prоqramın məqsəd və vəzifəsi.
6. Prоqramın yеrinə yеtirilmə vaхtı.
7. Prоqramın və digər tədbirlərin siyahısı.
8. Prоqramın və digər tədbirlərin icraçıları.
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9. Maliyyə məbləği və mənbəyləri.
10. Prоqramın rеallaĢdırılmasından alınan nəticə.
11. Prоqramın icrasına nəzarət
Hökumətin hazırladığı plan sənədləri Dövlət büdcəsi ilə birlikdə Milli Məclisə təqdim еdilir. Bütün
bunlarla bərabər Milli Məclisə həmçinin aĢağıdakılar da təqdim оlunur:
- Əvvəlki illərdə iqtisadi və sоsial inkiĢafın yеkunları;
- Plan ili üçün iqtisadi-sоsial inkiĢafın prоqnоzları;
- Icmal maliyyə balansının layihəsi;
- Əsas sоsial-iqtisadi prоblеmlərin siyahısı;
- Məqsədli prоqramların siyahısı;
- Dövlət sеktоrunun inkiĢaf layihəsi;
- Dövlət еhtiyacları üçün məhsulun həcmi;
Hökumətin təqdim еtdiyi sənədlər əsasında Milli Məclis qərarlar qəbul еdir ki, оnun icrası Iqtisadi
InkiĢaf Nazirliyi tərəfindən həyata kеçirilir.
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MALĠYYƏ AKTĠVLƏRĠNĠN PORTFELĠNĠN QĠYMƏTLƏDĠRĠLMƏSĠ
Məqalədə maliyyə aktivlərinə nəzər yetirilmiş, xüsusilə də portfel invesstisiyalara diqqət yetirilmişdir. Malyyə
aktivlərinin növləri göstərilmişdir, onu strukturuna nəzər yetirilmişdir. Onları bazar qiymətləri şəraitində
dəyərləndirilməsini araşdırılıb , mövcud riyazi modellərlə onların qiymətləndiriləsi göstərilib.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ПОРТФЕЛЯ
В статье рассматриваются финансовые активы, в частности акцент на портфельные инвестиции. Были показаны конкретные виды финансовых активов и рассмотрена их структура. Изучена их
оценка в рыночных условиях, и их оценка была продемонстрирована с использованием существующих
математических моделей.
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ASSESSMENT OF PORTFOLIO FINANCIAL ASSETS
The article discusses financial assets, in particular the focus on portfolio investment. The specific types of
financial assets were shown and their structure was examined. Their evaluation under market conditions was
studied, and their evaluation was demonstrated using existing mathematical models.
Keyword: financial asset, portfolio investment, tangible assets, bonds, shares, M. Gordo model
Maliyyə aktivi müqavilənin tələbindən onun dəyərini alan maddi likvid aktivdir. Nağd pul, səhmlər,
istiqrazlar, bank depozitləri və sairə maliyyə aktivlərinin nümunəsidir. Torpaq, əmlak, mal və digər maddi
aktivlərdən fərqli olaraq, maliyyə aktivləri fiziki dəyərlərə malik olmur.
Maliyyə aktivləri, Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları (MHBS) - nın ümumi açıqlamasına əsasən,
baĢqa bir kapitalın, səhmdar kapital alətlərinin (məsələn, səhm sertifikatı), baĢqa bir müəssisədən maliyyə alətinin
(alacaqları) alınması üçün müqavilə hüququnu, , əlveriĢli Ģəraitdə baĢqa bir müəssisə ilə maliyyə aktivləri və ya
öhdəliklərini mübadilə etmək üçün müqaviləli hüquq kimi qiymətləndirilir(6).
Aktivlər öz kapital qoyuluĢu obyektlərinə görə real, maliyyə və ya qeyri-maddi kimi təsnif edilir. Qeyd
olunduğu kimi, maliyyə aktivləri onların dəyərini əsas götürülmüĢ aktivlər üzrə müqavilə tələbindən əldə edirlər.
Bu əsas aktiv ya real, ya da qeyri-maddi ola bilər; real aktivlər dəyərini qiymətli metallar, daĢınmaz əmlak və
mallar kimi maddə və xüsusiyyətlərdən cəlb edən fiziki aktivlərdir. Bununla yanaĢı qeyri-maddi aktivlər maddi
aktivlərdən fərqli olaraq mövcuddur və patentləri, ticarət niĢanları və intellektual mülkiyyətləri - təbiətdə olmayan
fiziki mülkiyyətlər daxildir.
Maliyyə aktivlərinin aĢağıdakı növləri vardır:
 BirbaĢa investisiyalar
 Portfel investisiyalar
 Törəmə maliyyə alətləri
 Digər investisiyalar
Ġnvestisiya - gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət növləri
obyektlərinə qoyulan maliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intellektual sərvətlərdən ibarətdir. Bunlara pul vəsaiti,
məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və digər qiymətli kağızlar və s. aiddir. Çəkilən bir xərcin,
investisiya sayıla bilməsi üçün, yeni bir kapital malının təmin edilməsinə və ya istehsal potensialının artırılmasına
istiqamətlənmiĢ olması lazımdır. Ġnvestisiya fəaliyyəti investorların investisiya qoyuluĢu və onun həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar bütün hərəkətlərinin məcmusudur.
Ġnvestisiyalar müxtəlif kriteriyalara görə fərqləndirilirlər. Bunlardan ən baĢlıcası birbaĢa və portfel
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investisiyalarıdır. BirbaĢa xarici investisiya – gəlir əldə etmək və müəssisənin idarə edilməsində iĢtirak etmək
məqsədilə Ģirkətin nizamnamə kapitalına və əsas vəsaitlərə qoyulan investisiyadır. Portfel investisiyası - bir
firmanın, bir ildən daha uzun bir müddət üçün faiz, divident və kapital qazancı əldə etmək məqsədilə, baĢqa bir
ölkənin pul və kapital bazarlarından finansal vasitə satın almasına beynəlxalq portfel investisiyaları deyilir. Portfel
investisiyalar yatırılarkən investorun əsas vəzifəsi optimal investisiya portelinin formalaĢdrılmasından və idarə
olunmasından ibarətdirki, buda bir qayda olaraq, fond bazarında qiymətli kağızların alqı-satqı əməliyyatları
vasitəsilə həyata keçirilir. Bu baxımdan portfel investsiyaları əksər hallarda qısa müddətli maliyyə əməliyyatları
qismində çıxıĢ edir. Portfel investsiyaları xarici müəsisələri səhmlərinə, eləcədə xarici dövlətlərin, beynəlxalq
valyuta - kredit təĢkilatlarnın istiqrazlarına və digər qiymətli kağızlarını həmçinin istiqrazlara kapital qoyuluĢunu
nəzərdə tutur.
Ġnvestisiya qoyuluĢlarının cəlbediciliyinin əhatə dairəsinin geniĢləndirilməsində qiymətli kağızlar fondu fəal
iĢtirak edir. Qiymətli kağızlar nominal və bazar qiymətinə malikdir. Nominal dəyər bir səhm üzrə hesablanmıĢ
səhm kapitalını əks etdirir. Bazarda cari dövrdə bir vahidin satılması və satılması üçün məbləğ bazar qiymətidir.
Bunu müəyyən edərkən bir sıra amillər nəzərə alınmalıdır:
-dividendlərinməbləği;
- Ģirkətin rentabelliyi və likvidliyi;
- Ģirkətin xalis aktivlərinin dəyəri;
- səhmlərə olan tələb;
- səhmlərin növü (adi və ya üstünlüklü);
- bu artım üçün risklərin böyüklüyü;
- Ölkədə və dünyada iqtisadi vəziyyət.
Qiymətli kağızların investisiya keyfiyyətlərinin təhlili çərçivəsində investor tərəfindən istiqrazların və
səhmlərin qiyətləndirilməsi onların cari bazar dəyərinin (P) müəyyən edilməsini nəzərdə tutur:

Burada
n dövründə gözlənilən pul axını;
i – diskont dərəcəsidir ki, investor üçün məqbul olan cari gəlirlilik norması adlanır. O, risksiz qiymətli kağızlar
üzrə cari gəlirlilik norması ilə riskə görə mükafat normasının cəmi qismində müəyyən olunur. Bu zaman risksiz
qiymətli kağızlar üzrə cari gəlirlilik normasında ehtimal olunan inflyasiya tempi də nəzərə alınır.
Bu formul iki vəzifəni həyata keçirir:
1. Cari qiymətin hesablanmasını nəzərdə tutur. Bu zaman digər növ qiymətli kağızlara kapital yatırmaq
imkanına malik investor müəyyən növ qiymətli kağız əldə etmək niyyətində olur. O, məqbul gəlir norması
qoymaqla, özünə qane edən qiyməti hesablayaraq onu bazar qiyməti ilə müqayisə edə bilər.
2. Gəlir normasının hesablanaraq onu investor üçün məqbul variantla müqayisə edilməsində ibarətdir.
Qiymətli kağızların ayrı-ayrı növləri üzrə gözlənilən pul axını ( ) müxtəlif Ģəkildə formalaĢır(2, s.115).
Ġstiqrazlar üzrə gözlənilən pul axının məbləği, ödəniĢ anında istiqrazın özünün dəyərinin və faizlərin mədaxilindən
ibarət olur. Səhmlər üzrə isə yalnız toplanan dividendlər hesabına formalaĢır.
Kupon gəlirlilik (
istiqların buraxılması zamanı təyin olunur və aĢağıdakı düsturla hesablanır:
Burada: I – illik kupon gəliridir;
N – istiqrazın nominal qiymətidir.
Cari gəlirlilik ( aĢağıdakı düsturla hesablanır:

Burada: PV – istiqrazın investor tərəfindən əldə edildiyi qiymətdir
Yekun gəlirlilik (ödəniĢ üzrə gəlirlilik) aĢağıdakı düsturla hesablanır:

Səhmlərin bazar qiymətini hesablamaq istiqraza nisbətən çətindir. Səhmlər dəyiĢkən gəlir səviyyəsinə malik
qiymətli kağızlardır. Səhmlərin kursunun hesablanması üçün müxtəlif modellərdən istifadə olunur. Bunların
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arasında iqtisadçı alim M.Qordonun modeli səhmin cari bazar qiymətinin hesablanması üçün üç variat təqdim edir.
Müəyyən bir səhmin qiymətləndirmə metodunun seçilməsi məlumatın mövcudluğundan asılıdır.
Bunlardan birincisi gələcək gəlirlərin diskontlaĢdırılmıĢ məbləğinə diqqət yetirir və fundamentalist adlanır. Sabit
bazar vəziyyətində səhm qiymətinin bazar dəyəri aĢağıdakı düstur ilə hesablana bilər:
𝑎

∑

𝑎

Burada : 𝑎 gözlənilən gəlir (səhm üzrə dividendlərin məbləği);
k – illərdir;
R- gəlir dərəcəsi(Rate of return).
Əgər investorlar uzunmüddətli investisiya qoymaq istəməsə , tez bir mənfəət qazanmağı düĢünürlərsə,
qiymətləndirmə modifikasiya olunmuĢ formula ilə həyata keçirilir:
𝑎
𝑎

Burada; 𝑎 - ilin sonunda gözlənilən səhm qiymətidir.
Sabit məbləğdə olan dividendlər (məsələn, üstünlük təĢkil edən qiymətli kağızlar üçün) vəziyyətində göstərici
aĢağıdakı kimi müəyyən edilir:
𝑎

Burada; D –sabit dividend ilinin miqdarıdır.
Səhmlərin bazar qiymətinin hesablanmasi üçün istifadə olunan digər yanaĢma texnokratik adlı
qiymətləndirmə anlayıĢıdır. Müxtəlif tendensiyaların (qısamüddətli, orta müddətli və uzunmüddətli) qurulduğu
əsas fond qiymətləri statistikasını istifadə etmək və təhlil etmək üçün bu yanaĢmadan istifadə edilir. Dividendlərin
məbləği hər zaman sabit deyildir ,onların məbləğinin daim artdığı hal müĢahidə edilməkdədir. Dividendlər daim
artarkən aĢağıdakı nisbəti istifadə etmək lazımdır:
𝑎

Burada;
sonuncu dividendin ölçüsüdür;
L -dividendlərin artım tempidir.
Dividendlərin artım tempi daimidir (L=const)
Qeyd edek ki,bu yanaĢmanin mənfi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki,məlumatları qiymətləndirmək üçün lazım
olan çatıĢmazlıqdır (bazar mexanizmlərinin səmərəsiz istifadəsi, Ģirkətlərin aĢağı likvidliyi).
Yuxarıdakıları təhlil edərək, biz səhmlərin bazar dəyərinin daha yüksək olduğunu, dividendlərin həcminin daha
yüksək olduğunu düĢünə bilərik. Bununla yanaĢı, burada daha bir hadisə nəzərə alınmalıdır – maliyyə bazarının
depozitlərə marağının artması ehtimalı. Bu halda verim azalır və qiymətin depozit faizinə olan asılılığı nisbəti ilə
ifadə edilir:
𝑎=
burada : - nominal qiymətdir;
- depozit faizləridir.
Üçüncü yanaĢma "təsadüfən" yalnız mövcud göstəricilərin təhlilinə yönəlib, əvvəlki inkiĢafdan asılılığını
inkar edir. Təəssüf ki, bu üsul tez-tez obyektiv qiymətləndirmə vermir.
Ġnvestisiya edərkən nəzərə alınacaq bir digər mühüm göstərici fondun dəyəri, yəni qiymətin gözlənilən gəlirə
nisbəti. Yüksək dəyər göstəricisi halında, investorlar dividendlərin böyüməsinin əhəmiyyətli dərəcəsi gözləmək
hüququna malikdirlər.
Beləliklə, səhmlərin bazar dəyəri həm bazarın perspektivlərini, həm də investorların gözləmələrini nəzərə
alan obyektiv göstəricidir.
Dividendlərin kəmiyyəti ilə əlaqədar fərdi proqnozdan çıxıĢ edərək N dövrünə qədər dividendlərin proqnozunu
tərtib etmək olar və N anının baĢlanmasını proqnozlaĢdırmaq lazımdır.
𝑎

Yuxarıda qeyd olunan düstura əsasən, səhmin cari dəyəri, N dövrünə qədər (həmin dövr daxil olmaqla)
ödənilən dividendlərin dəyəri ilə N dövründən sonra bütün dividend ödəniĢlərinin dəyərinin cəminə bərabərdir
Səhmlərin alıĢına investor tərəfindən vəsait yatırılmasının effektivliyinin təhlil etmək üçün dividend dərəcəsi,
investor üçün səhmin cari bazar gəlirliliyi, yekun və məcmu gəlirlilik növlərindən istifadə oluna bilər.
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Dividend dərəcəsi (𝑑𝑐 ) aĢağıdakı düsturla hesablanır:
𝑑𝑐 = × 100% ,
Burada : D –ödənilən illik dividendlərin kəmiyyətidir;
N – səhmin nominal qiymətidir.
Praktikada dividend dərəcəsindən,adətən,illik dividendlərin elan edilməsi zamanı istifadə olunur.
Ġnvestor üçün səhmlərin cari gəlirliyi (rendit) (𝑑 aĢağıdakı düsturla hesablanır:
𝑑
×100% ,
Burada: -səhmlərin əldə olunduğu qiymətdir;
D –ödənilən illik dividendlərin kəmiyyətidir.
Cari bazar gəlirliliyi ( 𝑑 ) ödənilən dividendlərin kəmiyyətinin səhmlərin cari bazar qiymətinə nisbətinə
nisbəti ilə müəyyən olunur:
𝑑
×100% ,
Burada: - səhmlərin cari bazar qiymətidir,
D–ödənilən illik dividendlərin kəmiyyətidir.
Yekun gəlirlilik ( ) aĢağıdakı düsturla hesablana bilər:
𝑑 =

–

̅

Burada: ̅ orta hesabla il ərzində ödənilmiĢ dividenlərin kəmiyyətidir(orta riyazi hesabla müəyyən olunur);
n – investorun səhmlərə sahib olduğu illərin sayı
- səhmin satiĢ qiymətidir.
Səhmlərin alıĢına investor tərəfindən vəsait yatirilmasının effektivliyinin ümumiləĢdirici gösticisi məcmu
göstəricidir (𝑑 ):
𝑑

∑

×100,

Burada :
𝑑
dividendlərin kəmiyyətidir.
Yekun və məcmu gəlirlilik o halda hesablana bilərki, investor səhmi ona məlum olan qiymətə satmiĢ yaxud
satmaq niyyətində olsun.
Müddətsiz istiqrazlar kimi ,imtiyazlı səhmlər də gəliri qeyri-müəyyən dərəcədə uzun müddətə
yaradır.Buna görə də sabit səiyyə daĢıyan dividendlər sonsuz qaydada ödənilir.
Ġmtiyazlı səhmlərin qiymətləndirilməsi (P ) aĢağıdakı kimi hesablanır:
P=D : i
Burada: D-sabit dividendir;
i- investorun tələb etdiyi gəlir normasıdır.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz modellər vasitəsi ilə portfel investisiyalar bazar riskləri Ģəraitində
qiymətləndirilməsi həyata keçirilir.
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ROLE OF STATE REGULATION IN ORGANIZATION
AND MANAGEMENT OF TOURISM IN REGIONS
The role of tourism in the region's role in the socio-economic development program was discussed.
Moreover, the development of tourism in the regions has been analyzed as priority directions of the state.
The article has recently commented on state patronage policy in tourism in the regions.
Key words: The state's regulatory policy, priority directions in tourism, tourism entrepreneurship,
government's patronage policy
Turizmin inkiĢafı potensialının 50%-i regionlarda olan siyasətlə bağlıdır. Regionların sosial iqtisadi
inkiĢafı əhalinin məskunlaĢması bir sıra dövlətin aparıci himayəçilik obyektidir. Bunun üçün dövlət sosial
iqtisadi inkiĢafın potensialı olan hər bir regiona Ģərait yaradır. Dövlətin regional siyasəti güclü respublika
məqsədilə həyata keçirilir. Regionlar daxili və xarici əlaqələri təkmilləĢdirməklə öz müstəqil iqtisadi
təhlükəsizliyini təmin edir. Dövlət və region münasibətləri müasir Ģəraitdə sərbəst bazar iqtisadiyyatına
uyğun və dövlət tənzimləməsi yolu ilə əlaqələndirilir. Regionların iqtisadi müstəqilliyi və mərkəzləĢdirilmiĢ
qərarlar arasında iqtisadi maraqlar əsas götürülür. Belə ki,mərkəzləĢdirilmiĢ resurslar, maliyyə potensialı, iĢ
qüvvəsi bunların təkrar istehsalı üçün ümumi respublika potensialı, dövlət resursları və regionun xüsusi
resurslarını artıran, onun istifadəsini təkmilləĢdirən siyasət formalaĢır. Regionların dövlət qarĢısında
öhdəlikləri ümumi qlobal məqsədləri həyata keçirmək üçün həmin regionların resurslarından istifadə etmək
məqsədi və öz daxili resurslarını səmərəli istifadə etmək üçün dövlətin resurslarını cəlb etmək məsələləri
meydana çıxır. Regionlararası iqtisadi münasibətlər, təsərrüfat əlaqələri, infrastruktur Ģərikliyi hər bir
regionun kompleks inkiĢafına Ģərait yaradır. Dövlətin regiona müdaxiləsi iqtisadiyyatdan daha çox sosial
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xarakter daĢıyır. Belə ki, regionlarda təhsil, səhiyyə, mədəniyyət sahələri sahibkarlığa yardım, kömək və
Ģərait, regionlara maliyyə datasiyası, dəstəyi sosial xarakterli dövlət vəzifəsidir. Bu vəzifələrin qarĢısında
regionlar isə həmin əhalinin təbii artımına, razinin əhalisinin sosial tələbatının ödənilməsinə cavabdeh
olmalıdır. Regionda mülkiyyət münasibətləri təbii resursların,kənd təsərrüfatının, torpağın, əhalinin müxtəlif
təsərrüfatlarında və mülkiyyət formalarında istifadəsi ilə reallaĢır.ÖzəlləĢmə, özəlləĢmədən sonrakı inkiĢaf
regionun iqtisadi maraqları üzərində qurulur. Regionda əmək bölgüsü dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə
mülkiyyəti və xüsusi mülkiyyət üzərində qurulan məĢğulluq əsasında formalaĢır. Azərbaycanda torpaqların
özəlləĢməsi, onun uzunmüddətli istifadəyə verilməsi,bələdiyyə, dövlət və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq
sahələrinin turizmin inkiĢafına cəlb olunması hər bir regionda maya dəyərinin formalaĢmasına, onların
müxtəlifliyinə, gəlirlərin və xərclərin strukturuna təsir edir. Ona görə də turizmin regional qiymətləri
formalaĢır. Dövlət büdcə, mərkəzləĢmiĢ fondlar, ehtiyyat fondu, bank sistemi vergi sistemi vasitəsilə
regionlara təsir edir. Dövlətin tənzimləmə siyasəti geri qalmıĢ regionlara müəyyən müddət üçün ucuz
kreditlər vermək, ayrı-ayrı regionların inkiĢafında sahibkarlığa dəstək yaratmaq və hər bir regionun sosial
tələbatını minimal və orta səviyyədə qanunvericiliyə uyğun etməkdir. Dövlətin regional siyasəti ilə turizm
arasında qarĢılıqlı əlaqə formaları sahə prinsipləri ilə və ərazi prinsiplərinin qovuĢması ilə həll olur. Region
turizm potensialı öz istifadə və davamlı inkiĢafına görə tükənən resurslardır. Onların təkrar istehsalı
idarəetmə və tənzimləmə mexanizmləri vasitəsilə həll olur. Region potensialını artırmaq üçün sahələrarası və
sahədaxili resursların təkrar istehsalı vacibdir, o cümlədən regionların əmək ehtiyatlarını, regionda əhalinin
həyat səviyyəsini yüksəltmək, onların xüsusi vəsaitlərini artırmaq və regionun infrastrukturunu
geniĢləndirmək yolu ilə turizm dövriyyəsinə cəlb olunması potensialını artırmaq olur, lakin bu potensialın
istifadəsinin səmərəliyini artırmaq müasir innovasiya xarakterli tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə daha
əlveriĢli yol hesab olunur. Turizm sahələrinin özündə də potensialların istifadəsinin səmərəliyi eyni olmur.
Ona görə də hər bir turist fəaliyyətinin ətrafında ixtisaslaĢmıĢ region potensilaдı formalaĢır. Region
potensialı özü istehsal xarakterli müdafiəni kəsb edir. Həmin potensialın təbii sərvətdən hazır məhsula və
xidmətə çevrilməsi etapı turizm fəaliyyəti ilə resurs arasında aralıq mərhələləri rolunu oynayır. Bu vəsaitlərin
bir hissəsi regionda turizm sənayesi üçün istifadə olunur. Digər hissəsi isə turizm üçün qida məhsulu
formasında istehsal olunur. Turizm sənayesi regionun təbii sərvətlərinə və kənd təsərrüfatına əsaslanır.
Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı xarakterli respublikadır. Əhalisinin 50% kənd yerlərində və təbii
sərvətlərinin yarıdan çoxu rayonlarda yerləĢir və sənayenin potensialı isə daha çox ərzaq və yerli istehlak
tələbatına yönəldilir. Bunlar da öz növbəsində turizm fəaliyyəti üçün Ģərait yaradır. Turizm sənayesinin
inkiĢafı iri sənaye deyil, kiçik müəssisələr Ģəklində daha çox səmərəlidir. Bu da ev təsərrüfatının inkiĢafı ilə
bağlıdır. Kənd təsərrüfatı, təbii resursların çox hissəsi yerli və əhali mülkiyyətindədir. Kənd təsərrüfatında
fermer təsərrüfatı, ailə təsərrüfatı turistlər üçün zəruri olan qida məhsulları, suvenirlər və xidmət göstərmək
imkanlarına daha ahəngdar olaraq dəyiĢə bilər. Resurslara münasibət baxımından əhali bərabərdir. Kənd
əhalisinin adambaĢına düĢən torpağı imkanlarına uyğun olan xüsusi təsərrüfatı və dövlətin əlində olan
vəsaitlərdən meĢə və dağ örtüklərindən pulsuz və ya icarə yolu ilə istifadə hüquqları mövcuddur. Regional
idarəetmə tənzimləmə orqanları və mərkəzləĢdirilmiĢ dövlət orqanları bu potensiallardan istifadəni
tənzimləmək üçün sahibkarlığa stimul yaradır. Uzunmüddətli mərkəzləĢdirilmiĢ komplekslər yaradılır.
Turizm bazarının qorunmasına dair tədbirlər həyata keçirilir, lakin qeyd edək ki, real turizmin mövcud
vəziyyəti onun potensial imkanı ilə müqayisədə aĢağıdır. Bu aĢağı səviyyənin səbəblərini aĢkar etməklə
təĢkilati idarəetmə tədbirləri həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikası regionlarının inzibati və iqtisadi əmək bölgüsü turizmin inkiĢafının kontorunu
yaradır, lakin regionlarası komplekslərin yaradılması təĢkilati cəhətdən daha sərfəlidir, çünki elə resurslar
vardır ki, onlar ancaq bir və ya bir neçə regionda mövcuddur. Onlardan istifadə etmək zərurəti yaxın
rayonların vahid radius ətrafında birləĢməsini təmin edir. Fikrimizcə, inzibati rayondan daha çox ərazi
cəhətdən daha səmərəli formada təĢkil olunan rayonlarası funksional turizm fəaliyyəti daha səmərəlidir.
Azərbaycanda 11 iqtisadi region mövcuddur. Bu iqtisadi regionların iqlim, resurs Ģəraiti, potensialı oxĢar
olduqlarına görə onların müĢtərək birgə istifadəsi üçün yaradılan, fəaliyyət göstərən turizm sahələri təĢkilatı
potensial kimi əhəmiyyətlidir. Lakin bu sistemdə həmin təĢkilata daxil olmaq iqtisadi maraqlar üzərində
qurulur. Birgə turist təĢkilatına daxil olan müəssisələr ekvivalent gəlir əldə etməlidir. Gəlirlərin bölgüsündə
bərabər hüquqlar mövcuddur və gəlirlərin bölgüsü modeli məsrəf gəlir prinsipinə əsaslanır. Belə olan halda
yeni təĢkilati forma kimi bu birliklərə daxil olmağa çalıĢan yeni assosiasiyalar meydana çıxır və razidə olan
gəlirlərin kənara çıxması azalır. Beləliklə, ərazi təĢkilati idarəetmə problemləri turizmin inkiĢafının 3 əsas
amilindən biridir: maddi, resurs və təşkilati. Iqtisadi roluna görə birbaĢa və digər amillərin tərkibində,
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strukturunda özünün səmərəliyini təmin edir. Dövlət tənzimləyici rolunu turizm və regional maraqların
qovuĢmasında həll edir. Tənzimləmə istiqamətləri istehsal, və regionda istehlak sferasına yönəldilir.
Ġstehsalın geniĢlənməsi yolu ilə dövlət gəlirlərinə daxil olan vergiləri artırmaq və regionda əhalinin gəlirlərini
yüksəltmək məqsədini güdür. Ġstehsal yolu ilə bazar diktəsinə uyğun məĢğulluq sahə növləri formalaĢır.
bölgü Istehsalın inkiĢafı infrastruktur problemlərini həll edir. Belə ki, regionlarda turizmin inkiĢafı kənd
təsərrüfatının, təbii sərvətlərin, ev təsərrüfatının, tikintinin, yol təsərüfatının inkiĢafına təsir edir və dövlət
büdcə vasitəsilə, yaxud kreditlər vermək yolu ilə birbaĢa bu sahələrin inkiĢafına təsir edir, onların maliyyə
mənbələrinin avadanlıqla təmin olunmasını təĢkil edir. Sahibkarlara kömək məqsədilə kiçik və orta
sahibkarlıq üçün dövlət büdcəsindən ildə 10 milyona manata qədər vəsait ayrılır. Vergi formaları ilə dövlət
regionlarda yaĢayan əhalinin fərdi gəlirlərinin formalaĢmasına köməklik göstərir. Ünvanlı sosial yardım
regionda yaĢayan yoxsulların sayı, onların faktiki adambaĢına düĢən gəlirlərinin səviyyəsi ilə
qiymətləndirilir. Əgər adambaĢına düĢən gəlir səviyyəsi ehtiyac minimumundan aĢağıdırsa, bu səviyyəni
ehtiyac minimumuna qaldırmaq üçün dövlət vəsaitlər ayırır. Regionn digər əsas prioritet fəaliyyəti,
funksiyası dövlət üçün həmin regionda resursların istifadəsinə Ģərait yaratmaqdır. Bu məqsədlə investisiya
proqramları, investisiya fondu yaradılmıĢdır. Bu fondun əsas məqsədi investisiya proqramları tərtib
etməkdir. Azərbaycan respublikasında son 3 ildə investisiya fondu yaradılmıĢdır. Bu fondun əsas məqsədi
investisiya sahələrinin, o cümlədən turizmin inkiĢafına dəstək olmaqdır. Fondun idarə mənbəyi respublikada
mövcud olan gəlirlərin yuxarı olmasıdır. Bu siyasətin əsas quruluĢunda turizmə himayəçilik durur. Turizm
iqtisadi rolluna və iqtisadi potensialına görə qiymətləndirildikdə Azərbaycanda perspektiv sayılan sahə
strukturu təĢkil edilir. Turizm gəlirləri dövlət və bələdiyyə gəlirlərinin, əhali gəlirlərinin tərkib hissəsidir. 2
əsas yol ilə turizm potensialı olan regionlarda inkiĢafı təmin etmək mümkündür: Dövlət birbaĢa öz vəsaitləri
hesabına turizm kompleksləri tikməklə regionlarda turizmin inkiĢafına Ģərait yaratmaq, digər tərəfdən
sahibkarlara kömək etmək yolu ilə yerli və xarici investorları
turizmə cəlb etməklə inkiĢafa Ģərait yaratmaq. Təbii ki, 1-ci yol dövlət gəlirlərinin yüksək olması ilə
bağlıdır, həmçinin dövlət resurslarından səmərəli istifadə etmək lazımdır. Xarici turistlərə yönəldilən turist
sənayesi məhsulu və xidməti əsas götürülür və turist bazarı geniĢlənir. Turizmin dövlət tənzimlənməsinin 2ci yolundan istifadə etməklə inkiĢaf daha vacibdir. Bu məqsədlə sahibkarlıq gəlirlərinin turizm məqsədilə
istifadəsi rəqabət mühiti Ģəraitində daha səmərəli variant kimi qəbul olunur. Turizm sahibkarlığının digər
sahibkarlıq sahələri ilə əlaqəsi daha geniĢdir. ġəhərlərdə və digər ölkələrdə olan investorlar sahibkarlıq
mühiti yaradır. Sahibkarlıq turizm fəaliyyətində ayrı-ayrı kiçik sahibkarların birləĢməsi ilə bağlıdır. Belə ki,
otelçilik, ictimai iaĢə, mənzil tikintisi, kommunal təsərrüfat vahid turist ərazisində birləĢə bilər və öz
vəsaitlərini birgə istifadə edir. Bu məqsədlə sahibkarlıq mühiti yaradılır. Regional sahibkarlığın turizm
sferasında idarə olunmasının forma və metodlarından asılıdır. Ġlkin növbədə regionlarda turizm fəaliyyəti
regionlarda sahibkarlığın fəaliyyəti dövlət qeydiyyatından nkeçir. Bu məqsədlə fəaliyyətin əsas məqsədi
onun istehsal etdiyi və göstərdiyi turizmin ayrı-ayrı növləri və onların reallaĢması, satılması nəticэsində əldə
olunan gəlirlərin bölgüsü, yenidən bölgüsü layihələri yenidən tərtib olunur. Turizm saibkarlığının ümumi
gəlirləri onun bölgüsü, yerli və dövlət orqanlarının ödəmələridir. Müasir Ģəraitdə sahibkarlıq fəaliyyəti vergi
orqanlarında qeydiyyatdan keçirilir və sosial müdafiə fondunda soыial vergilərin toplanması üçün fərdi uçotn
sistemi ilə hesaba daxil olur. Turizm fəaliyyətində ayrı-ayrı funksiyalar, vəzifələr, ödəmələr, öhdəliklər
birbaĢa və dolayısı yolla regionun sosial ictimai həyatında iĢtirak etmək qabiliyyəti nəzərdə tutulur. Maddi
himayəçilik kreditlərlə və güzəĢtli maliyyə ayırmaları ilə baĢ verir. Turizmdə sahibkarlığın maliyyə dəstəyini
ayrı-ayrı sahibkarların xüsusi vəsaitləri və əhalinin vəsaitləri hesabına formalaĢdırmaq əsas istiqaməti təĢkil
edir. Bununla yanaĢı əhalinin rifahının yüksəldilməsi yolları onun maddi tələbatına yönəlməsi mənəvi
tələbatın artmasına təsir edir. Təcrübə göstərir ki, regionlarda əhalinin həyat səviyyəsi yüksəldikcə maddi
tələbatın ödənilməsi ilə yanaĢı turizm tələbatı da prioritet istiqaməti təĢkil edir. Turizm məhsulunun qiyməti,
onun xidmət Ģəraiti tələbatçıların tələbatının formalaĢmasına təsir edir. Ona görə də müasir Ģəraitdə turizmi
inkiĢaf etdirmək üçün onun bazarını təĢkil etmək və turistlərin istehlak davranıĢına uyğun olaraq
seqmentləĢdirmək təĢkilati quruluĢ kimi inkiĢaf etdirilir. ÜDM-un artımı turizmin inkiĢafına maddi əsas
yaradır. Büdcədən ayrılan vəsaitlər, turizmdən tutulan vergilər, yaĢlı kreditlər, xarici investorların turizmdə
müĢtərək iĢtirakı bu sahənin inkiĢafına təsir edir.
Ġnvestorlar xarici investorlara və respublikada sahibkarlıqla məşğul olan investorlara bölünür.
Ġnvestorların rəqabət mühiti Ģəraitində turizmə risk etməsi bu sahənin dövlət tərəfindən təminatçı kimi çıxıĢ
etməsi ilə bağlıdır. TəĢkilati quruluĢ olaraq dövlət regionda digər sahələrin inkiĢafına da Ģərait yaradır.
Turizmin təĢkilati problemləri regionlarda infratstrukturların inkiĢafına mülkiyyət formasından asılı
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olmayaraq yönəldilən kapitalla ölçülür. Belə ki, neft gəlirlərinin bir hissəsi müasir Ģəraitdə qeyri-neft
sektoruna bölünür. Turizmin sahibkarlığı daxilində bir sıra vəzifələr bu sahənin imicini yaradır. Turizmin
səmərəliyinin təĢkili onun davamlı, dayanıqlı və rəqabət mühiti Ģəraitində uzunmüddətli fəaliyyət üçün baza
yaradır. Turizm fəaliyyətinin regionlarda təĢkili region tabeliyində olan resursların pullu ödəmələr yolu ilə
istifadəsinə və onun təkrar istehsalına zəruri olan, lazım olan vəsaitlərin düzgün bölgüsünə
yönəldilir.Sahibkarlığın inkiĢafının bir sıra meyar, resurs təminatı və ilkin Ģəraiti vacibdir. Turizm sferası
sahibkarlığın inkiĢafı baxımından əlveriĢli, iqtisadi cəhətdən səmərəli sahədir. Regionlarda turizmin
sahibkarlığı üçün ilkin potensial mövcuddur. Belə ki, Azərbaycan Respublikası ərazisinin coğrafi iqlim
Ģəraiti onun əhalisinin yerləĢməsi, məskunlaĢması və bir sıra regionların tranzit mühiti turizmin inkiĢafına
Ģərait yaradır. Əgər biz regionları turizm potensialının səviyyəsinə və onun struktur tərkibinə görə iqtisadi
regionlara bölsək, onda bir sıra regiondaxili zonalar yaratmaq imkanı artar. Turizmin inkiĢafı üçün
regiondaxili komplekslər-infrastruktur, rekreasiya obyektləri203 nin istifadəyə verilməsi əlveriĢli coğrafi
Ģəraitlə bağlıdır. Azərbaycan Respublikası 3 istiqamətdə beynəlxalq səviyyəli yollarla əhatə olunur və bu
yolların infrastrukturasının təzələnməsi həmin yollar üzərində tikilən və tikiləcək rekreasiya obyektlərinin
standartlara uyğun inkiĢafı bu sahələrdə kompleks sahibkarlıq mühitini yaradır. Regionlarda yay və qıĢ
turizm bazalarının yaradılması, müalicə və istirahət məqsədləri üçün turist bazaları, 2-3 günlük istirahət üçün
göndəriĢlə reallaĢan turist bazaları daha əhəmiyyətlidir. Turizmin inkiĢafında sahibkarlıq fəaliyyəti qarıĢıq
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə də təmin olunur. Belə ki, regionların mövcud potensialının müxtəlif sahibkarlıq üzrə
ixtisaslaĢması, iĢ qüvvəsinin universal istifadə olunması sahibkarlığın artımına səbəb olur və regionlarda
təbii sərvətlərin, dağ, meĢə, dəniz təsərrüfatının, əhalinin Ģəxsi təsərrüfatının turizm sənayesində və turizm
ərzağının istehsalında istifadə edilməsi Ģəhərlərə nisbətən daha üstün olur. Regionlarda turizm sahibkarlığı
mövsümi xarakter daĢıyır. Mövsümilik isə regionların Ģəraitinin daima turizm dövriyyəsində turizm
ehtiyatları kimi istifadə olunmasına gətirib çıxarır. Turizm ehtiyatlarını artırmaq üçün fiziki Ģəxslər, hüquqi
Ģəxslər əsas rol oynayır. Regionlarda turizmin xüsusiyyətləri dünya turist təĢkilatlarının və dünya turizm
ölkələrində olan ümumi təcrübələrlə yanaĢı sahibkarlıq mühiti ilə formalaĢır və inkiĢaf edir. Turizm
məhsullarının regional xüsusiyyətləri, onun bazarı sahibkarlığın formalarını yaradır. Sahibkarlıq formaları
sahibkarlıq məhsulunun çeĢidini, keyfiyyətini formalaĢdırır. Bununla yanaĢı sosial və iqtisadi artım
baxımından sahibkarlığa dövlətin təsiri xüsusi razılıqlar mövcud olur. Sosial inkiĢaf baxımından proqram
xarakterli region tədbirlərini həyata keçirmək üçün sosial yönümlü tədbirlər dövlətin əsas vəzifəsi kimi
formalaĢır:
1. Uzaq dağ rayonlarında əhalinin məskunlaĢması məqsədilə sahibkarlıq inkiĢaf etdirilir.
2. Əhalinin məĢğulluğu, onların təbii artımının təĢkili üçün güzəĢtli kreditlər, maliyyə sanksiyaları,
subsidiyalar tətbiq olunur.
Sahibkarlar arasında iqtisadi cəhətdən əsas maraq prinsipi eyni məsrəflərdə müxtəlif gəlirlər əldə etmək
qabiliyyəti inkiĢaf etdirilir. Bununla yanaĢı subsidiyaların verilməsi və ya uzunmüddətli tikinti infrastrukturu
layihələrinə qoyulan vəsaitlərə kreditlər verilməsi sahibkarlığa marağı artırır və öz xüsusi vəsaitlərini bu
sahibkarlığa yönəltməyə sövq edir. Hər bir sahibkar öz xüsusi vəsaitləri ilə yanaĢı digər vəsaitlərin, digər
subsidiyaların vəsaitlərinin turizm dövriyyəsinə cəlb edilməsinə imkan yaradır. Təbii ki, bu təsərrüfat
əlaqələri, ümumi qaydalar, müqavilələr və gəlirlərin əlveriĢli bölgüsü ilə təmin olunur.
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STĠMULLAġDIRILMASI STRATEGĠYASI
Magistr Fatma Vəliyevanın “Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşunun
stimullaşdırılması strategiyası” məqaləsində qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətləri və investisiya
qoyuluşunun stimullaşdırılması strategiyasının əsas hədəfləri, investisiya mühitinin əlverişliyi və onun
yüksəldilməsi imkanları, investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi
istiqamətləri araşdırılmışdır.
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В НЕ НЕФТЯНОЙ СЕКТОР В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В статьеМастера Фатмы Велиевой «Стратегическое стимулирование инвестиций в не нефтяной сектор в Азербайджане» фокусируется на ключевых целях тенденций развития ненефтяного
сектора и стратегий поощрения инвестиций, ограничений инвестиционного климата и возможностей для его поощрения инвестиций и совершенствования механизмов стимулирования инвестиций.
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STRATEGIC STIMULATION OF INVESTMENTS
IN NON-OIL SECTOR IN AZERBAIJAN
Master FatmaValiyeva‟s article "Stimulating Investment in Non-Oil Sector in Azerbaijan" explores
trends in non-oil sector development trends and investment promotion strategies, investment climate
constraints and opportunities to improve investment, and investment promotion mechanisms.
Key words: non-oil, economics, investment, investor, capital, industry, strategy, competition, financial
market, entrepreneur, import, export, stimulation, workforce, domestic market, foreign market
Müəyyən edilmiĢ hədəflərə çatmaq üçün iki istiqamətdə qeyri-neft sənaye sahəsinin
rəqabətqabiliyyətinin artırılması və strukturunun təkmilləĢdirilməsi üzrə tədbirlər həyata
keçiriləcək.Ġqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətinin artırılması makroiqtisadi sabitliyin qorunması, monetar və
fiskal siyasətin koordinasiyasının gücləndirilməsi, maliyyə xidmətləri bazarının inkiĢaf etdirilməsi, biznes
mühitinin daha da yaxĢılaĢdırılması və özəl təĢəbbüsün dəstəklənməsinin geniĢləndirilməsi kimi hədəflərə
nail olunması da qeyri-neft sənayesinin inkiĢafına əsaslı təkan verəcək.Yaradılan əlveriĢli investisiya mühiti,
təsərrüfat fəaliyyətinin inkiĢafı ilə bağlı həyata keçirilən islahatlar 2014-2020-ci illər ərzində qeyri-neft
sənaye sahələrinin daha intensiv inkiĢafını təmin edəcək. Ġnvestisiya fəallığı ölkənin istehsal sahələrinin,
xidmət sektorunun sosial-iqtisadi nəticələrinin effektliyini artırıb, milli iqtisadiyyatın makroiqtisadi
göstəricilərini yüksəltməkləmüasir inteqrasiya, qloballaĢma dövrünün tələblərinə uyğun düĢünülmüĢ,
uzunmüddətli iqtisadi siyasət xəttinin əsas tərkib hissəsini təĢkil etməkdədir. (7, s. 47
Qeyri-neft sənayesinə investisiya qoyuluĢunun istiqamətləri aĢağıdakıları əhatə edir:
- yeni obyektlərin yaradılması və müasir tələblərə uyğun qurularaq fəaliyyət göstərən müəssisələrin
inkiĢafı;
-istehsal güclərinin artırılması məqsədilə müəssisələrin müəyyən fəaliyyət sahələrinin, yaxud mövcud
sexlərinin geniĢləndirilməsi;
-istehsalın texniki-iqtisadi səviyyəsini yüksəltməklə müəssisənin və ya ayrı-ayrı struktur bölmələrin,
sexlərin texniki-texnoloji cəhətdən silahlandırılması;
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- müəssisənin əsas istehsal fondlarının modernləĢdirilməsi;
- müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinin investisiya təminatı;
-qiymətli kağızlar (səhmlər, istiqrazlar, sertifikatlar) vasitəsilə müəssisəyə investisiya yatırımları;
- yeni və orijinal məhsulların istehsalına investisiyalar;
- fəaliyyətdə olan istehsal sahələri çərçivəsində yeni növ məhsullar istehsalına qoyulan investisiyalar;
-intellektual dəyərlərin inkiĢafına yönələn investisiyalar (kəĢflər, nou-hau, ixtiralar, elmi tədqiqatlar). (5,
s.85)
Ġnvestisiya ssenarisi qeyri-neft sənayesinə daxil olan ənənəvi sahələrin maddi-texniki bazasının
təkmilləĢdirilməsinə, onların rəqabətyönümlü məhsul istehsal etməsinə, infrastruktur sisteminin
təkmilləĢdirilməsinə, müəssisələrin ixrac potensialının yüksəldirməsinə yönəldiləcəkdir.Bu ssenari kimya,
maĢınqayırma, metallurgiya, yeyinti, yüngül və digər sənaye sahələrinə investisiya yatırımı imkanını
artıracaqdır.Ölkədə istehsal olunan avadanlıqların keyfiyyətinin artırılması və müasir bazar tələblərinə
uyğunlaĢdırılması əsaslı investisiya qoyuluĢları vasitəsi ilə həyata keçiriləcək.Belə inkiĢaf tendensiyası
əvvəllər xarici ölkələrdən idxal olunan bir çox malların tədricən Azərbaycanda istehsal olunmasına imkan
yaradacaqdır.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢafının müəyyən edilmiĢ prioritet istiqamətlərini nəzərə alaraq, həyata
keçiriləcək investisiya qoyuluĢunun stimullaĢdırılması strategiyasının baĢlıca məqsədi ölkə iqtisadiyyatının
qeyri-neft sektorunun inkiĢafının prioritetlərinə uyğun olaraq idxal əvəzləyici və ixracyönümlü xarici
investisiyaların axınının stimullaĢdırılması, qeyri-neft ixracının həcminin artırılması və yeni bazarlara çıxıĢın
təmin olunmasıdır. Bu məqsədə çatmaq üçün aĢağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi vacibdir:
- Qeyri-neft sektorunda biznes və investisiya mühitinin davamlı olaraq inkiĢaf etdirilməsi;
- Qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün əsas istiqamətlərin
müəyyənləĢdirilməsi;
- Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoruna yüksək əlavə dəyəri olan xarici investisiyaların həcminin
artırılması və strukturunun təkmilləĢdirilməsi;
- Ġnvestisiya mühitinin cəlbediciliyini yüksəldən kreativ (müəlliflik hüququna əsaslanan) iqtisadiyyatın
inkiĢaf etdirilməsi;
- Qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsinin intensivləĢdirilməsi məqsədi ilə
stimullaĢdırıcı mexanizmlərin tətbiq olunması, dövlət və özəl sektoru arasındakı investisiya əməkdaĢlığının
inkiĢaf etdirilməsi;
- Maliyyə bazarı vasitəsi ilə investisiyaların cəlb edilməsinin intensivləĢdirilməsi;
- Xarici investisiyaların iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi məqsədi ilə qeyri-neft sektorunun
prioritetləĢdirilmiĢ sahələrinə daha intensiv cəlb edilməsi və sahəvi klasterlərin yaradılmasına yönəldilməsi;
- Qeyri-neft ixracının təĢviqi məqsədi ilə xarici ticarət prosedurlarının daha da sadələĢdirilməsi və
davamlı təkmilləĢdirilməsi;
- Ġxracatçılara dövlət dəstəyinin artırılması üçün yeni səmərəli mexanizmlərin yaradılması;
- Sahibkarlıq subyektlərinin ixrac qabiliyyətinin artırılması üçün informasiya və məsləhət xidmətlərinin
əhatə dairəsinin daha da geniĢləndirilməsi;
- Xarici bazarlarda brendləĢdirmə, mal və xidmətlərin təĢviqi iĢlərinin təkmilləĢdirilməsi;
- Xarici bazarlara qeyri-neft ixracının stimullaĢdırılması vasitəsilə ixrac coğrafiyasının geniĢləndirilməsi
və mal diversifikasiyasının təmin edilməsi;
- Ġnvestisiyaların və ixracın təĢviqi üzrə institutsional çərçivənin daha da təkmilləĢdirilməsi.(3, s.90)
Ġnvestisiyaların tələb olunan həcm və keyfiyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə ölkədə investisiya
mühitinin daha da yaxĢılaĢdırılması qarĢıda duran əsas vəzifələrdəndir. Bunun üçün aĢağıda qeyd
olunantədbirlər həyata keçirilir:
- Ģəxsi mülkiyyətin qorunması və korporativ idarəetmənin təkmilləĢdirilməsi;
- mülkiyyətin formasından asılı olmayaraq bütün investorlar üçün daha əlveriĢli rəqabət mühitinin
yaradılması;
- stabil normativ-hüquqi rejimin təmin edilməsi məqsədi ilə dövlətin rolunun artırılması;
- investisiya fəaliyyətinin normativ-hüquqi bazasının daha da təkmilləĢdirilməsi;
- investisiya obyektlərinin seçimi və təhlili məqsədi ilə müəssisələr haqqında investorların
məlumatlandırılması sisteminin yaxĢılaĢdırılması;
- əmanətlərin investisiyalara səmərəli transformasiyasını təmin edən müasir institutsional infrastrukturun
inkiĢaf prosesinə yardımın artırılması;
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- biznesin informasiya təminatının yaxĢılaĢdırılmasına, mühasibat uçotunun və statistikanın beynəlxalq
standartlara uyğunlaĢdırılması. (4, s,125)
Ölkədə investisiya qoyuluĢunun stimullaĢdırılması istiqamətində müvafiq dövlət qurumları fəaliyyət
göstərir:
“Azərbaycan Ġnvestisiya ġirkəti" ASC
―Azərbaycan Ġnvestisiya ġirkəti" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (AĠġ) Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2006-cı il 30 mart tarixli 1395 nömrəli ―Ġnvestisiya fəaliyyətinin təĢviqi üzrə əlavə tədbirlər
haqqında‖ Sərəncamı ilə yaradılmıĢdır. AĠġ-in əsas məqsədi mövcud və yeni kommersiya müəssisələrinə
yerli və xarici investorlar cəlb etməklə və öz vəsaiti hesabına müddətli investisiya qoyuluĢları vasitəsilə
Azərbaycan ərazisində iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsidir.
Azərbaycanda Ġxracın və Ġnvestisiyaların TəĢviqi Fondu (AZPROMO)
Dövlət və özəl sektorun birgə təĢəbbüsü olan Azərbaycanda Ġxracın və Ġnvestisiyaların TəĢviqi Fondu
(AZPROMO) Azərbaycan Respublikasının Ġqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən 2003-cü ildə təsis
edilmiĢdir. TəĢkilatın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri xarici investorlar, yerli istehsalçılar və hökumət
arasında körpü funksiyasını həyata keçirməkdən ibarətdir.
Bütün bunlarla yanaĢı, aĢağıdakı istiqamətlər üzrə stimullaĢdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsinə və
təkmilləĢdirilməsinə ehtiyac vardır:
- Qeyri-neft sektorunun davamlı inkiĢafına və əhalinin istehsal sahəsində məĢğulluğunun artırılmasına
yönəlmiĢ innovativ və yüksək texnologiyalar əsasında rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının inkiĢafı, habelə
sahəvi klasterlərin yaradılması üçün münbit Ģəraitin yaradılması, eləcə də istehsalın təĢkili və inkiĢafına
xarici investisiyaların yatırılmasının stimullaĢdırılması məqsədi ilə prioritet sektorlar üzrə ixtisaslaĢmıĢ
sənaye parklarının, texnoparkların, biznes inkubatorların, turizm və rekreasiya zonalarının və digər
strukturların yaradılması və inkiĢaf etdirilməsinin dəstəklənməsi;
- BirbaĢa xarici investisiyaların cəlb edilməsi sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni nəzərə alaraq
investisiya layihələri üzrə güzəĢtlər sisteminin geniĢləndirilməsi;
- Ölkənin regionlarında, xüsusilə infrastrukturla lazımi səviyyədə təmin olunmamıĢ ərazilərdə
rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalının inkiĢafı, bu prosesə xarici investisiyaların yatırılmasının
stimullaĢdırılması məqsədilə investisiya layihələrinin zəruri infrastrukturla təminat sisteminin daha da
təkmilləĢdirilməsi;
- QarĢılıqlı əlveriĢli Ģərtlər əsasında ictimai əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsində, xüsusilə
infrastruktur təminatı sahəsində dövlət və özəl biznes arasında orta və uzun müddətli əməkdaĢlığı təmin
etmək, bu layihələrə xarici investorları cəlb etmək məqsədi ilə dövlət-özəl sektorlar arasında tərəfdaĢlıq
mexanizminin yaradılması;
- Xarici investorlar tərəfindən ölkədə istehsal olunan məhsullarda və göstərilən xidmətlərdə yerli
komponentin (yerli xammal, komplektləĢdirici hissələr və detallar, xidmətlər) artırılması üçün xarici
investorlar və yerli istehsalçılar arasında kommersiya əlaqələrinin yaradılması məqsədilə təchizatın inkiĢaf
proqramlarının təĢkili. (9, s.143)
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QEYRĠ – NEFT SEKTORUNUN ƏSAS SAHƏLƏRĠ
VƏ ONLARIN ĠNKĠġAF XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
Magistr Fatma Vəliyevanın “Qeyri – neft sektorunun əsas sahələri və onların inkişaf
xüsusiyyətləri”məqaləsində Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişaf etmiş əsas sahələri, onların müasir
inkişaf xüsusiyyətləri və son illərdə bu sahələrin artım səviyyələri göstərilmişdir.
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И ИХ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
В статье Мастера ФатмыВелиевой «Основные направления не нефтяного сектора и их характеристики развития» излагаются основные направления ненефтяного сектора в Азербайджане, их
современные особенности развития и уровни роста этих районов в последние годы.
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MAIN AREAS OF NON-OIL SECTOR AND THEIR DEVELOPMENTAL FEATURES
MasterFatmaValiyeva‟s“Main Areas of Non-Oil Sector and Their Developmental Features” article
covers the non-oil sector in Azerbaijanthe main areas of development, their modern development
characteristics and the growth levels of these areas in recent years.
Key words: non – oil, development, economy, industry, construction, tranportation, tourism agriculture,
information and communication, strategy, kapital investment, production, state regulation, state program
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin (AR DSK) mövcud metodologiyasına görə,
iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun sahələrinin statistik təsnifatı fəaliyyət növləri üzrə aĢağıdakı kimidir:
- sənaye (xam neft və təbii qaz hasilatı, neft emalı sferası istisna olmaqla);
- kənd təsərrüfatı, meĢə təsərrüfatı və balıqçılıq;
- emal sənayesi;
- elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüĢdürülməsi və təchizatı;
- su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı;
- tikinti; - ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri;
- nəqliyyat və anbar təsərrüfatı;
- turistlərin yerləĢdirilməsi və ictimai iaĢə;
- informasiya və rabitə;
- maliyyə və sığorta fəaliyyəti;
- daĢinmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar;
- peĢə, elmi və texniki fəaliyyət;
- təhsil;
- əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi;
- inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi;
- istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət;
- digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi. (1, s,15)
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2014-cü ilin sonlarından etibarən dünya bazarında neftin qiymətinin sürətlə ucuzlaĢması, maliyyə
böhranının dərinləĢməsi Ģəraitində Azərbaycanın davamlı inkiĢafının təmin olunmasında iqtisadiyyatın
Ģaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkiĢafını həlledici rol oynayacaqdır. Heç Ģübhəsiz, qeyri-neft
sektorunun inkiĢafında neft gəlirləri hesabına iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi istiqamətində reallaĢdırılan
tədbirlərin mühüm rolu olmuĢdur. Ġqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi və qeyri-neft sektorunun inkiĢafına zəmin
yaratmaq üçün inkiĢaf proqramları əsasında kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsinə, bu fəaliyyətlə
məĢğul olanlara güzəĢtli kreditlərin ayrılmasına, kənd təsərrüfatına subsidiyaların yönəldilməsinə, ölkə
ərazisində nəqliyyatkommunikasiya infrastrukturunun yenidən qurulmasına milyardlarla dollar həcmində
vəsait xərclənmiĢdir. Bütün bunlar iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda böyük canlanmaya səbəb olmuĢdur.
Hazırda Azərbaycanda istehsal edilən qeyri-neft məhsulları, o cümlədən elektrik maĢınları və avadanlıqları,
onların hissələri, kimya sənayesi məhsulları, tikinti materialları, hazır toxuculuq məmulatları və s. müxtəlif
bölgələrə ixrac edilir. Göründüyü kimi, keçid iqtisadiyyatını uğurla baĢa çatdıran Azərbaycan qarĢısında
dayanan ən baĢlıca vəzifə öz təbii resurslarından məqsədli Ģəkildə istifadə edərək iqtisadiyyatıəhəmiyyətli
dərəcədə Ģaxələndirə və onun neftdən asılılığını minimuma endirə bilməkdir. Bu strategiya nəticəsində
ölkədə tikinti, turizm, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları
sektorlarında davamlı artım tendensiyası davam edir. (3. s, 85)
Ölkə iqtisadiyyatının Ģaxələndirilməsinin uğurlu nəticələrindən sayılan qeyri-neft sektorunun dinamik
inkiĢafını müsbət amil kimi dəyərləndirən Prezident Ġlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin sosialiqtisadi inkiĢafının yekunlarına və qarĢıda duran vəzifələrə həsr olunmuĢ iclasında demiĢdir: ―Bizim
uğurlarımız, doğrudan da, tarixi xarakter daĢıyır. Altı ay ərzində iqtisadiyyatımız inkiĢaf edib, baxmayaraq
ki, neftin qiyməti aĢağı səviyyədədir. Baxmayaraq ki, qonĢuluqda iqtisadi vəziyyət hələ ki, o qədər də
müsbətə doğru dəyiĢməyib, Azərbaycan iqtisadiyyatı inkiĢaf edir. Bax, indi gətirəcəyim rəqəmlər bunu
göstərəcək və sübut edəcək ki, bu, doğrudan da tarixi nailiyyətdir. Beləliklə, 6 ayda iqtisadiyyat 5,7 faiz
artmıĢdır. Bu, çox gözəl göstəricidir, ölkəmizin dinamik inkiĢafını sübut edir. Bundan da gözəl göstərici
qeyri-neft sektorunun inkiĢafıdır. Burada da biz 9,2 faiz artımı görürük‖.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində iqtisadiyyatın
qeyri-neft sektorunda 20637.0 milyon manatlıq əlavə dəyər yaradılmıĢ və ümumilikdə onun 52.6%-i sosial
və digər xidmətlər, ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri və tikinti sahələrinin payına düĢmüĢdür.
(https://economy.gov.az 2018)
2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyər
əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2% artmıĢdır. Qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyərin
ÜDM-də xüsusi çəkisi 55.8% təĢkil etmiĢdir. Qeyri-neft sektorunun alt sahələri üzrə ÜDM-ə ən çox müsbət
töhfə verən sahələr nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, tikinti və ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələri
olmuĢdur. Qeyri-neft sektorunun əksər sahələrində yaradılmıĢ əlavə dəyərin artım tempi əvvəlki ilin müvafiq
dövrünə nisbətən yüksək olmuĢdur. (https://economy.gov.az 2018)
2017-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən kənd, meĢə və balıqçılıq təsərrüfatları sahəsində 7.6%,
ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində 2.4%, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində 7.1%,
turistlərin yerləĢdirilməsi və ictimai iaĢə sahəsində 7.4%, informasiya və rabitə sahəsində 4.9%, sosial və
digər xidmətlər sahəsində 0.6% artım qeydə alınmıĢdır. (https://economy.gov.az2018)
Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda baĢ verən inkiĢafdan əlavə aparılan çoxlu təhlillər göstərdi ki,
ölkənin qeyri-neft sektorunun davamlı inkiĢafına və onun ixrac imkanlarının geniĢləndirilməsinə mənfi təsir
göstərən bir sıra problemlər qalmaqdadır və onları aĢağıdakı kimi təsnifləĢdirmək olar:
- iqtisadiyyatda uzun müddət yanacaq-energetika sektorunun əsas aparıcı qüvvə kimi çıxıĢ etməsi;
- qeyri-neft sektorunun inkiĢafı sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin icrasında olan ləngimələr;
- perspektivli və potensial inkiĢafa malik sahələrə, müəssisələrə investisiya qoyuluĢlarında səmərəli və
güzəĢtli yanaĢma probleminin qalması;
- ölkədə müasir elmi və intellektual potensialın dağınıqlığı;
- bu sahədə yüksək ixtisaslı, peĢəkar mütəxəssislərin, intellektual qabiliyyətli insanların hazırlanmasının
aĢağı səviyyəsi;
- innovasiya fəaliyyətinin inkiĢafını təmin edəcək tənzimləmə mexanizminin və infrastrakturun kifayət
qədər inkiĢaf etməməsi;
- müasir keyfiyyət standartlarının tətbiqinin kifayət qədər formalaĢmaması;
- regional inkiĢafda hələ ki, fərqlərin mövcudluğu və qeyri-neft sənaye müəssisələrinin inkiĢafının
mərkəzə meylliyi;

354

- istehsal fondlarının, texnoloji avadanlığın amortizasiyasının yüksəkliyi, yeni və müasir avadanlıqların
tətbiq əmsalının aĢağı olması;
- məhsul istehsalında material və enerji tutumluğunun səviyyəsinin yüksəkliyi;
- idarəetmə sisteminin və menecmentin peĢəkarlıq səviyyəsinin müasir tələblərə cavab verməməsi.
- qeyri-neft sektorunda əsas sahə olan qeyri-neft sənayesində olan texniki və texnolojı bazanın
mütərəqqi inkiĢafdan geriliyi;
- qeyri-neft sənaye müəssisələrinin rəqabətqabiliyyətli, innovasiyayönümlü məhsul istehsalına meylli
olmaması;
- qeyri-neft sənaye sahələrinin, müəssisələrinin ixrac potensialının xüsusi çəkisinin tədiyyə balansında,
xarici ticarətdə aĢağı göstəriciyə malik olması və sair problemlər. (5, s.95)
Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda davamlı inkiĢafa nail olmaq və bu sahədə mövcud
problemləri aradan qaldırmaq, ayrı-ayrı sahələrin inkiĢafını təmin etmək üçün qeyri-neft sektoruna xarici
investisiyaların fəal cəlb edilməsi, istehsalda müasir texnologiyaların istifadəsinə münbit Ģərait yaradılması
və mütərəqqi menecment metodların istehsala tətbiqinin stimullaĢdırılması, bazara çıxarılan məhsul və
xidmətlərin keyfiyyətinin beynəlxalq standartlara uyğunlaĢdırılması, maliyyə bazarlarına çıxıĢ imkanlarının
geniĢləndirilməsi, mövcud qanunvericilik bazasının təkmilləĢdirilməsi, sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə
təminatının yaxĢılaĢdırılması, onların təĢəbbüslərinin dəstəklənməsi innovasiya fəaliyyətinin
geniĢləndirilməsi qeyri-neft sektorunda yuxarıda göstərilən problemlərin həll olunmasına təminat yarada
bilər. (1. s, 58)
Ölkədə qeyri-neft senayesinin inkiĢafı ilə əlaqədar yuxarıda sadalanan problemlərin həlli istiqamətində
həyata keçirilən dövlət proqramları və konkret tədbirlər iqtisadiyyatın diversifikasiyası və yeni sənaye
sahələrinin inkiĢafı üçün geniĢ imkanlar açmalıdır. Bütün bu kimi müsbət meyillər əsas götürülərək,
Azərbaycan Respublikasında 2015-2020-ci illərdə qeyri-neft sənayesinin inkiĢaf prioritetlərinə aĢağıdakılar
aid edilir:
- regionlarda rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsullar istehsal edən, müasir texnologiyalara
əsaslanan müəssisələrin yaradılması, bu ərazilərdə istehsal olunan məhsulların region və dünya bazarlarına
ixracına stimul verilməsi;
- sənaye siyasətinin vacib hissəsi olan Xüsusi Ġqtisadi Zonaların yaradılması məqsədilə zəruri olan
tədbirlərin həyata keçirilməsi;
- ölkə iqtisadiyyatı üçün böyük əhəmiyyətə malik olan kimya sənayesinin yenidən qurulması və
inkiĢafına nail olunması, istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi, onların emal dərinliyinin
artırılması;
-Azərbaycanın maĢınqayırma sənayesinin inkiĢafının sürətləndirilməsi, istehsal olunan məhsulların
xarici bazarlara çıxarılmasının və rəqabətədavamlılığının təmin edilməsi, neftmaĢınqayırma sənayesinin
inkiĢafının bərpa edilməsi;
- zəngin ehtiyatlara malik qara və əlvan metallurgiyanın inkiĢaf etdirilməsi;
- yüngül sənayenin inkiĢafının müasir tələblərə uyğunlaĢdırılması, daxili və xarici bazarlarda bu
məhsulların rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi;
-yeyinti məhsullarının rəqabətədavamlılığının təmin edilməsi ucun qiymətli bioloji komponentlərlə
zəngin yerli xammaldan istifadə etməklə məhsulların mənimsənilməsi, bu məhsulların bioloji dəyərliliyinin
və dad keyfiyyətinin artırılması;
- ölkədə yeni və müasir sahə olan nanotexnologiyanın inkiĢafına nail olunması, bu sahədə olan bütün
imkanların səfərbər edilməsi;
- respublikada kosmik sənayenin yaradılması, inkiĢafı üçün iĢlərin sürətləndirilməsi;
- gəmiqayırma sahəsində tədbirlərin geniĢləndirilməsi və bu sahənin inkiĢaf imkanlarının artırılması;
- elektron və digər avadanlıqların istehsalının geniĢləndirilməsi, bu sahədə ixtisaslaĢmanın
dərinləĢdirilməsi;
-tikinti materialları sənayesinin inkiĢaf etdirilməsi, bu sahədə mövcud olan xammal və ehtiyatlardan
istifadənin ekoloji cəhətdən səmərəliliyinin artırılması.(5, s.104)

355

ĠSTĠFADƏ OLUNMUġ ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

356

Ġ.Abbasov, T.Əliyev. ―Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı‖. Bakı 2017
Osman Nuri Aras, Elçin Süleymanov. ―Azərbaycan Ġqtisadiyyatı‖ Bakı 2010
Allahverdiyev H, Qafarov K, Əhmədov Ə. ―Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi‖ Bakı 2017.
Səmədzadə ġ.Ə., Musayev V.R, Seyfullayev Ġ.Z. Sahibkarlığın əsasları. Bakı 2000
A.ġəkərəliyev, Q.ġəkərəliyev. ―Azərbaycan iqtisadiyyatı: reallıqlar və perspektivlər‖ Bakı 2016
Qafarov ġ.S. MüasiriqtisadisistemvəqloballaĢma. Bakı 2004
http:⁄⁄ elibrary.az- Elektron kitabxana
Osman Nuri Aras, Elçin Süleymanov. ―Azərbaycan iqtisadiyyatı‖ Bakı 2010
https://economy.gov.az–Azərbaycan Respublikasının Ġqtisadiyyat Nazirliyi
http://www.azstat.org- Dövlət Statistika Komitəsi

Kutais SARIYEV,
Dosent, Bakı Dövlət Universiteti
Fərqanə QAFAROVA,
bakalavr, Bakı Dövlət Universiteti
YANLIġ, QEYRĠ-DƏQĠQ VƏ TƏHRĠF EDĠLMĠġ ĠQTĠSADĠ
ĠNFORMASĠYANIN MÜMKÜN MƏNFĠ CƏHƏTLƏRĠ
İnformasiya cəmiyyət arasında fikir formalaşdırır. Buna görə də insanlara doğru, düzgün informasiya
ötürmək lazımdır. Yəni hər hansı bir məlumatı, xəbəri izləyicilərə çatdırmadanöncə informasiyanın
düzgünlüyünü müxtəlif faktlarla təsdiqləmək lazımdır. Yanlış məlumat hər hansı bir böyük təşkilatın,
müəssisənin, dövlətin işlərinin pis nəticələnməyinə səbəb ola bilər. Müasir dövrdə informasiya cəmiyyətdə
əsas strateji resursa çevrilmişdir və informasiya sahəsinin ictimai rolu getdikcə daha da artmaqdadır.
İqtisadiyyatın davamlı inkişafı, makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi üçün informasiyaların vaxtında
ötürülməsi, sayt və qəzetlərdə yerləşdirilməsi, əhalinin vaxtında məlumatlandırılması ilk növbədə
informasiya haqqında qanun aktlarının tələb və prinsiplərinə uyğun olmalıdır. Bu onu ifadə edir ki, ölkədə
həyata keçirilən islahatlar və ciddi struktur dəyişiklikləri gələcəkdə öz müsbət nəticəsini verməlidir.
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Информация формирует мнение в обществе. Поэтому нужно передать людям правильную, достоверную информацию. Т.е. перед тем как передать слушателям любую информацию, любое сообщение, следует разными фактами подтвердить достоверность информации. Неверная информация
может привести к отрицательным последствиям в работе какой – либо крупной организации,
учреждения, государства. В современное время информация стала основным стратегическим ресурсом в обществе и все больше растет общественная роль области информации. Своевременная
передача информаций, размещение в сайтах и газетах, своевременное информирование населения
для устойчивого развития экономики, обеспечения макроэкономической стабильности, в первую
очередь, должны соответствовать требованиям и принципам актов закона об информации. Это
означает, что реформы и серьезные структурные изменения, осуществляемые в стране, должны
дать в будущем свой положительный результат.
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THE POSSIBLE NEGATIVE FEATURES OF INCORRECT,
INACCURATE AND DISTORTED ECONOMIC INFORMATION
Information creates an idea among society. That's why people need to communicate accurate
information. In other words, it is necessary to confirm the accuracy of the information before it can be
transmitted to the audience. Inaccurate information can lead to bad results of any major agency, enterprise,
or state affairs. In modern times, information has become a major strategic resource in society, and the
public role of the information area is gradually increasing. Sustainable development of the economy, timely
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transmission of information for the purpose of macroeconomic stability, placement in sites and newspapers,
timely awareness of the population, primarily should comply with the requirements and principles of the law
on information. This indicates that the reforms implemented in the country and serious structural changes
should give positive results in the future.
Key words: misinformation, distorted information, strategic resource, awareness, sustainable economic
development, macroeconomic stability.
Ġnformasiya insana onun hissi qavrayıĢları və təsəvvürləri sayəsində çatır. Ġnformasiya bütün hallarda mənbə
və istehlakçının, yəni, qəbul edənin mövcudluğunu nəzərdə tutur. Müəssisələrdə idarəetmə prosesi nəzərdən
keçirilərkən informasiya anlayıĢı kimi müəyyən məlumatlar nəzərdə tutulur. Ġstifadə obyektindən asılı olaraq
müxtəlif tip informasiyalar mövcuddur. Bunlardan biri də iqtisadi informasiyadır. Ġqtisadi informasiya idarəetmə
məqsədi üçün təyin olunur. Ġqtisadi informasiya özü də müxtəlif cür olur. O ya artıq baĢ vermiĢ, ya da gələcəkdə
baĢ verəcək iqtisadi prosesləri özündə əks etdirir. KeçmiĢdə baĢ vermiĢ hadisə barədə danıĢılarsa hesablama ilə
əlaqədar informasiya nəzərdə tutulur. Əgər, əksinə gələcəkdə baĢ verəcək proseslə bağlıdırsa bu zaman artıq
planlaĢdırma ilə bağlı informasiyadan istifadə olunur.
Ġqtisadi informasiyanın mühüm xüsusiyyətlərindən biri də assimmetriyadır. Belə ki, müqavilə bağlayan
tərəflər müqavilənin Ģərtləri barədə heç bir zaman eyni fikirdə, eyni informasiyaya malik olmurlar. Bu obyektiv
xassədir. Çünki müqavilənin Ģərtlərini hər kəs öz istədiyi kimi yozur. Məsələn qiymətli kağızlar bazarında satıcı
satıĢı, alıcı isə alıĢı faydalı hesab edərək alqı-satqı münasibətinə girir.
Ġnformasiya cəmiyyət arasında fikir formalaĢdırır. Buna görə də insanlara doğru, düzgün informasiya
ötürmək lazımdır. Yəni hər hansı bir məlumatı, xəbəri izləyicilərə çatdırmadan öncə informasiyanın
düzgünlüyünü müxtəlif faktlarla təsdiqləmək lazımdır. Bu iĢdə xəbəri yayınlayan qurumlar, saytlar daha diqqətli
olmalıdır. Çünki, əgər informasiya yanlıĢ olarsa sonradan həmin xəbəri təkzib etmək məcburiyyətində qalırlar. Bu
da xəbər saytlarının, informasiyanı açıqlayan müəssisələrin nüfuzuna xələl gətirir, cəmiyyətin onlara qarĢı
inamının itməsinə səbəb olur.
YanlıĢ informasiya hər hansı bir böyük təĢkilatın, müəssisənin, dövlətin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər.
Amma düzgün məlumatlandırılma daha yaxĢı nəticələrə gətirə bilər. Ġnformasiya çox böyük qüvvədi. Bəzən
informasiyaya sahib olmaq çox böyük dəyiĢikliklərə səbəb ola bilər. Ġnformasiya əldə edənlər manipulyasiyalara
yol verərək öz xeyirlərinə iĢlər edə bilərlər. (Manipulyasiya – idarə edən insanın mənafeyinə uyğun Ģəkildə digər
bir davranıĢının gizli idarə olunması prosesidir.) 1815-ci ildə olan bir hadisəni buna misal olaraq göstərmək olar.
Watersley müharibəsində müĢahidəçi kimi iĢtirak edən Nathan müharibənin sonlarına doğru fırtınalı bir havada
ManĢ kanalını keçib, Londona çatmıĢdır. Əhaliyə Ġngiltərənin müharibədə məğlub olması xəbərini yaymıĢ və
əlindəki hissə, sənədləri tez bir zamanda satmağa baĢlamıĢdır. Bu vəziyyət insanlarda panikanın yaranmasına
səbəb oldu və hər kəs əlindəki hissə, sənədləri ən ucuz qiymətə satmağa baĢladı. Nathan isə gizli agentləri
sayəsində bu hissələri almıĢdı. Bir neçə gün sonra Ġngiltərənin müharibədə qalib gəldiyi xəbəri ölkəyə çatdı.
Həmin vaxt Fond bazarı qiymətli kağızların dəyərinin yüksəlməsi sayəsində böyük sərvət əldə etdi. Bu sərvət beĢ
ildə 2500 dəfə artmıĢ, bankların sərvəti isə 3 milyon dollardan 7,5 milyard dollara qalxmıĢdır. Nümunədən belə
bir nəticəyə gəlmək olar ki, yalnıĢ informasiya iqtisadiyyatda kəskin və geriyə dönüĢü olmayan dəyiĢikliklərə
səbəb ola bilər. Bəzi informasiyalar yalnıĢ informasiya yaymaqla cəmiyyət arasında çaĢqınlıq, yaradıb müxtəlif
yollarla mənfəət əldə etməyə çalıĢır. Bütün bunları nəzərə alaraq hər hansı bir məlumatın düzgünlüyünü
dəqiqləĢdirmədən addım atmaq mənfi nəticələr çıxara bilər. Manipulyasiya etmənin əsas səbəbini bilməklə və
manipulyatorların davranıĢlarının strateji xətlərinə bələd olmaqla onların bu rəftarının təsirindən yayınmaq
mümkündür.
Müasir dövrdə informasiya cəmiyyətdə əsas strateji resursa çevrilmiĢdir və informasiya sahəsinin ictimai
rolu getdikcə daha da artmaqdadır. Ġnformasiya sahəsi informasiyanı, onun toplanılmasını, formalaĢdırılmasını,
yayılmasını və istifadəsini özündə birləĢdirir.
Ġnformasiya sahəsi cəmiyyətin həyatında sistemyaradıcı bir amil olaraq ölkənin siyasi, iqtisadi, müdafiə və s.
kimi əsas təhlükəsizliyinin, xüsusilə informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasından olduqca asılıdır. Müasir
texniki tərəqqi dövründə bu asılılıq daha da artmaqdadır. Ġqtisadi informasiyalar nəinki ölkə daxilində, hətta dünya
miqyasında da ölkəmizin istehsal gücünü, mövqeyini müəyyənləĢdirir. Müasir Azərbaycan iqtisadiyyatının real
inkiĢaf səviyyəsini xarakterizə etmək məqsədilə müxtəlif və çoxcəhətli məlumatların əhaliyə çatdırılmasına
obyektiv nöqteyi nəzərdən yanaĢmaq lazımdır. Məsələn: 1990-cı ildən etibarən hər il BMT-nin ĠnkiĢaf Proqramı
tərəfindən ―Ġnsan ĠnkiĢaf Hesabatı‖ nəĢr olunur ki, bu da dünya ölkələrində əhalinin rifahını əks etdirən
göstəricidir. Dövlətlərin dünya reytinqindəki yerini müəyyən etmək üçün ölkə əhalisinin həyat Ģəraitinin bütün
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göstəriciləri nəzərə alınır. Bura təhsil səviyyəsi, uzun ömürlülük, doğum və ölüm səviyyələri, adam baĢına düĢən
ÜDM, enerji təminatı, iĢsizliyin səviyyəsi və s. aiddir. Ġnsan ĠnkiĢaf indeksi hər ilə əsasən hesablanır və verilən
məlumatlara görə Azərbaycan bu il 78-ci sırada qərarlaĢıb. Belə deyə bilərik ki, iqtisadi rəqəmlər ölkəmizin
inkiĢaf səviyyəsinin göstəricisidir. Bu səbəbdən də iqtisadi rəqəmlər düzgün Ģəkildə qeyd olunmalıdır.
Ġctimaiyyətə yanlıĢ iqtisadi informasiyaların verilməsi aĢağıdakı nəticələrə gətirib çıxara bilər:
-Ġqtisadiyyatda bürokratik maneələr yarana bilər. Bu da ölkənin iqtisadi inkiĢafının ləngiməsinə gətirib çıxara
bilər. Bürokratik maneələr azaldığı təqdirdə iĢ qısa müddətə görülər və daha məhsuldar bir iĢ sisteminin ortaya
çıxması mümkün olar. Ġqtisadiyyatda bürokratik bariyerlər informasiyanı əllərində tutan və informasiyanın gücü
hesabına inhisar mühiti yaradanlardır;
-Eyni zamanda məhdud olan təbii resurslardan necə səmərəli istifadə olunması haqqında məlumatların
verilməsinə də real formada yanaĢılmalıdır. Təbii resurslar qeyri-səmərəli Ģəkildə paylana bilər. Əgər belə hal baĢ
verərsə, təbii resurslar gözlənildiyindən daha tez bitər. Ümumiyyətlə, təbii resursların qeyri-səmərəli
paylanmasında Sovetləri misal göstərə bilərik. Bəzən idarəetmə halqasında yerli idarələrdən nazirliklərə,
nazirliklərdən də yerli idarələrə məlumatlar operativ ötürülmürdü. Bu səbəbdən də qeyri-səmərəli bölgü və itkilər
baĢ verirdi. Təbiətdən səmərəli istifadə edilməsinin strateji əsası da var. Bura torpaqdan, sudan, istilik və su enerji
ehtiyatlarından, bioloji kütlədən, faydalı qazıntıların səmərəli, kompleks istifadə Ģəraitində ekoloji mühitin
mühafızəsi təĢkil edir. Bunlara riayət edilmədən təbiətdən istifadədə təbii fəlakət zonaları, ekoloji müvazinəti
pozulmuĢ rayonlar, meĢəsiz qalmıĢ dağlar, ərazilər, balıqsız qalmıĢ, qurudulmuĢ çaylar, göllər üçün sözün əsl
mənasında cəmiyyət üçün fəlakət törədir.
-Regionlararası iqtisadiyyat qeyri-proporsional, yəni, qeyri-bərabər paylana bilər. Bölgələrdən Bakıya
müəyyən iqtisadi göstəricilər gəlir. Bu məlumatların düzgün olmamasının iki nəticəsi ola bilər. Əgər göstəricilər
düzgün qeyd olunmazsa informasiya itkisinin olması baĢ verər. Əgər normativə uyğun deyilsə dövlət region
siyasətində düzgün olmayan qərarlar qəbul edə bilər. Həmin qərarlar da regionlararası iqtisadiyyatın qeyri-bərabər
inkiĢafına gətirib çıxarar.
-Ölkədə sahibkarlığın tarazlı inkiĢafı haqqında da daha səmərəli məlumatlar verilməlidir. Sahibkarlığın
inkiĢafında real çətinliklər yarana bilər. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkiĢafı məqsədilə son illər
xüsusi dövlət proqramları və bürokratik maneələrin aradan qaldırılmasına yönəldilmiĢ qərarlar qəbul edilmiĢdir.
Onların arasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il tarixli ―Dövlət nəzarəti sisteminin
təkmilləĢdirilməsi və sahibkarlığın inkiĢafı sahəsində süni maneələrin aradan qaldırılması haqqında‖ fərmanı ilə
―Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığa dövlət köməyi proqramı xüsusi yer tutur. Bu tədbirlərin
və eləcə də həyata keçirilən iqtisadi islahatların nəticəsi olaraq hazırda ölkədə ümumi daxili məhsul istehsalının 71
faizi, o cümlədən sənayedə 50 faizi, kənd təsərrüfatında və ticarətdə 99 faizi özəl bölmənin payına düĢür. Belə ki,
mövcud iqtisadi vəziyyətlə bağlı düzgün olmayan informasiyalar dövləti biznes mühitini yanlıĢ qiymətləndirməyə
yönəldir. Bu da sağlam iqtisadi mühitin olmamasına səbəb olur.
Ġnformasiya münasiətlərinin və proseslərinin durmadan inkiĢafı informasiya sahəsində yeni münasibətlər
sistemini, yəni, informasiya təhlükəsizliyinin təminatı sisteminin, informasiya hüququnun yaranmasını tələb edir.
Hal-hazırda yanlıĢ informasiyaların yayılmasının qarĢısını almaq üçün dövlət xüsusi tədbirlər həyata keçirir.
Ġnformasiyanı korlamaqla və ya dəyiĢdirməklə onun sahibinə ziyan vuran fiziki və hüquqi Ģəxslər hərəkətlərinə
görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daĢıyırlar. Ġnformasiya ehtiyatlarının
formalaĢdırılması, istifadə olunması, iĢlənməsi, sahəsində fiziki və hüquqi Ģəxslərin hüquqlarının müdafiəsi həyata
keçirilir. Bu da qanun pozuntularının qarĢısının alınması, pozulmuĢ hüquqların bərpa edilməsi, dəymiĢ ziyanın
ödənilməsi məqsədini daĢıyır. Hüquqların müdafiəsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilmiĢ qaydada müvafiq orqanlar tərəfindən həyata keçirilir. Bilərəkdən yanlıĢ informasiya verilməsi və
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və ya bağlanmıĢ müqavilələrin Ģərtləri yerinə yetirilmədiyi hallarda
istifadəçi məhkəməyə Ģikayət etmək və bu hərəkətlər nəticəsində dəymiĢ ziyanın ödənilməsini tələb etmək
hüququna malikdir.
Ġqtisadiyyatın davamlı inkiĢafı, makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi üçün informasiyaların vaxtında
ötürülməsi, sayt və qəzetlərdə yerləĢdirilməsi, əhalinin vaxtında məlumatlandırılması ilk növbədə informasiya
haqqında qanun aktlarının tələb və prinsiplərinə uyğun olmalıdır. Bu onu ifadə edir ki, ölkədə həyata keçirilən
islahatlar və ciddi struktur dəyiĢiklikləri gələcəkdə öz müsbət nəticəsini verməlidir. Əks halda qarĢıya qoyulmuĢ
məqsədlər, proqnozlar yalnıĢ vəziyyətə düçar ola bilər. Bu da qoyulan maliyyə vəsaitləri baxımından ölkəyə xeyli
dərəcədə ziyan dəyməsi deməkdir. Son dövrdə ölkə prezidenti tərəfindən aparılan iqtisadi inkiĢaf strategiyası real
surətdə bütün məlumatlarda öz əksini tapır. Bunun əsasında da qeyri-neft sektorunun inkiĢafında, iqtisadiyyatın
Ģaxələndirilməsində mühüm ciddi irəliləyiĢlər baĢ vermiĢdir.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АР
В этой статье отражены развитие сельскохояйственного сотрудничества страны и перспективы развития.его
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Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatının fundamental bazasının bünövrəsi 90-cı illərin
ortalarında ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən həyata keçirilən ilk aqrar islahatlar nəticəsində
qoyulmuĢdur. Bu bünövrə aqrar sektorun müasir inkiĢaf mərhələsində mürəkkəb təsərrüfat forması sayılan
kooperasiya kimi münasibətlər sisteminin tətbiq edilməsinə zəmin yaradıb.Kənd təsərrüfatı kooperativlərinin
fəaliyyəti üçün ilkin hüquqi baza mövcud olsa da, aqrar sahədə kooperasiya zəif inkiĢaf edib. Belə bir
situasiyanın yaranmasının əsas səbəblərini, ilk növbədə, fermerlərin fərdi təsərrüfatçılığa üstünlük verməsi,
istehsalçıların zəif təĢəbbüskarlığı, birgə təsərrüfatçılıq formalarının iqtisadi mexanizmlərinin olmaması ilə
izah etmək olar. Bu baxımdan, bazar iqtisadiyyatının əsas prinsiplərindən sayılan rəqabət, adətən,
kooperasiya münasibətlərinin inkiĢafına əks təsir göstərirdi. Fermerlər təsərrüfatlarının birləĢməsi nəticəsində
əldə olunmuĢ məhsulun və gəlirin ədalətli bölgüsündə ümumi razılığa gələ bilmir, tərəddüd keçirirdilər. Birbiri ilə rəqabət aparması, fəaliyyətlərində ümumi maraqların formalaĢmaması, ümumilikdə, aqrar sahədə
kooperasiya tipli istehsal münasibətlərinin inkiĢafını da ləngitmiĢdir. Əslində, belə bir vəziyyət fərdi
təsərrüfatçılıq prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərilməsini labüd edirdi. Kooperasiya hərəkatını ləngidən bu
səbəblər, eyni zamanda, kənd təsərrüfatı istehsalının ixtisaslaĢması, infrastrukturun təmərküzləĢməsi,
istehsalçıların maliyyələĢməsi, sahələrarası inteqrasiya və digər proseslərə də mənfi təsir göstərir. Müasir
Ģəraitdə dövlətimizin aqrar sahəyə göstərdiyi dəstəyi nəzərə alaraq, deyə bilərik ki, ixrac potensialının
artması, daxili istehlak bazarının təmin olunması və digər məsələlərin həlli kooperasiyaların yaradılmasına,
birləĢməyə və nəticədə milli aqrar sahənin rəqabət qabiliyyətinin artmasına gətirib çıxaracaq. Bundan baĢqa,
ixrac potensialının artırılması, ilk növbədə, böyük həcmdə məhsul istehsalını tələb edir. Təbii ki, belə
Ģəraitdə kiçik fermer təsərrüfatları xarici istehsalçılarla rəqabətdə tab gətirə bilməzlər və buna görə də onların
birləĢməsi labüddür.Hazırda kooperasiya tipli təsərrüfat formalarının yaradılması qaçılmaz prosesdir. Bunun
üçün səmərəli iqtisadi mexanizmlər dizaynı qurulmalıdır ki, fermerlər kooperativ hərəkata qoĢulmazdan
qabaq fayda əldə edəcəyinə əmin olsunlar.Bildiyimiz kimi kənd təsərrüfatı kooperativlərinin yaranması
çoxpilləli prosesdir.Əvvəlcə aqrar sahədə torpaq mülkiyyəti əsasında kənd təsərrüfatı istehsal kooperativləri
yaranmalıdır. Bu, istehsalın artmasına gətirib çıxarar. Ġstehlak kooperasiyası isə emal və satıĢ prosesini əhatə
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edərək, bütünlükdə, aqrar istehsalın sabitliyini təmin edir. Ġkinci mərhələdə kənd təsərrüfatı kooperativləri
təkcə aqrar sektor təmsilçiləri ilə yox, digər sahələrdə fəaliyyət göstərən müəssisələrlə də korporativ əlaqələr
yaradır. Daha sonra isə regional səviyyəyə çataraq, sahə assosiasiyaları və ittifaqlar təsis olunur, beynəlxalq
assosiasiyalara daxil olmaq mərhələsi baĢlayır.Kooperasiya prinsiplərinə əsaslanan iri təsərrüfat üstünlüklərə
malik olması ilə bərabər (subsidiyaların alınması, kreditlər və investisiyaların cəlb edilməsi, istehsal-emalsatıĢ tsiklin tam qurulması, aqrotexniki xərclərin azalması, toxum, cins mal-qara və texnikanın satın alınması
və s.), istehsalçılara çoxsaylı risklərin təsir dərəcələrinin azalmasına da imkan verəcək. Belə ki, kənd
təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının satıĢ qiymətlərində aqrar istehsalçıların xüsusi çəkisi yüksələcək və
nəticədə onların gəlir səviyyəsi artacaq. Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən iyulun 14-də təsdiqlənən
―Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkiĢafına dair 2017-2022-ci illər üçün
Dövlət Proqramı‖nı aqrar sahənin gələcəyinə və inkiĢafına xidmət edən fundamental bazanın qurulmasının
əsas mərhələsi kimi qəbul etmək olar.Dövlət Proqramının həyata keçirilməsindən gözlənilən nəticələrin
əsasən aĢağıdakılardan ibarətdir:
– kənd təsərrüfatı kooperativlərinin sayının və aqrar istehsalın bütün mərhələlərində onların xüsusi
çəkisinin artması. Bunun nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və ixracının çoxalması;
– xırda təsərrüfatların birləĢməsi və müvafiq infrastrukturun yaradılması nəticəsində torpaq sahələrindən
səmərəli istifadə edilməsi;
– kənd təsərrüfatı kooperativlərinin əhatə etdiyi iri torpaq sahələrində müasir irriqasiya sistemlərinin
qurulması;
– kooperativlərdə birləĢmiĢ kənd təsərrüfatı istehsalçılarına ayrılan kreditlərin həcminin artması;
– kənd təsərrüfatı kooperativlərində əlavə iĢ yerlərinin yaradılması;
– kənd yerlərinin dayanıqlı inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait yaranması.
Xarici təcrübəyə əsasən, milli iqtisadiyyatın inkiĢafında bələdçi rolunu oynayan Strateji Yol Xəritəsi
postböhran mərhələsinə qədəm qoymuĢ və sabit makroiqtisadiyyata malik ölkələrdə tətbiq olunur. Son
illərdə neft gəlirlərinin azalması və nəticədə milli valyutanın kəskin devalvasiyaya uğraması illərlə sabit
vəziyyətdə saxlanılan makroiqtisadi tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarıb. Hazırda dövlət inflyasiyanı
nəzarətdə saxlamaq üçün sərt monetar siyasət həyata keçirir. Lakin qısamüddətli olsa da, təsiredici gücə
malik monetar və fiskal siyasətin alətləri uzun müddətə nəzərdə tutulmuĢ davamlı iqtisadi inkiĢaf tempinin
artmasına yararlı deyil. Yalnız qısamüddətli sabitlik vəziyyətində, ilk növbədə, staqflyasiya prosesini
müəyyən dərəcədə ləngitmək olar. Bu da istehsalın restrukturizasiyasına yönəldilmiĢ strateji layihələrin
həyata keçirilməsinə və keyfiyyət baxımından iqtisadi artıma nail olmasına münbit Ģərait yaradır. Bu
baxımdan Prezident Ġlham Əliyevin dekabrın 6-da imzaladığı Fərmanla təsdiqlənmiĢ ―Azərbaycan
Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi‖ni
uzunmüddətli, dayanıqlı iqtisadi artım Ģəraitinə doğru ―ötürücü mexanizm‖ rolunu oynayan ən mühüm sənəd
kimi xarakterizə etmək olar.Belə ki, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının davamlılığına təsir edən amillər
əsasında yol xəritəsinin əsas prinsipləri müəyyənləĢdirilib. BaĢlıca prinsip ölkənin aqrar sektorunun mövcud
istehsal imkanlarına və daxili ərzaq bazarının tələbatına uyğun olaraq, strateji planın hazırlanmasıdır. Bunun
reallaĢması üçün sabit istehsal dinamikasının yüksəlməsi nəticəsində əhalinin ərzaqla təminatında daxili
imkanlardan maksimum faydalanmaq prioritet hesab olunur. Ġlk növbədə, xarici ölkələrdən ərzaq asılılığının
mümkün qədər azaldılması nəzərdə tutulur. Buna nail olmaq üçün daxili istehsalçının rəqabət qabiliyyətinin
artırılması, gəlir bazasının geniĢləndirilməsi yolu ilə istehsalın stimullaĢdırılması istiqamətində konkret
tədbirlər (diferensial subsidiyalaĢma, məhsuldarlığın və gəlirlərin sığortalanması, transaksion xərclərin
azaldılması və sair) planlaĢdırılır. Bu prinsiplərin reallaĢması naminə aqrar siyasət üç əsas istiqamətdə həyata
keçirilməlidir. Belə ki, daxili bazarlarda tələb və təklif parametrlərinin düzgün müəyyənləĢdirilməsi
baxımından kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymət tənzimlənməsi mexanizmlərinin iĢlənib hazırlanması
nəzərdə tutulur. Ən önəmlisi, daxili bazara rəqabətqabiliyyətli yerli məhsullar çıxararaq istehlakçıların
tələbatını ödəməkdir. Burada daxili bazarın xüsusiyyətlərini təhlil edərək çeĢidlilik, subsitutluq və digər
elementlər nəzərə alınır. Bunun üçün ərzaq təhlükəsizliyi və idxal əvəzedici mexanizmlərin ayrı-ayrılıqda
yox, kompleks Ģəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Əvvəla, ərzaq təhlükəsizliyi səviyyəsinin
artırılmasına əsaslanan tədbirlərin davamlılığı ilə bərabər, daxili bazarda idxal məhsullarına qarĢı iqtisadi
üsullar vasitəsilə rəqabət aparmaqla, istehlakçının alıcılıq qabiliyyətinə uyğun keyfiyyətli məhsulların təklifi
artırılmalıdır.Növbəti prinsip müasir texnologiyalardan yetərincə yararlanmaq, onları istehsal prosesində fəal
Ģəkildə tətbiq etməkdir. Bu zaman əsas diqqət məhsuldarlığın artırılmasına, il ərzində azı iki dəfə məhsul
götürülməsinə, ərzaq məhsullarının istehsalında daha dərin emal prosesinin qurulmasına yönəldilməlidir.

362

Yerli istehsalın stimullaĢdırılması sahəsində ixrac potensialının artması planlaĢdırılır. Bu da daxili bazarın
tələbatının daha dolğun ödənilməsinə, kənd təsərrüfatı istehsalının canlandırılmasına, nəticə etibarilə istehsal
və istehlak maraqları əsasında bütöv texnoloji və istehsal tsiklə malik iri təsərrüfatların meydana gəlməsinə
zəmin yaradacaqdır. Strateji Yol Xəritəsinin əsas məqsədlərindən biri də dünya ərzaq və kənd təsərrüfatı
bazarına ekoloji cəhətdən təmiz məhsul ixracını maksimum artırmaqdır. Burada, əsasən ərzaq məhsullarının
dərin emal prosesində robotlaĢdırma texnologiyalarının tətbiqi, yüksək məhsuldar cins heyvanların, bitki
sortlarının və biotexnologiyaların istifadəsi nəzərdə tutulur. Həmçinin güclü elm və təhsil komplekslərinin
yaradılması, kənd təsərrüfatı məhsullarının və ərzaq tullantıları dərin və kompleks emal texnologiyalarının
tətbiqi və sair planlaĢdırılır.
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ÜTT dünya iqtisadiyyatının inkiĢafında, dünya ticarətinin geniĢlənməsində, dinamik yüksəlməsində və
dünya bazarında rəqabət mühitinin qorunub saxlanmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Azərbaycan ÜTT-yə
qoĢulmaqla ölkəmizin dünya iqtisadiyyatına daha sıx və səmərəli inteqrasiya olunmasını,qeyri-neft sektoruna
xarici investisiyaların cəlb edilməsinin geniĢləndirilməsini, milli iqtisadiyyatda rəqabətqabiliyyətlilyin
artırılması və qloballaĢma proseslərinə zamanında və düzgün adaptasiya olunmasını, ölkənin xarici iqtisadi
əlaqələrinin daha da geniĢlənməsini, xarici ticarətin inkiĢafını təmin edə, eyni zamanda aparılan iqtisadi
islahatların və liberallaĢmanın təsadüfi olmadığını və bu prosesin daha sürətlənəcəyini bir daha təsdiq edə,
ölkəmizin investisiya və kredit cəlbedicilik risklərini xeyli azalda bilər.Azərbaycan ÜTT-yə üzv olmaq üçün
rəsmən 1997-ci ildə bu təĢkilatın katibliyinə müraciət etmiĢ, həmin ildən Azərbaycan ÜTT-yə qəbul
prosesinə və bu təĢkilatla əməkdaĢlığa baĢlamıĢdır. Həmçinin üzvlüyə qəbul edilmək məsələsi ilə bağlı
Azərbaycanın iĢçi qrupu yaradılmıĢdır. Eyni zamanda, tərkibi müxtəlif nazirlik, komitə və agentliklərin
nümayəndələrindən ibarət olan milli koordinasiya qrupu yaradılmıĢdır ki, bu qrup da ölkənin üzvlük öncəsi
mövcud problemlərin çözülməsi ilə məĢğul olur. Azərbaycan hökuməti 22 aprel 1999-cu il tarixində xarici
ticarət rejiminə dair ÜTT-yə memorandum təqdim etmiĢdir. Daha sonra, Azərbaycan Respublikası üzrə
daimi missiya xarici ticarət rejiminin memorandumu üzrə üzvlər tərəfindən (Avstraliya, Yaponiya, Avropa
Birliyi ölkələri və ABġ) təqdim olunmuĢ əlavə suallara cavablar hazırlamıĢdır. ĠĢçi qrupunun ilk iclası 3-7
iyun 2002-ci il tarixlərində Cenevrədə keçirilmiĢdir. Xarici ticarət rejiminin memorandumu üzrə üzvlərlə ilk
iclasda aĢağıdakı sənədlərin təqdim edilməsi Azərbaycana tövsiyə edilmiĢdir:
- gömrük tarifləri üzrə təkliflər (tətbiq olunmayan tariflər, tətbiq olunacaq
yüksək tarif dərəcələri);
- aqrar sektora daxili yardım və idxal subsidiyaları üzrə təkliflər;
- xidmət ticarəti üzrə təkliflər;
- ticarətdə texniki maneələr, sanitar və fitosanitar tədbirlərin görülməsi
barədə məlumat;
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- intellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət yönümlü aspektləri barədə
məlumat.
Azərbaycan ÜTT-dən ĠnkiĢaf etməkdə olan Ölkə Statusunu (IEOÖS) almaq fikrindədir. Azərbaycan,
həmçinin, ÜTT-yə üzv olarkən TəĢkilatın qaydalarına uyğun olaraq ÜTT üzvü olan bütün ticarət
tərəfdaĢlarına diĢkriminasiyasız yanaĢma və sərtsiz olaraq ən əlveriĢli ölkə statusunu (ƏƏÖS) tətbiq
etməlidir. Azərbaycanın ÜTT-yə mümkün üzvlüyü ölkənin xarici Ģirkətlər və investisiyalar cəlb etmək
potensialını da gücləndirəcəkdir.Dünya təcrübəsi göstərir ki, ÜTT-yə üzvlüklə bağlı danıĢıqların nəticələri
yalnız cari müqayisəli üstünlüyə malik olan istehsal sahələrinin deyil, həm də potensial müqayisəli inkiĢaf
xüsusiyyətlərinə malik olan istehsal sahələrinin maraqlarının nəzərə alınması təmin edildikdə daha uğurlu
sayıla bilər. Əvvəllər qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatı bir sıra məhsulların istehsalı üzrə
potensial müqayisəli üstünlüyə malikdir. Bu, inkiĢaf prosesinin ilk dövrlərində həmin sahələrin xarici
rəqabətdən qorunmasını və müvafiq istehsal sahələrinin yaradılmasını tələb edir.Hazırda yenicə formalaĢan
yerli istehsalın və milli bazarın xarici rəqabətdən qorunması üçün hökumət tərəfindən proteksionist
tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. Bu baxımdan, idxal rüsumlarının azaldılması nəticəsində milli
bazarda rəqabətin yüksəlməsi Azərbaycan üçün səmərəli deyildir, çünki bu cür siyasətin həyata keçirilməsi
ona gətirib çıxara bilər ki, yüksək rəqabət qabiliyyəti olmayan milli məhsullar rəqabətə tab gətirməyərək tam
iflasa uğraya bilərlər. Eləcə də, iqtisadi idarəetmədə, xüsusən, xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsində və
xarici ticarətə yardım edilməsində hökumətin rolunun zəifləməsi Azərbaycan üçün sərfəli deyildir. Bundan
fərqli olaraq, Azərbaycan çalıĢmalıdır ki, ÜTT-yə üzv olduqdan sonra ixrac etdiyi məhsullar üzrə inkiĢaf
etmiĢ sənaye ölkələrinin bazarlarına güzəĢtli çıxıĢ imkanlarını (hazırda Avropa Birliyi və BirləĢmiĢ ġtatlarda
olduğu kimi) əldən verməsin. Qeyd etmək lazımdır ki, ÜTT-yə üzvlük hazırda tərəfdaĢ ölkələr tərəfindən
könüllülük prinsipi əsasında verilən və istənilən vaxt dayandırıla biləcək ƏƏÖ statusunu daimi və sərtsiz
Ģəkildə təmin edəcək. Eyni zamanda, aĢağıdakı məsələlərə diqqət yetirilməsi vacibdir:
- kənd əhalisinin əsas gəlir mənbəyi kənd təsərrüfatı sahəsi olduğu üçün
(məhsuldarlıq aĢağı olsa belə) ÜTT-yə qəbul olunma zamanı bu sektorun lazımi
səviyyədə müdafiə olunmasına nail olmaq lazımdır;
- gələcəkdə inkiĢaf potensialına malik olan ən zəif inkiĢaf etmiĢ rayon və
sektorlar üçün xüsusi inkiĢaf proqramlarının hazırlanması diqqət mərkəzində
saxlanılmalıdır;
- özəl sektorun iĢtirakçılarının TiY səylərinə cəlb olunması, o cümlədən
ixracın artırılmasının həvəsləndirilməsi tədbirlərinin gücləndirilməsi vasitəsilə özəl sektorun ölkənin
ÜTT-yə üzvlüyünün dəstəkləməsi təmin edilə bilər. Göründüyü kimi, ölkənin milli maraqları ÜTT-yə üzvlük
istiqamətində aparılan iĢlərin daha məqsədyönlü, ardıcıl və kompleks xarakter daĢımasını tələb edir. Bu
proses ölkə Ġqtisadiyyatının strukturunun yenidən qurulması və müasirləĢdirilməsi, daxili və xarici iqtisadi
münasibətlərin dövlət tənzimlənməsinin təkmil sisteminin formalaĢdırılması istiqamətində iĢlərin
sürətləndirilməsini də nəzərdə tutur. Məlum olduğu kimi, ÜTT-yə üzvlük zamanı və ÜTT çərçivəsində
aparılan ticarət danıĢıqlarında ən çox müzakirə olunan məsələ kənd təsərrüfatıdır. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı
danıĢıqlar zamanı Azərbaycanın üzvlük prosesində narahatlıq doğuran məsələlər aĢağıdakılardır:
• Azərbaycan inkiĢaf etməkdə olan ölkə hesab edilmir və buna görə də Kənd
Təsərrüfatı SaziĢi əsasında 10% minimal yardımın (aqrar sektora verilən daxili
yardımın xüsusi çəkisi) əldə edilməsində problem var;
• vergilərdən azad olunma nəticəsində yaranan imtiyazların subsidiya kimi
qəbul edilməməsi;
• kənd təsərrüfatı müəssisələrinin borclarının silinməsi nəticəsində yaranan
imtiyazların subsidiya kimi qəbul edilməməsi.
ÜTT-yə daxil olmaq çoxaspektli bir məsələ olmaqla bir çox insanların, müəssisələrin, sahələrin, ölkənin,
dövlətin həyatına kifayət qədər təsir etmək gücünə malikdir. Həmin təsirlərin keyfiyyət cəhətdən
öyrənilməsinə,lazım gəldikdə onun kəmiyyət göstəricilərinin də müəyyənləĢdirilməsinə bəzi yanaĢmalar
mövcuddur. Bu isə onu göstərir ki, ÜTT üzvlüyünə qəbul olunmaq Azərbaycan iqtisadi mühiti üçün də
təsirsiz ötüĢməyəcəkdir. Ona görə də bu proses qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə müĢahidə
olunmalıdır. Ġqtisadiyyatın inkiĢafı, əhalinin rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi və ən əsası, dövlətin
beynəlxalq nüfuzunun artması üçün ÜTT-nin daimi üzvlüyünün əldə olunması istiqamətində beynəlxalq
normalar çərçivəsində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilməlidir. Azərbaycanın ÜTT-ə
üzvlük məsələsinin itkilərini və qazanclarını müxtəlif aspektlərdən qiymətləndirmək mümkündür.

365

Beynəlxalq ticarətin maksimum dərəcədə liberallaĢdırılması və onun möhkəm əsaslarının yaradılması
istiqamətində əhəmiyyətli iĢlər görərək azad rəqabət üçün əlveriĢli Ģərait yaradılmasına, ticarətdə kəmiyyət
məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasına, ticarət siyasətinin aydın və Ģəffaf olmasına çalıĢan dünya
bazarlarına sərbəst çıxıĢ prinsipi ilə milli rejimlərin tətbiqi bazasında, həmçinin idxala tətbiq olunan
kəmiyyət məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması yolu ilə ticarət dövriyyəsinin səmərəli təĢkilinə, eləcə də
üzv ölkələrin xarici ticarət rejimində aĢkarlığın və Ģəffaflığın təminatına xidmət edir. Azərbaycanın ÜTT-yə
üzvlüyü qanunvericiliyin təkmilləĢdirilməsi ilə birbaĢa bağlıdır.Hazırda tənzimləmə, intellektual mülkiyyət
və investisiyalar sahəsində elə qanunlar var ki, onlar beynəlxalq tələblərə cavab vermir.ÜTT-yə qəbul
ölkənin ticarət siyasətini proqnozlaĢdırmağa imkan verəcək, Ģəffaflıq artıracaq, beynəlxalq ticarət
partnyorları çoxalacaq və iqtisadi münaqiĢələr daha səmərəli həll olunacaq.Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı
saziĢi çərçivəsində müzakirə olunan əsas məqamlar bu sahəyə subsidiyaların yuxarı həddinin və tariflərin
müəyyənləĢdirilməsidir.
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İqtisadi təhlükəsizliyin məqsədi hər şeydən əvvəl dövlətin milli marağını qorumaqdır. Milli təhlükəsizlik
milli iqtisadiyyatın, insanların həyat şəraitinin təminatına aid edilir. Dövlətin milli təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi çətin və uzunmüddətli prosesdir. Milli dövlət, milli mənafe və iqtisadi təhlükəsizlik problemləri bir birini tamamlayan, geniş funksional və davamlı mühüm bir prosesdir. Burada ölkənin daxili və xarici
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Основная цель экономической безопасности является защита национальных инте-ресов. Национальная безопасность рассматривается как поддержание национальной экономики и условий жизни
людей. Предоставление государственной национальной безопасности является трудным и длительным
процессом. Национальные государства, национальные интересы и экономические проблемы безопасности широкие функцио-нальные, стабильные и важные процессы, которые завершают друг друга.
Эффективное управление внутренней и внешней политики страны рассматривается здесь как важный фактор. В статье эти и другие проблемы широко объяснены
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AND ECONOMIC SECURITY
The main aim of the economic security is to protect national interest. National security is considered as
maintenance of national economy and the people‟s living conditions. Provision of state national security is
difficult and a long process. National state, national interest and economic security problems are wide
functional, stable and important processes that complete one another. Here, efficient control of a country‟s
internal and external policy is considered as an important factor. The article widely analyzes this problem
and other problems.
Key words: the process of globalization, economic security, the state budget, econo- mic development,
social news
Müasir dövrün mürəkkəb və ziddiyyətli qloballaĢma prosesləri onun, istər ümumdünya miqyasında,
istərsə də milli səviyyədə idarə olunmasını tələb edir. Bu proseslər milli dövlətlər qarĢısında keyfiyyətcə yeni
tələblər qoyur.
Milli maraqların qorunması və milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi problemləri milli dövlətlər, xüsusən,
müstəqillik yoluna yenicə qədəm qoymuĢ ölkələr üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir.
QloballaĢma inkiĢaf səviyyəsindən asılı olmayaraq milli iqtisadi sistemləri qlobal səviyyədə fəaliyyət
göstərən ―oyunçuların‖ sərt rəqabət mübari- zəsinə cəlb edir. Ona görə də milli iqtisadiyyatın qlobal mühitə
itkisiz və səmərəli uyğunlaĢdırılması bu gün milli dövlətlər qarĢısında duran və həyati əhəmiyyət kəsb edən
məsələdir (4, s.82).
Cəmiyyət mövcud olandan indiyə kimi insanlar bir-birilə daim mübarizə apararaq düĢmənçilik etmiĢlər.
Bu mübarizənin əsasında var-dövlətə, vəzifəyə, torpağa sahib olmaq arzusu dayanırdı. Bu kimi hallar isə
xalqlar və ölkələr arasında ziddiyyətlər yaradırdı.
Bir halda ki, təbiətlə cəmiyyət, millətlər və dövlətlər arasında bir-birinə qarĢı təhlükə yaratmaq meyli və
imkanı var, deməli, onların qarĢısının alınması, yəni təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi dövlət üçün vacib
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idi.
Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini müəyyənləĢdirmək üçün bir çoxümumi və sınaqdan çıxmıĢ metodlar
vardır. Bunlardan biri öz əhəmiyyətinə görə digər iqtisadi göstəricilərdən daha böyük əhəmiyyət kəsb edən
mühüm makroiqtisadi göstəricidir. Digəri isə tədqiq olunan hadisə və prosesin kəmiyyət və keyfiyyət
göstəricilərinin ekspert qiymətləndirilməsi metodudur. Hər hansı sahənin problemlərini yaxĢı bilən
Ģəxslərdən ekspert qrupu təĢkil olunur və onlar əsas göstəriciləri hərtərəfli öyrəndiklərindən, tədqiq etdikdən
sonra müəyyən rəyə gəlirlər. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin səviyyəsi bal sistemi ilə qiymətləndirilir.
Müəyyən edilmiĢ nəticələr əsasında həm bütövlükdə ölkənin, həm də müxtəlif sahələrin iqtisadi təhlükəsizlik
səviyyələri təhlil olunur və bunun əsasında ölkənin iqtisadi təhlükəsizliynin strategiyası müəyyənləĢdirilir.
XVII-XVIII əsrlərdə əmtəə-pul münasibətlərinin inkiĢafı ilə əlaqədar olaraq bazar iqtisadiyyatı
sisteminin formalaĢması dövlətin məqsədinin dəyiĢməsinə səbəb olmuĢdur. BaĢqa sözlə, dövlətin
təhlükəsizliyi ön plana keçmiĢ və onun məzmununda dəyiĢikliklər əmələ gəlmiĢdir. Onun məzmununa
ölkənin daxilində sakitliyi təmin etmək, insanları fiziki və mənəvi təhlükələrdən qorumaq, siyasi və iqtisadi
sahələrin təhlükəsizliyini təmin etmək kimi komponentlər də daxil edilmiĢdir. Beləliklə, iqtisadi təhlükəsizlik
probleminin mahiyyəti əksər fəaliyyət sferalarının, sistemdaxili inteqrativ bağlılığı, inkiĢafı və onun
dayanıqlılığını özündə ehtiva edən kompleks anlayıĢdır. Bütün bunların nəzərə alınması baxımından, həmin
problemin mahiyyətinə müasir yanaĢmanın məzmununu olduğu kimi qəbul etmək olar: ―iqtisadi
təhlükəsizlik probleminin mahiyyətini iqtisadiyyatın və hakimiyyət inistutlarının elə bir vəziyyəti kimi
xarakterizə etmək olar ki, bu halda milli mənafelərin ödənməsini, siyasətin sosial yönümlülüyünü, daxili və
xarici proseslərin, hətta əlveriĢli olmadığı Ģəraitdə də ölkənin müdafiə potensialının təminatı aspektində baĢa
düĢmək olar‖.(10,s.116)
Ġqtisadi təhlükəsizliyin məqsədi hər Ģeydən əvvəl dövlətin milli marağını qorumaqdır. V.Pankov iqtisadi
təhlükəsizik haqqında belə yazır: ―Bu iqtisadiyyatın elə bir vəziyyətidir ki, həmin vəziyyətdə ictimai istehsal
prosesinin normal fəaliyyətinə əngəl törədən, əhalinin əldə edilən həyat səviyyəsinə xələl gətirən və bunlar
da cəmiyyətdə sosial gərginliyi artıran, həmçinin ölkənin mövcudluğuna təhlükə törədən hallara qarĢı
iqtisadiyyatın immuniteti olur.Bazar iqtisadiyyatı sisteminin formalaĢması və inkiĢafı zamanı xammal
mənbələri, satıĢ bazarları və ucuz iĢçi qüvvəsi əldə etmək uğrunda dövlətlər arasında mübarizə
geniĢlənmiĢdir. Bu zaman milli təhlükəsizlik problemi ön plana çıxmıĢdır. Bu baxımdan milli təhlükəsizlik
siyasi anlayıĢı ilk dəfə 1904-cü ildə ABġ prezidentinin diplomatik nümayəndəsi ABġ Konqresində iĢlətmiĢdir. O, burada ABġ-ın Panama kanalını ələ keçirmək üçün onun hərbi təca- vüzünə haqq qazandırmağa
çalıĢmıĢ və sübut etmiĢdir ki, bu hadisə ABġ-ın milli mənafeyinə uyğundur. Milli təhlükəsizlik milli
iqtisadiyyatın habelə, insanların həyat Ģəraitinin təminatına aid edilir. H.Kissencerə görə milli təhlükəsizlik
millətin həyat tələbatının ödənilməsindən ibarətdir. Z.Bjezinski isə milli təhlükəsizliyi hərbi qüdrətə, iqtisadi,
sosial, siyasi, mənəvi inkiĢaf sahələrinə aid edilir. Ona görə də milli təhlükəsizliyin əsas əlaməti diplomatiya və
azadlıqdır. Totalitar tipli siyasi rejimlər milləti qorxu altında yaĢadır, azad fikir, plüralizmi qadağan edir.
Təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə fəaliyyət obyektinin dərk edilməsi ona mürəkkəb sistem kimi
baxılmasını tələb edir. Bu sistem bir-birilə Ģaquli vəziyyətdə əlaqədə olan üç səviyyədən ibarətdir;
1.ġəxsiyyətin təhlükəsizliyi. 2.Cəmiyyətin təhlükəsizliyi.
3.Dövlətin təhlükəsizliyi.
Təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə fəaliyyət predmetinin baĢa düĢülməsi bu sistemin üfüqi
səviyyəsinin müəyyən edilməsinə imkan verir. Məsələn: elmi-texniki informasiya, hərbi, siyasi
təhlükəsizliyin təmin olunması.(8,s.126)
S.A.Proskurininə görə milli təhlükəsizlik təminatının iki baĢlıca amili vardır:
1) Dövlət milli təhlükəsizliyin baĢlıcatəminatçısıdır;
2) Millətin inkiĢaf səviyyəsi, milli özünüdərketmə, milli mənafeyi qorumaq qabiliyyətinə malikolması;
Milli təhlükəsizlik anlayıĢı milli maraqlar anlayıĢı ilə sıx əlaqədardır. Təhlükəsizlik milli maraqların
törəməsidir. Milli təhlükəsizlik son nəticədə dövlətin, cəmiyyətin və fərdin həyati əhəmiyyətli maraqlarının
təmin olunmasına yönəldilmiĢ strategiyadır (7, s.15 ).
Dövlətin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi çox çətin və uzunmüd- dətli prosesdir. Bu, Azərbaycan
dövləti üçün çətin və mürəkkəbdir. Bunun bir çox obyektiv və subyektiv səbəbləri vardır. Belə ki,
Azərbaycanın gözəl təbii iqlim Ģəraitinin olması, rəngarəng və tükənməz təbii sərvətləri, mühüm strateji
məkanda yerləĢməsi dünyaya ağalıq etmək iddiasında olan dövlətlərin diqqətini özünə çəkmiĢdir. Bunun
nəticəsində Azərbaycan uzun illər Çar Rusiyasının, Sovet imperiyasının müstəmləkəsi olmuĢ, onun
iqtisadiyyatı, millətin mənə- viyyatı deformasiyaya uğramıĢdır. Azərbaycan müstəqilliyi bərpa etdikdən sonra
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Azərbaycan müstəqilliyini istəməyən və ona bütün vasitələrdən istifadə edərək mane olan dövlətlər milli
təhlükə mənbəyi olaraq qalırlar. Bura, ilk növbədə Rusiya, Ġran və Ermənistan daxildir. Azərbaycanın
bunlarla həmsərhəd olması və birinci iki dövlətin Azərbaycana nisbətən hərtərəfli güclü olmasıdır. Buna görə
də Azərbaycan dövləti milli təhlükəsizliyin təmin olunmasına xüsusi fikir verir və onu qanunvericilik
əsasında tənzimləyir. Bu problem hər Ģeydən öncə Azərbaycanın Konstitusiyasında öz əksini tapmıĢdır.
Bundan baĢqa bu problemin həllinə 31 avqust 2004-cü ildə ―Milli təhlükəsizlik haqqında‖ Azərbaycan
Respublikasının qanunu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu qanun Azərbaycan Respublikasının müstəqil,
suveren, demokratik dövlət kimi inkiĢafı naminə milli təhlükəsizlik siyasətinin hüquqi əsaslarının
yaradılmasına yönəlmiĢdir. Qanunda Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsziliyinin məqsədi aĢağıdakı
kimi müəyyən edilmiĢdir: ―Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyi dövlətin müstəqilliyini,
suverenliyini, ərazi bütövlüyünü, konstitusiya quruluĢunu, xalq və ölkənin milli maraqlarını, cəmiyyətin və
dövlətin hüquq və mənafelərini daxili və xarici təkidlərdən qorunmasının təminedilməsidir‖.(9,s17)
Qanunda həmçinin milli təhlükəsizliyin obyektləri və subyektləri də öz əksini tapmıĢdır. Orada deyilir:
―Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin obyektləri aĢağıdakılardır:
1)
insan-onun hüquq vəazadlıqları;
2)
cəmiyyət-onun maddi və mənəvidəyərləri;
3)
dövlət--onun müstəqilliyi, suverenliyi, konstitusiya quruluĢu və ərazi bütövlüyü.
4)
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin subyektləri insanların,
5)
cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyi maraqlarının və tələbatlarının təmin edilməsi məqsədilə
yaradılmıĢ dövlət hakimiyyəti orqanlarıdır.
Akademik Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda milli təhlükəsizliyin təmin edilməsinin əhəmiyyəti və strateji
istiqamətlərini müəyyən etmiĢdir. ―Yeni dünya nizamının təĢəkkülü perspektivini nəzərə almağın zəruriliyi
belə bir real faktı inkar etmir ki, bu gün formalaĢmaqda olan Azərbaycan cəmiyyətinin mahiyyəti milli
siyasətlə, milli təhlükəsizlik və milli inkiĢaf konsepsiyaları ilə müəyyənləĢdirilir. Daha geniĢ səpkidə
götürdükdə, milli təhlükəsizlik dövlətin öz yaxın və uzaq qonĢuları ilə münasibətlərinin necə təĢəkkül
tapmasından asılıdır. Bu ölkələrlə iqtisadi, siyasi, mənəvi, mədəni münasibətlərin yaradılması və onların
inkiĢaf etdirilməsi prinsipcə hər bir dövlətin uzunmüddətli milli mənafelərinə cavab verməsidir ( 2,s.15).
Milli iqtisadi təhlükəsizlik problemini kəskinləĢdirən əsas məsələ məhz iqtisadi asılılığın ―mümkün‖
sərhədlərinin müəyyənləĢdirilməsi zəruriliyidir. BaĢqa sözlə iqtisadi asılılığın mövcudluğu öz-özlüyündə
milli mənafelərin təminatına mənfi təsir göstərir. Bu hal xüsusilə keçid iqtisadiyyatlı ölkələr üçün daha çox
aktual əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, sistem dəyiĢikliyi Ģəraitində xarici yardımın mühüm rol oynaması artıq
hər cür Ģübhədən uzaqdır.
Beləliklə, iqtisadi asılılıq probleminə yanaĢmada baĢlıca məsələ onun ―təhlükəsizlik‖ sərhədlərinin
müəyyənləĢdirilməsi və onun qorunub saxlanılmasından ibarətdir. Eyni zamanda milli və iqtisadi
təhlükəsizlik anlayıĢlarının bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən müstəvilər üzərində Ģərh etməyə
çalıĢmaq da düzgün yanaĢma hesab edilə bilməz. Bu halda söhbət milli təhlükəsizliyin daha geniĢ əhatə
dairəsinin (siyasi, hərbi, informasiya, ekoloji və s.) özündə ehtiva etdiyini nəzərə almaqdan gedir. BaĢqa
sözlə iqtisadi təhlükəsizlik sisteminin yalnız bir istiqamətini əks etdirir. Bununla belə onun bütövlükdə milli
təhlükəsizlik sisteminin formalaĢdırılmasında əsaslı rol oynadığı da Ģübhəsizdir. Belə ki, hər Ģeydən əvvəl,
qeyd olunan problemə yanaĢmada sistemliliyin təminatı iqtisadi aspektin önə çıxarılmasını tələb edir.(7,s.43)
Ġkincisi, mənafelərin spesifikliyi və milli aspektin ümumi mənafelərdən fərqləndirmək zəruriliyi və
ümumiyyətlə milli mənafelər arasında fərqliliyin nəzərə alınması mühüm məsələlərdən biridir. Üçüncüsü, ən
ümumi Ģəkildə götürülərsə resursların məhdudluğu, onların dünya ölkələri arasında qeyri- bərabər bölgüsü
artan tələbatın daha tam və dolğun ödənilməsi problemini həmin resurslardan istifadə sferasında ölkələrarası
rəqabət mübarizəsini daha da gücləndirir. Dördüncüsü, müasir qloballaĢma prosesinin gətirdiyi əsaslı
dəyiĢikliklər fonunda ölkənin rəqabət qabiliyyətliliyi daha da kəskinləĢir. Belə ki, istehsal və satıĢ sferasında
rəqabətə davamlılığın əldə olunması yeni istehsal texnologiyalarının sahiblik kimi son dərəcə zəruri olan
maliyyə sferasının dəqiq fəaliyyət mexanizminə nail olma arasında prioritet mövqeyində bölgü artıq aradan
qalxmıĢdır, yəni maliyyə bank sferasının səmərəli fəaliyyətini təĢkil etmədən ölkənin rəqabət
qabiliyyətliliyini yüksəltmək qeyri-mümkündür. BaxıĢ onunla Ģərtlənir ki, digər ölkələrin rəqabət
qabiliyyətliliyinin yüksəliĢi istənilən halda bu səviyyəyə çatmayan ayrıca götürülmüĢ bir ölkənin milli
iqtisadi, eləcə də bütövlükdə ümummilli təhlükəsizliyi baxımından real təhlükə mənbəyidir.(6,s.752)
Ġqtisadi təhlükəsizlik strategiyasının təmin olunması üçün həyata keçirilən iqtisadi siyasət cəmiyyətin
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qütbləĢməsində deyil, böhranlı dövrdə ağırlığın əhali təbəqələrinin üzərinə bərabər və ədalətli bölgüsünə
xidmət göstərməlidir. Bu Ģəraitdə elə tənzimləmə mexanizmi seçilməlidir ki, iqtisadi cəhətdən güclü olan
əhali qrupunun gəlirlərinə deklarasiya nəzarəti etmək mümkün olsun. Yüksək məhsuldar əməyə
stimullaĢdırıcı təsir edən əmək haqqının funksiyası gücləndirilməli və bu məsələnin həllində dövlətin rolu
artırılmalıdır. Bu məqsədlə əmək haqqını gecikdirən müəssisə və təĢkilat rəhbərlərinin maddi məsuliyyəti
artırılmalıdır.
Ölkənin strateji marağını təmin etmək üçün ETT-nin və elmi potensialın rolu gücləndirilməlidir. Bu
sahədə dövlətin prioritet rolu saxlanılmalıdır. Ölkənin digər ölkələrdən ETT-i asılılığını azaltmaq məqsədilə
dövlət proqramları hazırlamalı, fundamental ETT iĢləri aparılması geniĢləndirilməlidir. Yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin mühüm metodlarından biri makroiqtisadi
göstəricilərdir. Bu baxımdan, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün vergi sisteminin
təkmilləĢdirilməsi zəruridir. Elə tədbirlər həyata kecirilməlidir ki, vergi sistemi səmərəli fəaliyyət göstərə
bilsin. Çünki dövlət büdcəsinin formalaĢması əsasən vergilər hesabına həyata keçirilir.(5,s.426)
Hər bir dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi qiymətləndirilərkən həmin ölkə- nin iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi,
onun keçdiyi inkiĢaf yolu, geoiqtisadi, geostrateji və baĢqa xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla yanaĢı, iqtisadi
təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsinin ümumi metodları da tətbiq olunur. Bunlar aĢağıdakılardır:
optimal, ənmünasibmetod;
nəzəri-oyunmetodu;
faydalılıqmetodu;
qeyri-səlissistemnəzəriyyələrimetodu;
çoxmeyarlıstatistiktəhlilmetodu.
Bütün bunlarla bərabər ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini qiymətləndirərkən ona çoxvariantlı yanaĢma
faydalı olur.(4,s.165)
Milli dövlət, milli mənafe və iqtisadi təhlükəsizlik problemi bir-birini tamamlayan, geniĢ funksional və
davamlı mühüm bir prosesdir. Burada ölkənin daxili və xarici siyasətinin səmərəli tənzimlənməsi ən əsas
Ģərtlərdən hesab edilir. Bununla belə, ölkənin milli sərvətləri üzərində düzgün nəzarətin təĢkil edilməsi
iqtisadi inkiĢafda təhlükəsizliyin baĢlıca Ģərtidir. Dövlət sosial-iqtisadi strategiyanı həyata keçirmək, istehsalsosial sahələrin inkiĢafına nail olmaq üçün onun təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Beləliklə, iqtisadi
təhlükəsizlik problemləri çoxcəhətli və mürəkkəb bir prosesdir (3, s.128).
Dövlətin strateji məkanda yerləĢməsi və buna görə də onların bu məkanda mənafelərinin toqquĢması
iqtisadi təhlükıəsizliyin təmin olunmasına mənfi təsiri qarĢılıqlı əməkdaĢlığın təĢkil olunmasında nəzərə
alınmalı və tarixi düĢmən dövlətlər tərəfindən törədilə biləcək iqtisadi təhlükələr müəyyənləĢdirilməli və
onların qarĢısının alınmasının üsul və vasitələri müəyyənləĢdirilməlidir.(2,s.12)
Müstəqillik qazandıqdan sonra dövlətin iqtisadi inkiĢaf yolu və əhalinin sosial tələblərinin ödənilməsi
Azərbaycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiĢ konstitusiyanın aĢağıdakı iki maddəsində
təsdiq edilmiĢdir: ―Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın inkiĢafı müxtəlif mülkiyyət növlərinə
əsaslanaraq xalqın rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir‖ (maddə15)―Azərbaycan dövləti xalqın və hər bir
vətəndaĢın rifahının yüksəldilməsi- nə, onun sosial müdafiəsinə və layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalır‖
(maddə 16), (1,s 9-10).
Dövlət çalıĢır ki, daxili və xarici təhlükə aradan qalxsın. Milli təhlükəsizlik problemi yalnız xarici
təhlükənin aradan qalxması deyil, həm də milli dövlətə zidd daxili qüvvələrin, xüsusilə korrupsiyanın,
terrorizmin, narkomaniyanın aradan qaldırılması ilə bağlıdır.Qısa zaman ərzində müstəqil Azərbaycan
Respublikası böyük çox çətin ola biləcək Ģərəfli yol keçmiĢdir. Respublikamızda hüquqi, sivil, dünyavi
dövlət quruculuğu uğurla davam etdirilir, demokratikləĢmə prosesi dərinləĢir. Ölkəmiz iqtisadi
təhlükəsizliyin transformasiyası ilə bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçərək öz potensialının zəngin resurslarının
taleyi artıq müstəqil dövlət kimi həll edir və intensiv inkiĢaf dövrünü yaĢayır.
Hazırda Azərbaycan Respublikası beynəlxalq iqtisadi sistemə inteqrasiya edərək dünya birliyinin tam
hüquqlu üzvü kimi fəaliyyət göstərir. (10,s.116)
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ĠEÖ-lərin təcrübəsi göstərir ki,turizm iqtisadiyyata təsir göstərən güclü qüvvədir. O, dövlət büdcəsinin
formalaĢmasında,ticarət balansının sabitləĢməsində mühüm rol oynayır.Lakin turizmin rolu bununla bitmir.
Turizmin inkiĢafı ölkədə iĢsizlik kimi ağır bir problemin öhdəsindən gəlir,ölkə təsərrüfatının bütün sahlərinə
təsir göstərir və onların inkiĢafının katalizatorudur. Bununla yanaĢı ölkəmizin beynəlxalq arenalarda
taninmasi , turizm sektorundaki irəliləyiĢlər bir baĢa olaraq ölkenin xarici iqtisadi əlaqələrinin
geniĢlənməsinə, investisiya və kapital axınının cəlb edilməsinə təsir göstərir. Beynəlxalq aləmdə
reqabətədavamlı etibarlı imic yaradaraq bir çox layihələrdə partnyorluqların yaradılmasına zəmin yaradır.
Ümumiyyətlə, xalqların bir-birinə yaxınlaĢmasında, iqtisadi və mədəni əlaqələrin yaradılmasında və
qarĢılıqlı anlaĢmada turizmin əvəzsiz rolu var. Ona görə də turizmin inkiĢafı zəmanimizin vacib
məsələlərindən biridir.
Azərbaycan Respublikasi dünyada geniĢ turizm potensialina malik ölkələrdən biri kimi tanınır. Bunun
əsas səbəblərindən biri ölkənin turizm üçün yararlı zəngin təbii resursların olması ilə yanaĢı onun coğrafi
mövqeyinində turizmin inkiĢafı üçün əlveriĢli olmasıdır. Ölkənin Ģərqdən Xəzər dənizi ilə əhatələnməsi
turizm sektorunun prespektivli sahələrindən olan dəniz, qum və günəĢ turizmi üçün böyük imkanlar yaradır.
Dünyadakı 11 iqlim zonasının 9-unun Azərbaycanda mövcud olması isə ekoturizm, qıĢ turizmi və raftinq
kimi turizm sahələrinin inkishafina təsir göstərir. Bundan baĢqa Azərbaycan biznes və konqres turizmi
üçündə əlveriĢli olan böyük infrastruktura malikdir. Buna əyani sübut kimi 2012-ci ildə baĢ vermiĢ
Avroviziya mahnı müsabiqəsini, Qadınlarası Dünya Çempionatını və hər il mütamadi olaraq keçirilən Expo
sərgilərini göstərmək olar ki, bu hadisələr səbəbindən bir çox daimi iĢ yerləri açilmıĢ, nəqliyyat
infrastrukturu təĢkil edilmiĢ, mövcud personala təlimlər keçirilmiĢdir. Nəticədə Azərbaycan bu beynəlxalq
əhəmiyyətli hadisələrdə ev sahibliyi edərək özünü beynəlxalq arenalarda yüksək turizm potensiallı, uğurlu
ölkə kimi tanıtmıĢdır.
2012-ci ildə ― Zaman‖ qəzetinin apardığı araĢdırmalara əsasən azərbaycana gələn turistlərin bir çoxu
buraya mədəni turizm üçün gəlir. Eyni zamanda onlar yay aylarinda təbiətin qoynunda qala biləcəkləri
ekoturizme üstünlük verirlər. AraĢdırmanın nəticələrinə göstərirki Quba-Xaçmaz , Lənkəran-Astara, ġamaxı
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Ġsmayıllı-Qəbələ və ġəki-Zaqatala regionları ən çox üstünlük verilən regionlardır. (Zaman qəzeti 2013: 22).
Bu inkiĢaflara baxmayaraq turizm sənayesi Azərbaycanın ÜDM-nin yalnız 1,2% -ni təĢkil edir. Turizm
sənayesinin artım tempi isə 22% təĢkil edir.
Azərbaycan dövləti inkiĢaf tempini artırmaq məqsədilə turizm sənayesinə investisiya yatırimlari
etməkdə davam edir və bunun üçün müvafiq qanunvericilik aspektini hazırlayır. Hətta bununla əlaqədar
olaraq 2011-ci il Azərbaycanda turizm ili elan edilmiĢdir. Eyni zamanda prezident Ġlham Əliyev 2006-2015
ci illəri əhatə edən ― Turizm ĠnkiĢafi ‖ adlı dövlət proqramını imzalamıĢdır. Bu baxımdan bütün bölgələrdə
infrastruktur inkiĢaf etdirilir, yeni hava limanları inĢa edilib, Olimpiya Ģəhərləri , Olimpiya stadionları inĢa
edilib , yataq tutumunu artırmaq üçün yeni otel , bölgələrdə və paytaxtda isə motel qurumlarıda yardilib.
Quba-Qusar bölgəsində tanınmıĢ yeni qıĢ turizm mərkəzləri fəaliyyətə baĢlayıb. Tamamlayıcı investisiya
olaraq Qubada yeni aeroport inĢa edilir.

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitesi. 2012
Turistleri cəlb etmək məqsədilə ümummilli lider Heydər Əliyev adina yeni hava limanı istifadəyə verildi
. Bnunla birlikde digər regionlardakı hava limanlarında da rekonstruksiya iĢləri aparıldı və yeni təyyarələr
alindi. Bunlara misal olaraq yeni AĠRBUS A 320 və BOEĠNG 767 –ni misal göstərmək olar. Bütün bu
amillər turizmin büdcə kəsrini bağlanmasına, digər sahələrə xüsusilədə səhiyyə, təhsil kimi sosial sektorlara
investisiya yatıramaqdaa , əhalinin həyat tərzini yüksəltməkdə, yeni iĢ yerləri açmaqla iĢsizliyin aradan
qaldırılmasında, maĢınqayırma, ağır sənaye və digər bu kimi sənaye sahələrinə investisiya yatırmaqda nə
qədər mühüm rol oynadığının sübutudur.
Azərbaycanda iqtisadiyyatın potensial imkanları və ölkənin perspektiv üfüqləri, beynəlxalq turizmə
qoĢulmaq istiqamətlərini müəyyənləĢdirir. Ölkədə xarici Ģirkətlərin artması, onların bir çox sahələrdə fəal
təsərrüfat fəaliyyəti, Azərbaycan Respublikasının sahibkarları və biznes fəaliyyəti ilə məĢğul olanların xariciiqtisadi əlaqələrinin miqyası və keyfiyyəti, kəmiyyət və çeĢidinin dünya bazarında yerinin müəyyən edilməsi,
dünya turizminə inteqrasiyanın əsas istiqamətidir. Turizmin beynəlxalq miqyası ictimai əmək bölgüsü ilə
ölçülür. Belə ki, Azərbaycan turizm fəaliyyətini dünya turizm inkiĢafında rolu, onun xüsusi çəkisi və turizm
sahəsində məĢğul olanların sayı bütövlükdə turizmin ictimai əmək bölgüsündə rolunu müəyyənləĢdirir.
Beynəlxalq turizmə qoĢulmaq üçün ilkin addım beynəlxalq turizm fəaliyyətinə, onların beynəlxalq
qurumlarına üzvolmaqla yanaĢı, beynəlxalq tələbatı təhlil edib, onun dünya təcrübəsini, adekvat ölkələrdə
keçilən mərhələ və tədbirləri qiymətləndirməklə, iqtisadi addımlar atmaq tələb olunur. Dünya turizm
fəaliyyəti təkamül inkiĢafı ilə xarakterizə olunur. Onun dinamikası sosial-demoqrafik, iqtisadi və siyasi
amillərdən asılıdır. Dünya turizm dinamikası qloballaĢan siyasətdə və dünya ölkələrində baĢ verən siyasi
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müharibə, bir sıra ekoloji təsirlər turizmin inkiĢafına mənfi təsir edir və onun artım tempini azaldır. Ona görə
də dünya miqyasında durmadan artma tempi yox, artıb azalma tempinə malik qanunauyğunluq mövcuddur.
Dünyada turizmin inkiĢafına tələbat artımı, bütövlükdə dünyada sosial tərəqqi, iqtisadi artım və demoqrafik
artım tempinin azalması və iqtisadi maraqlar təsir edir. Evolyusiya dinamikası turizmin texnologiyası ilə
mümkündür. Tədqiqatlara görə beynəlxalq turizmin artım tempi 2005-ci ildə 4,4% olub, 2010-cu ildə 4,3%-ə
çatmıĢdır. Azərbaycanın iqtisadi pоtеnsialı, оnun xammal bazası turizm sеqmеntləri üçün tələbat baxımından
iqtisadi cəhətdən səmərəli və tеxniki baxımından hərtərəflidir. О, cümlədən Azərbaycanın nеft bazası nеft
maĢınqayırması, hava limanlarının tеxniki təchizatı, Bakı Ģəhərindən bеynəlxalq marĢrutların əlvеriĢliyi
turizmin kоmplеks Ģəraitini artırır. Azərbaycanın əhalisinin sоsial dеmоqrafik və quruluĢu həyat səviyyəsi
bеynəlxalq turizmin iĢtirak payını və оnun pеrspеktivini müəyyənləĢdirir. Daha çоx iĢgüzar turizm pоtеnsialı
xüsusi xaraktеr daĢıyır. YaĢlı əhalinin maddi vəziyyətinin aĢağı оlması оnların turizm subyеkti kimi
pоtеnsialın zəif оlması ilə izah оlunur. Bеynəlxalq turizmin inkiĢafında dünya intеqrasiya sistеmi, bеynəlxalq
turist təĢkilatları və həmçinin birgə layihələr və kоntraktlar təĢkilatı inkiĢaf qurum оlaraq daha da
təkmilləĢəndir. Dövlət turist bazalarının dünya standartlarından çox geridə olması, bu sahəyə qoyulacaq
investisiyaların həcminin çox olmasıyla səciyyələnir. Digər bir tərəfdən ölkədə turizm sektorunun inkiĢafının
təmin edilməsi üçün iqtisadi resurslarla təminat səviyyəsinin qiymətləndirilməsi məqsədilə turizm sahəsində
mühüm yeri olan mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin iqtisadi göstəricilərinin araĢdırılması
zəruridir.
Belə ki, Qrafik - ə nəzər salsaq görərik ki, mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin əldə etdiyi
gəlirlər 2008-ci ildə 2004-cü ilə nisbətlə 1,8 dəfə artaraq 54326,5 min manatdan 95584,2 min manata
yüksəlmiĢdir. Bununla belə, mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin istismarına çəkilən xərclər
2008-ci ildə 2004-cü ilə nisbətən 2,4 dəfə artaraq 37385,7 min manatdan 91707,8 min manat təĢkil etmiĢdir.
Bundan belə nəticəyə gəlmək olar ki, ölkədə turizm fəaliyyəti ilə məĢğul olmağın xərcləri gəlir tempinə
nisbətlə daha sürətlə artmıĢdır ki, bu da keçid iqtisadiyyatının xüsusiyyətlətindən biridir. Çünki, daha çox
turist cəlb etmək, daha keyfiyyətli xidmət təklif etmək üçün, iqtisadi xərclərin artması bir Ģərtdir. Rəqabət
qabiliyyətliliyin daimi artırılması, bütün sahələrdə olduğu kimi, turizm sahəsində də mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Lakin bir müddət sonra, gəlir və xərclərdə olan artım tempinin indi olduğundan tərs yöndə dəyiĢəcəyi
proqnoz olunur. ( 9. Səhf.21)

Turizmin inkiĢafı sahəsində qarĢıya qoyulan əsas məqsədlər
Turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi və onların geniĢləndirilməsi, turistlərin istirahəti, onların tələbatının
ödənilməsi üçün zəruri olan xidmətlərin, ekskursiya və digər mədəni tədbirlərin çeĢidinin geniĢləndirilməsi
və müasir standartlara uyğunlaĢdırılması, sanatoriya-kurort sərvətlərinin öyrənilməsi və davamlı istismarı,
mehmanxanaların və digər turizm obyektlərinin tikintisinin geniĢləndirilməsi, turizm marĢrutlarının
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artırılması, turizm növlərinin inkiĢaf etdirilməsi, prioritet turizm növü kimi mədəni turizm, ekoloji turizm və
kənd yaĢıl turizmi, rekreasiya turizmi sahəsində dövlət tənzimlənməsinin gücləndirilməsi, milli adətənənələri, Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni irsini, ayrı-ayrı regionların və Ģəhərlərin tarixini əks etdirən
materialların nəĢr etdirilməsi və yayılması, milli sənətkarlıq və suvenir məhsullarının istehsalının və satıĢının
geniĢləndirilməsi qarĢıya qoyulan əsas məqsədlər sırasındadır.
Eyni zamanda Azərbaycanı turizmin inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģəraiti olan ölkə kimi dünyada tanıtmaq
məqsədilə yeni Azərbaycan Turizm əmtəə niĢanının (loqosunun) və turizm sahəsində olan Azərbaycan
brendlərinin reklam-təbliğat və məlumat-sorğu fəaliyyətinin canlandırılması, beynəlxalq proqramlar
çərçivəsində regional mədəni turizm marĢrutlarının yaradılması və inkiĢaf etdirilməsi və turizm inkiĢafı
sahəsində beynəlxalq əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi prioritet istiqamətlərdəndir.
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Məqalədəki məqsəd, bu sahədə geniş təcrübəyə malik olan ölkələrdə turizm inkişaf dinamikasına riayət
etməkdir və bu biznesin ən uğurlu inkişafıdır. Turizm biznesinin böyüməsi və azalması, onların əsas
səbəbləri, turizm inkişafı sahələrinin və istiqamətləri üzrə tədricən izlənilməsi. Hesab edirəm ki, bu anların
analizi və bilikləri gələcək işlərində mütəxəssislərə kömək edəcəkdir.
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The goal in this article is to follow the dynamics of tourism development in countries with extensive
experience in this area and where this business develops most successfully. Also follow the periods of growth
and decline of tourism business and their main causes, gradation of areas and directions of tourism
development. I think that the analysis and knowledge of these moments will help the Specialist in their future
work.
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Международный туризм, являясь важной отраслью мирового хозяйства, отличается крайне неравномерным уровнем развития в регионах мира, что объясняется как разными уровнями социальноэкономического развития, различиями в структуре потребительского спроса и жизненными установками различных социальных и демографических групп населения, так и неравномерностью распределения рекреационно-туристских ресурсов, многоаспектной туристской политикой различных государств и международных организаций.
Туристское предприятие, действуя в сложных условиях рынка, должно внимательно относиться к
вопросам, кого и как обслуживать. Дело в том, что любой рынок с точки зрения маркетинга состоит
из потребителей, которые отличаются друг от друга по своим вкусам, желаниям, потребностям и
приобретают туристские услуги исходя из разных мотиваций. Поэтому осуществление успешной
маркетинговой деятельности предполагает учет индивидуальных предпочтений различных категорий
потребителей. Именно это составляет основу сегментации рынка. С помощью сегментации из общего
числа потенциальных потребителей выбираются определенные типы (рыночные сегменты), предъявляющие более или менее однородные требования к туристскому продукту.
Сегментация туристского рынка определяется как деятельность по классификации потенциальных потребителей в соответствии с качественными и количественными особенностями их спроса.
Другими словами, осуществляя сегментацию, предприятие делит рынок на отдельные группы клиентов, для каждой из которых могут потребоваться одинаковые или схожие виды услуг.
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Главная цель сегментации - обеспечить адресность туристскому продукту, так как он не может
отвечать запросам сразу всех потребителей. Посредством ее реализуется основной принцип маркетинга - ориентация на потребителя.
При этом туристское предприятие не распыляет, а концентрирует свои уси-лия на "направлении
главного удара" (наиболее перспективных для него сегментах рынка) Тем самым достигается повышение эффективности применяемых форм и методов продажи, рекламы, стимулирования сбыта и т.д.
Практика маркетинга в туризме убедительно свидетельствует, что сегментация рынка:
 является средством выбора наиболее перспективного целевого рынка;
 позволяет в максимальной степени удовлетворить потребности клиентов;
 помогает выбрать оптимальную маркетинговую стратегию;
 способствует установлению достижимых и реальных целей;
 дает возможность повышать уровень принимаемых решений, обеспечивая их обосноание информацией о поведении потребителей на рынке;
 обеспечивает повышение конкурентоспособности, как предлагаемых услуг, так и предприятия
в целом;
 предполагает оптимизацию маркетинговых затрат туристского предприятия;
 позволяет уклониться или снизить степень конкурентной борьбы путем освоения незанятого
сегмента.
Сегментация рынка, безусловно, один из важнейших инструментов маркетинга в туризме. От того, насколько правильно она проведена, зависит успех в конкурентной борьбе. Чтобы быть эффективной, сегментация должна проводиться по определенным признакам.
Признаки сегментации и основные сегменты туристского рынка.
Признак — это способ выделения данного сегмента на рынке. В туризме основными признаками
сегментации являются:
 географические;
 демографические;
 социально-демографические;
 психографические;
 поведенческие.
При сегментации рынка по географическим признакам целесообразно рассматривать группы потребителей с одинаковыми или схожими предпочтениями, определяющимися проживанием на той
или иной территории. В качестве географического сегмента может рассматриваться целая страна или
группа стран, имеющих какую-либо историческую, политическую, этническую или религиозную
общность.
Демографические признаки (пол потребителей, их возраст; количество членов семьи) относятся к
числу достаточно применяемых. Это обусловлено доступностью характеристик, их устойчивостью во
времени, а также наличием между ними и спросом очень тесной взаимосвязи.
Социально-экономические признаки предполагают выделение сегментов потребителей на основе
общности социальной и профессиональной принадлежности, образования и уровня дохода.
Психографическая сегментация объединяет целый комплекс характеристик потребителей. Он в
целом выражается понятием «образ жизни». Последний представляет собой модель жизни личности,
которая определяется увлечениями, поступками, интересами, мнениями, типом отношений с другими
людьми и т.д.
Поведенческие признаки связаны и во многом определяются психографическими. В основе их
использования лежит учет различных аспектов поведения потребителей, таких как: мотивы поездок,
искомые выгоды, степень приверженности фирме, степень готовности приобрести туристский продукт, чувствительность к обслуживанию и т.д.
Рассмотренные признаки создают основу только лишь для первичной сегментации. Задача маркетинга состоит в том, чтобы подобрать для конкретного предприятия их комбинацию, позволяющую
максимально точно установить, какой сегмент рынка в наибольшей степени отвечает целям и возможностям фирмы. При этом целесообразно использовать сочетание различных признаков, образуя
комбинированные параметры сегментов туристского рынка.
В туризме существует тенденция выделения относительно однородных сегментов по возрасту
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потребителей. В соответствии с данным признаком различают три сегмента, которым должно соответствовать и разное предложение туристского продукта:
.молодежныйтуризм;
.туризмсреднеговозраста;
. туризм третьего возраста.
Молодежный туризм (до 30 лет)-это более дешевые путешествия с использованием менее комфортабельных средств размещения и транспорта, веселый вечерний отдых (бары, диско, дискуссионные клубы, встречи по интересам, лотереи, конкурсы и т.д.). Для этого сегмента характерна высокая
туристская активность в силу стремления молодых людей к общению, познанию и наличия свободного времени (например, каникулы).
Для второго сегмента-туризм среднего возраста (30-50 лет) - характерно преобладание семейного
туризма. В связи с этим необходимо предусматривать возможность использования детских площадок
для игр, детских бассейнов и др. Это особенно важно при создании туристских комплексов в курортной местности.
Туристы среднего возраста предъявляют повышенные требования к комфорту и удобству, содержательным экскурсионным программам, включающим ознакомление с объектами в соответствии
с их профессиональными интересами.
При разработке туристских услуг для этого сегмента необходимо исходить из того, что лица
среднего возраста и есть экономически активное население. Их желание совершить туристское путешествие вызвано потребностью в отдыхе, связанном со сменой обстановки.
Туризм третьего возраста (старше 50 лет) требует не только комфорта, но и персонального внимания со стороны обслуживающего персонала, возможности получения квалифицированной медицинской помощи, наличия в ресторанах диетического питания, размещения в гостиницах, расположенных в тихих местах.
Особенностью туризма третьего возраста, делающей его крайне привлекательным для специалистов, является отсутствие ярко выраженной сезонности. Напротив, при поездках на отдых эти туристы стараются избегать периода пика туристского сезона (июль, август), поскольку он совпадает с
самым жарким периодом года. Они предпочитают "бархатный сезон" с мягким климатом. К тому же
при выборе времени туристской поездки туристы "третьего возраста" не ограничены рамками отпускного периода.
Эксперты ВТО на основе комбинации двух признаков (уровня дохода и уровня образования) выделяют 4 сегмента туристского рынка.
К первому сегменту относятся лица со средним или даже относительно низким уровнем доходов.
Основной целью их путешествия является отдых на море, при этом выбор места отдыха в основном
определяется уровнем цен. Для этого сегмента туристского рынка не характерно стремление к резкой
смене впечатлений. Их, напротив, привлекает обстановка, не требующая смены привычек. Это касается как размещения (оно должно обеспечивать все удобства, к которым туристы привыкли в домашних условиях), так и питания, которое должно быть ориентировано на интернациональную кухню.
Эта категория туристов не имеет больших средств, чувствительна к ценам на услуги и в то же время
крайне требовательна к их качеству. Основной принцип - за свои деньги получить все сполна.
В международном туристском обмене этот сегмент туристского рынка является самым многочисленным, составляющим основу массового туристского подхода. Это путешествия на близкие расстояния, в основном до ближайшего моря.
Ко второму сегменту туристского рынка относятся лица с уровнем доходов выше среднего.
Первым мотивом их путешествия является отдых, но отдых активный, дающий возможность заниматься спортом, совершать экскурсии, посещать театры и концерты.
Если первая категория путешествует "до ближайшего моря", то к этому сегменту рынка относятся любители дальних путешествий, проявляющие интерес к культуре и обычаям посещаемой страны.
Поскольку у этих туристов познавательный мотив преобладает, то они могут примириться с отсутствием комфорта при посещении интересующего их региона в том случае, если иной возможности
посетить данный регион нет.
Третий сегмент образуют лица с высоким уровнем доходов. Имея в основном высшее образование, они интересуются познавательными поездками, стремясь к смене впечатлений.
Здесь представлены две возрастные категории: средний и "третий" возраст. Если лица «третьего»
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возраста путешествуют в составе групп, то представители среднего возраста предпочитают индивидуальные поездки или поездки небольшими группами друзей и знакомых.
Четвертый сегмент составляют высокообразованные люди, проявляющие интерес к изучению
природы, культуры, образа жизни, нравов и обычаев других народов. Его образуют люди разных возрастных категорий и с разным уровнем доходов, но на путешествие они готовы израсходовать значительные средства, часто за счет сбережений.
Конкретные цели поездок могут быть различными. Главное, что объединяет туристов — стремление к личному опыту.
Количество участников международного туризма в середине 1990-х годов XX в. превысило 550
млн. чел. Несмотря на кратковременные колебания или даже спад в отдельные периоды, его развитие
характеризуется устойчивым динамичным ростом. В общей динамике международного туризма отмечается общее снижение цепных темпов роста до второй половины восьмидесятых годов. На это
оказало влияние несколько мировых и региональных политических и экономических кризисов.
В структуре международного туризма будет отмечаться рост объема деловых поездок (следствие
глобализации мирохозяйственных связей, экономической интеграции и различных форм сотрудничества), что несколько превысит прирост поездок с рекреационно-туристскими целями.
Несмотря на неравномерный рост международного туризма в различных макрорегионах мира, в
конце XX в. основными туристскими регионами мира остаются Европа и Северная Америка.
Большинство стран мира в последние годы форсированными темпами развивают туристскую индустрию, стремясь не упустить свой шанс в дележе экономической выгоды от международного туризма.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ И АЗЕРБАЙДЖАН
В статье рассматривается международный туризм как часть международных экономических отношений, его содержание, динамика в последние годы и перспективы будущего развития.
Особое внимание уделяется влиянию международного туризма на экономическое и социальное развитие.
Отмечается, что туризм в Азербайджане является одной из отраслей экономики Азербайджана.Разнообразие климатических условий, а также флоры и фауны способствует массовому потоку туристов в этот край.
Развитию туризма в Азербайджане также помогает всесторонняя государственная поддержка.
Туризм в Азербайджане развивается на розыскиваются всѐ более движущие направления в
области туризма.
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BEYNƏLXALQ TURĠZM VƏ AZƏRBAYCAN
Azərbaycanda turizm inkişaf edir və turizm sahəsində daha çox aktiv istiqamətlər axtarılır.
Məqalədə xarici turizmin beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin bir hissəsi, məzmunu, son illər dinamikası və
gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə edilmişdir. Beynəlxalq turizmin iqtisadi və sosial inkişafa təsirinə
xüsusi diqqət yetirilir.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda turizm Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas sahələrindən biridir. İqlim
şəraitinin, eləcə də flora və faunanın müxtəlifliyi bu bölgəyə turistlərin kütləvi axını üçün kömək edir.
Hərtərəfli dövlət dəstəyi də Azərbaycanda turizmin inkişafına kömək edir.
Açar sözlər: Azərbaycanda beynəlxalq turizm, iqtisadiyyat, turizm, turist axını, dövlət.
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ĠNTERNATIONAL TOURISM AND AZERBAIJAN
The article discusses international tourism as part of international economic relations, its content,
dynamics in recent years and future development prospects. Special attention is paid to the impact of
international tourism on economic and social development.
It is noted that tourism in Azerbaijan is one of the branches of the Azerbaijani economy.
The diversity of climatic conditions, as well as flora and fauna contributes to the mass flow of
tourists to this region. The comprehensive state support also helps the development of tourism in Azerbaijan.
Tourism in Azerbaijan is developing and more and more active directions in the field of tourism are
being sought.
Key words: International tourism, economy, tourism in Azerbaijan, tourist flow, state.

Международный туризм является одним из основных видов международной экономической деятельности, сложной и комплексной сферой, оказывающей существенное влияние как на структуру и
общую ситуацию в мировой экономике, так и на хозяйства большинства стран и отдельных регионов
мира. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как
транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.
Международный туризм - значительный и все более растущий по важности фактор экономиче-
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ского роста. Каждый день путешественники тратят больше чем 2 млрд долл.; доходы от путешествий
и туризма составляют 10,7 процентов ВВП в мире; в отрасли занято больше 260 млн чел.
Международный туризм занимает важное место в мировой экономике: на его долю приходится:
25-50% мировой торговли услугами. В мировом экспорте товаров и услуг в настоящее время туризм
занимает третье место, уступая только международной торговле нефтью и автомобилями. Таким образом, в структуре мирового экспорта товаров и услуг туризм занимает четвертое место после топлива, химической продукции и продуктов питания, а в большинстве развивающихся стран - первое место. Международный туризм признан одной из самых высокодоходных и быстроразвивающихся отраслей мирового хозяйства. На долю туризма приходится порядка 10% валового продукта всей планеты и 7% мировых инвестиций
Специалисты Всемирной туристической организации (ЮНВТО) утверждают, что туризм с каждым годом набирает обороты.
Экономика некоторых стран мира серьезно зависит от развития международного туризма, так как
он является практически единственным источником валютных поступлений в страну. Причем объем
этих поступлений позволяет стране поддерживать высокий уровень экономического развития и благосостояния своих граждан. Поэтому исследование процессов и закономерностей развития международного туризма, а также конкурентоспособности стран на мировом туристском рынке, является
весьма актуальным. «Несмотря на низкие темпы роста мировой экономики, международный туризм
продолжает демонстрировать в большинстве регионов мира результаты выше среднего уровня, создавая значительные возможности для содействия росту занятости и развитию местных экономик», отметил Генеральный секретарь ЮНВТО (Организации ООН по туризму) Т. Рифаи на открытии Европейского туристического форума в Вильнюсе. «Это имеет особо важное значение для Европы, где
безработица является главным предметом обеспокоенности во многих турнаправлениях и где отрасль
по предоставлению туристических услуг в последнее десятилетие обеспечивает создание рабочих
мест. Кроме того, через свою цепочку приращения стоимости туризм создает предприятия и рабочие
места во многих других секторах и дает значительные экспортные поступления, что оказывает положительное влияние на платежный баланс многих стран», Туризм считается ключевой отраслью 21
века.
Всемирная туристическая организация, штаб-квартира которой находится в Мадриде, три раза в
году публикует так называемый мировой барометр - World Tourism Barometer. Он составляется на основе опроса 230 экспертов в ста странах мира. Международный туризм и коммерческая деятельность,
связанная с предоставлением туристических услуг, расширяют границы потребительского рынка, как
следствие, это обеспечивает рост числа рабочих мест и способствует экономическому росту. Повышение жизненного уровня населения, расширение транспортной инфраструктуры в мировой экономике, развитие сети Интернет - все это содействует росту потоков международного туризма. Число туристов уже сейчас составляет более миллиарда человек, а к концу текущего десятилетия
вырастет более чем в 1,5 раза. Международный туризм вносит существенный вклад в экономическое
развитие принимающих и транзитных государств, способствует росту обмена знаниями, культурному
обмену. Расширению продаж туристических услуг способствует интенсивное использование информационно-компьютерных технологий, рост использования новых средств персонального общения
между пользователями сети Интернет. Увеличиваются продажи услуг и товаров, сопутствующих росту туристического бизнеса. Все это создает благоприятные условия и для развития российского туризма.
К числу развивающихся в области туризма стран принадлежит Азербайджан, расположившийся
на 39 месте среди 148 стран по показателям всемирной конкурентоспособности в области туризма.
Туризм в Азербайджане — это одна из отраслей экономики Азербайджана. Сравнительно небольшая по территории страна располагает запасами нефти, и нефтяные доходы используются для
заметного развития туристической отрасли. Кроме того, на территории Азербайджана представлены
9 природных зон.
По статистическим данным Федерального Агентства по Туризму РФ в 2016—2017 годах Азербайджан входит в пятерку наиболее посещаемых стран русскими туристами.[3] По сравнению с 2016
годом, в 2017 году число русских туристов посетивших Азербайджан увеличилось на 31 %.
Согласно докладу, подготовленному Всемирным Советом Путешествий и Туризма, Азербайджан
входит в первую десятку стран, где наблюдался самый сильный рост потока туристов в 2010—2016
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годах. Кроме того, Азербайджан занял первое место (46,1 %) среди наиболее быстро развивающихся
стран экономики путешествий и туризма, поддерживаемый устойчивым количеством посетителей.
.
В 2008 году количество туристов, посетивших Азербайджан составило более 1 млн. 400 тыс. человек. Преобладающее количество туристов являются обитателями таких континентов,
как Европа, Азия, Северная Америка и т.д.
В 2017 году страну посетили в общем счѐте 1.818.258 человек. Подавляющее большинство туристов являются гражданами Российской Федерации, стран Аравийского полуострова, Республики
Иран и Казахстана. Сравнительно небольшой поток гостей наблюдается из Восточной Европы (в
частности, Белоруссии и Украины) и Западной Европы.
В Азербайджане на данный момент функционируют 230 туристических компаний, 560 гостиниц
и объектов гостиничного типа
Для граждан СНГ (кроме Туркменистана и Армении — гражданам Армении и гражданам других
государств, которые имеют армянское происхождение, будет отказано во въезде в Азербайджан) визы для въезда в Азербайджан не требуется. Для граждан остальных стран виза выдаѐтся на основании
приглашения от частного или юридического лица или туристического агентства. С 1 января 2003 года для оформления туристической визы взимается государственная пошлина в размере 20 долларов
США.
В 2016 году с введением новой системы Tax free туристы получили более выгодные условия для
совершения покупок. Срок в 3 месяца (90 дней) обязателен также для пользующихся услугами Tax
Free.
В ноябре 2017 года прошло заседание Комитета труда и социальной политики. Члены Комитета
предложили внести определѐнные изменения к IV пункту статьи 7.1 закона «О туризме». Было предложено, чтобы вместо слова «туристические компании» в данной статье будут использованы слова
«система ASAN Viza»
Помимо столичного города – Баку в Азербайджане насчитывается больше десятка курортных
зон. Разнообразие климатических условий, а также флоры и фауны способствуют массовому потоку
туристов в эти края. Среди самых популярных в плане отдыха зон в Азербайджане можно выделить
такие города, как Гянджа, Нахичевань, Габала и Шеки, продолжавшие сохранять свое историческое
значение.
Посетившим город Гянджа предлагаются услуги экскурсионного туризма, во время которого
иностранный гость знакомится с архитектурой (в частности, караван-сараи) и торговыми центрами.
Город Шеки славится достоянием архитектуры – Дворец шекинских ханов (1763). Помимо этого,
по всему городу раскинулись мавзолеи, крепости и религиозные учреждения.
Применяемые с древнейших времѐн методы лечения народной медициной обусловили превращение города Нахичевань в центр оздоровительного туризма. Город славится соляными копями Дуздаг (1173 метров). Встречается достаточное количество мавзолеев. Дата основания города – приблизительно 3500 лет назад.
Одним из старинных городов, история которого датируется 10 веком до нашей эры, является Ленкорань, расположившийся близ Каспийского моря. В городе развивается лечебнооздоровительный туризм. Подобный вид туризма является основной целью туристов, приезжающих в
город Нафталан. Здесь можно найти лечение от заболеваний кожи, нервной и сердечно-сосудистой
системы.
Горный туризм в стране осуществляется, главным образом, при помощи созданного ещѐ в 1999
году, 10 мая, Горного Спортивного клуба (ГСК).
Проект создания клуба был предложен Тарлан Рамазановым.
Зимой 2003 года членами клуба был совершѐн поход на Шахдаг (город Гусар), высотою в 4243
км. Мероприятия, организованные ГСК, главной целью своей имеют привлечение иностранных туристов, в частности альпинистов. Были неоднократно проведены трекинг-марафоны – состязания с локационным ориентированием в весьма сложных климатических условиях. Число участников клуба и
заинтересованных в горном туризме стремительно растѐт.
Чтобы еще лучше узнать Азербайджан – стоит отправиться за пределы столицы. Там можно поразиться красоте и детализации миниатюр во дворце Шекинских ханов, побродить у грязевых вулка-
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нов Гобустана, добраться до деревни Хыналык, самой высокой деревни в Европе. Также, стоит посетить Нафталан – центр нефтяных курортов, где можно принять уникальные нефтяные ванны, или
прогуляться по пляжам Каспийского моря. И еще, из нынешней столицы Баку можно отправиться в
древнюю столицу Шамахи, где расположены отличные образцы исламской архитектуры.
Богатая культура Азербайджана продемонстрирована во множестве музеев страны, от самых
крупных столичных музеев, до небольших краеведческих экспозиций, в каждой из которых есть свой
характер. В этих хранилищах вы узнаете об истории, природе, искусстве, ковроделии и многое другое.
Изучать Азербайджан можно на самых разных высотах – от 28 метров ниже уровня моря до вершин на 4466 метров. На севере страны расположены Кавказские горы, где находятся горнолыжные
курорты и множество захватывающих горных пейзажей. В центре Азербайджана – широкие открытые пространства с холмами, покрытые лесами и полпустынями. И не стоит забывать о морском побережье – несмотря на то, что технически Каспийское море является крупнейшим озером мира, здесь
есть много вариантов для водных видов спорта и пляжного отдыха.
Азербайджан страна контрастов: древности и современность, природные и рукотворные красоты,
минимализм и буйство красок. В Азербайджане вы легко сможете найти тур, который удовлеворит
ваши интересы и потребности – здесь есть всѐ!
Баку славится своей культурной жизнью, но это не значит, что за пределами столицы нет собственных прелестей, ярких событий и мероприятий. Посещение Музея ковров в Азербайджане и экскурсии по ковровым мастерским (самая известная в городке Губа) могут сделать путешественника
настоящим специалистом по коврам и его типам, узорам, и т.д.
Любители искусства по достоинству оценят Музей современного искусства и Национальный музей, а ценители искусства Мельпомены найдут множество театров в Баку.
Кроме того, некоторые исторические достопримечательности имеют важный культурный аспект:
так например, сюда можно отнести уникальную изолированную культуру высокогорного селения
Хыналык, или национальные ремесла деревни Лахич, которые были включены ЮНЕСКО в список
нематериального культурного наследия Азербайджана.
В 2002 году была принята государственная программа по развитию туризма в Азербайджане. Составленная программа носила название ―По вопросам развития туризма в течение 20022005 и 2010-2014 годов‖. Цель данной программы заключалась в составлении статистики туризма, в
особенности, уровня годового дохода ВНП, в стране. Подобная программа была подготовлена Министерством Туризма на государственном уровне и носила название ―Развитие туризма в Азербайджанской Республике на 2008-2016 годы‖[1]. Планировались организация обучения в туристической сфере,
увеличение количества мест проживания и так далее с целью привлечь иностранцев.
Если в 2002 году экономика страны получила 432 миллионов манат прибыли, то в 2009 году эта
цифра выросла до 1122 миллионов манат, а количество мест для размещения туристов увеличилось в
3 раза. По данным Мировой туристической организации, за последние два года число туристов увеличилось на 41 %.
2011 год в стране был объявлен «Годом Туризма», в рамках которого открылся ряд новых отелей,
были отремонтированы дороги в направлении исторических и культурных заповедников и памятников специального назначения.
Также Министерство культуры и туризма Азербайджана с 2008 года проводит фотоконкурс
«Азербайджан — мир туризма». Конкурс включает четыре категории: природа Азербайджана, наследие, виды туризма и Азербайджан глазами иностранцев. Официальный слоган II конкурса — слова
азербайджанского поэта Сулеймана Рустама «Хочешь увидеть земной рай — в Азербайджан приезжай!» (азерб. Cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin!) .
Указом президента Азербайджана с 10 апреля по 10 мая 2017 года в Баку был проведен фестиваль шопинга (Baku Shopping Festival), организатором которого выстапило Конгресс-бюро Азербайджана при министерстве культуры и туризма.
В марте 2018 года руководитель отдела туризма Министерства культуры и туризма – Айдын Исмиев заявил о желании заложить основы «Халяльного туризма» (azərb. «Halal turizm»). Целью данного проекта является обеспечение иностранных гостей, в особенности, из стран мусульманского Востока, новыми туристическими стандартами, поскольку сам Халяльный туризм по сути является новым движущим направлением в области туризма. Согласно проекту, предполагается строительство
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новых мест проживания – гостиниц и хостелов.
В апреле 2018 года открылась международная выставка «Туризм и Путешествия» названная иначе как AITF 2018. Данная выставка является 17-й по счѐту.
Кроме того, при министерстве 25 августа 2005 года был создан Азербайджанский институт туризмa.
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Bu məqalədə əlavə dəyər vergisinin iqtisadi mahiyyəti, onun tətbiq olunduğu sahələr, əlavə dəyər
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THE ROLE OF ADDITIONAL TAX DOUBLE IN
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This article analyzes the economic substance of VAT, the areas in which it applies, and the exemption
from VAT.
The article points out that VAT has a more promising role in forming budget revenues. Also, the
economic indices for VAT revenues have also been investigated.
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Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin öyrənilməsi ən vacib məsələlərdən biridir.
Büdcə gəlirləri dövlət gəlirlərinin yaranmasında yaxından iĢtirak edir. Büdcə gəlirlərindən baĢqa dövlət
gəlirlərinə büdcədənkənar fondlar və dövlət sektorunun vəsaitləri də daxildir. Odur ki, büdcə gəlirləri dövlət
gəlirlərindən fərqli olaraq dar məna kəsb edir.
Dövlət bir sıra tədbirləri həyata keçirmək üçün lazimi miqdarda maliyyə vəsaiti ilə təmin olunmalıdır.
Dövlətin xərclərinin tam maliyyələĢdirilməsini təmin etmək üçün vəsait lazımdır. Deməli, büdcə gəlirləri
dövlətin funksiyalarını yerinə yetirilməsi üçün mərkəzləĢdirilmiĢ maliyyə vəsaitləridir. Bu baxımdan büdcə
gəlirləri çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Onlar pul vəsaitləri fondunun formalaĢması prosesində yaranmıĢ
iqtisadi münasibətləri əks etdirir və müxtəlif səviyyəli hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinin həyata
keçirilməsinə xidmət edir.
ƏDV dolayı vergi olmaqla məhsulun qiymətinə əlavə formasında çıxıĢ edir. Əgər mənfəət vergisi
müəssisənin sərəncamında qalan mənfəətin, gəlir vergisi iĢçilərə ödənilən əmək haqqının həcmini azalmasına
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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 yaradılmıĢ və satılmıĢ malların, iĢlərin, xidmətlərin dəyəri ilə istehsal və
dövriyyə xərclərinə aid edilmiĢ material xərcləri arasındakı fərq kimi müəyyən edilən əlavə edilmiĢ dəyərin bir
hissəsindən tutulur. Bu vergi hüquqi və fiziki Ģəxslərin fəaliyyəti prosesində yaranan dəyər artımının
qanunvericiliklə müəyyən olunmuĢ kəmiyyətinin dövlət büdcəsinə ayrılan hissəsidir.
ƏDV-nin tətbiqi sferası iqtisadi subyekləri deyil, daha çox iqtisadi əməliyyat və fəaliyyətləri əhatə edir.
Buna görə də, ölkənin hüdudlarından kənarda satılan mallar, göstərilən xidmətlərin ƏDV üzrə vergitutma
obyekti olub-olmamasını müəyyən etmək üçün vergi qanunvericiliyində ƏDV-nin tutulması prinsipinə diqqət
yetirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, beynəlxalq praktikada əməliyatların ƏDV-yə cəlb olunmasının iki
prinsipindən istifadə olunur:
 MənĢə ölkəsi (malların, iĢlərin və xidmətlərin istehsal olunduğu ölkə) prinsipi;
 Təyinat ölkəsi (malların, iĢlərin və xidmətlərin istehlak olunduğu ölkə) prinsipi.
Məqsədəuyğundur ki, mənĢə ölkəsi prinsipinə əsasən daxili və ya xarici bazarda təqdim olunmasından asılı
olmayaraq, mallar ölkə ərazisində qismən və ya tam təqdim edilibsə, onda həmin əməliyyat ƏDV-yə cəlb
olunmalıdır. Təyinat ölkəsi prinsipinə görə, mallar ölkə daxilində istehlak üçün nəzərdə tutulduğu halda,
əməliyyat ƏDV üzrə vergitutma obyekti hesab olunur. Bu prinsip tətbiq olunduqda yalnız ölkə ərazisində
istehlak olunan bütün malar (iĢlər və xidmətlər) ƏDV-yə cəlb olunur.
ƏDV-ni digər vergilərdən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri də vergi əvəzləĢdirilməsi mexanizminin
mövcud olmasıdır. Məhsul xaricə satıldıqda o, ƏDV-yə sıfır dərəcə ilə cəlb olunduğundan, bu vergi növü həm
də ixrac olunan məhsul istehsalının həcminin artırılmasını stimullaĢdırır.
Ölkə büdcəsinin ümumi daxilolmalarında və xəzinənin sabit daxilolmalarla təmin edilməsində Əlavə
Dəyər Vergisi əhəmiyyətli rola malikdir. Respublikamızda da ƏDV-dən Avropa ġurası, Yaponiya və bir sıra
digər ölkələrdə olduğu kimi bazar iqtisadiyyatının vergi tənzimlənməsində xüsusi taktik vasitə kimi istifadə
edilir. BirbaĢa vergilərin dərəcələrini tədricən azaltmaqla, dolayı vergilərin tətbiq dairəsini geniĢləndirməklə və
onun hesabına büdcəyə daxilolmaların həcmini artırmaqla dövlət, milli kapitalın investisiya imkanlarını
geniĢləndirir, gəlirin vergiyə cəlb edilməsinin liberallaĢdırılması kursunu həyata keçirir və Ģəxsi təĢəbbüsü
stimullaĢdırır.
ƏDV Azərbaycan Respublikası vergi sistemində 01 yanvar 1992-ci il tarixindən tətbiq olunur. Qüvvədə
olan Vergi Məcəlləsinə əsasən ƏDV - vergi tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə təqdim
edilmiĢ vergi hesab-fakturalarına və ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyi göstərən sənədlərə müvafiq surətdə
əvəzləĢdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərq kimi qəbul olunur. Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsinin 164 və 165-ci maddələrinə əsasən ƏDV-dən azad olmalar və ―0‖ dərəcə ilə cəlb edilmə halları və
tətbiq ediləcək fəaliyyət növləri göstərilmiĢdir. Malların təqdim edilməsinin, iĢlər görülməsinin və xidmətlər
göstərilməsi zamanı ƏDV- dən azad olmalar və ―0‖ dərəcə ilə cəlb edilmə hallarına diqqət yetirilərkən dövlətin
iqtisadi tərəqqi sahəsində atılan addımların surətliliyi və nəticəsinin dayanaqlığı, əhalinin sosial yönümlu
inkiĢafı prizmasından atıldığı qabarıq nəzərə çarpır. AĢağıdakı iĢlərin görülməsinə, xidmətlərin göstərilməsinə
və əməliyyatların aparılmasına görə ƏDV sıfır (0) dərəcəsi ilə tutulur:
- xarici ölkələrin diplomatik və analoji nümayəndəliklərinin rəsmi istifadəsi, həmçinin bu
nümayəndəliklərin diplomatik, inzibati və texniki iĢçilərinin, o cümlədən onlarla yaĢayan ailə üzvlərinin Ģəxsi
istifadəsi üçün nəzərdə tutulan mal və xidmətlər; (bu hal o ölkələrlə münasibətdə tətbiq edilir ki, həmin ölkələ
tərəfindən göstərilən iĢ, xidmət və əməliyyatlara görə ƏDV sıfır dərəcəsi ilə tətbiq edilsin).
- xaricdən alınan əvəzsiz maliyyə yardımları (qrantlar) hesabına malların idxalı, qrant üzrə resipiyentlərə
malların təqdim edilməsi, iĢlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi;
- malların və aĢağıda göstərilən xidmətlərin ixracı:
- patentlərin, lisenziyaların, ticarət markalarının, müəlliflik və digər analoji hüquqların mülkiyyətə
verilməsi və ya güzəĢt edilməsi;
- iĢçi qüvvəsinin verilməsi üzrə xidmətlərin göstərilməsi;
- daĢınan əmlakın icarəyə verilməsi (nəqliyyat müəssisələrinin nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla);
- müqavilənin əsas iĢtirakçısı adından yuxarıda göstərilən xidmətlərin yerinə yetirilməsi üçün hüquqi və ya
fiziki Ģəxsi cəlb edən agentin xidmət göstərməsi.
- Azərbaycan Respublikasının Milli Bankına qızıl və digər qiymətlilərin göndərilməsi və s.
Qeyd etmək lazımdır ki, ƏDV-yə sıfır dərəcə ilə cəlb edilmə ilə ƏDV-dən azadolma arasında prinsipial
fərq mövcuddur. Belə ki, ƏDV-dən azad olunan əməliyyatlar aparan Ģəxs mal, iĢ və xidmət alarkən satıcıya
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ödədiyi ƏDV məbləğini sonradan büdcədən əvəzləĢdirə bilməz. Çünki həmin Ģəxs özünün istehsalı olan mal, iĢ
və ya xidmətləri satarkən ƏDV-ni hesablamır. Bu halda o, alıĢ prosesində ödədiyi ƏDV-ni əvəzləĢdirmək
hüququnu itirir. Ona görə də həmin Ģəxs mal, iĢ və xidmətləri aldığı zaman ödədiyi ƏDV-ni bu mal, iĢ və
xidmətlərin maya dəyərinə daxil edir.
Sıfır dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatlar aparan Ģəxslər isə müvafiq əvəzləĢdirmə hüququna malik
olurlar. Yəni satıĢ prosesində ƏDV-ni sıfır dərəcəsi ilə hesablamalarına baxmayaraq, həmin Ģəxslər alıĢ
prosesində ödədikləri ƏDV-ni büdcədən geri almaq hüququ əldə edirlər.
Mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri də Respublikamızda Əlavə Dəyər Vergisi ödəyicilərinin
qeydiyyata alınmasıdır. AĢağıda sadalanan Ģəxslər ƏDV-in ödəyiciləri hesab olunur:
 ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən və ya qeydiyyatdan keçməli olan Ģəxs.
 Azərbaycan Respublikasına ƏDV tutulan malları idxal edən Ģəxslər bu cür idxal malları üzrə ƏDV-nin
ödəyiciləri sayılırlar.
 Azərbaycan Respublikası ərazisində ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmədən iĢ görən və ya
xidmət göstərən qeyri-rezident Ģəxs.
Qeyd etmək lazımdır ki, vergi tutulan əməliyyatın dəyəri vergi ödəyicisinin müĢtəridən və ya hər hansı
digər Ģəxsdən aldığı, yaxud almağa hüququ olduğu haqqın ƏDV nəzərə alınmadan məbləği (hər hansı rüsumlar,
vergilər və ya baĢqa yığımlar da daxil olmaqla) əsasında müəyyən edilir. Əgər vergi ödəyicisi vergi tutulan
əməliyyatın əvəzində mal, iĢ və ya xidmət alırsa, yaxud almağa hüququ varsa, bu malların, iĢlərin və ya
xidmətlərin ƏDV nəzərə alınmadan bazar dəyəri (hər hansı rüsumlar, vergilər və ya baĢqa yığımlar da daxil
olmaqla) vergi tutulan əməliyyatın dəyərinə daxil edilir. AĢağıda göstərilən hallarda vergi tutulan əməliyyatın
dəyəri təqdim edilmiĢ malların, görülmüĢ iĢlərin və ya göstərilmiĢ xidmətlərin ƏDV nəzərə alınmadan
formalaĢan dəyərindən (hər hansı rüsumlar, vergilər və ya baĢqa yığımlar da daxil olmaqla) ibarət olur:
 Əvəzli və ya əvəzsiz qaydada vergi ödəyicisi öz iĢçilərinə və digər Ģəxslərə mal verməsi, iĢ görməsi
və ya xidmət göstərməsi, habelə barter əməliyyatı vergi tutulan əməliyyat sayılır.
 Vergi ödəyicisi malları(iĢləri, xidmətləri) ƏDV-ni ödəməklə əldə edirsə və müvafiq əvəzləĢdirmə
alırsa və ya alma hüququna malikdirsə, belə mallardan qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilməsi,
fövqəladə hallardan baĢqa malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması və ya oğurlanması vergi tutulan
əməliyyat sayılır.
 Vergi ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edilirsə, ləğvetmə vaxtı onun sahibliyində qalan mallar həmin
vaxt və vergi tutulan əməliyyat çərçivəsində təqdim edilən mallar kimi qiymətləndirilir.
Vergi tutulan idxalın dəyəri malların Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq
müəyyən edilən gömrük dəyərindən və mallar Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən ödənilməli olan
rüsumlardan və vergilərdən (ƏDV nəzərə alınmadan) ibarətdir.
Ġdxalın bir hissəsi kimi sayılan xidmət göstərildikdə, onun ƏDV nəzərə alınmadan dəyəri Vergi tutulan
idxalın dəyərinə əlavə edilir.
Bildiymiz kimi Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 7 may tarixli qərarı ilə əlavə dəyər vergisi üzrə gömrük
borcunun hesablanması idxal olunan mallara münasibətdə gömrük sərhədini keçən gündən, ixrac olunan
mallara münasibətdə isə mallara dair bəyannamənin təqdim olunduğu gündən baĢlanır və həmin gün qüvvədə
olan vergi dərəcəsi əsas götürülür. Uyğun olaraq Respublikamızda ƏDV məbləği aĢağıdakı qaydada hesablanır:
ƏDV = (D + A + R) x V/100
D - Malların gömrük rəsmiləĢdirilməsi zamanı müəyyən edilmiĢ gömrük dəyəri;
A - aksiz vergisi; R - gömrük rüsumları; V - qüvvədə olan vergi dərəcəsi.
ġəxsin ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat haqqında ərizəsində göstərilən məlumatlar vergi orqanı tərəfindən
30 gün müddətində qanunvericiliklə müəyyən edilmiĢ qaydada araĢdırılır. Ərizədəki məlumatlar düzgün
olduqda, araĢdırmanın nəticələri üzrə müəyyən edilmiĢ formada akt tərtib olunur və ərizədə göstərilən
məlumatlar ƏDV qeydiyyatı üçün əsas verdikdə vergi orqanı Ģəxsi ƏDV ödəyicilərinin reyestrində qeydə
almağa və ona 5 iĢ günündən gec olmayaraq qeydiyyat bildiriĢi verməyə borcludur. Akt iki nüsxədə tərtib
olunur və bir nüsxəsi Ģəxsə təqdim edilir. ġəxsin ərizəsindəki məlumatların düzgün olmadığı müəyyən
edildikdə, araĢdırmanın nəticələri üzrə müəyyən edilmiĢ formada əsaslandırılmıĢ akt tərtib olunur. ġəxs aktı
aldığı gündən 5 gün müddətində dəqiqsizlikləri aradan qaldırıb vergi orqanına təqdim etməlidir. Təqdim
edilmiĢ ərizədə dəqiqsizliklər olmadıqda Ģəxs qeydiyyata alınır və bu barədə Ģəxsə vergi orqanı tərəfindən bildiriĢ göndərilir. ġəxs yuxarıda göstərilən qaydada dəqiqsizlikləri aradan qaldırmadıqda və qeydiyyata
alınmadıqda qanunla müəyyən edilmiĢ qaydada məsuliyyət daĢıyır. ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan
keçməyə borclu olan, lakin qeydiyyat üçün ərizə verməyən vergi ödəyicisini vergi orqanı öz təĢəbbüsü ilə
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qeydiyyata alır və ona qeydiyyat bildiriĢi göndərir.
ƏDV-nin dərəcəsi hər vergi tutulan əməliyyatın və hər vergi tutulan idxalın dəyərinin 18 faizidir. Vergi
tutulan dövriyyə hesabat dövrü ərzində vergi tutulan əməliyyatların ümumi dəyərindən ibarətdir. ( 10,s.247)
Beləliklə demək olar ki, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqaviləyə uyğun olaraq
beynəlxalq təĢkilatın, yaxud xarici hüquqi və ya fiziki Ģəxsin əvəzsiz köçürmələri ilə ödənilmiĢ malları alan və
ya iĢlərin və xidmətlərin nəticələrini həmin əsaslarla əldə edən Ģəxs vergi orqanına vergi hesab-fakturaları
verərkən, həmin mallara, iĢlərə və ya xidmətlərə görə ödənilmiĢ ƏDV-nin vergi orqanına ərizə verildiyi
vaxtdan 45 gün ərzində geri almaq hüququna malikdir.(12,s.23)
Vergidən azad edilən idxal istisna edilməklə malların idxalı vergi tutulan idxal sayılır. Tranzit yük
daĢınması qaydasında, müvəqqəti idxal Ģəklində Azərbaycan Respublikası ərazisinə buraxılan mallar və ya
gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq daxili istehlak üçün idxal edilmiĢ və ya qəbul edilmiĢ sayılmayan
mallar ƏDV-nin məqsədləri üçün idxal malları hesab edilmir.
ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməyən Ģəxslərin ƏDV tətbiq etməklə aparılan əməliyyatları, habelə
ƏDV-dən azad edilən və ya sıfır dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilən, lakin ƏDV tətbiq etməklə aparılan
əməliyyatları vergitutma obyektidir.
ƏDV-nin düzgün hesablanması, vaxtında büdcəyə ödənilməsi və həmin bəyannamələrin vergi
orqanlarına müəyyən edilmiĢ müddətlərdə verilməsi üçün vergi ödəyiciləri və onların vəzifəli Ģəxsləri ARnın vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daĢıyırlar. (8,s.175)
Bildiymiz kimi dünyanın əksər ölkələrində ƏDV fırıldaqçılığının ildən-ilə artdığını müĢahidə etmək olar.
Respublikamızda da vergidən yayınma hallarının böyük bir qismi ƏDV-nin payına düĢdüyü üçün bu sahədə
saxtakarlıq hallarının qarĢısının alınması Vergilər Nazirliyinin qarĢısında duran ən mühüm məsələlərdən biridir.
Bu sahədə Vergilər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən mühüm tədbirlərdən bir də dünyada analoqu olmayan
ƏDV depozitinin və elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi olmuĢdur. "ƏDV-nin depozit hesabı" altsistemi
ƏDV üzrə yayınmaların qarĢısının alınması və bu sahəyə avtomatlaĢdırılmıĢ nəzarətin həyata keçirilməsi üçün
nəzərdə tutulur.
2008-ci ildən Azərbaycanda ilk dəfə olaraq əlavə dəyər vergisi üzrə əməliyyatları həyata keçirmək üçün
xüsusi hesabdan - ƏDV depozit hesabından istifadə edilməyə baĢlanmıĢdır. Əlavə dəyər vergisinin depozit
hesabı - ƏDV-nin mədaxili, uçotu, hərəkəti və dövlət büdcəsinə məxarici ilə bağlı əməliyyatlar aparılan vahid
xəzinə hesabıdır. ƏDV-nin depozit hesabı Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyində açılır və bu hesaba vəsaitlər ƏDV
qeydiyyatında olan və digər vergi ödəyicilərinin bank hesablarından daxil olur. Nəzərə almaq lazımdır ki, ƏDV
depozit hesabının tətbiqi vergi ödəyicilərinə bir sıra üstünlüklər verir. Belə ki, ƏDV depozitinin tətbiqi ilə vergi
ödəyiciləri banka getmədən, depozit hesabı vasitəsilə digər vergi ödəyicilərinin sub-uçot hesablarına, dövlət
büdcəsinə, gömrük orqanlarına ödəniĢlər həyata keçirə bilərlər. ƏDV depoziti vasitəsilə ödəyici istənilən iĢ
günlərində və qeyri-iĢ vaxtında ödəniĢlər həyata keçirə bilər.
2009-2018-ci illərdə ƏDV üzrə daxilolmaların iqtisadi göstəriciləri

Cəmi:(milyon manatla
Əvvəlki ilə nisbətən
artım, %-lə
ÜDM-də xüsusi çəkisi,
%-lə
Vergilər Nazirliyi xətti
üzrə daxilol-malarda
xüsusi çəkisi, %-lə

2010
1271.5

2011
1387.7

2012
1483.6

2013
1723.9

2014
2048.6

2015
2353.5

2016
2108.3

2017
2583

2018
2583

7.7

9.1

6.9

16.2

18.8

14.9

-10.4

22.5

0.0

3.0

2.7

2.7

3.0

3.5

4.3

3.5

3.8

3.7

29.6

25.4

24.6

25.9

28.8

33.1

30.1

33.8

32.7

2018-ci ildə ƏDV vergisi üzrə daxilolmalar 2583,0 milyon manat nəzərdə tutulur ki, bu da 2017-ci ilin
proqnozu ilə müqayisədə eyni səviyyədədir. Əlavə dəyər vergisi üzrə daxilolmaların 89,3 faizi və ya 2306,0
milyon manatı qeyri-neft sektorunun, 10,7 faizi və ya 277,0 milyon manatı neft sektorunun payına düĢür. 2017ci ilin proqnozu ilə müqayisədə neft sektoru üzrə ƏDV 48,0 milyon manat və ya 14,8 faiz az, qeyri-neft sektoru
üzrə ƏDV 48,0 milyon manat və ya 2,1 faiz proqnozlaĢdırılır.
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РОЛЬ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
В современные времена свободные экономические зоны являются одним из важных элементов внешнеторговых операций. Основной целью этих зон является создание современной инфраструктуры, новых
технологий, привлечение прямых иностранных инвестиций и, в конечном счете, увеличение валютных резервов. В статье рассматривается роль налоговых льгот в свободных экономических зонах. Здесь подчеркиваются экономические реформы, проводимые нашей страной в последние годы.
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Müasir dövrdə beynəlxalq aləmdə fəaliyyət göstərən azad iqtisadi zonaların (AĠZ) konkret sayı heç bir
iqtisadçı tərəfindən dəqiq müəyyənləĢməmiĢdir. Bu say bəzi ekspertlər tərəfindən 2000 olduğu
qiymətləndirilmiĢdir, digərləri isə bu rəqəmi inkar edərək, 2 dəfə çox olduğu fikri irəli sürür. Ancaq burada
rəqəmlərdən də önəmli əhəmiyyət kəsb edən məsələ biznes və sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaĢdırılması
baxımından azad iqtisadi zonalardan geniĢ istifadə edilməsidir.
Dünyada fəaliyyət göstərən AĠZ-lərin bəzilərinə diqqət yetirsək görərik ki, onların əksəriyyəti kiçik sahəyə
malikdir və ―nöqtəĢəkilli‖ obyektlər kateqoriyasına aid edilir, amma bu zonalar arasında geniĢ əraziyə malik, böyük
zonalar da vardır. AĠZ-lərin yaradılması və iqtisadi fəaliyyəti üçün ən mühüm xüsusiyyətlərdən biri onun əlveriĢliiqtisadi coğrafi mövqedə yerləĢməsidir(1, s 45). Ġlkin olaraq deyə bilərik ki, bu tipli ərazilərin yerləĢməsində ən
önəmli faktor, beynəlxalq hava limanı və dəniz mövqeyi ilə qonĢu olmasıdır, bu da əsasən, ―nöqtəĢəkilli‖ obyektlər
kateqoriyasına aid etdiyimiz AĠZ-ləri ehtiva edir.
Biznesmenlər və investorların vergi və gömrük rüsumlarından azad edilməsi və ya onlara müəyyən
güzəĢtlərin tətbiq olunması, AĠZ-lərin yaradılmasının önəmli cəhətidir. Gömrük rüsumu və vergi güzəĢtlərindən
tam və ya qismən azadolma, AĠZ-lərin fəaliyyət mexanizmi və məqsədlərindən asılı olaraq fərqlənir.
Müasir dünya iqtisadiyyatı Ģəraitində sənayecə inkiĢaf etmiĢ, yüksək iqtisadi potensiallı ölkələrin ərazisində
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AĠZ-lərin olduğunu görə bilərik, lakin bu tipli ölkələrin AĠZ-lərə yüksək dərəcədə tələbatı yoxdur(7). AĠZ-lərin
yaradılması və fəaliyyəti adətən, o tip ölkələr üçün əhəmiyyətli hesab edilə bilər ki, onların malik olduğu iqtisadi
resurslar az olsun və nəticədə ölkə sosial-iqtisadi inkiĢafa nail olmaq üçün geridə qalmıĢ ərazilərində AĠZ-lər
yaratsın.
AĠZ-lərin yaradılmasında əsas hədəflərdən biri ölkənin dünyada baĢ verən inteqrasiya proseslərinə qoĢulmaq,
həmçinin, beynəlxalq əmək bölgüsündə baĢ verən iqtisadi inkiĢaf proseslərində aktiv Ģəkildə iĢtirak etməkdir. Bu
zaman rəqabətqabiliyyətli əmtəə və xidmətlərin istehsalını geniĢləndirmək vasitəsilə ölkəyə daxil olan valyuta
artır(2, s 58). Müasir dövrdə əksər inkiĢaf etməkdə olan ölkələr milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsində AĠZ-lərdən
əsas iqtisadi alət kimi fəal Ģəkildə istifadə edir. Tutaq ki, hər hansı bir ölkə xarici kapital axınını açıq iqtisadiyyata
yönləndirə bilmirsə, onda AĠZ-lərin təĢkilini həyata keçirməklə iqtisadi artıma nail ola bilər.
AĠZ-lərin yaradılması beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə təkcə istehsal xarakterli deyil, həm də mədəniyyət,
turizm kimi sektorlar arasında əlaqələrin geniĢlənməsini təmin edir ki, bunlar da valyuta daxilolmalarının artımına
səbəb olur. AĠZ istehsal prosesinə xaricdən elmi-texniki tərəqqinin ən müasir texnologiyalarının cəlb olunmasına
xidmət edir və bunun da nəticəsi olaraq, ölkə gələcəkdə milli iqtisadiyyatın struktur sahələrində bu texnikalardan
fəal Ģəkildə istifadə edir. Onu da qeyd edək ki, AĠZ-lərin təĢkilində əsas hədəflərdən biri ölkənin milli bazarında
inzibati amirlik sistemindən müasir bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə inteqrasiya etməkdir.
Dünya təcrübəsində səmərəli fəaliyyət göstərən AĠZ-lərə ən yaxĢı nümunə kimi, BƏƏ daxilində fəaliyyət
göstərən Dubayı misal çəkə bilərik. Bu ərazi neft və qazla zəngin olmasa da, ölkə hökuməti orada AĠZ
yaradılması ilə bağlı qanun qəbul etmiĢdir. Ġlkin olaraq, burada biznes fəaliyyətinin stimullaĢdırılması məqsədilə,
gələcək investorlar və rezidentlər üçün 4 %-lik idxal rüsumu istisna olmaqla, bütün vergi ödəniĢləri və gömrük
rüsumlarından azad edilmiĢdir(3, s 31).
Onu da xüsusi qeyd etməliyik ki, AĠZ fəaliyyətində uğurlara nail olunması, bu ərazilərdə dövlət tərəfindən
yaradılmıĢ müasir infrastruktur, qəbul edilmiĢ qanunvericilik aktları, yolların, ticarət limanlarının, iri dənizsahili
komplekslərin tikintisinə vəsait ayırmasından bilavasitə asılıdır (6).AĠZ-lərin fəaliyyətində daha bir önəmli
məsələ-tətbiq edilmiĢ qanun layihələri və normativlərin sabitliyini təmin etməkdir. Hər hansı bir investor AĠZ-də
biznes fəaliyyəti zamanı, gələcəkdə qanunvericiliyin ona mənfi təsir etməyəcəyi baxımından zəruri hesab edilir.
BƏƏ ərazisində fəaliyyət göstərən, modern infrastrukturun mövcud olduğu Dubayda gömrük rüsumları və
ixracat vergiləri tətbiq edilmədiyi üçün, dünyanın iri ölkələrindən xeyli sayda investorlar burada öz biznes
fəaliyyətlərini aparırlar. Bu baxımdan söyləyə bilərik ki, AĠZ o sahibkarlar üçün faydalı ola bilər ki, ölkələrində
yüksək gömrük rüsumu və vergilər tətbiq olunur. AĠZ bu tip ödəniĢlərin aradan götürülməsi və ya güzəĢtlərin
tətbiq edilməsi baxımından qanuni vasitə kimi qəbul etmək olar. Bu tipli ərazilərin yaradılması, sahibkarlığın
stimullaĢdırılması, istehsalatın lokallaĢdırılmasına nail olmanı nəzərdə tutur.
AĠZ-lərdə vergi güzəĢtlərinin fəaliyyət istiqamətləri tədqiqatçılar arasında bəzən fikir ayrılığı yarada bilir (4, s
123). Bəzi iqtisadçılar AĠZ-lərin fəaliyyətində əsas önə gətirilən amil kimi vergilərdən tam və ya qismən azadolma
mexanizmini nəzərdən keçirirlər. Digər tədqiqatçıların gəldiyi qənaətə əsasən, dövlət öhdəsindən gələ bilmədiyi
iqtisadi məsələlərin həlli zamanı AĠZ-lərdən istifadə edə bilər. Bu məsələlər sırasında aĢağıdakıları göstərmək
olar:
 AĢağı səviyyəli infrastruktur;
 Ġstehsal sferasındakı problemlər;
 Emaledici sənaye sahələrinin inkiĢafdan qalması;
 Ekoloji problemlər;
 ĠĢsizliyin yayılması və s.
Bundan baĢqa, onu da qeyd etməliyik ki, dünya təsərrüfat sistemində AĠZ-lərə xarici kapital axınının əsas
stimulverici aləti kimi vergi güzəĢtləri, yüksək mövqeyə malik olan amil kimi çıxıĢ etmir(5). Əslində, bu
zonalarda reallaĢdırılası güzəĢtlər müqayisəli üstünlüklərin həyata keçirilməsində hərəkətverici qüvvə kimi çıxıĢ
etməlidir. Hal-hazırda dünya regionuna nəzər yetirsək, AĠZ-lərin inkiĢaf etdirilməsi və geniĢ yer almasında ən çox
rol oynaya bilən cəhətlər aĢağıdakılar hesab olunur:
1.
Sosial və siyasi sabitlik;
2.
Ġnvestisiya canlanması;
3.
Yüksək keyfiyyətli və müasir tələblərə cavab verən infrastruktur;
4.
Ġxtisaslı iĢçi qüvvəsi;
5.
Ġnzibati prosedurların sadələĢməsi.
Ölkəmizdə bazar iqtisadi münasibətlərinin və bu istiqamətdə AĠZ-lərin yaradılması əhəmiyyətli xarakter
daĢıyır. Respublikamızda bu tipli xüsusi zonaların yaradılması son illərdə özünə geniĢ yer tapmıĢdır. Onu da qeyd
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etmək yerinə düĢər ki, Azərbaycan Respublikasında AĠZ-lərin geniĢ yayılması yalnız istehlak məhsullarının
müəyyən ərazilərə rüsumsuz idxalını deyil, həmçinin qısa müddətdə iqtisadiyyatın daha da canlanmasına, milli
bazarı yüksək keyfiyyətli əmtəələr, ilkin olaraq idxalı əvəz edə biləcək məhsulların artımına gətirib çıxara bilər.
AĠZ-lərin yaradılması üçün müəyyən Ģərtlər vardır və ölkəmiz bu baxımdan əlveriĢli mövqeyə malikdir. Belə
ki, Azərbaycanın Qərb və ġərq arasında, Böyük Ġpək yolu üzərində yerləĢməsi beynəlxalq nəqliyyat əhəmiyyətli
hesab edilir. Bununla yanaĢı, bu coğrafi mövqeyin həm ölkəmiz, həm də Qərb və ġərq ölkələri üçün sosial-iqtisadi
və siyasi rolu vardır. Azərbaycan Respublikası zəngin xammal ehtiyatı, bol və ucuz iĢçi qüvvəsinə, müasir texniki
bazaya malik olan infrastruktur obyektlərinə malikdir. ( AbĢeron, Naxçıvan MR, Gəncə-Qazax və s.)
AĠZ-lərin rüsumsuz kompleks ticarət zonalarına çevrilməsi, neft gəlirlərindən rasional qaydada istifadə
edilməsində mühüm rol oynaya bilər. Bununla əlaqədar, Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 6 mart
2007-ci ildə qəbul edilmiĢ ―Xüsusi Ġqtisadi Zonaların yaradılması haqqında‖ Akt ilkin və önəmli atılmıĢ
addımlardan hesab edilir.
Azərbaycanda aĢağıdakı qruplara aid olan AĠZ-lərin yaradılma perspektivləri vardır:
1.
Ġstehsal yönümlü kompleks zonalar;
2.
Xarici iqtisadi zonalar (ixrac-istehsal və azad gömrük zonaları);
3.
Sahəvi və yaxud funksional zonalar. Buraya əsasən, texnoparklar, texnopolislər, sığorta, turizm zonaları
və s. aid edilir.
Kompleks zonalar rayonların sərhəddində, məhdud zonalarda, həmçinin digər növ ərazi vahidlərində əsası
qoyula bilər. Burada əsas məsələ xarici kapital axınını artırmaq və bunun üçün də müasir texnoloji infrastrukturun
yüksək inkiĢafına Ģərait yaratmaqdır.
Xarici ticarət zonaları-tranzit daĢımaları, beynəlxalq nəqletmələr hesabına valyuta gəlirlərinin artımına
xidmət edir. Buna ən bariz nümunə kimi son zamanlar istifadəyə verilmiĢ Ələt Beynəlxalq Dəniz Limanını deyə
bilərik. Burada əsas məqsəd maksimum əlveriĢli ola biləcək gömrük, vergi güzəĢtləri, lisenziyalaĢdırma, viza
rəsmiləĢdirilməsi vasitəsilə Ələt azad ticarət zonasını xarici investorlar üçün cəlbedici etməkdir. Dubay AĠZ
modelində olduğu kimi, Ələt Beynəlxalq Dəniz Limanında da birpəncərəli sistemin tətbiq edilməsi əsas
məsələlərdən biridir.
Bununla əlaqədar ölkəmizdə son illərdə mühüm irəliləyiĢlərə nail olunmuĢdur. Respublikada qeyri-neft
sektorunun inkiĢafı, sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaĢdırılması, istehsalat sahələrində yüksək məĢğulluğa nail
olma, yüksək texnologiyalar və innovasiyalar əsasında rəqabətqabiliyyətli sənaye məhsulları istehsalının inkiĢaf
etdirilməsi, davamlı iqtisadi artım əldə etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 21
dekabr tarixli Fərmanı ilə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı və Azərbaycan Respublikası Ġqtisadiyyat Nazirliyinin
tabeliyində parkın idarəedici təĢkilatı olan ―Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı‖ MMC yaradılmıĢdır. Sənaye Parkı
ərazisi 508 ha olub, bunun da 450 ha sənaye zonasıdır. Burada müəssisələrin fəaliyyəti üçün dövlət tərəfindən
müasir standartlara cavab verən infrastruktur yaradılmıĢdır. Sənaye parkında geniĢ investisiyalar cəlb edilməsi
məqsədilə parkın rezidentləri 7 il müddətinə mənfəət, əmlak və torpaq vergilərindən, həmçinin parka gətirilən
istehsal yönümlü texnika, texnoloji avadanlıqlar və qurğulara görə gömrük rüsumları və ƏDV-dən azad
olunmuĢdur. Sahibkarların daha rahat və operativ fəaliyyət göstərməsi məqsədilə, Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkında rezidentlərin qeydiyyata alınmasında ―1 Pəncərə‖ sistemi tətbiq edilir.
Hal-hazırda park ərazisində 17 rezident mövcuddur, mövcud layihələr istiqamətində sənaye parkında cəlb
edilmiĢ investisiyaların həcmi 2.8 mlrd. ABġ dolları təĢkil etmiĢdir ki, bu yatırımın 2.2 mlrd. dolları artıq sənaye
parkında reallaĢdırılan digər layihələrə qoyulmuĢdur. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı həm investisiya həcmi, həm
də ərazi xüsusiyyətlərinə görə regionda ən iri sənaye park hesab edilir. Ölkəmizdə kimya sənayesinin inkiĢaf
etdirilməsi məqsədilə sənaye parkının ilk rezidentlərindən olan ―Socar Polymer‖ MMC 16 iyul 2013-cü ildə
tarixində əsası qoyulmuĢdur. Bu layihənin dəyəri 816 milyon ABġ dolları qiymətləndirilmiĢdir. Bu parkda
fəaliyyət göstərən rezidentlər tərəfindən istehsal olunan sənaye məhsulları milli bazarda tələbatı ödəməklə yanaĢı,
―Made in Azerbaijan‖ brendi ilə xarici ölkələrə ixrac edilir. Hazırda sənaye parkında mövcud layihələr əsasında
fəaliyyət göstərən müəssisələrdə və tikinti sahələrində 7000-dək insan çalıĢır.
Beləliklə, hazırda ölkəmizdə Azad Ġqtisadi Zonaların formalaĢması və inkiĢafı istiqamətində müəyyən
tədbirlər həyata keçirilir. AĠZ-lərin fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsi üçün həyata keçirilən tədbirlər içərisində vergi
güzəĢtləri xüsusi yer tutur. Bu sahədə daha yüksək uğurların əldə olunması üçün həmin tədbirlər davam
etdirilməli, xüsusilə də vergi güzəĢtləri sahəsində beynəlxalq təcrübədə rast gəldiyimiz müsbət cəhətlərin
respublikamızda tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
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of the digital currencies and cryptocurrencies were analyzed from different aspects and their advantages and
disadvantages were stated in the article. Hypothesis about the future of the cryptocurrencies were analyzed
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Hər bir monetar sistem müxtəlif strukturunun, siyasi və iqtisadi əsaslarının varlığı ilə xarakterizə edilir
və bu monetar sistem vasitəsilə pul iqtisadiyyata tədavül edilir. Monetar sistemdən asılı olaraq pulun
tədavülə buraxılması Mərkəzi Bank və ya baĢqa bir maliyyə institutu tərəfindən həyata keçirilə bilər.
Monetar sistemlər daxilində müxtəlif valyutalar yarana və inkiĢaf edə bilər. Valyuta dövriyyədə olan
banknotlar və qəpiklər Ģəklində mübadilə vasitəsi kimi istifadə edilən məfhumu ifadə edir. Daha geniĢ
mənada isə valyuta hər hansı xalqın pul sistemi deməkdir.
Tarixən pul qədim Mesopotomiyada və Qədim Misirdə məbəd anbarlarında saxlanılan taxılın qəbul
edilməsi üçün nəzərdə tutulmuĢ vasitə idi. Valyutanın bu ilkin mərhələsində metal pullar əmtəələrin dəyərini
təmsil etmək üçün istifadə edilirdi. Bu mərhələ 1500 ildən artıq müddətdə Yaxın ġərqdə ticarətin əsasını
formalaĢdırırdı. Lakin Yaxın ġərqin ticarət sisteminin dağılması bir qüsuru ön plana çıxarırdı: dəyərin
saxlanılması üçün təhlükəsiz anbarın olmadığı bir minillikdə dövriyyədəki mübadilə vasitəsinin dəyəri həmin
anbarı qoruyan qüvvələr qədər sabit və sağlam ola bilərdi. Ticarət həmin qoruyucu ordunun sağlam olduğu
yerə qədər sərhədlənirdi. Lakin Bürünc dövrünün sonlarına qədər tacirlər üçün ġərqi Aralıq dənizi ətrafı
boyunca Elamın (indiki Ġran ərazisi) Ģimal-qərbində Krit adasının Minoy sivilizasiyasından və Mikenlərdən
baĢlayaraq cənub-Ģərqdə Bəhreynə qədər uzanan təhlükəsiz yolların əsasını qoyan bir sıra müqavilələr
formalaĢmıĢdır. Bu cür mübadilələr üçün hansı növ valyutaların istifadə edildiyi məlum olmasa da düĢünülür
ki, Kiprdə istehsal olunmuĢ mis pullar valyuta vahidi kimi istifadə edilmiĢdir. Belə fərz edilir ki, Bürünc
dövrünün sona çatması ilə artmaqda olmuĢ ―Dəniz Əhalisi‖ tərəfindən törədildiyi düĢünülən quldurluq
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hadisələri Kiprdən gələn mis pullarla mübadilə etmə sistemini çökdürmüĢdür. Yalnız e.ə. 10-9-cu əsrlərdə
Finikiya ticarətinin dirçəlməsi ilə ilk olaraq indiki Kiçik Asiya yarımadasında Lidiya dövlətinin hökmdarı
Krezin hakimiyyəti dövründə və daha sonra yunanlarda və farslarda mis pulların mübadilə vasitəsi kimi
istifadə edilməsi prosesləri yenidən çiçəklənmiĢ və həqiqi qəpiklərin meydana çıxması formalaĢmıĢdır.
Afrikada muncuqlar, külçələr, fil sümüyü, müxtəlif formalı silahlar, maldarlıq məhsulları, manilla, oxra və
digər filizlər dəyər ölçüsü kimi istifadə edilmiĢdir. Qərbi Afrikada manilla halqaları 15-ci əsrdən qulları
satmaq üçün istifadə edilmiĢdir. Afrika valyutası müxtəlifliyinə görə hələ də unikallığını qoruyur və bir çox
yerlərdə indiki dövrdə belə barterin müxtəlif növlərindən istifadə edilir.
Qədim Çində çoxsaylı mis qəpiklərin mübadilə vasitəsi kimi istifadə edilməsi müəyyən çətinliklərə yol
açdığına görə kağız pullara – banknotlara keçid baĢ vermiĢdir. Kağız pulların meydana gəlməsi Tan
sülaləsinin dövründən (618-907) baĢlayaraq Sun sülaləsinin dövrünə (960-1279) qədər gəlib çıxan uzun bir
proses olmuĢdur. Beləliklə də kağız pulların istifadəsi geniĢlənərək günümüzə qədər gəlib çatmıĢ optimal
mübadilə vasitəsinə çevrilmiĢdir. Bu cür pulların dəyəri onların hazırlandığı materiala görə deyil, bazarda
olan tələb və təklifin həcminə görə formalaĢır və belə pullar fiat pullar adlandırılır. Lakin pulların
dövrümüzdə də təkamülü davam etməkdə və onun fiziki xüsusiyyətləri dəyiĢməkdədir. Bunun ən yaxĢı
nümunələrindən biri kimi pul əvəzinə plastik kartlardan istifadəyə keçidin baĢ verməsi olmuĢdur. Belə ki,
müasir dövrdə bir çox iqtisadiyyatlar daxilində fiziki pul əvəzinə hər valyutaya müvafiq olaraq bank
hesablarında mövcud olan vəsaitə uyğun Ģəkildə həmin hesab üzrə verilmiĢ kart nağd formada olan pulu
tamamilə əvəz etməyi bacarmıĢdır. Maliyyə texnologiyalarında baĢ verən inqilablar hal-hazırda elektron
pulların mövcudluğuna imkan verir. Müasir dövrdə bir çox tranzaksiyalar da elektron üsulla pulların fiziki
daĢınması olmadan həyata keçirilə bilir. Günü-gündən təkmilləĢən valyuta sistemləri rəqəmsal valyutaların
və kriptovalyutaların yaranması ilə yeni inkiĢaf mərhələsinə keçid etmiĢdir [1].
Rəqəmsal valyuta yalnız rəqəmsal və ya elektron formada mövcud olan və fiziki forması olmayan
valyutaya deyilir. O həm də rəqəmsal pul, elektron pul, elektron valyuta və ya kiber nağd pul adlandırılır [8].
Rəqəmsal valyutalar toxunula bilməyən və yalnız internetə və ya xüsusi quraĢdırılmıĢ Ģəbəkəyə
qoĢulmuĢ kompüter və ya elektron pulqabılar vasitəsilə sahib oluna və tranzaksiya edilə bilən valyutalardır.
Rəqəmsal valyutalardan fərqli olaraq fiziki varlığı olan valyutalar – banknotlar və qəpiklər toxunula bilən
olur və onların tranzaksiyaları yalnız onlara fiziki olaraq sahib olan Ģəxslər tərəfindən baĢ verə bilər[8].
Digər fiat valyutalar kimi rəqəmsal valyutalar da əmtəələrin və xidmətlərin alınması zamanı ödəniĢ
vasitəsi kimi istifadə edilə bilsələr də müxtəlif onlayn platformalarda, məsələn oyun saytlarında, qumar
portallarında və ya sosial Ģəbəkələrdə onların istifadə imkanları olduqca məhduddur.
Rəqəmsal valyutalar fiziki valyutalar kimi bütün funksional xüsusiyyətləri özündə cəmləĢdirir və
müvafiq cihazlara və Ģəbəkələrə qoĢulduqda sərhədləri aĢaraq ani tranzaksiyaların davamlı olaraq baĢ
verməsinə imkan verir. Məsələn, hər iki tərəf rəqəmsal valyutaları dəstəkləyən Ģəbəkəyə qoĢulmuĢ olduğu
halda ABġ-dakı bir Ģəxs Sinqapurdakı bir Ģəxsə həmin valyutada ödəniĢ edə bilər. Rəqəmsal valyutaların bir
sıra üstünlükləri vardır. Tranzaksiyalar birbaĢa olaraq üçüncü Ģəxslərdən azad Ģəkildə yalnız qarĢılıqlı
tərəflərin arasında baĢ verdiyindən ani olur və çox aĢağı və ya sıfır xərclə həyata keçir. Belə tranzaksiyalar
ənənəvi olaraq banklar və klirinq palataları vasitələrilə həyata keçirilən tranzaksiyalarla müqayisədə daha
yaxĢı performans göstərir. Rəqəmsal valyutalara əsaslanan elektron ödəniĢlər vacib qeydiyyatın aparılmasına
və qarĢılıqlı əlaqələr zamanı Ģəffaflığın qorunmasına səbəb olur.Kriptovalyuta təhlükəsizlik məqsədilə
kritoqrafiyadan istifadə edən rəqəmsal və ya virtual valyutaya deyilir. Kriptovalyutanın saxtalaĢdırılması belə
təhlükəsizlik Ģifrələnməsi səbəbindən çox çətindir. Kriptovalyutanı ifadə edən və onu cəlbedici edən əsas
xüsusiyyəti onun ―üzvi‖ təbiətidir; belə ki, kriptovalyuta Mərkəzi Bank kimi hər hansı mərkəzləĢdirilmiĢ
qurum tərəfindən tədavülə çıxarılmır və bununla da nəzəri olaraq dövlət manipulyasına məruz qala bilmir.
Ġlk kriptovalyuta 2009-cu ildə SatoĢi Nakamoto psevdonimi altında fəaliyyət göstərən Ģəxs və ya qrup
tərəfindən hazırlanmıĢ Bitcoin olmuĢdur. 2018-ci ilin may ayına qədər ümumi bazar dəyəri 140 milyon
dollar olmaqla dövriyyədəki Bitcoinlərin sayı 17 miyondan çox olmuĢdur [9].
Bitcoinin uğuru Litecoin, Namecoin və PPCoin kimi bir sıra rəqib kriptovalyutaların da meydana
çıxmasına yol açmıĢdır.
Kriptovalyutalar tranzaksiya zamanı fondların iki tərəf arasında köçürülməsini çox asanlaĢdırmıĢdır.
Belə transferlər təhlükəsizlik məqsədləri üçün ictimai və fərdi açarlarla müĢayiət edilirlər. Bu fond
köçürmələri fərdləri bankların və digər maliyyə institutlarının yüksək komissiyalarından azad edərək
minimal prosessinq komissiyaları ilə baĢ tutur[6].
Bitcoinin funksionallığının əsasında blokçeyn texnologiyası durur. Blokçeyn texnologiyası dedikdə
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Bitcoinlərlə edilmiĢ bütün tranzaksiyaların onlayn qeydiyyat kitabçasını saxlayan, bu qeydiyyat kitabçası
üçün müəyyən məlumat strukturu olan, haker təhlükəsinə məruz qalmaq ehtimalı aĢağı olan, Bitcoin üçün
nəzərdə tutulmuĢ proqram təminatından istifadə edən kompüterlər tərəfindən bu məlumatları kopyalaya bilən
bir mexanizm baĢa düĢülür. Törəyən hər yeni blok hər bir istifadəçinin məlumat kitabçası tərəfindən
təsdiqlənməlidir və bu da tranzaksiya tarixçəsinin saxtalaĢdırılmasını qeyri-mümkün edir. Bir çox ekspertlər
blokçeyn texnologiyasının əhəmiyyətliliyini vurğulayır və bildirirlər ki, onlayn səsvermə, kraudfandinq,
tranzaksiya xərclərinin minimallaĢdırılması ilə kriptovalyuta köçürmələri üçün bu texnologiya çox
əlveriĢlidir. Buna baxmayaraq, kriptovalyutalar virtual olduğu və saxlanıldıqları yer olmadığı üçün əgər
saxlanılmıĢ kriptovalyutaların ehtiyat kopiyası olmazsa kompüter xətası nəticəsində kriptovalyuta balansı
tamamilə pozula bilər. Qiymətlər tələb və təklifə əsaslandığına görə kriptovalyutanın digər valyuta ilə
dəyiĢdirilməsi zamanı məzənnələr çox qeyri-stabil ola bilər [2].
Kriptovalyuta tranzaksiyalarının anonim təbiəti onları çirkli pulların yuyulması və vergidən yayınma
halları kimi qeyri-qanuni və yanlıĢ fəaliyyətlər üçün olduqca əlveriĢli edə bilər. Lakin kriptovalyuta
tərəfdarları hər zaman onların anonimliyini yüksək qiymətləndirirlər. Kriptovalyutalar bəzi iqtisadçılar
tərəfindən qısa müddətli trend və ya spekulyativ babl hesab edilirlər. Bunun əsas səbəbi kriptovalyutaların,
məsələn, Bitcoinlərin hər hansı fiziki əsasının olmamasıdır. Bitcoinin dəyərində baĢ verən sürətli və qəfil
enmələr və qalxmalar da buna əsas olmuĢdur. Kriptovalyutalar haker təhlükəsinə qarĢı tam dözümlü deyillər.
Bitcoinin qısa tarixində Ģirkət bəzilərinin dəyəri 1 milyon dollardan çox olan 40 oğurluq hadisəsinə məruz
qalmıĢdır. Lakin hələ də bir çox müĢahidəçilər kriptovalyutalara dəyərini qoruyan, mübadilədə iĢtirak edən,
ağır metallardan daha çevik daĢınıla bilən və mərkəzi bankların və dövlətlərin təsir dairəsindən kənarda qalan
valyuta kimi ümidlə baxırlar. Müxtəlif variantlarda mövcud olduqlarına görə tərkib etibarı ilə rəqəmsal
valyutalar virtual valyutalardan və kriptovalyutalardan ibarətdir [4].
Hər hansı dövlətin mərkəzi bankı tərəfindən tənzimlənən formada tədavülə buraxılan rəqəmsal valyutaya
―Mərkəzi Bank Rəqəmsal Valyutası‖ (MBRV) deyilir. MBRV hələ ki, yalnız nəzəri formada mövcud olsa da
Ġngiltərə, Ġsveç və Uruqvay öz milli fiat valyutalarının rəqəmsal versiyasını hazırlamağı planlaĢdıran ölkələr
sırasındadır. Tənzimlənən MBRV ilə yanaĢı rəqəmsal valyuta tənzimlənməyən formada da ola bilər.
Tənzimlənməyən Ģəkildə belə valyuta virtual valyuta adlandırılır və mərkəzləĢdirilmiĢ tənzimləyicinin
əvəzinə valyuta developerlərinin, valyutanın əsasını qoyan qurumun və ya müəyyən Ģəbəkə protokulunun
nəzarəti altında ola bilir. Belə virtual valyutalara misal olaraq kriptovalyutalar və pul sisteminə bağlı olan
kupon və ya mükafatları göstərmək olar. Kriptovalyuta rəqəmsal valyutanın elə formasıdır ki, tranzaksiyaları
təsdiqləmək və onların təhlükəsizliyini təmin etmək, yeni valyuta vahidlərinin meydana gəlməsini idarə
etmək və nəzarətdə saxlamaq üçün kriptoqrafiyadan istifadə edir. Bitcoin və Ethereum ən populyar
kriptovalyutalardır. Kriptovalyutalar tənzimlənmədiklərinə görə həm də virtual valyutalardır [11].
Ümumilikdə isə həm virtual valyutalar həm də kriptovalyutalar rəqəmsal valyutaların formalarıdır. Müasir
dövrdə kriptovalyutalar inkiĢaf etməkdə və təkmilləĢməkdə davam edir. Bu sferada kriptovalyutaların bir sıra
inkiĢaf perspektivləri formalaĢır. Bitcoin ən yaxĢı kriptovalyuta kimi tanınsa da 2013-cü ilin yanvar ayına
qədər onun dəyəri 20 dollardan daha aĢağı olmuĢdur. 1 oktyabr 2018-ci il tarixinə olan məzənnə ilə 1 Bitcoin
6572,83 dollar dəyərində olmuĢdur. Bitcoinin yüksək volatilliyi nəzərə alınmaqla 2018-ci ildə qiymət və
volatilliyin hərəkətinə əsaslanan Bitcoin Səfalət Ġndeksi adlı əmsaldan istifadəyə baĢlanılmıĢdır [10]. Bu
əmsalın əsasını Tom Li qoymuĢdur. Bu indeks qazanılan köçürmələrin ümumi köçürmələrə nəzərən faiz
nisbətini və volatilliyi göstərir. Ġndeks 0 və 100 intervalında qiymətlər ala bilir. Ġndeksin dəyəri 27-dən aĢağı
düĢdükdə səfalət vəziyyətində hesab olunur. Buna qarĢılıq olaraq indeksin qiyməti 0-a yaxınlaĢdıqca ―al‖
siqnalı daha da yüksəlir.
Bitcoinə olan maraq 2016-cı ildə ilin sonuna qədər dəyərinin 123% artması ilə daha da artmağa baĢladı.
2017-ci ilə qədər Bitcoinə olan investisiyalar kütləvi Ģəkildə artdı və dekabrda 1 Bitcoinin qiymətini 20 000
dollara çatdırdı. Bitcoinin bu tempdə davamlı artacağını gözləyən investorlar 2017-ci ilin dekabrında onun
dəyərində 50%-dən çox azalma müĢahidə etdilər.
Bitcoinə olan maraq artdıqca onun stabilliyi ilə bağlı təhlükələr də artmağa baĢladı. Bir sıra ölkələr bu
səbəbdən kriptovalyutaları hədəfləyən tənzimləyici tədbirlər gördülər və bəzi ölkələr qadağalar qoydular.
Cənubi Koreya dövləti yeyinti, çirkli pulların yuyulması və kapitala nəzarətin mümkün zəifləməsi
prosesləri ilə bağlı narahatlıq keçirirdi. Çinin narahatlığı Bitcoin yaradılarkən həddən artıq böyük həcmdə
istifadə edilən elektrik enerjisi, çirkli pulların yuyulmasına Ģərait yaranması və fırıldaqçılığa yol açılması ilə
bağlı olmuĢdur.
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Kriptovalyutaların saxlanma yeri kimi investorlar virtual pulqablarından istifadə edirlər. Kriptovalyuta
pulqabıları müxtəlif formalarda və növlərdə ola bilir. Onlar arasında ən populyarı ―isti pulqabı‖dır. Ən
primitiv formada ―isti pulqabı‖ ilə ―soyuq pulqabı‖ arasındakı fərq ―isti pulqabı‖nın internet Ģəbəkəsinə
qoĢulmuĢ olması və ―soyuq pulqabı‖nın internetə qoĢulmamıĢ olmasıdır. Ġnvestor müxtəlif səbəblərdən
kriptovalyutalarını internetə qoĢulmuĢ və ya qoĢulmamıĢ halda saxlamaq istəyə bilər və bu səbəbdən də onlar
müxtəlif tipli bir neçə pulqabından istifadə edirlər [3].
―Ġsti pulqabının ən böyük üstünlüyü onun adi tranzaksiyaları həyata keçirməkdə kömək edə bilməsidir.
ÖdəniĢ məqsədilə kriptovalyuta vəsaitlərindən istifadə edən Ģəxslər üçün ―isti pulqabı‖ istifadə etmək
əlveriĢlidir, çünki həmin vəsaitlər internetdə transfer edilə biləndir. Digər tərəfdən isə ―isti pulqabı‖ ―soyuq
pulqabı‖na nisbətən təhlükəsizlik problemləri və haker təhlükəsinə daha həssas və dözümsüzdür. Ancaq bu o
demək deyil ki, ―isti pulqabı‖ kriptovalyutaları saxlamaq üçün təhlükəli bir yerdir. ―Ġsti pulqabı‖ və ―soyuq
pulqabı‖ müqayisə edilərkən bu fərq ortaya çıxır, bu da internetə qoĢulmuĢ pulqabına Ģəbəkə vasitəsilə
baĢqalarının da çıxıĢ əldə etmə təhlükəsindən irəli gəlir və analoji olaraq da ―soyuq pulqabı‖ internet
ekosistemindən tamamilə kənarda olduğu üçün bu təhlükədən azad olur. ―Ġsti pulqabı‖nın təhlükəsizliyi bir
çox hallarda istifadəçinin özündən asılı olur. Təcrübəli kriptovalyuta investorları öz vəsaitlərinin az və ya
xərclənən hissəsini ―isti pulqabı‖nda saxlaya bilərlər. Spesifik tranzaksiyalar üçün lazım olmadıqca qalan
vəsait ―soyuq pulqabı‖nda saxlanıla bilər. Bu halda investor təhlükəsizliyin qeydinə qala bilir, çünki hakerlər
kiçik məbləğli ―isti pulqabı‖nı demək olar ki, hədəfləmirlər. Bəzi investorlar öz kriptovalyutalarını müasir
mübadilə sistemlərində olan hesablarda saxlayırlar. Bu sistemləri təmin edən Ģirkətlərə misal olaraq Bitstamp
və Polonieksi göstərmək olar. Bu Ģirkətlər digər insanların fondlarını öz infrastrukturları daxilində
saxlamaqla ―isti pulqabı‖ xidmətinin provayderi rolunu oynayırlar. Bu o deməkdir ki, bir haker Polonieks
serverlərinə çıxıĢ əldə edərsə və onların müĢtərilərinin hesablarını ələ keçirərsə, müĢtərilər zərər çəkə bilər.
Bir çox nüfuzlu rəqəmsal valyuta mübadilə sistemləri istifadəçilərinə müxtəlif fiat valyutalar və
kriptovalyutalar arasında mübadilə etməyə imkan verdiyi üçün təbii haldır ki, onlar öz hesablarında müxtəlif
valyutalarda müəyyən kiçik məbləği saxlayırlar. Bundan əlavə proqram formasında fəaliyyət göstərən ―isti
pulqabı‖ lar da mövcuddur. Onlar yüklənilə bilən tətbiqetmə Ģəklində olmaqla xüsusi mübadilə ilə əlaqəli
olmurlar. Bu halda istifadəçi öz fərdi açarlarını nəzarətdə saxlayır və beləliklə ―isti pulqabı‖ndakı
kriptovalyuta vəsaitləri də istifadəçinin nəzarətində qalır. Lakin bu halda da haker təhlükəsi mövcuddur.
Çünki haker istifadəçinin kompüterinə çıxıĢ əldə edərsə onun elektron pulqabını da bu tətbiqetmə vasitəsilə
ələ keçirə bilər. ―Ġsti pulqabı‖ların bir çox növləri vardır və pulsuz istifadə edilə bilər. Ġnvestorlar bir növlə
iĢləməyə baĢlamazdan əvvəl onların hər biri ilə tanıĢ olmalıdırlar [5].
Bəzi kriptovalyuta istifadəçiləri öz rəqəmsal vəsaitlərini fiziki pulqabında olduğu kimi saxlamağa
üstünlük verir və bunun üçün USB tipli yaddaĢ kartına bənzər kiçik cihazlardan istifadə edirlər və onlar çox
hallarda internetsiz çalıĢırlar.
Bütün cəhətləri nəzərdən keçirdikdə görə bilərik ki, kriptovalyutaların bir sıra gələcək inkiĢaf
perspektivləri vardır. 2018-ci ilin avqust ayında ABġ-da keçirilən sorğuda məlum olmuĢdur ki, ABġ-da
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yaĢayan tələbələrin 18%-i kriptovalyutadan istifadə etmiĢdir[7]. Bir çox yeni trendlər kimi kriptovalyuta
trendinə də ilk olaraq gənc nəsil adaptasiya olmağa baĢlamıĢdır.
Bir çox maliyyəçilər və iqtisadçılar kriptovalyuta fenomeninin müxtəlif formalarda uzunmüddətli davam
edəcəyini fərz edir. Kriptovalyutaların bəzi ölkələrdə tamamilə qadağan ediləcəyi, bəzi yerlərdə bunun tam
əksinə azad istifadə edilməklə, bəzi yerlərdə isə müəyyən tədbirlərlə tənzimlənməklə fəaliyyətdə olacaqları
gözlənilir. Bu proses müxtəlif iqtisadi və siyasi sistemlər daxilində özünü fərqli formalarda büruzə verə bilər.

ĠSTĠFADƏ OLUNMUġ ƏDƏBĠYYAT
1.

―Beyond Bitcoin: The Economics of Digital Currencies‖. Hanna Halaburda, Miklos Sarvary. Packt
Publishing. 2015.
2. ―Bitcoin Essentials‖. Albert Szmigielski. Packt Publishing. 2016.
3. ―Bitcoin and Mobile Payments: Constructing a European Union Framework‖. Gabriella
Gimigliano. Palgrave MacMillan. 2016.
4. ―Bitcoin for the Befuddled‖. Conrad Barski, Chris Wilmer. No Starch Press. 2014.
5. ―Introduction to Bitcoin Mining‖. David R.Sterry. eBook. 2012.
6. ―The Enigma of Money: Gold, Central Banknotes, and Bitcoin‖. Makoto Nishibe. Springer. 2016.
7. https://www.forbes.com/sites/billybambrough/2018/08/29/bitcoin-survey-suggests-bright-futurefor-cryptocurrency/#a9c6edb3010c
8. https://www.investopedia.com/terms/d/digital-currency.asp
9. https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp
10. https://www.investopedia.com/terms/b/bitcoin-misery-index.asp
11. https://www.investopedia.com/news/bitcoin-regular-currency-st-louis-fed/

398

Ġkram CƏBRAYILOV
Dosent Baki Dövlət Universiteti
Əfsanə QULĠYEVA
Magistrant Bakı Dövlət Universiteti
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ TURĠZM ĠNKĠġAF SĠYASƏTĠ
VƏ ONUN ÖLKƏ ĠQTĠSADĠYYATININ ĠNKĠġAFINDAKI ROLU
Məqalədə Azərbaycanın turizm profilli ölkəyə çevrilməsi üçün imkanlar şərh olunur.Sonra ölkənin turist
müəssisələrinin iş fəaliyyətinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırmaqdan ötrü tətbiq olunan vasitələrdən,həmçinin
turizmin infrastrukturunun sürətli inkişafı üçün görülən işlərə geniş yer verilir.Bunlarla yanaşı turizmin ölkə
iqtisadiyyatına,onun mədəni inkişafına təsir edən faktorlardan, düzgün siyasət istiqamətlərindən bəhs edilir.
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В этой статье интерпретируются возможности превращения Азербайджана в страну туризма. Затем широко освещаются средства, которые используются для улучшения качества деловой
активности туристических предприятий страны, а также работы, направленные на быстрое развитие инфраструктуры туризма. В то же время в этой статье рассматриваются факторы туризма, влияющие на экономику страны, ее культурное развитие, правильные направления политики.
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TOURISM DEVELOPMENT POLICY OF AZERBAIJAN REPUBLIC
AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY’S ECONOMY
In this article, opportunities are interpreted to turn Azerbaijan into the country of tourism profile. Then,
the means that used to improve the quality of business activities of tourist enterprises of the country, as well
as works done for the rapid development of tourism infrastructure are given a broad coverage. At the same
time, this article deals with factors of tourism affecting the country‟s economy, its cultural development,
correct policy directions.
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Azərbaycanın turizm profilli ölkəyə çevrilməsi üçün çoxlu imkanlar vardır. Zəngin təbii sərvətləri,
qədim tarixi və memarlıq abidələri,özünə məxsus mentaliteti və qonaqpərvərliyi, dənizi, dağları, meĢələri,
rəngarəng iqlimim və s. Xəzərin sahilləri turizmi inkiĢaf etdirmək üçün ideal bir yerdir. Bunlardan baĢqa, o,
ġimali Cənubla, Avropanı Asiya ilə birləĢdirrən yolların kəsiĢdiyi yerdə yerləĢmiĢdir.
Hər Ģeydən əvvəl,Azərbaycanın turizm sahəsində düzgün siyasəti olmalıdır.Turizm milli maraqların və
iqtisadi inkiĢafın əsas istiqamətlərindən biri olmalıdır.Dövlət və Azərbaycan əhalisi inanmalıdır ki,turizm
insanın bir çox iqtisadi-sosial və onun ətraf mühit problemlərini həll etməyə qadir olan bir faktordur.Turizm
iĢ yerləri yaradan,iqtisadi inkiĢafı təmin edən,cəmiyyətdə sabitlik və sosial bərabərlik yaradan faktordur.Nə
qədər ki,cəmiyyətdə qütbləĢmə və təbəqələĢmə gedir,nə qədər ki,dövlətin milli gəliri əhali arasında qeyribərabər bölünür ,ölkədə sabitlik ola bilməz.Turizm bu bərabərsizliyi aradan götürür,milli gəlirin əhali
arasında bərabər bölünməsinə vasitədir.
Turizm çox Ģaxəli və iqtisadiyyatın bütün sahələri ilə sıx əlaqəsi olan bir sahədir.Ġlk növbədə turizmin
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infrastrukturu yaranmalıdır.Lakin infrastrukturun yaranması iqtisadiyyatın baĢqa sahələri ilə birgə yarana
bilər.Bundan ötrü, ölkənin lazım olan iqtisadi potensialı olmalıdır.Turizmi düzgün idarə etmək
lazımdır.Turizm sahəsi sənayenin baĢqa sahələri ilə sıx baglı olduguna görə,onu heç bir mərkəzdən idarə
etmək qeyri-mümkündür.Turizm özü-özünü bazar qanunları əsasında idarə edir.
Əgər Azərbaycan hökuməti neftdən əldə olunan gəlirlərin bir hissəsini Azərbaycan turizminin inkiĢafına
yönəltmiĢ olarsa,bu proses sürətlənə bilər.Azərbaycan hökuməti eyni zamanda,turizm sahəsində kadrların
hazırlanmasını müasir səviyyəyə qaldırmalıdır.Onun turizm sahəsində vergi siyasəti dünya təcrübəsinə
uyğun aparılmalıdır.Bütün ölkələrdə turizm sahəsində himayəçilik vergi siyasəti aparılır.Məsələn,Fransada
bütün sahələrdə ƏDV 22%-dirsə,turizm sahəsində 10%-dir.Əgər bizdə turizm sahəsində belə addım atmıĢ
olsaq,turizm Azərbaycanda sürətlə inkiĢaf edə bilər.Turist Ģirkətlərinin sayı artar,minlərlə iĢsizlər özlərinə iĢ
yeri tapar.
Turist müəssisələrinin iĢ fəaliyyətinin keyfiyyətini yaxĢılaĢdırmaqdan ötrü ən kəsərli vasitə turist
rentasının tətbiq olunmasıdır.Turist rentası turist sərvətlərinin keyfiyyətindən aslı olan əlavə gəlir
formasıdır.Müəssisə bu vəsaiti ancaq geniĢlənməyə və inkiĢafa xərcləyə bilər.Turist rentası müəssisənin
iqtisadi cəhətdən möhkəmlənməsi və rəqabətli turist məhsulu hazırlamaq üçün sərmayə mənbəyidir.Bütün
dünya ölkələrində ondan məqsədyönlü sərmayə mənbəyi kimi istifadə edib müəssilərdə dövriyyə kapitalı
yaradırlar.Turizmdən yerli orqanların sərəncamlarına daxil olan gəlirlər yerli orqanlar tərəfindən turizmin
infrastrukturunu yaxĢılaĢdırmaq üçün istifadə olunur,eyni zamanda ,yeni iĢ yerlərinin açılmasına səbəb olur.
Turizm
iqtisadi
inkiĢafın
əsas
istiqamətlərindən
biridir.BaĢqa
sahələrdən
fərqli
olaraq,turizm,iqtisadiyyatın inkiĢaf istiqaməti kimi,bir çox üstünlüklərə malikdir:Turizmə qoyulan sərmayə
qısa müddətdə öz bəhrini verir,qoyulan kapital yüksək dövetmə əmsalına malikdir.Ġqtisadi nöqteyi-nəzərdən
turizmin cazibədarlığı xidmət sahələrinin durmadan geniĢlənməsində,qoyulan sərmayələrin qısa müddətdə
özünü doğrultmasında və gəlirlərin konvertasiyası mümkün olan valyuta Ģəklində alınmasındadır.
Turizm,eyni zamanda,insana göstərilən xidmət sahəsidir,onun daxili aləminə cavab verən istirahət
təlabatını ödəyən,sağlamlığını qoruyan və onu yüksək mədəniyyətə sövq edən amildir. Turizm iqtisadi
inkiĢafla bərabər,insanlar arası qarĢılıqlı anlaĢma,etibar və sülh yaradır.
BaĢqa bir tərəfdən,əgər neftin çıxarılması,emal olunması və istifadəsi ətraf mühitə mənfi təsir
göstərirsə,turizm məhsulu ekoloji cəhətdən təmiz məhsuldur və ətraf mühitin təmiz saxlanmasını tələb edir.
Son zamanlar turizmə mənfi faktorlar,o cümlədən təbii fəlafətlər,iqtisadi böhranlar,terror aktları və s.
təsir göstərmiĢdir.Bu vurulan zərbələrin təsiri altında turizm özündə vurulan zərbələrə adaptasiya
formalaĢdırmıĢ,öz çevikliyini,vurulan zərbələrə sonsuz müqavimətini nümayiĢ etdirmiĢdir.Ġqtisadiyyatın heç
bir sahəsi bu cür böhrandan salamat çıxa bilməmiĢdir.Turizm vasitəsilə özünü və dünyanı dərk eləmək
insanlarının həyatının yaxĢıya doğru dəyiĢməsinə,yeni nəqliyyat növlərinin əmələ gəlməsinə,yeni
informasiya texnologiyasının yaranmasına və nəhayət,qloballaĢma proseslərinə görə mümkün olmuĢdur.
Turizm ölkə iqtisadiyyatına o zaman müsbət təsir göstərir ki,turizm iqtisadiyyatln baĢqa sahələri ilə
əlaqədə hərtərəfli inkiĢaf etsin.əks halda ölkənin xidmətlər ölkəsinə çevrilmək ehtimalı yaranır.BaĢqa sözlə
desək,turizm iqtisadi cəhətdən o zaman səmərəli olur ki,baĢqa sosial-iqtisadi komplekslərlə paralel inkiĢaf
etsin.
Azərbaycan son dövrdə inkiĢaf tempini sürətləndirərək,dünyanın aparıcı və inkiĢafda olan ölkələri
sırasında öz mövqeyi,eləcə də .mövcud potensialı ilə seçilir və özünəməxsus yer qazanmıĢdır.Zəngin
mədəni-tarixi irsə və əlveriĢli təbii Ģəraitə malik olan Azərbaycan turizm sahəsində böyük inkiĢaf
prespektivlərinə malikdir.Ölkəmizdə turizmin əksər növlərinin inkiĢafı üçün geniĢ imkanlar mövcuddur.
Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramının həyata
keçirilməsi nəticəsində turizmin inkiĢafı üçün münbit Ģərait yaradılmıĢ,beynəlxalq turizm bazarına
inteqrasiyasının təmin olunmasının əsası qoyulmuĢ,milli turizm kompleksinin rəqabət davamlılığı
yüksəlmiĢdir.
―Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı‖ ölkədə
turizmin rastlaĢdıgı problemlərin həll edilməsi və turizm sahəsinin daha da inkiĢaf etdirilməsinin təmin
edilməsi üçün hazırlanmıĢdır. Azərbaycanda yüksək iqtisadi,sosial və ekoloji tələblərə cavab verən müasir
turizm sahəsinin formalaĢdırılması və onun ölkə iqtisadiyyatının əsas inkiĢaf dayaqlarından birinə
çevrilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə ölkədə turizm infrastrukturunun yüksək beynəlxalq tələblər
səviyyəsində qurulmasına istiqamətlənmiĢ məqsədyönlü fəaliyyəti həyata keçirilir.Ölkənin turizm sahəsinin
təqdim etdiyi xidmətlərin keyfiyyət səviyyəsinin beynəlxalq standartlara uyğunluğunun təmin
edilməsi,dünya turizm xidmətləri bazarında ölkə turizminin rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə
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görülən iĢlər davamlı olaraq həyata keçirilir.
Turizm fəaliyyətinin ―qeyri-turizm‖sahələrinin inkiĢafına çox böyük təsiri vardır: aeroportların, yolların,
mağazaların, kinoteatrların tikilməsi və müasirləĢdirilməsi, Ģəhərlərin abadlaĢdırılması; abidələrin, meĢə
massivlərinin bərpası, nəqliyyat sənayesinin inkiĢafı, yüngül və yeyinti sənayesinin inkiĢafı, digər sahələrin
inkiĢafı. Turizmin inkiĢaf etməsi yerlərdə baĢqa sənaye sahələrinin inkiĢafına, yeni istehsalatların açılmasına
təkan verir.
Ġqtisadiyyatın digər sahələrindəki ixrac məhsullarına nisbətən turizm məhsulunun ixracat xərcləri daha
aĢağı səviyyədə olur. Beləliklə, ölkələrin qarĢılaĢdığı iqtisadi problemlərin həllində, xarici ticarət borclarnın
ödənilməsində və çatıĢmamazlıqların aradan qaldırılmasında turizmin önəmli bir iqtisadi siyasət vasitəsi
olduğu özünü göstərir.
Bu iqtisadi əlamətlər turizm fəaliyyətinin inkiĢafına Ģərait yaradır,ölkə iqtisadiyyatının güclənməsinə
təkan verir.
Turizmin inkiĢafı ölkəyə həm iqtisadi cəhətdən, həm də sosial cəhətdən müsbət təsir göstərir. Ġqtisadi
cəhətdən müsbət təsiri onun gəlirli sahə olması və ölkəyə əlavə gəlirin cəlb olunmasında böyük rol
oynamasıdır. Sosial cəhətdən isə yeni iĢ yerlərinin açılmasınıa təkan verərək iĢsizliyi azaldır, yeni
təĢkilatların yaranmasına gətirib çıxarır, sahibkarlığın inkiĢafına imkan yaradır, turizm regionlarındakı ev
təsərrüfatlarının və əhalinin ehtiyaclarına uyğun xidmət sfresının yaranmasını təmin edir.
Turizmin regional xüsusiyyətləri dedikdə, onun yerləĢməsi və planlaĢması istiqamətlərində hər bir
regionun iqtisadi potensialını iqtisadi dövriyyəyə cəlb etmək intensivliyi baĢa düĢülür. Turizmin coğrafi
iqtisadi mahiyyəti onun ərazi xüsusiyyətlərini formalaĢdırır. Belə ki, regional iqtisadiyyat təbii coğrafi və
tranzit Ģəraitindən asılıdır. Hər bir regionda müəyyən resurslar, onlardan istifadənin texnologiyalarы, əhalisi
və məskunlaĢma problemləri mövcuddur. Buna görə də regionların hərtərəfli və kompleks inkiĢafı üçün
onların resurs potensialını qiymətləndirmək, yeni iĢ yerlərinin açılmasını təmin etmək və fəaliyyət sahələri
kimi səmərəli iqtisadi təsərrüfat sahələri qurmaq kritetial meyar baxımından əsaslandırılır.
Regionların iqtisadiyatı ölkə iqtisadiyyatının tərkibidir. Ölkə iqtisadiyyatında baĢ verən dinamizm,
inkiĢaf proporsiyaları, qanunauyğunluqlar regionların iqtisadi imkanlarına təsir edir. Regionlar bir-biri ilə və
mərkəzlə əlaqədar vahid təsərrüfat sistemlərini yaradır. Təbii ki, bu təsərrüfat inzibatçılıq əsasında deyil,
qarĢılıqlı əlaqələr prinsipləri üzərində qurulur. Regionların iqtisadiyyatı məhəlli maraqlar üzərində qurulduğu
halda ölkə iqtisadiyyatı ümumi mənafelər üzərində qurulur.Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi hər bir vətəndaĢın,
hər bir Ģəxsin iqtisadi maraqlarını, sosial inkiĢafını mərkəzləĢdirilmiĢ fondlar vasitəsilə, resurslar vasitəsilə
təmin etmək strategiyası əsas götürülür. Inteqral, yəni makroiqtisadi maraqlar, resurslar, lokal, məhəlli və
birgə imkanlar hesabına uyğunlaĢdırılır. Bu baxımdan regionlarda təsərrüfat subyektləri, sosial əhali qrupları
öz maraqlarını, tələbatlarını mərkəzləĢdirilmiĢ ölkə səviyyəsində həll etməklə vahid sistemin region
daĢıyıcılarına, subyektinə çevrilir. Bu əlaqələr, uyğunlaĢma iqtisadi mexanizmlər olan ÜDM-un istehsalında,
bölgüsündə, dövlət büdcəsinin formalaĢmasında,istifadəsində, həmçinin hər hansı qərar qəbulunun ayrı-ayrı
sahələrə təsirində öz səmərəsini tapır.
Turizmin sahəsi region iqtisadiyyatında sahə və sosial rol oynayır. Həm məhəlli region, həm də ölkə
mərkəzləĢmiĢ səviyyədə özünəməxsus mexanizmlərlə icra olunur. Belə ki, Ümumi daxili məhsulun-un
yaranmasında, bölgüsündə dövlət büdcəsi gəlirlərinin formalaĢmasında,regionlarda yerli büdcələrin
formalaĢmasının mənbələri rol oynayır. Buna görə də region iqtisadi potensialı dedikdə, geniĢ mənada hər bir
regionda olan potensial turist imkanlarını qiymətləndirmək və onlardan istifadə yollarını müəyyən etməklə
ümumi iqtisadi inkiĢafa təsiri qiymətləndirmək, proqnozlar vermək mümkündür. Turizmin regional maraqları
və dövlət maraqları arasında sərhədlər, miqyaslar, bölgü resursların istifadəsilə bağlıdır, amma müasir
Ģəraitdə regionların özünü idarəetmə prinsipləri bu resursların istifadəsindənə əldə olunan ölçüsü ilə seçilir,
əsaslandırılır.
Turizm baxımından bəzi regionlar daha əlveriĢli, daha sosial tutumlu və regionun
kompleks inkiĢafı üçün əhəmiyyətli olur. Buna görə də turizm 2 əsas istiqamətdə
öyrənilir:
1) makroiqtisadi meyarlara uyğun;
2) regionun sosial inkiшafına uyğun.
Digər tərəfdən Azərbaycanın turizm sektoru təbii mənzərələr,mədəniyyət ocaqları və müasir turizm
kompleksləri baxımından zəngin imkanlara sahibdir.
Bakı və AbĢeron yarımadası, Naxçıvan, Quba-Xaçmaz, ġəki-Zaqatala, Lənkəran-Astara zonaları, ġirvan
və Gəncəbasarın tarixi yerləri Azərbaycana gələn turistlər üçün diqqət çəkən yerlərdir. Bu zonalrın gözəl
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təbiəti, bir çox tarixi abidələri, etnoqrafik fərqlilik, heyranedici yerli sənətkarlar Azərbaycanı ziyarət edən
qonaqlara böyük təsir bağıĢlayacaqlar.
Bundan baĢqa regionda isə turizm mərkəzlərinin açılması da turizm xidmət sahəsinin inkiĢafına xidmət
edən iĢlərdəndir. Belə ki bu zərurət regionlarda olan turizm potensialı ilə əlaqədardır. Buna təbii landĢaftın
müxtəlifliyi maddi mədəniyyət və tarixi-memarlıq abidələrinin böyük imkanlar yaradır. Respublika turizm
sisteminin məkan həllinin əsas məsələlərindən biri turizm ehtiyyatlarının mərhələlərlə mənimsənilməsi
turizm rayonlarının və bu rayonlarda iri turizm komplekslərinin təĢkil edilməsidir. Turizm kompleksləri
iqdisadi cəhətdən əlveriĢli olmaqla bərabər saxlanılması və lokal turizm rayonlarının yaradılması vacibdir.
Turizmin iqtisadiyyatda rolu iqtisadi siyasətdə və ölkənin beynəlxalq əlaqələrində xüsusi çəkisi ilə
müəyyənləĢir. Baxmayaraq ki Azərbaycanda iqtisadi potensialına görə turizm ilk yerlərdədir onun inkiĢafı
hələ də aĢağı səviyyədədir.
Turizmin inkiĢafdakı rolu istehsal və istehlak istiqamətində inkiĢaf edir. Turizmin gəlirləri dövlət
gəlirlərinin, əhali və sahibkarların gəlirlərinin tərkib hissəsidir. Bu səbəblərdən də ölkədəki turizm onun
iqtisadi və sosial potensialının inkiĢafına və idarə olunmasına təsir edir.
Ölkəmizdə turizmin inkiĢafı üçün bu sahədə ən mühüm addım kimi yenə də prezident Heydər Əliyevin
16 iyun 2003-cü il tarixli sərəncamı ilə ġahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu və akademik Həsən Əliyev adına
Ordubad Milli Parkının yaradılmasını göstərmək lazımdır. Bu ərazilərin ekoloji təmiz ab-havası, Ģəffaf
suları, bol meyvə bağları, iti axan dağ çayları, zəngin vəhĢi fauna və florasının indiki və gələcək nəsillərin
rifahı naminə qorunub saxlanılması və onlardan turizm məqsədilə istifadə olunması üçün qəbul edilmiĢ olan
bu qərar ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin ölkəmiz üçün etdiyi xidmətlərin yalnız bir hissəsidir. Bundan
sonra isə irəlidə duran vəzifə dövlətimizin dəstəyi ilə əhatə olunmuĢ sahibkarların və iĢgüzar kənd əhalisinin
həmin resurslardan turizm məqsədilə səmərəli istifadə etməsidir.
Turizm sahəsində xidmət etmək çox məsuliyyətli bir iĢdir. Əcnəbi turistlər çox həssas olurlar. Onlar
xidmətin səviyyəsinə ciddi fikir verirlər. Ona görə də hava limanından baĢlayaraq, mehmanxana
yerləĢənədək xidmətin səviyyəsi çox yüksək olmalıdır. Bu həm də növbəti il daha çox turistin ölkəmizə
gəlməsinə səbəb olur. Eyni zamanda xalqımız, millətimiz haqqında əcnəbilərdə yaxĢı təsəvvür formalaĢır.
Belə ki bu sahədə dövlət səviyyəsində iĢlər həyata keçirilir. Turizm xidmət sahəsində həyata keçirilən
tədbirlər dövlət proqramı çərçivəsindədir. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi turizmin inkiĢafına böyük
təsir edəcəkdir.
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экономическое и культурное развитие страны.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, инфраструктура, стратегия
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DEVELOPMENT OF LOCAL TOURISM IN THE NEW STAGE OF DEVELOPMENT IS
BASED ON THE POWERFUL ECONOMIC BASE
In the article, the impact of non – oil sector tourism on the economy of country is interpreted. Then,
state programs for socio-economic development of the country, goals and objectives of the state program,
successfully implemented strategies are given in a broad coverage.At the same time, this article deals with
formation of infrastructure in tourism regions, the impact on the economic and cultural development of the
country.
Key words: socio-economic development, infrastructure, strategy
Qeyri-neft sahələrinin yüksəliĢi ilə davamlı iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsi müasir dövrdə ölkəmizdə
qarĢıda duran mühüm vəzifədir.Çoxsaylı tədqiqatlar göstərir ki,turizm öz prespektivliyinə görə qeyri-neft
sahələri arasında aparıcı mövqelərdən birini tutur.Turizm inkiĢafı ilə əlaqədar turizm regionlarında
infrastrukturun formalaĢmasına Ģərait yaranır,yeni otellər,əyləncə mərkəzləri və s.fəaliyyətin reallaĢması ilk
növbədə yeni iĢ yerlərinin açılmasına,məĢğulluq siyasətinin uğurlu həllinə zəmin yaradır.
2004-cü ildən baĢlayan və artıq ikinci mərhələsi uğurlu davam edən regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı
dövlət proqramları bütövlükdə ölkəmizin qüdrətinin artmasına,o cümlədən Azərbaycan əhalisinin sosial
rifahına yönələn və konkret nəticələr verən mütərəqqi milli layihələrdir.Məhz bu proqramlar çərçivəsində
iqtisadiyyatın ĢaxələnmiĢ siyasəti təmin edilmiĢ,qeyri-neft sektorunun inkiĢafı regionların ictimai-sosial
həyat səviyyəsini yüksəltmiĢ,aqrar sahə,emal sahəsi,turizm,sanator-kurort iĢi və bu kimi istiqamətlərin
formalaĢmasına güclü təkan vermiĢdir.Bu proqramın uğurlu icrası sahəsində ötən il qeyri-neft sektorunda
artım tempi on faizdən çox olmuĢdur.
Dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi nəticəsində turizm sektoru intensiv olaraq inkiĢaf etmiĢdir.Bu
sahə insanların məĢğulluğunun geniĢlənməsinə,yoxsulluğun aĢağı salınmasına,əhalinin rifah halının
yaxĢılaĢdırılmasına xidmət edir.Regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı ilə əlaqədar icra edilən dövlət proqramları
çərçivəsində ümumilikdə turizm sahəsində böyük naliyyətlər əldə edilmiĢdir.Regionlarda çoxsaylı turizm
mərkəzləri yaradılmıĢdır.Xüsusilə qeyd edilməlidir ki,üçüncü dövlət proqramında turizmin inkiĢafı ayrıca
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olaraq nəzərdə tutulmuĢdur ki,by da turizm sahəsində görülən iĢlərin yaxın beĢ ildə öz bəhrəsini verməsini
təmin edəcəkdir.
Regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı ilə bağlı uğurla reallaĢdırılan inkiĢaf strategiyası kimi sonuncu
Dövlət proqramı artıq özünün növbəti üçünvü mərhələsi ərəfəsindədir.2013-2020-ci illəri əhatə edəcək bu
mərhələdə ölkədə turizm infrastrukturunun inkiĢaf etdirilməsi və turizm xidmətlərinin daha da
geniĢləndirilməsi,regionlarda və Bakıda yeni beynəlxalq standartlara cavab verən mehmanxanaların
tikilməsini nəzərdə tutur.
Milli turizm infrastrukturunun dünya standartlarına cavab verən modelinin yaradılması,turizm
xidmətlərinin beynəlxalq səviyyəyə uyğun Ģəkildə təĢkil edilməsi və milli kadr körpüsünün formalaĢdırılması
məqsədilə dövlət baĢçısının ardıcıl olaraq verdiyi qərar və sərəncamların əhəmiyyəti ayrıca qeyd
edilməlidir.Heç Ģübhəsiz ölkəyə gələn turistlərin sayının artırılması üçün peĢekar və keyfiyyətli kadr
potensialının olması olduqca önəmlidir.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ġlham Əliyevin 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiĢ ―Azərbaycan 2020:gələcəyə baxıĢ‖imkiĢaf konsepsiyasında qeyri-neft sektorunun ,o cümlədən
turizm inkiĢafına xüsusi diqqət yetirilməsi əsas strateji məsələlərdən biri kimi qoyulur.Qeyd edilir ki,qeyrineft sektorunun inkiĢafına xidmət edən və müasir tələblərə cavab verən istehasal,sosial və bazar
infrastrukturu Ģəbəkəsi yaradılacaq,təsərrüfatçılığın və idarəçiliyin mütərəqqi formalarından istifadə
geniĢləndiriləcəkdir.Konsepsiya çərçivəsində turizm infrastrukturunun inkiĢaf etdirilməsi beynəlxalq
standartlara cavab verən turizm xidmət sahələrinin dairəsinin geniĢləndirilməsi,bu sahənin rəqabət
qabiliyyətinin yüksəldilməsi və ÜDM-də xüsusi çəkisinin artırılması istiqamətində tədbirlər nəzərdə
tutulur.Turizmin inkiĢaf etdirilməsi məqsədi ilə bu sahəyə dair qanunvericilik və standartlar
təkmilləĢdiriləcək,Xəzər dənizinin turizm potensialından tam Ģəkildə istifadə edilməsi üçün zəruri tədbirlər
görüləcək,bölgələrdə turizm fəaliyyəti stimullaĢdırılacaq,informasiya təvbliğat iĢigücləndiriləcək,milli,tariximədəni,sosial-iqtisadi və təbii xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla turizmin müxtəlif növləri müvafiq turizm
marĢrutları yaradılmaqla təĢviq ediləcəkdir.
Qeyd edildiyi kimi regionlarda turizmin inkiĢafı ölkənin iqtisadi və mədəni inkiĢafının əsaslı təsir
göstərir.Bunu nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ġlham Əliyev 2014-cü il tarixli
―Azərbaycan regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı üzrə Dövlət proqramı‖nın təsdiq
edilməsi haqqında fərman imzalamıĢdır.Fərmanda regionların inkiĢafının davamlılığının təmin
edilməsi,‖qeyri-neft sektorunun,infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da yaxĢılaĢdırılması‖qarĢıya əsas
məqsəd kimi qoyulur.Dövlət Proqramı regionlarda iqtisadiyyatın mühim sahələrinin inkiĢafında,
makroiqtisadi stabilliyin təmin edilməsində, sahibkarlıq fəaliyyətlərinin geniĢləndirilməsində, yeni
müsəssisələr, iĢ yerlərinin açılmasında, irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində, bütün bu
tədbirlər sayəsində regionda əhalinin rifahının yaxĢılaĢdırılmasında, yoxsulluq səviyyəsinin minimuma
endidirlməsində mühim rol oynaması gözlənilir.
Dövlət Proqramında qeyd edilən tədbirlərin maliyyələĢdirilməsi Azərbaycan Respublikasının
büdcəsindən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə ayrılan vəsaitlər, digər mənbələrdən ayrılan vəsaitlər
hesabına həyata keçirilir.
Ölkənin regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢaf strategiyasında əsas prioritet kimineft-qaz gəlirlərindən
səmərəli Ģəkildə istifadə etməklə regional tarazlığın yaradılması, beynəlxalq tələblərə cavab verən
məhsulların istehsalı üçün müəssisələrin yaradılması,o cümlədən turizmin inkiĢafı yönümlü tədbirlərin
həyata keçirilməsi qarĢıya məqsəd qoyulĢmuĢdur.
Dövlətin regional siyasəti ilə turizm arasında qarĢılıqlı əlaqə formaları sahə prinsipləri ilə və ərazi
prinsiplərinin vəhdəti ilə tamamlanır.
Regionların resurslarından düzgün istifadə etmək üçün xüsusi investisiya proqramları, fondları yaradılır.
Bu tədbirlərin əsas məqsədi investisiya proqramlarını tətbiq etmək və regionlardakı investisiya sahələrinin,
xüsusilə də, turizmin inkiafını təmin etməkdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilən ―Azərbaycan Respublikası
regionlarının social-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər)‖ turizm sahəsi üzrə bəndlərinin
tələbləri çərçivəsində sahibkarlığın inkiĢafı üçün müvafiq kreditlərin ayrılması, turizm obyektlərinininĢasının
dəstəklənməsi, müvafiq hüquqi-bazanın möhkəmləndirilməsi sahəsində bir sıra mühim iĢlər görülmüĢdür.
2002-2005-ci illər üçün Dövlət Proqramından əlavə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq
edilən Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafının sürətləndirilməsinə dair
Sərəncamların turizmə aid bəndlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar, Lənkəran, Gədəbəy, Masallı, Oğuz,
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Tovuz, Astara rayonlarında turizmin inkiĢafı üçün planlar hazırlanmıĢ və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə
razılaĢdırıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuĢdur.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢafı istiqamədinə regionlarda turizmin inkiĢafı prioritet sahə olaraq qalacaq,
turizmin ehtiyatlarının geniĢləndirilməsi, turistlərin istirahəti, xidmət növlərinin geniĢləndirilməsi, mədəni
tədbirlərin sayının artırılması, turizm sahəsinin beynəlxalq standartlara uyğunlaĢdırılması, infrastrukların
yenilənməsi yeni müəssisələrin tikintisi ilə bağlı layihələr həyata keçirilməsinə davam ediləcəkdir.
Son dövrlərdə dövlət tərəfindən regionlarda turizmin inkiĢafına xüsusi diqqət ayrılır.Bu məqsədlə
turizm sisteminin inkiĢaf strategiyası aĢağıdakı istiqamətlər əsasənda qurulur və idarə olunur:
- Turizmin inkiĢafının iqtisadi artımda rolunu artırmaq;
- Turizmin sosial-iqtisadi səmərəsini və regionların bu sahəyə cəlb edilməsi istiqamətində rolunu
gücləndirmək;
- Turizmin inkiĢafında sahibkarlıq fəaliyyətinin, yerli əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsinin yaxĢlıĢadırılmasına
təsirini güləndirmək.
Dövlət proqramının baĢlıca məqsədi Azərbaycanda yüksək iqtisadi,sosial və ekoloji tələblərə cavab
verən müasir turizm sahəsinin formalaĢdırılması və onun ölkə iqtisadiyyatının əsas inkiĢaf dayaqlarından
birinə çevrilməsini təmin edilməsidir.
Bu məqsədə nail olunması aĢagıdakı əsas vəzifələrin həllini nəzərdə tutur:
-ölkədə turizm infrastrukturunun yüksək beynəlxalq tələblər səviyyəsində qurulmasına istiqamətlənmiĢ
məqsədyönlü fəaliyyətin həyata keçirilməsi;
-daxili və xarici investisiyaların turizm sahəsinə cəlb edilməsi məqsədi ilə bu sahədə təĢviqləndirici
investisiya və biznes mühitinin formalaĢdırılası;
-turizm sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrubədən istifadə edilməklə səmərəli dövlət tənzimlənməsi və
idarə edilməsi mexanizmlərinin yaradılması.və s.
Bu proqramda regionlarda turizmin inkiĢafı prioritet məsələlərdən biri kimi qoyulur.‖Qeyri-neft
sektorunun inkiĢafı istiqamətində regionlarda turizmin inkiĢafı qarĢıdakı illərdə prioritet olaraq
qalacaq,turizm ehtiyyatlarının geniĢləndirilməsi,turistlərin istirahəti,onların tələbatının ödənilməsi üçün
zəruri olan turizm xidmətləri və digər mədəni tədbirlərin çeĢidinin geniĢləndirilməsi və müasir standartlara
uyğunlaĢdırılması,turizm obyektlərinin tikintisi ilə bağlı layihələrin icrası davam etdiriləcəkdir.
Regionlarda turizm sahəsnin inkiĢafı istiqamətində qarĢıya qoyulan məqsədlər:
- Regionlarda turizm infrastruklarının müasir beynəlxalq tələblərə cavab verəcək səviyyəyə çatıdırılması
istiqamətində layihələrin həyata keçirilməsi;
- Bütün regionlarda turizm fəaliyyətinin stimullaĢdırılması və bu sahəyə yerli və xarici investisiyaların
cəlb olunması məqsədilə informasiyaların verilməsi və həvəsləndirici layihələrin həyata keçirilməsi;
- Regionlarda turizmin müxtəlif növlərinin inkiĢaf etdirilməsi,;
- Yeni turizm marĢrutlarının yaradılmsı;
- Turizm sahəsində çalıĢan iĢçilərin peĢə hazırlığı səviyyəsinin arıtırılması.
-Dolayısıyla xidmətlərin keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması istiqamətində iĢlərin görülməsi;
- Mehmanxanaların, digər yerləĢdirmə vasitələrinin, turizm xidməti obyektlərinin yaradılmasına dəstək
verilməsi.
Turizm sahəsinin inkiĢaf istiqamətləri aĢağıdakılardan ibarətdir:
 regionlarda turizm infrastrukturunun yüksək beynəlxalq tələblər səviyyəsində qurulmasına
istiqamətlənmiĢ məqsədyönlü layihələrin həyata keçirilməsi;
 ölkənin bütün regionlarında turizm fəaliyyətinin stimullaĢdırılması vəbu sahəyə investisiyaların cəlb
edilməsi məqsədilə müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyaları vassitəsilə təĢviq iĢinin
geniĢləndirilməsi;
 regionlarda turizm və rekreasiya zonalarında müvafiq infrastrukturub yaradılması,turizmin müxtəlif
növlərinin inkiĢaf etdirilməsi,yəni turizm marĢurutlarının yaradılması;
 turizm sektorunda çalıĢan personalın peĢə hazırlığı səviyyəsinin artırılması vasiitəsilə regionlarda
turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin daha da yaxĢılaĢdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi.
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In this article, the agrarian industry and its development trends were examined and analyzed on a
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Аграр - сянайе комплексинин йаранмасы мящсулдар гцввялярин инкишафы, халг тясяррцфаты сащяляринин
ихтисаслашмасынын дяринляшмяси, кянд тясяррцфатынын сянайе иля ялагяляринин эцcлянмяси иля ялагяляндирилир.
Аграр - сянайе термини бизим юлкямиздя ХХ ясрин 60-cы илляриндя мейдана эялмишдир. Анcаг аграрсянайе интеграсийасы даща яввяллярдян башламышдыр. Беля ки, бу вя йа диэяр кянд тясяррцфаты мящсулунун
истещсалы, емалы вя сатышынын щяйата кечирилмяси апарылмышдыр. Анcаг зяиф техники база, сийаси - игтисади ситуасийа вя диэяр сябябляр цзцндян эяляcяк инкишафыны тапа билмямишдир. Сонрадан кечян ясрин 70-cи илляриндян кянд тясяррцфаты вя сянайе истещсалынын интеграсийасы эениш инкишафыны тапмаьа башламышдыр. Аграр
- сянайе комплекси (АСК) истещсал, емал, бюлэц, мцбадиля вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещлакы иля
ялагядар бир-бири иля игтисади мцнасибятлярдя олан халг тясяррцфаты сащяляринин мяcмусудур. Бурайа кянд
тясяррцфаты мящсулларынын емалы, сахланылмасы вя сатышынын щяйата кечирилмяси, АСК цчцн истещсал васитяляри истещсал едян сащяляр дахилдир . Аграр-сянайе комплексиндя истещсалын мцхтялиф стадийаларында бирбаша
вя долайы йолла мцраcият етмякля халг тясяррцфатынын чох сащяляри иштирак едирляр.
Аграр - сянайе комплексинин ясас сащяси - кянд тясяррцфатыдыр. Кянд тясяррцфатында иcтимаи ямяк
бюлэцсцнцн яввялки мярщяляляриндя ики сащя мювcуд иди - якинчилик вя щейвандарлыг. Сонралар эетдикcя
биткичилик вя щейвандарлыг мящсуллары истещсалынын айры-айры нювляри йаранды: чуьундурчулуг, тярявязчилик,
балыгчылыг, малдарлыг, донузчулуг вя с. Бцтцн бунлар истещсал едилян мящсулун нювц, технолоэийасы вя истещсалын тяшкили, тятбиг едилян машынларын системи иля фярглянирляр. Аграр - сянайе комплекси юзцндя
мцряккяб чохсащяли истещсал - игтисади системляри тягдим едир ки, онун да тяркибиндя цч ясас сфера сечилир:
Ы сфера – бурайа аграр - сянайе комплексини истещсал васитяляри иля тямин едян: трактор вя кянд тясяррцфаты машынгайырмасы, йейинти вя йцнэцл сянайе цчцн машынлар, минерал эцбряляр истещсалы-битки вя
щейванларын мцщафизяси цчцн кимйяви васитяляр, техника вя аваданлыьы тямир едян вя тикинти сащяляри
дахилдир. Ы сфера ясасян кянд тясяррцфатында истещсалын сянайеляшдирилмяси вя интенсивляшдирилмяси, щямчинин АСК-нын диэяр сащялярини ящатя едир.
ЫЫ сфера - Аграр-сянайе комплексинин ясас мяркязи щялгяси олан аграр игтисадиййаты тяшкил едир.
Кянд тясяррцфаты истещсалы 80 сащядян истещсал ресурслары алыр вя 60 сащяйя юз мящсулларыны эюндярир. Щяр
бир кянд тясяррцфаты ямякчиси онун ятрафында мяшьуллуьуну тямин едир.
ЫЫЫ сфера - бу сферада тядарцкц, дашынманы, сахланманы, кянд тясяррцфаты хаммалыны йенидян емал
едян, щямчинин сон мящсулу реализя етдирян сащя вя мцяссисялярин щамысы cямлянир. Мювcуд сферайа йейинти сянайеси (тамлы мящсуллар сянайеси, сцд вя ят сянайеси), йцнэцл (текстил, дяри вя айаггабы) сянайе,
комбикорм сянайеси (мцхтялиф йемлярин  Aqrar iqtisadiyyat гарышыьындан алынан йем, тядарцк вя тиcарят тяшкилатлары дахилдир. Аграр - сянайе комплексинин динамик инкишафынын ясас шяртляриндян бири онун цч
сферасынын сон мящсулуна гиймят гойулушуна эюря мцщакимя едилмясидир. Сон мящсул - цмуми мящсу-
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лун дяйяринин бир щиссясидир (мал вя хидмят). Онун истещсал тялябатыны чыхмагла сон мящсул алтында
мювcуд щиссядян - щялгядян мящсулун кянара чыхмасы анлашылыр. Мцяссися сявиййясиндя о, ямтяя мящсулундан фярглянмир. АСК-нын сон мящсулуна бцтцн сфераларда йарадылмыш истещсал мящсуллары вя сон истещлакда истифадя олунан ейни заманда ихраc мящсуллары аиддир.
Аграр - сянайе комплексиндя инфраструктур ваcиб йер тутур. Инфраструктур сащяси АСК-нын бцтцн
сферасына хидмят едир. Инфраструктур-халг тясяррцфаты комплекси олмагла йенидян тякрар истещсалы тямин
едир. Инфраструктур АСК-нын нормал фяалиййят эюстярмясиня вя бюйцк мигдарда сон мящсул алынмасына
шяраит йарадыр. Сярбяст мящсул истещсал етмир, анъаг инфраструктур истещсалын сон нятиъясиня нязярячарпаъаг дяряъядя тясир эюстярир. Инфраструктурун ики група бюлцнмяси гябул едилмишдир: истещсал вя сосиал.
Истещсал инфраструктуруна аграр сянайе истещсалына хидмят едян; няглиййат, рабитя, биткиляри мцщафизя
стансийасы, щесаблама мяркязляри вя с. дахилдир. Сосиал група-ишчи гцввясинин тякрар истещсалыны щяйата
кечирян ишчилярин нормал ямяк фяалиййятини тямин едян: мянзил-коммунал тясяррцфаты, тибби вя ушаг мцяссисяляри, иътимаи-иашя тяшкилатлары, ямяк мцщафизяси хидмяти, идман-саьламлыг зоналары, истиращят йерляри вя
с. Дахилдир.
Аграр-сянайе истещсалынын дювлят тянзимлянмяси дедикдя дювлятин истещсал, тякрар емал вя кянд тясяррцфаты мящсуллары вя ярзаьын сатышынын тяшкили, щямчинин истещсал техники хидмятя вя АСК-нын мадди техники тяминатына игтисади тясири баша дцшцлцр. Дювлят тянзимлянмясини чох вахт дювлят дястяйи иля ейниляшдирирляр. Анcаг бу ейни шей дейилдир. Дювлят дястяйи, щимайяси дювлят тянзимлянмясинин тяркиб щиссяси
олмагла, сялащиййятли дювлят идаряляри тяряфиндян щяйата кечирилян ганунвериcилик, иcrаедиcи вя нязарят характерли тядбирляр системидир. Дювлят щимайясиндян савайы дювлят тянзимлянмяси инзибати вя щцгуги характерли мящдуд тядбирлярдир. Аграр ярзаг базарынын дювлят тянзимлянмяси системи цчцн игтисади ядябиййатларда бир нечя принсип айырырлар. Онлардан ясаслары: - дювлят йардымы мцдафия цчцн ялавя рола маликдир; - мал истещсалчылары ясасян юзцнцмалиййяляшдирмя иля ишлямялидир; - тянзимлянмянин щяйата кечирилмяси цчцн диференсиал йанашма щяйата кечирилмялидир. Бунунла беля, тясяррцфатчылыьын еффектлилийини,
инновасийалылыьыны, истещсалын еколоэийалылыьы, истещсал олунмуш мящсулларын рягабятгабилиййятлилийини нязяря алмаг лазымдыр. - дювлят тянзимлянмясинин мотивасийасы мал истещсалчыларынын сямяряли истещсалына
йюнялдилмялидир; - дювлятин йардымыны щяйата кечирмяк цчцн програм - мягсядли йанашма олмалыдыр. Бу
ону эюстярир ки, щяр щансы Eldar Quliyev тянзимлямя тядбири конкрет дювлят програмынын елементи олмалыдыр; - дювлят йардымынын максимум сямяряли истифадяси; - протексионизм, юзцндя дахили базарын горунмасы вя юлкя мал истещсалчыларынын мцдафиясиня йюнялдилмиш дювлятин игтисади сийасятидир; - дювлят йардымынын ялчатар вя цнванлылыьы; - базарда рягабятин бярабярлик шяраитинин тяминаты; - дювлят йардымы тядбирляринин щяйата кечирилмяси ардыcыллыьы.
Дювлят тянзимлянмясинин мягсяди: аграр - сянайе истещсалынын еффектлилийинин йцксялдилмяси вя сабитляшдирилмяси, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, ярзаг тяминатынын йахшылашдырылмасы, кянд
тясяррцфаты вя АСК-нын диэяр сащяляри арасында мцбадилянин еквивалентлийинин сахланылмасы, юлкя мал истещсалчыларынын мцдафияси.
Аграр ярзаг базарынын дювлят тянзимлянмяси методларыны бир нечя яламятиня эюря тяснифляшдирмяк
олар. Субйектлярин идаряетмя гярарларына дювлятин тясир дяряъясиня эюря бирбаша вя долайы тясир методларына айырырлар. Бирбаша методлар - тясяррцфатчылыг субйектляринин фяалиййятляриня дювлят тясири, онлар мцстягил игтисади сечим ясасында дейил, дювлят тяряфиндян верилмиш сярянcамлар ясасында гярар гябул едирляр.
Бирбаша тясир методларына билаваситя обйектя онун марагларынын стимуллашдырылмасыны мящдудлашдыран
инзибати тядбирляр аиддир. Онлара кредитля верилян фаизли субсидийалары, дотасийа, кянд тясяррцфаты истещсалы
мящсулларына компенсасийалары, бир сыра идхал мящсулларына гойулан рцсумлары аид етмяк олар. Долайы
методлар -дювлятин хцсуси сащибкарлара эениш тякрар истещсалында макроигтисади мцтянасиблийи сахламаг
мягсядиля истифадя етдийи алят вя формалардыр. Бунларын тятбиги заманы дювлят игтисади субйектлярин гярар
гябул етмяси просесиня бирбаша гарышмыр. Онлар, садяcя, субйектлярин игтисади гярарлар гябул едян заман
дювлятин игтисади сийасятиня цстцнлцк вермяляри цчцн зямин йарадыр. Долайы тясир методлары кянд тясяррцфаты мящсуллары, хаммал вя ярзаьа, мал вя тядарцкя орта игтисади тясир эюстярян мцдахилядир.
Кянд тясяррцфатынын инкишафы щаггында дювлят програмларында вя кянд тясяррцфаты мящсуллары,
хаммал вя ярзаг мящсулларынын инкишафы вя базарын тянзимлянмяси щаггында дювлят мцдафияси мясяляляри
хейли эенишляндирилмишдир.
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The article analyzes the situation in the agrarian sector of Azerbaijan, studies the concepts of its
development, studies its area of development.
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Azərbaycanda aqrar sektorun davamlı inkiĢafının tənzimlənməsinin iqtisadi mexanizminin mövcud
vəziyyətinin təhlili Son illər Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna göstərilən yüksək diqqətin nəticəsi kimi
iqtisadiyyatın aparıcı sahələrindən olan aqrar sahə keyfiyyətcə yeni inkiĢaf mərhələsinə qədəm qoymuĢ,
respublikanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmini prosesində mühüm nailiyyətlər əldə olunmuĢdur. Bu da təsadüfi
deyildir - Azərbaycan Respublikasında bazar iqtisadiyyatı sisteminə transformasiya prosesi aqrar sahədən
baĢlamıĢ, kənd təsərrüfatında 90-cı illərin əvvəllərindən özünü kəskin Ģəkildə büruzə verən tənəzzül
meyilləri dayandırılmıĢ, iqtisadi artıma və inkiĢafa nail olunmuĢdur. Artıq kənd təsərrüfatında inkiĢaf
göstəriciləri elə bir həddədir ki, Azərbaycan bu sahə üzrə əksər məhsulları, o cümlədən, taxıla olan tələbatı
yerli istehsal hesabına tam ödəməkdədir. Ərzaq təhlükəsizliyi baxımından isə, bu, olduqca mühüm nailiyyət
hesab edilir. Ölkə Prezidenti Ġlham Əliyevin dediyi kimi: "Biz aqrar sektorun inkiĢafı istiqamətində bütün
imkanlarımızı səfərbər etməklə yanaĢı, kənd təsərrüfatı istehsalçılarından da keyfiyyətli məhsul, mütərəqqi
təsərrüfatçılıq vərdiĢləri, yüksək iĢgüzarlıq və təĢəbbüskarlıq gözləyirik. Kənd təsərrüfatı yalnız iqtisadi
fəaliyyət növü deyil. O, həm həyat tərzi, həm də xalqımızın uzun illərdən bəri yaratdığı təsərrüfatçılıq
ənənəsidir".
Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına dövlət yardımının gücləndirilməsi məqsədilə dövlət baĢçısı Ġlham
Əliyev 2007-ci il 23 yanvar tarixdə "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında"
Sərəncam imzalayıb. Prezident Ġlham Əliyevin 25 avqust 2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ
"2008-2015- ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair
Dövlət Proqramı" isə qarĢıdakı illərdə respublikanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından
böyük önəmə malikdir. Bu proqram, demək olar ki, aqrar sahənin strateji xəttini tam müəyyənləĢdirib.
Azərbaycan üçün bu gün ən mühüm məqsədlərdən biri iqtisadiyyatın neftdən asılılığını aradan
qaldırmaq və iqtisadi inkiĢafın kənd yerlərinə daha çox yayılmasını təmin etməkdir. Azərbaycan
iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı neft və tikinti sahələrindən sonra üçüncü ən iri sahə olmaqla iĢ yerləri ilə
təminatda ən böyük pay sahibidir (son illər üzrə kənd təsərrüfatı sahələrində bütün məĢğul əhalinin təxminən
40%-i, neft sektorunda isə cəmi 1%-i iĢləyirdi). Eyni zamanda bu sahə həm də kənd yerlərində yoxsulluğun
azaldılmasına əsaslı təsir edən sahədir. 1995-ci ildən uğurla həyata keçirilən aqrar islahatlar nəticəsində ölkə
iqtisadiyyatında bazar münasibətlərinin qurulmasına, torpaq və əmlakdan səmərəli istifadə edilməsi, aqrar
bölmənin sahə strukturunun təkmilləĢdirilməsi, sahibkarlığın formalaĢmasına, kəndin simasınının
dəyiĢdirilməsinə ciddi təsir göstərmiĢdir. Kənd təsərrüfatının sosial və sahəvi tərkibində əsaslı dəyiĢikliklər
baĢ vermiĢdir. Ġri təsərrüfat formalarının əvəzində müxtəlif mənsubiyyətli çoxsaylı təsərrüfat subyektləri
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yaradılmıĢ, geniĢ miqyaslı özəlləĢdirmə siyasətinə uyğun olaraq, kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri,
mal-qara, istehsal və qeyri-istehsal obyektləri, kənd təsərrüfatı texnikası üzərində dövlət mülkiyyət forması
fərdi (Ģəxsi) mülkiyyətlə əvəz edilmiĢdir.
Hazırda aparıcı ölkələr aqrar sahədə çalıĢan fərdi istehsalçıların kənd təsərrüfatı biznesində qalmasını və
onların gəlirliliyinin təmin olunmasını məqsəd kimi görür. Çünki əvvəlki illərdə olduğu kimi indi ancaq
birbaĢa istehsal xərclərinin maliyyələĢdirilməsinə dəstək aqrar siyasətin hədəflərinə nail olmağa imkan
vermir. Belə ki, bu cür maliyyələĢmə onsuz da fermerlərə bahalaĢmıĢ yanacağın, kənd təsərrüfatı xammalının
dəyərini və infrastruktur xərclərini ödəməyə kifayət etmir. Ona görə də aparıcı ölkələr bilavasitə istehsalçıları
dəstəkləmək siyasətinə keçid etdilər. Bu siyasətin nümunələri kimi ―Kənd təsərrüfatında gəlirlərin
sabitləĢdirilməsi proqramı‖nı (CAISKanada) və ―Fermerlərə dəstək proqramı‖nı (Ġrlandiya) göstərmək olar.
Paralel olaraq, urbanizasiya prosesləri, kənd ərazilərinin inkiĢafdan geri qalması fonunda bu ərazilərdə
infrastruktur xidmətini, iĢgüzar aktivliyi təmin etmək üçün əlavə dəstəyə ehtiyac duyuldu. Həmin
səbəblərdən kənd ərazilərinin inkiĢafı aparıcı ölkələrin aqrar siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə
çevrildi. Regional inkiĢafda disbalansı, geriliyi aradan qaldırmaq üçün əlavə proqramlar həyata keçirilməyə
baĢlandı. Bu siyasətin ən bariz nümunəsi Avropa Birliyinin ―LEADER proqramı‖dır. Burada əsas məqsəd
innovativ, inteqrasiya olunmuĢ və iĢtirakcılığı təmin edən Ərazi ĠnkiĢaf Strategiyalarından istifadə etməklə
kənd ərazilərində iqtisadi aktivliyi diversifikasiya etməkdir. Nəhayət, aparıcı ölkələrdə aqrar siyasətin əsas
fəaliyyət istiqaməti kənd təsərrüfatı ilə yanaĢı ekoloji problemlərin həllinə dəstəkdir. Bir çox ölkələrdə kənd
təsərrüfatı siyasəti ekoloji siyasət ilə yanaĢı dəyərləndirilir. Bu mənada, bəzi beynəlxalq araĢdırmalarda
ABġ-da icra olunan ―Ehtiyatların qorunması proqramı‖ (CRP) və Ġngiltərənin ―Ekoloji Ġdarəetmə‖
proqramının təcrübələri göstərilir və burada ümumi hədəf təbii ətraf mühitin və resursların qorunması və
yaxĢılaĢdırılmasıdır. Qeyd olunmuĢ aqrar siyasət hədəflərinə nail olmaq üçün hazırda aparıcı ölkələrdə kənd
təsərrüfatına üç dəstək kanalından istifadə olunur: istehsalçılara dəstək (PSE), istehlakçılara dəstək (CSE) və
ümumi xidmətlər dəstəyi (GSSE):
- Ġstehsalçılara dəstək. 2009-cu ildə ĠƏĠT ölkələrində bu kanal ilə dəstək 253 mlrd. dollar və ya ortalama
hər bir üzv-ölkə üzrə 8,16 mlrd. dollar təĢkil edib. Bu isə göstərilən ölkələrdə fermerlərin ümumi gəlirlərinin
22% təĢkil edib (2008-də 21% olub) . ĠƏĠT-nin yeni təsnifatına görə, burada yeddi əsas dəstək alt-kanalından
istifadə olunur .
1) Bazar qiymətlərinin dəstəyi və ya (minimum) qiymət dəstəyi (MPS). Bu altkanal hökümət siyasəti
tədbirləri vasitəsi ilə ötürülən və yerli bazar qiymətləri ilə xarici bazarda olan spesifik kənd təsərrüfatı
məhsullarının qiymətləri arasında fərq yaradan transfertləri əhatə edir. ĠƏĠT ölkələrində bu alt-kanal ilə
hökümət siyasətinin maliyyə xərcləri istehsalçılara dəstəyin 67%-ni təĢkil edir (Avropa Birliyində - 73%).
Yəni bu alət siyasətin əsas alətlərindən biri hesab edilir.
2) Məhsul buraxılıĢına görə ödəniĢlər. Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına hökümət siyasəti çərçivəsində
spesifik aqrar məhsulların cari buraxılıĢına (istehsalına) əsaslanaraq ötürülən transfertləri əhatə edir. 2008-ci
ildə ĠƏĠT ölkələrində bu istiqamətə ortalama 197 milyon dollar vəsait sərf edilib.
3) Xərclərə (input) görə ödəniĢlər. Istehsalçılara hökümət siyasəti çərçivəsində fermerlərin xərclərinə
əsaslanaraq ötürülən transfertləri əhatə edir. Bu zaman dəyiĢkən ödəmələri (fermerlərin müxtəlif xərclərinin
dəyərindən asılı olaraq), fiksə edilmiĢ kapital ödəmələri (fermer təsərrüfatlarında tikinti, avadanlıq təchizatı,
irriqasiya, drenaj, torpaq münbitləĢdirilməsi və s.), fermerlər üçün xidmətlər (maliyyə-mühasibat, texniki,
kommersiya, sanitar, fitosanitar, treninq və s.) sxemlərindən istifadə oluna bilər. 2008-ci ildə bu kanal ilə
ĠƏĠT ölkələrində ümumi xərclər 35,114 mlrd. dollar təĢkil edib. Yəni istehsalçılara dəstək xərclərinin
13,40% bu istiqamətə sərf edilir.
4) Ġstehsalat üçün tələb olunan torpaq sahəsinin həcmi, təsərrüfatda heyvanların sayı, xərclərə, gəlirlərə
görə ödəniĢlər. Ġstehsalçılara hökümət siyasəti çərçivəsində adı çəkilən göstəricilərə əsaslanan transfertlərdir.
Bu istiqamətə ĠƏĠT ölkələrində ortalama olaraq istehsalçılara dəstək büdcəsinin 13,43% sərf edilir (2008-də
toplam 35,195 mlrd. dollar).
5) Ġstehsal üçün zəruri olan torpaq sahəsinin həcminə, təsərrüfatda heyvanların sayına, xərclərə,
gəlirlərə aid olmayan göstəricilərə görə ödəniĢlər (istehsal həcmi tələb kimi qoyulur). 3-cü bənddə qeyd
edilən alt-kanaldan fərqli olaraq burada söhbət hər hansı bir aqrar məhsulun istehsal göstəricisi fermer
qarĢısında tələb olaraq qoyulur (fiksə edilmiĢ adıçəkilən göstəricilərlə). Ġstehsalçılara dəstək büdcəsinin
adətən 0,5%-i bu istiqamətə xərclənir.
6) Ġstehsalat üçün tələb olunan torpaq sahəsinin həcmi, təsərrüfatda heyvanların sayı, xərclərə, gəlirlərə
aid olmayan göstəriciləri görə ödəniĢlər (istehsal həcmi tələb kimi qoyulmur). 4-cü bənddə qeyd edilən alt-
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kanaldan fərqli olaraq burada hər hansı bir aqrar məhsulun istehsal göstəricisi fermer qarĢısında tələb olaraq
qoyulmur. Bu istiqamətə ĠƏĠT ölkələrində 2008-ci ildə toplam 61,659 mlrd. dollar sərf edilib, yəni istehsala
dəstək büdcəsinin 23,53% bu alt-kanalın maliyyələĢdirilməsinə sərf edilir.
7) Məhsul meyarlarına əsaslanmayan ödəniĢlər. Ġstehsalcılara hökümət siyasəti çərçivəsində ötürülən
transfertlərdir və aĢağıdakı meyarlara görə həyata keçirilir:
● istehsal resurslarının uzun-müddətli ―dincə qoyulması‖;
● məhsul buraxılıĢına aid olmayan spesifik məqsədlərə istifadə olunan resurslar üzrə transfetrlər
(məsələn, birdəfəlik ödəniĢlər, mənzil kirayə xərcləri).
Ümumi olaraq ÜTT-nin hədəfi üzv ölkələrdə ticarətin liberallaĢdırılmasıdır. Bu çərçivədə ÜTT üzv
ölkələrin hökümətlərindən azad rəqabətə maneə ola biləcək milli iqtisadiyyatlara müdaxilələrdən çəkinməyə
cağırır. Burada söhbət, dövlət dəstəyinin aqreqasiya olunmuĢ tədbirlərindən gedir ("Aggregate Measurement
of Support", "AMS"). Dövlət tərəfindən kənd təsərrüfatına ayrılan subsidiya və digər yardım haqqında
məlumatı əks etdirən Kənd Təsərrüfatında Daxili Yardım və Ġxrac Subsidiyaları üzrə ÜTT Cədvəlinə əsasən,
daxili yardımın həcmi kənd təsərrüfatında istehsal olunan illik məhsul həcminin dəyərinə nisbəti ilə ölçülür
(―de minimis‖ hədd dərəcəsi %-lə ölcülür). ÜTT qaydalarına görə sarı zənbilə düĢən daxili yardımın
(subsidiya) həcmi inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə kənd təsərrüfatında istehsal olunan illik məhsul həcminin 5% -nə,
inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə isə ən coxu 10%-nə bərabər ola bilər. Eyni zamanda, ÜTT bir sıra siyasət
tədbirlərinin icrasını qadağan etmir (yaĢıl zənbil). Bura ticarəti təhrif etməyən, istehsal üzrə əsas siyasət
meyarlarına cavab verən RazılaĢmada göstərilən digər tələbləri nəzərə alan tədbirlər aiddir. Paralel olaraq
ÜTT istehsalı məhdudlaĢdıran proqramlar üzrə həyata keçirilən birbaĢa ödəniĢləri, ĠEOÖ-lərin inkiĢaf
proqramlarının çərçivəsində KT-na və kənd ərazilərinə birbaĢa və ya dolayı dəstək tədbirləri və s.Qeyd edək
ki, Azərbaycan hələ 1997-ci ildə bu təĢkilata üzv olmaq üçün müraciət edib. Lakin üzvlük üçün aktiv
fəaliyyətə 2002- ci ildə baĢlayıb. Azərbaycan 2009-cu ilin iyulundan daxil olma prosesinin demək olar ki, 3cü mərhələsindədir. Müvafiq iĢci qrup tərəfindən hesabatın ilkin variantı hazırlanır. Azərbaycan höküməti
ÜTT-yə ―inkiĢaf etməkdə olan ölkə‖ (ĠEOÖ) statusu ilə daxil olmağı hədəfləyib.
Dövlətin həyata keçirdiyi aqrar siyasətdə əsasən aĢağıdakı istiqamətlər fərqləndirilir:
1. Torpaq siyasəti (məsələlərin hüquqi çözülməsi, yer quruluĢu proseslərinin tənzimlənməsi və s.);
2. Maliyyə siyasəti (aqrar sahənin kreditləĢməsi sisteminə dövlət dəstəyi, büdcə maliyyələĢdirilməsinin
kanallarının və həcminin formalaĢdırılması).
3. Ərzaq bazarının formalaĢması sahəsindəki siyasət (daxili kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının
stabilləĢdirilməsi, ixrac Ģəraitinin tənzimlənməsi, bazara azad giriĢ və çıxıĢın məhdudlaĢdırılması).
Göründüyü kimi, mövcud təcrübədə həm yerli istehsalçıların dəstəklənməsi, həm də daxili bazarın
qorunması məqsədilə, aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsinin müxtəlif metodları fəal surətdə istifadə olunur.
Müasir dövrdə dövlətin aqrar siyasətinin daha yaxĢı dərk edilməsi və effektivliyinin artırılması
məqsədilə bu sektorun spesifik xüsusiyyətlərinin və ölkə iqtisadiyyatında oynadığı rolunun da ətraflı
öyrənilməsinə ehtiyac vardır. Müxtəlif mənbələrə əsasında aqrar sektorun spesifik xüsusiyyətlərini və ölkə
iqtisadiyyatında oynadığı rolu aĢağıdakı istiqamətlərdə qruplaĢdırmaq mümkündür:
• Aqrar sektor insan həyatı üçün zəruri istehlak məhsullarının böyük bir qismini təmin edir. Həmin
məhsulların mühüm hissəsini aqrar sektorda istehsal olunanərzaq məhsulları təĢkil edir. Bu baxımdan
qidalanma sisteminin coğrafi mühit və
mədəni faktorlar əsasında formalaĢdığını, əhalinin ərzaqla təminatının strateji əhəmiyyət kəsb etdiyini
nəzərə alaraq hər bir ölkənin özünəməxsus, müstəqil aqrar siyasətinin olması ictimai bir vəzifə kimi ortaya
çıxır;
• Aqrar sektor sənaye müəssisələrinin əsas xammal mənbəyidir. Yeyinti, toxuculuq kimi bir sıra sənaye
sahələrində emal olunan əsas xammal resursları aqrar sektor tərəfindən təmin edildiyindən bu sektor davamlı
sənaye inkiĢafı baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir;
• Aqrar sektor sənaye məhsulları üçün böyük bazardır. BaĢda neft-kimya və maĢınqayırma olmaqla bir
sıra sənaye sahələrinin məhsulları aqrar sektorda geniĢ Ģəkildə istifadə edilir;
• Aqrar sektor zəif inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə əhalinin məĢğul olduğu əsas sahədir. Hal-hazırda məĢğul
əhalinin ABġ-da 2%-i, AB-də 2-4%-i, ĠEOÖ-də 59%-i, Azərbaycanda isə 40-i aqrar sektorda çalıĢır;
• Aqrar sektorda yaranan kapital yığımı sənaye üçün investisiya mənbəyidir. Əslində II Dünya
müharibəsindən sonra inkiĢaf iqtisadiyyatının əsas tədqiqat obyektlərindən biri də aqrar sektorda yaranan
izafi dəyərin ölkənin sənayeləĢməsi yolunda necə səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlıdır;
• Aqrar sektor məhsullarının mühüm bir hissəsi ixrac edildiyindən ölkə üçünvalyuta mənbəyi rolunu
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oynayırlar. ĠnkiĢafın ilkin pilləsində olan ölkələrdə
sənayeləĢmə prossesinə təkan verən amillərdən biri də xaricdən mütərəqqi kapitalresurslarının idxal
edilməsidir. Məhz bu idxalın həyata keçirilməsində aqrar sektorun ixracından əldə edilən valyuta resursları
əsas mənbədir.
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Müəssisənin konkret forma və növləri körtəbii yaradılmır və yaradıla da bilməz. O, elm və texnikanın
inkiĢafı, istehsalın təmərküzləĢməsi və ixtisaslaĢması, səmərəli təsərrüfat əlaqələrinin qu-rulması,
ümumiyyətlə isə, dövrün özünün tələblərinə uyğun, həmin tələblər nəzərə alınmaqla yaradılır. Bu baxımdan
ölkə iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidi ilə əlaqədar müəssisələrin idarə edilməsində, onların
təĢkilati-hüquqi formalarında ciddi dəyiĢikliklər baĢ vermiĢ və tədricən bazar münasibətlərinə
uyğunlaĢmıĢdır. Mövcud qanunvericiliyə görə Azərbaycan Respublikasında müəssisələr təsərrüfat
ortaqlıqları və cəmiyyətləri Ģəklində yaradıla bilər. Təsərrüfat ortaqlıqları tam ortaqlıq və kommandit
ortaqlığı, təsərrüfat cəmiyyətləri isə məhdud məsuliyyətli müəssisə, əlavə məsuliyyətli müəssisə və səhmdar
cəmiyyəti formalarında olur. Beləliklə, müəssisələr fərdi, Ģərikli (tam ortaqlı), payçı və Ģərikli (kommandit
ortaqlıqlar), məhdud məculiyyətli müəssisələr, əlavə məsuliyyətli müəssisə və səhmdar cəmiyyəti kimi
təĢkilati-hüquqi formalarda yaradıla bilər. Fərdi müəssisə bir Ģəxs tərəfindən yaradılan tam ortaqlıqdır. (1, s.
79)
Fərdi müəssisə – sahibkarlıq fəaliyyətinin ən klassik formalarından biridir. Belə müəssisələr adətən bir
Ģəxsin mülkiyyəti əsasında təĢkil olunur. Bununla yanaĢı belə müəssisələr baĢqa mülkiy-yətlərə məxsus olan
müəssisələrin satın alınması yolu ilə də yaradıla bilər. Bu tip müəssisələrin idarə olunması, adətən,
sahibkarın özü tərəfindən həyata keçirilir. Bir sıra hallarda sahibkar öz müəssisəsinin idarə olunmasını
menecerlərə həvalə edə bilər, lakin belə halda da müəssisənin fəaliyyəti üzərində ümumi nəzarət sahibkarın
ixtiyarında qalır.Fərdi müəssisələrin sahibkarlıq sahəsində geniĢ yayılması onun bir sıra üstünlükləri ilə
bağlıdır. Bu üstünlüklərə aĢağıdakılar aid edilir:
– təĢkilinin sadəliyi;
– fəaliyyət azadlığı – sahibkar öz fəaliyyətilə bağlı olan bütün məsələlər üzrə qərar qəbul edilməsində
tam azaddır (fəaliyyət növünün və onun həcminin müəyyən edilməsində, tərəf müqabil-lərinin seçilməsində
və s.);
– güclü iqtisadi motivin olması – xalis mənfəətin tamamilə sahibkara çatması.
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Qeyd edilən üstünlüklərlə yanaĢı, fərdi müəssisələrin əsas çatıĢmayan cəhəti müəssisənin öhdəliklərinə
görə onun sahibinin öz (ailə üzvlərinin) əmlakı ilə məculiyyət daĢımasıdır. Əgər müəssisə öz əmlakı ilə
öhdəliklərini yerinə yetirə bilmirsə, onda bu öhdəliklər mülkiyyətçinin əmlakı hesabına ödənilir. Aydındır ki,
bu cür məsuliyyət sahibkarı yüksək riskli səviyyədə saxlayır. (1, s. 84)
ġərikli (tam ortaqlı) müəssisə ən azı iki fiziki və ya hüquqi Ģəxslər tərəfindən müqavilə əsasında təsis
edilir. ġəriklər müəssisənin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə görə bütün əmlakları ilə məsuliyyət daĢıyırlar.
Əgər fəaliyyət göstərən müəssisəyə sonradan hər hansı baĢqa bir Ģərik daxil olarsa, bu halda o, digər Ģəriklər
kimi müəssisənin əvvəlki borclarına görə də bütün əmlakı ilə mə-suliyyət daĢımalı olur. Eyni zamanda
müəssisədən çıxan Ģərik həmin vaxta kimi müəssisənin fəaliyyəti nəticəsində yaranmıĢ borclara görə digər
iĢtirakçılarla birlikdə bütün əmlakı ilə məsuliyyət daĢıyır. ġəriklərdən biri müəssisədən çıxdıqda öz payını
geri almaq hüququna malikdir. ġəriklərin razılığı ilə həmin pay müəssisənin Ģəriklərinə və ya kənar Ģəxslərə
satıla, verilə bilər. Müəssisənin Ģərikləri payın alınmasında üstün hüquqlara malikdirlər. Pay satılmadığı
halda müəssisənin nizamnamə fondunun həcmi onun məbləğinə uyğun olaraq azaldılır. TərəfdaĢlardan
birinin Ģərikli müəssisəni müəyyən öhdəliklərlə yükləməsi ehtimalı böyük olduğu üçün, Ģəriklərin düzgün
seçilməsi çox vacibdir. Bir çox hallarda Ģərikli müəssisə haqqında rəsmi saziĢ və ya formal razılaĢma olur ki,
bu da tərəflərdən hər birinin səlahiyyətlərini, mənfəətin bölüĢdürülməsini, tərəfdaĢlar tərəfindən müəssisəyə
qoyulan kapitalın ümumi məbləğini, yeni Ģəriklərin cəlb olunmasını və tərəfdaĢlardan hər hansının müxtəlif
səbəblərdən Ģərikli müəssisədən çıxdıqda onun yenidən qeydiyyatı qaydalarını müəyyən edir. (3, s.126)
Hüquqi cəhətdən Ģəriklərdən biri müəssisədən çıxdıqda, bu, adətən, Ģərik müəssisənin ləğv olunması ilə
nəticələnir. Çünki belə halda bütün məsələləri tənzimləmək və Ģərikli müəssisəni bərpa etmək kifayət qədər
çətindir. Bu səbəbdən də Ģərikli müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli təĢkili formalarından deyildir.
Digər tərəfdən, bu tip müəssisələrdə qərarların qəbulu çətin bir proseduradır. Əgər Ģərikli müəssisə
haqqındakı müqavilədə baĢqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, vacib qərarlar səs çoxluğu ilə qəbul edilməlidir.
Daha az əhəmiyyətli məsələlər üzrə müəssisənin fəaliyyəti bəzi tərəfdaĢlar tərəfindən həyata keçirilə bilər,
lakin bu barədə digər tərəfdaĢlara məlumat vermə-lidir. Bu və ya digər tərəfdaĢın hüquqları onlar arasında
bağlanmıĢ rəsmi və ya qeyri-rəsmi müqavilə əsasında dəyiĢə bilər.
ġərikli (tam ortaqlı) müəssisədə olan yuxarıda qeyd olunan çatıĢmazlıqlar onun daha təkmilləĢmiĢ
forması olan payçı və Ģərikli (komandit ortaqlıqlar) müəssisə formasında aradan qaldırılır. Belə müəssisələr
həm Ģərikin (Ģəriklərin), həm də payçının (payçıların) vəsaiti əsasında formalaĢır. Bir qayda olaraq, Ģərik
müəssisənin öhdəliklərinə və borclarına görə özünün bütün əmlakı ilə, payçı isə yalnız müəssisəyə verdiyi
pay həcmində məsuliyyət daĢıyır.
Payçı və Ģərikli müəssisələrdə idarəetmə, əsasən, Ģəriklər tərəfindən həyata keçirilir, payçıların isə
idarəetmədə və təsərrüfat fəaliyyətinin aparılmasında iĢtirak etmək, Ģəriklərin bu sahədəki fəaliyyətlərinə
qarıĢmaq hüququ yoxdur. Payçı əldə edilən mənfəətin bir hissəsini qoyduqları paya uyğun olaraq və təsis
müqaviləsində nəzərdə tutulmuĢ qaydada almaq, ortaqlığın hesabat sənədləri ilə tanıĢ olmaq, maliyyə ilinin
sonunda ortaqlıqdan çıxmaq və təsis müqaviləsində nəzərdə tutulmuĢ qaydada qoyduğu payı geri almaq
hüquqlarına malikdir. (3, s.145)
Məhdud məsuliyyətli müəssisə bir və ya bir neçə fiziki və (və ya) hüquqi Ģəxs tərəfindən yaradılan,
Nizamnamə fondu təsis müqaviləsi ilə müəyyən edilən həcmdə paylara bölünən müəssisədir. Müəssisənin
təsisçiləri onun öhdəliklərinə görə ancaq nizamnamə fonduna qoyduqları payları həcmində məsuliyyət
daĢıyırlar. Təsisçi müəssisədən çıxdıqda öz payını geri alır.
Məhdud məsuliyyətli müəssisə öz öhdəliklərinə görə ona məxsus olan bütün əmlakı ilə cavabdehdir və
öz təsisçilərinin üçüncü Ģəxslər qarĢısında öhdəliklərinə görə cavabdeh deyildir.
Müəssisənin təsisçisi öz payını satarkən, digər təsisçilər bu payı almaq üçün üstün hüquqlara malik
olurlar. Belə ki, öz payını və onun bir hissəsini satmaq istəyən təsisçi bu haqda məhdud məsuliyyətli
müəssisənin icra orqanı məlumatlandırmalıdır. Müəssisənin icra orqanın təsisçidən öz payını satıĢa
çıxarılması haqqında məlumat aldıqdan sonra yeddi gün ərzində bu barədə müəssisənin bütün təsisçilərinə
xəbər verməlidir. Üstün satınalma huququndan istifadə etmək arzusunda olan müəssisənin təsisçisi satıĢa
təqdim olunan payın hansı hissəsini əldə etməyə hazır olduğunu yeddi gün ərzində müəssisənin icra orqanına
bildirməlidir. Əgər payın satıĢa çıxarılması haqqında məlumatın müəssisənin icra orqanına göndərilməsi
anından etibarən bir ay müddətində pay və ya onun bir hissəsi müəssisənin təsisçiləri tərəfindən üstün
hüquqdan istifadə edilməsi qaydasında alınmazsa, onda təsisçi öz payını və ya onun bir hissəsini üçüncü
Ģəxsə satmaq hüququna malikdir. (4, s.88)
Müəssisənin illik və ya rüblük fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiĢ xalis mənfəətin təsisçilər arasında
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bölüĢdürülməsi ümumi yığıncağın qərarı ilə həyata keçirilir. Ümumi yığıncağın xalis mənfəətin təsisçilər
arasında tamamilə və ya bir hissəsinin bölüĢdürülməməsi haqqında qərar qəbul etmək hüququ vardır.
Hər bir təsisçi müəssisənin Nizamnamə fondunda və digər əmlakında payına uyğun olaraq bölüĢdürülən
mənfəətin bir hissəsini almaq hüququna malikdir. Müəssisənin nizamnaməsində baĢqa hal nəzərdə
tutulmayıbsa, bölüĢdürülən mənfəətdən təsisçilərə verilən məbləğ ümumi yığıncaq qərar qəbul etdikdən
sonra təsisçilərə bir ay müddətində ödənilir.
Əlavə məsuliyyətli müəssisənin məhdud məsuliyyətli müəssisədən fərqi ondan ibarətdir ki, onun
iĢtirakçıları müəssisənin öhdəliklərinə görə Nizamnamə fonduna qoyduqları paylarının nizamnamə ilə
müəyyənləĢdirilən və hamısı üçün eyni olan misli miqdarında subsidiar məsuliyyət daĢıyırlar. ĠĢtirakçılardan
biri öz payını ödəmək imkanına malik deyildirsə, bu pay digər iĢtirakçılar arasında onların paylarına uyğun
olaraq bölünür.
Müəssisənin geniĢ yayılmıĢ təĢkilati-hüquqi formalarından bir də səhmdar cəmiyyətləridir. Səhmdar
cəmiyyəti özünün təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə Nizamnamə fondunu səhm buraxmaq
yolu ilə formalaĢdıran fiziki və (və ya) hüquqi Ģəxslərin könüllü saziĢi əsasında yaradılan müəssisədir. Belə
cəmiyyətin səhmlərini alanlar onun səhmdarlarına çevrilirlər və aldıqları səhmlərin miqdarına uyğun olaraq
onun mənfəətindən dividend almaq hüququ qazanırlar. Səhmdar cəmiyyəti bir fiziki və ya hüquqi Ģəxs
tərəfindən də təsis edilə bilər. Müəssisənin öhdəliklərinə görə səhmdarlar özlərinin verdikləri pay həcmində
(onlara məxsus olan səhm paketi hüdudunda) məsuliyyət daĢıyırlar. (1, s156)
Qapalı tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin satılması zamanı onun səhmdarları satılan səhmlərin
alınmasında üstün hüquqa malikdirlər. Əgər cÿmiyyÿtin səhmdarları satıĢa çıxarılmıĢ səhmlərin əldə
edilməsi üzrə öz üstün hüquqlarından istifadə etmirlərsə, bu zaman cəmiyyət həmin səhmləri onların
mülkiyyətçisi ilə razılaĢdırılmıĢ qiymətə özü əldə edə bilər. Səhmdar cəmiyyəti səhmləri əldə etməkdən
imtina etdikdə və ya onların qiymətinə dair razılığa gəlmədikdə səhmlər üçüncü Ģəxsə özgəninkiləĢdirilə
bilər.
Qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti səhmdarlarının sayına məhdudiyyət qoyulur. Əgər səhmdarların sayı
müəyyən edilmiĢ həddi keçərsə, onda o, bir il ərzində qapalı tipli cəmiyyətdən açıq tipli səhmdar
cəmiyyətinə çevrilməlidir.
Artıq qeyd olunduğu kimi, səhmləri müstəqil surətdə özgəninkiləĢdirilə, səhmlərinə açıq abunə yazılıĢı
keçirilə bilən cəmiyyət açıq tipli səhmdar cəmiyyət hesab edilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu tip cəmiyyətin
səhmdarlarına öz səhmlərini satmaq üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Lakin səhmdarlara səhmlərin
miqdarına proporsional olan miqdarda açıq abunə yolu ilə yerləĢdirilÿn səhmlərin və bu cür səhmlərə çevrilə
bilən qiymətli kağızların əldə olunmasında üstün hüquqların verilməsi səhmdar cəmiyyətinin
nizamnaməsində nəzərdə tutula bilÿr. Belÿ halda, bununlà ÿlàqÿdàr qərar və bu qərarın qüvvədə qalma
müddəti səhmdarların ümumi yığıncağında qəbul edilir. Bu cür qərarların fəaliyyət müddəti adətən bir ildən
artıq olmur. (5, s.70)
Səhmdar cəmiyyəti üçün maliyyə resurslarının cəlb edilməsinin əsas mənbəyi səhmlərin buraxılıĢıdır.
Səhm – onun sahibinin (səhmdarın) səhmdar cəmiyyətin mənfəətinin bir hissəsini dividend Ģəklində almaq,
səhmdar cəmiyyətin idarə olunmasında iĢtirak etmək və o, ləğv edildikdən sonra qalan əmlakın bir hissəsini
əldə etmək hüququnu təsbit edən qiymətli kağızdır.
Səhmdar cəmiyyətin Nizamnamə kapitalı adi (sadə) və imtiyazlı səhmlərin yerləĢdirilməsi nəticəsində
formalaĢdırılır. Sadə (adi) səhmlər səhmdar cəmiyyətin Nizamnamə kapitalının 75 faizindən az, imtiyazlı
səhmlər isə 25 faizindən çox ola bilməz. Adi səhm sahiblərinə səhmdarlara aĢağıdakı hüquqları verir:
a) səhmdarların ümumi yığıncağında səsvermə yolu ilə («bir səhm – bir səsdir» prinsipilə) səhmdar
cəmiyyətin idarə olunmasında iĢtirak etmək;
b) dividend əldə etmək;
c) səhmdar cəmiyyətin ləğv edilməsi zamanı onun əmlakının bir hissəsini almaq.
Ġnvestorlar adi səhm alaraq səhmdar cəmiyyətin Nizamnamə fonduna müddətsiz pay qoyurlar. Adi
səhmlərin mülkiyyət hüququnun daĢıyıcısı kimi əsas xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, səhmdar
verdiyi payı səhmdar cəmiyyətdən geri tələb edə bilməz. Deməli, adi səhm – müddətsiz qiymətli kağızdır.
Ġmtiyazlı səhmlərin sahibləri səhmdarların ümumi yığıncağında səsvermə hüququna malik olmasalar da
dividend əldə etməkdə və cəmiyyət ləğv edilərkən onun əmlakından pay almaqda üstün hüquqa malikdirlər.
Bir qayda olaraq, imtiyazlı səhmlərə müəyyən edilmiĢ sabit dividend verilir.
Bir müəssisə digərinin Nizamnamə kapitalında üstün iĢtirakına və ya onlar arasında bağlanmıĢ
müqaviləyə görə onun qəbul etdiyi qərarları müəyyənləĢdirmək imkanına malik olursa, onda ikinci müəssisə
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birincinin törəmə müəssisəsi hesab edilir. Törəmə müəssisə əsas müəssisənin borcları üçün cavabdeh
deyildir.
Törəmə müəssisə, baĢ (əsas) müəssisənin verdiyi göstəriĢlər əsasında bağladığı əqdlər (müqavilələr)
üzrə onunla birgə məsuliyyət daĢıyır. Əsas müəssisə törəmə müəssisəyə yalnız onlar aid edilir. (6, s.155)
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
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В этой статье отражены процессы транснационализации и их влияние на мировую экономику
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Beynəlxalq hüquqda – o cümlədən beynəlxalq iqtisadi hüquqda transmilli Ģirkətlər (TMġ) haqqında artıq
kifayət qədər müddəalar və fikirlər formalaĢmıĢdır. TMġ-lər dünyanın bir çox ölkələrində müəssisələri və
filialları olan nəhəng Ģirkətlər birliyidir. Hazırda müsbət və mənfi cəhətlər baxımından TMġ-lərin rol və
fəaliyyətləri müasir dünyada olduqca ziddiyyətli qiymətləndirilir.
TMġ-ləri bir çox iqtisadçı alimlər texniki tərəqqinin daĢıyıcısı olan proqressiv iqtisadi fenomen
adlandırırlar. ġəksiz bu fikirlə razılaĢmamaq mümkün deyil. Digər tərəfdən isə "üçüncü dünya" ölkələrinin
təbii sərvətlərini xammal Ģəklində mənimsəyən, bu zaman həmin ölkələrin vətəndaĢlarını misli görünməmiĢ
və heç bir beynəlxalq normaya uyğun olmayan qayda və üsullarla istismar edən və neokolonializmin baĢlıca
zərbə qüvvəsi sayılan TMġ-lərin beynəlxalq leqal mafiya imici də formalaĢmıĢdır. Lakin hər nə olursa-olsun
TMġ-lərin fəaliyyəti və inkiĢafı ilə bağlı proseslər dövrün qanunauyğun, obyektiv inkiĢafının nəticəsidir və
bu proses qarĢısıalınmazdır.
Ġqtisadi qloballaĢmanın əsasını təbii resurslar və bazarlar üzərində nəzarət uğrunda kəskin rəqaət,
mübarizə təĢkil edir. Onun əsas aktorları transmilli Ģirkətlərdir. Bu Ģirkətlər XX əsrin əvvəllərindən, böyük
sənaye kampaniyalarının iqtisadi və maliyyə maraqlarının milli sərhədləri aĢmağa baĢladığı dövrdən
formalaĢmağa baĢlamıĢdır. XX əsrin ikinci yarısından regional transmilli Ģirkətlərin qlobal Ģirkətlərə
çevrilməsi prosesi baĢlandı. Buna xeyli dərəcədə planetin müxtəlif hissələrini vahid informasiya və iqtisadi
məkanda birləĢdirən elektron rabitə vasitələri sahəsindəki inqilab təkan verdi.
Ġqtisadi qloballaĢma mərkəzləri çox böyük miqyasəd fəaliyyət göstərirlər. Öz iqtisadi gücünə görə bir
sıra transmilli Ģirkətlər ayrı-ayrı dövlətlərlə rəqabət aparmaq imkanına malikdirlər. Kapital investisiyası və
yeni texnologiyalar üzərində nəzarət imkanları onlara hətta çox güclü dövlətlər üzərində xüsusi fəaliyyət
rıçaqları verir. Orta hesabla transmilli Ģirkətlərin xaricdən əldə etdikləri gəlirin yarısı onların yerləĢdiyi
ölkəyə gətirilir. Transmilli Ģirkətlərin çoxunun məhz ABġ ərazisində cəmlənməsi müasir dünyada ABġ-ın
mütləq ticarət üstünlüyünün əsas səbəblərindən biridir.
Firmalar xaricə çıxmazdan qabaq beynəlxalq mühiti yaxĢı analiz etməli və qloballaĢma dövründə
―addımlarını sağlam atmalıdır‖. Əks vəziyyət Ģirkətlərə faydadan çox zərər gətirə bilər.
Transmilli korporasiyaların fəaliyyəti onların əmələ gəldiyi dövlətlərin maraqları ilə sıx əlaqədardır.
Bir qayda olaraq, transmilli korporasiyaların əmələ
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gəldiyi ölkələrin məqsədləri parlaq Ģəkildə ifadə olunmuĢ milli-eqoistik çalarlara malikdir, məhz: öz
vətəndaĢlarının yüksək həyat səviyyəsinin təmin edilməsi və öz dövlətlərinin gücünün və nüfuzunun
artırılması bunlara misal ola bilər.
Beynəlxalq biznes üçün TMKnın əhəmiyyəti çox böyükdür və onlar onun əsas subyektləri hesab olunur.
Beynəlxalq ticarət getdikcə TMġ öz arasında, TMġ daxili - ana kompaniyalar, qız və nəvə kompaniyalar,
həm də bu və istənilən digər kompaniyalar arasında əlaqələrin stimulunda və ardıcıllığında daha çox əks
olunur. Məsələn, bir çox amerikan Ģirkətləri müxtəlif ölkələrdə özlərinin filiallarının nümayəndəliklərini
açmıĢlar və orada geniĢ istehsal yaratmıĢlar ki, bu da həmin kompaniyalara ucuz iĢçi qüvvəsi və digər
ehtiyatlardan istifadə etməyə, nəticədə gəlirlərini maksimum dərəcədə artırmaq imkanı vermiĢdir.
Transmilli Ģirkət - beynəlxalq marketinqin və beynəlmiləlləĢmənin instutsional formasıdır. Onların
fəaliyyət sferası və ―ünvanı‖ - bütün dünyadır. Bu kompaniyalar - kosmopolitlər, vahid milli mənĢədən
nəzarətedici kapitala malikdirlər.
TMġ-nin fəaliyyətində xaricdə satıĢ əsas yer tutur və adətən öz ölkəsindəkindən çox sürətlə artır, onun
ümumi satıĢının 1/3 hissəsində olur. Belə ki, ABġ-ın 25 ən iri transmilli koorporasiyası satıĢının 43%-ni və
əldə olunan ümumi gəlirinin 25%-ni xaricdəki satıĢdan əldə edir.
Dövlətlər arasında ticari əlaqələrin geniĢlənməsi iqtisadiyyatın beynəlmiləlləĢməsinə gətirib çıxarır. Ġndi
iqtisadi əlaqələrin qurulmasını dövlətlərdən çox transmilli Ģirkətlər (TMġ) həll edirlər. Bu gün beynəlxalq
kapital qoyuluĢunun həcminin hiss olunan artımı nəticəsində istehsalat dövlətlərin sərhədlərini aĢmaqdadır.
Bütün dünyada qarĢısıalınmaz bir proses gedir: Dünya qloballaĢır. Bu proses millətlərin həyatına sürətlə
yeniliklər gətirir və millətlərin minillərlə topladıqlarını sürətlə dağıda bilir. QloballaĢma 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 təkmilləĢdirən nəhən TMġ-lərin rolunu vacib
edən birbaĢa xarici investisiyaların həcmi və əhəmiyyəti artır, maliyyə bazarları beynəlmiləlləĢir,
kommunikasiya və nəqliyyat texnologiyaları yayılır və inkiĢaf edir, liberallaĢma artır və tənzimlənmə
yumĢalır, dövlət sektoru özəlləĢdirilir və milli hökumətlərin proseslərə müdaxiləsi məhdudlaĢdırılır.
Adətən, geniĢ imkanları olan iri TMġ-lər enerji ehtiyatlarına malik, amma iqtisadiyyatı zəif inkiĢaf edən
dövlətlərin ərazisində özlərinə asanlıqla yer edə bilirlər. Bir qayda olaraq, inkiĢaf və iqtisadi siyasət üzrə
demokratik institutların olmadığı və ya zəif olduğu, bunun da nəticəsində iqtisadiyyatı geri qalan ölkələrdə
qanunlar da zəif iĢləyir. Bundan faydalanan TMġ-lər vaxt itirərməyək fürsəti qaçırmır. Onlar yerli
hakimiyyətin "nazı ilə oynayır", "münbit Ģəraitdən" yararlanaraq özləri üçün əlveriĢli kontraktlar bağlayır və
gözlədiklərindən də artıq gəlir götürürlər. Bu cür "münbit Ģərait"də iri layihələrin maliyyə fəaliyyətində çox
vacib bir Ģərt olan obyektiv auditlər və Ģəffaf maliyyə hesabatları olmadan da "ötüĢmək" olur. Ġctimai
nəzarəti həyata keçirəcək həmkarlar təĢkilatı yaratmağa isə müxtəlif təzyiqlər vasitəsi ilə imkan verilmir.
Bununla da demokratik ölkələrdə yaradılmıĢ TMġ-lər yerlərdəki eybəcərliklərə sadəcə adaptasiya olunurlar.
Nəticədə vətəndaĢın öz ölkəsinin konstitusiyasında nəzərdə tutulmuĢ ictimai birliklər yaratmaq hüququ və
eləcə də Beynəlxalq Əmək TəĢkilatının (BƏT) 1948-ci il tarixli "Assosiyasiyalar azadlığı və təĢkilatlanma
hüququnun qorunması haqqında" Konvensiyasının tələbləri TMġ-lər tərəfindən kobud Ģəkildə pozulur və
bunun qarĢısı milli hökumət tərəfindən alınmır. Əslində isə TMġ-lər istəsə Ümumdünya Müqaviləsinin
tövsiyələrini nəzərə alaraq istənilən "çətin" ölkədə korrekt fəaliyyət qura bilər. Burada Ümumdünya
Müqaviləsinin doqquz əsas prinsipini xatırlatmaq yerinə düĢər:
Ġnsan haqları üzrə:
1. Öz nüfuz dairəsi çərĢivəsində insanların beynəlxalq hüquqlarının müdafiəsinin dəstəklənməsi və
onlara əməl olunması.
2. Öz nüfuz dairəsi çərĢivəsində insan hüquqlarının pozulmamasının təmin edilməsi
Əmək standartları üzrə:
1. TəĢkilatlanma azadlığı və kollektiv danıĢıqların aparılması hüququnun tanınması.
2. Ġcbari əməyin bütün formalarının ləğv edilməsi.
3. UĢaq əməyinin qadağan edilməsi.
4. Əmək və məĢğulluq sahəsində ayrı-seçkiliyin qadağan edilməsi.
Ətraf mühit üzrə:
1. Ətraf mühitin problemlərinə ehtiyatlı yanaĢmanın dəstəklənməsi.
2. Ətraf mühitin vəziyyətinə görə öz üzərinə müəyyən məsuliyyətlər götürülməsi barədə təĢəbbüs irəli
sürülməsi.
3. Ətraf mühitə zərər yetirməyən texnologiyaların inkiĢafına və yayılmasına yardım göstərilməsi.
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Amma Ģirkəti TMġ cərgəsinə daxil edərkən müəyyən ehtiyatlılıq göstərmək lazımdır, çünki beynəlxalq
ticarət fəaliyyəti göstərən bütün kompaniyalar transmilli korporasiya hesab olunmur.
Kompaniya öz istehsal etdiyi bütün məhsulunu xaricə ixrac etsə, gəlirinin 100%-ni xaricdən əldə etsə,
bu onu transmilli kompaniya hesab etməyə əsas vermir. Transmilli kompaniya o kompaniyanı hesab etmək
olar ki, onun xüsusi istehsalı və ya xaricdə nümayəndəliyi olsun. TMK-nm fəaliyyəti ölkə ödəmə balansının
defisitliyinin əsas səbəblərindən biri hesab olunur. Məsələn, təkcə Amerikanın 3 avtomobil Ģirkətinin,
General Motors, Ford, Chryslerin xaricdəki zavodlarından idxalı 1990-cı ilin sonunda 6 mlrd.dollar təĢkil
etmiĢdir. Amma istehsal sahəsində rəqabətin artması ilə əlaqədar bu tendensiya əksinə dəyiĢə bilər, belə ki,
ABġ-m ərazisində xarici firmaların ös istehsallarım və müəssisələrin gələcəkdə 3-cü ölkələrə ixracı həyata
keçirmək üçün yarada bilərlər.
Müasir dövr qloballaĢma prosesinin aktiv inkiĢafı ilə fərqlənir və iri kompaniyaların fəaliyyətinin
xarakterində, mahiyyətində parlaq əksini tapır. QloballaĢmada transmilli Ģirkətlərin böyük rolunu etiraf
edərək, yaddan çıxarmaq olmaz ki, adi TMġ öz ölkəsində bütün məhsulun 2/3-ni istehsal edir və bütün
personalının 2/3-dən bu məqsədlə istifadə edir.
Qlobal Ģirkətlər, bir qayda olaraq, TMġ-dən əmələ gəlir və öz inkiĢafının beynəlmiləlləĢmənin ardıcıl
mərhələlərində duran müxtəliflikləri özündə əks etdirir. Onlar daxili bazarla yüksək əlaqəni itirir və dünya
bazarının tələblərinə istiqamətlənir, istehsalın və satıĢın qloballaĢmasını marketinq proqramının qlobal
beynəlxalq biznesin inkiĢaf texnologiyası və birinci növbədə, xərcləri azalması bazasında həyata keçirirlər.
Misal kimi amerikan kompaniyaları ―Coca-Cola‖nı, ―Mc.Donald's‖, ―Nestle‖, ―Coigeyte‖, ―Mariboro‖,
―IBM‖, ―Prokter ənd Qembl‖, ―Du Pont‖, ―Shell‖, ―Exxon‖, Mobil, məiĢət texnikaları üzrə yapon və Cənubi
Koreya kompaniyaları, ―Toyoto‖, ―Daimler Chrysler‖ və s. Qlobal Ģirkətlərlər üçün qlobal mənbələrdən
istifadə xarakterikdir. Qlobal Ģirkətlərlər adi TMġ-dən daha yüksək transmilliləĢmə indeksinə malik olurlar
və onların əsas iĢi malların və dünya bazarın mal irəlilədilməsi üzrə marketinq səylərinin standartlaĢmasına
yönəlib ki, bu da qlobal reklam və qlobal mal markasının miqyas effektindən əhəmiyyətli dərəcədə uduĢ əldə
etməyə imkan verir. Bununla belə, elmi-texniki proqress xərclərlə müqayisədə yüksək rəqabət üstünlüyü
yaradır.
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Азербайджанская Республика – это индустриально-аграрное государство в Прикаспийском регионе. Располагает крупными ресурсами нефти и газа, на которых базирует свою экономику, и обладает значительным потенциалом в обслуживании крупных межрегиональных товаропотоков.
В рейтинге Всемирного банка «Doing Business-2016» стран по степени благоприятности условий
для ведения бизнеса в 2015 г. Азербайджанская Республика поднялась с 80-го на 63-е место, Республика Беларусь – с 57-го на 44-е, Республика Казахстан – с 53-го на 41-е, Республика Молдова – с 63го на 52-е, Российская Федерация – с 62-го на 51-е, Республика Таджикистан – с 166-го на 132-е место. Развитие бизнеса в Азербайджане способствует активному становлению системы ГЧП [13].
По данным Министерства финансов АР, по итогам января 2017 г. в бюджете образовался профицит в размере 318,7 млн манатов (6,1% от ВВП страны). Основным локомотивом указанного роста
стал нефтяной сектор, который в январе текущего года вырос на 1,5% в сравнении с январем 2016 г.
Большинство экспертов сходится в том, что экономику АР в ближайшие годы ждет рост. Укрепляет
позитивные ожидания существенное повышение цен на нефть, с конца 2016 г. стабилизировавшейся
в диапазоне 50–55 долл. за баррель, консенсус-прогноз говорит о тенденции к дальнейшему ее росту
в среднесрочной перспективе [8].
Текущее экономическое состояние АР определяет политику активного развития ГЧП-проектов,
необходимых для снижения нагрузки на бюджет и развития инфраструктуры страны. Несмотря на
достаточно продолжительную историю ГЧП, многие государства все еще находятся на первой стадии
развития ГЧП. АР относится именно к таким странам. Между тем страны, даже не имеющие опыта в
использовании ГЧП, в случае необходимости используют его возможности с достаточно высокой
эффективностью, что позволяет решать сложные и масштабные задачи. И этому свидетельство опыт
АР. Важно отметить, некоторые формы ГЧП имеют давнюю историю в этой стране. Так, например,
концессии были известны Азербайджану еще в конце XIX – начале XX в., как на добычу нефти, так и
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на транспортировку продуктов ее переработки (керосинопровод Баку-Батуми) [6 ,9]. После приобретения независимости АР, иностранные инвестиции стали привлекаться в энергетический сектор экономики в форме соглашения о разведке, разработке и долевом разделе продукции. Первое соглашение было заключено в 1994 г., теперь их более сорока, в том числе и на шельфе Каспийского моря [5].
Развитие ГЧП в АР развивается, прежде всего, в промышленности, хотя и использует опыт Казахстана, отличительной особенностью которого является привлечение частных инвестиций в социальную сферу на условиях ГЧП (детские сады, поликлиники, школы и т.д.). На сегодня в Казахстане
заключено 74 договора ГЧП, объявлено 60 конкурсов, 260 проектов находятся на стадии рассмотрения. Ныне в АР по схемам ГЧП активно реализуются большие проекты, связанные с обеспечением
безопасности и развитием транспортной инфраструктуры Каспия, в сфере строительства и эксплуатации автомобильных парковок (в ближайшие годы в Баку потребуется строительство около 100 подземных парковочных площадок) [7], в нефтегазовой сфере, в сфере железнодорожной инфраструктуры, в сфере экологии.
Одним из важнейших направлений реализации государственно-частного партнерства является
электроэнергетика.
Указом Президента Азербайджанской Республики с 1 июня 2012 г. Государственное агентство
при Министерстве промышленности и энергетики, занимавшееся вопросами развития альтернативной энергетики, получило статус госкомпании. В АР, по примеру многих нефте- и газодобывающих государств формируется сектор альтернативной энергетики, и в этот процесс активно вовлекается частный сектор, поскольку использование небольших фирм для обеспечения населения энергоресурсами за счет нетрадиционных источников может стать весьма удачным подходом к развитию альтернативной энергетики. Тем более переход на низкоуглеродную энергетику требует выполнения
Парижского соглашения [1, 2]. Удачным примером ГЧП следует признать создание Азербайджанской
инвестиционной компании [4]. Она активно действует именно в индустриальном секторе экономики.
При ее непосредственном участии осуществляется строительство судостроительного завода, реконструкция цементного завода, реализация ряда других важных проектов для диверсификации экономики. Результатом предпринятых для развития частного сектора мер является ежегодный рост доли
частного сектора в ВВП.
В качестве примера использования ГЧП в секторе государственного управления в стране, можно
отметить, что после создания в июне 2016 г. в Азербайджане системы выдачи электронных виз ASAN
Viza (одна из структур службы ASAN Xidmet) был принят механизм использования ГЧП в качестве
одного из вариантов самофинансирования [5].
Современное состояние ГЧП в АР определено существующей базой нормативно-правового регулирования, практикой реализации ГЧП-проектов.
Нормативно-правовое регулирование ГЧП в Республике Азербайджан не развито, отдельного закона о ГЧП не разработано. При этом в данный момент действуют законодательные акты, закрепляющие основные принципы ГЧП, и готовятся подзаконные акты в этой сфере. В АР используются
также концессионные соглашения, но нормативно-правового закрепления концессионных соглашений отдельным законом в Азербайджане также нет. Вопрос регулируется Законом «О защите иностранных инвестиций» от 1992 г. и Законом «Об инвестиционной деятельности» от 13.01.1995 г.
Правовую основу ГЧП в Азербайджане составляют (в той или иной мере) следующие нормативные правовые акты [3]:
– Закон Азербайджанской Республики «Об инвестиционной деятельности» от 13.01.1995 № 952;
– Закон Азербайджанской Республики «О государственных закупках» от 27.12.2001 № 245-IIГ;
– Закон Азербайджанской Республики «О грантах» от 17.04.1998 № 483-IQ;
–Закон Азербайджанской Республики «О государственной помощи малому предпринимательству» от 04.06.1999 № 673-IГ;
– Закон Азербайджанской Республики «Об использовании энергетических ресурсов» от
30.05.1996 № 94-IQ;
– Закон Азербайджанской Республики «О недрах» от 13.02.1998 № 439-IQ;
– Закон Азербайджанской Республики «Об электроэнергетике» от 03.04.1998 № 459-IQ;
– Закон Азербайджанской Республики «О бюджетной системе» от 02.07.2002 № 358-IIQ;
– Закон Азербайджанской Республики «О специальных экономических зонах» от 14.04.2009 №
791-IIIQ;
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– Закон Азербайджанской Республики «Об инвестиционных фондах» от 22.10.2010 № 1101-IIIQ;
– Закон Азербайджанской Республики «О защите иностранных инвестиций» от 1992 г.;
– Гражданский кодекс Азербайджанской Республики.
В сфере развития ГЧП АР активно сотрудничает с крупнейшими международными институтами
развития. Проекты ГЧП реализуются в более чем 150 развивающихся странах мира, т.к. содействуют
их экономическому росту. И естественно это происходит при содействии международных организаций.
Всемирный банк считает, что осуществление проектов ГЧП эффективно в тех странах, в которых
есть благоприятный инвестиционный климат, стабильная политическая обстановка, гарантированы
обязательства правительства, развиваются рыночные отношения и частный сектор, существует понимание «адекватности тарифов». АР отвечает всем перечисленным условиям, а структуры ASAN
Xidmet, опыт которой хотят позаимствовать многие соседи Азербайджана, также подходят для реализации механизма ГЧП. Активное участие в реализации проектов ГЧП, в поощрении и развитии экономического роста Азербайджана также принимает Азиатский банк развития (АБР) [10].
В развитии ГЧП в АР активно участвуют институты развития. Помимо Азербайджанской инвестиционной компании и Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии АР, действуют и другие региональные институты развития, участвующие в реализации
ГЧП-проектов. В 2017 г. Государственное Агентство жилищного строительства при Президенте
Азербайджанской Республики приступило к реализации проекта ГЧП в соответствии с планом действий, определенным «Стратегической дорожной картой относительно развития обеспечения жильем
по приемлемой цене в Азербайджанской Республике», утвержденной Указом Президента от
06.12.2016 г. номер 1138 [10].
В соответствии с Дорожной картой, Агентство активно реализует проекты ГЧП в социальной
сфере, в частности в жилищном строительстве, и в ходе реализации проектов, руководствуясь целевым использованием государственных средств, тесно сотрудничает с предпринимательскими структурами строительного сектора в целях привлечения частных инвестиций и использования опыта специализированных строительных и инвестиционных компаний.
Современное состояние ГЧП в АР определяется следующими основными факторами:
– рост совокупного государственного долга, определяющий необходимость привлечения частных
инвестиций для финансирования проектов развития социальной, промышленной, технической инфраструктуры;
– снижение баланса счета текущих операций (всех операций, кроме операций с финансовыми и
капитальными товарами) Республики, определяющее сокращение числа международных сделок,
ухудшение инвестиционной привлекательности;
– высокий уровень инфляции в 2017 г. – 12%.
Реализация ГЧП-проектов необходима АР, прежде всего, для целей укрепления международных
связей, повышения инвестиционной привлекательности Республики, развития инфраструктуры без
существенного падения основных экономических показателей.
Экономическая ситуация Азербайджанской Республики является благоприятной для привлечения
финансовых средств в экономику страны.
Проводимые в Республике экономические реформы стимулируют приток капиталовложений.
Привлечение в страну зарубежных инвестиций является составной частью экономической стратегии
АР. Принятые законы АР «Об инвестиционной деятельности» и «О защите иностранных инвестиций» создают благоприятную экономическую среду для иностранных инвестиций.
Большую роль в инвестиционной привлекательности АР сыграет и ее участие в крупных международных транспортных проектах, таких как строительство международного нефтепровода «Баку –
Тбилиси – Джейхан» и газопровода «Баку – Арзурум», а также подключение еще к одному проекту –
коридору Север-Юг, соединяющему Россию морскими и сухопутными путями с Ираном и Индией
[14].
Таким образом, современная политика АР направлена на укрепление промышленной, научнотехнической инфраструктуры. Пока недостаточно внимания уделяется проблемам развития социальной, транспортной инфраструктуры. Причем, проекты ГЧП реализуются, главным образом, с минимальным участием бизнеса, отсутствует законодательная поддержка ГЧП.
Для дальнейшего развития ГЧП в АР, по моему мнению, следует разработать «инфраструктур-
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ную карту» страны и открытый единый реестр проектов по строительству и реконструкции инфраструктуры в основных отраслях; сформировать перечень важнейших ГЧП-проектов, планируемых в
среднесрочной перспективе; разработать Закон «О ГЧП в Азербайджанской Республике» и создать
Центр развития ГЧП Азербайджанской Республики.

РЕЗЮМЕ
Проблемы развития государственно-частного партнерства
в Азербайджанской Республике
Государственно-частное партнерство - это совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных
условиях.
По данным Всемирного банка (ВБ), в 2015 году благодаря механизму государственно-частного
партнерства, в инфраструктурные проекты по всему миру было инвестировано $52,3 млрд.
Проекты PPP реализуются в более чем 150 развивающихся странах мира, т.к. содействуют экономическому росту.
ВБ считает, что осуществление таких проектов эффективно в тех странах, в которых есть благоприятный инвестиционный климат, стабильная политическая обстановка, гарантированы обязательства правительства, развиваются рыночные отношения и частный сектора, существует понимание
«адекватности тарифов».
Азербайджан отвечает всем перечисленным условиям, а структуры ASAN Xidmet, опыт которой
хотят позаимствовать многие соседи Азербайджана, также подходят для реализации механизма PPP.
С 1994 года, когда было заключено первое соглашение, по настоящеевремя Азербайджан заключил с четырьмя десятками ведущихиностранных компаний 26 нефтяных контрактов на условиях разделапродукции, в том числе 15 – на морские блоки.Ныне в Азербайджанской Республике по схемамгосударственно-частного партнерства активно реализуются большиепроекты, связанные с обеспечением безопасности и развитиемтранспортной инфраструктуры Каспия, в сфере строительства иэксплуатации автомобильных парковок (в ближайшие годы в Бакупотребуется строительство около 100
подземных парковочныхплощадок), в нефтегазовой сфере, в сфере железнодорожнойинфраструктуры, в сфере экологии.Привлечение в страну зарубежных инвестиций является составной частью экономической стратегии АР.
Ключевые слова: ГЧП, инфраструктура, инвестиции

XÜLASƏ
Azərbaycan Respublikasında dövlət-özəl tərəfdaĢlığın inkiĢafı problemləri
Dövlət-özəl tərəfdaĢlıq dövlət və biznes arasında qarĢılıqlı faydalı Ģərtlərdə sosial əhəmiyyətli
vəzifələrin həlli üçün orta və uzunmüddətli qarĢılıqlı birləĢmə formasıdır.
Dünya Bankının (DB) sözlərinə görə, 2015-ci ildə dövlət-özəl ortaqlıq mexanizmi sayəsində, dünyada
52,3 milyard dollarlıq infrastruktur layihələrinə investisiya yatırılıb. PPP layihələri iqtisadi inkiĢafa təĢviq
etdiyi üçün dünyanın 150-dən çox inkiĢaf etməkdə olan ölkəsində həyata keçirilir.
DB hesab edir ki, bu cür layihələrin həyata keçirilməsi əlveriĢli investisiya mühiti, sabit siyasi mühit,
zəmanətli dövlət öhdəlikləri, bazar münasibətləri və özəl sektor inkiĢaf edən, "tariflərin yetərliliyi" anlayıĢı
olan ölkələrdə effektivdir. Azərbaycan bütün yuxarıda göstərilən Ģərtləri yerinə yetirir və ASAN Xidmet
strukturları da, hansını ki Azərbaycanın qonĢularının çoxu mənimsəmək istəyir, PPP mexanizmini tətbiq
etmək üçün əlveriĢlidir.
1994-cü ildən etibarən, ilk saziĢ bağlandıqdan bu günə qədər, Azərbaycan 40 xarici Ģirkətlərlə məhsul
mübadiləsi Ģərtləri ilə 26 neft müqaviləsi bağlayıb, o cümlədən 15- dəniz blokuna.Azərbaycan Respublikası
dövlət-özəl tərəfdaĢlıq sxemləri ilə Xəzər dənizinin nəqliyyat infrastrukturunun təhlükəsizliyi və inkiĢafı,
avtomobil parklarının tikintisi və istismarı sahəsində (gələcək illərdə Bakıda təxminən 100 yeraltı dayanacaq
sahəsinin tikintisi tələb olunur), neft-qaz sektorunda böyük layihələr, ekologiya sahəsində, dəmir yolu
infrastrukturunun sahəsi ilə bağlı böyük layihələri fəal Ģəkildə həyata keçirilir. Ölkə daxilində xarici
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investisiyaların cəlb olunması AR-nın iqtisadi strategiyasının tərkib hissəsidir.
Açar sözlər: Dövlət-özəl tərəfdaşlıq, infrastruktur, investisiyalar

CONCLUSION
Problems of development of public-private partnership in the Republic of Azerbaijan
Public-private partnership is a set of forms of medium- and long-term interaction between the state and
business for solving socially significant tasks on mutually beneficial terms. According to the World Bank
(WB), in 2015, thanks to the public-private partnership mechanism, $ 52.3 billion was invested in
infrastructure projects around the world. PPP projects are implemented in more than 150 developing
countries of the world, as they promote economic growth.
The World Bank believes that the implementation of such projects is effective in those countries where
there is a favorable investment climate, a stable political environment, guaranteed government commitments,
market relations and the private sector are developing, there is an understanding of the "adequacy of tariffs".
Azerbaijan meets all the above conditions, and the structures of ASAN Xidmet, whose experience many
of Azerbaijan's neighbors want to borrow, are also suitable for implementing the PPP mechanism.
Since 1994, when the first agreement was concluded, to date, Azerbaijan has concluded 26 oil contracts
with four dozen leading foreign companies on terms of product sharing, including 15 on maritime blocks.
Today, large projects related to security and development of the transport infrastructure of the Caspian Sea,
in the construction and operation of car parks are being actively implemented in the Azerbaijan Republic
under the schemes of public-private partnership (in the next few years it will require the construction of
about 100 underground parking areas in Baku), in the oil and gas sector , in the sphere of railway
infrastructure, in the sphere of ecology.Attraction of foreign investments into the country is an integral part
of the economic strategy of the AR.
Keywords: PPP, infrastructure, investment
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AZAD ĠQTĠSADĠ ZONALARDA BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ
VƏ MĠLLĠ XÜSUSĠYYƏTLƏR
Bu məqalədə Azad iqtisadi zonalarda beynəlxalq təcrübə və milli xüsusiyyətlər əks etdirilib.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE AND NATIONAL FEATURES
IN FREE ECONOMIC REGIONS
In this article impacts free economic regions,international experience and national features.
Keywords: Economics,Trade,Customs,Port,Legislation
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В СВОБОДНО ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗОНАХ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРАКТИКА И НАЦИОНЫЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
В этой статье отражаются международная практика и национальные черты в свободно политических зонах.
Ключевые слова: Зкономика, Торговля, Порт, Законодательство
Azad zona (franko zona) ölkənin gömrük eksteritoriallığı prinsipi olan bir hissəsidir.Bu o anlama gəlir ki,
belə ərazilərdə vergi tətbiq olunmur və gömrük nəzarətindən kecirilmirlər.Bu zonalar xüsusi rejim altında
fəaliyyət göstərir.Azaq iqtisadi zonaların faəliyyət prinsipi xüsusi qanunvericiliklə tənzimlənir və müəyyən
edilmiĢ rejim altında fəaliyyət göstərir.Xüsusi qanunvericilik özündə müəyyən məsələləri birləĢdirir:
lisenziyalaĢdırma, bank fəaliyyəti, vergiyə cəlb etmə, mülkiyyət, girov məsələləri və.s. Azad iqtisadi zona elə bir
ərazi hesab edilir ki burada ölkənin baĢqa yerlərində olmayan müəyyən güzəĢtlərin tətbiqi mövcuddur. Məsələn
maliyyə güzəĢtlərini misal göstərmək olar hansı ki torpaq sahəsindən istifadəyə həmçinin kommunal ödəniĢlərin
azaldılması formasında aparıla bilər. Eyni zamanda fiskal güzəĢtlər də mövcuddur. Bu güzəĢtlər vergi
dərəcələrinin səviyyəsini ,amortizasiya ayirmalarını,daimi və ya müvəqqəti olaraq vergilərdən azad olunmalar
kimi məsələləri özündə birləĢdirir. Xarici ticarətdə də güzəĢtlər tətbiq olunur. Burada idxal-ixrac rüsumları
azaldıla bilər. Administrativ güzəĢtlər də tətbiq edilir ki burada xarici vətəndaĢların ölkəyə giriĢ-çıxıĢ etməsi
məsələləri daha sonra müəssisələrin qeydə alınmasının asanlaĢdırılması kimi yardımlar da vardır.
Azad iqtisadi zonaların yaradılması müəyyən strateji layihə və proqramların reallaĢdırılmasına, regionların
iqtisadi inkiĢafına yönəldilmiĢ önəmli bir addımdır. Azad iqtisadi zonaların yaradılması zamanı əsasən iki
konsepsiya üzərində dayanılmıĢdır. Ərazi konsepsiyası və nöqtəvi konsepsiyanı bir birindən ayırd edən əsas
məsələ budur ki ərazi konsepsiyasına əsasən ölkənin elə bir ərazisi müəyyən edilir ki burada bir neçə müəssisəyə
güzəĢt tətbiq edilir. Nöqtəvi konsepsiyada isə bu belə deyil. Bu konsepsiyaya uyğun olaraq yaradılan azad iqtisadi
zonalarda sırf sahibkarlıq fəaliyyətinin bir növünə aid olan sahəyə güzəĢtlər tətbiq edilir. AĠZ-ın yaradılmasında
bir neçə məqsəd vardır. Bu məqsədləri elmi, texniki, iqtisadi və sosial məqsədlər formasında sinifləndirə bilərik. ĠĢ
yerlərinin sayının artırılması, milli bazarda yüksək keyfiyyətli məhsulların artırılması, bununla belə ölkə
büdcəsinə xarici valyutaların daxilolmasının artması, milli bazarın dünya iqtisadiyyatı sisteminə inteqrasiyasının
inkiĢafı, yerli fəhlə, mühəndislərin təcrübəsinin artması, yeni idarəetmə formalarının həyata keçirilməsi,yeni
texnologiyalardan və təcrübələrdən istifadə və.s kimi faydalarını sadalamaq mümkündür.
Azad iqtisadi zonaların dünya praktikasında müxtəlif formaları mövcuddur.Ancaq ümumiləĢdirilmiĢ bir
tipologiya mövcud deyildir.Lakin güzəĢtlərin tətbiq edilməsinə, tipik ölçülərinə, yayılma regionlarına görə
təsnifləndirmək mümkündür.Dünyada geniĢ yayılmıĢ bir neçə azad iqtisadi zonanı misal göstərmək olar. Xüsusi
gömrük zonaları iqtisadi zonaların ən sadə formalarından biri kimi bilinir, bu zonalara azad gömrük zonaları da
deyilir. Burada ixrac edilmək üçün nəzərdə tutulmuĢ mallar qablaĢdırılır, qorunur, saxlanılır.Texniki-iqtisadi
inkiĢaf zonalarinda yerləĢən müəssisələrdə təĢkilatçılıq və marketinqin ən dinamik və proqressiv metodlarından
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istifadə olunur,istehsalın idarə edilməsində xüsusi müasir metodlar tətbiq edilir.Bu zona növü əsasən inkiĢaf
etməkdə olan ölkələrdə geniĢ yayılıb. Yeni və yüksək texnologiyanın inkiĢafı zonaları həmdə texniki-iqtisadi
zonaya fəaliyyət göstərmə və təĢkilatçılıq baxımından ən yaxın zonadır.Bu tip zonalar əsasən texnologiyanın
durmadan inkiĢaf etdiyi və dünyada texnologiya sahəsində öndə gedən ölkələrdə yayılmıĢdır. Misal olaraq
Çin,Yaponiya,ABġ-ı qeyd edə bilərik. Bu zonalara Yaponiyada texnopolislər, ABġ-da texnoparklar, digər
ölkələrdə isə inkubatorlar və ya biznes-innovasiya mərkəzləri deyilir.Yeni və yüksək texnologiyanın inkiĢafı
zonaları bir qayda olaraq elm tutumlu məhsul istehsalına yönəlir. Bu zonalarda əsasən yeni növ mıəhsul istehsalı
ilə məĢğul olan peĢəkar kadr və mühəndislər cəmlənmiĢdir.OffĢor zonalar bu siyahıda müĢtərilərin diqqətini cəlb
edən zonalardan biridir. Səbəb kimi isə səmərəli valyuta-maliyyə rejiminə, dövlət tənzimlənməsinin loyallığı
həmçinin kommersiya sirrinin təminatlılığını qeyd etmək olar. Dünyada sabit fəaliyyət göstərən 30 offĢor zona
vardır. Ən son yaranan offĢor zonalara Malta,Ġsrail,kimi ölkələri misal çəkmək olar.Açıq rayonlar bu zonalar
əsasən xarici kapitalın cəlb edilməsi üçün uyğundur. Bunun üçün də güzəĢtli investisiya rejimi tətbiq edirlər. Çin
bu zonaların yayılması tempinə görə birinci yerdə qərarlaĢıb. Çinin sahilyanı ərazilərindən baĢlayaraq ölkənin
daxilinə doğru geniĢlənir. Azad ticarət zonalarının vətəni ABġ hesab olunur və ticarətin inkiĢafına xərclərin
azaldılmasına xidmət göstərən zonalardır. Adı çəkilən zonaların 1934-cü il qanununa əsasən yaradılmasına start
verilmiĢdir. Qanunda bildirilir ki, ən azı bir rəsmi limanda minimum bir azad xarici ticarət zonası olmalıdır. Azad
ticarət zonalarının ən çox bilinən subyektinə ―Duty free‖ləri misal çəkə bilərik. Maliyyə rejimi baxımından azad
ticarət zonaları dövlət sərhəddindən ayrı bir zonadır. Bu zonalara azad limanları da aid etmək olar.
Ġskəndər ĠnkiĢaf Regionu 2006-cı ildə yaradılmıĢ Malayziya xüsusi iqtisadi bölgəsidir. Bölgə,Pasir Gudang
və Tanjono Pelepas limanları və Senai hava limanı daxil olmaqla 2217 kvadrat km-i əhatə edir. ĠĠR Malayziya
Federal Dövlətinin qanuni orqanı olan ĠĠR hakimiyyəti tərəfindən idarə olunur. Əlavə dəyər və elmi sənayi
sahələri ĠĠR-nin əsas hədəfidir. 6 xidmət sahəsi istisnalara hədəflənmiĢdir.
1.Yaradıcı sənayelər
2.Təhsil xidmətləri
3.Maliyyə məsləhətçiliyi və məsləhət xidməti
4.Səhiyyə xidmətləri
5.Lojistik xidmətləri
6.Turizmlə əlaqədər fəaliyyətlər
TəĢviqlər təmin edildi:
1.Xarici Ġnvestisiya Komitəsi qaydalarından azad etmə
2.Xarici iĢ (məĢğuliyyət) ilə əlaqədar azadlıqlar
3.Fəaliyyətlərin baĢlanğıcından 10 il müddətində koorperativ vergi gəlirlərindən azad etmə
4.Fəaliyyətlərin baĢlanğıcından 10 il müddətində qeyri-sakinlərə imtiyazlı və texniki qonorar ödəniĢlərində
vergi saxlanılmasından azad etmə
5 ġenzen kimi ĠĠR-nin kommunikativ beynəlxalq dəniz xəttinin yaxınlığında və Sinqapurun Changi
beynəlxalq hava limanından sadəcə 50 dəqiqə məsafədə yerləĢən , sürətli inkiĢafa uyğun əvəzedilməz coğrafi
ərazisi vardır. Eynilə , ġenzen kimi Honq-Konqdan daha çox karlı idi. ĠĠR-in Sinqapurdan investisiyada daha ağır
çəkisi var idi. ―Wall Street‖ jurnalının məlumatına görə ĠĠR, xüsusiləçoxmillətli Ģirkətlər , sənayi və mənzil üçün
Sinqapurun sərhədlərindən kənara doğru sürətlə inkiĢaf edirdi .
Belə ki 3500-dən çox Sinqapurlu müəssisələr 6 il yarım ərzində ĠĠR-də yaranıb. Kiçik və orta ölçülü
müəssislərin 70%-dən çoxunun əsası qoyulmuĢdur.
ġenzen xüsusi iqtisadi bölgəsi.
Çinin çoxlu xüsusi iqtisadi bölgələri var amma ən çox tanınanı ġenzendir, 1979-cu ildə Deng Xiaopingin
islahatında və açılıĢ siyasətində əsası qoyulub. Ozamandan bəri bölgə geniĢlənmiĢdir və ġenzen indi təxminən
2000 kvadrat km ərazini əhatə edir.ġenzen daxilində fəaliyyət göstərən firmalar ətraf ərazilərə nisbətən
əhəmiyyətli fayda əldə etdilər
1.ġirkətin vergi dərəcəsi yüzdə 15, Çinin qalan Ģəxsi Ģirkətlərində isə yüzdə 30 müqayisə edildi.
2.Kənd təsərrüfatı, sanayə və nəqliyyat üçün koorperativ tətil vergisi gəlirləri.
3.Azad idxal və ixrac xərcləri
4.Sərt Çin mərkəzləĢdirilmiĢ sistemindən azad olan bazar tərəfindən ödənilən əmək haqqı
5.Bürokratiyanın və qırmızı lentin azaldılması.
ġenzen yarandığı gündən bəri nisbətən kiçik bir balıqçı kəndindən inkiĢaf edən bir metropola keçdi.
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Təxminən 3 onillik ərzində Çinin ən sürətlə böyüyən Ģəhəri olmuĢdur. 2001-2005-ci illər arasında iqtisadiyyat orta
hesabla illik 16,3% artmıĢdır.
Böyük Britaniya müəssisələr bölgəsi.
BirləĢmiĢ Krallıq Müəssisə bölgələri ümumiyyətlə gərgin regional mərkəzlərdə boĢ iĢğal edilməmiĢ və ya
dağıdıcı sanəye sahələrində yerləĢdirilmiĢdir.Vergi imtiyazları , bürokratiyanın azaldılması və ictimai sektorun
infrastrukturunun yeniləĢdirilməsi özəl sərmayələri təĢviq etmək,əmlakın inkiĢaf etdirilməsi və biznes
fəaliyyətinin artırılması üçün istifadə olunur. 21 xüsusi müəssisə bölgəsi üçün 2011-2012 büdcə müddəaları
hazırlandı.Bu bölgələr iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsi,yerli biznesin, ictimai sektorun və cəmiyyətlərin rifahını
artırmaq üçün qətiyyətlə hərəkət edə bilməsini tələb edir.
TəĢviqlər daxildir:
1.SadələĢdirilmiĢ planlaĢdırma qaydaları
a.Yerli inkiĢaf qaydaları inkiĢafın yerli hakimiyyət orqanlarının planlaĢdırması olmadan həyata keçirməyə
imkan verir
b. Müvafiq xərclərin və vaxt gecikmələrinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması.
2. Vergi güzəĢtləri
c. 5 il ərzində iĢ baĢına 275,000 avro biznes endirim dərəcələri
d.Yerli Ģura, bölgədə yerləĢən Ģirkətlərdən alınan əmanətin ümumi nəzarətində
Piraeus xüsusi iqtisadi bölgəsi
Yunanıstan hal hazırda investisiya yatırmaq və beĢ illik böhranın təsirlərini azaltmaq üçün , bir sıra xüsusi
iqtisadi bölgələr yaratmaq ilə bağlı Avropa Komissiyası ilə danıĢıqlar aparır. ĠnkiĢaf Naziri Kostis Hatzidakis:
―Biz düĢünürük ki, bu xüsusi bölgələr xüsusi bir rejim altında fəaliyyət göstərərək sərmayələri cəlb edə və ixracını
artırmaqla inkiĢaf etdirə bilər‖Çin Piraeus limanının mümkün bir yer olduğunu düĢünərək, ideyanı qəbul etdi.
―Kosko‖-dövlətin sahib olduğu daĢıma Ģirkəti, artıq bir konteyner terminalı olaraq fəaliyyət göstərir və Çin
höküməti Çin Ģirkətlərinin proyektə iĢtirak edəcəyinə söz verib.Burdensome bürokratik proseslər Yunanıstanda
sərmayə qoyuluĢu üçün ən böyük maneəni yaradır. YaĢanan tənzimləmə prosesi həll kimi görünür.
Avstraliya nümunəsi olaraq Darvin ticarət inkiĢaf bölgəsini göstərmək mümkündür. Ticarət inkiĢaf bölgəsi
1985-ci ildə Darvində Asiya bazarını ―Regional keçid‖ olaraq ġimal bölgəsinə geniĢləndirmək üçün yaradıldı.
Layihənin məqsədi ərazini iqtisadi bazasının geniĢləndirmək və ―aĢağı texnologiya manfakturasından ―ortayüksək texnologiya sənayesinə‖ keçməkdir.Buna nail olmaq üçün bölgə bir sıra təĢviqlər təklif etdi:
1. ġimal məkanını əmək haqqı vergisindən və istiqamət vergisindən azad etmə
2. Bir-birindən fərqli digər hökumət haqlarının və dərəcələrinin əvəzinə bir tona haqqı. Bu ―iĢgüzarlığın ilk
illərində ən aĢağı düĢən‖ bir ödəniĢ idi.
3. Biznes proqramlarının prioritet iĢlənməsi
4. Məsləhət xidmətləri xüsusilə gömrük , koorperativ və satıĢ vergi məsləhətləri
5. Kouyrans mərkəzləri və bütün mərkəzi təhlükəsizliyi olan bir gömrük orqan kimi obyektlər
6. Baqaj anbar sahəsi
7. ġimali maliyyə müqaviləsi təĢkilatı vasitəsilə maliyyə, təhsil, yük, köçürmə və enerji xərcləri ödənir.
TDZ təxminən 18 ildir fəaliyyət göstərdiyi halda, sübutlar etməli olduqlarına nail olmaqda müvəffəqiyyətli
olmadığını göstərir. Əgər məqsəd yeni Asiya müəssisələrini və daha qabaqcıl istehsalat sənayesini cəlb etmək
idisə, bu yavaĢ-yavaĢ uğursuzluğa uğradı.1990-cı il, açılıĢından 5 il sonra yanlız 4 Ģirkət və 300 nəfərlik heyyət
TDZ evi adlanıırdı.5 il sonra bu ərazidə 97 nəfər iĢçi iĢləyirdi.
2003-cü ildə ticarətin inkiĢaf bölgəsi bağlandı və ərazi Darvin Biznes Parkına çevrildi. Parkda TDZ təĢviq
siyasətinin demək olar ki, heç bir qalığı yoxdur, lakin məqsədlər sənaye müəssisələri üçün xidmətlər və
imkanlarının birləĢdirilməsini təmin etməkdir. Darvinin asiya sənayesi üçün mərkəz olma vizyonunun niyə
uğursuz olduğuna dair ən cəlbedici izah az əhalinin olmasıdır.Darvinin kiçik və tənzimlənən iĢçi qüvvəsi asiya
qonĢuları ilə birbaĢa rəqabətdə idi, o da artıq lider deyildi.Kiçik bir iĢçi qüvvəsi biznes üçün artan əməliyyat
xərcləri ilə nəticələnir. Dağ-mədən sənayesi və pərakəndə satıĢ artıq Ģimali avstraliya iqtisadiyyatına əhəmiyyətli
dərəcədə kömək edir və daha da geniĢləndirmək potensialına sahibdir.
Azərbaycanda azad iqtisadi zonalar yaradılmazdan öncə dünya təcrübəsində mövcud olan və daha əvvəl
toxunduğumuz bir çox ölkələrdəki azad iqtisadi zonalarla bağlı araĢdırmalar edilmiĢdir. Ölkəmizdə belə zonaların
yaradılması, fəaliyyəti ilə bağlı müzakirələr uzun müddət davam etmiĢdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti
Ġlham Əliyev tərəfindən 2007-ci il 6 mart tarixində ―Azərbaycan Respublikasında xüsusi iqtisadi zonaların
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yaradılması haqqında‖ 538 nömrəli Fərman imzalanmıĢdır. Fərmandan irəli gələn bir sıra məsələlər ilə bağlı
hökumət müəyyən tədbirlər planı hazırlamıĢ və bunun məntiqi nəticəsi olaraq 2009-cu il 14 aprel tarixində
―Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmiĢdir. Qeyd olunan qanun
ölkəmizdə xüsusi iqtisadi zonaların formalaĢdırılmasını, təĢkil edilməsini və oradakı idarəçilik ilə əlaqədar iqtisadi
və hüquqi prosedurları tənzimləyir, bu ərazilərdə sahibkarlıq fəaliyyətinin təĢkili, formalaĢdırılması və tətbiqi
qaydalarını müəyyən edir. Qanunun 1-ci maddəsində ümumi əsas anlayıĢlara yer verilib. Həmin Qanunun 1.0.1-ci
maddəsinə əsasən xüsusi iqtisadi zona - sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün xüsusi hüquqi rejimin
tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisinin məhdud hissəsidir. Belə ərazilərdə xüsusi bir hüquqi prosedur
tətbiq edilir. Respublikamızda xüsusi iqtisadi zonaların təĢkili, yaradılması və fəaliyyəti ilə bağlı dövlət siyasətini
Azərbaycan Respublikasının Ġqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi həyata keçirir.
Hər bir dövlət öz ərazisində belə zonaları yaratmaqla müəyyən məqsədə çatmağı hədəfləyir. ―Xüsusi iqtisadi
zonalar haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 2-ci maddəsində qeyd olunur ki, belə zonaların
yaradılmasındakı əsas məqsəd xüsusi hüquqi rejim və yeni, innovativ texnologiyaların tətbiq edilməsi ilə rəqabətə
davamlı yeni istehsal və xidmət sahələrinin təĢkil olunması əsasında iqtisadiyyatın inkiĢafını sürətləndirməkdir.
―Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 17-ci maddəsinə görə azad
iqtisadi zonanın rezidentlərinə qanunvericiliyə əsasən güzəĢtli gömrük rejimi tətbiq olunur. GüzəĢtli gömrük
rejiminə əsasən qanunvericilik ilə idxalı və ixracı qadağan edilməmiĢ bütün məhsulların xüsusi iqtisadi zonaya
aĢağıdakı daxil olma və çıxma qaydaları tətbiq olunur:
1. Məhsullar (aksizli mallardan baĢqa) Azərbaycanın gömrük bölgəsi xaricindən azad iqtisadi zonaya idxal
edilərkən idxal rüsumu və ƏDV tutulmur;
2. Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisi xaricindən azad iqtisadi zonaya idxal olunmuĢ məhsullar
xüsusi iqtisadi zonadan Azərbaycanın gömrük ərazisi xaricinə ixrac olunarkən gömrük rüsumları və vergilər
tutulmur;
3. Azad iqtisadi zonada istehsal və ya emal olunmuĢ məhsullar Azərbaycan Respublikasının gömrük
ərazisindən xaricə ixrac edilərkən gömrük rüsumları və vergilər tutulmur;
4. Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisi xaricindən xüsusi iqtisadi zonaya idxal olunmuĢ mallar
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə xüsusi iqtisadi zonadan idxal edilərkən, bu Qanunun 17.2-ci
maddəsinə müvafiq olaraq gömrük rüsumları və vergilər Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə
uyğun olaraq tutulur;
5. xüsusi iqtisadi zonada istehsal və ya emal olunmuĢ mallar təmir, yekuntamamlama iĢləri, nümunələrin
sərgisi və digər bu kimi məqsədlərlə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə müvəqqəti idxal edilərkən
gömrük rüsumları və vergilər tutulmur;
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DÖVLƏT BÜDCƏSĠNĠN FĠSKAL FUNKSĠYASININ YERĠNƏ
YETĠRĠLMƏSĠNDƏ AKSĠZ VERGĠSĠNĠN ROLU
Məqalədə dövlət vergilərindən biri olan aksiz vergisinin iqtisadi təbiətindən,dövlət büdcəsinin
doldurulmasında onun rolundan, aksiz vergisinə cəlb olunan məhsulların təsnifatlandırılmasından və bu
sahədə tətbiq edilən proqressiv metodlardan bəhs olunur.
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Kamal KAMALLI
Master of Baku State University
The economic nature of the excise tax as one of the government taxes, its role in filling up the
government budget, the classification of goods subject to excise tax, and the progressive methods applied in
this sphere are discussed in the article.
Key words: excise tax, government budget, classification, fiscal function, taxes
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В статье говорится об экономической природе акциза, о его фискальном роле, о классификации
акцизных товаров и прогрессивных методах в этой области.
Ключевые слова: акциз, государственный бюджет, классификация, фискальная функция, налоги
и др.
1.Dövlət Büdcəsi
Büdcə dövlətin gələcək bir dövr üçün gəlir və xərc tarazlığını göstərən və demokratik parlament idarə
sistemi ilə idarə olunan ölkələrdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətli orqana dövlət adına
xərcləri etmək və dövlət gəlirlərini yığmaq səlahiyyətini göstərən sənəddir
Büdcə gəlirləri qarĢıdan gələn növbəti il üçün nəzərdə tutulur. Dövlətin xərclərinin tam
maliyyələĢdirilməsini təmin etmək üçün maliyyə vəsaiti lazımdır. Yəni həmin il büdcəyə gəlir daxil olacaq
və nəzərdə tutulan xərcləri maliyyələĢdirəcək. Buraya sosial–iqtisadi sahələr, iqtisadiyyatın inkiĢaf
etdirilməsi və sair daxildir.Bu tədbirlərin maliyyələĢdirilməsində büdcə gəlirləri yaxından iĢtirak edir.
Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində cəmiyyətin bir sıra problemlərinin həlli bazar mexanizmləri əsasında
qeyri–mümkündür. Məhz, bu problemlərin həlli büdcə vəsaitləri hesabına reallaĢır.
Büdcə gəlirləri iqtisadiyyatın inkiĢaf istiqamətlərinin müəyyən olunmasında əsas mənbə kimi çıxıĢ edir.
Ġqtisadi inkiĢafın təminində büdcə gəlirlərinin rolu ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyatın nisbətən az inkiĢaf etmiĢ
sahələrinə büdcə vəsaitləri əsasında dövlət yardımlarının keçirilməsi nəticəsində həmin sahələrdə inkiĢafa
nail olmaq olar.
Büdcənin gəlirləri vergi ödəyicilərinə, vergitutma obyektlərinə, alınması üsullarına, ödəniĢ müddətinə və
digər xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. Lakin bununla belə onların ümumi cəhətləri vardır ki, bu da müxtəlif
səviyyəli büdcələrin gəlir hissəsinin təĢkil edilməsidir.Həmin gəlirlərin pul formasında və nağdsız qaydada
daxil olması bütün büdcə səviyyələri üçün xas olan ümumicəhətdir.
―Büdcə sistemi haqqında‖ Azərbaycan Respubllikası Qanununun IX maddəsinə əsasən büdcə gəlirləri
aĢağıdakı bölmələr hesabına formalaĢır:
-Vergilərdəndaxilolmalar;
-Vergiolmayangəlirlər;
-Əsaslıgəlirlər;
-Rəsmi qaydada alınan və saitlər (transfertlər)
Vergilərdən daxilolmalar büdcə gəlirlərinin böyük hissəsini təĢkil edir. Vergilər – dövlətin və
bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul
vəsaitlərinin özgəninkiləĢdirilməsi Ģəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi,
əvəzsiz ödəniĢlərdir.
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Büdcə gəlirlərinin formalaĢmasında vergili daxil olmalardan savayı vergi olmayan gəlirlər də xüsusi yer
tutur. Vergi olmayan gəlirlər - rüsumlar, inzibati tədiyyələr, cərimə və sanksiyalar üzrə daxil olmalar və vergi
olmayan sair daxil olmalardır.
Bundan baĢqa büdcə gəlirlərin formalaĢmasında əsaslı gəlirlərdə yaxından iĢtirak edir. Əsaslı gəlirlər əsaslı vəsaitlərin özəlləĢdirilməsi, dövlətin maddi ehtiyatlarının satıĢından, torpağın və qeyri-maddi
aktivlərin satıĢından daxil olmalardır.
Rəsmi qaydada alınan vəsaitlərin (transfertlər) cuzi də olsa payı vardır. Rəsmi qaydada alınan vəsaitlər
(transfertlər) - xaricdən alınan və digər səviyyəli büdcələrdən alınan vəsaitlərdir.
Büdcənin cari gəlirləri vergilərdən daxil olmalar və vergi olmayan gəlirlərin cəmindən ibarətdir.
Büdcənin ümumi gəlirlərini isə cari gəlirlərlə yanaĢı əsaslı gəlirlər və rəsmi qaydada alınan vəsaitlər təĢkil
edir.
2.Aksiz Vergisi
Aksiz– aksizli malların satıĢ qiymətinə daxil edilən dolayı (istehlak) vergi növüdür.Ölkəmizdə aksizli
mallara aĢağıdakılar aid edilir:
 içməli spirt, pivə və spirtli içkilərin bütün növləri;
 tütün məmulatları;
 neft məhsulları;
 minik avtomobilləri (xüsusi niĢan və avadanlıqlarla təchiz olunmuĢ 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 hazırlanmıĢ zərgərlik və digər məiĢət məmulatları,
 emal olunmuĢ, çeĢidlənmiĢ, çərçivəyə salınmıĢ və bərkidilmiĢ 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 Ģərait yaradılması məqsədilə tətbiq
olunur. Aksizlərin köməyi ilə malların qiymətlərinin bir hissəsi - əlavəsi dövlət büdcəsinə alınır.
Aksiz – Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminə daxil olan baĢqa bir dolayı vergi növüdür. Aksiz
satıĢ 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 məĢğul olan Ģəxslərin üzərinə düĢür. Digər dolayı vergi növü olan ƏDV-dən fərqli olaraq aksizlər
çoxpilləli xarakter daĢımır. Aksizlər birbaĢa 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 malların
istehsalı üçün istifadə edən Ģəxs xammal və materialları alarkən ödənilmiĢ aksizin məbləğini əvəzləĢdirmək
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 əvəzləĢdirilir və ya geri qaytarılır. Sənədlər vergi orqanına
verildikdən sonra 45 gün ərzində tutulmuĢ 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 sifariĢçinin göndərdiyi xammaldan Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal edildiyi
hallarda, malların istehsalçısı (podratçı) aksizin ödəyicisidir. Bu halda istehsalçı (podratçı) aksiz məbləğlərini
sifariĢçidən almalıdır. Aksizli malların istehsalçısı və sifariĢçisi qarĢılıqlı surətdə asılı olan rezident Ģəxslər
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olduqda, malın sahibi (sifariĢçi) aksizin ödəyicisidir.
Vergitutma obyekti:
Aksizlərin vergi tutma obyektinə aĢağıdakılar daxildir:
 Respublika ərazisində istehsal edilən aksizli malların istehsal binasının hüdudlarından kənara
buraxılması (istehsal binalarına istehsalın olduğu ərazidə yerləĢən anbarlar, köməkçi anbar sahələri və digər
oxĢar binalar aiddir);
 idxal edilən aksizli malların gömrük xidmətinin nəzarətindən çıxması.
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiĢ dəyiĢikliklərdə Aksiz vergisinə edilmiĢ
dəyiĢikliklər
DəyiĢiklik: Aksizli malların siyahısı və dərəcələri ilə bağlı Vergi Məcəlləsinə 190.1-ci, 190.4.1-ci,
190.4.2-ci, 190.4.3- cü, 190.4.4-cü, 194.2.3-cü və 194.2.8-ci maddələri üzrə dəyiĢikliklər edilmiĢ, 190.4.5-ci
maddə əlavə edilmiĢdir.
3.Dövlət Büdcəsində Aksiz vergisi
Büdcəyə daxil olan gəlirlər arasında dolayı vergilərdən biri də aksizlərdir. Bunun da ödəyiciləri faktiki
olaraq alıcılardır.Aksiz yüksək rentabelli məhsul istehsalından əldə edilən əlavə mənfəətin bir hissəsinin
dövlət büdcəsinə tutulmasıdır. Aksizlərin tənzimləyici əhəmiyyəti o biri vasitəli vergilərə nisbətən azdır.
Məhsullara tətbiq olunan aksizlər bütövlükdə büdcəyə daxil olur.
Dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri milyon manat

Gəlirlər-cəmi
o cümlədən:
Fiziki Ģəxslərin gəlir vergisi
Hüquqi Ģəxslərin mənfəət (gəlir)
vergisi
Torpaq vergisi
Əmlak vergisi
Əlavə dəyər vergisi
Aksizvergisi
Mədən vergisi
Xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı
vergilər
Digər vergilər
Sair daxil olmalar

2013

2014

2015

2016

2017***

19496,3

18400,6

17498,0

17505,7

16516,7

859,7

980,3

982,5

1145,7

1040,3

2374,8

2302,7

2211,1

1983,2

2285,9

33,1
125,1
2710,0
593,3
121,5

35,4
141,3
3119,6
797,3
116,2

48,7
148,2
3454,7
647,8
116,1

50,3
174,7
3623,5
625,1
110,3

50,4
178,6
3668,6
612,6
111,1

675,2

684,7

934,5

861,2

903,0

161,5
11842,1

192,7
10030,4

247,7
8706,7

457,0
8474,7

505,7
7160,5

*** ilkin məlumat
2013-ci ildə büdcəyə 593,3 mln manat aksiz vergisi daxil olmuĢ, 2014-cu ildə 797.3 mln manata
qalxmıĢdır.2015- ci ildən isə aksiz vergisindən büdcəyə daxilolmalar azalmağa baĢlamıçdır 2015-ci ildə
647,8 milyon,2016-cı ildə 625,1milyon ,2017-ci ildə isə bu rəqəm 612,6 milyon olmuĢdur.Büdcə
gəlirlərindəki xüsusi çəkiləri də 2013-cü ildəki 3.04%-dən 2014-cü ildə 4.33%-ə qalxmıĢ ardınca isə 2015-ci
ildə 3.7%-ə daha sonra 2016-da 3.57%-ə enmiĢdir 2017-ci ildə isə yenidən aksiz vergisinin həcmində azalıĢ
olsada dövlət büdcəsindəki çəkisi artaraq 3.71% olmuĢdur. Aksiz vergisinin 2018-cu ildə 726 mln manat və
3.61% olacağı gözlənilir.
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AZƏRBAYCANIN QEYRĠ-NEFT SEKTORUNA ĠNVESTĠSĠYA
QOYULUġUNUN STĠMULLAġDIRILMASI MƏSƏLƏRĠ
Bu məqalədə Azərbaycanin qeyri-neft Sektoruna investisiya qoyuluşunun stimullaşdirilmasi məsələri əks
olunmuşdur.
Açar sözlər: ölkənin qeyri-neft sahəsi,investisiya,xarici iqtisadi əlaqələr,kapital qoyuluşu,ölkə
iqtisadiyyati.
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STIMULASATION OF INVESTMENT PLANING
IN NON-OIL SECTOR OF AZERBAIJAN
The article covers the stimulasation of investment planning in non-oil sector of azerbaijan.
Keywords: investment,international economic relationships,non-oil sector of country, increasing of
kapital,countrys economy
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В НЕОДНОРОДНОМ
СЕКТОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
Статья покрывает стимулирование инвестиционного планирования в неоднородном секторе
азербайджана.
Ключевые слова: инвестиции, международные экономические отношения, неоднородный сектор
страны, повышение капитала, экономика стран.
Mövzunun aktuallığı: Hazırdadünya iqtisadiyyatı qeyri-müəyyənliklərin artması, zəif iqtisadi artım,
məzənnələrin qeyri-sabitliyi, enerji qiymətlərinin kəskin aĢağı düĢməsi, dünya maliyyə sistemində struktur
çatıĢmamazlıqları, investorlar üçün həlledici olan makroiqtisadi mühitin pisləĢməsi, ciddi siyasi qeyrimüəyyənlik və s. ilə səciyyəvi olmuĢdur. Təbiidir ki, bu proseslərin neqativ təsirləri dünyanın tərkib hissəsi
olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatından da yan keçməmiĢdir. Son dövrlərdə dünya bazarlarında neft
qiymətlərinin 4 dəfədən çox aĢağı düĢməsi ixracının əsas hissəsini neft və neft məhsulları təĢkil edən
Azərbaycanda valyuta daxilolmalarının xeyli azalmasına, bir il ərzində ölkənin milli valyutasının təqribən
98,0 faiz devalvasiyasına, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin azalmasına və s. səbəb olmuĢdur. Belə bir Ģəraitdə
yeni çağırıĢlara cavab olaraq keçid dövrünü artıq baĢa çatdırmıĢ Azərbaycan Respublikasının qarĢısında
dayanan strateji vəzifələrdən biri neftdən asılılığın minimuma endirilməsi, daha ĢaxələndirilmiĢ, yüksək
rəqabət qabiliyyətliliyə, məhsuldarlığa və səmərəliliyə malik ixrac yönümlü iqtisadiyyata transformasiyanın
sürətləndirilməsindən ibarətdir.Bu vəzifə iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləĢdirilməsi, elm tutumlu
iqtisadiyyatın formalaĢdırılması, makroiqtisadi sabitliyin qorunması, biznes və investisiya mühitinin daha da
yaxĢılaĢdırılması, özəl sektorun dəstəklənməsi, qabaqcıl texnologiyaların və təcrübənin tətbiqi, insan
kapitalının inkiĢaf etdirilməsi, xarici ticarət və investisiyaların təĢviqini nəzərdə tutur.
Göründüyü kimi, dünyada iqtisadiyyatında formalaĢmıĢ Ģəraitin özü də Azərbaycanın dövlətimizin
iqtisadi siyasətinin prioritet istiqaməti kimi qeyri-neft sektorunun daha sürətlə və təxirə salmadan inkiĢaf
etdirilməsini tələb edirvə aktuallığını artırır.ġübhəsizdir ki, Azərbaycanın gələcək iqtisadi tərəqqisi, xüsusən
də qeyri-neft sektorunun inkiĢafı özəl bölmənin fəaliyyətindən və investisiya fəallığından çox asılıdır.
Dünyanın bütün ölkələrində investisiya qoyuluĢu iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsində əsas amillərdən
biridir. Bu baxımdan, müasir dövrdə dövlətin iqtisadi siyasətində investisiya siyasəti prioritet istiqamətə
çevrilib. Keçən əsrin 60-сı illərində ABġ, Yaponiya, Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya kimi ölkələrin
iqtisadi inkiĢafının əsasını investisiya fəallığı təĢkil 4 edib. Əvvəllər xariсi investisiyaların сəlb edilməsinin
rolu tədiyyə balansının kəsirinin örtülməsi, daxili istehsalın artırılması, iĢsizliyin aradan qaldırılması,
məhsuldarlığın yüksəldilməsi və s. ilə məhdudlaĢırdı. QloballaĢmanın geniĢləndiyi müasir dövrdə, xariсi
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investisiya, ölkə daxilində sağlam rəqabətin yaradılması, ölkəyə yeni texnologiya və «knowhow» gətirilməsi,
iqtisadiyyatda liberallaĢmanın və müasir idarəçilik təсrübəsinin tətbiqi, insan resurslarının inkiĢaf etdirilməsi,
ətraf mühitin qorunması, həmçinin transmilli Ģirkətlərin və onların məxsus olduğu ölkənin dəstəyinin
qazanılması baxımından əhəmiyyətli sayılır.
Azərbaycanda xarici investisiyalar üçün münbit Ģərait formalaĢmıĢdır, lakin bu investisiyalar daha çox
neft-qaz sektoruna qoyulmuĢdur.Bu baxımdan Azərbaycan iqtisadiyyatının ixrac potensialını gücləndirəcək
və idxaldan asılılığını azaldacaq qeyr-neft sektoruna - kənd təsərrüfatı, sənaye, xidmət sektoruna xarici
investisiyaların daha böyük həcmdə cəlb edilməsinə nail olmaq baĢlıca vəzifələrdən biri hesab edilir.
Bu gün dünya miqyasında xarici investisiyalar uğrunda mübarizə aparılır, onların cəlb edilməsi
istiqamətində fəallıq daha da güclənir, dövlətlər bütün mümkün stimullaĢdırıcı vasitələrdən istifadə etməklə
daha əlveriĢli investisiya mühiti təklif etməyə və bununla da qlobal investisiya axınlarından daha çox
yararlanmağa çalıĢırlar. Dünya investisiya bazarında formalaĢmıĢ belə bir kəskin rəqabət Ģəraitində
Azərbaycan iqtisadiyyatına, xüsusilə də qeyrineft sektoruna daha çox investisiya cəlb edilməsinə Ģərait
yaradacaq effektiv stimullaĢdırma tədbirlərinin hazırlanması və tətbiq edilməsi mühüm aktuallıq kəsb edir.
Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın obyektini Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda investisiya
mühiti və onun yaxĢılaĢdırılması istiqamətində dövlətin həyata keçirdiyi stimullaĢdırıcı siyasət mexanizmləri
təĢkil edir. Tədqiqatın predmeti kimi isə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunainvestisiya qoyuluĢlarının
stimullaĢdırılması yollarının geniĢləndirilməsi və təkmilləĢdirilməsi imkanlarının öyrənilməsi çıxıĢ edir.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqat iĢinin əsas məqsədi Azərbaycanın qeyrineft sektorunda
investisiyaların və investisiya mühitinin müasir vəziyyətini kompleks tədqiq etməklə investisiya
qoyuluĢunun stimullaĢdırılması mexanizmlərinin təkmilləĢdirilməsi və geniĢləndirilməsi istiqamətində
təkliflərin hazırlanmasından ibarətdir. Dissertasiya iĢinin məqsədinə çatmaq üçün tədqiqat iĢi qarĢısında
aĢağıdakı konkret vəzifələr müəyyən edilmiĢdir:
− Ġnvestisiyaların milli iqtisadiyyatın inkiĢafında yeri və rolunun tədqiq edilməsi;
− Qlobal investisiya axınlarının müasir meyillərinin tədqiq edilməsi;
− Ġnvestisiya qoyuluĢunun stimullaĢdırılması metodlarının və dünya təcrübəsinin öyrənilməsi;
− Qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etmiĢ əsas sahələri və onların müasir inkiĢaf xüsusiyyətlərinin tədqiq
edilməsi;
− Qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluĢlarının dinamikası və strukturunun kompleks tədqiq edilməsi;
− Qeyri-neft sektorunun inkiĢaf istiqamətləri və investisiya qoyuluĢunun stimullaĢdırılması
strategiyasının əsas hədəflərinin müəyyən edilməsi;
− Qeyri-neft sektorunda investisiya mühitinin əlveriĢliyi və onun yüksəldilməsi imkanlarının
araĢdırılması;
− Qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluĢunun stimullaĢdırılması mexanizmlərinin təkmilləĢdirilməsi
istiqamətlərinin müəyyən edilməsi.
Tədqiqatın elmi yeniliyi. Dissertasiya iĢində Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluĢları
sistemli Ģəkildə təhlil edilmiĢ və müəyyən edilmiĢ strateji hədəflər üzrə investisiya qoyuluĢunun
stimullaĢdırılması yolları təklif edilmiĢdir.
Tədqiqatın informasiya bazası. Mövzu ilə əlaqədar yerli və xarici tədqiqatçıların məqalələrindən,
Azərbaycan Respublikasının Ġqtisadiyyat Nazirliyinin, Dövlət Statistika Komitəsinin, UNCTAD, Dünya
Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun illik hesabat materiallarından geniĢ istifadə edilmiĢdir.
Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqat iĢinin nəticələrindən Azərbaycanın investisiya siyasətinin
iĢlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi zamanı istifadə oluna bilər.
Tədqiqatın strukturu. Dissertasiya iĢi giriĢ, 3 fəsil, 8 paraqraf, nəticə və təkliflər, istifadə edilmiĢ
ədəbiyyat siyahısı və xülasədən ibarətdir.
Birinci fəsildə investisiyaların milli iqtisadiyyatın inkiĢafında yeri və rolu, qlobal investisiya axınlarının
müasir meyilləri, investisiya qoyuluĢunun stimullaĢdırılması metodları və dünya təcrübəsi tədqiq edilmiĢdir.
Ġkinci fəsildə Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etmiĢ əsas sahələri və onların müasir inkiĢaf
xüsusiyyətləri, qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluĢunun dinamikası və strukturu kompleks tədqiq
edilmiĢdir.
Üçüncü fəsildə qeyri-neft sektorunun inkiĢaf istiqamətləri və investisiya qoyuluĢunun stimullaĢdırılması
strategiyasının əsas hədəfləri, investisiya mühitinin əlveriĢliyi və onun yüksəldilməsi imkanları, investisiya
qoyuluĢunun stimullaĢdırılması mexanizmlərinin təkmilləĢdirilməsi istiqamətləri araĢdırılmıĢdır.
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Müasir dünya iqtisadiyyatında texnoparklar elmi-texniki tərəqqinin lokomotivi hesab olunurlar.
Texnoparklar dedikdə, elmi-istehsal ərazi kompleksi baĢa düĢülür ki, bunun da baĢlıca vəzifəsi kiçik və orta
elmtutumlu innovasiya müĢtəri formalarının inkiĢafı üçün maksimum əlveriĢli mühitin formalaĢmasından
ibarətdir. BaĢqa sözlə, texnopark - əsas məqsədi Ģirkətləri və insanları motivasiya edərək innovasiya
texnologiyalarının yaradılması olan, bu və digərlərinə bu innovasiyaları uğurlu məhsullarda reallaĢdırmağa
kömək edən kompleks infrastruktur obyektləridir. Texnoparkların yarım əsrdən çox mövcud olmasına
baxmayaraq hal-hazırda onların ümumi qəbul edilmiĢ tərifi və ya dayanıqlı təsnifatı verilməmiĢdir. 2002-ci
ilin əvvəllərində Beynəlxalq Texnoloji Parklar assosiasiyası (IASP International Board, 6 February 2002)
aĢağıdakı tərifi təklif etmiĢdir:
―Texnoloji park – məqsədi innovasiya mədəniyyətinin və eləcə də innovasiya biznesinin və elmi
təĢkilatların iĢtirakının inkiĢaf etdirilməsi vasitəsilə yerli birliklərin rifahının yüksəldilməsi olmaqla
mütəxəssislər tərəfindən idarə olunan təĢkilatdır. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün texnopark universitetlər,
elmi-texniki institut, Ģirkət və bazarlar arasında elm və texnologiya axınlarını stimullaĢdırır və idarə edir. O,
inkubasiya proseslərinin və mövcud Ģirkətlərdən yeni Ģirkətlərin ayrılması vasitəsilə innovasiya Ģirkətlərinin
artımını və təĢkilini sadələĢdirir. Texnopark yüksək keyiyyətli sahələrlə yanaĢı digər xidmətləri təmin edir.‖
Texnoparkın bu formada geniĢ tərifində məqsəd dünyada mövcud olan bütün modelləri əhatə etməkdir.
Texnoparkın əsas komponentləri - innovasiya yaradan Ģirkətlər və komandalar, ali məktəblərin texniki
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kadrları və idarəedici kadrlardır (beynəlxalq bazara innovasiya texnologiyasını və ya məhsul çıxara bilən
peĢəkar menecerlərdir). Bəzi tədqiqatçılar texnoparkları səkil 1.-dəki növlərə də ayırırlar. ( 2, s. 16)

Texnoloji inkubatorlar

Texnopark
-ların
növləri

Elmi – tədqiqat
ġəkil 2.2. parkları
Texnoparkların növləri

Texnoloji areallar

Texnoloji inkubatorlar kommersiya müəssisəsinin dinamik inkiĢaf prosesinin nəticəsi kimi meydana
çıxır. Ġnkubatorlar – yaranma və təĢəkkül tapma mərhələsində olan yeni innovasiya firmalarına, müxtəlif növ
xidmətlər göstərən çoxfunksiyalı komplekslərdir. BaĢqa sözlə, biznes inkubatorlar yeni innovasiya
müəssisələrinin formalaĢması, informasiya, məsləhət xidmətləri və avadanlığın icarəyə verilməsi və digər
xidmətlərin təklif edilməsi ilə inkiĢafın baĢlanğıcında onlara yardım üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Ġnkubatorlar
bir qayda olaraq bir və ya bir neçə binanı tuturlar. Ġnkubator müĢtəri firmalarının inkubasiya dövrü, adətən, 2
ildən 5 ilə qədər müddəti əhatə edir ki, bundan sonra innovasiya firması inkubatoru tərk edir və müstəqil
fəaliyyətə baĢlayır.
Elmi-tədqiqat parkları, texnoparklardan fərqli olaraq universitetlərlə daha sıx əlaqədə olurlar, onlarda
yüksək təhsilli kadrlar və elmtutumlu tədqiqatların böyük həcmləri mərkəzləĢir.
Elmi-tədqiqat parkları – universitetləri və ya digər ali məktəbləri, elmi-tədqiqat institutlarını, eləcədə
sosial infrastruktur ilə təchiz edilən yaĢayıĢ rayonlarını ehtiva edən iri müasir elmi-sənaye kompleksidir.
Onların tikilməsində məqsəd, elmi tədqiqatların qabaqcıl sahələrdə cəmləĢməsi, bu sahələrdə yeni
elmtutumlu istehsal növlərinin inkiĢafı üçün əlveriĢli mühitin yaradılmasıdır. Bir qayda olaraq, elmi tədqiqat
parklarını təmin edən meyarlardan biri onun mənzərəli rayonlarda yerləĢməsi, təbii Ģəraitlə və yerli
ənənələrlə uyğunlaĢmasıdır.
Texnoloji areallar – eyni coğrafi regionda yerləĢən, əlaqəli və ya ümumi sahələrdə iĢləyən qarĢılıqlı asılı
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müəssisələrin tam klasteridir. Bu müəssisələr ümumi infrastrukturu, əmək bazarını bölüĢür və əlveriĢli
imkanlar və həmlələrlə məĢğul olurlar.
Texnoparklar çətirvari struktur adlanan ümumi sahədə fəaliyyət göstərir. Bu strukturlar biznesplanlarını düzgün və cəld tətbiq etmək məqsədilə ilkin fəaliyyətə baĢlayan sahibkarlara, alimlərə və
mühəndislərə xidmət edir. Texnoparkın spesifikası – yüksək texnologiyalarla bağlı olan elmi, konstruktor və
texnoloji iĢlənilmələrdir.
Azərbaycan sənayeləĢmənin keyfiyyətcə yeni mərhələsinə qədəm qoymuĢdur. Bu mərhələnin baĢlıca
yekunu ölkənin yalnız qeyri-neft sektorunun ÜDM-nin artımı hesabına deyil, həm də qeyri-neft ixracının
geniĢlənməsi olmalıdır, çünki bu gün Azərbaycan ixracının təxminən 90%-i hələ də karbohidrogen
xammalının payına düĢür. (5, s. 15)
Dövlətin proqnozlarına görə, 2014-ci ildə qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payı 61,5% olmuĢdur, 2017-ci
ildə isə - 72,4% təĢkil edəcəkdir. 2014-ci il Azərbaycanda sənaye ili elan edilmiĢ və bunun çərçivəsində
tədbirlər planı təsdiqlənmiĢdir. Hazırda iĢlər bu sahədə normativ-hüquqi bazanın təkmilləĢdirilməsi, kadr
potensialının yaxĢılaĢdırılması, rəqabət qabiliyyətinin artırılması və sənaye potensialının
möhkəmləndirilməsi üzrə davam etdirilir. Həmçinin sənayenin inkiĢafı üzrə dövlət proqramı 2015-2020-ci
illər ücün iĢlənib hazırlanmıĢdır ki, bu müddəalar "Azərbaycan - 2020: Gələcəyə baxıĢ" inkiĢaf
Konsepsiyasına əsaslanır. Azərbaycanın dövlət suverenliyi və müstəqilliyi, sistemli Ģəkildə artan xarici
iqtisadi əlaqələri və tədricən dünya iqtisadiyyatına get-gedə daha dərindən inteqrasiyası əsası 1970-1985
illərdə qoyulmuĢ iqtisadi potensiala söykənir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında sənayenin
dinamik yüksəliĢini təmin etmək üçün iqtisadiyyatda struktur islahatları həyata keçirilmiĢ və kompleks
proqramlar iĢlənib hazırlanmıĢdır. Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və gərgin əməyi nəticəsində dövlət
müstəqilliyinin bərpasından sonra ağır vəziyyət həddinə baxmayaraq, qısa tarixi dövr ərzində ölkənin sosialiqtisadi inkiĢafında və eləcə də onun dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası prosesində çox böyük uğurlar
əldə edildi. Müstəqil dövlət quruculuğu prosesi dövründə ən böyük nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki,bu
ölkədə həyata keçirilən inkiĢafın və iqtisadi islahatların nəticəsində mahiyyətinə görə yeni model yaranmıĢ
oldu. (1. )
Ġqtisadi siyasətin əsas məqsədi Azərbaycanın davamlı iqtisadi tərəqqisinin təmin olunmasında Heydər
Əliyevin neft strategiyası idi. Belə bir mühüm sənədin fəlsəfəsi, "Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxıĢ" inkiĢaf
konsepsiyasında ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın maraqlarına yönəlmiĢ siyasətindən irəli gəlir.
Ümumiyyətlə, bütün müstəqillik dövrü ərzində sənayenin inkiĢafına müxtəlif mənbələrdən 40 milyard
manat investisiya qoyulub. Təkcə son dörd ildə qeyri-neft sektorunun 20 iri müəssisəsinə dörd milyard
manatdan çox investisiya qoyulmuĢdur
Qeyd edək ki, son illərdə yeni sənaye müəssisələrinin iĢə salınması hesabına müxtəlif növlər üzrə
məhsulun idxaldan asılılığı azaldılıb. Xüsusən bəzi tikinti materiallarının istehsalı üzrə müəssislərin
istismarı, daxili tələbat olan yerli xammal hesabına təmin edilə bilər.
Məhz XX əsrin 70-ci illərindən etibarən umummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən və müdrik siyasəti
nəticəsində bu günkü uğurlu iqtisadiyyatımızın inkiĢafının bünövrəsi qoyulmuĢdur. Həmin siyasətin uğurlu
davamçısı olan Cənab Prezident Ġlham Əliyevin səy və bacarıqları nəticəsində bir çox iqtisadı islahatlar
həyata keçirilmiĢdir və nəticədə fərdi sahibkarlar üçün çox əlveriĢli Ģərait yaradılmıĢdır. Azərbaycanda
texnoparkların yaradılmasına 2012-ci ildən baĢlanılıb. Sumqayıt Texnologiyalar Parkı (STP) 2009-cu il
dekabr ayının 22-də dövlət baĢçısı Cənab Ġlham Əliyev tərəfindən istismara verilmiĢdir.
Ġlkin olaraq Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Mingəçevir Ģəhərlərində belə parkların yaradılacağı bildirildi.
Həmin vaxtdan bəri bu sahədə iĢlər geniĢləndirildi və qeyd olunan ərazilərdə texnoparkların yaradılmasına
baĢlandı.Texnoparkların yaradılması ölkə iqtisadiyyatı üçün önəmli olmaqla xarici ölkələrdən məhsul
idxalının qarĢısını almaq üçün qeyri-neft sektorunun inkiĢafına təkan verən qüvvə rolunu oynayır.
Qeyd etmək lazımdır ki, inĢaasına 2007-ci ildən baĢlanılan STP bu gün Azərbaycanın qeyri-neft
sektorunda özünün layiqincə yerini tutan müəssisələrdən biridir, regionda texnoparkların yaradılmasında
pioner olmaqla, müxtəlif istehsal sahələri üzrə ixtisaslaĢmıĢ nəhəng zavodlar kompleksidir. Texnoparkın
məhz Sumqayıtda yaradılması Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən inkiĢafına əhəmiyyətli dərəcədə təkan
verməklə yanaĢı, vaxtılə Qafqazda sənaye mərkəzi kimi yaradılan Sumqayıtın tarixi ənənələrinin bərpası
deməkdir.
Sumqayıt Texnoparkının ərazisi 45 hektardır. Parkdakı zavod korpusunun ərazisi isə 140 min
kvadratmetrdir. Sumqayıt Texnoparkında elektroenergetika sənayesi üçün məhsullar hazırlayacaq zavodlar,
sexlər və istehsal xətlərinin yaradılması nəzərdə tutulmuĢdur. Texnoparkın birinci mərhələsi icrası
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çərçivəsində müəssisələrin tikinti-quraĢdırma iĢlərində 2300 nəfərdən çox iĢçi çalıĢmıĢdır.
«Sumqayıt texnoparkı»nın müəyyən hissəsi artıq istifadəyə verilmiĢdir və orada nəhəng tikintiquraĢdırma iĢləri davam etdirilir. Sumqayıtın həqiqətən müasir sənaye Ģəhərinə çevrilməsi üçün bu
texnoparkın böyük əhəmiyyəti vardır. Azərbaycanda innovativ sənaye quruculuğunun nəhəng miqyaslı
layihəsi olmaqla STP investorlara ən uyğun iĢ Ģərtləri və rahat biznes-mühit təqdim edir. Məqsəd investorlara
böyük imkanların təqdim olunmasıdır. STP-nin əsas məsələləri bunlardır:
− Qafqazın və Orta ġərqin kimya sənayesi parkına çevrilməsi;
− yerli istehsalın rəqabət qavamlılığının yüksəldilməsi;
− bu sahədə innovasiya və yüksək texnologiya istehsalının və eyni zamanda sahibkarlığın
geniĢləndirilməsi;
− qeri-neft sektorunun inkiĢafının stimullaĢdırılması;
− regionda kimya sənayesinin əsas tədarükçüsünə çevrilmək;
− kimya sənayesində elm və texnologiyanın inkiĢfı üçün bazanın yaradılması
− Azərbaycanın kimya sənayesi sferasında professional kadr təbəqəsinin formalaĢması .( 3,s.10-28)
Texnoparklar, müasir Ģəraitdə sahibkarlığın inkiĢaf istiqamətlərindən biridir və orada kompleks inkiĢaf
üçün hər bir Ģərait yaradılıb. Texnoparklar resurslara, iĢ qüvvəsinə və bazara əsaslanır. Yerli resurslardan
istifadə olunduğu üçün istehsal olunan məhsul kompleks Ģəkildə ucuz qiymətə baĢa gəlir. Müəyyən
güzəĢtlər, dövlətin himayəçiliyi ilə bilavasitə bu sahə inkiĢaf etdirilir. Müasir bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində
texniki parkların yaradılması kiçik sahibkarlığın inkiĢafının əsas istiqamətidir. Kiçik sahibkarlığın inkiĢafı
üçün bu problemin həlli regionlarda daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Regionlara əhali axınının olması
cəhətdən əhəmiyyətlidir. ĠĢ qüvvəsi ehtiyatları çox olan, Azərbaycanın coğrafi Ģəraitində mühüm rol oynayan
rayonlarda belə parklar yaradılır. Ona görə texnopark hansı regionda yaranırsa, həmin regionun kompleks
sosial-iqtisadi inkiaĢfının əsas istiqamətindən biri olur. Bu sahədə hələ təcrübəmiz az olsa da, gələcəkdə daha
böyük uğurlara nail olmaq olar. Texnopark yaradılması ənənəsi dünyanın bir çox inkiĢaf etmiĢ ölkələrində
tətbiq olunur. Bizdə isə cəmi bir neçə ildir ki, bu təcrübədən istifadə olunur. Amma dünya ölkələrindəki
uğurlu təcrübələri tətbiq etməklə bu sahədə inkiĢaf əldə etmək mümkündür. Bunu ümumiləĢdirib baxmaq və
olan problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Gələcəkdə texnoparklar ölkə iqtisadiyyatında böyük rol
oynayacaq.
Texnoparklar əslində sənaye qovĢaqlarıdır və bu parklar ölkənin sənaye mərkəzlərində yaradıldığı halda
daha yaxĢı nəticə əldə etmək olar. Buna görə də bütün bölgələrimizdə texnoparkların yaradılması o qədər də
yüksək nəticə verməyə bilər. Sovetlər Ġttifaqı dönəmində isə sənaye qovĢaqları deyilən bir məsələ var idi.
Bölgələr, coğrafi mövqeyinə və ölkə iqtisadiyyatında oynadığı rola görə sənaye qovĢaqları seçilirdilər. Ġndi
texnoparkların yerləĢdiyi ərazilər Azərbaycanın həmin sənaye qovĢaqlarındadır. Texnoparklar yerləĢən
Ģəhərlərin inkiĢafı hesabına digər regionların da sosial-iqtisadi yüksəliĢinə təkan vermək olar. Texnoparkların
yaradılması üçün seçilən rayonların bu sahənin inkiĢafında daha böyük əhəmiyyəti olacağı düĢünülür. Digər
regionların resurslarından cəlbetmə yolu ilə vahid park halında bunu inkiĢaf etdirmək mümkündür. Təkcə
ayrı-ayrı regionlar üçün bu parklar yaradılsa, o qədər də əhəmiyyətli olmaya bilər. Bu iĢ həm də elə
qurulmalıdır ki, parka gedən, orada iĢ görməyə maraqlı Ģəxslər çox olsun.
Milli Məclisin Ġqtisadi siyasət komitəsinin üzvü, millət vəkili Vahid Əhmədov deyir: Ölkəmizdə ilk
olaraq texnopark Sumqayıtda yaradıldı və müasir avadanlıqlarla təchiz olundu: Daha sonra Balaxanıda
texnoparkın yaradılmasına qərar verildi və tullantıların emalı ilə bağlı zavod inĢaa edildi. Ġndi gübrə
zavodunun tikintisi ilə əlaqədar orada iĢlər aparılır. Daha sonra Prezident Mingəçevirdə alüminium
komlpeksinin yaradılması ilə əlaqədar sərəncam imzaladı. Ardınca isə Gəncədə və Neftçalada belə
texnoparkın yaradılmasına baĢlanıldı. Bu, pilot layihə olaraq həyata keçiriləcək. Ən son isə Mingəçevirdə
Sənaye parkının yaradılmasına maliyyə ayrıldı. Mingəçevir Azərbaycanın sənaye Ģəhərlərindəndir. Sovet
vaxtında da orada böyük sənaye müəssisələri yerləĢib. Ġndi isə orada sənaye parkları yaradılacaq‖.
Təhlillər göstərir ki, texnoparkların yaradılması Azərbaycan iqtisadiyyatının daha sürətlə inkiĢaf
etməsinə təkan verəcək və xarici ticarət əlaqələri xeyli geniĢlənəcək. Müasir dövrdə dünya iqtisadiyyatının
biliklər, texnologiyalar və innovasiyalar əsasında formalaĢması və inkiĢaf etdirilməsi prosesi davam
etməkdədir. Ġnnovasiya adı altında yeni texnologiyalar, yeni məhsul və xidmət növləri, istehsalın, əməyin və
idarəetmənin təĢkili kimi yeniliklərdən istifadə baĢa düĢülür. Ġnnovasiyanın yeniliyi, iqtisadi cəhətdən
əsaslandırılmıĢ olması, istehlakçıların tələblərini ödəməsi onun zəruri xüsusiyyətləri hesab olunur. Bütün
innovasiya strukturlarının yeni növləri arasında elmi texnoloji parklar özünün çoxfunksionallığı, həll etdiyi
məsələlərin müxtəlifliyi ilə seçilir.
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Texnoparkların yaradılmasının əsas məqsədləri, biliklərin və ixtiraların texnologiyalara çevrilməsi,
həmin texnologiyanın kommersiya məhsuluna çevrilməsi və bu səbəbdən, tədqiqatlara olan milli xərclərin
səmərəliliyinin yüksəlməsi, kiçik elmtutumlu sahibkarlıq sektoru vasitəsilə texnologiyaların sənayeyə
ötürülməsi, elmtutumlu firmaların formalaĢması və onların bazarda təĢəkkülü, elmtutumlu biznes sahəsində
müəssisələrin dəstəklənməsi, sənayenin struktur yenidənqurulması, regional qeyri-mütənasib inkiĢaf
səviyyəsinin azalması, məĢğulluq probleminin qismən həlli, yüksək texnologiyalar sahəsində elmi-texniki
nailiyyətlərin sürətli tətbiqidir.
Qısası texnoparkların yaradılması, ölkədə kiçik və yüksək elm tutumlu sənaye sahələri ilə məĢğul olan
sahibkarlar sinifini formalaĢdıracaq. Texnoparklar həmin sahibkarlara imkan verəcək ki, istehsal etdikləri
məhsullar rəqabətə davamlı olsun, xarici alternativləri ilə keyfiyyət yarıĢında geri qalmasın. ( 2, s. 65)
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В статье магистра А.М.Казымова «Организационно-правовые, организационно-экономические
формы и характеры предпринимательской деятельности в промышленности» нашли отражения
такие вопросы как, предпринимательская деятельность и условия, необходимые для этой деятельности, правовые и экономические формы и характеры предпинимательсива.
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Sahibkarlıq, bazar iqtisadiyyatı içərisində ən əhəmiyyətli aktlardan biri olmasına baxmayaraq onun
nəzəriyyəsi tam mənasıyla həll olunmamıĢdır. Bu mövzudakı ədəbiyyat olduqca geniĢ və sıx olmasına
baxmayaraq, sahibkarlıq mövzusunda iqtisadçılar tərəfindən hələ tam olaraq bir fikir birliyinə varıldığını
söyləmək çətindir. Hətta sahibkarlığın beynəlxalq qəbul edilən bir tərifi də yoxdur. Oxford Ġngilis lüğətinin
tərifinə görə sahibkarlıq, "mənfəət qarĢılığı risk və təĢəbbüsü qəbul edən adam "olaraq qiymətləndirilər. Bu
tərif ilə sahibkarın yüksək dərəcədə riskə getməyə istəkli olduğunu vurğulanmaqdadır . Sahibkarlıq ölkə
iqtisadiyyatlarının canlanması, məĢğulluq imkanlarının artması, rifah səviyyəsinin yüksəlməsi kontekstində
üzərində çalıĢılması və düĢünülməsi lazım olan əhəmiyyətli bir faktdır . ( 4, s. 15)
Tarixi təkamül baxımından insanın sahibkarlıq fəaliyyəti onun «özü üçün», məhsul istehsalı ilə yanaĢı
həm də «özgəsi üçün», bazar üçün digər əmtəələrlə mübadilə məqsədilə məhsul istehsalı dövründən
baĢlamıĢdır. Həmin vaxtlar bir istehsalçı özünün istehsalı olan məhsulu ilə baĢqasının ehtiyacını, baĢqasının
istehsal etdiyi məhsulla isə öz ehtiyacını ödəyə bilmiĢdir. Beləliklə, məhsulların dəyiĢdirilməsi (mübadiləsi)
sahibkarlıq üçün ilkin Ģərt, daha doğrusu çıxıĢ nöqtəsi olmuĢ, bazar münasibətlərinə keçid isə sahibkarlıq
tipli iqtisadiyyata transformasiyanı mümkün etmiĢdir. Sahibkarlıq – iqtisadi azadlığa söykənən, lakin
qanunvericlik aktlarına və təsərrüfat riskinə əsaslanmaqla, cəmiyyətin məhsul və xidmətlərə ehtiyaclarını
ödəmək üçün, məqsədi gəlir əldə etmək və əmlakını çoxaltmaq olan fəaliyyət növüdür. BaĢqa sözlə,
sahibkarlıq fəaliyyətinin motivi və məqsədi, mürəkkəb bazar situasiyalarında, güclü rəqabət mübarizəsi
Ģəraitində heçdə xeyriyyəçilik etmək deyil, maddi marağı, sahibkarlıq gəliri əldə etmək istəyi ilə əlaqədardır.
Sahibkarlığın ilk mərhələlərindən biri olaraq iĢ qurma həvəsinə və motivasiyasına sahib olmaqdır. Hər
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hansı bir Ģəxsin əlində çox yaxĢı bir iĢ fikri olsa belə, əgər lazımlı həvəs və motivasiya yoxsa çox böyük bir
məna daĢımır. Sahibkarlığın subyekti kimi xüsusi Ģəxslər, müəssisələr və kollektivlər ola bilər. Bu halda
sahibkarlar, ya fərdi əmək məsarifləri ilə kifayətlənir, ya da muzdlu əmək ehtiyatlarından istifadə edirlər.
Sahibkarlığın subyekti olan birliklər, müxtəlif təsərrüfat assosiasiyaları, icarə kollektivləri, açıq və qapalı
tipli səhmdar cəmiyyətləri müxtəlif yoldaĢlıq cəmiyyətləri formasında çıxıĢ edirlər.
Müasir bazar iqtisadiyyatının formalaĢması, elmi-texniki tərəqqinin və iqtisadi münasibətlərin inkiĢafı
sahibkarlıq fəaliyyətinin də yeni təĢkilat-hüquqi formalarının meydana gəlməsinə səbəb olmuĢdur. Bu
baxımdan sahibkarlıq fəaliyyətinin aĢağıdakı təĢkilati-hüquqi formalarını fərqləndirmək zəruridir: ( Ģəkil 1.) (
10, s. 47)

YoldaĢlıq

Sahibkarlığın
təĢkilatihüquqi
formaları

Cəmiyyət

Kooperativ
ġəkil 1. Sahibkarlığın təĢkilati-hüquqi formaları
YoldaĢlıq, sahibkar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün yaradılmıĢ Ģəxslər birliyidir. Ġqtisadi
ədəbiyyatda yoldaĢlığın tam yoldaĢlıq və kommandit yoldaĢlıq formaları fərqləndirilir. Tam yoldaĢlıq
əsasında fəaliyyət göstərən müəssisədə müəyyən təsərrüfat fəaliyyətini birgə həyata keçirmək üçün
iĢtirakçılar öz aralarında müqavilə bağlayırlar. Tam yoldaĢlıq zamanı əmlakın formalaĢma mənbələri əsas
etibarı ilə iĢtirakçıların əmanətlərindən ibarət olur. Tam yoldaĢlığa əsaslanan müəssisənin yaradılması
zamanı nizamnamə tələb olunmur. O, təsis müqaviləsi əsasında yaradılır və fəaliyyət göstərir. Təsis
müqaviləsini təsərrüfat yoldaĢlığının bütün iĢtirakçıları imzalayırlar. Təsis müqaviləsində yoldaĢlıq
müəssisəsinin adı, onun yerləĢdiyi ərazi, fəaliyyətin idarə olunması qaydası, yoldaĢlıq müəssisəsində yığıma
yönəldilən kapitalın həcmi və tərkibi, hər bir iĢtirakçının pul əmanətinin həcmi göstərilir. Tam yoldaĢlığa
əsaslanan sahibkarlıq müəssisəsinin iĢtirakçıları öz əmlakları üzərində tam məsuliyyət daĢıyırlar.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin müasir təĢkilat formasından biri də təsərrüfat cəmiyyətləridir. Təsərrüfat
cəmiyyətlərinin aĢağıdakı növləri fərqləndirilir:
1) məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər;
2) əlavə məsuliyyətli cəmiyyətlər;
3) səhmdar cəmiyyətləri;
4) asılı cəmiyyətlər; (6, s. 79)
Bazar münasibətlərinə keçidin ilkin dövrlərində məhdud məsuliyyətli yoldaĢlıq müəssisəsinin
yaradılması geniĢ yayılmıĢdır. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdən fərqli olaraq əlavə məsuliyyətli cəmiyyətin
iĢtirakçıları cəmiyyətin təsis sənədləri əsasında müəyyən edilmiĢ əmanətin dəyəri çərçivəsində istər öz
əmanətləri üzrə öhdəliklərə və istərsə də cəmiyyətin bütün fəaliyyətinə birgə məsuliyyət daĢıyır.
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ĠĢtirakçılardan birinin müflisləĢdiyi Ģəraitdə onun öhdəlikləri qalan iĢtirakçılar arasında əmanətlərə uyğun
proporsional qaydada bölüĢdürülür.
Müasir Ģəraitdə sahibkarlığın ən geniĢ yayılmıĢ formalarından biri səhmdar cəmiyyətidir. Səhmdar
cəmiyyətlərinin əksəriyyəti dövlət və bələdiyyə mülkiyyətinə əsaslanan müəssisələrin özəlləĢdirilməsi yolu
ilə yaradılır. Səhmdar cəmiyyəti təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə nizamnamə fondunu səhm
buraxmaq yolu ilə formalaĢdıran fiziki və ya hüquqi Ģəxslərin könüllü saziĢi əsasında yaradılan müəssisədir.
Səhmdar cəmiyyəti qapalı, yaxud açıq tipli səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılır. Səhmləri yalnız
təsisçilər arasında bölüĢdürülən və təsisçilərin əksəriyyətinin razılığı ilə özgəninkiləĢdirilən cəmiyyət qapalı
tipli səhmdar cəmiyyəti hesab edilir. Səhmləri müstəqil surətdə özgəninkiləĢdirilə bilən cəmiyyət isə açıq
tipli səhmdar cəmiyyəti hesab edilir.
Sahibkarlıq müəssisəsinin təĢkilati-hüquqi formalarından biri də istehsal kooperatividir. Ġstehsal
kooperativi və artellər dedikdə birgə istehsal və ya digər təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Ģəxsi
əməyə və digər iĢtirak növünə əsaslanan vətəndaĢların könüllü birliyi nəzərdə tutulur. Ġstehsal kooperativləri,
kooperativ üzvlərinin əmlakından pay haqları toplanması yolu ilə yaradılır. Bu kooperativin fəaliyyət
sferaları istehsalla yanaĢı, emal, sənaye, kənd təsərrüfatı və digər məhsulların satıĢı, məiĢət xidməti və digər
xidmət göstərənlərdən də ibarət ola bilər. Ġstehsal kooperativinin təsis sənədlərinə onun üzvlərinin ümumi
yığıncağında təsdiq olunan nizamnaməsi daxildir. Ġstehsal kooperativinin ən mühüm xüsusiyyəti onların
səhmlər buraxmaq hüququndan məhrum olması və ümumi yığıncaqda qərarların qəbul edilməsində
kooperativlərin hər bir üzvünün bir səsə malik olmasıdır.
Artıq qeyd edildiyi kimi, sahibkarlıq fəaliyyətinin baĢ tutması üçün kapitalın (əsas və dövriyyə
fondlarının) müəyyən kəmiyyətdə və strukturda sahibkarın mülküyyətində olması həlledici Ģərtlərdən biridir.
Deməli, sahibkarlıq fəaliyyətində, mülküyyət münasibətlərinin düzgün müəyyən olunması və idarə edilməsi
mühüm Ģərtlərdəndir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin klassik forması olan fərdi müəssisədən baĢlamıĢ səhmdar
cəmiyyətinə qədər müəssisələrin (firmaların) hamısında mülküyyət münasibətləri bu və ya digər Ģəkildə, az
və çox dərəcədə mövcuddur.
Göründüyü kimi, sahibkarlıq fəaliyyətinin idarə olunmasında, bu məqsəd üçün təsis edilən təsərrüfat
subyektlərinin yaradılması və ləğvi həlledici dərəcədə mülkiyyət münasibətlərinin mükəmməllik
səviyyəsindən asılı olur. Bu münasibətlər firmanın sahibkarlıq növü kimi fəaliyyətinə ciddi Ģəkildə təsir
göstərirlər; firmanın həm inkiĢafını sürətləndirə və həmdə ləngidə bilərlər. Mülküyyət münasibətləri düzgün
qurulmalı, idarə edilməli, daim nəzarətdə saxlanmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, istehsal firması və
müəssisəsinin təĢkilati-hüquqi formaları bazar iqtisadiyyatına keçmiĢ və keçməkdə olan bütün ölkələrdə
təxminən eynidir, ciddi Ģəkildə fərqlənmirlər.
Firma və müəssisənin konkret forma və növləri körtəbii deyil, elm və texnikanın inkiĢafı, istehsalın
təmərküzləĢməsi və ixtisaslaĢması, səmərəli təsərrüfat əlaqələrinin qurulması, ümumiyyətlə isə, dövrün
özünün tələblərinə uyğun, həmin tələblər nəzərə alınmaqla yaradılır. Bu baxımdan hər bir ölkənin
iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidi, onun, müəssisələrin idarə edilməsində, onların təĢkilati-hüquqi
formalarında ciddi dəyiĢikliklərə səbəb olur, onlar tədricən bazar münasibətlərinə uyğunlaĢırlar.
Beləliklə, müəssisələr (firmalar) - fərdi, Ģərikli, payçı və Ģərikli (kommandit ortaqlıqlar), məhdud
məsuliyyətli müəssisələr, əlavə məsuliyyətli müəssisə və səhmdar cəmiyyəti kimi təĢkilati-hüquqi
formalarda yaradıla bilər.( 1, s. 3)
Əgər tam ortaqlığın iĢtirakçısı bir nəfərdirsə, o, fərdi firma adlanır. Fərdi firma – sahibkarlıq
fəaliyyətinin ən klassik formalarından biridir. Bunlar, adətən, bir Ģəxsin mülkiyyəti əsasında təĢkil olunur.
Bununla yanaĢı, belə firmalar baĢqa mülkiyyətlərə məxsus olan müəssisələrin satın alınması yolu ilə də
yaradıla bilər. Bu tip firmaların idarə olunması, bir qayda olaraq, sahibkarın özü tərəfindən həyata keçirilir.
Bir sıra hallarda sahibkar öz müəssisəsinin idarə olunmasını menecerlərə həvalə edə bilər, lakin belə halda da
firmanın fəaliyyəti üzərində ümumi nəzarət sahibkarın ixtiyarında qalır. Fərdi firmaların sahibkarlıq
sahəsində geniĢ yayılması onun bir sıra üstünlükləri ilə izah edilir. Bu üstünlüklərə aĢağıdakılar aid edilir:
– təĢkilinin mürəkkəb olmaması;
– azadlığının qeyri-məhdudluğu – sahibkar öz fəaliyyətində bütün məsələlər üzrə
qərarlar verməkdə müstəqildir, tam azaddır (fəaliyyət profilini və istehsal
proqramının müəyyən edilməsində, iĢçi götürmək və azad etməkdə, tərəf
müqabillərinin seçilməsində və müqavilələr bağlamaqda və s.);
– güclü maddi maraqın olması – sahibkarlıq gəlirinin yalnız sahibkara çatması. ( 9, s. 51)
Tam ortaqlığın iĢtirakçılarının sayı iki və daha çox saydadırsa, onda bu payçı və Ģərikli firma adlanır.
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ġərikli istehsal firması ən azı iki fiziki və ya hüquqi Ģəxslər tərəfindən müqavilə əsasında təsis edilir. Həmin
Ģəxslər firmanın öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə görə bütün əmlakları ilə məsuliyyət daĢıyırlar. Əgər
firmaya sonradan hər hansı baĢqa bir fiziki və ya hüquqi Ģəxs daxil olarsa, bu halda yeni Ģərik digər Ģəriklər
kimi firmanın mövcud olan borclarına görə bütün əmlakı ilə məsuliyyət daĢımalı olur.
Məhdud məsuliyyətli müəssisələr (firmalar) bir və ya bir neçə fiziki və (və ya) hüquqi Ģəxs tərəfindən
yaradılan, nizamnamə fondu təsis müqaviləsi ilə müəyyən edilən həcmdə paylara bölünən müəssisədir.
Müəssisənin təsisçiləri onun öhdəliklərinə görə ancaq nizamnamə fonduna qoyduqları payları həcmində
məsuliyyət daĢıyırlar. Təsisçilərdən hər hansı biri müəssisədən çıxdıqda öz payını geri almaq hüququna
malik olur.
Əlavə məsuliyyətli müəssisənin (firmanın) məhdud məsuliyyətli müəssisədən fərqi ondan ibarətdir ki,
onun iĢtirakçıları müəssisənin öhdəliklərinə görə nizamnamə fonduna qoyduqları paylarının Nizamnamə ilə
müəyyənləĢdirilən və hamısı üçün eyni olan misli miqdarında subsidiar məsuliyyət daĢıyırlar. ĠĢtirakçılardan
biri öz payını ödəmək imkanına malik deyildirsə, bu pay digər iĢtirakçılar arasında onların paylarına uyğun
olaraq bölünür. ( 7, s. 56)
Sahibkarlığın əsas təĢkilati-iqtisadi formalarına Ģəkil 2. - də nəzər salaq.
Konsern – kapitalın və istehsalın yüksək səviyyədə təmərküzləĢməsi və mərkəzləĢməsi əsasında
yaradılmıĢ səhmdar cəmiyyətidir. Konsern özünün müxtəlif törəmə Ģirkətlərin səhmlərə nəzarət paketini əldə
edir. Eyni zamanda, onun (konsernin) törəmə müəssisələri digər, bəzi hallarda hətta əcnəbi ölkələrin səhmdar
cəmiyyətlərinin səhmlərinə nəzarət paketini ala bilərlər. (8, s. 179-180)

Assosiasiya

Konsern

Konsorsium

Sindikat

Sahibkarlığın
təĢkilatiiqtisadi
formaları

Maliyyəsənaye qrupları

Kartel
Səkil 1. Sahibkarlığın təĢkilati-iqtisadi formaları

Konsorsium – konkret və həm də, miqyasına görə nəhəng bir iqtisadi layihəni reallaĢdırmaq üçün
müəssisə və təĢkilatların müqaviləyə əsaslanan müvəqqəti birliyidir. (8, s. 183-184)
Kartel – iqtisadi-təyinati, konstruksiyası və hazırlanma texnologiyasına görə həmcins məhsul istehsal
edən müəssisələrin ittifaqıdır. Kartelin müəssisələri istehsal və kommersiya müstəqilliklərini və hüquqi Ģəxs
statuslarını saxlayır, tərəfdaĢ sahibkarlar isə istehsal və satıĢda öz payları, satıĢın Ģərtləri, qiyməti və bazar
barədə razılığa gəlirlər. Hazırda kartelə daxil olan iri trestlər bazarda inhisar yaratmaq əsasında maksimum
mənfəət əldə etmək uğrunda mübarizə aparırlar.
Sindikat – kartel tipli inhisar birliyinin formalarından olub məqsədi iĢtirakçılar (tərəflər) arasında satıĢ
və xammal tədarükü sahələrindəki rəqabəti azaltmaq və bazarlara nəzarət yolu ilə inhisar mənfəəti əldə
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etməkdir. Karteldən fərqli olaraq sindikatın (əsas) xüsusiyyəti məhsul satıĢının təmərküzləĢdirilməsidir. (8, s.
190)
Müasir dövr üçün yeni olan sahibkarlığın təĢkilati-iqtisadi formalarından biri maliyyə-sənaye
qruplarıdır (MSQ). Hələ 23 aprel 1996-cı ildə qəbul olunmuĢ «Maliyyə-sənaye qrupları haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu»nun ikinci maddəsində deyilir: «Maliyyə- sənaye qrupu istehsalın
rəqabət qabiliyyətini və səmərəliliyini yüksəltmək, elmi-texniki tərəqqini sürətləndirmək, investisiya
layihələri və proqramlarını birgə həyata keçirmək məqsədi ilə qrup iĢtirakçılarının maddi və maliyyə
ehtiyatlarını müqavilə əsasında birləĢdirmək və investisiyalar cəlb etmək üçün yaradılır».
Ölkəmizdə də sahibkarlıq fəaliyyətini inkiĢaf etdirmək üçün bir çox addımlar atılmıĢdır. Sahibkarlıq
fəaliyyətinin hüquqi bazasının təĢkilinin əsasında dayanan normativ hüquqi aktlar sırasında ―Sahibkarlıq
fəaliyyəti haqqında‖ qanun xüsusilə seçilir və Ulu öndər H.Əliyev tərəfindən 1992 –ci il 15 dekabr tarixində
qəbul edilmiĢdir. Sahibkarlığın inkiĢafına istiqamət verən qeyd edilən qanun respublikada sahibkarlığın
prinsiplərini, həmçinin bu sahəylə məĢğul olanların hüquqlarını və bundan doğan vəzifələrini, dövlət
vasitəsilə sahibkarların müdafiəsinin forma və məqsədlərini, üsullarını və hər iki subyektin (dövlət və
sahibkar) qarĢılıqlı münasibətlərini təcəssüm etdirir. ( 3, s. 5)
―Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında‖ qanunun təsir dairəsiningeniĢləndirilməsi, hüquqi bazasının möhkəm
əsaslar üzərində qurulması məqsədi ilə ölkə rəhbərliyi tərəfindən hər ili əhatələyən əlavələrin və
dəyiĢikliklərin tətbiqi haqqında uyğun olaraq fərman və sərəncamlar imzalanaraq hüquqi qüvvəsi təsdiq
edilir.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢafı tempinin artırılması, ölkə miqyasında əlveriĢli Ģərtləri özündə əks
etdirən sahibkarlıq mühitinin mövcud durumunun sürətləndirilməsi və bu sahə ilə məĢğul olan subyektlərin
fəaliyyət prosedurlarının sadələĢdirilməsi məqsədiylə ölkə rəhbərinin 2007 –ci il 25 oktyabrda imzaladığı
sərəncama uyğun surətdə bu fəaliyyətdə çalıĢan subyektlərin fəaliyyətləri ―bir pəncərə‖ prinsipinə müvafiq
surətdə qurulmuĢdur və 2015 –ci ilin yekun statistikasına baxdıqda bu məqsədin uğurla həyata keçirildiyi
aydın görünür. Prezidentin imzaladığı sərəncama uyğun surətdə bu prinsipin tətbiq edilməsi məqsədiylə
vahid dövlət qeydiyyatını reallaĢdırılan qurum kimi Vergilər Nazirliyi təsbit edilmiĢdir.
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MÜASĠR DÖVRDƏ AZƏRBAYCANIN XARĠCĠ ĠQTĠSADĠ SĠYASƏTĠNĠN
TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ
Müasir dövrün başlıca qanunauyğunluqlarından biri dünya ölkələrinin inkişafının günü-gündən
tamlaşan və özü-özünə inkişaf edən sistem kimi formalaşan dünya iqtisadiyyatından asılılığının artmasıdır.
Bu proses ictimai istehsalın inkişafının daha yüksək səviyyəsi olan çox tərəfli və mürəkkəb iqtisadi
münasibətlərdən ibarət olan dünya iqtisadiyatının yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Dünya iqtisadiyatının
inkişafında iştirak edən ölkələr bu prosesdə təbii olaraq müxtəlif rollar yerinə yetirməklə yanaşı, eyni
zamanda müxtəlif vəzifələri həll edirlər. Bu ölkələrin hər birinin ən başlıca məqsədi bəşəriyyətin malik
olduğu məcmu iqtisadi potensialdan maksimum üstün istifadə etməkdir. Bununla yanaşı hər bir ölkənin
beynəlxalq əhəmiyyəti o ölkənin iqtisadi potensialı, dünya əmtəə və xidmətlər istehsalında rolu,
texnologiyasının, maliyyəsinin dünya iqtisadi sistemində payı ilə müəyyənləşir.
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DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC POLICY
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One of the major trends of the modern era is the increasing dependence of world countries on the world
economy, which is gradually becoming full-fledged and emerging as a self-sustaining system. This process
has led to the emergence of a world-wide, multi-sided and complex economic relationship, which has a
higher level of public production development. Countries involved in the development of the world economy,
naturally, perform different roles in this process, but at the same time solve different tasks. The ultimate goal
of each of these countries is to maximize the total economic potential of humanity. At the same time, the
international significance of each country is determined by the economic potential of that country, its role in
world commodity and services, its technology, and its share in the global economic system.
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
АЗЕРБАЙДЖАНА В СОВРЕМЕННОМ СРОКЕ
Одной из основных тенденций современной эпохи является растущая зависимость мирового развития от мировой экономики, которая постепенно развивается и развивается как самодостаточная система. Этот процесс привел к появлению всемирных, многогранных и сложных экономических
отношений, которые имеют более высокий уровень развития общественного производства. Страны,
вовлеченные в развитие мировой экономики, естественно, выполняют разные роли в этом процессе,
но в то же время решают разные задачи. Конечной целью каждой из этих стран является максимизация общего экономического потенциала человечества. В то же время международное значение
каждой страны определяется экономическим потенциалом этой страны, ее ролью в мировых товарах и услугах, ее технологиями и ее долей в глобальной экономической системе.
Ключевые слова: экономическая политика, международные экономические отношения, внешняя
торговля
Dünyada iqtisadi proseslərin getdikcə daha yüksək səviyyədə beynəlmiləlləĢməsi və iqtisadi
inteqrasiyanın daha da artdığı müasir Ģəraitdə bu proseslərin məzmununu təĢkil edən beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin araĢdırılması, onun inkiĢaf meyllərinin müəyənləĢdirilməsi hər bir ölkə üçün mühüm
aktuallıq kəsb etdiyini nəzərə alsaq, yeni müstəqillik əldə etmiĢ və dünya təsərrüfatına inteqrasiya olunmaq

448

xətti götürmüĢ Azərbaycan Respublikası üĢün xüsusilə aktual olduğunu qeyd etməliyik. Beynəlxalq iqtisadi
münasibətlər beynəlxalq əmək bölgüsünə əsaslanan müxtəlif dünya ölkələrinin milli iqtisadiyyatları arasında
yaranan elmi-texniki, istehsal, ticarət, maliyyə-valyuta, pul-kredit və informasiya münasibətlərindən ibarət
olan müxtəlif təsərrüfatçılıq münasibətləri sistemi kimi özünü göstərir. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
təsərrüfatçılıq həyatının inkiĢafının ümumi qanunauyğunluqları əsasında inkiĢaf etsə də, özünə məxsus əsaslı
xüsusiyyətlərə malikdir: - təsərrüfatçılıq münasibətləri milli sərhədlər çərçivəsindənkənara çıxır və daha
geniĢ əraziləri əhatə edir; - tərkibinə və həcminə görə yeni əlavə ehtiyatlar iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilir; beynəlxalq miqyasda ayrı-ayrı ölkələr tərəfindən xaricə istehsal amillərinin və onların nəticələrinin
yerləĢdirilməsi baĢ verir; - belə dünya təsərrüfatçılıq əlaqələrini təmin edən xüsusi (maliyyə, valyuta, gömrük
və s.) alətlər və mexanizmlər fəaliyyət göstərir; - yaradılan beynəlxalq və milli xüsusi təĢkilati strukturların
iĢtirakı və köməkliyi ilə bu ölkələr arasında iqtisadi əlaqələr həyata keçirilir və tənzimlənir. Belilklə, müasir
Ģəraitdə hər hansı ölkə ümumbəĢəri nailiyyətlərə əsaslanaraq özünün milli iqtisadiyyatını sürətlə inkiĢaf
etdirmək, ölkə əhalisinin maddi rifah halını yüksəltmək istəyirsə, onda beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin
iĢtirakçısına çevrilməli və xalqın milli mənafelərini daha yüksək səviyyədə əks etdirən mövqe tutmalıdır. Bu
məqsədə nail olunması isə beynəlxalq itisadi münasibətlərin daha dərindən və inkiĢafda öyrənilməsini tələb
edir. Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra onun xarici iqtisadi siyasətinin
mühüm istiqamətlərindən birini beynəlxalq maliyyə-kredit və iqtisadi qurumlarla əlaqələr təĢkil etmiĢdir.
Ötən dövr ərzində bu sahədə kifayət qədər iĢ görülmüĢdür. Azərbaycan, demək olar ki, bütün nüfuzlu
beynəlxalq qurumlara, o cümlədən 1992-ci ildə Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Dünya Bankına, Avropa
Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankına, Ġslam ĠnkiĢaf Bankına, 1999-cu ildə Asiya ĠnkiĢaf Bankına üzv qəbul
edilmiĢdir. 1920-ci ildə ADR müstəqilliyini itirdikdən sonra xarici iqtisadi əlaqələr SSRĠnin dövlət inhisarı
altında cəmləĢmiĢdi. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin Moskva tərəfindən müəyyən olunduğu bir
Ģəraitdə respublikada bu sahənin idarə olunması üçün hər hansı quruma ehtiyac duyulmurdu. Azərbaycanın
iqtisadi əlaqələri Ģərti olaraq SSRĠ-nin tərkibində baĢ verirdi. 1991-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının
sahələri üzrə məhsul göndərilməsi (daxili qiymətlərlə) cəmi – 12,2 mln. rubul olmuĢdursa, ondan xaricə
ixracat cəmi 744 min manat idi. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri SSRĠ-nin tərkibində mübadilə
əlaqələrindən 16,7 dəfə az idi. Qeyd olunan bu əlaqələr də Moskva inhisarı altında həyata keçirilirdi.
Texnologiyanın, iĢçi qüvvəsinin hərəkəti isə daha çox qapalı və birtərəfli xarakter daĢıyırdı. Siyasi
istiqlaliyyət əldə edildikdən sonra Azərbaycanın iqtisadi inkiĢafının əsas məsələlərindən biri xarici iqtisadi
əlaqələrin düzgün istiqamətdə qurulması zərurəti olmuĢdur. Azərbaycan hazırda dünyanın 84 ölkəsi ilə
qarĢılıqlı iqtisadi-ticarət əlaqələrinə malikdir. Ölkənin iqtisadi potensialı, xammal və mineral ehtiyatlarla
zənginliyi, təbii Ģəraiti və əlveriĢli iqtisadi-coğrafi mövqeyi əməkdaĢlıq imkanlarını artırır. Göstərilən faktlar
son illər xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində baĢ verən struktur və keyfiyyət dəyiĢikliklərinə əyani sübutdur və
eyni zamanda, Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya əlaqələrinə qoĢulmasının nümunəsidir.
Xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaĢlıq Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının çoxĢaxəli inkiĢafını təmin etmək
üçün böyük üstünlüklər verir. Məhz buna görə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaĢması Ģəraitində
xarici ölkələrlə qarĢılıqlı iqtisadi əlaqələr və bu əlaqələrin inkiĢafı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan
dövləti son illər ayrı-ayrı ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrin inkiĢafına xüsusi əhəmiyyət verir. Artıq bu sahədə
müsbət nəticələr əldə edilmiĢ, qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi üçün yeni istiqamətlər
müəyyənləĢdirilmiĢdir. Prezident Ġlham Əliyevin xarici dövlətlərə səfərləri, eləcə də Azərbaycanın və
tərəfdaĢ ölkələrin müxtəlif səviyyəli nümayəndə heyətlərinin qarĢılıqlı görüĢləri hazırda bu iĢə güclü təkan
vermiĢdir. Elə bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin coğrafiyası ildən-ilə geniĢlənir.
Ölkəmizin ikitərəfli əməkdaĢlıqda qonĢu dövlətlərlə əlaqələri mühüm əhəmiyyət daĢıyır. Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini bərpa edəndən rəsmi Bakı bu məqama xüsusi diqqət yetirmiĢ, mehriban qonĢuluq
münasibətlərinin möhkəmlənməsi naminə səyini əsirgəməmiĢdir. Ayxan Nəsibli, ―Tədqiqat: Azərbaycanda
ticarət dinamikası və ticarət məhdudiyyətlərinin adambaĢına düĢən xərcləri‖, Azad DüĢüncələr Assosiasiyası,
Bakı, 2011 53 Bu fikri Türkiyənin timsalında nəzərdən keçirək. Adı çəkilən qardaĢ və dost dövlətlə əlaqələr
daim yüksələn xətlə inkiĢaf edir. Həm regionun, həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına
töhfə verən Cənubi Qafqaz enerji dəhlizi, ilk növbədə, Azərbaycan və Türkiyənin siyasi iradəsi ilə
gerçəkləĢmiĢdir. Hazırda bu dəhlizi daha da gücləndirmək üçün yeni bir layihəyə baĢlanılmıĢdır. BaĢqa
sözlə, Azərbaycandan nəql olunacaq təbii qazın Türkiyə üzərindən tranzit daĢınması məqsədilə boru xəttinin
inĢasını nəzərdə tutan TANAP layihəsinə start verilmiĢdir. Həmçinin bu gün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
layihəsinin reallaĢdırılması da uğurla davam edir. Heç bir xarici Ģirkətin və beynəlxalq maliyyə təĢkilatının
iĢtirakı olmadan məhz Azərbaycanın təĢəbbüsü ilə gerçəkləĢdirilən bu layihə ġərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin

449

fəallaĢmasına, yükdaĢımaların əhəmiyyətli dərəcədə artmasına və nəticə etibarilə regional inkiĢafın
sürətlənməsinə gətirib çıxaracaqdır. Ġkitərəfli əməkdaĢlıqda qonĢu Rusiya ilə olan münasibətlərə də mühüm
önəm verilir. Azərbaycanın bu ölkə ilə müxtəlif sahələrdə əlaqələri ildən-ilə geniĢlənir. Hazırda Rusiya
respublikamızın əsas ticarət tərəfdaĢlarından biridir. Dövət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, 2013cü ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2 milyard ABġ dollarından çox olmuĢdur. Onu da
xatırladaq ki, Azərbaycan Rusiya Federasiyasının əksər subyektləri ilə birbaĢa əməkdaĢlıq əlaqələri yaratmıĢ,
onların bəziləri ilə hökumətlərarası saziĢlər bağlanılmıĢdır. Bu gün qonĢu ölkənin 70- dən artıq regionu
Azərbaycanla əməkdaĢlıq edir və qarĢılıqlı ticarət dövriyyəsinin 70 faizindən çoxu həmin regionların payına
düĢür. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, 2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarında Azərbaycan
Respublikasının rezidentləri dünyanın 148 ölkəsinin hüquqi və fiziki Ģəxslərilə ticarət əməliyyatları həyata
keçirmiĢ, 102 ölkəyə əmtəə ixrac olunmuĢ, 140 ölkədən idxal olunmuĢdur. Xarici ticarət dövriyyəsi
iĢtirakçılarının 29- u Amerika, 49-u Avropa, 38-i Asiya ölkələri və digərləridir. On iki ay ərzində xarici
ticarət dövriyyəsi 39,7 milyard ABġ dolları təĢkil etmiĢ və 2012-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4 faiz
artmıĢdır. Dövriyyənin 30 Zahid Məmmədov, ―Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri‖, Bakı,
2004. 54 milyard dolları ixracın, 9,7 milyard dolları idxalın payına düĢmüĢ, nəticədə 20,3 milyard dollarlıq
müsbət saldo yaranmıĢdır. Qeyri-neft məhsullarının ixracı 2012-ci ilin yanvar-dekabr ayları ilə müqayisədə
7,4 faiz artaraq 1,6 milyard dollar təĢkil etmiĢdir. AdambaĢına düĢən qeyri-neft məhsullarının ixracı 10,1
dollar artaraq 172,9 dollara bərabər olmuĢdur.58 Azərbaycanın dövlət səviyyəsində reallaĢdırdığı xarici
iqtisadi siyasət strategiyasına, strateji məhsulların idxalında və ixracında bütün fiziki və hüquqi Ģəxslərin
bərabərhüquqlarının təmin olunması və inhisarçılığın qarĢısının alınması istiqamətində görülən iĢlər, daxili
bazarın marketinqinin düzgün qurulması, gömrük əlaqələrinin sadələĢdirilməsi, xarici ticarətin
liberallaĢdırılması, eləcə də əlveriĢli investisiya mühitinin yaradılması və s. məsələlər və o cümlədən, xarici
iqtisadi əlaqələrin həcminin və coğrafiyasının bir qədər də geniĢləndirilməsi daxildir. Bundan baĢqa, 2020-ci
ilə qədər Azərbaycanın iqtisadi inkiĢaf konsepsiyasında qeyri-neft sektorunun həcminin adambaĢına 1000
ABġ dollarına və yaxud ümumilikdə 10 milyard dollara qədər artacağı hədəf olaraq müəyyənləĢdirilmiĢdir.
Eyni zamanda, 2020-ci ildə ölkəmizin qeyri-neft ixracının ümumi idxala bərabər olacağı da proqnozlaĢdırılır.
Bu isə Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin geniĢlənməsində, neft hasilatının tükəndiyi dövrdə ticarət
saldosundakı üstünlüyün qorunub saxlanmasında müsbət rol oynayacaqdır. Azərbaycanın müstəqillik
qazanması onun həm qonĢu ölkələrlə, həm də dünyadövlətləri ilə iqtisadi, həmçinin xarici ticarət əlaqələrinin
artmasına təkan verdi. Ən əsası isə müstəqillikdən sonra Azərbaycan dünyada müstəqil iqtisadi və hüquqi
subyekt kimi tanınmağa baĢlandı. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində keçmiĢdə mövcudolmuĢ bir sıra
əlaqələrin itirilməsi səbəbindən iqtisadiyyatın bütün sferalarında olduğu kimi, ticarət sahəsində də böhran
prosesləri nəzərə çarpmağa baĢladı. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid də ölkə iqtisadiyyatına
bir sıra çətinliklər yaratdı. Ən böyük çətinliklərdən biri isə təkcə baĢqa ölkələrlə hansı məhsul və ya xidmət
növünün ticarətini aparmaqla deyil, həm də nə istehsal etməkləbağlı idi. Bu istiqamətdə təkcə Azərbaycan
yox, bütün keçmiĢ sovet ölkələri çətinliklərlə üzləĢməli oldu. Çünki iqtisadiyyatının birdən-birə bir iqtisadi
sistemdən digərinə keçməsi heç də asan proses deyil. Buna nail olmaq üçün iqtisadiyyatda bir sıra islahatlar
aparılmalı və onun strukturu müasirləĢdirilməli idi. Göründüyü kimi, belə bir Ģəraitdə Azərbaycan
iqtisadiyyatının qarĢısında duran əsas məsələ ilk növbədə ölkə iqtisadiyyatında sabitlik yaratmaqla yanaĢı,
həm də bir iqtisadi sistemdən digərinə adlamaqla keçid dövründən minimum itkilərlə çıxmaq idi. Bunun
üçün isə ölkə iqtisadiyyatının beynəlxalq əmək bölgüsündə öz yerini tutması çox vacib idi. Praktik olaraq,
son illər xarici ticarət dövriyyəsində müĢahidə edilən ciddi artımlar da məhz sözügedən islahatların nəticəsi
kimi qiymətləndirilməlidir. Lakin 1994-cü ildə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Azəri", "Çıraq",
"GünəĢli" yataqlarının dərin su qatlarındakı neftin birgə iĢlənməsi haqqında "məhsulun pay bölgüsü" tipli
müqavilə imzalandı. Müqavilə öz tarixi, siyasi və beynəlxalq əhəmiyyətinə görə "Əsrin müqaviləsi"
adlandırıldı."Əsrin müqaviləsi"ndə dünyanın 8 ölkəsinin (Azərbaycan, ABġ, Böyük Britaniya, Rusiya,
Türkiyə, Norveç, Yaponiya və Səudiyyə Ərəbistanı) 13 ən məĢhur neft Ģirkəti (Amoko, BP, MakDermott,
Yunokal, ARDNġ, Lukoyl, Statoyl, Eksson, Türkiyə Petrolları, Penzoyl, Ġtoçu, Remko, Delta) iĢtirak edib.
"Əsrin müqaviləsi" Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edilib və 12 dekabr 1994-cü
ildə qüvvəyə minib. Bu müqaviləyə əsasən ümumi təmiz gəlirdən Azərbaycanın payına 80%, investorların
payına isə 20% düĢür. Azərbaycanın ixrac potensialının artmasında "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması
Ģübhəsiz əsas amillərdəndir.60 Ən önəmli məqamlardan biri də məhz ölkə Prezidentinin rəhbərliyi altında
ölkənin ixrac potensialının artırılması ilə bağlı atılan addımlardır.Belə ki, Azərbaycan Prezidenti Ġlham
Əliyev ölkəmizin xarici iqtisadi əlaqələrinin geniĢləndirilməsinin əhəmiyyətini bəyan edərək bildirmiĢdir ki,
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Azərbaycan tərəfindən bu gün müxtəlif ölkələrdə və eləcə də Avropa Ġttifaqı məkanında investisiya
imkanları araĢdırılır və artıq ilkin addımlar atılır. Bu, bizim maliyyə resurslarımızın Ģaxələndirilməsi üçün
əhəmiyyətlidir. ― Hazırda Almaniya, ABġ, Yaponiya və s. kimi dünyanın bir çox inkiĢaf etmiĢ ölkələri də
demək olar ki, bugünkü iqtisadi güclərinə ilk növbədə beynəlxalq ticarətdə və əmək bölgüsündə hər hansı bir
sahə üzrə ixtisaslaĢmaqla nail olublar. Bu baxımdan yanaĢdıqda isə beynəlxalq ticarətin bir sıra üstünlükləri
önə çıxmıĢ olur. Onun əsas üstünlüklərindən biri daha az xərclə daha çox qazanc əldə etmək, ölkəyə valyuta
daxilolmalarını artırmaq və rifah yaratmaqdan əlavə, həm də dünya miqyasında sabitliyə təminat verməsidir.
Bu gün dünya iqtisadiyyatında bir-iki ölkəni çıxmaq Ģərtilə qapalı iqtisadiyyata malik olan ölkələr mövcud
deyil. Digər tərəfdən, əgər hətta az sayda qapalı sistemə malik olan ölkələr mövcud olsa da belə, onların
dünya iqtisadiyyatındakı payı və gücləri olduqca zəifdir. Son illər Azərbaycanın ticarət dövriyyəsi 7 dəfə
artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, Azərbaycanın müstəqillik əldə etdiyi 1991-ci illə
müqayisədə ticarət dövriyyəsinin həcmi 7 dəfə artıb. Belə ki, 1991-ci ildə ticarət dövriyyəsinin həcmi cəmi 4
milyard ABġ dolları təĢkil etmiĢdirsə, ötən il bu rəqəm 30 milyard dollara yaxın olmuĢdur. Digər tərəfdən,
əgər müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanın əsas ticarət partnyorları Rusiya və digər MDB ölkələrindən
ibarət idisə, sonrakı illərdə bu nisbət Avropa Birliyi ölkələrinin xeyrinə dəyiĢib. "Əsrin müqaviləsi"
çərçivəsində neft hasilatının artması ölkəmizin xarici iqtisadi əlaqələrinin də geniĢlənməsinə səbəb olmuĢdur.
Neft ixracının müəyyən səviyyədə artımı xarici ticarət dövriyyəsinin artımına da eyni səviyyədə təsir
göstərir. AraĢdırmalar göstərir ki, xarici ticarət dövriyyəsi ilə neft ixracı arasında pozitiv korrelasiya əlaqəsi
var. Yəni neft ixracı artdıqca xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi də artır. Bununla yanaĢı, son illər, xüsusən də
2011-ci ildən baĢlayaraq, ixracda qeyrineft sektorunun payının artması müsbət hal kimi
qiymətləndirilməlidir. Belə ki, əgər 2010-cu ildə ixracatın 98%-ni neft məhsulları təĢkil edirdisə, ötən il bu
rəqəm 89%- dək azalıb. 2012-ci ilin birinci rübünün yekunlarına görə, bu göstərici 86%-dək azalıb ki, bu da
qeyri-neft sektorunun payının artmasından xəbər verir. Neft ölkəsi olan Azərbaycanda ixracatın 14%-ni
qeyri-neft məhsulları təĢkil etməsi müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir. 57 Böhran dövrü olmasına
baxmayaraq, Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları da artıb. Rəsmi məlumatlara əsasən, Azərbaycanın
strateji valyuta ehtiyatları 43 milyard ABġ dollarına çatıb. Bunun təqribən 8 milyard ABġ dollarını və ya
17%-ni Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları təĢkil edir. 2010-cu illə müqayisədə Mərkəzi Bankın valyuta
ehtiyatları təqribən 10%-ə qədər artıb. Strateji valyuta ehtiyatlarının artması ilk növbədə ölkənin iqtisadi
imici baxımından çox əhəmiyyətlidir. Bu, həm də ölkəyə investisiya axını baxımından olduqca vacibdir.
Çünki investorlar həmiĢə sabit iqtisadiyyatlı ölkələrə kapital qoymağa meyilli olurlar. Bu baxımdan
Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının artması investorlar üçün mesaj rolunu oynayır. Yəni bu, ölkənin ödəniĢ
qabiliyyətli və öhdəliklərini vaxtında yerinə yetirmək qabiliyyətində olduğunu göstərir. Xarici ticarət
dövriyyəsinin artımı fonunda Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların da həcmi artmaqda davam
edir. Belə ki, rəsmi məlumatlara əsasən 1994-cü ildən bu günə kimi ölkə iqtisadiyyatına qoyulan
investisiyaların həcmi 100 milyard ABġ dollarını ötüb. Xarici ticarət dövriyyəsinə görə, Azərbaycan Cənubi
Qafqazda alternativsiz liderdir. Belə ki, qonĢu Gürcüstan və Ermənistanın illik xarici ticarət dövriyyəsi cəmi
7 milyard dollardır. Bu Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsindən 5 dəfəyə yaxın azdır. Göründüyü kimi,
regionun xarici ticarət döriyyəsinin əhəmiyyətli hissəsi Azərbaycanın payına düĢür. Xarici iqtisadi əlaqələrdə
inkiĢaf etmiĢ ölkələrin payı artmaqdadır. Müstəqillik illərində Azərbaycanın xarici ticarətinin strukturu
dəyiĢikliyə uğradığı kimi, onun ticarət partnyorlarının da tərkibi dəyiĢib. Son illərdə MDB ölkələrinin
Azərbaycanın xarici ticarətindəki payı getdikcə azalır. Bu həm də onunla baglıdır ki, neft ixracı artdıqca
ümumi xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi də artır ki, bu da həmin ölkələrin payının azalmasına səbəb olur.
Çünki, Azərbaycan nefti əsasən Avropa bazarına ixrac olunur.MDB ölkələri ilə xarici ticarət dövriyyəsinin
həcmi ildən-ilə artsa da bu onun ümumi ticarət dövriyyəsindəki payının azalmasına ciddi təsir edə bilmir.
Belə ki, Azərbaycanla MDB ölkələri arasındakı xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 4 milyard dollar olsa da,
keçmiĢ ittifaq ölkələrinin ticarət dövriyyəsində payının azalması ölkəmizin inkiĢaf etmiĢ ölkələr, xüsusən də
Avropa Birliyi ilə əlaqələrinin geniĢləndirilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, 2006-cı illə müqayisədə MDB ölkələri
ilə xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 1,5 dəfə və ya 1 milyard 341 milyon ABġ dolları artıb. Lakin bu
ümumi ticarət dövriyyəsinin həcmində MDB ölkələrinin payının azalmasının qarĢısını ala bilməyib. MDB
ölkələri arasında Azərbaycanla ən çox ticarət dövriyyəsinə malik olan ölkə Rusiya Federasiyasıdır. Bu
ölkənin Azərbaycanın ticarət dövriyyəsindəki payı 50%-dir. Digər MDB ölkələri ilə müqayisədə Rusiyanın
daha böyük üstünlüyə malik olmasının səbəbi bu ölkənin Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları üçün
böyük bazara sahib olmasıdır. Azərbaycanla Rusiya arasında keçmiĢdə mövcud olmuĢ iqtisadi-ticari əlaqələr
də bu dövriyyənin artmasında baĢlıca rol oynayır.62 Hazırda Azərbaycanın ən böyük ticarət partnyorları
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arasında Avropanın və dünyanın önəmli ölkələrindən biri olan Ġtaliya da mövcuddur. Ümumiyyətlə son
illərdə Azərbaycanla Avropa Birliyi ölkələri arasında xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 2 dəfəyə kimi artıb.
Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 2006-cı illə müqayisədə 4,7 milyard avro və ya
63% artıb. Xarici iqtisadi əlaqələr qeyri-neft sektorunun inkiĢafını stimullaĢdıra bilər. Azərbaycanın dünya
iqtisadiyyatına daha müvəffəqiyyətli və sabit inteqrasiyası və dünyada bir brend kimi tanınması üçün onun
xarici ticarət dövriyyəsinin həcminin artması ilə yanaĢı, həm də rəqabətədavamlı məhsulların istehsalının
geniĢlənməsi ilə xarici ticarət dövriyyəsinin strukturunun diversifikasiya olunması diqqəti çəkən
məqamlardandır. Xarici ticarətin diversifikasiya olunması ölkənin bir iqtisadi inkiĢaf mərhələsindən digərinə
keçməsi, yəni xammal ixrac edən ölkədən sənayeləĢmiĢ ölkəyə çevrilməsi üçün də vacibdir. Bu baxımdan,
artıq qeyri-neft sektorunun inkiĢafı və tədricən iqtisadiyyatın bütün sferalarında neft sektorunu əvəz etməsi
prosesinin baĢlanması mütərəqqi haldır. Qeyri-neft sektorunun tərkibində, xüsusilə kənd təsərrüfatının
payının artırılması vacibdir. Bunun üçün isə kənd təsərrüfatı sahəsində yeni texnologiyaların tətbiqi ilə əmək
məhsuldarlığının artırılması lazımdır. Digər tərəfdən, bu sahədə yaxĢı təcrübəyə malik olan ölkələrlə sıx
əməkdaĢlıq etmək, həmçinin bu ölkələrdə mövcud olan modellərdən Azərbaycan reallığına daha yaxın
olanını seçib onu ölkədə tətbiq etmək olduqca vacibdir. Çünki kənd təsərrüfatı məhsulları arasında elə
məhsullar var ki, Azərbaycan bu məhsullar üzrə həm də, dünya bazarında müqayisəli üstünlüyə malikdir. Bu
isə o deməkdir ki, bu məhsullar rəqabətədavamlıdır, sadəcə yeni texnologiyaların tətbiqi ilə onların
istehsalını artırmaq lazımdır. Azərbaycanda xidmət sektorunun da liberallaĢdırılması və bu sektora xarici
sərmayənin cəlbi ilə yeni texnologiyların gətirilməsi və məhsuldarlığın artırılması prosesi müĢahidə edilir.
Bu, bank və maliyyə sektorlarında yeni məhsulların tətbiqi həm bu sektorların özünün maliyyə vəziyyətinin
yaxĢılaĢmasına, həm də onların təqdim etdiyi məhsullar vasitəsilə kiçik və orta sahibkarlığın maliyyə
mənbələrinin geniĢlənməsini Ģərtləndirir. Azərbaycanın Avropa Birliyi ölkələri ilə ticarət əlaqələrinin
geniĢləndirilməsi ölkəmizin xarici iqtisadi münasibətlərini daha dayanıqlı edir. Buna görə də, Qərb ölkələri
ilə xarici iqtisadi əlaqələrin geniĢləndirilməsi yalnız dövlət gəlirlərinin artması deyil, həmçinin iqtisadi və
siyasi müstəqilliyimizin gücləndirilməsi və regionda ölkəmizin rolunun artması baxımdan əhəmiyyətlidir.
Azərbaycan dünyanın iqtisadi cəhətdən fövqəldövləti olan ABġ-la sıx iqtisadi əlaqələr yaratdı. Amerika
Prezidentinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə sabiq müĢaviri, məĢhur politoloq Zbiqnev Bjezinski özünün
"Böyük Ģahmat lövhəsi. Amerika ağalığı və onun geostrateji imperativləri" kitabında yazır ki, XX yüzilliyin
sonunda BirləĢmiĢ ġtatlar planetin hərbi-strateji, iqtisadi, texnoloji, informasiya və mədəni həyatında birinci
və mütləq dünya hakiminə çevrilmiĢdir. Onun gücü özünün nəhəng iqtisadi və texnoloji resurslarını hərbi
məqsədlər üçün operativ səfərbər etməkdə, amerikan həyat tərzinin və mədəniyyətinin cəlbediciliyindədir
ABġ-ın müasir dövrdəki hegemon rolunu və dünya ağalığını Roma, Çin və Monqol imperiyası ilə müqayisə
edir və belə bir nəticəyə gəlir ki, keçmiĢdə mövcud olan bu imperiyalardan ABġ-ın əsas fərqi mədəni
üstünlüyündədir.Onun fikrinə görə, çinlilərin, monqolların, avropalıların yaratdığı imperiyalar güclü olsa da,
səfərbəredici, cəlbedici deyildi və lazımi məqamlarda çeviklik, operativlik nümayiĢ etdirə bilmirdilər.
Professor Ə. Həsənov yazır: "Əlbəttə, Amerikanın hegemonluğu, fövqəldövlət kimi dünyada gedən
proseslərdə oynadığı rolu, XXI əsrin baĢlanğıcında Qərbi Avropa və Yaponiya kimi güclü dövlətlərlə iqtisadi
yarıĢı udmasını, dünyada rəqabətə davamlı iqtisadi, siyasi, sosial, mədəni və texnoloji, ən təkmil informatika,
telekommunikasiya, bank-maliyyə və mikrobiologiya sistemi yaratmasını inkar etmək çətindir.Amerikanın
demokratik idarəçilik sistemi, vətəndaĢ cəmiyyəti və insan hüquqlarının aliliyi, hüquqi dövlət, hakimiyyət
bölgüsü, federal quruluĢu və ikipartiyalı sabit siyasi institutları da dünyanın böyük hissəsinə, çoxsaylı dövlət
və xalqlara nümunə ola bilər". Dünyanın sözügedən fövqəldövləti ilə Azərbaycan arasındakı münasibətləri
Ģərtləndirən əsas amillər, bir yandan, ABġ-ın ölkəmizin beynəlxalq təhlükəsizliyinə və müstəqilliyinə
təminat vermək, onun ayaq üstə dayanmasına ilkin iqtisadi və siyasi dəstək göstərmək, sivil dövlətlərarası
münasibətlər sisteminə inteqrasiya olunmasına yardım etmək imkanı ilə əlaqəlidirsə, digər yandan,
Azərbaycanın ABġ-ın milli mənafeləri baxımından əlveriĢli geosiyasi ərazidə yerləĢməsi, zəngin təbii
ehtiyatlara, xüsusən, neft yataqlarına malik olması və beynəlxalq prinsiplərə uyğun, sivil və müstəqil siyasət
yeritməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan-ABġ iqtisadi əlaqələrinin tarixi XIX əsrə gedib çıxır. Hələ XIX əsrin 7080-ci illərində Bakı neft sənayesinin yaranması və formalaĢması dövründə ABġ-ın iri Ģirkətləri Azərbaycan
neftinə maraq göstəriblər. Bu illərdə Rusiya bazarında neft məhsullarının satıĢı məĢhur Amerika iĢ adamı
Rokfellerin "Standart oyl" kompaniyasının tam nəzarəti altında idi. Tədricən Nobelin təzyiqi ilə Rusiya
bazarından sıxıĢdırılıb çıxarılan Rokfeller bir qədər sonra öz nümayəndəsini Bakıya göndərərək, o zaman
burada möhkəm mövqe qazanmıĢ Ġngiltərə və digər Avropa dövlətlərinin Ģirkətləri ilə danıĢıqlar aparmıĢ və
müəyyən iĢlər görmüĢdür. Lakin Avropa dövlətləri ilə ABġ arasında mövcud olan ziddiyyət və həmin vaxt
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üçün Amerikanın nisbətən zəifliyi onun Bakıda daimi möhkəmlənməsinə imkan verməmiĢdir. Sonrakı illərdə
də Ġngiltərənin Azərbaycandakı güclü mövqeyi və ingilis-amerikan ziddiyyətləri ABġ-ın Azərbaycana fəal
müdaxiləsinə və onunla normal iqtisadi münasibətlər yaratmasına mane olmuĢdur.
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА
В статье, автором, отмечается, чтов современном мире протекционизмом называется экономическая политика государства, направленная на поддержку национального производства. В большей
степени она осуществляется с помощью применения торговых или торгово-административных барьеров, которые ограждают (снижают) внутренний рынок от ввоза иностранных товаров, уменьшают
их конкурентоспособность по сравнению с товарами национального производства.
Таким образом, наряду с действующими определенными ограничениями на импорт (за счет импортных пошлин), субсидий и дотаций отдельных секторов экономики, при осуществлении государственных закупок, предпочтения будут отдаваться местным производителям.
Ключевые слова: протекционизм, либерализация, национальное производство, экспортноимпортные операции, конкурентоспособность.
Kubə XƏLĠLOVA,
maqistr, BakıDövlətUniversiteti
XARĠCĠ TĠCARƏT SĠYASƏTĠ: NƏZƏRĠYYƏ VƏ MÜASĠR PRAKTĠKA
Məqalədə müəllif qeyd edirki, müasir dövrdə proteksionizm dövlətin iqtisadi siyasətinin milli istehsalatın
dəstəklənməsinə yönələn addımıdır. Bu, əsasən ticari və ya ticari-inzibati məhdudiyyətlərin tətbiqi vasitəsilə
həyata keçirilir ki, bu da daxili bazara xarici məhsulların gətirilməsinin qarşısını alır (onların həcmini
azaldır), milli istehsalatla müqayisədə onların rəqabətqabiliyyətini azaldır.
Beləliklə, qüvvədə olan müəyyən məhdudiyyətlərlə birlikdə (idxal rüsumları hesabına), ayrı-ayrı
iqtisadiyyat sahələrində subsidiyalar və dotasiyalarla yanaşı, dövlət sifarişləri həyata keçirildikd əüstünlük
yerli istehsalçılara veriləcək.
Açar sözlər: müdafiə, liberalizasiya, milli istehsal, ixrac-idxal əməliyyatları, конкурентоспособность.
Kuba KHALĠLOVA,
master, Baku State University
FOREIGNTRADEPOLICY: THEORY AND MODERN PRACTICE
In the article, the author notes that modernization of protectionism is the step of the state's economic
policy aimed at supporting national production. This is mainly achieved through commercial or commercialadministrative constraints, which prevents the import of foreign products into the domestic market (reducing
their volume), reducing their competitiveness compared to national production.Thus, alongside certain
restrictions (with import duties), as well as subsidies and subsidies in separate sectors of economy, the state-ofthe-art orders will be given to local manufacturers.
Key words: protectionism, liberalization, national production, export-import operations, competitiveness.
Попытка определить смысл внешней торговли, сформулировать ее цели была сделана в экономическом учении меркантилистов в XVI — XVIII вв. Меркантилистская теория международной торговли не
учитывала той выгоды, которую в ходе международного разделения труда страны получают от импорта
иностранных товаров и услуг, а экономически оправданным считала только экспорт. Отметим, что
названные два подхода: протекционизм и либерализация имеют, важное значение, при выработке и реализации внешнеторговой политики сохраняются и сегодня, хотя первый из них преобладает. Государственное вмешательство в международный товарооборот в целях содействия его росту с учетом, интересов национального хозяйства, протекционизм.
Надо отметить, что протекционизм приводит (конечно, не в первую, но и не в последнюю очередь)
к монополизации внутреннего рынка. Но с другой стороны, решения о протекционизме принимаются
правительством с учетом ситуации на мировых рынках.
В этой связи представляет интерес меркантилистический подход к протекционизму, который идет
еще из средневековья, что экономическая выгода одних участников товарообменной сделки (в данном
случае стран-экспортеров), оборачивается экономическим ущербом для других, а именно странимпортеров. К главному постулату меркантилизма можно отнести и разработанную им политику под-
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держки экспорта, которая, однако, сочеталась с активным протекционизмом и поддержкой отечественных монополий. Видными представителями меркантилизма являлись английские экономисты Уильям
Стаффорд и Томас Мен [2].
Из совершенно другой предпосылки (по сравнению с меркантилистской теорией) исходила теория
классика английской политэкономии Адама Смита. В 1776 году Адам Смит в своей знаменитой книге
начинает первую главу словами о том, что «величайший прогресс в развитии производительной силы
труда и значительная доля искусства, умения и сообразительности, с какими он направляется и прилагается, явились, по-видимому, следствием разделения труда», и далее приходит к выводу, что «... если
какая-либо чужая страна может снабжать нас каким-нибудь товаром по более дешевой цене, чем мы
сами в состоянии изготовлять его, гораздо лучше покупать его у нее на некоторую часть продукта
нашей собственного промышленного труда, прилагаемого в той области, в которой мы обладаем некоторым преимуществом» [3].
Теория абсолютных преимуществ гласит, что стране целесообразно импортировать те товары, по
которым у нее издержки производства выше, чем у зарубежных стран, и экспортировать те товары, по
которым у нее издержки ниже, чем за рубежом, т.е. имеются абсолютные преимущества. В противоположность меркантилистам А. Смит выступает за свободу конкуренции внутри страны и на мировом
рынке [3].
К наиболее сильной стороне теории абсолютных преимуществ нужно отнести то, что она демонстрирует преимущества международной торговли для всех ее участников; к слабой стороне - что она не
оставляет в международной торговле места тем странам, у которых все товары производятся без абсолютных преимуществ перед другими странами [5].
Надо сказать, что отмеченный выше недостаток теории абсолютных преимуществ стимулировал
появление другой теории - относительных, или сравнительных преимуществ. В 1817 году английский
ученый Давид Рикардо в своей известной книге более полно обосновал целесообразность свободной
международной торговли и при этом определил необходимость международной специализации производства того товара или услуги, в которых страна добилась наибольшего превосходства [4].
Им было сформулировано, что в каждой стране есть такой товар, которого может быть произведено больше и с меньшими затратами, т.е. всегда есть ситуация абсолютного преимущества. Однако такой вывод у многих может вызвать сомнение при распространении его абсолютно на все страны. Поэтому Д. Рикардо в дальнейшем показал наличие в любых ситуациях какого-либо сравнительного преимущества той или иной страны, что позволяет сделать обмен между странами взаимовыгодным. Таким образом, был сформулирован закон сравнительного преимущества («Закон Рикардо»), который
гласит: «Каждая страна обязательно располагает сравнительным преимуществом в производстве какого-либо товара и получает определенную выгоду при торговле и обмене его на остальные товары»[4].
В современном мире протекционизмом называется экономическая политика государства, направленная на поддержку национального производства. В большей степени она осуществляется с помощью
применения торговых или торгово-административных барьеров, которые ограждают (снижают) внутренний рынок от ввоза иностранных товаров, уменьшают их конкурентоспособность по сравнению с
товарами национального производства. На примере разных стран для протекционизма характерно финансовое поощрение национальной экономики и стимулирование экспорта товаров.
На фоне мирового финансового кризиса многие страны испытывают сильнейший спад объемов
экспорта/импорта, быстрыми темпами растет безработица. Несмотря на то, что решение об отказе от
возведения барьеров в международной торговле было принято ведущими странами, во всем мире
наблюдается увеличение всевозможных протекционистских мер – как реакция на мировой финансовоэкономический кризис.
На сегодняшний день протекционизм проявляется в различных формах, среди которых: принятие
пакетов стимулирующих мер для защиты определенных отраслей промышленности, увеличение таможенных тарифов и введение нетарифных барьеров, установление запрета импорта, проведение девальвации собственной валюты и даже использование ограничений на продление и выдачу рабочих виз для
иностранцев [10]. Так, «двигатель» европейской экономики – Германия – накладывает ограничения на
импорт угля, Франция - на нефть и нефтепродукты, а что касается «глобального» квотирования, то его
широко применяют в таких странах, как США, Канада, Мексика, Индия, Южная Корея и многих других государствах мира. Сейчас, в период финансово-экономического кризиса, экспортная уязвимость
стран, которые еще не присоединились к ВТО, ощущается особенно остро. Они первыми оказываются
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на пути дискриминации и протекционизма со стороны других стран, в том числе членов ВТО [9].
В Азербайджане правительство также осуществляет политику защиты внутреннего рынка и стимулирования отечественных производителей.
Наряду с действующими определенными ограничениями на импорт (за счет импортных пошлин),
субсидий и дотаций отдельных секторов экономики, при осуществлении государственных закупок,
предпочтения отдаются местным производителям [8]. Следует отметить, что сегодня значительную
часть закупаемых товаров, оборудования и услуг - иностранного происхождения. Таким образом, изменение вектора закупок в сторону местных производителей (естественно, это касается качественной
продукции) - существенный фактор, внешнеторговой политики. По мнению известного азербайджанского ученого-экономиста ЗиядаСамедзаде, местные товары машиностроения часто не выдерживают
конкуренции, он отмечает, что «Причиной этого является устаревший список импортных товаров,
освобожденных от налога на добавленную стоимость. В начале 1990-х гг. местная экономика переживала период стагнации, поэтому в местном народном хозяйстве важны были определенные импортные
товары, способные помочь становлению экономики. Теперь эти же товары производятся на местных
предприятиях категории А (производство средств производства), поэтому идентичная импортная продукция должна облагаться НДС [1].
В экономической теории протекционистская доктрина является противоположной доктрине свободной торговли. Сторонники протекционизма критикуют доктрину свободной торговли с позиций роста национального производства, занятости населения и улучшения демографических показателей. Оппоненты протекционизма критикуют его с позиций свободы предпринимательства и защиты прав потребителей [7].
Теоретически протекционизм в долгосрочном плане подрывает основы национального производства, поскольку ослабляет конкуренцию со стороны мирового рынка, необходимое для развития предпринимательской инициативы. Также он вреден и с точки зрения потребителя, которого он заставляет
переплачивать за необходимые ему товары и услуги, причем не только за импортные, но и за местные,
выпуск и продажа которых связаны с неконкурентной системой ценообразования [6].
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Ġki əsrə yaxın müstəmləkə Ģəraitində yaĢayan Azərbaycanda keçən yüzilliyin 70- ci illərində və 80-ci
illərinin birinci yarısında ümummilli lider Heydər Əliyevin dərin bilik və zəkası, cəsarətli fəaliyyəti nəticəsində
mövcud məhdudiyyətlərin çoxu dəf edilərək respublika iqtisadiyyatının yüksək və hərtərəfli inkiĢafına nail
olundu. Bu hadisə göstərdi ki, müstəmləkə rejiminin yaratdığı hər cür yasaqlara baxmayaraq, nəinki
Azərbaycan iqtisadiyyatının artım imkanları böyükdür, hətta o, müstəqil yaĢamaq üçün geniĢ resurs
potensialına da malikdir.
Yeni Ģəraitə uyğun olaraq normativ - hüquqi baza yaradıldı və iqtisadiyyatda geniĢmiqyaslı islahatlar və
özəlləĢdirmə proqramları həyata keçirildi. Torpaq islahatları nəticəsində fermer təsərrüfatları sistemi
formalaĢdırıldı, əkin sahələrinin qismən bərpası təmin edildi, nəticədə bir sıra sahələrdə (taxılçılıq, meyvəçilik,
tərəvəzçilik, bostan məhsulları və s.) əvvəlki yüksək yığım səviyyələrindən də artıq məhsul istehsal edildi.
Nəqliyyatda, tikintidə, xidmət sahələrində özəlləĢdirmənin nəticələri istehsalın həcmini xeyli artırmaqla yanaĢı,
əhalinin məĢğulluq səviyyəsini də yüksəltdi. Maliyyə, pul - kredit siyasəti, vergi və gömrük əməliyyatlarının
bazar iqtisadi sisteminə uyğunlaĢdırılması iqtisadiyyatın təkmilləĢdirilməsinə səbəb oldu, ölkədə sahibkarlıq
fəaliyyəti daha da geniĢləndi.
Beynəlxalq iqtisadi əməkdaĢlıq Azərbaycanda məhsuldar qüvvələrin ən vacib inkiĢaf amillərindən birinə
çevrildi. Beynəlxalq təĢkilatlara üzv olmaq üçün və üzv olduqdan sonra hər bir ölkə daxili qanunvericilik
bazasını təkmilləĢdirirdi. Azərbaycanda da beynəlxalq maliyyə təĢkilatlarına üzv olmanın qanunvericilik bazası
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təkmilləĢdirilmiĢdir. Buna misal olaraq ―Beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv edilməsi
qaydaları haqqında‖ 13 iyun 1995-ci il tarixli 1057 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (AR
Prezidentinin 14 iyul 2010-cu il tarixli 295 nömrəli Fərmanı ilə dəyiĢikliklər edilmiĢdir), ―AR-nın beynəlxalq
müqavilələrinin bağlanması və ya ləğv edilməsi haqqında təkliflərin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və
dövlətə məxsus müəssisələr tərəfindən verilməsi Qaydaları‖nın təsdiq edilməsi haqqında AR Prezidentinin 19
yanvar 2011-ci il tarixli 373 nömrəli Fərmanı, ―Beynəlxalq maliyyəkredit təĢkilatlarında AR-nın
nümayəndələrinin təyin edilməsi haqqında AR Prezidentinin 20 fevral 2003-cü il tarixli Fərmanı‖nı göstərmək
olar.
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq maliyyə qurumlarında təmsil olunması aĢağıdakı kimidir: Maliyyə
naziri – BVF, AĠB, QDTĠB üzrə müdir, ĠĠB və AYĠB üzrə ehtiyat müdirdir, Ġqtisadi inkiĢaf naziri – AYĠB, ĠĠB
üzrə müdir, AĠB, DB və QDTĠB üzrə ehtiyat müdirdir, Mərkəzi Bankın Ġdarə Heyətinin sədri – DB üzrə müdir,
BVF üzrə ehtiyat müdirdir.
Bildiyimiz kimi Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik əldə etdiyi zaman artıq hələ bir neçə il əvvəldən
ölkədə iqtisadiyyatın əksər sektorları üzrə inkiĢaf əhəmiyyətli dərəcədə azalmıĢdır. Bu istiqamətdə iqtisadi
inkiĢaf 1991-ci ildən sonra daha da zəiflədi. Nəticədə 1992-1993-cü və 1994-cü illər ərzində iqtisadiyyat
bütövlükdə böhran vəziyyətə düĢmüĢdü ki, bu da istehsalın azalması ilə əlaqədar ÜDM-in həcminin hər
təxminən 20% aĢağı düĢməsi ilə müĢaiyət olunurdu. Bu da öz növbəsində təbii Ģəkildə ölkədən kapital axınına
və hətta əvvəlki dövrlərdə yaradılmıĢ infrastrukturanın da talanaraq xaricə satılmasına səbəb oldu. Nəticədə
tüğyan edən inflyasiya istər əhali, istərsə də dövlət üçün ən böyük problemə çevrilmiĢdi. Əsas səbəb isə
yuxarıda qeyd olunduğu kimi tələb və təklif arasında kəskin fərqin yaranması idi. Burada ən böyük məsuliyyət
dövlətin üzərinə düĢürdü. Əslində dövləti də tam günahkar saymaq olmazdı. Çünki, birncisi sabit dövlət yox
idi, ikincisi dövlətə tabe orqanların və iri müəssisələrin olmasına baxmayaraq de fakto onların böyük hissəsi
iĢlək deyildi. Belə Ģəraitdə isə dövlət praktiki gücə sahiblikdən məhrum olur. Sivil bazar iqtisadiyyatı
ölkələrində belə durumda əhalinin sosial vəziyyəti pis olmaya da bilər. Çünki orada iqtisadiyyat dövlətin yox
sahibkarların yəni,insanların üzərində qurulub. Bizdə isə istehsalla məĢğul olmaq üçün nə dövlətdə, nə də
sahibkarda güc yox idi. Hesab edirəm ki, heç sahibkarın özü belə yox idi. Digər tərəfdən də effektli nəzarətin
olmaması maliyyə sahəsində müsbət irəliləyiĢlərə imkan vermirdi. Bütün bunlar 1993-cü ilin sonunadək davam
etdi. 1994-cü ilin birinci yarısında artıq müəyyən stabillik əldə olunmuĢdu, lakin, ilin sonuna doğru inflyasiya
yenidən artmağa baĢladı və noyabr-dekabr aylarında 50%-ə çatdı. Aylıq inflyasiya isə həmin il üçün 29%-lə
müĢahidə olunurdu. 1995-ci ildə isə maliyyə 52 siyasətinin daha da sərtləĢdirilməsi və həyata keçirilən
məqsədyönlü siyasət nəticəsində artıq mart 1995-ci ildə aylıq infiliyasiya 3%-ə enmiĢdi.
Əlbətdə Azərbaycan dövləti tək həm infiliyasiyanın qarĢısını ala bilməzdi, həm də iqtisadi islahatlar
keçirməkdə çətinlik çəkirdi. Bu baxımdan ölkəmizin bir sıra iqtisadi qurumlara üzv olması onun üçün çox
böyük iqtisadi və siyasi əhəmiyyətə malik olduğunu 1994-96-cı illərdə bir daha göstərdi. Bu qurumlardan ilki
və ən mühümlərindən biri Beynəlxalq Valyuta Fondudur (BVF). Ümumiyyətlə fondun öz üzvləri və məqsədləri
ilə birlikdə dünya iqtisadiyyatında necə əsaslı rola malik olduğu birinci və ikinci fəsillərdən bizə məlumdur və
elə həmin fəsillərdən də göründüyü kimi Fond necə deyərlər daha çox ĠnkiĢaf Etməkdə Olan Ölkələrə (ĠEOÖ)
lazımdır. Deməli 90-cı illərin əvvəllərində hələ ĠEOÖ sırasına çatmağa uzun yolu olan Azərbaycan üçün isə
BVF-nun xidmətləri daha çox zəruri idi. Bu qeyd ediləni artıq zaman özü sübut edib, lakin bir neçə səbəb
üzərində dayanaq:
Hər Ģeydən əvvəl, Bazar iqtisadiyyatına yenicə ―düĢmüĢ‖ bir ölkə üçün məsləhət xarakterli görüĢlər
əhəmiyyətlidir. Lakin qeyd edim ki, hər bir ölkə müstəqildi və BVFnun məsləhətlərini uyğun bilirsə əməl edə
bilərdi.
Ġkinçisi, Azərbaycan maliyyəyə olan ehtiyacını özü çətin qarĢılaya bilərdi.
Üçüncüsü, Azərbaycan o dövrdə təbii ehtiyatlarının geniĢliyinə baxmayaraq kasıb ölkə idi (adambaĢına
gəliri, sosial vəziyyəti çox aĢağı idi), deməli PRGF (Yoxsulluğun Azaldılması və Ġqtisadi Artımın
dəstəklənməsini maliyyələĢdirmə mexanizmi) üzrə kreditlər ala bilər. Bu kreditin isə faizi əvvəlki fəsillərdə
qeyd etdiyimiz kimi 0,5%-dən yüksək deyil.
Dördüncüsü, hər dəfə BVF Azərbaycana kredit verdikdə əslində o, həm də xarici investorlara sübut etmiĢ
olurdu ki, Azərbaycan hökuməti onun razılaĢdığı iqtisadi siyasəti həyata keçirəcək. Nəticədə ölkəmizə
beynəlxalq aləmdə müəyyən əminlik yaranırdı. Bütün bunları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, BVF-na üzv
olmaqla Azərbaycan həm öz iqtisadi inkiĢafına, həm də beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyaya yardım etmiĢdir.
Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə təĢkilatları ilə münasibətlərinin əsasları əvvəlki bölmədə qeyd edildiyi
kimi 20-ci əsrin son 10 illiyindən - Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra baĢlayır. Belə ki ilk olaraq
1992-ci il sentyabrın 18-də Azərbaycan Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü olmuĢdur.
Hal-hazırda Azərbaycanın BVF-də kvotası 160,9 miyon SDR və ya BVF-nin ümumi kvotasının 0,07%-i,
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səs hüququ isə 2346 və ya ümumi səslərin 0,09%-i həcmindədir .Təbii ki, müstəqil iqtiasdi siyasətə malik bir
dövlət kimi respublikamızın iqtisadi vəziyyəti stabilləĢdirmək və inkiĢafı bərpa etmək üçün fondun dəstəyindən
istifadə olunması çox önəmli idi. Ona görə də fonda üzv kimi daxil olmağın çox böyük əhəmiyyəti vardır.
BVF-nin Direktorlar ġurası 1992-95-ci illərdə 20-dək müxtəlif missiyalar vasitəsilə Azərbaycanda aparılan
iqtisadi islahatlarla yaxından tanıĢ olduqdan və onun əsaslarını təhlil etdikdən sonra, islahatlar xəttinin müvafiq
Ģəraitə uyğun olmasını nəzərə alaraq, bütövlükdə bəyənmiĢdir. Bu strateji xəttin dəstəklənməsini həyata
keçirmək məqsədilə Direktorlar ġurası 1995-ci ilin aprelin 19-da Azərbaycana ilk kredit ayrılması barədə öz
razılığını bildirmiĢdir. Bu kredit ―STF‖ xətti – ―Sistemli Transformasiyanın maliyyələĢdirilməsi‖ mexanizmi
üzrə ayrılmıĢdır və ümumi məbləği 58,5 milyon SDR (təxminən 89 milyon ABġ dolları) təĢkil etmiĢdir.
Azərbaycanın təcrübəsində beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmıĢ ilk borc olan ―STF‖ kredit
mexanizminin əsas məqsədi makroiqtisadi stabilliyin yaradılması və sistemli islahatların baĢlanması idi. Kredit
iki mərhələdə həyata keçirilmiĢdir.
1. 1995-ci ilin apreli – 46 milyon ABġ dolları;
2. 1995-ci ilin noyabrı – 43 milyon ABġ dolları.
Sistemli Transformasiyanın maliyyələĢdirilmsi mexanizmi Azərbaycan hökumətinin 1995-ci ildə iqtisadi
artımın bərpası üçün vacib tədbirlərin, o cümlədən 54 qiymətlərin stabilləĢdirilməsi, inflyasiyanın tempinin
aĢağı salınması və bütövlükdə struktur islahatlarının baĢlanması kimi tədbirləri nəzərdə tutan proqramın
yaranmasını tələb edirdi. Hökumətin bu məqsədlə qəbul etdiyi ilk iqtisadi proqramın əsas məqsədləri
aĢağıdakılar qəbul edilmiĢdir.
1. Real məcmu daxili məhsulun aĢağı düĢməsinin 6%-lə məhdudlaĢdırılması;
2. Ġlin sonuna qədər aylıq infilyasiyanın tempinin 2%-ə qədər endirilməsi;
3. Cari əməliyyatlar üzrə kəsrlərin ümumi daxili məhsulun 10%-dən yuxarı olmamasının və Mərkəzi
Bankın xarici ehtiyatlar üzrə mövqeyinin möhkəmləndirilməsinin təmin edilməsi.
Yuxarıda göstərilən məqsədlərə nail olmaq üçün hökumət büdcə kəsirini azaltmalı və səviyyəsini 1994-cü
illə müqayisədə 1995-ci ilin sonunda ÜDM-in 4,8%-i həcminə endirməlidi.
Hökumət proqramı 1995-96-cı illərdə bir sıra digər proqramları nəzərdə tuturdu ki, onların içərisində
xəzinədarlıq sisteminin yaradılması, dövlət xərclərinin azaldılması və sərt pul-kredit siyasətinin
formalaĢdırılması mühüm əhəmiyyətə malik idi. Proqram 1996-cı ilin sonuna kimi inflyasiyanın aylıq artım
tempini 1%-ə endirmək və müsbət iqtisadi artıma nail olmaq kimi məqsədləri qarĢıya qoymuĢdur.
Makroiqtisadi stabilləĢdirmə sahəsində dövlət tərəfindən güclü nəzarətin təsiri və BVF-nun etdiyi
tövsiyələrin və stabilləĢdirmə prosesinə verdiyi maliyyə yardımı nəticəsində əldə edilmiĢ müvəffəqiyyətlər
gələcək üçün (konkret olaraq 1996-1997-ci illər üçün) zəmin və əsaslı rol oynadı.
Belə ki, 1995-ci ilin sonu üçün inflyasiya tempinin sabit qalması, tədiyyə balansının kəsrinin azalması bu
sahələrdə verilən proqnozların özünün doğrultmasını isbat edirdi. Azərbaycanda baĢ verən dəyiĢiklikləri nəzərə
alaraq BVF bu naliyyətləri davam etdirmək və gələcək iqtisadi islahatlar proqramını dəstəkləmək məqsədilə
1995- ci ilin noyabrında Azərbaycana ―Stend bay‖ mexanizmi üzrə vəsait ayrılmasına qərar 55 verdi. 90
milyon ABġ dolları (Azərbaycanın kvotasının 50%-i həcmində) qədər olan bu kreditin verilməsi 5 mərhələ
üzrə nəzərdə tutulmuĢ və verilmiĢdir.
Bu kreditin Ģərtlərinə görə 1996-cı il üçün iqtisadi siyasətin məqsədləri sərt maliyyə siyasətinin davam
etdirilməsi, büdcə kəsirinin emissiya ilə maliyyələĢdirilməsindən imtina edilməsi və bank tərəfindən verilən
kreditlərə ciddi və sərt limitlərin qoyulması və ona nəzarət edilməsi və s kimi qəbul edilmiĢdir.
1996-cı ilin sonuna qədər iqtisadiyyatın artımının bərpa edilməsi üçün xüsusi (özəl) sektorun inkiĢafı,
özəlləĢdirilməsinin sürətləndirilməsi, birbaĢa xarici investisyaların həcminin artırılması vəzifələri də proqrama
daxil edilmiĢdir.
Proqram ümumi büdcə kəsirini 1996-cı ildə 3%-ə endirməyi qarĢısına məqsəd qoymuĢdur. Bütövlükdə bu
proqramın müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi 1986-cı ilin aprel ayında ―stend-bay‖ mexanizmi üzrə 2-ci tranĢın
verilməsinə zəmin yaratdı. Beləliklə Azərbaycan BVF-nun iki cari mexanizmli kreditin 1995-96-cı illərdə
uğurla qəbul etməklə üç illik proqram – struktur yenidənqurma proqramının maliyyələĢdirilməsi imkanı
qazandı.
Bu proqram iki müxtəlif kredit xəttini nəzərdə tuturdu:
Birinci xətt – struktur yenidənqurmanın geniĢləndirilmiĢ maliyyələĢdirilməsi – ESAF mexanizmi 93,6
milyon SDR və ya 129,2 milyon ABġ dolları, ikinci xətt isə - geniĢləndirilmiĢ kreditləĢdirmə - EEF mexanizmi
58,5 milyon SDR və ya milyon ABġ dolları həcmində nəzərdə tutulmuĢ.
BVF ilə Azərbaycan hökuməti arasında ―struktur yenidən qurulmasının geniĢləndirilmiĢ mexanizmi və
geniĢləndirilmiĢ kreditləĢmə mexanizmi çərçivəsində 1997-1999-cu ilərdə iqtisadi siyasətin əsasları‖ adlı sənəd
1996-cı ilin dekabr ayında imzalandı və hər iki xətt üzrə kredit açıldı.
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Bu proqramın yerinə yetirilməsi üçün ənənəvi olaraq bir sıra məqamlar üzrə BVF öz çərçivə
məhdudiyyətlərini qoymuĢdur. Bu Ģərtlərə aĢağıdakılar daxildir:
- Qeyri-neft bölməsinin inkiĢafı üçün ixracın normativ bazasının liberallaĢdırılması;
- kapital əməliyyatlarının liberallaĢdırılması; dövlət idarəetmə sektoru kəsrinin azaldılması;
- infilyasiyanın aĢağı səviyyəsini (illik 5%) saxlamaqla çevik valyuta kursunun vasitəsilə dövlət valyuta
ehtiyatlarının qorunması;
- bütövlükdə 1998-1999-cu illər ərzində 9 faizlik ümumi artımın təmin olunması;
- büdcə gəlirlərini 1999-cu ildə ÜDM-in 22,4%-nə xərclərin isə 23,3%-nə çatdırılması; - vergi sistemini
unifikasiyası;
- sosial müdafiə sistemində ünvanlığı artırmaqla güzəĢtlər təcrübəsinin ləğvi; - pensiya sistemini iki pilləli
formasının tətbiqi;
- bank sisteminin möhkəmləndirilməsi ilə yanaĢı maliyyə bazarının inkiĢaf etdirilməsi, dövlət banklarının
restruktrizasiyası;
- iri müəssisələrin özəlləĢdirilməsinin sürətləndirilməsi;
- dövlət sektorunu yeni idarəetmə strukturunun formalaĢdırılması, səhiyyə, təhsil sistemini yenidən
qurulması;
- ekoloji tarazlığın qorunması və iĢğaldan azad edilmiĢ zonaların bərpasının yeni kordinasiya
mexanizminin yaradılması;
- xarici borcların idarə olunması və s.
Əvvəlki fəsillərdə qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Beynəlxalq Valyuta Fonduna 18 sentyabr 1992-ci ildə
üzv olmuĢdur. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə naziri Azərbaycanın BVF-də Müdiri, Azərbaycan Mərkəzi
Bankının (AMB) Sədri isə əvəzedici müdiridir.
BVF-nin Azərbaycanla əməkdaĢlıq əlaqələri Struktur Ġslahatları Proqramı (SĠP) kontekstində qurulmuĢdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, əməkdaĢlıq əlaqələrinin ilkin qiymətləndirilməsi dövründə BVF-nin Azərbaycanda
həyata keçirdiyi proqramların iqtisadi səmərəsi böyük olmuĢdur. Belə ki, müstəqilliyin bərpa olunması
dövründə BVFnin maliyyə dəstəyi ilə aparılmıĢ struktur islahatları proqramı daxili və xarici balansın
tarazlaĢdırılması və iqtisadi sabitliyin təmin edilməsinə töhfə vermiĢdir. BVF tərəfindən Azərbaycana aĢağıdakı
proqramlar həyata keçirilmiĢdir:
• Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkiĢaf;
• Struktur quruculuğunun artırılması;
• Sistem dəyiĢikliyi;
• Əlavə maliyyələĢmə proqramları BVF ilə Azərbaycan Hökuməti arasında Maddələr SaziĢinin IV
Maddəsinə uyğun olaraq bu günə kimi Azərbaycan hökumətinə iqtisadi proqramların həyata keçirilməsinin
dəstəklənməsinə təqdim edilmiĢ maliyyə yardımları ilə yanaĢı BVF texniki yardım, institusional və monetar
idarəetmə üzrə potensialın artırılması üzrə Azərbaycanda bir sıra sahələrdə, o cümlədən dövlət xərclərinin idarə
olunması, vergi-gömrük siyasəti və idarə olunması, mərkəzi bankçılıq, bank nəzarəti, pul siyasəti və statistika
sahələrində texniki yardımlar da göstərmiĢdir. Azərbaycanda makroiqtisadi təhlillər və siyasət, maliyyə
proqramlaĢdırılması, fiskal siyasət və idarəçilik, mərkəzi bank mühasibatlığı və bank nəzarəti sahələrində BVF
tərəfindən təmin edilmiĢ təlimlərdən faydalanılmıĢdır.
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Beynəlxalq Valyuta Fondunun tədqiqinə baĢlamazdan əvvəl dünya maliyyə valyuta münasibətlərininin
tarixinə qısa nəzər salmaq məqsədəuyğundur. Beləki, dünya valyuta sistemi öz inkiĢafında bir neçə mərhələ
keçmiĢdir. Hər bir mərhələnin özünəməxsus funksiyaları və prinsipləri vardır. Bununla yanaĢı, hər bir
mərhələ özündən əvvəlki mərhələdən müəyyən məsələləri əvəz etmiĢdir.
Dünya valyuta sisteminin inkiĢafında aĢağıdakı mərhələləri fərqləndirirlər:
1. Paris valyuta sistemi (1867-ci ildən XX əsrin 20-ci illərinə qədər) - qızıl-monet
2. Genuya valyuta sistemi (1922-ci ildən 1930-cu illərə qədər) - qızıl-deviz
3. Bretton-Vuds valyuta sistemi (1944-cü ildən 1976-cı ilə qədər) - qızıl-valyuta
4. Yamayka valyuta sistemi (1976-1978-ci illərdən indiyə qədər).
Birinci dünya valyuta sistemi XIX əsr sənaye inqilabı və beynəlxalq ticarətin geniĢlənməsi nəticəsində
öz-özünə formalaĢan qızıl-monet standartıdır. Bu dünya valyuta sistemini danıĢıqların aparıldığı yerin adına
uyğun olaraq Paris valyuta sistemi də adlandırılır. Həmin dövrdə milli və beynəlxalq valyuta sistemləri oxĢar
idilər, qızıl dünya pulu funksiyasını yerinə yetirirdi, dünya bazarında ödəmələr onun çəkisinə görə həyata
keçirilirdi. Qızıl-monet standartının əsas prinsipləri aĢağıdakılar idi
1. milli pul vahidlərinin qızıl tərkibi müəyyən edilmiĢdi;
2. qızıl ümumi ödəmə vasitəsi funksiyasını və deməli, dünya pulu funksiyasını yerinə yetirirdi;
3. mərkəzi bankların mübadilədə olan əskinasları sərbəst surətdə qızıl monetlərinə mübadilə edilirdi;
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mübadilə onların monet paritetləri əsasında, yəni, əskinaslarda olan təmiz qızılın çəki kəmiyyətlərinə görə
həyata keçirilirdi;
4. ölkələr arasında qızılın sərbəst hərəkəti valyuta məzənnələrinin nisbi sabitliyini təmin edirdi;
5. valyutanın məzənnəsi monet paritetlərindən ―qızıl nöqtələri‖ (fiksə edilmiĢ valyuta məzənnəsinin ±
1%-i) çərçivəsində fərqlənə bilərdi;
6. milli qızıl ehtiyatı və pulun daxili təklifi arasında nisbətin müəyyən olunmuĢ səviyyədə saxlanmasına
ciddi nəzarət edilirdi;
7. beynəlxalq dövriyyədə qızıldan baĢqa, ingilis funt-sterlinqindən də istifadə edilirdi;
8. tədiyə balansının kəsiri qızılla örtülürdü.
Ümumiyyətlə dünya miqyasında fəaliyyət göstərən 2 böyük beynəlxalq maliyyə təĢkilatı vardır ki,
bunlar da aĢağıdakılardır:
1. Beynəlxalq Valyuta Fondu;
2. Dünya Bank Qrupu.
Beynəlxalq Maliyyə TəĢkilatları içərisində baĢlıca yeri BVF tutur. Ġlkin olaraq BVF valyuta kurslarının
müəyyənləĢdirilməsi və onlarda düzəliĢlər edilməsi məqsədilə yaradılmıĢdır. Bununla yanaĢı 1944-cü ildə
Bretton-Vudsda imzalanmıĢ saziĢ BVF-nin elecedə aĢağıdakı məqsədlər üçün yaradılmasını nəzərdə tuturdu
(BVF-nin Nizamnaməsinin 1-ci maddəsi):
- Beynəlxalq valyuta əməkdaĢlığına imkan yaratmaq;
- Beynəlxalq ticarətin tarazlaĢdırılmıĢ artımını və inkiĢafını yüngülləĢdirmək və bununla da məĢğulluğun
və real gəlirlərin yüksək səviyyəsinə, eləcədə istehsal ehtiyatlarının inkiĢafına nail olunması;
- Sabit valyuta mübadiləsinə kömək etmək və rəqabətlə əlaqədar valyutaların qiymətdən düĢməsinə yol
verməmək;
- Cari əməliyyatlar üzrə çoxtərəfli hesablaĢmalar sistemini yaradılması üçün əlveriĢli Ģərait yaradılması
və dünya ticarətinin inkiĢafına maneçilik törədən valyuta mübadiləsi məhdudiyyətlərinin ləğv edilməsi;
- Üzv ölkələrin tədiyə balansının müvazinətinin pozulmasının geniĢ miqyas almasını azaltmaq və
məhdudlaĢdırmaq.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun ĠnkiĢaf Etməkdə Olan Ölkələrdə (ĠEOÖ) olan fəaliyyətinə keçməzdən
əvvəl ĠEOÖ anlayıĢını açmaq və bu qrupa hansı ölkələrin daxil olduğunu müəyyən etmək lazımdır. Belə ki,
milli iqtisadiyyatların dünya iqtisadiyyatının subyektləri kimi öyrənilməsində ayrı-ayrı ölkələrin və ölkə
qruplarının inkiĢaf göstəricilərindən istifadə olunur. Yer kürəsində mövcud olan ölkələrin sayı daima artır.
Əgər XX əsrin əvvəllərində dünyada təxminən 50 suveren dövlət mövcud idisə, XXI əsrin əvvəllərində
dünya ölkələrinin sayı 4 dəfə artaraq 200-ü keçmiĢdir. Hazırda Dünya bankının statistikasına əsasən dünyada
210 dövlət-ərazi birliyi, yəni ölkə və ərazilər mövcuddur. Onların arasında həm ərazisinə və əhalisinin sayına
görə böyük olan ölkələrə (Çin, Hindistan, Rusiya, ABġ və Brazilya), həm də tamamilə kiçik dövlətlərə
(Monako, Andorra, LixtenĢteyn) rast gəlinir. Bəzi ölkələr təbii sərvətlərlə zəngin olsalar da, bəziləri resurs
çatıĢmamazlığından və ya olmamasından çətinlik çəkir.
Bir çox ölkələrin dənizə birbaĢa çıxıĢı olsa da, bəzi ölkələr (Çad, Mali, Nepal) qitədaxilində yerləĢir.
Aydındır ki, ölkələrin sosial-iqtisadi inkiĢaf səviyyəsinə coğrafi mövqe də təsir göstərir.
Əvvəlki fəsillərdə qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Beynəlxalq Valyuta Fonduna 18 sentyabr 1992-ci
ildə üzv olmuĢdur. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə naziri Azərbaycanın BVF-də Müdiri, Azərbaycan
Mərkəzi Bankının (AMB) Sədri isə əvəzedici müdiridir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun fəaliyyəti kasıb ölkələrin marağına əsaslanmalıdır. Beynəlxalq Valyuta
Fondunun göstərdiyi fəaliyyət yalnız güclülərin maraqlarından irəli gələn yox, həm də kasıbların maraqlarını
əks etdirməlidir. Beynəlxalq maliyyə təĢkilatları kasıb ölkələrdə Yoxsulluğun Azaldılması Strategiyasının
həyata keçirərkən bu ölkələri aslı hala salacaq təzyiqlər etməməlidirlər.
Yeni layihələri seçərkən daha diqqətli olmaq. Məsələn, Azərbaycan beynəlxalq maliyyə təĢkilatları ilə
kənd təsərrüfatı və ümumiyyətlə qeyri-neft sektoru üzrə əməkdaĢlığa can atmalı, bu istiqamətdə yerli
istehsalın təĢkilinə və ixracın artımına nail olmalıdı.
Azərbaycan eyni zamanda ekoloji layihələrin həyata keçirilməsinə maraqlı olmalıdır. Xüsusilə də neftlə
çirklənmiĢ ərazilərin reablitasiyası üçün layihələrin maliyyələĢdirilməsinə beynəlxalq maliyyə təĢkilatlarının
diqqətini cəlb etməlidir. Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə təĢkilatları ilə münasibətlərinin əsasları əvvəlki
bölmədə qeyd edildiyi kimi 20-ci əsrin son 10 illiyindən - Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
baĢlayır. Belə ki ilk olaraq 1992-ci il sentyabrın 18-də Azərbaycan Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü
olmuĢdur.
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Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra onun xarici iqtisadi siyasətinin
mühüm istiqamətlərindən birini beynəlxalq maliyyə-kredit və iqtisadi qurumlarla əlaqələr təĢkil etmiĢdir.
Ötən dövr ərzində bu sahədə kifayət qədər iĢ görülmüĢdür. Azərbaycan, demək olar ki, bütün nüfuzlu
beynəlxalq qurumlara, o cümlədən 1992-ci ildə Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Dünya Bankına, Avropa
Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankına, Ġslam ĠnkiĢaf Bankına, 1999-cu ildə Asiya ĠnkiĢaf Bankına üzv qəbul
olunmuĢdur.
1920-ci ildə ADR müstəqilliyini itirdikdən sonra xarici iqtisadi əlaqələr SSRĠ-nin dövlət inhisarı altında
cəmləĢmiĢdi. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin Moskva tərəfindən müəyyən olunduğu bir Ģəraitdə
respublikada bu sahənin idarə olunması üçün hər hansı quruma ehtiyac duyulmurdu. Azərbaycanın iqtisadi
əlaqələri Ģərti olaraq SSRĠ-nin tərkibində baĢ verirdi. 1991-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının sahələri üzrə
məhsul göndərilməsi (daxili qiymətlərlə) cəmi -12,2 mln. rub olmuĢdursa, ondan xaricə ixracat cəmisi 744
min manat idi. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri SSRĠ-nin tərkibində mübadilə əlaqələrindən 16,7 dəfə
az idi. Mövcud bu əlaqə də Moskva inhisarı altında həyata keçirilirdi. Texnologiyanın, iĢçi qüvvəsinin
hərəkəti isə daha çox qapalı və birtərəfli xarakter daĢıyırdı.
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Bu gün turizm problemlərinin öyrənilməsi nəinki sosial-iqtisadi, hətta böyük mədəni-siyasi əhəmiyyət
kəsb etməkdədir. Çünki, getdikcə daha çox mədəniyyət hadisəsinə çevrilməkdə olan turizm fenomeni artıq
elmi-mədəni fikirdə bir kulturoloji proses kimi izlənilməkdə, araĢdırılmaqda və dəstəklənməkdədir. Zaman
ötdükcə dünyanı vahid bir insanlıq evi kimi qəbul edən və bəĢəri dəyərləri önə çəkən qurum və təĢkilatlar, fərd
və cəmiyyətlər, turizmin insan həyatının ayrılmaz bir tərkib hissəsi halına gəldiyini, iqtisadiyyatın, elmin və
mədəniyyətin inkiĢafına təkan verən təsiredici bir gücə malik olduğunu etiraf etməkdədirlər. Turizmin bir
mədəniyyət faktı, bəĢəriyyətin təminatlı və təhlükəsiz gələcəyi üçün geniĢ perspektivlər açan bir kulturoloji
proses kimi tədqiqi və təbliği problemləri indi həmiĢəkindən daha aydın dərk olunmaqdadır. Beynəlxalq turizm
xidmətin xüsusi bir sahəsi olmaqla, insanların beynəlxalq hərəkəti və yaxud səyahəti ilə bağlıdır. Ġnsaların bu
fəaliyyət növü beynəlxalq ticarətə xas olan spesifık bir iqtisadi kateqoriyadır. Bu beynəlxalq səyahət bölməsi
bir çox dövlətlərin iqlisadiyyatmda özünəməxsus rola malikdir.Qeyd etməliyik ki, XX əsrin ikinci yarısından
beynəlxalq turizm hərtərəfli geniĢlənir. Aydındır ki, burada yalnız müxtəlif formalarda səyahətə çıxanların sayı
deyil, bütövlükdə turizm infrastrukturunun inkiĢafı nəzərdə tutulur. Beləliklə, 1960- 1970-ci illərdən beynəlxalq
turizm ümumdünya xarakteri almıĢdır. Nəticə etibarı ilə - Ümumdünya turizm bazarı yaranmıĢdır. Dünya
turizm bazarmda hər Ģeydən əvvəl daha çox turist göndərən və turist qəbul edən ölkələr fərqbndirilir. Burada
daha çox turist göndərən ölkələrdən ABġ, Almaniya, Ġngiltərə və Belçika, daha çox turist qəbul edən ölkələrdən
isə Fransa, Ġspaniya, ABġ və Ġtaliya fərqlənirlər. Ümumiyyətlə, son illərin məlumatlarına görə cəmi qəbul
edilən turistlərin 60%-ə qədəri, turizmdən daxil olan gəlirin isə 50%-ə qədəri Avropa ərazisinin payına düĢür.
Avropa ölkələrinin bu cür irəlidə olması heç də yalnız onlarda ümumdünya miqyasında məlum olan mədənitarixi və təbii abidələrin, inkiĢaf etmiĢ turizm sənayesi Ģəbəkəsinin, ticarətin, nəqliyyat infrastrukturunun
mövcudluğu ilə izah edilmir. Etiraf etməliyik ki, avropalılar ənənəvi olaraq səyahətə, öz məzuniyyətlərini yaxm
qonĢu ölkələrdə keçirməyə üstünlük verirlər. Bu və ya digər Avropa ölkəsinə gələn qonaqların 90%-ə qədəri
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yenə avropalılardan ibarət olur. Avropa ərazisində isə Ġspaniya, Ġtaliya, Yunanıstan, Almaniya, Avstriya və
Benilüks ölkələri daha qabaqcıl mövqedədirlər. Turizmdən olan mənfəətin 20%-i həmin ölkələrin, 11 %-i isə
Mərkəzi və ġərqi Avropa (Bolqarıstan, Xorvatiya, Çexiya və Macarıstan) ölkələrinin payma düĢür. Ġkinci yerdə
Asiya Sakit Okean regionu dayanır. Bu regionu çox vaxt «turist istiqamətinin gələcəyi» adlandırırlar. Bu region
dünya turizm bazarının 18%-ni təĢkil edir. Son dövrlərdə bu region Amerika regionunu 2-ci mövqedən
sıxıĢdırmıĢdır. Buradakı yarımregionlarda isə ġimal-Ģərqi Asiya (baĢda Yaponiya olmaqla), sonra Cənubi-Ģərqi
Asiya (Malayziya, Ġndoneziya, Tailand) və Cənubi Asiya (Vyetnam, Hindistan, ġri-Lanka) fərqlənirlər. 13
Dünya turizm xidməti bazarında' Amerika regionu 3-cü yeri tutur - 17%. Aydındır ki, beynəlxalq iqtisadi
münasi-bətlər sistemində bu regionda əsas mərkəz ABġ, Kanada və Meksika birliyidir. Həmin regionda
turizmdən olan gəlirin 75%-i bu üçlüyün payma düĢür. Qeyd etməliyik ki, bu üçlükdə də ABġ daha həlledici
mövqeyə malikdir. ABġ dünyada daha geniĢ mehmanxana Ģəbəkəsinə və yüksək inkiĢaf etmiĢ müasir nəqliyyat
sənayesinə malikdir. Dünya turizm bazarında sonrakı yerləri Afrika (CAR, Tunis, MərakeĢ, SeyĢel adaları) 4% və Yaxm ġərq (BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı) - 2% ölkələri tutur.Hazırda dünya turizm bazarında bəzi ölkələr
daha yüksək rəqabət üstünlüyünə malik olmaqla öz ölkələrini bu bazar üzrə ixtisaslaĢdırırlar. Hətta bu biznes
üzrə inhisar vəziyyəti də yarada bilirlər. Bu mənada ABġ-da qar Ģəlaləsi kimi nadir təbiət abidələrini, Nepalda
Comolunqma dağmı, Misirdə qədim fironlarm piramidalarını (ehramlarmı), Hindistanda - Tac-Mahalı,
Yunanıstanda - Akropal qalasım, Ġtaliyada 50 min adam yerləĢən Kolizey abidəsini (qladiator döyüĢləri üçün
75-80-ci illərdə tikilmiĢ qədim anfiteatra bənzər abidə) göstərmək olar. Ġspaniya, Portuqaliya, Türkiyə, Kipr və
bu kimi digər ölkələrdə gözəl dəniz çimərliklərini və Aralıq dənizinin mülayim iqlim Ģəraitinin olması həmin
ölkələrə turistlərin cəlb edilməsinə maraq yaradır. Ümumdünya turizm təĢkilatınm məlumatma görə hazır-da 15
ölkə turizm xidməti üzrə ixtisaslaĢmıĢdır. Bu ölkələrdə turizmdən olan gəlir əmtəə ixracından olan gəlirdən
daha çoxdur. Burada kiçik ada dövlətləri (Barbados, SeyĢel ada-ları və s.) daha çox fərqlənirlər. 45 dövlətdə
turizmdən olan gəlirlər cəmi ixracın 25%-dən artıqdır (bunlar əsasən inkiĢaf etməkdə olan ölkələrə aiddir).
Beynəlxalq Turizm TəĢkilatınm məlumatma görə 2005-ci ildə cəmi turistlərin sayı 815 mln nəfər, turizmdən
olan gəlirlər isə 745,0 mlrd dollara bərabər olmuĢdur. Hazırda beynəlxalq turizm sistemində 275 mln. nəfərdən
çox adam iĢləyir. Beləliklə, hazırda bir çox ölkələrdə turizm iqtisadiyyatın ən qabaqcıl sahələrindən birinə
çevrilir. Bununla da ÜDM-un formalaĢdırılmasma və bir çox sosial-iqtisadi problemlərin həllinə zəmin yaradır.
Beynəlxalq turizm xarici iqtisadi fəaliyyətin ən dinamik inkiĢaf edən sahələrindən birinə çevrilmiĢdir. Belə ki,
ÜDM-in 12-13%-i, cəmi kapital qoyuluĢunun 8%-i, dünya üzrə cəmi istehlak xərclərinin 12%-i, cəmi vergi
daxilolmalarmm 5-7%-i beynəlxalq turizmin payma düĢür. Turizm sənayesinin inkiĢaf etdirilməsi öz
baĢlanğıcını turistlərə təklif olunan turizm məhsullarından götürdüyünü nəzərə alsaq , turizm məhsulunun
inkiĢafı üçün lazım olan tədbirlərin həyata keçirilməsi , onun yüksək səviyyəyə çatdırlıması əsas tədqiqatlardan
biri olmalıdır. Bu tədqiqatın əhəmiyyəti odur ki , turizm məhsulunun inkiĢafı yerli turizm məhsullarının
satılması və gəlirlərin əldə edilməsi ilə bərabər , digər sənaye sahələrinin də inkiĢafına köməklik etmiĢ olar.Bu
da öz növbəsində ölkəmizdə həyat 15 səviyyəsinin daha da yaxĢılaĢdırılmasına və iĢszilik problemlərinin
aradan qaldırılmasına yardımçı olar. Maddi-texniki baza mütəĢəkkil turizmin inkiĢafının əsasını təĢkil edir.
Belə ki, turistlərə tam kompleks xidmət göstərilməsi (yerləĢdirmə, qidalanma, daĢınma, müalicə, ekskursiya və
s.) üçün bütün zəruri Ģəraiti yaradır. Turizmin maddi-texniki bazasının tərkibinə-turizm firmaları (turoperatorlar
və turagentlər), mehmanxanalar, turist bazaları, iaĢə, ticarət, avtonəqliyyat müəssisələri, turist ləvazimatı və
avadanlığının kirayə məntəqələri, turist yollayıĢının (putyovka) satıĢ büroları, nəzarət-xilasetmə xidmətləri,
turist klubları və s. daxildir.Xidmət növlərinə görə turizm müəssislərinin aĢağıdakı tipləri mövcuddur:
1. Turistləri bütün xidmət kompleksi ilə təmin edən müəssisələr- öz mehmanxanaları olan turist
müəssisələri.
2. Turizmin təĢkili məqsədi ilə təsis edilən müəssisələr- turagentliklər, səyahət və ekskursiya, yollayıĢ
satıĢı, turist qəbulu büroları.
3. Turistlərin yerləĢdirilməsi, daha doğrusu yaĢaması və gecələməsi məqsədi ilə təsis edilən müəssisələrmehmanxanalar, turbazalar və s.
4. Yeyinti, ərzaq müəssisələri -restoranlar, barlar , kafelər və s.
5. Nəqliyyat xidməti müəssisələri- dəmiryolu , hava , avtomobil və su nəqliyyatı.
6. Turistlərə mədəni xidmət obyektləri və ekskursiya xidmətlərini təmin edən müəssisələr- teatrlar, konsert
zalları, ekskursiya büroları və s.
Turizm sənayesinin inkiĢafına təsir göstərən bir çox amillər vardır. Bu amillərin hər birinin öyrəniməsi
vacibdir. Belə ki turizm məhsulunun formalaĢdırılması zamanı bu amillər nəzərə alınmazsa , məhsulun
satılmasında problemlər meydana gələ bilər .Müasir dövrdə turistlər artıq bu amillərə qarĢı xüsusilə həssas
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davranırlar.Turizm müəssisələrinin də qarĢısında duran əsas məqsəd uğurlu marketinq siyasəti həyata keçirərək
, turistlərin təlabatına uyğun turizm məhsulu istehsal etmək olduğundan bu amilləri xüsusiilə nəzərə
almalıdırlar.Təbii –ekoloji amillər –Bunlara yaxĢı iqlim və komfortlu təbii Ģəraitin olması, landĢaftların və
təbiətin diqqətəlayiq yerlərinin olması , inkiĢaf etmiĢ hidroqrafik Ģəbəkələrin və təbii su hövzələrinin olması ,
təbiət obyektlərinin təmiz və yararlı vəziyyətdə olması , ekoloji vəziyyətin yaxĢı olması aiddir. Sosial-iqtisadi
amillər- əhalinin əsas kütləsinin yaĢayıĢ səviyyəsi, yəni turizmin iqtisadi əlveriĢliliyi , vətəndaĢların ölkə
daxilində və bütün dünya üzrə xarici səyahətlərinə imkan verən sosial azadlıq və hüquqlarının olması ,
beynəlxalq əmək bölgüsü əsasında dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələrin fəallaĢması, beynəlxalq ticarətin
geniĢlənməsi və nəqliyyat vasitələrinin təkmilləĢdirilməsi. Siyasi amillər - turistlərin yaĢadıqları ölkənin daxili
siyasi stabilliyi , turistləri qəbul edən ölkənin daxili siyasi stabilliyi , ölkələr arasında dostluq, mehriban
qonĢuluq, dinc münasibətlər , iqtisadi, ticarət, elmi-texniki və mədəni əlaqələr, turizm mübadiləsi üzrə
dövlətlərarası və hökumətlərarası əməkdaĢlıq saziĢləri. Demoqrafik amillər - Əhalinin artımı dünya turizm
potensialını yüksəldir.Ġnsanların ömür müddətinin artması və təqaüd yaĢ həddinin azalması, turizmdə üçüncü
yaĢ qrupuna aid olan insanların çoxalmasına səbəb olur. Etnik turist axını (tarixi vətənə səyahət, mühacirlər,
oxĢar dilli xalqlar, qarĢılıqlı səfərlərlə Turizm Sənayesi Demoqrafik amillər Iqtisadi amillər Təbii amillər Elmitexniki amillər Siyasi-hüquqi amillər Sosial-mədəni amillər 17 maraqlananlar və s.) da bu zaman nəzərə alınan
amillərdəndir. Ġnsanların mədəniyyət və təhsil səviyyələrinin yüksəlməsi də turizm sənayesinə təsir göstərən
amillərdən biridir. Son zamanlarda kütləvi informasiya vasitələrinin (KĠV) sürətli inkiĢafı da turizmə müsbət
təsir göstərir. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkiĢafı nəticəsində qonaqpərvərlik resurslarının, istirahət
yerlərinin infrastrukturunun və digər turizm sənayesi komponentlərinin tanıdılması sürətlənir. Turizmin
populyarlığının səbəblərindən biri də Ģəhər əhalisinin daim artmasıdır. Yalnız urbanizasiya (ĢəhərləĢmə)
müəyyən dərəcədə turizm xidmətlərinə olan tələbatın artmasına səbəb olur. Turist axınının formalaĢması əsasən
iri sənaye və inzibati mərkəzlərdə baĢ verir ki, bunlar arasında Bakı Ģəhərinin də adını çəkmək olar. Turizm
məhsulu kimi turizm iqtisadiyyatı da spesifikdir.Bu da onun bir sıra amillərin təsirinə məruz qalması ilə
əlaqədardır.Bu amillərin əksəriyyəti qeyrimüəyyəndir. Ümumiyyətlə bu amillər iki qrupa qlobal və lokal
amillərə ayrılır.Qlobal amillərə siyasi , iqtisadi , təbii , mövsümilik amillərini misal göstərmək olar.Bunalardan
siyasi amillər xüsusilə nəzərə alınmalıdır.Çünki hər hansı bir ölkənin siyasi rejimi gərgin olarsa , həmin ölkəyə
turizm tələbi də aĢağı düĢər.Bu baxımdan Azərbaycan da istisan deyil .Çünki , respublikamızın ərazisinin
iyirmi faizinin iĢğal altında olması mövcud turizm ehtiyatlarından istifadədə problemlər yaratdığı kimi , ölkəyə
gələn turistlərtin sayına da öz mənfi təsirini göstərir.Siyasi amillər dedikdə aĢağıdakılar nəzərdə tutulur: Gedilən ölkənin siyasi rejimi. Səyahət ediləcək ölkənin siyasi rejimi, bu rejimə qarĢı göstərilən reaksiya çox
vaxt o ölkəyə istiqamətlənəcək turizm sektorunun qarĢısını alır. -Turistin çıxdığı ölkənin siyasi rejimi. Turizm
üçün səyahət istəyi duyan və bu istəyinin reallaĢmasına imkan verəcək miqdarda gəlirə sahib olan insanlara
ölkə xaricinə çıxmaq haqqının verilmiĢ olması lazımdır. - Ġki ölkə arasındakı siyasi rejim. Ziyarət ediləcək ölkə
ilə olan xarici siyasi əlaqələrin vəziyyəti, o ölkəyə istiqamətlənən turizmə təsir edəcəkdir.Bundan baĢqa
beynelxalq münasibətlər , hərbi konfliktlər və ölkənin daxili siyasəti də burada nəzərə alınmalı faktorlardır.
ÜTT-nin göstəricilərinə nəzər salsaq görərik ki , beynəlxalq turizmdə siyasi amillər ölkəyə gəlmə turizminə çox
böyük təsir göstərir.Çünki , turizm siyasi hadisələrə qarĢı çox həssasdır .Məsələn , 2001-ci ilin sentyabrın 11 –
də ABġ da baĢ vermiĢ terror aktı bu ölkəyə turist axınlarının azalmasına səbəb olmaqla yanaĢı , turizmdən əldə
olunan gəlirlərin də azalmasına səbəb olmuĢdur. Hal-hazırda ərazisinin 20% -i erməni qəsbkarları tərəfindən
zəbt olunan ölkəmiz də çox təəssüf ki , bu amilin ağır nəticələrindən əziyyət çəkir.Belə ki , bir çox turistlər
məhz bu amillə əlaqədar olaraq son anda ölkəmizə gəlməkdən boyun qaçırırlar.Onu da qeyd etmək lazımdır ki ,
hər hansı bir vətəndaĢın ölkə xaricinə səfərə çıxması üçün ölkəmizdə hər cür imkanlar yaradılmıĢdır. Bununla
yanaĢı iqtisadi amilləri də xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır .Müasir dövrdə turizmə cəlb olunan turistlərin böyük
əksəriyyətini iqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ ölkələrin sakinləri təĢkil edir.Ġqtisadi amillər dedikdə , ölkənin
iqtisadi inkiĢafı , əhalinin maddi rifah səviyyəsi , maddi –texniki bazanın inkiĢaf səviyyəsi( nəqliyyat,
yerləĢdirmə və qidalanma Ģəbəkəsi, infrastruktur, müasir texnologiyalar) nəzərdə tutulur. Turizm məhsulunun
alıcılıq qabiliyyətinin olmasından ötrü kifayət qədər iqtisadi inkiĢafın olması zəruridir. Yəni, imkanı olan adam
səyahətə çıxa bilər. Beləcə, gəliri olmayan iqtisadiyyatda kütləvi turizm də ola bilməz. ĠĢsizlərin sayı çox olan,
əmək haqqı az olan ölkədə kütləvi istirahətdən söhbət gedə bilməz. Əsas iqtisadi amillər kimi aĢağıdakıları
qeyd etməliyik :
- Milli gəlirin miqdarı , - AdambaĢına düĢən gəlirin miqdarı , - Milli gəlirin paylanma forması , - Ölkədə
Ģəxslərin girdikləri xalis gəlir qrupları , - Turizm mal və xidmətlərinin qiyməti. Sosial amillər– Turizm
inkiĢafına güclü təsir göstərən amillərdən biri də sosial faktordur. Sosial amillər əsasən aĢağıdakılardan
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ibarətdir: - Ailəvi xüsusiyyətlər - ġəxsin evli, subay olması və ya ailədəki uĢaqların sayı və onların məktəb
vəziyyəti və yaĢ tərkibi turizmə təsir edir. Turizmə təsir edən amillərdən biri də ailə baĢçısının iĢlədiyi sahənin
xüsusiyyətləridir. Kənd təssərrüfatı iĢçiləri ən az, sərbəst iĢ sahibləri ilə yüksək vəzifələrdə iĢləyənlər ən çox
səyahət edən insanlardır. - Əhalinin yaĢ quruluĢu . Bir ölkənin əhali sayındakı artım ümumi olaraq turizm
sahəsində artım yaratdığı kimi, ölkə əhalisinin yaĢ quruluĢundakı dəyiĢikliklər də turizmə, yeni müĢtəri
kateqoriyalarının iĢtirak etməsinə, yeni zövqlərin yaranmasına təsir edir. - Urbanizasiya (ĢəhərləĢmə).
Atmosferin çirklənməsi, səs, stres, sosial təzyiqin gərginliyi kimi prosesləri gücləndirir. Bu da öz növbəsində
Ģəhər əhalisinin Ģəhər ətrafı kənd yerlərinə getməsinə səbəb olur . Respublikamızda da bu göstərici get-gedə
artmaqdadır.Belə ki , ölkəmizdə kəndlərdən və digər Ģəhər ətrafı ərazilərdən insanların iĢ axtarmaq məqsədi ilə
Bakı Ģəhərinə axını Ģəhər həyatının çətinliklərini artırdığı kimi , kənd- yaĢıl turizminin inkiĢafına yollar açır. Dil çətinlikləri. Bir çox insanın xarici dil baxımından danıĢıq qabiliyyətinin zəif olması, onları xarici ölkələrdən
daha çox öz ölkələrində səyahət etmək məcburiyyətində qoyur. - Sosial hərəkət qabiliyyəti. Ailə baĢçısının iĢ
yeri, mədəni səviyyəsi, sosial davranıĢları, dünyagörüĢü turizm tələbinə təsir göstərən amillər arasında yer alır.
Sosial nöqteyi-nəzərdən turizm regionların inkiĢafına böyük təsir göstəri 20 səviyyəsinin artması onların turist
kimi digər ölkələrə gedərək daha çox vəsait xərcləmələrinə Ģərait yaradır. Baxmayaraq ki, Dövlət Statistika
Komitəsinin məlumatına görə, vətəndaĢların bütövlükdə gəlirlərinin təxminən 65 faizi istehlak məhsullarının
alınmasına yönəlir. Digər səbəb isə onunla bağlıdır ki, xarici ölkələrdə - qonĢu Türkiyə və Gürcüstanda turizm
obyektləri daha ucuz və Azərbaycanla müqayisədə daha keyfiyyətli turizm xidməti təklif edir.
VətəndaĢlarımızın da bir qismi ölkə xaricinə getməkdə maraqlıdırlar. Çünki, məsələn, Gürcüstanda yol xərcləri
də daxil olmaqla 5 günlük istirahət etmək, Azərbaycan daxilində 5 gün istirahət etməkdən təqribən 2 dəfə
ucuzdur. VətəndaĢ xaricə getməklə həm ucuz istirahət əldə edə bilir, həm də xarici ölkəni görmüĢ olur. Odur ki,
ölkə daxilində turizm xidmətlərinin qiymətinin baha olması vətəndaĢların xaricdə istirahət etməsinə gətirib
çıxarır. Eyni zamanda orta və gəlirləri yüksək olan vətəndaĢlarımız əsasən Avropa ölkələrində dincəlməyə
üstünlük verirlər. Baxmayaraq ki, orada istirahət etmək nisbətən bahalıdır. Amma bütün hallarda həm həmin
ölkəni görmək, həm də daha yaxĢı istirahət etmək məqsədi ilə ora gedirlər. Odur ki, Azərbaycan çalıĢmalıdır ki,
yerli turistlərin böyük bir qismini ölkə daxilində saxlasın. Çünki, vəsaitin ölkədən kənara çıxmasındansa,
daxilində qalması daha məqsədəuyğundur. Amma təəssüf ki, turizm obyektləri qonĢu ölkələrlə rəqabətdə
uduzurlar. Təbii amillər – hava Ģəraiti (yayın yağıĢlı, qıĢın qarsız olması həmin mösümlərdə müvafiq
destinasiyaların ziyanla iĢləmələrinə səbəb olur), zəlzələ, sunami, daĢqınlar, ekoloji tarazlıq, sənaye qəzaları
(yanacağın ətrafa yayılması, tankerlərin qəzası nəticəsində su hövzələrinin çirklənməsi). Mövsümilik – turizm
destinasiyalarının, turizm firmalarının iĢinə güclü təsir göstərir.Mövsümülük iĢçi qüvvəsinə ilk növbədə təsir
göstərir .Belə ki , turizmin bəzi növləri (qıĢ turizmi , çimərlik turizmi və s) mövsümdən asılıdırlar.Bu zaman
iĢçilərin mövsümə uyğun olaraq iĢə qəbul edilməsi və iĢdən azad edilməsi baĢ verir. Yay tətilində xüsusi ilə
tələbələrin mövsümlə əlaqəli olaraq turizmə cəlb olunması təqdirə layiq hal kimi qiymətləndirilə bilər. Bununla
onlar turizm sahəsində yeni təcrübələr və vərdiĢlər qazanmıĢ olarlar.
Ümumiyyətlə, təbii fəlakətlərin və digər amillərin turizmə təsirini Yaponiyanın timsalında görmək
mümkündür. Belə ki , bu ölkədə baĢ verən sunamilər hər il ölkənin turizminə ciddi əngəllər yaradır.
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В статье анализируются основные направления и формы развития инновационной деятельности в
аграрной сфере В Азербайджане. Ее внешней политике, по аграрной сфере инноваций для развития
навыков и рассказывается о статистических показателей.
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IMPROVEMENT DIRECTIONS OF INNOVATION ACTIVITIES
IN THE SPHERE OF AGRICULTURE
Main directions and development forms of innovation activities of agricultural sphere in Azerbaijan are
commented on in the article.Innovation policy, foreign practice for its development and statistics in terms of
agricultural sphere are discussed.
Key words: agricultural sphere, innovation policy, agriculture, investment in agricultural sphere
Davamlı inkiĢafın yeni təzahür formalarından biri olan davamlı aqrar iqtisadiyyat (yəni, davamlı inkiĢafa
əsaslanan aqrar sahə) son illər mühüm aktuallıq kəsb edən sahələrdən biri hesab edilir. Aqrar sahənin davamlı
inkiĢafı dedikdə isə, ilk növbədə, bu sahədə istehsal olunan məhsulların (həmçinin göstərilən xidmətlərin,
görülən iĢlərin) davamlı artımı, kənd ərazilərində yaĢayan insanların yaĢayıĢ səviyyəsinin və onların həyat
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, kənd yaĢayıĢ məntəqələrində, ümumilikdə aqrar sahədə çalıĢan insanlar arasında
sosial ədalətin qurulması, yoxsulluq səviyyəsinin aĢağı salınması, kənd ərazilərində təhsil, səhiyyə və ictimai
iaĢə xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, insan hüquqlarının qorunması, iĢsizliyin azaldılması, insanların
təhlükəsiz və təmiz qida məhsulları ilə təmin edilməsi, infrastrukturun (istehsal, sosial və bazar
infrastrukturları) inkiĢaf etdirilməsi və s. baĢa düĢülür. Davamlı aqrar iqtisadiyyata xas olan əsas problemlər
sırasına torpaqlardan və digər təbii resurslardan səmərəli istifadə, biomüxtəlifliyin qorunub saxlanılması, sudan
istifadənin yaxĢılaĢdırılması, iqtisadi stabillik, sosial problemlərin həlli və digərləri aid edilir.
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı TəĢkilatı olan FAO-nun rəsmi sənədlərində isə davamlı aqrar
iqtisadiyyata təbii resurs bazalarının idarə edilməsi və saxlanılması, hazırki və gələcək nəsillər üçün insanların
ehtiyaclarının davamlı Ģəkildə ödənilməsinə nail olmağı təmin edəcək formada institusional və texnoloji
dəyiĢikliklərin həyata keçirilməsi kimi tərif verilir. Adıçəkilən təĢkilatın eksperti Peter Hurst aqrar sahənin
davamlı inkiĢafının yalnız ekoloji cəhətdən təmiz, iqtisadi cəhətdən həyat qabiliyyətli, sosial baxımdan ədalətli,
mədəniyyət baxımından adekvat məhsul istehsalı ilə birbaĢa Ģərtləndiyini bildirmiĢdir. Azərbaycanın aqrar
iqtisadçı alimi S.V.Salahov isə davamlı inkiĢaf probleminin özəyində kəndin sosial-iqtisadi cəhətdən inkiĢafı,
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ekoloji mühafizə və ətraf mühitin qorunması, sahibkarlığın inkiĢafı, maddi-texniki resurslardan səmərəli
istifadə və s. məsələlərin durduğu fikrini söyləmiĢdir. O, davamlı inkiĢafın baĢlıca vəzifəsi kimi yoxsulluq
səviyyəsinin azaldılmasını, ölkədə sosial-iqtisadi və ekoloji Ģəraitin yaxĢılaĢdırılmasını, ətraf mühitin
qorunmasını və digər amilləri göstərmiĢdir:
―Aqrar sahədə davamlı inkiĢafın təmin olunması üçün qeyri-kənd təsərrüfatı sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi
və yoxsulluğun aradan qaldırılması xüsusilə əhəmiyyət daĢıyır. Ona görə də, bu sahələrin inkiĢafına prioritet
yanaĢmalar təmin olunmalıdır‖. Qeyd edilənləri ümumiləĢdirərək, aqrar sahənin davamlı inkiĢafının qarĢıda
duran vəzifələrini və spesifik xüsusiyyətlərini aĢağıdakı kimi xarakterizə etmək olar:
- aqrar sahədə istehsal olunan məhsulların (həmçinin göstərilən xidmətlərin, görülən iĢlərin) davamlı
iqtisadi artımının təmin edilməsi;
- ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, insanların təhlükəsiz və təmiz qida ilə təchizatı probleminin həll
edilməsi;
- aqrar sahədə çalıĢan iĢçilərin sosial problemlərinin həllinə və kənd ərazilərində yoxsulluğun
azaldılmasına dövlətin xüsusi önəm verməsi;
- sudan istifadənin səmərəliliyinin artırılması;
- aqrar sahibkarlıq subyektlərinin bazarlara sərbəst daxil olmasının təmin edilməsi məqsədilə ticarət
baryerlərinin, haqsız rəqabətin, inhisarçılıq meyllərinin və digər süni maneələrin aradan qaldırılması;
- kənd ərazilərində təhsil, səhiyyə və ictimai iaĢə xidmətlərinin inkiĢaf etdirilməsi, onların keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, bütövlükdə infrastrukturun (istehsal, sosial və bazar infrastrukturları) təkmilləĢdirilməsi;
- aqrar sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfat formalarının informasiya məsləhət
xidmətlərinə çevik və etibarlı Ģəkildə çıxıĢ imkanlarının yaradılması və s.
Aqrar sahənin inkiĢaf strategiyasının əsasını elmi-texniki tərəqqinin ən yeni nailiyyətlərinin tətbiqinin
stimullaĢdırılması məsələləri təĢkil etməlidir. XXI əsrdə elmi-texniki tərəqqi yalnız yeni əmək vasitələri və
əmək predmetləri, maĢın və texnologiyalarla məhdudlaĢmayıb, insanın özü də daxil olmaqla məhsuldar
qüvvələri, digər tərəfdən yeni istehsal münasibətlərini, ilk növbədə təsərrüfatçılığın təĢkilati forma və
metodlarını da əhatə edəcəkdir. Kənd təsərrüfatında elmi-texniki tərəqqinin ən yüksək səmərəsi onun ən yeni
istiqamətlərindən və faktorlarından istifadə edilməsi hesabına təmin olunacaqdır. (1, s.504)
Davamlı aqrar iqtisadiyyat əhalinin gələcəkdə ərzaq və digər kənd təsərrüfatı məhsullarına olan artan
tələbini ödəməli, həmçinin kənd əhalisinin artan hissəsinin davamlı həyat tərzini təmin etməlidir. BaĢqa sözlə,
digər alternativ praktiki cəhətdən mümkün deyildir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının
intensivləĢdirilməsi prosesi əsas etibarilə davam etdirilməlidir. Beləliklə, istehsalın geniĢləndirilməsi qaçılmaz
və zəruridir. Ona görə də, əsas məsələ çoxlarının düĢündüyü kimi artımın olub-olmaması fikiri deyil, bu artımın
ətraf mühitə və kənd təsərrüfatına zərər vurmadan necə əldə edilməsidir. Göründüyü kimi, aqrar sahədə
davamlı inkiĢafın formalaĢdırılması çox çətin və uzun müddət tələb edən bir prosesdir. Odur ki, davamlı
inkiĢafın yalnız məcburetmə tədbirləri sayəsində və dövlətin köməyilə formalaĢdırılması fikiri düzgün deyildir.
Bunun üçün cəmiyyətin hər bir üzvü tərəfindən davamlı inkiĢaf məsələsinə ciddi maraq göstərilməlidir. Bir
sözlə, yerli səviyyədən tutmuĢ qlobal miqyaslı tədbirlərə qədər ciddi addımlar atılmalı, bütün qüvvələr eyni
məqsəd istiqamətində səfərbər edilməli, davamlılıq prinsiplərinə əməl olunması hər kəsin gündəlik həyat
tərzinə çevrilməlidir. Beləliklədə, insanların həyat tərzindən tutmuĢ, illərlə formalaĢan dəyərlər sisteminə qədər
ciddi dəyiĢikliklər aparılmalı, nejə deyərlər–israfçılığı qənaət, kəmiyyət artımını keyfiyyət təkmilləĢməsi, sərt
rəqabəti isə əməkdaĢlıq əvəz etməlidir.Ġqtisadi və ticari əlaqələrin intensivləĢdirilməsi, dövlətlərarası ticarət
dövriyyəsinin stimullaĢdırılması, istehlak bazarında sağlam rəqabətin formalaĢdırılması və s. kimi amillərə
əsaslanaraq dünya birliyinin əksər dövlətləri iqtisadiyyatının qloballaĢdırılmasını problemlərin həllində optimal
həll variantı kimi nəzərdə tuturlar. Belə bir Ģəraitdə istehsalçılar maddi-texniki vəziyyətlərindən asılı olmayaraq
qlobal bazarda bərəbər hüquqlarla təmsil olunmalı, rəqabət isə əsas tənzimləyici rolunda çıxıĢ etməlidir.Aqrar
sahə, ələlxüsus da kənd təsərrüfatı özünün bir sıra xüsusiyyətlərinə görə iqtisadiyyatın digər bölümlərindən
fərqlənir. Bu sahənin səciyyəviliyi kənd təsərrüfatı istehsalının bir sıra obyektiv və təbii amillərdən ciddi
asılılığından irəli gəlir. Torpaq və su ehtiyatlarının aĢınma proseslərinin sürətlənməsi, kənd təsərrüfatı və ərzaq
məhsullarına tələb-təklif nisbətinin qeyri-proporsional dəyiĢməsi, böhran və depressiya halları, kənd
təsərrüfatında disparitetlik və s. aqrar sahə üçün əlavə çətinliklər törədir. Bütün bunlar hamısı müasir dövürdə
çevik aqrar siyasətin həyata keçirilməsini tələb edir. Aqrar sektorun dayanıqlı və davamlı inkiĢafının təmin
edilməsi, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi üçün etibarlı əsasların yaradılması, habelə milli istehsalçıların dünya
bazarlarında artan rəqabətlə ayaqlaĢması üçün müasir aqrar siyasət aqrar sektorun qlobal bazarda
rəqabətqabiliyyətli olmasına möhkəm baza yaratmalıdır.
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Dünya iqtisadiyyatında baĢ verən qloballaĢmaya və qlobal istehlak bazarının konyukturasındakı dəyiĢmə
dinamikasına uyğunlaĢmaq üçün aqrar sahə üzrə həm hüquqi-normativ bazanın, həm də istehsal
münasibətlərinin beynəlxalq norma və tələblərə uyğunlaĢdırılması, beləliklə də milli istehsalın rəqabətə
davamlı olmasının təmin edilməsi aqrar siyasətin ən baĢlıca hədəfi olmalıdır. QarĢıya qoyulan bu məqsədə
çatmaq üçün, fikrimizcə, aĢağıda göstərilən sahələri aqrar siyasətin prioritetləri kimi qəbul edib vahid strategiya
halında həyata keçirmək yaxĢı nəticələr verə bilər:
-aqrar sahə üzrə milli qanunvericilik bazasının modernləĢdirilməsi;
-ərzaq təhlükəsizliyi;
-idxaldan asılılığın azaldılması;
-qida təhlükəsizliyi (sağlamlığı) tədbirləri;
-torpaq və su resurslarından səmərəli istifadə və onların mühafizəsi;
-elmi tədqiqatların dəstəklənməsi;
-kəndə müasir kadrlar; müasir kənd;
-urbanizasiyanın azaldılması;
-ixrac potensialının geniĢləndirilməsi.
Aqrar siyasətin bu komponentlərinin hər biri olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir və ciddi tədbirlər
sisteminin hazırlanıb ardıcıl olaraq həyata keçirilməsini tələb edir.Qeyd olunduğu kimi, müasir istehsal və
iqtisadi münasibətlər təsərrüfatçılıq subyektlərinin nə dərəcədə rəqabətqabiliyyətli olmasından asılıdır.
Xüsusən, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına qarĢı artan tələblər istehlak bazarlarında rəqabəti daha da
kəskinləĢdirmiĢdir. Bu amil göstərir ki, istehsalçılar müasir texnologiyalardan və standartlardan bəhrələnməli,
beynəlxalq norma və qaydaların Ģərtlərinə uyğun məhsul istehsal etməlidirlər. Yalnız innovasiyaların, yeni elmi
nailiyyətlərin tətbiqi və müasir tələblərə cavab verən texniki normalara uyğun istehsal sahələrinin yaradılması
qloballaĢan dünya iqtisadiyyatında rəqabətədavamlı məhsulların istehsalına Ģərait yaratmıĢ olacaq. Bununla da
ümumi bazarda yer almağa köməklik göstərəcəkdir.(2, s.5)Bir sıra mütəxəssislər hesab edir ki, effektiv
fəaliyyət göstərən aqrar sektor məhz ən yaxĢı siyasət tədbirləri nəticəsində formalaĢa bilər. Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq
və ĠnkiĢaf TəĢkilatının (ĠƏĠT) ―Policy design – A positive reform agenda‖ adlı tədqiqatına əsasən, siyasət
hazırlayanlar üçün əsas cağırıĢ daha çox bazaryönümlü, həmçinin liberal ticarətə imkan verən geniĢ əhatəli yerli
hədəflərə ünvalanan tədbirlərin hazırlanması və tətbiqidir.(3)
Aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymətin əmələgəlməsi prosesinə dövlətin müdaxiləsi inkiĢaf etmiĢ
ölkələrin iqtisadi siyasətində sistematik olaraq qəbul edilmiĢ vacib metodlardan biridir. Qiymətin dövlət
tənzimlənməsinin mövcud sistemi sahəvi dövlət siyasətinin digər formaları ilə yanaĢı dəyər nisbətinə və milli
gəlirin müxtəlif sahələr arasında bölüĢdürülməsinə təsir edir. Tənzimləmənin bu forması bazar münasibətləri
Ģəraitində son on ildə inflyasiyanın qəflətən inkiĢafı ilə əlaqədar olaraq əhəmiyyətli dərəcə gücləndi. Qiymət
siyasəti dövlətin iqtisadi fəaliyyətinin ən vacib sahələrindən biridir. TanınmıĢ Amerika iqtisadçısı Saymons
hesab edir ki, əksər bazarlarda rəqabət yox, idarə edilən qiymət fəaliyyət göstərir. Nüfuzlu Amerika iqtisadçısı
C.Helbreytin fikrincə qiymət üzərində səmərəli nəzarət zəruridir. (4, s.360)
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması və ölkə əhalisinin ərzaq məhsullarına olan təlabatının
əsasən daxili istehsal hesabına ödənilməsi və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün qiymətlərin
səviyyələri istehsala stimullaĢdırıcı təsir göstərməlidir. Aqrarsferasının dayanıqlı və dinamik inkiĢafında bu
sahənin məhsullarının və kənd təsərrüfatında istifadə olunan istehsal vasitələrinin qiymətləri arasındakı
paritetlik böyuk əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, kənd təsərrüfatında istifadə olunan sənaye məhsullarının
qiymətlərinin daha yüksək dərəcədə artması nəticəsində bəzi məhsulların istehsalı zərərlə baĢa gəlir.
Tədqiqatlar göstərir ki, son 5 ildə əsas növ kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə qiymət artımı bütövlükdə orta
hesabla 25-30 % olduğu halda kənd təsərrüfatına satılan texnikanın və gübrələrin qiyməti 2-3 dəfə artmıĢdır.
Digər tərəfdən aqrar sahədə dayanıqlı və dinamik inkiĢafa satıĢdan əldə olunan rentabellik səviyyəsi də təsir
göstərir. Respublikamızda 1999-cu ildən sonra bütün kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə rentabelliyin səviyyəsi
yüksələn xətlə inkiĢaf edir. Belə ki, əvvəlki illərlə müqayisdə ən yüksək rentabellik meyvə və giləmeyvə
(31,4%), tütün (72,8%), kartof (71,2%), üzüm (66,3%), qoyun və keçi (48,8%), və yun (40,1%) istehsalı və
satıĢından əldə edilmiĢdir. 1999-2006-cı illərdə respublikamızda bütün növ aqrar-sfera məhsullarının qiymətləri
artan dinamika ilə inkiĢaf etmiĢdir. Əsas növ kənd təsərrüfatı məhsullarından dənli və dənli paxlalıların qiyməti
48,8 %, kartofun qiyməti 222,4 %, tərəvəzin qiyməti 158,6 %, üzümün qiyməti 241,8 %, tütünün qiyməti 32,1
%, pambığın qiyməti 68,5 %, mal ətinin qiyməti 70,8 %, quĢ ətinin qiyməti 59,4 %, südün qiyməti 40,8 %,
yumurtanın qiyməti 64,2 % artmıĢdır. Müasir Ģəraitdə qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi böyük əhəmiyyətə
malikdir.2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində məhsul istehsalı qeyri-neft emal sənayesinin əksər
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bölmələrində, o cümlədən qida məhsulları istehsalında (0.7%), tikinti materiallarının istehsalında (29.3%),
kimya sənayesində (18.1%), rezin və plastik kütlə materiallarının istehsalında (85.2%), maĢın və avadanlıqların
istehsalında (27.7%), toxuculuq sənayesində (73.8%), elektrik avadanlıqları istehsalında (65.7%), kompüter,
elektron və optik məhsulların istehsalında (35.0%), mebel istehsalında (16.6%), geyim istehsalında (37.9%) və
s. sahələrdə artmıĢdır. 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində iqtisadiyyatda əsas kapitala qoyulmuĢ cəmi
investisiyaların 41.7%-i və ya 4623.0 milyon manatı qeyri-neft sektoruna yönləndirilmiĢdir. Əsas kapitala
qoyulmuĢ investisiyaların 7.5%-i, qeyri-neft sektoruna yönləndirilən investisiyaların isə 18.1%-i və ya 834.3
milyon manatı qeyri-neft sənayesi bölməsinin inkiĢafında istifadə edilmiĢdir.
Qrafik 1.2.2. Əsas kapitala yönləndirilmiĢ investisiyaların strukturu

Burada aqrar sferanın artımını da görmək üçün bir sıra tədbirlər görülməlidir.
Ġqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrində olduğu kimi, bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində kənd təsərrüfatı
istehsalının ən vacib problemlərindən biri bu sahənin səmərəliliyinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalında səmərəlilik bu məhsulları emal edən sənaye sahələrindən 3 dəfə, ticarət və
rabitə sahələrinin səmərəliliyindən 10 dəfə aĢağıdırsa, deməli bu sahələrin fəaliyyətini əhatə edən iqtisadi
sistem qeyri-təkmil formadadır.(5, s.19)
Bugün aqrar sektorun davamlı inkiĢafı Azərbaycan üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki, ölkə əhalisinin
əsas ərzaq məhsulları ilə özünütəminetme səviyyəsinin yüksəldilməsində və əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin
təmin edilməsində bu sahənin rolu danılmazdır. Müasir mərhələdə dövlət bu sahənin inkiĢafına nail olmaq üçün
mühüm tədbirlər görməkdədir. Belə ki, bu sektora subsidiyaların, vergi güzəĢtlərinin və güzəĢtli kreditlərin
verilməsi sisteminin təkmilləĢdirilməsinə, aqrolizinq və aqroservis xidmətləri Ģərtlərinin asanlaĢdırılmasına
çalıĢır. Çünki, fermerlər hər hansı bir texnika və texnologiyanın əldə edilməsində maliyyə imkansızlığı
yaĢayırlar və bu da məhsuldarlığa mənfi təsir göstərir. Bunun üçün dövlət bu sektorun intensiv və səmərəli
inkiĢafının stimullaĢdırılması üçün fermerlərə dövlət dəstəyi verməyə, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq
məhsullarının istehsalını stimullaĢdırmağa, torpaq bazarını təkmilləĢdirməyə, bu sahədə vergi siyasətinin daha
yumĢaldıcı və stimullaĢdırıcı xarakter daĢımasına çalıĢır. Dövlət investisiya qoyuluĢlarının istiqamətləri kimi
regionlarda yeni iĢ yerlərinin yaradılması, infrastruktur obyektlərinin etibarlı istismarının təmin edilməsi, insan
kapitalının inkiĢafı və vətəndaĢların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsidir. Ötən beĢ il ərzində həyata
keçirilmiĢ məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 766 mindən çox yeni, o cümlədən 547,5 min daimi iĢ yeri
açılmıĢdır. Ölkədə 27,5 mindən çox yeni müəssisə yaradılmıĢdır ki, bunun da 40 faizə qədəri regionlarda
fəaliyyət göstərir. Yeni yaradılmıĢ müəssisələrin 88 faizdən çoxunu xüsusi mülkiyyətli müəssisələr təĢkil
edir.MəĢğulluq siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri yeni iĢ yerlərinin yaradılmasını məhdudlaĢdıran
amillərin aradan qaldırılması və məĢğulluq səviyyəsinin artırılmasını stimullaĢdıran Ģəraitin yaradılmasıdır. Bu
baxımdan sahibkarlığın, əsasən, kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafına yönəlmiĢ tədbirlər xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Bu yöndə də aqrar sferada böyük potensial vardır.
Azərbaycan Respublikası iqtisadi siyasətində qeyri-neft sektorunun xüsusi inkiĢaf etdirilməsinə böyük
önəm verilir.Bu kurs Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən olunmuĢdur.(6, s.385)Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən öncə Azərbaycan iqtisadiyyatı tamamilə idxaldan asılı idi.
Yerli istehsalın olmaması və ya çox zəif inkiĢaf etməsi ölkədə sosial problemlərə gətirib çıxarırdı. Ġqtisadi
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asılılıq siyasi müstəqilliyin həqiqətən gerçəkləĢməsinə imkan verməməkdə idi. Siyasi qərarların ölkənin
mənafelərinə uyğun olması üçün iqtisadi əsasların güclü olması lazımdı. Heydər Əliyev yalnız neft
strategiyasının banisi sayılmamalıdır. O, həm də Azərbaycan qeyri-neft sektorunun bərpa memarı, liberal
iqtisadi siyasətə keçilməyin ideoloqudur. Məhz Heydər Əliyevin baĢlatdığı islahatlar Azərbaycanın qeyri-neft
sektorunun ayağa qalxmasına səbəb oldu. Artıq Azərbaycanda yerli istehsal üçün zəmin yarandı. Ümummilli
Liderin bilavasitə sahibkarlarla görüĢləri qeyri-neft sektorunda yeni imkanlar açdı. Bir sıra iqtisadiyyatın
inkiĢafına mane olan dövlət qurumlarının fəaliyyətinə son qoyuldu. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi illərdə orta və kiçik sahibkarlığın qeyri-neft sektorunda payı artdı. Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
iqtisadi siyasi kurs Azərbaycan Respublikasına 2003-cü ildən rəhbərlik edən Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən
davam etdirildi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev iqtisadiyyatda qeyri-neft sektorunun
inkiĢafına təkan verən bir sıra fərman və sərəncamlar verdi. Sahibkarlığın qeydiyyatı və gömrük
sənədləĢməsində tətbiq edilən bir pəncərə prinsipi isə Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkiĢafında olduqca
əhəmiyyətli rol oynadı. Ġlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etməsindən sonra qeyri-neft sektorunda iri
sahibkarlıq subyektləri və xoldinqlər fəaliyyətə baĢladı. Hər bir sahənin inkiĢafında əldə edilən uğurların
timsalında milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinə qeyri-neft bölməsinin verdiyi töhfələri görmək olar. Azərbaycan
üçün bu gün ən mühüm məqsədlərdən biri iqtisadiyyatın neftdən asılılığını aradan qaldırmaq və iqtisadi
inkiĢafın kənd yerlərinə daha çox yayılmasını təmin etməkdir. Azərbaycan iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı neft
və tikinti sahələrindən sonra üçüncü ən iri sahə olmaqla iĢ yerləri ilə təminatda ən böyük pay sahibidir (2006-cı
ildə kənd təsərrüfatında bütün məĢğul əhalinin 39,1%-i, neft sektorunda isə cəmi 1%-i iĢləyirdi). Eyni zamanda
bu sahə həm də kənd yerlərində yoxsulluğun azaldılmasına əsaslı təsir edən sahədir. 1995-ci ildən uğurla həyata
keçirilən aqrar islahatlar nəticəsində ölkə iqtisadiyyatında bazar münasibətlərinin qurulmasına, torpaq və
əmlakdan səmərəli istifadə edilməsi, aqrar bölmənin sahə strukturunun təkmilləĢdirilməsi, sahibkarlığın
formalaĢmasına, kəndin simasının dəyiĢdirilməsinə ciddi təsir göstərmiĢdir.(7, s.150)
Aqrar sahədə innovasiyalı sahibkarlığın formalaĢması və inkiĢafının konseptual istiqamətləri
müəyyənləĢdirilərkən, ilk növbədə sistem əmələ gətirən aĢağıdakı məqamlar nəzərə alınır:
- sahibkar iqtisadi fəallığın lokomotivi, hipotetik baxımdan aqrar sahədə və ümumilikdə kənd yerlərində
geniĢlənən və innovativliyi ilə seçilən fəaliyyət imkanlarına, opertaiv və adekvat reaksiya verməyə hazır olan
subyektdir;
- sözün həqiqi mənasında mükəmməl iqtisadi-ekoloji normativ-hüquqi bazanın yaradılmasında maraqlı
olan sahibkar, araĢdırmalardan və qabaqcıl təcrübədən göründüyü kimi, müvafiq iĢlək mexanizmin
mövcudluğu Ģəraitində resursqoruyucu fəaliyyət istiqamətlərinə üstünlük verir;
- güclü daxili motivləĢdirməyə malik sahibkarlıq Ģəbəkəsi məhsuldar və səmərəli əmək (istehsal)
fəaliyyətinə güclü təsir stimullarını təmin edə və bu əsasda iqtisadiyyatın mütərəqqi struktur dəyiĢikliklərinə
rəvac verə bilər;
- sahibkarlıq qurumları bazarların müvafiq seqmentlərinin mənimsənilməsi baxımından öz imkanlarını
reallaĢdırmaq üçün məqsədli və mobil birliklər yaratmaqda sərbəstdirlər və i.a.
Aqrar sahədə sahibkarlar iqtisadiyyatın digər sahələrindəki sahibkarlardan fərqli mühitdə fəaliyyət göstərir
və həmin fərqlər, əsasən innovasiya fəallığına müsbət təsir etmir. Buna səbəb, ümumiyyətlə sahibkarlığın
qarĢılaĢdığı maneələrin aqrar fəaliyyət mühitində daha ciddi olmasıdır. Kənddə innovasiya infrastrukturunun,
əksər hallarda Ģəbəkə əmələ gətirməməsi, kənd təsərrüfatı istehsalının, xüsusilə bitkiçiliyin məkan
pərakəndəliyi, kreditləĢdirmə sistemində aqrar sahənin böhranlı vəziyyətlərə həssaslığında ifadə edilən
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasındakı problemlər, informasiyanın natamamlığı, aqroemal sənayesində yeni
məhsulun lisenziyalaĢdırma, sertifikatlaĢdırma və vergitutma prosedurunun mürəkkəbliyi, vergi mühitinin
qeyri-sabitliyi və i.a. sahədə innovasiyalı fəaliyyəti, əhəmiyyətli dərəcədə ləngidən amillərdir. BMT-nin Ərzaq
və Kənd Təsərrüfatı TəĢkilatının (FAO) və bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatların ekspertlər qruplarının
mövqeyi belədir ki, milli və qlobal miqyasda ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında aparıcı rol elmə, innovasiyalı
fəaliyyətə və innovasiyalı sahibkarlığa məxsus olmalıdır. Milli və qlobal miqyasda ərzaq təhlükəsizliyinin
təminatında prioritet istiqamət istehsal prosesində iĢtirak edən bütün komponentlərin yenilənməsidir. Təbii ki,
bütün innovativ proseslərdə, geniĢ təkrar istehsalda tutduğu mövqedən asılı olmayaraq insan amili həlledici rola
malikdir.
Aqrar sahədə innovasiyalı sahibkarlığın maliyyə təminatı adekvat maliyyə-investisiya mexanizminin
yaradılmasını tələb edir. Sahədə innovasiyaların investisiyalaĢması ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı, tarazlı
regional inkiĢaf və elmi-texniki siyasətin prioritetlərinə əsaslanmalı, investorlar üçün innovasiya yönümlü
imtiyazlı fəaliyyət rejimləri yaradılmalıdır. Ġnnovasiyaların investisiyalaĢdırılmasının perspektivli forması olan
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innovasiya fondlarının yaradılması - mənbələrin müxtəlifliyi və çoxsaylı olmasını, risklərin bölgüsü və yenidən
bölgüsünün adekvat mexanizminin fəaliyyət göstərməsini, dövlət və özəl bölmənin alyansını nəzərdə tutmaqla
qarĢılıqlı tamamlama effektini reallaĢdırmalıdır. Aqrar sahədə innovasiyalı sahikarlığın əlveriĢli investisiya
mühiti, müvafiq mənbələrdən məlum olduğu kimi, ilk növbədə:
− gömrük-vergi stimullaĢdırılmasını;
− haqsız rəqabətlə və inhisarçılıqla fəal mübarizəni;
− intellektual mülkiyyətin səmərəli qorunmasını;
− normativlərin və standartların hazırlanması prosesinin sadələĢdirilməsini və s. nəzərdə tutur.
Aqrar sahədə innovasiyalı sahibkarlığın özünəməxsusluqları barədə deyilənlərə əlavə olaraq onu qeyd edək
ki, istehsal innovativliyinin prioritetlərinin əsaslandırılması, milli innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsinin
elmi-nəzəri, metodoloji və digər aspektlərində müsbət addımlar adekvat informasiya sisteminin, dolğun və
daim yenilənən verilənlər bazasının, ideyaların kommersiyalaĢması prosesini əhatə edən informasiya
xidmətinin yaradılması sayəsində mümkündür. Ġnnovasiyalı sahibkarlıq strategiyası ən müasir təhlil
metodlarının tətbiqi ilə hərtərəfli təhlilin nəticələrinə və proqnoz məlumatlarına əsaslanmalıdır. Həmin
strategiyanın reallaĢdırılması:
− inkiĢafın tempi və miqyasının xarakteristikası geniĢ faktiki məlumatların, mühasibat, idarəetmə və
statistik uçot materiallarının;
− ümumiyyətlə sənəd dövriyyəsində iĢtirak edən bütün informasiya daĢıyıcılarının iĢlənməsinə;
− elmi - tədqiqat və təcrübə konstruktor iĢləmələrinin nəticələrinə xüsusi münasibət tələb edir.
Ġnnovasiyalı aqrar sahibkarlığın prioritetlərinin əsaslandırılması strateji təhlilin nəticələrindən istifadə
olunmasını nəzərdə tutur. Konkret situasiyada strateji təhlilinin iki əsas istiqamətini, bazar (satıĢ) və resurs
yönümlü yanaĢmaları fərqləndirmək lazımdır. Həmin yanaĢmalar iqtisadi ədəbiyyatda kifayət qədər ətraflı Ģərh
olunduğuna görə burada onların fərqləri və müqayisə olunan üstünlüklərindən deyil, innovasiyalı aqrar
sahibkarlığın səmərəliliyinin yüksəldilməsi imkanlarını aĢkar etmək və inkiĢaf meyillərini qiymətləndirmək
baxımından strateji təhlilin bazar (satıĢ) və resurs yönümlü yanaĢmalarının birgə tətbiqinin zəruriliyinə diqqət
çəkmək istəyirik. Bazar meyarlarına əsasən aparılan strateji təhlilin resurs yönümlü yanaĢmalarla
tamamlanması struktur, maddi, maliyyə və əmək resursları ilə təminatı, xüsusilə məĢgulluğun səviyyəsi və
quruluĢu kimi sistem əmələ gətirən amilləri, həmçinin sahibkarlığın institusional, sosial, psixoloji mühitini
qiymətləndirmək imkanlarını birmənalı Ģəkildə geniĢləndirmiĢ olur. Sahibkarlığın inkiĢafı mühitinin sistem
əmələ gətirən elementləri qismində rəqabət həyati əhəmiyyətə malikdir. Bununla belə, mövcud tədqiqatların
nəticələri və təcrübi problemlərin həlli səviyyəsi rəqabətin sahibkarlığın dayanıqlı inkiĢafı mühitinin
formalaĢmasında rolu daha ətraflı araĢdırılmasının zəruri olduğunu söyləməyə əsas verir. Bu zaman investisiya
fəaliyyətinin, xüsusilə aqrar sahədə:
- özəl bölmənin təĢəbbüskarlığı;
- alternativsiz olaraq innovasiyalı xarakter daĢıması zərurəti;
- müsbət iqtisadi dinamikanın lokomotivi olan sahibkarlar təbəqəsinin formalaĢdırılması;
- adekvat fəaliyyət mühitini Ģərtləndirən amillərin kəmiyyət və keyfiyyət baxımından
qiymətləndirilməsi;
- inkiĢafın sosial-iqtisadi, iqtisadi-ekoloji, texnoloji və digər aspektləri diqqət mərkəzində olmalıdır.
Aqrar sahədə özəl bölmənin, olduqca yüksək, hətta bəzi sahələrdə mütləq üstünlüyə malik olduğu hazırki
dövrdə, Azərbaycanda fərdi sahibkarlığın innovasiyalı inkiĢafının təĢviq edilməsi və tənzimlənməsi sisteminin
təkmilləĢdirilməsi qabaqcıl xarici təcrübənin hərtərəfli öyrənilməsi, sınaqdan çıxmıĢ variantların reallığımız
üçün daha faydalı olanlarının aĢkar edilməsi, onların tətbiqi imkanlarının qiymətləndirilməsi məsələləri xüsusi
aktuallıq kəsb edir.Hazırda aqrar sahədə innovasiyalı fəaliyyətin amerikan, Qərbi Avropa, Ġsrail və Yapon
təcrübəsi daha qabaqcıl hesab olunur. Eyni zamanda, beynəlxalq ekspertlərin fikrincə Avstraliya, Çin və bir sıra
Latın Amerikası ölkələrinin kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrində qazandığı təcrübə də, xüsusi diqqətə
layiqdir. Kənd təsərrüfatının, bəzi qeyd-Ģərtlərlə sənayenin bir növünə çevrilməsi meyillərinin gücləndiyi
hazırki dövrdə aqrar sahibkarılığın innovativliyi sahələrarası əlaqələrin intensivliyi və dayanıqlığından, xüsusilə
aqrar-sənaye əlaqələrinin davamlılığında, baĢqa sözlə inteqrasiyanın dayanıqlığı səviyyəsindən asılılığı
güclənir.Innovasiyalı fərdi sahibkarlığın əhatə dairəsi, inkiĢafının tempi və səmərəliliyi müvafiq istiqamətdəki
elmi araĢdırmalara və innovasiya biznesinin inkiĢafına ayrılan maliyyə resurslarının həcmindən asılıdır.
Dünyanın iqtisadi güc mərkəzlərində innovasiyalı təĢəbbüskarlığa, o cümlədən sahibkarlığa yönəldilən
vəsaitlərin ÜDM-dəki payı ciddi surətdə fərqlənir. Deyək ki, Avropa Birliyində həmin göstərici 2,2%, ABġ-da
2,5%, Yaponiyada isə 3% təĢkil edir. Rusiya Federasiyasında innovasiyalı təĢəbbüskarlığa, o cümlədən
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sahibkarlığa yönəldilən vəsaitlərin ÜDM-dəki payı 1 faizdən bir qədər çoxdur.(8, s.77-79)
Aqrar sahədə innovasiya mühiti və investisiya cəlbediciliyi normativ-hüquqi bazanın, bazarın fəaliyyətdə
olan tənzimləmə sisteminin informasiya və innovasiya infrastrukturunun mükəmməlliyindən və inkiĢaf
səviyyəsindən asılıdır. Bu asılılıq və qeyd olunan amillərin təsirinin səmərəliliyi innovasiyaların
investisiyalaĢdırılmasında dövlətin iĢtirakı dərəcəsi ilə bağlıdır. Haqqında danıĢılan iĢtirak dərəcəsi Yaponiyada
daha yüksək olub, son onillikdə 75-80 faiz arasında tərəddüd edir. Avropa Birliyində bu göstərici 50-55 faiz,
ABġ-da isə 45-50 faiz civarındadır.Yaponiyanın müvafiq təcrübəsinə maraq, innovasiyalı biznesin
stimullaĢdırılması sistemindəki özünəməxsusluqla izah oluna bilər. ―Ġnnovasiya biznesində özəl bölmənin
fəallığı, Yaponiyada özünəməxsus stimullaĢdırıcı mexanizmin nəticəsi kimi meydana çıxır. Bu ölkədə ən yeni
texnologiyalar əsasında yeni məhsul istehsal edən özəl qurumlara vergi güzəĢtləri tətbiq edilir. Haqqında
danıĢılan güzəĢtlər bir sıra hallarda 50%-ə çatmaqla 3-5 il müddətinə verilir.(9, s.97-100)Özəl bölmənin
innovasiyalı fəaliyyətə marağı innovasiya infrastrukturlarının inkiĢafına dövlət büdcəsindən və digər
maliyyələĢmə mənbələrindən ayırmaların həcmi və davamlılığından aslıldır ki, bu da innovasiyalı inkiĢafın
maliyyələĢdirilməsində dövlətin birbaĢa payı göstəricisinə diqqəti artırır. Eyni zamanda unutmaq olmaz ki,
həmin göstəricinin yüksək səviyyəsi innovasiyalı sahibkarlığın inkiĢafı üçün, birmənalı olaraq əlveriĢli mühit
formalaĢdırmır. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, həmin göstərici Rusiya Federasiyasında ABġ-dan az qala
iki dəfə yüksəkdir. BaĢqa sözlə, Rusiyada innovasiya infrastrukturlarının maliyyələĢdirilməsində dövlətin payı
60 faizə yaxın olduğu halda, ABġ-da 30 faiz ətrafındadır. ―Rusiya Federasiyasında innovasiya bölməsində
sahibkarların vəsaitləri 21%, ABġ, Yaponiya və Qərbi Avropa ölkələrində isə 50%-dən yuxarıdır. Digər
tərəfdən postsovet ölkələrində, elmi institutlarının 70%-dən çoxu dövlət bölməsini təmsil edirsə, ABġ-da bu
göstərici 7%, Kanadada 10% təĢkil etməkdədir.(8, s.77-79)
Azərbaycanda innovasiyalı sahibkarlığın inkiĢaf meyillərinin qiymətləndirilməsinə cəhdlər belə deməyə
əsas verir ki, ―hazırda ölkədə innovasiya tədqiqatlarının reallaĢdırılması üçün kifayət qədər maliyyə resursları
ayrılmır. Unutmaq olmaz ki, innovasiya bazarı təkcə innovasiya məhsulu ilə deyil, həm də təĢkilat, kollektiv və
ayrı-ayrı mütəxəssislərin dəstindən, potensial olaraq innovasiya fəaliyyətini həyata keçirməyə qabil
mütəxəssislərdən ibarətdir. Lakin hələ də respublikada innovasiya fəaliyyətinin inkiĢafı zamanı vençur
kapitalının istifadəsində məhdudiyyətlər özünü göstərməkdədir‖(10, s.167)
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AZAD ĠQTISADĠ ZONALAR -- ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFIN POTENSĠALI KĠMĠ
Məqalədə Azərbaycanın dayanıqlı iqtisadi artımı təmin edəcək investisiya qoyuluşlarında maraqları,
iqtisadiyyatın inkişaf xüsusiyyətləri və strateji yol xəritəsi haqqında məlumat verilir. Azad iqtisadı zonaların
üstünlükləri sadalanır. Ölkəmizin qabaqcıl ölkələrin inkişaf tendensiyalarına uyğunlaşdırılması göstərilir.
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The paper deals with the investment interests of Azerbaijan that provide sustainable economic growth.
The information is given on the features of the economic development and strategic road maps. The
advantages of free economic zones are analysed. Adaptation of the country to the trends in the development
of advanced countries is illustrated by the examples.
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
КАК ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются инвестиционные интересы Азербайджана, которые призваны
обеспечить устойчивый экономический рост. Дается информация об особенностях экономического
развития и стратегической дорожной карте. Анализированы преимущества свободных экономических зон. На примерах показана адаптация нашей страны к тенденциям развития передовых стран.
Ключевые cлова: свободная экономическая зона, устойчивый экономический рост, прямые иностранные инвестиции, стратегическая дорожная карта.
GĠRĠġ
Son 10 ildə Azərbaycan dünyada iqtisadi artım tempinə görə ön sıralarda qərar tutmuĢdur. Uğurla həyata
keçirilən neft strategiyası əsasında əldə olunmuĢ gəlirlər hesabına infrastruktur modernləĢdirilmiĢ, qeyri–neft
iqtisadiyyatı inkiĢaf etdirilmiĢ, sosial rifah yaxĢılaĢdırılmıĢ, dövlətin balansında olan aktivlər artmıĢ və
ÜDM-in həcmini aĢan səviyyədə strateji valyuta ehtiyatları yaradılmıĢdır. 2014-cü ildən baĢlayaraq neft
qiymətlərinin kəskin azalması və ticarət tərəfdaĢı ölkələrində iqtisadi böhran nəticəsində ölkədə iqtisadi artım
sürətinin yavaĢıması, institusional və struktur çağırıĢlar, tədiyə balansı və qeyri–neft büdcə kəsiri, maliyyə–
bank sektorunda baĢ verən proseslər fonunda Azərbaycanda yeni iqtisadi inkiĢaf yanaĢmasına keçid zərurəti
yaranmıĢdır. Davamlı inkiĢafı təmin edəcək yeni ĠPƏK YOLU, No.2, 2018 Azərbaycan Universiteti 16
"avanqard" sektorların üzərində fokuslanmaqla, iqtisadiyyatın strukturu qeyri–ticari bölməyə nisbətən ticari
bölmənin, hasilata nisbətən emalın, dövlət sahibkarlığına nisbətən özəl sahibkarlığın, aĢağı texnologiya
tutumlu sektorlara nisbətən yüksək texnologiyalara əsaslan sektorların, aĢağı ixtisaslı əməyə nisbətən yüksək
ixtisaslı əməyə əsaslanan sahələrin, az gəlirli bazarlara nisbətən yüksək gəlirli bazarların və aĢağı dəyər
yaradan sektorlara nisbətən yüksək dəyər yaradan sektorların daha üstün artımı hesabına yenidən
balanslaĢacaqdır. Milli iqtisadiyyatın strukturunun yenilənməsi biznes mühitinin daha da yaxĢılaĢdırılması,
ortamüddətli xərclər strategiyası çərçivəsində yeni siyasətin tətbiq edilməsi, maliyyə–bank sisteminin
sağlamlaĢdırılması, habelə xarici bazarlara çıxıĢ imkanlarının geniĢləndirilməsi ilə mümkündür.
Azərbaycanda azad iqtisadi zonaların yaradılması prosesinə start verilib. Belə ki, Bakı Ģəhəri Ələt
qəsəbəsində yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının ərazisi daxil olmaqla azad ticarət zonası tipli
xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam artıq mövcuddur. Sərəncamın əsas
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məqsədi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
iqtisadiyyatın davamlı inkiĢafı və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, Azərbaycan Respublikasının logistika və
nəqliyyat mərkəzi kimi mövqeyinin gücləndirilməsi və ölkədə çoxĢaxəli nəqliyyat infrastrukturunun
yaradılmasıdır. Azad iqtisadi zonaların iqtisadiyyatımıza necə təsir edəcəyi barədə, azad iqtisadi zonalar
investisiyaların cəlb olunması və yeni iĢ yerlərinin açılması baxımından çox vacibdir. Ġqtisadi zona daha çox
nəqliyyat, logistika zonasının formalaĢmasına xidmət edir. Ġnvestisiyaların cəlb olunması əsas hədəf olaraq
nəzərdə tutulub. Belə bir iqtisadi zonanın yaradılmasının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tranzit
ölkə olaraq öz imkanlarını geniĢləndirə biləcək və ölkə ərazisinə daha çox yükdaĢımalara nail olacaq. Son
dövrlər Azərbaycan ərazisində malların Avropadan və Türkiyədən Asiyaya aparılmasına olan marağın
artmasını nəzərə alaraq yeni iqtisadi zonanın yaradılması Azərbaycanın imkanlarını geniĢləndirəcək. Yeni
iqtisadi zona, həmçinin dövlət gəlirlərinin və büdcəyə daxil olan vəsaitin artmasına da səbəb olacaq.
Azad iqtisadi zonaların əsas cəhətləri- Azad iqtisadi zona yaradan ölkələrin məqsədləri müxtəlif ola
bilər. Bəzi ölkələr azad iqtisadi zonalardan iqtisadi inteqrasiya mexanizmi kimi, digərləri isə xarici
texnologiyaların cəlb edilməsi vasitəsi kimi istifadə edirlər. Məsələn, Böyük Britaniya 1981-ci ildən
baĢlayaraq məĢğulluğun artırılması və milli səviyyədə iqtisadi konyunkturanın fəallaĢdırılması məqsədilə
azad hava limanları (Liverpul, Birminhem, Kardiff, Sausanton, Prestrix və Belfast aeroportları) yaratmağa
baĢlamıĢdır. Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında isə 1934-cü ildə qəbul edilmiĢ qanuna əsasən azad iqtisadi
zonaların yaradılmasının əsas məqsədi kimi xarici malların ABġ-a idxal edilərkən rüsumlardan azad edilməsi
yolu ilə xarici ticarətin dəstəklənməsi və təĢviq edilməsi göstərilirdi. Göründüyü kimi, azad iqtisadi zonaların
yaradılması məqsədlərindəki müxtəlifliyi görmək üçün bir neçə misal kifayət edir. Lakin, bu məqsədlərin
müxtəlifliyinə baxmayaraq, onlar müəyyən ümumiliyə də malikdirlər ki, bunların da arasında iqtisadi, sosial
və elmitexniki məqsədləri göstərmək olar.
Azad iqtisadi zonaların yaradılması prosesi və növləri-Tarixən azad iqtisadi zonaların ilk forması azad
limanlar (portlar) ("porto-franko"), yəni alıcı axtarıĢı zamanı malların müvəqqəti olaraq rüsum ödənmədən
saxlanılması, yerli bazarın stimullaĢdırılması üçün istifadə edilən ərazilər olmuĢdur. Bu ərazilər kimi ilk
növbədə iri dəniz limanı və ona yaxın ərazilər istifadə edilirdi. Bu ərazilərə xarici malların rüsumsuz
gətirilməsi və çıxarılmasına icazə verilirdi. Azad liman statusuna müxtəlif dövrlərdə Ġtaliyada Livorno
(1547), Genuya (1595), Venesiya (1661), Fransada Marsel (1669), Rusiyada Odessa (1817), Vladivostok
(1862), Batumi (1878) liman Ģəhərləri malik olmuĢlar. Hazırda "azad port" statusuna Ġsveçrənin Buks və
Jenevport Ģəhərləri, Braziliyada Manaus, Rumıniyada Sulina və bəzi digər Ģəhərlər malikdir. Bazarın
inhisarlaĢması, dövlətlərin proteksionist siyasətinin güclənməsi, iqtisadiyyat və xüsusilə beynəlxalq ticarətin
inkiĢafı nəticəsində azad portlar öz yerini azad zonaların daha mürəkkəb formalarına verməyə baĢlamıĢlar.
Müxtəlif inkiĢaf səviyyələrinə malik olan dövlətlərdə azad iqtisadi zonaların müxtəlif formaları tətbiq edilir.
ĠnkiĢaf etmiĢ iqtisadiyyata malik olan dövlətlərdə (Qərbi Avropa Dövlətləri, ABġ, Yaponiya) üçün dəniz
limanlarında rüsumsuz azad ticarət zonaları, azad hava limanları, maliyyə-bank mərkəzləri, offĢor zonalar,
texniki-tətbiqi zonalar xarakterikdir. [2]. Keçid iqtisadiyyatlı və inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə (xüsusilə
Asiya-Sakit Okean regionu və Latın Amerikası dövlətləri) ixrac-istehsal zonaları daha intensiv fəaliyyət
göstərir, belə ki, ixracı artırmaqla, bu dövlətlər öz qarĢılarında duran məqsədlərə daha tez nail olmağa çalıĢır
və beynəlxalq əlaqələrinin geniĢlənməsi, həmçinin daxili sosial, iqtisadi, texniki, texnoloji və digər
məsələlərin həlli üçün zəruri olan sərbəst dönərli valyuta ehtiyatlarını artırırlar. Bu kateqoriyada xüsusilə
Asiya tipli azad iqtisadi zonalar fərqləndirilir ki, bu zonaların da ən bariz nümunəsi Çinin xüsusi iqtisadi
rayonları və xüsusi sahilyanı Ģəhərləridir.
Milli iqtisadiyyatların dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasına demək olar ki azad iqtisadi zonaların bütün
növləri kömək edir, lakin onlardan hər biri beynəlxalq bazarınmüəyyən seqmentində fəaliyyət göstərir. Bu
zaman nəzərə almaq lazımdır ki, ideal və bütün hallar üçün uyğun olan və tətbiq edildiyi halda avtomatik
olaraq birbaĢa xarici investisiyaların cəlb edilməsinə və iqtisadi inkiĢafın sürətlənməsinə zəmanət verən zona
tipi modeli mövcud deyildir. Ərazinin potensial imkanlarının qiymətləndirilməsi əsasında konkret zona
modelinin seçimi həyata keçirilməli, mövcud imkanlara maksimum dərəcədə adekvat investisiya rejimi
formalaĢdırılmalıdır. Azad iqtisadi zonaların yaradılması zamanı onların əsas cəhətlərini nəzərdən keçirmək
zəruridir: təsərrüfat fəaliyyətinin təĢkilati formaları, ölkə ərazisində istehsal qüvvələrinin yerləĢdirilməsi
üsulları, azad iqtisadi zonada yaradılan əlavə dəyərin istehsal və bölgü imkanları, azad iqtisadi zonanın
sərhədlərinin onunla əlaqəli olan digər təsərrüfat sahələrinə, sferalara, ərazilərə geniĢlənmə imkanları və s.
Lakin, qeyd edilməlidir ki, azad iqtisadi zonaların yaradılması ölkənin və ya regionun inkiĢafının
elementlərindən yalnız biridir. Bu yalnız o zaman mahiyyət kəsb edir ki, fəal struktur və regional siyasət
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həyata keçirilsin, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin və beynəlxalq ictimaiyyətlə əməkdaĢlığın inkiĢafına
zəruri diqqət yetirilsin.
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ПРИНЦИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН
В этой статье отражеры принципы и характеристики экспортно-производственных зон страны.
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1973-cü il mayın 18-də Kiotoda keçirilən gömrük prosedurlarının sadələĢdirilməsi və
harmonikləĢdirilməsi üzrə beynəlxalq konvensiyada göstərilir ki, azad zona (franko zona) dedikdə, ölkə
ərazisinin hər hansı bir hissəsi baĢa düĢülür ki, burada məhsullara milli gömrük ərazisindən olan bir obyekt
kimi baxılır və buna görə də onlar gömrük nəzarətindən keçirilmir, vergiyə cəlb edilmirlər. BaĢqa sözlə
desək, Azad Ġqtisadi Zona – xüsusi rejim altında fəaliyyət göstərən ölkə ərazisinin bir hissəsidir. Azad
iqtisadi zonalarda yerləĢən təsərrüfat subyektləri xüsusi qanunvericiliyi özündə əks etdirən rejim altında
fəaliyyət göstərirlər və onların bu fəaliyyəti tənzimlənir. Bu da özündə aĢağıdakı vacib məsələləri əhatə edir:
gömrük tənzimlənməsi; vergiyə cəlbetmə; lisenziyalaĢdırma; viza rəsmiləĢdirilməsi; bank fəaliyyəti;
mülkiyyət və girov münasibətləri (o cümlədən, torpağa sahiblik hüququna dair məsələlər); konsessiyanın
(imtiyazın) verilməsi; azad zonanın idarə edilməsi. Azad iqtisadi zonaların müəyyənedici xüsusiyyətlərindən
biri də əmək və sosial qanunvericilik aktlarının belə ərazilərdə tətbiq olunmasıdır. Azad zonaların
problemlərinə həsr edilmiĢ müasir nəzəri iĢlərdə onların mahiyyəti daha geniĢ izah olunur: onlar, dövlətin
iqtisadi proseslərə müdaxilə etməsinin həcminin azaldılması aləti kimi göstərilir. ―Azad zona‖ anlayıĢına bu
cür izahat verilməsi, onun təsərrüfatlaĢdırmanın preferensial rejiminin fəaliyyəti ilə əlaqədar bütün prosesləri
əhatə etməsi deməkdir. Bu cür yanaĢmaya görə ―azad zona – təkcə ayrılmıĢ, xüsusi bir coğrafi ərazi deyil,
əksinə, milli iqtisadi məkanın bir hissəsi olmaqla, burada ölkənin digər yerlərində istifadə olunmayan
müəyyən güzəĢt və stimullar sistemi tətbiq edilir".
Azad ticarət zonaları - daha çox ABġ-da geniĢ yayılmıĢdır. Onların yaradılması 1934-cü ildə ABġ-da
qüvvəyə minən xüsusi qanunla baĢlanmıĢdır. Bunun da məqsədi ticarətin həvəsləndirilməsi, ticarət
əməliyyatlarının sürətlənməsi, ticarət xərclərinin azaldılması olmuĢdur. Qanunda göstərilir ki, hər bir rəsmi
limanda heç olmazsa bir azad xarici ticarət zonası yaradıla bilər. Azad ticarət zonalarına misal olaraq nəhəng
beynəlxalq aeroportlarda yaradılmıĢ ―Duty free‖ adlanan xüsusi mağazaları göstərmək olar. Maliyyə rejimi
nöqteyi nəzərindən azad ticarət zonalarına dövlət sərhəddindən kənarda yerləĢən bir zona kimi baxılır. Azad
ticarət zonalarına həmçinin güzəĢtli ticarət rejiminə malik ənənəvi azad limanları da aid etmək olar. Hazırda
dünyada 600-dən çox azad liman və 4000-ə qədər azad ticarət zonası mövcuddur.
Xüsusi gömrük zonaları -iqtisadi zonaların sadə formalarından biri olmaqla, xüsusi gömrük zonaları
özlərində ixrac üçün nəzərdə tutulmuĢ xarici malların qorunması, qablaĢdırılması və emalı üçün yaradılmıĢ
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tranzit və ya konsiqnasiya anbarlarını əks etdirir. Belə zonaları tez-tez azad gömrük əraziləri kimi də
adlandırırlar. Xüsusi gömrük zonalarında malların idxalı və ixracına gömrük rüsumları tətbiq edilmir. Belə
zonalar dünyanın bir çox ölkələrində mövcud olur.
Xüsusi ticarət-sənaye zonaları - güzəĢtli ticarət rejiminə malik əraziləri özündə əks etdirir. Belə
zonalarda sərmayə qoyuluĢu, sənaye istehsalının inkiĢafı, məhsulların ixracı üçün çoxsaylı güzəĢtlər tətbiq
edilir. Xüsusi ticarət-sənaye zonalarının istehsal və ticarət fəaliyyəti zonalar içərisində daha geniĢ yayılmıĢ
formalardan biridir.
Texniki-iqtisadi inkiĢaf zonaları - milli iqtisadiyyatda effektli, yüksək texnologiyaya malik istehsalın
təĢkili məqsədilə yaradılır.Texniki-iqtisadi inkiĢaf zonalarında yerləĢən müəssisələrdə istehsalın idarə
edilməsinin müsir metodlarından, təĢkilatçılığın və marketinqin proqressiv metodlarından geniĢ istifadə
olunur və qabaqcıl sənaye texnologiyası iĢlənib hazırlanır, tətbiq edilir.Texniki-iqtisadi inkiĢaf zonaları da
daha çox inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə geniĢ yayılmıĢdır.TəĢkilati və fəaliyyət göstərmə xüsusiyyətlərinə
görə texniki-iqtisadi inkiĢaf zonalarına yaxın olan AĠZ formalarından biri də Yeni və Yüksək
Texnologiyanın ĠnkiĢafı Zonalarıdır.
Kompleks, çoxsahəli inkiĢaf təyinatlı iqtisadi zonalar - belə zonalar sadaladığımız digər zonalara məxsus
bütün xüsusiyyətləri özündə əks etdirir.Misal üçün, ġenjzen (Çin) Azad Ġqtisadi Zonasının tərkibinə azad
ticarət zonaları və texnoparklar daxildir.
Açıq zonalar - belə zonalar əsasən xarici kapitalın cəlb edilməsi məqsədilə güzəĢtli investisiya rejiminin
yaradıldığı əraziləri əhatə edir.―Açıq rayonlar‖ daha çox Çində inkiĢaf etmiĢdir və demək olar ki, ölkənin
bütün sahilboyu ərazilərini əhatə etməklə, ölkənin daxilinə doğru geniĢlənirlər.Belə rayonlarda
texnikiiqtisadi inkiĢaf zonaları, ixracyönümlü istehsalı həyata keçirən texnoparklar yerləĢir.
Ayrı-ayrı hallarda azad iqtisadi zonaların yaradılması üçün əvvəlcədən inkiĢaf etmiĢ sənayeyə, istehsal
və sosial infrastruktura malik olmayan, lakin bir sıra uzunmüddətli dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi
üçün imkan yaradan, təsərrüfat baxımından yeni mənimsənilmiĢ əlveriĢli ərazilərin seçilməsi də
məqsədəuyğun hesab edilir. AĠZ-i yaradarkən adətən mütəxəssislər aĢağıdakı suallara cavab tapmağa
çalıĢırlar:
• ĠnkiĢafa nail olmaq üçün konkret hansı iĢlər görülməlidir;
• Fəaliyyətin sonu nə ilə nəticələnəcəkdir;
• Taktiki və strateji addımlar nədən ibarət olmalıdır;
• Zonanın inkiĢafı üçün tədbirlər nə cür təĢkil olunmalıdır.
Azad iqtisadi zonaların müxtəlif növlərinin fəaliyyət göstərməsində vacib aspektlərdən biri yerli və
xarici investorlar üçün tətbiq ediləcək güzəĢtlər sistemidir.Vergi güzəĢtləri investor üçün daha çox əhəmiyyət
kəsb edir, belə ki, bazar iqtisadiyyatı ölkələrində yüksək vergilərin tətbiqi nəticəsində investorlar öz
mənfəətlərinin təxminən yarısından məhrum olurlar.Bu vergilərin içərisində isə əsas yeri mənfəət vergisi
tutur.Bu vergi üzrə güzəĢtlər vergi dərəcələrinin azaldılması və ya onun ödənilməsindən uzunmüddətli
azadolmalar formasında tətbiq edilə bilər.Demək lazımdır ki, bir sıra ölkələrdə bu müddət kifayət qədər
uzundur. Məsələn, Hindistanın zonalarında bu güzəĢt mənfəətin bəyan edilməsindən sonra 5 il müddətinə,
Peruda isə 15 il müddətinə tətbiq olunur. Vergi dərəcələrinin azaldılması da böyük əhəmiyyət kəsb edir.Təbii
ki bu cür güzəĢtlər tətbiq edilərkən müəssisənin növü və onun fəaliyyət göstərdiyi sahənin prioritetliyi nəzərə
alınmalıdır. Misal üçün, Çində azad iqtisadi zonalarda fəaliyyət göstərən müəssisələr üçün mənfəət vergisi
15% həcmindədir, halbuki daxili bazarda eyniadlı verginin dərəcəsi 33% təĢkil edir. Bolqarıstanda
―Rüsumsuz azad zonalar‖ haqqında qərara görə, istehsal, ticarət və digər fəaliyyət nəticəsində əldə edilən 20
mənfəət yalnız məhsulun zonanın daxilində və ya onun xaricində reallaĢdığı zaman vergidən azad edilə
bilər.Mənfəət vergisindən baĢqa, həmçinin əmlak, dövriyyə və digər vergi növlərinin də ödənilməsində
güzəĢtlər tətbiq olunur.Braziliyanın Manaus azad zonasında buraya gətirilmək üçün nəzərdə tutulan və bu
ərazinin xaricində istehsal edilən, həmçinin bu ərazidə istehsal edilib ölkənin daxili bazarında satılmaq üçün
nəzərdə tutulan, o cümlədən zonada satılmaq üçün yerli xammaldan istehsal edilən məhsullar vergilərdən
azad edilir.
Azad iqtisadi zonalarda həmçinin dolayı güzəĢtlər də tətbiq edilir.Bu, ilk növbədə icarə, kommunal və
digər xidmətlərdən istifadıyı görə tariflərin azaldılmasına aiddir.Dolayı güzəĢtlərin növləri çoxdur və onlar
azad iqtisadi zonanın yaradılma məqsədlərindən asılı olaraq müəyyən edilir.Azad iqtisadi zonaların
xarakterik cəhətlərindən biri də onların ölkənin gömrük sərhədlərindən ayrılması və mal və xidmətlərin
idxal-ixracına xüsusi tənzimləmə rejiminin tətbiq edilməsidir.Bir qayda olaraq, zonaya istehsal prosesi üçün
lazım olan istehsal vasitələrinin, komplekt materialların, xammalın, həmçinin ölkə daxilində satılmaq üçün
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istehlak mallarının və ərzaq məhsullarının idxalı rüsum tətbiq edilmədən həyata keçirilir.Bəzi ölkələrin azad
iqtisadi zonalarında isə hətta ixrac rüsumları da yığılmır.Bir sıra ölkələrdə, məsələn, Çin, Çili, Peruda azad
iqtisadi zonaların müəssisələri tərəfindən həyata keçirilən idxal-ixrac əməliyyatlarının və daxili bazarda
hesablaĢmaların aparılması üçün həm sərbəst dönərli valyuta, həm də ölkənin milli valyutası tətbiq
edilir.Misal üçün, Çinin azad iqtisadi zonalarında bir neçə ödəniĢ valyutasından istifadə olunur – yuan,
honqkonq dolları, sərbəst dönərli valyuta.Bu zaman subyektlərin valyuta fəaliyyəti hakimiyyət dairələrinin
sərt nəzarəti altında olur.Sahibkarlar istənilən valyutada hesablaĢmalar aparmaq hüququna
malikdirlər.Beləliklə də, valyuta rejimi də azad iqtisadi zonaların xarakterik cəhətlərindən hesab
olunur.Hazırda azad iqtisadi zonalarda fəaliyyət göstərən müəssisələrin böyük əksəriyyəti ciddi kapital
qoyuluĢlarına ehtiyac duyan yüngül sənaye sahəsini təmsil edən müəssisələrdir.Onlar əsasən tekstil və paltar,
məiĢət elektronikası, idman malları, plastik kütlə məmulatları, mebel, ərzaq, içki istehsal edirlər.Lakin elə
azad zonalar da vardır ki, onların ərazilərində daha çox ağır sənaye müəssisələrinin inkiĢaf etdirilməsinə səy
göstərilir. Misal üçün, trinidad və Tobaqodakı ixracyönümlü sənaye zonasında neft və neft-kimya emalı
müəssisələri üstünlük təĢkil edirlər. Qrenadadakı azad iqtisadi zonalarda fəaliyyət göstərən müəssisələr
burada hasil edilmiĢ boksit və alüminiumun emalı ilə məĢğul olurlar.BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliklərinin iqtisadi
zonalarında kimya, neft-kimya və avtomobil Ģirkətləri üstünlük təĢkil edirlər.Göstərilən ölkələrin azad
zonalarında ağır sənaye müəssisələrinin yaradılması təbii ki, ilk növbədə bu ölkələrin təbii resursları ilə
əlaqədardır.Qrenadada – boksit, Trinidad və Tobaqoda – neft, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliklərində - neft və təbii
qaz. Ancaq yenə də qeyd etmək yerinə düĢər ki, göstərilən üç ölkənin hakim dairələrinin siyasəti heç də öz
ölkələrində yaradılmıĢ azad iqtisadi zonalarda ağır sənayenin inkiĢaf etdirilməsinə yox, əksinə, artıq mövcud
olan ağır sənaye müəssisələrinin əsasında ixracyönümlü sənaye 22 zonalarının yaradılmasına yönəldilmiĢdir.
Bu ələlxüsus da ilk iki ölkəyə daha çox aiddir.
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QEYRĠ-NEFT SEKTORUNUN ĠNKĠġAFININ DÖVLƏT TƏNZĠMLƏNMƏSĠNĠN
ZƏRURĠLĠYĠ VƏ ONU ġƏRTLƏNDĠRƏN AMĠLLƏR
Qeyri-neft sektorunun inkişafının dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin zəruriliyini şərtləndirən amillər
onunla bağlıdır ki, bütün bunlar, son nəticədə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə bilavasitə
rəvac verir. Beləliklə, qeyri-neft sektorunun inkişafının dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə istiqamətlənmiş
tədbirlərin həyata keçirilməsi makroiqtisadi, daha çox strateji əhəmiyyətli zərurətdən doğur. Bu da iqtisadi
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə sıx əlaqədardır. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi iqtisadi
dayanıqlığın möhkəmləndirilməsini və iqtisadiyyatda xarici rəqabətin əlverişsiz təzahürlərinin effektiv
şəkildə neytrallaşdırılmasını özündə əks etdirir.
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NECESSĠTY OF STATE REGULATĠON OF DEVELOPMENT OF NON-OĠL
SECTOR AND FACTORS CONDUCĠVE TO ĠT
Factors that require the state regulation of the development of the non-oil sector are connected with the
fact that all this directly entails the economic security of the country. Thus, implementation of measures
aimed at the regulation of non-oil sector development by the state is caused by macroeconomic, more
strategic importance. This is closely linked to ensuring economic security. Ensuring economic security
reflects the strengthening of economic viability and the effective neutralization of unfavorable external
competition in the economy.
20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən beynəlxalq iqtisadi münsaibətlər sistemini tam mənasi ilə əhatə
dairəsinə alan qloballaĢma prosesləri qlobal iqtisadi böhranların yaranması ilə müĢahidə edilməkdədir.
Qlobal iqtisadi böhranlarin mövcüdluğu, nəticə etibarı ilə hər bir ölkənin milli iqtisadiyyatına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir. Bu baxımdan, qlobal iqtisadi bohranların destruktiv təzahürlərini intensiv Ģəkildə
neytrallaĢdırmaq məqsədilə, qeyri-neft sektorunun inkiĢafına xüsusi diqqət yetirilməsi obyektiv zərurətə
çevrilir.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢafının dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə istiqamətləndirilmiĢ tədbirlərin
həyata keçirilməsi milli iqtisadiyyatın alternativ ixrac sektorunun formalaĢdırılmasına əhəmiyyətli təsir
göstərir. O cümlədən ölkənin neftdən asılılıq səviyyəsinin azaldılması sahəsində mühüm tədbirlər planı ilə
özünü biruzə verir. Qeyri-neft sektorunun dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə istiqamətlənmiĢ tədbirlər bu
sahənin iqtisadi dayanıqlığının möhkəmləndirilməsinə əlveriĢli zəmin yaradır. Müasir Ģəraitdə qeyri-neft
sektorunun inkiĢafının dövlət tənzimlənməsinə istiqamətlənmiĢ tədbirlər həmin məhsulların
rəqabətdavamlılığının yüksəldilməsində mühüm rol oynayır. Qeyri-neft sektorunda istehsal edən məhsulların
istər daxili bazarda, istərsə də xarici bazarda möhkəmləndirilməsi intensiv texnologiyaların tətbiqinin həyata
keçirilməsini özündə əks etdirir.
ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsində kifayət qədər
problemli situasiyalar mövcuddur. Bu problemli situasiyaların mövcudluğu həmin sahələrdə kapital aclığının
mövcüdluğu ilə səciyyələnir. Bundan əlavə həmin sahələrdə infrastruktur təminatının müasir tələblər
səviyyəsində olmaması son nəticədə həmin məhsulların dunya bazarına daxil olmasında problemlərin
yaranmasına gətirib çıxarır və eləcə də həmin məhsulların rəqabətdavamlılığının aĢağı olmasına səbəb olur.
Bütün bunları nəzərə alaraq müasir Ģəraitdə qeyri-neft sektorunun inkiĢafının dövlət tərəfindən
tənzimlənməsinə ehtiyac vardır.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢafının dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin zəruriliyini Ģərtləndirən amillər
onunla bağlıdır ki, bütün bunlar, son nəticədə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə bilavasitə
rəvac verir. Beləliklə, qeyri-neft sektorunun inkiĢafının dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə istiqamətlənmiĢ
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tədbirlərin həyata keçirilməsi makroiqtisadi, daha çox strateji əhəmiyyətli zərurətdən doğur. Bu da iqtisadi
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə sıx əlaqədardır. Ġqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi iqtisadi
dayanıqlığın möhkəmləndirilməsini və iqtisadiyyatda xarici rəqabətin əlveriĢsiz təzahürlərinin effektiv
Ģəkildə neytrallaĢdırılmasını özündə əks etdirir.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢafının dövlət tərəfindən tənzimlənməsini səciyyələndirən mühüm
faktorlardan biri də regional amillərlə bağlıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, respublikamızın regianları əsas
etibarı ilə qeyri-neft məhsulları istehsalı üzrə ixtisaslaĢmıĢdır. Belə ki, mərkəzləĢdirilmiĢ iqtisadi
münasibətlər sistemində, daha doğrusu Sovetlər Birliyinə daxil olduğu dövrdə respublikamızın regionları
əsas etibarı ilə kənd təsərrüfatı, emal sənayesinin mərkəzləĢdirilmiĢ iqtisadi münasibətlər sisteminin iflası
nəticəsində demək olar ki, kənd təsərüffatı və emal sənayesi sahəsində kəskin Ģəkildə durğunluq halları
özünü biruzə vermiĢdir. Hal-hazırda da qeyri-neft sektoru o cümlədən kənd təsərrüfatı və emal sənayesində
həllini gözləyən problemlər də kifayət qədər çoxdur. Ötən əsrin 70-80-ci illərində yaradılmıĢ üzüm emalı
müəssisələri, Ģərabçılıq müəssisələri, demək olar ki, avadanlıqların dağılması və xaricə daĢınması hallarının
ilə müĢahidə edilmiĢ və bütün bunlar, bütövlükdə qeyri-neft sektorunun inkiĢafında kəskin böhran hallarının
yaranmasının gətirib çıxarmiĢdır. 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvələrindən etibarən respublikamızda qeyrineft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilməyə baĢlamıĢdır. Belə ki,
ölkə prezidentinin 11 fevral 2014-cü il tarixli sərəncami ilə təsdiq edilmiĢ Azərbaycan Respublikasının
regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramları (2014-2018-ci illər) regionlarda iĢsizliyin səviyyəsinin
aĢağı salınmasında, eləcədə alternativ məĢğulluq imkanlarının təmin edilməsi baxımından mühüm rola malik
olmuĢdur. Bundan əlavə regionların sosial – iqtisadi inkiĢafının sürətləndirilməsi baxımından ikinci Dövlət
Proqramı da bütövlükdə istər Bakı Ģəhərinin kəndlərində və istərsə də regionlarda həllini gözləyən
problemlərin çevik Ģəkildə reallaĢdırılmasına əlveriĢli Ģərait yaratmıĢdır və 2018- ci ildə uğurla yekunlaĢması
gözlənilir.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢafına bir sıra hallarda iqtisadi sistemin tipi və strukturu da əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir. Bazar münasibətlərinin inkiĢafı bir sıra hallarda kifayət qədər biznes cəlediciliyinə
malik olmayan qeyri-neft sektoru sahələrinin inkiĢaf etdirilməsinə stimul yaratmır.
Məhz bütün bunların nəticəsində istər xarici investorlar, istərsə də yerli kredit qurumları və həm də yerli
investorlar qeyri-neft sektorunun biznes cəlb ediciliyinə malik olmayan sahələrinə investisiya qoymağa
maraqlı olmurlar. Dunya təcrübəsi göstərir ki, müasir Ģəraitdə qeyri-neft sektorunun inkiĢafının
dəstəklənməsinə xüsusi ehtiyac var. Bu dəstəklənmə dövlət tərəfindən məqsədli maliyyələĢmə
proqramlarının həyata keçirilməsini və eləcə də elmi-texniki tərəqqinin ən yeni nailiyyətlərinin davamlı
olaraq istehsala tətbiqini özündə birləĢdirir.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢafının dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə istiqamətlənmiĢ tədbirlərin
obyektiv zəruriliyi həm də regionaların sosial – iqtisadi inkiĢafı baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Beləliklə, regional inkiĢafın təmin edilməsi respublikamızda dövlətin iqtisadi və sənaye siyasətinin
reallaĢdırılması, məhz regionlarda qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsinə istiqamətlənmiĢ tədbirlərin
reallaĢdırılması ilə nəticələnməlidir.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsini zərurətə çevirən mühüm
amillərdən biri də müəssisələrin gəlirlərinin artırılması ilə sıx bağlıdır. Qeyri-neft sektorunun inkiĢaf
etdirilməsinə dövlət qayğısının artırılması sahibkarlıq qurumlarının gəlirlərinin artırılmasına səbəb ola bilər.
Bu isə həmin sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq qurumlarının istər daxili bazarda və istərsə də xairici
bazarlarda öz mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə gətirib çıxarmaqla yeni iĢ yerlərinin yaradılmasına
əlveriĢli Ģərait yaradır.
Qeyri-neft sektorunun dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə istiqamətlənmıĢ tədbirlərin müvəffəqiyyətini
Ģərtləndirən amillərdən biridə sahələrdə rəqabət imkanlarının kifayət qədər geniĢləndirilməsidir. Daha
doğrusu, həmin sahəyə dövlət yardımları o halda uğurla nəticələnə bilər ki, adı çəkilən sahənin məhsulları
idxal məhsulları ilə kifayət qədər səmərəli Ģəkildə rəqabət aparmaq imkanına malik olsun. Bütün bunlar
iqtisadi fəaliyyətdə müsbət balansın yaranmasına əlveriĢli Ģərait yarada bilər. Bundan əlavə xarici ticarət
balansında müsbət saldonun yaranması ilə yanaĢı eyni zamanda ixracın strukturunda müsbət dəyiĢikliklərin
əldə edilməsi də baĢlıca Ģərtlərdən biridir.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢafının dövlət tənzimlənməsinin əsas məqsədi adı çəkilən sahədə istehsal
edilən məhsuluun rəqabətdavamlılığının yüksəlilməsinə əlveriĢli Ģərait yaratmaqdan ibarətdir. Qeyri-neft
sektorunun istehsal edilən məhsulun rəqabətdavamlılığının yüksəldilməsinə bir sıra faktorlar təsir göstərir ki,
bu faktorlara aĢağıdakıları Ģamil etmək olar:
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1. Ġlk növbədə məhsulun keyfiyyətinin alıcıları üçün yetərli və əlveriĢli xarakter daĢıması;
2. Həmin sahələrdə qiymətlərin səviyyəsi tələbin səviyyəsini stimullaĢdırmalıdır;
3. Məhsul istehsalının həcmi və çeĢidi istehlakçıların ehtiyaclarına uyğun olmalıdır.

Sənaye siyasəti

Əmtəələrin
massivi

Yeni məhsullara investisiya
və innovasiyalar

Əmtəələrin ixtisaslaĢma
səviyyəsinin müəyyənləĢdirilməsi

Konkret əmtəə
bazarlarının təhlili

Əmtəələrin
massivi

Konkret əmtəə
istehsalçıları

Dövlət sifariĢi
Ticarət
vasitəçiləri

Əmtəə bazarlarının
formalaĢması

Əmtəə
axınlarının
təĢkili

Beynəlxalq

Daxili

Ġstehlakçı

Ġstehlakçı

ĠdxalĠxrac

Regionlar
arası
mübadilə

ġək 1.Qeyri-neft sektorunda informasiya-marketinq təminatı.

483

Müasir Ģəraitdə qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi hesabına yüksək keyfiyyətli istehlak
məhsullarının xarici bazarlara çıxıĢ imkanlarının geniĢləndirilməsi idxalın səmərəli Ģəkildə əvəzlənməsində
əhəmiyyətli rola malikdir. Bazar iqtisadiyyatının tələbləri və qanunauyğunluqları göstərir ki, bu və ya digər
məhsul, istər daxili, istərsə də xarici bazarda o zaman müvəffəqiyyətlə reallaĢdırıla bilər ki, onların
keyfiyyəti yüksək olsun və satıĢ qiymətləri istehlakçıları üçün yetərli səviyyəyə malik olsun. Məhz belə bir
Ģəraitdə həmin məhsulların reallaĢdırılması təmin edilə bilər.
Məhsulun reallaĢdırılması müasir bazar iqtisadiyyatının ən mühüm problemlərindən biridir. Odur ki,
məhsul istehsalının rəqabətdavamlılığının yüksəldilməsi məhsulun surətlə reallaĢdırılmasının təmin
edilməsinin baĢlıca, ilkin Ģərtlərdən biridir. Bu baxımdan dövlət tərəfindən həyata keçirilən tənzimləmə
tədbirləri infrastruktur sisteminin müasir tələblərə cavab verməsinə xidmət etməlidir. Bu, özünü xüsusilə
kənd təsərrüfatında tam mənası ilə obyektiv zərurətə çevirir. Kənd təsərrüfatında bazar infrastrukturlarının
formalaĢdırılması hesabına məhsulun saxlanma imkanlarını yaxĢılaĢdırmaq mümkündür ki, bu da əmtəə
istehsalçılarının mövsümu situasiyalardan sonrakı dövrdə daha çox gəlir əldə etmək imkanına malik olması
deməkdir.
Qeyr-neft sektorunun dövlət tənzimlənməsi qeyri-neft sektorunda istehsal edilən məhsullarının xarici
bazara çıxıĢ imkanlarını təmin etməkdən ibarətdir. Bu baxımdan qeyri-neft sektorunda biznes-planların
iĢlənib hazırlanması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Biznes-planların iĢlənib hazırlanması mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Biznes-planları bir qayda olaraq yeni məhsulların bazarlarının təhlil edilməsinə, onların rəqabət
qabiliyyətinin müəyyənləĢdirilməsinə, eləcə də qiymətlərin səviyyəsinin qısa və uzunmüddətli zaman
kəsiyində dəyiĢməsi ilə bağlı təhlillərin aparılmasına əsaslanır. Ümumiyyətlə, biznes-planlar mahiyyət etibarı
ilə əsas əmtəə bazarlarında satıĢ prosesinin həcmini proqnozlaĢdımağa imkan verir. Məhz bu baxımdan
yanaĢdıqda, qeyri-neft sektorunda informasiya-marketinq təminatının prinsipial sxemi aĢağıdakı Ģəkildə öz
əksini tapmıĢdır. (Ģəkil 1)
Məlum həqiqətdir ki, qeyri-neft sektorunun dövlət tənzimlənməsinə yönəldilmiĢ tədbirlər kütləviinformasiya sahəsində qeyri-neft sektoru məhsullarının reklamını da özündə əks etdirir. daha doğrusu, reklam
kanalları, əsas etibarı ilə məhsulların istehlakçılara çatdırılması ilə bağlı əhəmiyyətli rola malikdir. Bu
baxımdan informasiya təminatı özünü, əsas etibarı ilə 3 aspektdə biruzə verir. Bunlardan birincisi, satıĢ
bazarlarında məhsulların reallaĢdırılması ilə bağlı informasiyaların əldə edilməsidir. Bu, buraxılan
məhsulların əmtəə qrupları üzrə təsnifləĢdirilməsini özündə əks etdirir. ikinci aspekt, əsas etibarı ilə biznes
sektorunda fəaliyyət göstərən firmaların imkanlarını özündə əks etdirir və həmin imkanlar müqabilində
rəqabətdavamlı məhsul istehsalının həyata keçirilməsini və həmin məhsulların bazara çıxarılmasını nəzərdə
tutur. Bu zaman daxili və xarici bazarların öyrənilməsi əsas amillərdən biridir. Üçüncü aspekt isə, bir qayda
olaraq yerli əmtəə istehsalçılarının səmərəli təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə sıx əlaqədardır.
Müasir Ģəraitdə qeyri-neft sektorunun dövlət tənzimlənməsi, əsas etibarı ilə dörd qrupdan ibarət olan
tədbirləri özündə əks etdirir. Bu tədbirlərə:
- Dövlət əmlakının idarə edilməsi;
- Maliyyə-iqtisadi siyasəti;
- Ġnvestisiya siyasəti;
- Ġnnovasiya siyasəti
Qeyri-neft sektorunun dövlət tənzimlənməsinin funksiyaları içərisində ən çox ağırlıq mərkəzini iqtisadi
mexanizmlər təĢkil edir. Dövlət tənzimlənməsi eyni zamanda səmərəli struktur siyasəti ilə də reallaĢdırılır və
bu əsas etibarilə dövlət sifariĢi vasitəsilə qeyri-neft sektoru müəssisələrinin yerləĢdirilməsini nəzərdə tutur.
Maliyyə-iqtisadi siyasət səmərəli maliyyə-kredit sisteminin reallaĢdırılmasına istiqamətlənir və inflyasıya
tədbirləri vasitəsilə makroiqtisadi situasiyanın sabitləĢdirilməsinə əlveriĢli Ģərait yaradır.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA MƏġĞULLUQ
VƏ ONUN DÖVLƏT TƏNZĠMLƏNMƏSĠ
Məqalədə Azərbaycan Respublikasında məşğulluq problemləri araşdırılmış, onun tənzimlənməsi yolları
və metodları təhlil edilmişdir.Məşğulluqla bağlı qanunvericilik və mövcud problemlər nəzərdən
keçirilmişdir.
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ЗАНЯТОСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В статье рассматриваются проблемы занятости в Азербайджанской Республике, проанализированы пути и методы ее регулирования. Законодательство о занятости и существующие проблемы были рассмотрены
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Farrukh MAMEDBAYLI
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EMPLOYMENT AND ITS STATE REGULATION
IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
The article examines employment problems in the Republic of Azerbaijan, analyzed ways and methods
of its regulation. Employment legislation and existing problems have been considered.
Key words:employment, employment problem, legislation, unemployment
Azərbaycan Respublikasında daxili potensialdan səmərəli istifadə edilməsi, iqtisadiyyatın
liberallaĢdırılması, iqtisadi fəaliyyət iĢtirakçılarına sağlam rəqabət Ģəraitinin yaradılması, kiçik və orta
sahibkarlığın inkiĢafının təmin edilməsi nəticəsində 2003-cü ilin 1 oktyabr tarixindən 2011-ci ilin 1 yanvar
tarixinə olan vəziyyətə respublikada 912899, o cümlədən 654809 daimi iĢ yeri açılmıĢdır. Yeni iĢ yerlərinin
79,1 faizi regionlarda, 87,0 faizi qeyri-dövlət sektorunda, mütləq əksəriyyəti isə qeyri-neft sektorunda
yaradılmıĢdır. 2014-cü ilin fevral ayının əvvəlinə olan rəsmistatistikaya görə Azərbaycanda iqtisadi fəal
əhalinin sayı 4761 300 nəfər olub, onlardan 4525100 nəfərini iqtisadi əmək fəaliyyəti ilə məĢğul olan əhali
təĢkil edib. Bu halda iĢsiz əhalinin sayı 236200 nəfər təĢkil edir.2014-cü ilin yanvarın 1-nə muzdla
iĢləyənlərin sayı 1 510,1 min nəfər, o cümlədən iqtisadiyyatın dövlət bölməsində 900,2 min nəfər, qeyridövlət bölməsində isə 609,9 min nəfər təĢkil edib. Ġqtisadiyyatın neft sektorunda 37,2 min nəfər, qeyri-neft
sektorunda isə 1 472,9 min nəfər çalıĢıb. Muzdla iĢləyənlərin tərkibində qeyri-kənd təsərrüfatı sahəsində
əmək fəaliyyəti ilə məĢğul olanlar 1 466,7 min nəfər təĢkil edib.Müəssisə və təĢkilatlarda muzdla çalıĢan
iĢçilərin 23,0%-i məhsul istehsalı sahələrində, onlardan 7,1%-i tikintidə, 6,7%-i emal sənayesində, 2,9%-i
kənd təsərrüfatı, meĢə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində, 2,5%-i mədənçıxarma sənayesində, 2,1%-i elektrik
enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüĢdürülməsi və təchizatı sahəsində, 1,7%-i su təchizatı, tullantıların
təmizlənməsi və emalı sahəsində məĢğul olublar.Xidmət sahəsində çalıĢanların 22,4%-i təhsil, 18,6%-i
ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 8,7%-i əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 6,6%-i
dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat, 4,9%-i nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 3,8%-i istirahət, əyləncə
və incəsənət sahəsində fəaliyyət, 3,6%-i peĢə, elmi və texniki fəaliyyət, 1,9%-i maliyyə və sığorta fəaliyyəti,
1,7%-i informasiya və rabitə, 1,5%-i inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi, 1,4%-i turistlərin
yerləĢdirilməsi və ictimai iaĢə, 1,1%-i digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi və 0,8%-i daĢınmaz əmlakla
əlaqədar əməliyyatlar sahələrində cəmlənib.
Bu isə ölkənin əsas əmək qabiliyyətli əhalisinin 1%-indən də azdır. 1995-ci ildə Beynəlxalq Əmək
TəĢkilatı tərəfindən aparılan tədqiqatlara əsasən ölkə üzrə iĢsizlik səviyyəsi 17,2 faiz, 1999-cu ilin əhalinin
siyahıya alınmasının məlumatlarına əsasən 16,25 faiz, 2003- cü ildə BMT-nin ĠnkiĢaf Proqramının və
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Beynəlxalq Əmək TəĢkilatının iĢtirakı ilə respublikanın bütün ərazisində əhalinin iqtisadi fəallıq səviyyəsi
üzrə keçirilmiĢ seçmə statistik müayinəyə əsasən 9,7 faiz təĢkil etmiĢ, sonrakı illərdə ilbəil azalmıĢdır.
Avropa Ġttifaqı ölkələrində müĢahidə olunaniĢsizlik səviyyəsinin artımı fonunda ölkəmizdə makroiqtisadi
sabitlik qorunmuĢ və iqtisadi artıma nail olunmuĢdur. Belə ki, ölkəmizdə iĢsizlik səviyyəsi 2009-cu ildə 6,0
faiz və 2010-cu ildə 5,6 faiz təĢkil etmiĢdir.
Ġqtisadi fəal əhali Azərbaycanda məĢğulluq prоblemləri оlduqca dərin sоsial iqtisadi faktоrlarla bağlıdır.
Ölkədə əmək resurslarından qeyri səmərəli istifadə оlunmasının nəticələri hətta ölkədə iqtisadi inkiĢafın
yüksək tempə malik оlduğu hazırkı dövrdədə də özünün mənfi təzahürlərini оrtaya qоyur. Ölkədə
məĢğulluqla bağlı оlan prоblemləri əsasən оbyektiv və subyektiv amillərlə Ģərtləndirmək mümkündür. Keçən
əsrin 80-ci illərinin aхırında yaranmıĢ dərin iqtisadi böhran, keçid dövrünün ilkin mərhələsində pоstsоsialist
məkanda оlduğu kimi Azərbaycanda da təsərrüfat fəaliyyətinin iflic vəziyyətə düĢməsinə, sоsial sarsıntılara,
geniĢ əhali təbəqələrinin maddi vəziyyətinin ağırlaĢmasına səbəb оldu. Bu vəziyyət erməni
milliyyətçilərininölkəyə təcavüzü nəticəsində daha da ağırlaĢdı. Tоrpaqların 20 faizinin iĢğalı, 4 mindən artıq
sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisəsinin və 300 mindən artıq iĢ yerinin iĢğal оlunmuĢ ərazilərdə qalması, 1
milyоndançох qaçqın və məcburi köçkün vətəndaĢın öz yerlərindən didərgin salınması iqtisadi və sоsial
duruma sоn dərəcə mənfi təsir göstərmiĢ, məĢğulluq sahəsində vəziyyəti оlduqca gərginləĢdirmiĢdir.
Beləliklə, ölkədə məĢğulluğun təmin оlunmasında ən ciddi prоblemlərdən biri ərazilərin 20 faizinin iĢğal
altında оlmasıdır. Eyni zamanda yuxarıda göstərildiyi kimi Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin sayı 4 800
minə yaxınlaĢır. Azərbaycanda demoqrafik Ģəraitin bir çox ölkələrə, o cümlədən Avropa ölkələrinə nisbətən
yüksək olması və bunun nəticəsində əhali artımı tempinin yüksək olması əmək bazarında əmək
ehtiyatlarının, o cümlədən iĢçi ehtiyatlarının iĢ yerlərinə nisbətən çox olmasına gətirir. Doğum
göstəricilərinin yüksək olması səbəbindən əhalinin 40%-ə yaxınını yaĢı 18-ə çatmayanlar təĢkil edir. ―Əhali
və onun strukturu ilə bağlı kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri milli gücün əsas elementləridir və təbii ki,
Azərbaycan xalqının genofondunun qorunması,miqrasiya və demoqrafiya kimi məsələlər milli təhlükəsizlik
baxımından olduqca mühümdür. Konsepsiyanın əhatə etdiyi dövrdə ölkə əhalisinin hər il orta hesabla 1,1
faiz artaraq, 2020-ci ildə təxminən 10,2 milyon nəfərə çatacağı gözlənilir‖ Azərbaycanda müasir demоqrafiq
vəziyyət bütövlüklə belə хarakterizə оlunur: dоğumun nisbətən yüksək səviyyəsi ilə; əmək qabiliyyətli
əhalinin sayının artması ilə; əhalinin strukturunun cavan yaĢı ilə; miqrasiya prоseslərinin fəallaĢması ilə. Belə
olan halda iqtisadi fəal əhalinin davamlı məĢğulluğunun təmin olunması ciddi problem olaraq qalır.
MəĢğulluqla bağlı qanunvericilik və mövcud problemlər məĢğulluq sahəsində prоblemləri dərinləĢdirən
bir sıra subyektiv amillərdə vardır. Bu amillər içərisində qanunvericiliklə bağlı оlan prоblemlər хüsusi
əhəmiyyyət kəsb edir. Bir sıra ekspertlər MəĢğulluq haqqında Qanunun müasir bazar iqtisadiyyatı tələblərinə
uyğun оlmaması qənaətindədirlər. Dоğrudan da qanun əvvəlki iqtisadi münasibətlər sistemində məĢğulluqla
bağlı mövcud оlan bir çох qaydaları özündə saхlayır. Bu ―ənənənin‖ qоrunub saхlanması isə yeni iqtisadi
münasibətlər sistemində nəinki məĢğulluğun təmin оlunmasına хidmət etmir, əksinə məĢğulluq sahəsində
siyasətin müəyyən оlunmasına maneə yaradır. 2007-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının məĢğulluq
strategiyası üzrə Dövlət Prоqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planında da ―MəĢğulluq Haqqında
qanunun Avrоpa Sоsial Хartiyasına aidiyyatı müddəalarına uyğunlaĢdırılması və təkmilləĢdirilməsi ilə bağlı
müvafiq təkliflərin hazırlanması‖ Nazirlər Kabinetinə, Əmək və Əhalinin Sоsial Müdafiəsi Nazirliyinə və
Ədliyyə Nazirliyinə həvalə оlunub. Qanunvericilik iĢsizliyə əmək bazarının fəaliyyətinin və fоrmalaĢma
prоsesininin qanunauyğun nəticəsi kimi deyil, iĢsiz Ģəхsin özünə münasib iĢ aхtarmaq hüququ kimi yanaĢır.
Bu əlbəttə bir tərəfdən ölkə Kоnstitusiyasının tələblərinə uyğundur və əsas faktоr kimi insan faktоrunu və
insan hüquqlarını оrtaya qоyur. Digər tərəfdən isə iĢsizlik statusunun əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulan
mürəkkəb prоsedurlar praktikada məmur özbaĢınalığına və neqativ nəticələrə gətirib çıхarır. Məhz bunun
nəticəsidir ki, ölkədə real iĢsizliklə rəsmi iĢsizlik göstəriciləri arasında kəskin fərqlər оrtaya çıхır. Ġnsanlar
məĢğulluq mərkəzlərində aĢağıdakı səbəblərə görə iĢsiz kimi qeydiyyatdan keçməyə meyl göstərmirlər.
Dövlət məĢğulluq хidməti vasitəsi ilə münasib iĢ tapmaq və layiqli məĢğulluğu təmin etmək оlduqca çətindir.
MəĢğulluq хidmətlərinin kadr bankında kifayət qədər tələb оlunmaq üçün iĢçi qüvvəsi оlsa da belə təklif
оlunan iĢ yerlərinin əksəriyyəti münasib deyildir və layiqli məĢğulluğu təmin etmir. ĠĢsiz statusu almaq və
bundan sоnra iĢsizliyə görə müavinət almaq çətindir. Məsələn, ünvanlı dövlət sоsial yardımları almaq
istəyənlər üçün qоyulan tələblərdən biri də məĢğulluq mərkəzlərindən iĢsiz оlmağa dair müvafiq arayıĢın
təqdim оlunmasıdır. IĢsiz statusu alanlara təyin оlunan müavinətin miqdarı və bu müavinətin verilmə
müddəti о qədər də çох deyildir və iĢsiz statusu almıĢ Ģəхs hər ay yenidən qeydiyyatdan keçməlidir.
―MəĢğulluq Haqqında‖ Qanunun 24.1. maddəsinə görə «ĠĢsiz statusu almıĢ vətəndaĢlar iĢsizliyin
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baĢlanmasından əvvəlki 12 ay ərzində 26 təqvim həftəsindən az оlmayan müddətdə haqqı ödənilən iĢə malik
оlduqda, оnların iĢsizlik müavinəti aхırıncı iĢ yerindəki sоn 12 ay üzrə hesablanmıĢ оrta aylıq əmək haqqının
70 faiz məbləğində12 ay üzrə hesablanmıĢ оrta aylıq əmək haqqının 70 faiz məbləğində müəyyən edilir‖.
Digər hallarda isə məbləğin müəyyən оlunmasını müvafiq icra hakimiyyəti оrqanı həyata keçirir.
2012-ci ilin rəsmi göstəricilərinə görə ölkədə olan iĢsizlərin sayı 243 000 nəfər təĢkil etmiĢdir. Bunun
126 900 nəfəri 15-29 yaĢ arası olan gənclərdir. Bu isə ümumi iĢsizlərin 56,9%-ni təĢkil edir. Göründüyü kimi
gənclər arasında iĢsizliyin göstəricilərinin yüksək оlması ciddi prоblemdir. Prоblemi daha da ciddi edən
səbəblər sırasında ölkədə əmək qabiliyyətli insanlar arasında gənclərin хüsusi çəkisinin yüksək оlmasıdır. Ən
əsası isə gənclər hər bir ölkənin gələcəyini müəyyənləĢdirir və оnların start vəziyyətində iĢsizlik kimi
uğursuzluğa düçar оlması, sоnradan həmin insanların həyat tərzinə mənfi təsir göstərir. 2006-2015-ci illər
üzrə Azərbaycan Respublikasının məĢğulluq strategiyasında da gənclərin məĢğulluq prоbleminin оlması
göstərilmiĢdir. ―Gənclər arasında iĢsizliyin artması ölkənin əmək bazarında müĢahidə оlunan əsas
prоblemlərdən biridir. 2000-cü ilin may-iyun aylarında BMT-nin ĠnkiĢaf Prоqramının maliyyə dəstəyi ilə və
Beynəlхalq Əmək TəĢkilatının teхniki yardımı ilə ölkənin bütün ərazilərində əhalinin iqtisadi fəallıq
məsələləri üzrə ilk dəfə keçirilmiĢ müĢahidənin nəticəsinə görə, iĢsizlərin ümumi sayında 35 yaĢınadək оlan
vətəndaĢların payı 69,1 faiz оlmuĢdur. ĠĢsizliyə görə müavinətlərin verilməsi Rəsmi statistikaya görə 2008-ci
ildə iĢsizlər üçün müavinətin ödənilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 2 880 000 manat, 2009-cu
ildə 4 050 000 manat və 2010-cu ildə 4 254 000 manat təĢkil etmiĢdir. Bu illər ərzində iĢsizliyə görə
müavinət almağa nail olmuĢ iĢsizlərin sayı 5000 nəfərə qədər olur (rəsmi iĢsiz kimi qeydiyyata olan digər 35
000 nəfər isə belə müavinətləri ala bilmir). 2008-ci ildə iĢsizliyə görə verilən orta aylıq müavinət 115 manat,
2009-cu ildə 161 manat və 2010-cu ildə 163 manat təĢkil edib. 2014-cü ilin əvvəlinə məĢğulluq xidməti
orqanları tərəfindən ölkə üzrə rəsmi iĢsiz statusu verilmiĢ Ģəxslərin sayı 36,5 min nəfər olub, onların 41,2%ni qadınlar təĢkil edib. ĠĢsizliyə görə müavinətin orta məbləği 256,1 manat olub. Dövlət büdcəsində iĢsizlərə
müavinətlərin verilməsi üzrə nəzərdə tutulan xərclər 5 milyon manat həddində müəyyən olunur ki, bu da
həddən artıq kiçik məbləğdir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddəsinin 7-ci bəndinə
əsasən ―ĠĢsizlərin dövlətdən sosial müavinət almaq hüququ vardır‖. ĠĢsizlik müavinətləri ilə bağlı digər
problemlər aĢağıdakılardır:
ĠĢ axtaranların yalnız bir qismi iĢsiz statusu ala bilir. Eyni zamanda belə statusun əldə edilməsi üçün də
bütün iĢ axtaranlar müraciət etmir. Bunun əsas səbəbi məĢğulluq xidməti strukturlarının müxtəlif səbəb və
bəhanələr göstərməklə iĢ axtaranlar iĢsiz statusu verməmələri ilə, belə status əldə edildikdə isə müavinətin
təyin olunmasının mürəkkəb olması ilə bağlıdır.
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The article examines the legality and characteristics of the regional development strategy of the
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area.
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Qlobal rəqabətdə regionlar rəqabət vahidi kimi çıxıĢ edir, mərkəzi xarakterli siyasət lokal fokslanmıĢ
siyasətlə əvəz olunur. Əgər 1960-cı illərdə klassik regional inkiĢaf siyasəti yanaĢmasına görə dövlətin sahib
olduğu və ya nəzarətində olan sənaye təsislərinin idarə edilməsi məsələsi, maliyyə təĢviqləri, infrastruktura
yönələn investisiyalar əsas siyasət vasitələri hesab edilirdisə yeni regional inkiĢaf siyasəti yanaĢmasına görə
müqayisəli üstünlüyə nail olan regionlar formalaĢdırmaq məqsədinə xidmət edəcək vasitələr yaradılmıĢdır.
―Region‖ anlayıĢına yanaĢmalar müxtəlifdir. Belə ki, M. S. Perloff regionu Ģəhərdən böyük, ancaq ölkənin
ümumi səthindən kiçik, bir sıra özünəməxsus xüsusiyyətləri olan ərazi kimi, fransız iqtisadçısı Pierre Bouchet
regionu eynicinsli davranıĢ sahəsi kimi qeyd etmiĢdir. Azərbaycan iqtisadçıları M.M. Mahmudov və Ġ.M.
Mahmudova isə regionu eyni ictimai istehsal komponentləri ilə təchiz olunmuĢ və inkiĢaf edən ərazi kimi qeyd
etmiĢdir.
―Regional inkiĢaf‖ terminini tədqiq etdikdə ―inkiĢaf‖ dedikdə birinci növbədə iqtisadi sferadakı proqressiv
dəyiĢikliklər nəzərdə tutulur. Bu dəyiĢikliklər kəmiyyət və keyfiyyət xarakterli olur ki, birinci iqtisadi artımı,
sonuncu isə struktur dəyiĢikliklərini, iqtisadi sistemin yeni xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Ayrı-ayrı
ərazilərin sosial-iqtisadi, siyasi, ekoloji inkiĢafına təsir göstərməklə regional inkiĢaf idarə olunur. Regional
inkiĢafın idarə edilməsinin baĢlıca məqsədi gəlirlərin ədalətli bölüĢdürülməsi, iqtisadiyyatın tarazlı inkiĢafına
nail olunması, regionlarda həyat keyfiyyətinin, sosial Ģəraitin yaxĢılaĢdırılmasına nail olmaqdır. Regional
iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsini optimallaĢdırmaq üçün ilk öncə məhsuldar qüvvələr regionlar üzrə səmərəli
yerləĢdirilməlidir. Bunun üçün bir neçə prinsipə diqqət yetirilməlidir:
1. Regionlarda məhsuldar qüvvələr proporsional olaraq yerləĢdirilməlidir və onların dinamiki inkiĢafı
təmin olunmalıdır;
2. Müxtəlif istehsal sahələri xammal mənbələrinə yaxınlaĢdırılmalıdır. Bunun vasitəsilə məhsul
istehsalında qənaət rejimi tətbiq olunur;
3. Regionlarda Ģəhər və kəndlər arasında fərqlər ləğv edilməli, sosial-iqtisadi inkiĢafları bir-birinə
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yaxınlaĢdırılmalıdır;
4. Respublika səviyyəsində regionların müdafiə qabiliyyəti artırılmalıdır;
5. Regionda təbii resurslardan səmərəli istifadə edilməli və təbiət mühafizə olunmalıdır;
6. Regionlarda əmək resursları səmərəli yerləĢdirilməli və istifadəsi yaxĢılaĢdırılmalıdır.
Regional inkiĢaf siyasətini həyata keçirmək üçün ən zəruri və səmərəli siyasi alət regional planlaĢdırmadır.
Milli iqtisadi planlaĢdırmada regional planların üstünlükləri kimi aĢağıdakıları qeyd etmək olar:
 Regional planlar regionlar üzrə milli plan və proqramların konkretləĢdirmə vasitəsidir;
 Regional planlar milli plan və proqramlara yerli informasiyaların ötürülməsi üçün vasitədir;
 Regional planlar özündə daha çox fiziki mühiti (ekologiya, infrastruktur və s.) əks etdirir.
 Regional planlar rayon və Ģəhərlərin planlaĢdırma qərarlarının bir-birilə əlaqələndirilməsinə imkan
verir və s.
Regional inkiĢaf strategiyalarının yaradılması isə ciddi elmi texnologiyaların, elmi biliklərin tətbiqini tələb
edir.
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra siyasi-ictimai və sosial-iqtisadi vəziyyətində
əsaslı dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. 90-cı illərdən etibarən demokratik dövlət olan Azərbaycanda iqtisadiyyatın
dinamik inkiĢafına nail olmaq üçün geniĢmiqyaslı islahatlar keçirilmiĢ, sahibkarlıq fəaliyyətinin
geniĢləndirilməsi, yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi, müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi,
qabaqcıl idarəetmə təcrübəsindən istifadə edilməsi, yeni iĢ yerlərinin təĢkili kimi iqtisadi məqsədlər üstün
tutularaq inkiĢaf planları tərtib edilmiĢdir. 1994-cü ildə ―Əsrin müqaviləsi‖nin imzalanması Azərbaycan
Respublikasinin Ümummilli lideri Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə 1996-cı ildə torpaq islahatı proqramı
hazırlandı. Bu proqram torpaq islahatlarının həyata keçirilməsi üçün hüquqi baza rolu oynadı.
Respublikası tarixində yeni mərhələnin baĢlanmasına səbəb oldu. Belə ki, bu müqavilə əsasında xarici
investisiyaların ölkəyə cəlb olunması üçün təkan oldu. Neft və qaz təbii sərvətlərinin gətirdiyi qazancın qeyrineft sektorunun inkiĢafına yönəldilməsi siyasəti vasitəsilə tarazlı iqtisadi inkiĢaf siyasəti yürüdülmüĢ və bu
baxımdan Azərbaycanda regionların inkiĢafının sürətləndirilməsi məqsədi dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas
hədəflərindən biri kimi müəyyənləĢdirilmiĢdir.
17 noyabr 2003-cü ildə keçirilən hökümət iclasında Prezident Ġlham Əliyev regional proqramların həyata
keçirilməsi, regional proqramlara böyük diqqət ayrılması ilə əlaqədar sözlər söyləmiĢdir. Bu sözlərin təzahürü
kimi 11 fevral 2004-cü ildə ―Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı
(2004-2008)‖ təsdiq olunmuĢdur. Bu proqramın baĢlıca məqsədi Azərbaycan Respublikasının iqtisadi
rayonlarında mövcud iqtisadi potensialdan səmərəli yararlanmaqla ayrı-ayrı sahələrin inkiĢafına, ixrac
istiqamətli məhsulların istehsalının stimullaĢdırılmasına, istehsal müəssisələrinin iqtisadi fəaliyyətinin
geniĢləndirilməsinə, yerli sahibkarlığın inkiĢafı hesabına əhalinin həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılmasına,
məĢğulluğun artımına və nəticə olaraq ölkə iqtisadiyyatında dinamik inkiĢafa nail olmaqdır.
Qeyd edilən məqsədlərə nail olmaq üçün bir sıra vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur. Bu vəzifələr
aĢağıdakılardır:
- yeni istehsal müəssisələri təĢkil etmək, müəssisələrin yenidənfəaliyyətini bərpa etmək;
- regionların, rayonların daxili resurslarından (əmək resurslarından, təbii resurslarından) səmərəli Ģəkildə
istifadə etmək;
- regional inkiĢaf üçün vacib infrastrukturun yaradılmasını və infrastrukturun təkmilləĢdirilməsini təmin
etmək;
- rayonlarda texniki təminatı yaxĢılaĢdırmaq, kənd təsərrüfatı iĢçilərinə yardım üçün müxtəlif servis
mərkəzləri təĢkil etmək, damazlıq, toxumçuluq bazasını geniĢləndirmək və baĢqa vacib tədbirləri yerinə
yetirmək;
- investorlar üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması ilə investisiyanı regionlara cəlb etmək;
- regionlarda yeni iĢ yerlərinin təĢkil edilməsini stimullaĢdırmaq.
Proqramın əhatə etdiyi hər növbəti ildə əvvəlki ilə nəzərən daha çox iqtisadi-sosial nailiyyətlər əldə
edilmiĢdir.
Ümumilikdə, iqtisadi rayonlar aĢağıdakı xüsusiyyətlərə görə bir-birindən fərqlənirlər:
 iqtisadi-coğrafi mövqe;
 təbii-Ģərait və təbii ehtiyatlar;
 əhalinin məskunlaĢma səviyyəsi;
 regional sahə və ərazi strukturu;
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 tarixi inkiĢaf xüsusiyyətləri.
 Bütün dövlətlərin ən vacib vəzifələrindən biri heç bir dövlətdən iqtisadi asılı olmayan, sabit inkiĢaf
edən iqtisadi sitemi qurmaq və idarəetməkdir. Bunun üçün ölkə ərazisində, regionlarda iqtisadi bazanın
gücləndirilməsi, əlaqələndirilməsi, tənzimlənməsi tələb olunur. Bu inkiĢaf strategiyasında ölkənin qarĢısında
duran vacib vəzifələrdən baĢlıcası müxtəlif regionlarda qeyri-adi səviyyədə ərazi fərqlərinin yaranmasına səbəb
ola biləcək regionlarda iqtisadi,sosial, ekoloji və bunun kimi digər böhranların aradan qaldırılması,
yaranmasının qarĢısının alınmasıdır. Bunu vurğulamaq lazımdır ki, burada qeyri-adi dərəcədə fərqlər nəzərdə
tutulur. Belə ki, regionlar arasında ərazi fərqlərinin olması adi bir haldır. Hər bir ölkənin inkiĢaf edən, irəliləyən
regionları və nisbətən geridə qalan regionları mövcuddur.
 Dövlət siyasəti qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərə nail olmaq üçün dövlətin fəaliyyət istiqamətləri, həyata
keçirilən tədbirlərindən ibarətdir. Sosial-iqtisadi inkiĢaf siyasəti isə ölkənin iqtisadi müstəqilliyinə nail olmaq,
sabit iqtisadi-sosial inkiĢaf, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün dövlət tərəfindən qarĢıya qoyulan strateji və
cari vəzifələr və onların reallaĢdırılması vasitələrinin cəmindən ibarətdir.
 Dövlətin sosial-iqtisadi inkiĢaf siyasəti, o cümlədən regional sosial-iqtisadi inkiĢaf siyasəti bir sıra
amilləri nəzərə almaqla formalaĢır. Bu amillər daxili və xarici amillər olmaqla iki hissəyə ayrılır.
 Daxili amillər: ölkə daxilində təsərrüfatçılıq və mülkiyyət formaları arasındakı inkiĢaf nisbətləri,
onların qarĢılıqlı münasibətləri, ölkə daxilində iqtisadiyyatın inkiĢaf dərəcəsi, ölkədaxili regionların inkiĢafında
sosial-iqtisadi baxımdan əlveriĢli nisbətlərin yaranması mənafeyi, hər bir regionda əhalinin həyat səviyyəsi və
məĢğulluğun qorunub saxlanması və yüksəldilməsi mənafeyi və s.
 Xarici amillər: iqtisadi təhlükəsizliyi qaruyub saxlamaq, ərzaq təhlükəsizliyini qorumaq və
möhkəmləndirmək, ölkənin digər dövlətlərlə öz siyasi və iqtisadi mövqeyini və nüfuzunu qoruyub saxlamaq və
möhkəmləndirmək mənafeyi və s.
 Azərbaycanda regional inkiĢaf sahəsində durğunluğun, indiki miqyasda ayrı-ayrı rayonlarda məhsuldar
qüvvələrin gələcək inkiĢaf vəzifələrinin həlli ilk növbədə bu iĢdə çoxcəhətli dövlət tənzimlənmə sisteminin
yaradılması və onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Respublikada ümumi iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi
prosesində regional inkiĢafın dövlət tənzimlənməsi, respublikanın maliyyə və digər resurslarının iqtisadi
cəhətdən zəif inkiĢaf etmiĢ rayonlara və Ģəhərlərə yönəldilməsindən ibarət olmalıdır. Ġqtisadi cəhətdən yüksək
inkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsinə əsaslanaraq bunun iki yolla həyata keçirilməsini deyə bilərək. Birincisi,
birbaĢa təsir metodlarının köməyi ilə həyata keçirmək, yəni dövlət kapital qoyuluĢu, kontrakt (dövlət sifariĢi)
sisteminin tətbiqi, dotasiya və subvensiya, xüsusi inkiĢaf fondları və müxtəlif səviyyəli büdcələrin ayrılan
vəsaitinin köməyi ilə regionlar arasında diproporsiyaların aradan qaldırmaq, ikincisi isə dolayı təsir
metodlarının köməyi ilə, yəni vergi və kredit sistemləri, hər hansı rayonun, Ģəhərin xüsusi statusu olması, qeyribüdcə vasitələri, o cümlədən amortizasiya ayrılmaları hesabına, güzəĢtli təsərrüfatçılıq zonası elan olunması
yolu ilə və s.
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ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В этой статье представлены виды оформления проводимые таможенными органами во время
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Xarici ticarət əməliyyatlarında gömrük rəsmiləĢdirilməsinin əsas prinsipləri
Xarici ticarət əməliyyatlarında gömrük rəsmiləĢdirilməsi - mal və nəqliyyat vasitələrinin Gömrük
Məcəlləsinin tələblərinə müvafiq olaraq müəyyən gömrük rejimi altında yerləĢdirilməsi və bu rejimin
təsirinin bitirilməsi əməliyyatlarının məcmusudur. Gömrük rəsmiləĢdirilməsi dedikdə mal və nəqliyyat
vasitələrinin Azərbaycanın gömrük sərhədindən keçirilməsinə gömrük nəzarətinin təmin edilməsi və belə
keçirilməyə dövlət tənzimləmə vasitələrinin tətbiq edilməsi məqsədi ilə gömrük orqanının vəzifəli Ģəxsləri
tərəfindən aparılan əməliyyatların məcmusu da baĢa düĢülə bilər.
Xarici ticarət əməliyyatlarında aparılan gömrük rəsmiləĢdirilməsi qaydaları həm Gömrük Məcəlləsinin
müddəaları, həm də Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinin digər aktları ilə müəyyən edilir.
Qanunvericilik dedikdə, yalnız qanunlar deyil, həm də Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti
orqanlarının, ilk növbədə Dövlət Gömrük Komitəsinin qanun qüvvəli aktları nəzərdə tutulur. Gömrük
rəsmiləĢdirilməsinin hüquqi tənzimlənməsi qanunvericilik aktları ilə yanaĢı beynəlxalq konvensiyalarda
nəzərdə tutulmuĢ normalarla da həyata keçirilə bilər. BYD kitabçaları tətbiq edilməklə Beynəlxalq yük
daĢımaları Konvensiyası avtonəqliyyat vasitələri və konteynerlərlə daĢınan yüklərin gömrük
rəsmiləĢdirilməsinin qayda və Ģərtlərini tənzimləməklə ümumilikdə qəbul edilmiĢ normalar kimi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir
Xarici ticarət əməliyyatlarının rəsmiləĢdirilməsi üçün Rezidentlər Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyinə aĢağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
Ġxrac əməliyyatları üzrə:
- xarici Ģəxslərlə bağlanmıĢ müqavilə;
- istehsalçı və ixracatçı arasında bağlanmıĢ müqavilə;
- ixrac qiymətini əsaslandırma arayıĢı;
- Azərbaycan Respublikasına baĢqa ölkələrdən gətirilən mallar haqqında sənədlər.
Ġdxal əməliyyatları üzrə:
- xarici Ģəxslərlə bağlanmıĢ müqavilə;
- əməliyyatın maliyyələĢdirilmə mənbəyi haqqında məlumat;
- idxal qiymətini əsaslandırma arayıĢı.
Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyi müvafiq sənədlərin qəbul olunması barədə Rezidentlərə yazılı surətdə xəbərdar
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etməlidir. Bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuĢ hallarda Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyində bağlanmıĢ müqavilələrin
ekspertizası keçirilərkən onların Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə və beynəlxalq hüquq
qaydalarına uyğunluğu araĢdırılmalı və Azərbaycan Respublikasının iqtisadi maraqlarının gözlənilməsi
yoxlanılmalıdır.
Malların təhlükəsizliyini və onların müəyyən edilmiĢ tələblərə uyğun olduğunu təsdiq edən sənəd sertifikasiya sistemi qaydalarına əsasən verilmiĢ sertifikat hesab edilir. Sertifikat bir nüsxədə verilir. O
həmçinin xarici sertifikatın tanınması barədə Ģəhadətnamə rolunu oynayır. Bir qayda olaraq Azərbaycan
ərazisinə gətirilən malların təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olması zərurəti və bunun təsdiqi olaraq malların
sertifikatlaĢdırılması xarici ticarət müqavilələri və saziĢlərinin tərtibini nəzərdə tutmalıdır.
SertifikatlaĢdırılması məcburi olan mallar sərbəst dövriyyə üçün buraxılıĢ, təkrar idxal, gömrük nəzarəti
altında malların emalı, gömrük ərazisindən kənarda malların emalı gömrük rejimləri altında yerləĢdirilmiĢ
mallar yalnız sertifikatlar gömrük orqanlarına təqdim edildikdən sonra buraxılır.
SeçilmiĢ gömrük rejimindən asılı olmayaraq aĢağıdakı mallar sertifikatsız buraxılır:
1) xarici dövlətlərin təmsilçiliklərinin və beynəlxalq dövlətlərarası təĢkilatlarının və onların
personallarının rəsmi istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuĢ mallar;
2) fiziki Ģəxslər tərəfindən gətirilən, istehsalat və kommersiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmamıĢ mallar.
Heyvandarlıq məhsullarının bütün növləri hər hansı nəqliyyat vasitəsi ilə idxal və ixrac olunduqda
məcburi baytarlıq nəzarətindən keçməlidir. Heyvanların, heyvandarlıq məhsullarının və yemlərin, hərbi
nəqliyyat vasitələrinin dövlət sərhədindən buraxılmasına, yalnız sərhəd baytarlıq nəzarət məntəqələri təĢkil
edilmiĢ yerlərdə yol verilir. Bütün nəqliyyat və göndəriĢ növləri ilə, o cümlədən əl yükləri daxil olmaqla
keçirilən: bütün növ heyvan və quĢlar; heyvan mənĢəli məhsullar; heyvan mənĢəli xammal (dəri, yun, xəz,
tük, lələk, qan, sümük və digər məhsullar); heyvanlar üçün yemlər; baytarlıq preparatları, bioloji materiallar
və heyvan mənĢəli kolleksiya əĢyaları dövlət sərhəd baytarlıq nəzarətindən keçməlidir. Sərhəd nəzarətbaytarlıq məntəqələri baytarlıq sertifikatı və baytarlıq Ģəhadətnamələri verirlər, həmçinin malların sərhəddən
idxal, ixrac və tranziti üçün digər sənədlər rəsmiləĢdirilir. Son zamanlar ―quĢ qripi‖ xəstəliyinin yayılması bu
tədbirlərin vacibliyini ikiqat artırır.
Gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuĢ hallar istisna olunmaqla, gömrük rəsmiləĢdirilməsi
tamamlanmamıĢ mal və nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və onların üzərində sərəncam verilməsi
qadağan edilir. Gömrük Məcəlləsinin 132-ci maddəsinə görə, gömrük orqanlarının icazəsi ilə belə mallar və
nəqliyyat vasitələri ilə gömrük rəsmiləĢdirilməsi üçün zəruri olan yük əməliyyatları və baĢqa əməliyyatlar
aparıla bilər. Bu qadağanın yerinə yetirilməsi üçün gömrük rəsmiləĢdirilməsi mərhələsində, bir qayda olaraq,
yüklərin daĢınması bağlı nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməklə həyata keçirilir. Ağırçəkili, irihəcmli
mallar, həmçinin qum, çınqıl və s. açıq nəqliyyat vasitələrində (məsələn, dəmiryol platformalarında) daĢına
bilər. Bu halda belə malların dəyiĢdirilməsinə yol verməmək üçün gömrük orqanları bütün tədbirləri
görməlidirlər. Belə ki, yol-nəqliyyat sənədlərində müfəssəl məlumat olmalı, mallara tanınma niĢanları və
digər eyniləĢdirilmə vasitələri vurulmalıdır. Gömrük rəsmiləĢdirilməsi tamamlanmıĢ mal və nəqliyyat
vasitələrindən istifadə olunması və onlar üzərində sərəncam verilməsi üzrə Ģərtlər müəyyən edilməsi və
məhdudiyyətlər qoyulması hüququ Dövlət Gömrük Komitəsinə məxsusdur.
Gömrük rəsmiləĢdirilməsinin sadələĢdirilmiĢ qaydası
Azərbaycan gömrük sərhədindən keçirilən malların ayrı-ayrı kateqoriyalarının gömrük rəsmiləĢdirilməsi
sadələĢdirilmiĢ formada və prioritet qaydada aparıla bilər. Belə mal kateqoriyalarına təbii fəlakətlərin,
qəzaların, bədbəxt hadisələrin nəticələrinin ləğv edilməsi üçün tələb olunan mallar, canlı heyvanlar, tez xarab
olan mallar, radioaktiv maddələr, kütləvi informasiya məqsədləri üçün məlumatlar, Azərbaycan
Respublikasının ali qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının ünvanlarına göndərilən və
digər bu qəbildən olan mallar aid edilir. SadələĢdirilmiĢ gömrük rəsmiləĢdirilməsi qaydalarının tətbiqinin hal
və Ģərtlərini Dövlət Gömrük Komitəsi müəyyən edir. Bu cür gömrük rəsmiləĢdirilməsinin xüsusiyyətlərini
açıqlamağa çalıĢaq. Belə malların rəsmiləĢdirilməsinin prioritetliyi - gömrük orqanlarına təqdim edildikdən
sonra həmin malların birinci növbədə rəsmiləĢdirilməsi deməkdir.
SadələĢdirilmiĢ qayda mal müĢayiət, nəqliyyat və digər sənədlərin - (əgər bu sənədlərdə daĢıyıcının, mal
göndərən və alan Ģəxslərin barəsində və həmçinin malların özünün adı, mənĢəyi, miqdarı və dəyəri barədə
məlumatlar varsa), gömrük orqanlarına təqdim edilməsi ilə malların bəyan edilməsinə yol verir. Əgər
gömrük orqanlarında malların baĢqa adla, saxta sənədlərlə keçirilməsini, təqdim edilən sənədlərin lazım olan

494

məlumatları əks etdirmədiyini güman etməyə kifayət qədər əsas varsa, onlar deklarantdan çatıĢmayan
məlumatları əks etdirən əlavə sənədlər tələb edə bilərlər (Bəzi hallarda qoyulan tələbləri özündə əks etdirən
sərbəst formada yazılmıĢ ərizə də kifayət edə bilər). SadələĢdirilmiĢ qayda deklaranta xeyli vaxta qənaət
etməyə imkan verir. Mallar və nəqliyyat vasitələri ilə gömrük rəsmiləĢdirilməsi üçün zəruri olan yük
əməliyyatları və baĢqa əməliyyatlar dedikdə, malların daĢınması, çəkilməsi və ya miqdarının digər üsulla
təyini, malların yüklənməsi, boĢaldılması, baĢqa nəqliyyat vahidinə keçirilməsi, zədələnmiĢ qablamaların
düzəldilməsi, taranın açılması, qablaĢdırılması, gömrük rəsmiləĢdirilməsi tələb olunan mal və nəqliyyat
vasitələrinin yenidən qablaĢdırılması, mal və nəqliyyat vasitələrinin ola biləcəyi bina, iri həcmli qab və digər
yerlərin açılması və s. nəzərdə tutulur. Gömrük rəsmiləĢdirilməsi üçün yük və digər əməliyyatların
aparılması, yalnız gömrük orqanının müvafiq tələbi olduqda məcburi hesab edilir.
Gömrük nəzarəti məqsədləri üçün mallardan prob və nümunələrin götürülməsi
Gömrük nəzarəti məqsədləri üçün mallardan prob və nümunələrin götürülməsi onların ekspertizası üçün
götürülür. Prob və nümunələrin götürülməsi - gömrük orqanları tərəfindən, yaxud onların icazəsi ilə mallara
münasibətdə səlahiyyətə malik Ģəxslər, bu Ģəxslərin nümayəndələri və digər dövlət orqanları tərəfindən
nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə - tətbiq edilir. Onlar tədqiqata imkan verən minimal miqdarlarda
götürülür.
Prob (nümunə) - bütün malın təcəssümü hesab edilir, buna görə də laboratoriya təcrübəsi üçün onun elə
minimal hissəsi götürülməlidir ki, malın gömrük sərhədini keçdiyi halında bütün keyfiyyət xarakteristikasını
müəyyən etmək mümkün olsun. Təhlil nəticəsində nümunə götürüldüyü malın tərkibi və xassələri barədə
laboratoriya tədqiqatlarının dəqiqliyi hüdudlarında fikir söyləmək mümkündür. Problar - birdəfəlik,
birləĢdirilmiĢ və yoxlama kimi üç qrupla təsnifatlandırılır:
a) birdəfəlik prob dedikdə bir qəbul üçün götürülən prob nəzərdə tutulur. Bu cür problar malıe bir
bağlısında, rezervuarın, yaxud nəqliyyat vasitəsinin verilmiĢ səviyyəsində malın keyfiyyətini xarakterizə
edir.
b) birləĢdirilmiĢ (orta) prob bir neçə nöqtəvi probun səylə qarıĢdırılması nəticəsində tərtib edilir. Nöqtəvi
problar uyğun qaydada və uyğun mütənasibliklə seçilməlidir.
c) yoxlama probu birləĢdirilmiĢ probun analiz üçün istifadə olunan hissəsidir və arbitraj sınaqları tələb
olunduqda istifadə etmək üçün qorunub saxlanılır.
Probların götürülməsi üç mərhələdə aparılır:
1) mal partiyasına ümumi baxıĢ;
2) nöqtəvi probların və ya nümunə götürüləcək hissələrin seçilməsi;
3) orta probun tərtib edilməsi.
Əgər prob və nümunələr gömrük orqanları tərəfindən götürülürsə, mal barəsində səlahiyyətli Ģəxslər və
onların nümayəndələrinin bu əməliyyatlarda iĢtirak etmək hüququ var. Sonuncular problar götürülərkən
gömrük orqanlarına kömək etməlidirlər. Əgər prob və nümunələrin götürülməsinə mal barəsində
səlahiyyətləri olan Ģəxslər və onların nümayəndələri təĢəbbüs göstərirsə, bu zaman gömrük orqanlarının
səlahiyyətli Ģəxsləri iĢtirak etməlidirlər. Gömrük əməkdaĢları - həmçinin digər dövlət nəzarət orqanlarının
səlahiyyətli Ģəxsləri tərəfindən prob və nümunələrin götürülməsi prosesində iĢtirak etməlidirlər. Bu halda
aparılmıĢ tədqiqatların nəticələri barədə gömrük orqanlarına məlumat verilməlidir
Həm gömrük sərhədindən keçirilən malların özü, həm də gömrük, mal-müĢayiət sənədlərində və digər
sənədlərdə olan bu mallar haqqında məlumat gömrük ekspertizasının obyekti ola bilər. Gömrük Məcəlləsində
ekspertizaların maliyyələĢdirilməsi prinsipi müəyyən edilmiĢdir. Bir tərəfdən, gömrük orqanları prob və
nümunələrin götürülməsi nəticəsində Ģəxsə dəymiĢ zərəri ödəmirlər. Digər tərəfdən prob və nümunələrin
tədqiqinə gömrük orqanları və gömrük laboratoriyalarının çəkdiyi xərclər, mallar barəsində səlahiyyətlərə
malik Ģəxslər tərəfindən ödənilmir. Gömrük ekspertizasının keçirilməsi ilə bağlı sənədləĢmələrə aĢağıdakılar
aiddir:
a) ekspertizanın keçirilməsi üçün təqdim edilən sənədlər
b) ekspertiza aktı.
Gömrük nəzarəti keçirilməsi və ya gömrük rəsmiləĢdirilməsi prosesində ekspertizanın keçirilməsinə
ehtiyac yaranırsa, ekspertiza keçirilməsi barədə tapĢırıq hazırlanır. Bütün hallarda belə tapĢırıq gömrük
qaydalarının pozulması üzrə iĢ açılana qədər (yəni, ondan əvvəl) tərtib edilir. Ekspertiza təyin edilməsi
barədə qərar isə, həm gömrük qaydalarının pozulması üzrə artıq açılmıĢ iĢin icraatı prosesində, həm də
cinayət iĢi üzrə təhqiqat aparılması zamanı verilə bilər. Ekspertizanın nəticələrinə görə rəy (ekspertiza aktı)
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yazılır. Akt iki nüsxədə hazırlanır: birinci nüsxə ekspertiza təyin etmiĢ gömrük orqanına göndərilir; ikinci
nüsxə gömrük laboratoriyasında qalır. Əgər rəy (ekspertiza aktı) verilməsi mümkün olmazsa, bu haqda
əsaslandırılmıĢ məlumat verilir. Rəy ekspertizanı aparan ekspertlər tərəfindən imzalanır və gömrük
laboratoriyasının möhürü ilə təsdiq edilir. Gömrük ekspertizası obyektləri olmuĢ əĢyalar (prob və nümunələr)
və sənədlər ekspertizanı təyin etmiĢ orqana qaytarılmalıdır.
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dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsində mərkəzi bankların rolu araşdırılmışdır. Həmçinin ölkəmizdə valyuta
siyasəti, mərkəzi bankın kredit siyasətinə münasibəti, bu sahədə qanunvericilik bazası öz əksini tapmışdır.
Həmçinin mərkəzi bankın pul-kredit siyasətinin reallaşdırılma üsullarına baxılmışdır. Mərkəzi bankla
kommersaiya banklarının qarşılıqlı əlaqələri göstərilmişdir.
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В статье рассматривается роль центральных банков в выявлении и развитии центральных банков, валютных концепциях, контроле обменных курсов и определении учетных ставок. В нашей
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ROLE CENTRAL BANK IN BUSINESS CALCULATION
IN CURRENCY VALUE
The article considers the role of central banks in the development and development of central banks,
currency concepts, controlling exchange rates and determining the accounting rates. In our country, the
monetary policy is based on the policy of the central bank in credit politics, the legislative base in the region.
It also looks at the Central Bank of Central Asia. Showcase interconnects with a central bank and
commercial banks.
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Hər bir dövlətin maliyyə siyasətinin əsas vəzifələrindən biri milli valyutanın möhkəmləndirilməsidir.
Valyuta tənzimlənməsi – valyuta və valyuta dəyərləri ilə əməliyyatların keçirilməsi qaydasında özünü əks
etdirən beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin dövlət tənzimlənməsi formasıdır. Kapitalist sistemli ölkələrdə
valyuta tənzimlənməsi dünya və dövlət iqtisadiyyatının vəziyyətindən, maliyyə sisteminin etibarlılığından
asılıdır. Bundan əlavə, dövlətlər arasındakı münasibətlər valyuta siyasətinə həlledici təsir göstərir.
Bəzi dövlətlər valyuta tənzimlənməsindən xarici ticarətə dövlət müdaxiləsi aləti kimi istifadə edir.
Bundan baĢqa, o daxili-iqtisadi ekspansiyadan qorunma funksiyasının yerinə yetirir.
BaĢqa sözlə desək, valyuta nəzarəti dövlətin maraqlarını əks etdirməklə eyni zamanda, onun valyuta
əməliyyatlarına əsassız müdaxiləsinin qarĢısını alır. Həmçinin dövlət valyutanı tənzimləmək məqsədilə
valyuta məzənnəsinin dəyiĢmə sərhədərini təyin edir. Bu sərhədlər valyuta dəhlizi adını daĢıyır.
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Valyuta tənzimlənməsi haqqında qanun hər bir dövlətdə mövcuddur və dövlətin valyuta siyasətinin əsas
vəziyyətini əks etdirir. Bu zaman qanunvericilik tərəfindən valyuta məhdudlaĢdırılmaları, daha doğrusu
valyuta və digər valyuta dəyərləri ilə əməliyyatlarda məhdudlaĢdırılmalar təyin edilə bilər. Bu
məhdudlaĢdırılmalar isə sərhəddən kənara pul köçürmələri, kapital çıxarımı və əcnəbi valyuta ilə sərbəst
ticarətə qadağa qoyulmanı əhatə edə bilər [11].
Müstəqilliyimizin ilk illərində ölkədə baĢ verən məlum hadisələr hər sahəyə, o cümlədən bank sisteminə
öz mənfi təsirini göstərsə də ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdıĢı ilə bütün sferalarda, o
cümlədən bank sektorumda canlanma baĢ vermiĢ, Milli Bank davamlı inkiĢaf yoluna qədəm qoymuĢdur.
Bank fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktları yenidən iĢlənib təkmilləĢdirilmiĢ, yeni normativ
sənədlər qəbul edilmiĢ, bank sektorunun səmərəli fəaliyyəti üçün geniĢ meydan açılmıĢdır.
18 mart 2009-cu il tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına əlavələr və dəyiĢikliklər edilməsi haqqında‖ Referendum Aktının tətbiqi ilə əlaqədar Milli
Bank ―Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı‖ adlandırılmıĢdır.
Mərkəzi Bank respublikamızda pul və bank sisteminin nüvəsi olmaqla dövlətin pul-kredit və valyuta
münasibətləri sahəsində siyasətini həyata keçirir. Ölkəmizdə pul tədavülü, hesablaĢmalar və valyuta
münasibətləri sahəsində vəziyyətin tənzimlənməsi, bank və ödəniĢ sistemlərinin sabitliyinin təmin edilməsi,
dövlətin beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarının saxlanılması və idarə edilməsi, əmanətçilərin və kreditorların
maraqlarının qorunması Mərkəzi Bankın əsas funksiyalarına daxildir.
Milli valyutanın sabitliyi milli iqtisadiyyatın dayanıqlığının göstəricilərindən biridir. Milli valyutanın
sabitliyinin təmin edilməsi üçün üç elementin mövcudluğu vacibdir. Bunlar aĢağıdakılardır:

valyuta siyasəti

valyuta tənzimlənməsi

valyuta nəzarəti [6, s.27]
Dünya iqtisadiyyatı çərçivəsində milli iqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün milli valyuta
siyasətinin, valyuta tənzimlənməsi və nəzarəti sisteminin iĢlənib hazırlanması çox vacibdir. Həmçinin ona
görə ki, valyuta siyasəti də, valyuta tənzimlənməsi və nəzarəti sistemi də bazar iqtisadiyyatının təməli olan
maliyyə sektoru ilə bilavasitə əlaqəlidir.
Eyni zamanda, son onilliklərin ən böyük təsir qüvvəsinə malik olan prosesi kimi qloballaĢmanı da
unutmaq olmaz. Onun müsbət və mənfi tərəfləri haqqında cox fikirlər söylənilsə də, hələlik onun qlobal
maliyyə-iqtisadi böhranı Ģəklindəki mənfilikləri daha aydın görmək olar. Bu baxımdan, valyuta siyasəti,
valyuta tənzimlənməsi və valyuta nəzarətinin qloballaĢma Ģəraitindəki təkamülü maraq doğurmaya bilməz.
Valyuta münasibətləri ilə iqtisadiyyat arasında qarĢılıqlı təsirin olduğu məlum həqiqətlərdən biridir.
Bununla belə, müasir iqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi, valyuta münasibətləri də dövlət
tənzimlənməsinə məruz qalır. Valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsinin alətlərindən biri kimi valyuta
siyasəti cıxıĢ edir. Valyuta siyasəti ölkənin ümumi sosial-iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla,
makroiqtisadi siyasətin digər elementlərindən konkret olaraq onunla fərqlənir ki, ölkənin valyuta-maliyyə
durumunu möhkəmləndirməklə, onun tədiyə və kredit qabiliyyətini yüksək səviyyədə təmin etməklə, milli
iqtisadiyyata xarici kapital axınını geniĢləndirməklə ölkənin xarici iqtisadi fəaliyyətinin və beynəlxalq
iqtisadi münasibətlərinin kəmiyyətcə və keyfiyyətcə təkmilləĢməsinə xidmət etməlidir.
Valyuta tənzimlənməsi prinsipləri kimi aĢağıdakıları göstərmək olar:

dövlətin daxili və xarici valyuta siyasətinin vəhdəti;

valyuta tənzimlənməsi və valyuta nəzarəti sistemlərinin vəhdəti

valyuta əməliyyatlarının rezidentləri və qeyri-rezidentlərinin huquq və

maraqlarının dovlət tərəfindən təmin edilməsi;

rezident və qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatlarına əsassız dövlət mudaxiləsi hallarının
istisna edilməsi və s. [3]
Əlbəttə ki, ölkə hakimiyyəti Mərkəzi Bankın ölkənin kredit sistemindəki rolunun əhəmiyyətinə görə
onun etibarlığında maraqlıdır. Lakin dövlətin mərkəzi bankla sıx onun mərkəzi bankın siyasətinə sərhədsiz
təsiri demək deyildir. Kapital quruluĢundan asılı olmayaraq mərkəzi bank hüquqi cəhətdən sərbəstdir və
ölkənin qanunverici orqanına yaxud da parlament tərəfındən təĢkil olunmuĢ sosial bank sisteminə hesabat
verir.
Mərkəzi bankın hüquqi sərbəstliyi onun fəaliyyətinin effektivliyinin əsas Ģərtidir ki, əksər hallarda bu
hakimiyyətin qısamüddətli məqsədləri ilə ziddiyyət təĢkil edir. Eyni zamanda mərkəzi bankın hakimiyyətdən
qeyri asılılığı nisbi xarakter daĢıyır, belə uzunmüddətli planda mərkəzi bankın siyasəti dövlətin makroiqtisadi
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kursu ilə müəyyənləĢir. Beləliklə mərkəzi bank, ilk növbədə dövlətlə iqtisadiyyat arasında vasitəçidir və
vasitəçi kimi qanunvericiliklə təsdiqlənmiĢ alətlər vasitəsilə pul və kredit axınını tənzimləyən bir təĢkilatdır.
Pul-kredit tənzinlənməsi müasir makroiqtisadi tənzimləmənin baĢlıca, əsas elementlərindən biridir.
Kommersiya banklarına makroiqtisadi səviyyədə təsir edən amillərdən biri də dövlət tərəfindən
kommersiya banklarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi və ona nəzarətin səmərəlilik səviyyəsidir. Dövlət
tərəfindən həyata keçirilən pul-kredit siyasətinin bütün vasitə və üsulları kommersiya banklarının
fəaliyyətinə təsir göstərir. Bu hər Ģeydən əvvəl özünü kommersiya banklarının fəaliyyətini tənzimləyən
hüquqi normaların, qanunların, təlimat və əsasnamələrin iĢlənib hazırlanmasında əks etdirir. Bu yolla dövlət
təkrar maliyyələĢmə dərəcələrini, məcburi ehtiyyatlar normasını, xüsusi kapitalın minimum həddini
dəyiĢməklə, digər məcburi: iqtisadi normativlər müəyyən etməklə bankların aktiv və passiv əməliyyatlarının
quruluĢuna, onlardan istifadənin nəticələrinə təsir göstərir.
Bu isə likvidliyin və ödəməqabiliyyətliliyin səviyyəsinə birbaĢa təsir edir. Qeyd etmək lazımdır ki, pulkredit siyasəti mərkəzi bankın tənzimləmə vasitələri sırasında əsas yerlərdən birini tutur. Hər bir dövlətin
mərkəzi bankı, ölkədə inflyasiyanın səviyyəsini azaltmaq üçün ilk növbədə monetar kanallara nəzarəti daha
da gücləndirməklə, yəni pul kütləsini nominal artımının infilyasiya üzərində təzyiqini azaltmaqla fəaliyyət
göstərir. Pul-kredit tənzimləməsinin əsas istiqamətlərini açıqlayarkən, Mərkəzi bank cari ildə həyata
keçirilən pul siyasətinin yekunlarını, habelə qarĢıdakı il üçün müəyyən etdiyi pul siyasətinin məqsəd və
vəzifələrini, Mərkəzi Bankdan asılı olan və asılı olmayan amilləri də əks etdirməklə onların həyata
keçirilməsi yollarını göstərir.
Mərkəzi Bank qarĢıdakı il üçün dövlətin pul siyasətinin əsas istiqamətlərini oktyabr ayının 1-dən gec
olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir və dekabr ayının 31-ədək kütləvi
informasiya vasitələrində ictimaiyyətə açıqlayır. Kredit siyasəti müəyyən iqtisadi və siyasi məqsədlərə
çatmaq üçün Mərkəzi Bank və dövlət tərəfindən pul-kredit sferasında həyata keçirılən tədbirlər sistemidir.
Onun da əsas məqsədi kreditin və pul tədavülünün vəziyyətinə təsir etməklə təsərrüfat konyukturasını
tənzimləməkdir. Pul kredit tənzimlənməsi haqqında iqtisadi fıkirlər pul-kredit sistemi ölkənin
iqtisadiyyatının qan damar sistemi olduğundan pul-kredit haqqında və tənzimlənməsi haqqında iqtisadiyyatın
inkiĢaf səviyyəsinə uyğun olaraq müxtəlif dövrlərdə müxtəlif iqtisadi fikirlər formalaĢıb.
Pul-kredit siyasətinin son məqsədi ölkədə ümumi milli məhsulun və ya milli gəlirin həcminin, eləcə də
onların adambaĢına düĢən kəmiyyət göstəricilərinin istənilən səviyyədə olması, baĢqa sözlə desək, iqtisadi
artımdır. Pul-kredit siyasəti ilə tənzimlənən istehsalın artım sürətinin qorunması, məĢğulluq problemlərinin
həlli, iĢsizlik həddinin müəyyən edilməsi, yoxsulluğun aradan qaldırılması, gəlirlərin yüksəldilməsi və s.
tədbirlərin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır.
Pul-kredit siyasəti yürüdərkən yenidənmaliyyələĢdirilmə üsulundan istifadə etmənin çatıĢmayan cəhəti
ondan ibarətdir ki, bu üsul yalnız kommersiya banklarının fəaliyyətinə toxunur. Mərkəzi Bank bu üsuldan az
istifadə etdikdə və ya tamamilə istifadə etmirsə bu üsul öz səmərəliliyini və əhəmiyyətini itirir. Bank
sektorunda da gözlənilən mühüm dəyiĢikliklər baĢ verməmiĢdir, belə ki, fiziki Ģəxslərin depozitlərinin sığorta
olunması istiqamətində heç bir fundamental layihələr həyata keçirilməmiĢ, bank sisteminin konsolidasiyası
zəif getmiĢ, uzunmüddətli kreditləĢmənin stimullaĢdırılmasında heç bir radikal dəyiĢiklik olmamıĢ, sadəcə
müəyyən dərəcədə pul - kütləsi artmıĢdır.
Mərkəzi Bank tərəfindən kommersiya banklarının hərrac əsasında yenidən maliyyələĢdirilməsi ilə yanaĢı
yuxarıda adlarını çəkdiyimiz overnayt və lombard kreditləri mexanizmlərinin tətbiqi istiqamətində də
tədbirlər görülmüĢdür. Məcburi ehtiyyat normaları, bank sektoruna onun təsiri.Bildiyimiz kimi, kommersiya
bankları cəlb etdikləri depozitlərin bir hissəsini məcburi qaydada müəyyən olunmuĢ Ģəkildə mərkəzi bankda
saxlamalıdı. Mərkəzi Bankın təyin etdiyi məcburi ehtiyatlar bankların depozit bazasının həcminə təsir
etdiyindən, bankların kredit verməsini tənzimləyir və buna görə bank resurslarının həcminə təsir edir.
Hazırda məcburi ehtiyyatlara bütün kredit təĢkilatlarında olması vacib olan daha yüksək likvidliyə malik olan
aktivlər aiddir. Bu aktivlər ya bankın kassalarında nəğd pul Ģəklində olmalı, ya da mərkəzi bankda depozit
Ģəklində olmalıdır.
Hazırda hər yerdə məcburi ehtiyyatlar normasının aĢağı düĢməsi və hətta müəyyən növ depozitlərin ləğv
olunması baĢ verir. Səbəb odur ki, monetar siyasətin bu aləti digərləri ilə müqayisədə daha güclü, daha sərt
hesab edilir. Belə ki,o bütün bank sisteminin əsasına toxunur və elə güclü alət olduğu üçün də ondan açıq
bazarda aparılan əməliyyatlarda olduğu kimi hər gün deyil, bir necə il ərzində yanlız bir dəfə istifadə olunur.
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QEYRĠ-NEFT SEKTORUNUN ĠNKĠġAFININ
TƏġKĠLATĠ-ĠQTĠSADĠ MEXANĠZMLƏRĠ
Qeyri-neft sektorunun inkişafı sahəsində qarşıda duran mühüm vəzifələrdən biri də ixracın tərkibində
ayrı-ayrı sahələrin tarazlı payının formalaşdırılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Məcmu ixracın strukturunda
bir sahənin üstün payı konyuktur aslılığının özündə biruzə verməsinə səbəb olur. Bu da nəinki böhranlı
şəraitdə makroiqtisadi göstəricililərin səviyyəsinin aşağı düşməsinə, eləcə də əhalinin yaşayış səviyyəsində
də destruktiv tendensiyaların yaranmasına gətirib çıxarır.
Nargiz ZEYNALOVA
Master, Baku State University
ORGANĠZATĠONAL AND ECONOMĠC MECHANĠSMS
OF NON-OĠL SECTOR DEVELOPMENT
One of the important challenges facing the development of the non-oil sector is the achievement of a
balanced share of the separate sectors of exports. In the structure of aggregate exports, the dominant share
of one area leads to one-sidedness of the originality. This leads to a decline in the level of macroeconomic
indicators not only in crisis conditions, but also to destructive trends in the population's living standards.
Ölkənin təhlükəsizliyini təmin edilməsi baxımından qeyri-neft sektorunun inkiĢafının təĢkilatı-iqtisadi
mexanizmləri yaradılmalıdır. Bu proses istehsalı stimullaĢdırmaqla yanaĢı eyni zamanda həmin məhsulların
dunya bazarında rəqabətdavamlılğının yüksəldilməsinə zəruri fundamental dayaqlar yaradır. Hazırki Ģəratidə
qeyri-neft sektorunun inkiĢafı neft-yanacaq sektorundan fərqli olaraq kifayət qədər yeni yaradılan ixrac
sektorlarını özündə əks etdirir. Bu baxımdan həmin ixrac sektorunun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi,
həmin sektorun dünya bazarında kifayət qədər effektiv Ģəkildə rəqabət aparmaları üçün zəruri təĢkilatiiqtisadi mexanizmlərin yaradılması olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Dövlət müstəqilliyinin 17-ci ilini yaĢayan Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyatının
strukturunda özəl bölmənin xüsusi çəkisi təxminən 80%-ə çatmaqdadır. Sahibkarlıq qurumları, bazar
təsərüfatçılıq sisteminin əsas elementləri və mexanizmlər iqtisadiyyatda önəmli rol oynamaqdadır. Artıq
iqtisadiyyatın əksər sahələrində maliyyə-kredit infrastrukturları formalaĢmıĢdır. Məhz belə bir Ģəraitdə qeyrineft sektorunun inkiĢafı təbiidir ki, bazar təsərrüfatçılıq sisteminin hakim mexanizmləri əsasında bərqərar
olmalıdır. Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, inkiĢaf etmiĢ ölkələrdən fərqli olaraq transformasiya
prosesini yaĢayan ölkələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq qurumları ayrı-ayrı sahələrdə heç də eyni dərəcədə
fəal təsərrüfat, maliyə imkanlarına malik deyillər. Məs, iqtisadiyyatda strateji əhəmiyyəti ilə seçilən, lakin
azgəlirli sahələrdən biri kimi və eyni zamanda çoxĢaxəli ixrac sektorunun formalaĢmasında əhəmiyyətli yer
tuta biləcək kənd təsərrüfatı sektorunda yeni yaradılmıĢ sahibkarlıq qurumlarını maliyyə imkanları yetərli
deyildir. Məhz bu hal ixrac sektoru kimi kənd təsərrüfatını rəqabətqabiliyyətli bir sahə kimi xarici bazarlarda
təmsil etməsində problemlər yaradır.
Əvvəlki təsərrüfatçılıq sistemindən fərqli olaraq bazar təsərrüfatçılıq sistemində təĢkilati mexanizmlər
direktiv xarakter daĢımır və daha çox koordinasiyalı bir sistemi özündə əks etdirir. Bu zaman könüllü
birliklərin yaradılması, eyni zamanda dövlət tərəfindən infrastruktur sisteminin formalaĢdırılmasına təĢkilati,
texniki baxımdan yardımların göstərilməsi qeyri-neft sektorunun inkiĢafında mühüm təĢkilati mexanizmlər
kimi xarakterizə edilməlidir. Ümumiyyətlə qeyri-neft sektorunun inkiĢafının təĢkilati mexanizmlərini təhlil
edərkən inkiĢaf etmiĢ ölkələrin, bu və ya digər sahədə ixtisaslaĢmıĢ beynəlxalq əmək bölgüsündə mühüm rol
oynayan ölkələrin təcrübəsini də nəzərə almaq vacibdir. Məsələn, Yeni Zellandiya və Avstraliyanın təcrübəsi
göstərir ki, həmin ölkələrdə istehsal edilən ət, süd məhsullarının, heyvandarlıq məhsullarının xaricə çıxıĢı
əsas etibarı ilə ixtisaslaĢmıĢ assosasiyalar və kooperativ birliklər tərəfindən həyata keçirilir. Əmtəə
istehsalçıları tərəfindən istehsal edilən heyvandarlıq məhsulları əsasən müəyyən assosasiyalar tərəfindən
bazara çıxarılır. Bu təĢkilati struktur isə yerli əmtəə istehsalçısını həmin məhsulların xarici bazara çıxarılması
ilə bağlı üzləĢdiyi nəqliyyat, daĢınma və digər bu kimi problemlərdən azad edir. Belə bir Ģəraitdə istehsalçı
sadəcə olaraq xarici bazara çıxıĢla bağlı bu və ya digər Ģəkildə məhsulun iqtisadi cəhətdən dəyərini əldə edir
və son nəticədə məhsulun satılması ilə bağlı problemlərdən sadəcə olaraq azad olur.
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Qeyri-neft sektorunun inkiĢafının təĢkilati mexanizmlərinin əsas elementlərindən biri kimi infrastruktur
sistemi mühüm rola malikdir. Infrastruktur sistemi məhsulların saxlanılması və daĢınması ilə bağlı
problemlərin həllində əhəmiyyətli rol oynayan məqamlardan biri kimi çıxıĢ edir. Digər bir mexanizmlərdən
biri çevik və səmərəli fəaliyyət göstərmək imkanına malik olan marketinq xidmətinin yaranmasıdır. Məhz bu
sahədə istehsal edilən məhsulların xarici o cümlədən bazarda çıxarılmasında çevik marketinq xidmətinin
yaradılması vacibdir. Qeyri-neft sektorunun inkiĢafının təĢkilati mexanizmləri içərisində informasiyaməsləhət xidmətləri də mühüm rol oynayır. Informasiya-məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi bazar
konyukturunda baĢ verən dəyiĢikliklərə qeyri-neft sektoru sahələrinin effektiv reaksiya göstərmək
imkanlarını geniĢləndirir.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢafı sahəsində qarĢıda duran mühüm vəzifələrdən biri də ixracın tərkibində
ayrı-ayrı sahələrin tarazlı payının formalaĢdırılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Məcmu ixracın strukturunda
bir sahənin üstün payı konyuktur aslılığının özündə biruzə verməsinə səbəb olur. Bu da nəinki böhranlı
Ģəraitdə makroiqtisadi göstəricililərin səviyyəsinin aĢağı düĢməsinə, eləcə də əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsində
də destruktiv tendensiyaların yaranmasına gətirib çıxarır.
ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsi göstəriri ki, qeyri-neft sektorunun inkiĢafının təĢkilati mexanizmləri
içərisində inteqrasiya olunmuĢ kooperativ strukturlarının yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ġnteqrasiya olunmuĢ koperativ strukturlar əsas etibarı ilə könüllü Ģəkildə istehsalçı birlikləri formasında və ya
dövlətin təĢkilati və iqtisadi dəstəyilə yaradılır. Dövlət tərəfindən yaradılmıĢ inteqrasiya olunmuĢ birliklərin
əmlakının özəlləĢdirilməsi zamanı həmin struktur özəl quruma da çevrilə bilir. Ġnteqrasiya olunmuĢ qruplar
əsas etibarı ilə bu və ya digər məhsulların xarici bazara çıxıĢın təmin etmək məqsədilə zəruri marketinq
xidmətləri və digər infrastruktur xidmətlərini də həyata keçirir.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi istehsal olunan məhsulların bazar problemlərinin həll
edilməsindən bilavasitə asılıdır. Istehsal edilən məhsulların xarici bazara çıxarılmasında daha çox alternativ
variantlardan istifadə edilməsi hallarına üstünlük verilməlidir. Bu baxımdan xarici investisiyalı müəssisələrin
yaradılması, qarıĢıq müəssisələrin və birliklərin yaradılması məhsulların xarici bazarlara çıxarılmasında ən
mühüm istiqamətlərdən biridir. Bu təcrübə respublikamız üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Hazırda
respublikamızda iqtisadiyyata qoyulan xarici investisiyalı müəssisələr üstünlük təĢkil etsədə, bu tendensiyanı
kənt təsərüfatında müĢahidə etmək o qədər də mümkün deyil. Kənt təsərrüfatının investisiya cəlbediciliyinin
aĢağı olması baxımından xarici investorlar bu sahəyə investisiya qoymağa maraqlı olmurlar.
Qeyri-neft sektorunda istehsal edilən məhsulların reallaĢdırılması zamanı bazarların fərqli olmasını
nəzərə almaq lazımdır. Milli iqtisadiyyatda ənənəvi məhsulların ixracı zamanı bu amillər nəzərə alınır. Təbii
resursların xarici bazarlara ixracı zamanı bu fərqlilik o qədər də əhəmiyyətli rol oynamır. Lakin qeyri-neft
sektorunun inkiĢafı fonunda çoxĢaxəli ixracın formalaĢdırılması zamanı milli bazarların fərqli olmasını
nəzərə almaq lazımdır. Bu və ya digər milli bazara mal satmaq istəyən xarici firmalar bu bazarların
xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin daxili iqtisadi proseslərə nisbətən fərqli
iqtisadi Ģərtlər müstəvisində cərəyan etməsi müxtəlif təhlil vasitələrindən istifadə olunmasını da Ģərtləndirir.
Müxtəlif xarici bazarların beynəlxalq marketinq sistemi vasitəsilə tədqiq olunması ön plana çəkilməli və
beynəlxalq marketinq Ģəbəkəsi formlaĢdırılmalıdır. Bu mexanizm istər qeyri-neft sektorunun inkiĢafında
istərsə də çoxĢaxəli ixrac fəaliyyətinin həyata keçirilməsində mühüm təĢkilati mexanizm səciyyələnir.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi baxımından təsərrüfatçılığın iqtisadi mexanizmi də mühüm
amillərdən biridir. Bu məqsədlə iqtisadi mexanizm yeni yaradılan sahələrin davamlı inkiĢafına və onların
xarici bazarlarda əlveriĢli mövqe tutmasına əhəmiyyətli zəmin yaradır. Milli iqtisadiyyatda ixracın ənənəvi
sahələri üçün zəruri dəstəkləyici iqtisadi mexanizmin formalaĢdırılması o qədər də mühüm əhəmiyyət kəsb
etmir. Lakin qeyri-neft sektorunun inkiĢafı ixrac yönümlü sahələrin formalaĢdırılmasını özündə əks
etdirdiyindən zəruri iqtisadi mexanizmin formalaĢdırılmasına kəskin ehtiyca vardır. Yeni sahələrin
məhsullarının xarici bazarlara çıxarılması zamanı təsərrüfatçılığın iqtisadi mexanizmi nəinki bu sahədə
fəaliyyət göstərən istehsalçıların daxili və xarici bazarda möhkəmlənməsinə, həm də həmin sahələrin
davamlı inkiĢafına istiqamətlənməlidir. Hal-hazırda republikamızda qeyri-neft sektorunun inkiĢafının mühüm
elementlərindən biri kimi kənd təsərrüfatı və turizm sahəsində iqtisadi mexanizmin stimullaĢdırıcı
funksiyalarından istifadə edilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bazar münasibətləri Ģəraitində iqtisadi
mexanizm daha çox dolayı təsir imkanlarına malikdir. QloballaĢma Ģəraitində iqtisadiyyatın
liberallaĢdırılması daxili bazarda əmtəə və xidmətlərin, kapitalın və texnologiyanın sərbəst hərəkətini
Ģərtləndirir. Təbii ki, bu zaman zəruri iqtisadi mexanizmlər olmadan yeni sahələrin iqtisadi maraqlarını
müdafiə etmək mümkün deyil. Bu baxımdan iqtisadi mexanizmlər sahənin dinamik inkiĢafının təmin
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edilməsinə, rəqabətədavamlılığını yüksəldilməsinə əlveriĢli Ģərait yaradır.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢafına zəmin yaradan iqtisadi mexanizmlər içərisində qiymət mexanizmi
xüsusilə mühüm rol oynayır. Elmi nöqteyi-nəzərdən qiymət əmtəə dəyərinin pul ifadəsi olub istehsalçının
təklif etdiyi və və istehlakçının almaq istədiyi dəyər arasındakı optimal nisbəti özündə əks etdirir. Qiymətin
səviyyəsi bazar münasibətləri Ģəraitində bir sıra obyektiv səbəbləri altında formalaĢır ki, bu səbəblərə ilk
növbədə əmtəələrin növləri, onların rəqabətdavamlılığı, bazar tələb və təklifin nisbəti, dövlət
tənzimlənməsinin səviyyəsi və bazarda inhisarçılığın səviyyəsinə aid etmək olar. Müxtəlif iqtisadi Ģərtlər
daxilində qiymətin səviyyəsinə digər subyektiv faktorlar da təsir göstərir ki, bu faktorlara konkret bazarların
seçilməsini, məhsulların çatdırılması ilə bağlı daĢınma Ģərtlərini, elə cə də kommersiya təcrübəsini və digər
bu kimi amilləri aid etmək olar. Əmtəə istehsalçıları tərəfindən bazara çıxarılan məhsulun məcmusunu
özündə əks etdirməklə təklifin səviyyəsi, eləcə də dövlətin iqtisadi siyasəti, mövcüd təchizat sistemləri və
bazarın durumu da qiymətin səviyyəsinə əhəmiyyətli təsir imkanına malikdir. Qeyri-neft sektorunda xüsusi
ilə də kənt təsərrüfatında qiymətlərin səviyyəsi bazar münsaibətləri Ģəraitində istehsalçıların
stimullaĢdırılmasına xidmət etmir. Bu baxımdan qeyri-neft sektorunun inkiĢafının zəruri ilkin Ģərti kimi
iqtisadi mexanizmin mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qiymətlərin tənzimlənməsi istehsalın səmərəliliyinin
yüksəldilməsinə xidmət etməlidir.
Qeyri-neft sektorun inkiĢafının iqtisadi mexanizmində vergi münasibətləri əhəmiyyətli rol oynayir.
Məlum olduğu kimi, vergilər dövlət büdcəsinin formalaĢdırılmasında əhəmiyyətli vasitələrdən biri hesab
olunur. Vergilərin ən əhəmiyyətli vasitələrdən biri stimullaĢdırıcı funksiyasıdır ki, bu da qeyri-neft
sektorunun inkiĢafında əhəmiyyətli rol oynayır. Bundan əlavə məhsulların xarici bazara çıxarılmasında və
ixracın sürətləndirilməsində siğorta sisteminin təkmilləĢdirilməsi mühüm rol oynayır. Siğorta sistemi qeyrineft sektorunun iqtisadi mexanizmində mühüm vasitələrdən biri kimi çıxıĢ edir. Qeyri-neft sektorunun
inkiĢafının mühüm tərkib hissəsi kimi kənd təsərrüfatının riskləridən effektiv Ģəkildə siğortalanması zamanı
əsas diqqəti təbii iqlim Ģəraitinin əlveriĢsiz keçməsi səbəbindən doğan risklərin zərərli xüsusiyyətlərindən
kompensasiya edilməsinə yönəldilməlidir. Kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının maliyyə imkanları həmin
riskləri effektiv Ģəkildə siğortalamağa qadir deyil. Bu baxımdan dövlət tərəfindən siğorta sisteminin
formalaĢdırılmasına istiqamətlənmiĢ tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. Qeyri-neft sektorunun
inkiĢafında dövlət yardımları da iqtisadi mexanizmin mühüm tərkib hissəsi kimi çıxıĢ edir. Qeyri-neft
sektorunun inkiĢafı və kənd təsərrüfatının ixrac sektoru kimi rəqabət qabiliyyətli fəaliyyətinin həyata
keçirilməsində təĢkilati-iqtisadi mexanizmin formalaĢdırılması və onun yeni istehsal münasibətlərinə uyğun
olaraq təkmilləĢdirilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Hazırda respublikamızda qeyri-neft sektorunun
inkiĢaf etdirilməsi baximindan kənd təsərrüfatı və emal sənayesinin inkiĢaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyətə
malikdir.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢafında təkcə məhsul istehsalı deyil, ümumiyyətlə xidmətlərin göstərilməsi də
mühüm rola malikdir. Xidmətlərin göstərilməsi sahəsində inkiĢaf səviyyəsnin dünya standartlarından geri
qalması ölkəyə gələn turistlərin sayına da bu və ya digər Ģəkildə əngəl ola bilər. Odur ki, xüsusilə turizm
sahəsi üzrə ixtisaslaĢmıĢ regionlarda sosial-iqtisadi inkiĢafın səviyyəsinin sürətləndirilməsinə
istiqamətlənmiĢ tədbirlər həyata keçirilməlidir. Turizm sahəsi üzrə ixtisaslıĢmıĢ regionlar bu sahədən o
zaman gəlir əldə edə bilər ki, öz obyektlərində maddi-istehsal və infrastruktur sahələri formalaĢdıra bilsinlər.
Belə ki, əgər həmin regionlarda turistlərin qidalanması üçün zəruri olan bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları
kənardan gətirilirsə, təbii ki, bu regionun sosial-iqtisadi inkiĢafına o qədər də yetərli Ģəkildə təsir göstərə
bilməz. Beləliklə,turzim sahəsi üzrə üstünlüyə malik olan regionlarda bitkiçilik və heyvandarlıq
məhsullarının istehsalı, emal sənayesinin inkiĢaf etdirilməsi, infrastruktur sahəsinin geniĢləndirilməsi
istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, bu da gəlirlərin həmin regionlarda təmərküzləĢməsinə
əlveriĢli Ģərait yarada bilər.
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УВЕЛИЧЕНИЕ РОЛИ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
В этой статье отражено увеличение роли таможенных услуг в обеспечении безопасности
страны и обеспечение безопасности национальной экономикиı
На современном этапе в условиях перехода Азербайджанской экономики в новую стадию, обеспечения устойчивого экономического развития, прогнозирования темпов и масштабов экономической динамики задачи по усилению мер в сфере защиты национальных интересов и обеспечения экономического безопасности стоят на первом плане. С этой точки зрения исследоание теоретических
и методологических аспектов обеспечения экономической безопасности страны и проблем защиты
и реализации национальных интересов очень актуальным и имеют практическую значимость.
В работе комплексно исследованы теоретико- методологические основы обеспечения экономической безопасности, ее национальные особенности и законамерности развития переходном периоде. Здесь детально исследовано сушность, специфические способы и принципы защиты национальных экономических интересов в процессе трансформации и макрэкономической стабилизации.
Ключевые слова: Государственный таможенный комитет. безопасность страны, таможенная
служба, тарифные и нетарифные методы, рыночная экономика экономика,таможенные органы,
таможенная стратегия
Nərmin SƏTTƏROVA
Magistr, Bakı Dövlət Universiteti
ÖLKƏNĠN TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNĠN TƏMĠN EDĠLMƏSĠNDƏ
GÖMRÜK XĠDMƏTLƏRĠNĠN ROLUNUN ARTMASI
Bu məqalədə Ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində gömrük xidmətlərinin rolunun artması və
milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması əks etdirilib.
Azərbaycan iqtisadiyyatının yeni mərhələyə keçidi dövründə, davamlı iqtisadi inkişafın qorunub
saxlanılması, milli maraqların qorunulması sahəsində tədbirlərin gücləndirilməsi ilə bağlı olaraq iqtisadi
dinamikanın ölçüsünün və əmsalının proznozlaşdırılması, iqtisadi təhlükəsizliyin ön planda qorunub
saxlanılması. Bu nöqteyi nəzərdən ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin qorunub saxlanılmasının nəzəri və
metodiki aspektlərinin tədqiqatı və milli maraqların reallaşdırlması və qorunması çox aktualdır və praktiki
əhəmiyyətə malikdir.
Açar sözlər: Dövlət Gömrük Komitəsi,ölkənin təhlükəsizliyi,gömrük xidməti,tarif ve qeyri tarif
metodları,bazar iqtisadiyyatı,gömrük orqanları,gömrük siyasəti,iqtisadi təhlükəsizlik
Narmin SATTAROVA
Master, Baku State University
ENHANCING THE ROLES OF CUSTOM SERVICES
ON THE PROVISION OF STATE SAFETY AND INTEGRITY
The article covers the information about enhancing the roles of custom services and providing national
economic safety in order to provide state safety and integrity.
At the present stage in conditions of transition of the Azerbaijan economy in a new stable, maintenance
of steady economic development, forecastinq of rates and scales of economic dynamics of a task on
strengthening of measures in sphere of protection of national interests and maintenance economic safety
stand in the foreground. From this point of view research of theoretical and methodological aspects of
maintenance of economic safety of the country and problems of protection and realization of
nationalinterests are very actual and have the practical importance.
Keywords: The State Customs Committee, Country's Security, Customs Service, Tariff and Non-Tariff
Methods, Market Economy, Customs Authorities, Customs Policy, Economic Security
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Respublikamızda gömrük xidməti, xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi, gömrük siyasətinin
həyata keçirilməsində mühüm institutdur. Belə ki, ölkə iqtisadiyyatının idarə edilməsi və inkiĢafında
gömrük-tarif tənzimlənməsi vacib rol oynayır və çoxsahəli funksiyalara malikdir. Burada gömrük-tarif
tənzimlənməsi daxili bazarı qoruyur, iqtisadi təhlükəsizlik baxımından lazımi məhsulların istehsalı
stimulluĢdarılır. Bundan əlavə valyuta ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunur və ona nəzarət edilir, dövlət
büdcəsinə gəlir gətirilir. Gömrük tarifi və rüsumları dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin, eləcə də xarici ticarət
əlaqələrinin inkiĢaf etdirilməsinin təmin edilməsində mühüm amilə çevrilir. Ölkədə idxal gömrük tarifi
adətən ayrı-ayrı milli iqtisadiyyat sahələrini müdafiə edir və fəal xarici ticarət siyasəti yürütməyə, milli
əmtəələrin ixracının formalĢmasına imkan verir.
Bu baxımdan idxal ixrac siyasətinin formalaĢması, iqtisadi maraqlarla yanaĢı sosial mənafelər və sosial
inkiĢaf, iqtisadi təhlükəsizlik və daxili resursların iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması olduqca vacibdir. Ölkədə
idxal strukturu istehsal və istehlak tələbatı və daxili istehsalın tələbatının ödənilməsində rolundan asılı olaraq
formlaĢır. Bu baxımdan idxalın məhz istehlak xarakterli olması ölkədən valyutanın getməsinə, ölkənin
iqtisadiyyatının öz resursları hesabına inkiĢafının zəiflənməsinə səbəb olur. Bu isə iqtisadi müstəqilliyinin və
əmtəə və xidmət bazarının məhz idxaldan asılı olmasına gətirir.
Qeyd etmək lazımdır ki, idxal-ixrac siyasətinin konseptual əsasları gömrük siyasətini, idxalın və ixracın
tənzimlənməsində gömrük orqanlarının vəzifələrini və mexanizmlərini büruzə verir. Belə ki, daxili bazarın
və istehlakçıların hüquqlarının qorunmasında optimal qərar qəbulu məhz elmi proqĢnozlara əsaslanan və
səmərəli inkiĢaf bazımından seçilən düzgün gömrük vergiləri və rüsumları ilə tənzimlənir.
Hər bir ölkənin özünün inkiĢafında müəyyən mərhələlər var ki, bu mərhələyə uyğun iqtisadi siyasət
həyata keçirilir. Ona görə də gömrük siyasəti də həmin dövrün tarif tənzimlənməsinin formalaĢmasında
2012-ci ildən tətbiq olunan vahidləĢdirilmiĢ tarif sistemi və 2015-ci ilin aprelin 23-ə qəbul olunmuĢ
differensiallaĢdırılmıĢ tarif sistemi mühüm rol oynayır.
Respublikamızda 1997-ci ildə vahidləĢdirilmiĢ tarif sisteminə keçilmiĢdir. Bu sistemə keçməkdə qarĢıda
duran əsas məqsədlər – gömrük rüsumlarından iqtisadiyyatın idarə edilməsinin bir elementi kimi istifadə etmək,
dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsini təmin etməkdən ibarət idi. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək
məqsədilə gömrük yoxlamasının tezləĢdirilməsi və onun səmərəliyinin artırılması zamanı mallar haqqında
lazım olan məlumatları əldə etmək üçün (onların sayı, tərkibi, fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri, əsl mallar
olmaları, gizli yerlərin olması və s.) gömrük nəzarətinin mütəllif texniki vasitələrindən istifadə edilir.
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən hər bir mala gömrük nəzarətinin texniki vasitələri
tətbiq edilir.Ġqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində gömrük xidmətindən istifadənin təsir mexanizmlərindən
biri də gömrük sərhəd nəzarətində texniki vasitələrdən istifadədir. Bu mexanizm mallar və nəqliyyat vasitələri
barədə məlumat əldə etmək, malların eyniləĢdirilməsində, bölünən və radioaktiv materialların keçirilməməsidə,
gömrük qaydalarının pozulması hallarının aĢkar edilməsində vacib vasitədir.
Gömrük orqanları sisteminin inkiĢafı idarəçilik problemlərinin həlli ilə sıx əlaqəlidir, çünki idarəçilik
həmiĢə bu və ya digər təĢkilatın ayrı-ayrı hədləri arasında dəqiq tapĢırıqlı əlaqələrin müəyyənləĢdirilməsi,
onlar arasında hüquq və vəzifələrin bölgüsü ilə baĢlanır. Ġdarəetmənin təĢkilati strukturu dedikdə çox vaxt
idarəetmənin iyerarxik elementlərinin və bu elementlərin vahid bir tam kimi inkiĢafını təmin edən bir-biri ilə
qarĢılıqlı əlaqələrinin nizama salınması toplusu baĢa düĢülür. Bir baĢqa cür desək idarəetmənin təĢkilati
strukturuna idarəetmə halqaları, idarəetmə səviyyələri və bunlar arasındakı qarĢılıqlı münasibətlər daxildir.
Qeyd etdiyimiz kimi idarəetmə halqaları, idarəetmə səviyyələri və qarĢılıqlı münasibətlər idarəetmənin
təĢkilati strukturları elementləridir. Gömrük orqanları sistemində idarəetmənin halqalarına bunlar aiddir.
Dövlətin baĢ gömrük orqanı, baĢ gömrük orqanının idarələri və müstəqil Ģəbəkələri, gömrükxanalar,
gömrükxanaların Ģəbəkələri, gömrük postları və müvafiq professional və ya idarəçilik funksiyalarını icra
edən ayrı-ayrı mütəxəssislər daxildir. Ġdarəetmənin bu halqaları idarəetmə iyerarxiyasının müvafiq
səviyyələrində yerləĢir. Ġdarəetmənin səviyyələri dedikdə təĢkilatın sistemində müəyyən pillə tutan idarəetmə
həlqələrinin məcmusu baĢa düĢülür. Gömrük orqanlarının vahid sistemində idarəetmə strukturu üç
səviyyədən ibarətdir: dövlətin baĢ gömrük orqanı, gömrükxanalar, gömrük postları. Ġdarəçilik
münasibətlərinin bununla belə aĢağıdakı kanalları da nəzərdən keçirilə bilər:
1. BaĢ gömrük orqanı – gömrükxana
2. Gömrükxana rəisi – gömrükxana Ģöbələri;
3. Gömrükxana Ģöbəsi – gömrükxananın digər Ģöbəsi;
4. Gömrükxana – gömrük postu;
5. Gömrük postu – gömrükxana (digər);
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6. Gömrükxana – baĢ gömrük orqanı.
Belə qarĢılıqlı münasibətlərin mərkəzində rəis, Ģöbələri və gömrük postları ilə birgə gömrükxana
dayanır. Bu da təsadüfi deyil, çünki gömrük fəaliyyətinin əsas məsələsi burada həll olunur. Gömrük
orqanlarında idarəetmənin halqaları və səviyyəsi arasında qarĢılıqlı münasibətlərin aĢağıdakı növləri vardır:
ġaquli idarəçilik münasibətləri.
Üfüqi idarəçilik münasibətləri .
Diaqonal idarəçilik münasibətləri
Azərbaycan Respublikasının gömrük məcəlləsinə əsasən gömrük xidmətində insan həyatı və sağlamlığı
üçün, gömrük ərazisindən keçən mallar və avadanlıqlar üçün təhlükəsiz olan texniki vasitələrdən istifadə
etmək nəzərdə tutulur.
Ölkənin ümumi təhlükəsizliyi, habelə, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün istifadə olunan belə
texniki vasitələr toplusu ―gömrük texnikası‖ adlanır. Gömrük texnikası – gömrük orqanları strukturunda
mütəəssislər tərəfindən onların qarĢısına qoyulmuĢ.tapĢırıqları yerinə yetirmək üçün istifadə olunan texniki
vasitələr toplusudur.
Gömrük texnikası bir neçə əsas hissəyə bölünür. Məsələn, gömrük ekspertizasında istifadə olunan
texniki vasitələr, gömrük nəzarətində istifadə olunan texniki vasitələr, gömrükdə aĢkar olunan cinayət
faktları zamanı tətbiq olunan texniki vasitələr, gömrük orqanlarının öz təhlükəsizliyinin təmin olunması
zamanı istifadə olunan texniki vasitələr və s.
Əvvəlki yarımfəsillərdə qeyd etdiyimiz kimi, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində gömrük
xidmətinin müstəsna rolu vardır. Azərbaycan Respublikasında son illər ardıcıl həyata keçirilən dövlət
siyasəti nəticəsində gömrük xidmətinin yenidən qurulması istiqamətində mühüm iĢlər görülmüĢ, onun
maddi-texniki bazası əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmlənmiĢ, gömrük xidmətini nizamlayan qanunvericilik
aktları yaradılmıĢ, qaçaqmalçılığa və digər hüquqpozmalara qarĢı mübarizə güclənmiĢdir.
Bu gün Azərbaycanda müĢahidə olunan dinamik sosial-iqtisadi sistemə inteqrasiya dövlət gömrük
sisteminin təkmilləĢdirilməsini, bütün istiqamətlərdə gömrük xidmətinin beynəlxalq standartlara uyğun
aparılmasını və bütövlükdə gömrük sisteminin ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafındakı və iqtisadi təhlükəsizliyin
təmin edilməsindəki rolunu daha da zəruri edir.
Ölkənin hüquq-mühafizə orqanlarının tərkib hissəsi olan gömrük xidməti fəaliyyətinin keyfiyyəti yüksək
təĢkil olunmuĢ idarəetmə sistemindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.
Ġqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində gömrük xidmətindən istifadənin təsir mexanizmi inkiĢaf
etmiĢ, inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə çox fərqlidir. Məsələn, Yaponiya, Çin və Rusiya kimi ölkələrin
gömrük xidmətinə baxdıqda bu sahədəki fərqli xüsusiyyətləri müĢahidə etmək mümkündür.
Belə ki, iqtisadi cəhətdən dünyanın öndə gedən ölkələrindən biri olan Yaponiyada bir sıra ixrac nəzarət
növləri mövcuddur:
1. Ġkili təyinatlı mal və texnologiyaların ixracına nəzarət;
2. Silahların və onların istehsalı üçün avadanlığın ixracına nəzarət;
3. Raket, raket avadanlığı və texnologiyalarının ixracına nəzarət;
4. Kimyəvi silah üçün xammala nəzarət;
5. Nüvə materiallarına nəzarət;
6. Sanksiyalar haqqında BMT qərarına aid nəzarət;
Adekvat daxili təklifin təmin edilməsi məqsədilə nəzarət və s. Dünya ölkələrində gömrük xidməti
dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin əsas elementlərindən biri kimi qiymətləndirilir. Ġndiki Ģəraitdə gömrük
xidməti müxtəlif mühüm vəzifələri və funksiyaları yerinə yetirir. Azərbaycan Respublikasının
iqtisadiyyatının sürətlə inkiĢaf etdiyi və ard-arda develevasiyanın yaĢandığı bir dövrdə gömrük orqanları çox
vacib və məsul missiya yerinə yetirirlər. Sözsüz ki, bu zaman gömrük iĢçiləri öz xidməti vəzifələrini yüksək
peĢəkarlıq, dürüstlük və sədaqətlə əməl etməlidirlər.
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkiĢafı sosial-iqtisadi əlaqələrin formalaĢması Ģəraitində baĢ verir
və iqtisadi təhlükəsizliyin, cəmiyyətin davamlı inkiĢafını artırmaq üçün münasibətləri tənzimləyən yeni
idarəetmə formalara keçid ilə səciyyələnir.
Əsas yerdə milli iqtisadi-maliyyə, vergi-büdcə və milli iqtisadiyyatın inkiĢafını müəyyən edən istiqamət
və imkanlar durur.
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GĠRĠġ
Azərbaycanın Respublikası dünya iqtisadi birliyinin tam hüquqi üzvü kimi beynəlxalq iqtisadi
təĢkilatlarla qarĢılkıqlı əməkdaĢlıq Ģəraitində öz xarici biqtisadi siyasətini həyata keçirir.Qeyd etmək lazımdır
ki ,xarici iqtisadi əlaqələr sistemində xarici ticarət əlaqələri müstəsna əhəmiyyət etməklə daha aktual hesab
olunur.Beləliklə Respublikanın qlobal ticarət sisteminin əsas subyekti olan ÜTT ilə əməkdaĢlığın
geniĢləndirilməsi xüsusi vurğulmaq olar.Tədqiqata əsaslanaraq nəzərə almaq lazımdırki , ÜTT-yə üzvlük
ölkələrin xarici iqtisadi əlaqələr sistemində xarici ticarət əlaqələri müstəsna əhəmiyyət kəsb etməklə daha
aktualdır.Beləliklə Respublikasının qlobal ticarət sisteminin əsas subyetkti olan Azərbaycan Ümumdünya
Ticarət TəĢkilatına (ÜTT) üzvlüyü perspektivləri böyük ictimai maraq doğuran,mətbuatda tez-tez
iĢıqlandırılan məsələlərdən biridir. Azərbaycan bu təĢkilata daxil olmaqla nə qazanacaq,hansı öhdəlikləri
götürəcək,hansı hüquqlarını təĢkilatla bölüĢəcək,təĢkilata üzvlük ölkəmizin inkiĢafına,xalqımızın rifahına
necə təsir edəcək,bunlar ölkəmiz və vətandaĢlarımız üçün ilk növbədə ÜTT-nin fəaliyyətini,üzv ölkələrin
təcrübəsini öyrənmək , müəyyən fikiri açıqlamasını göstərə bilərik.
Dünyanın qloballaĢması prossesi Ģəraitində dünya təsərrüfat əlaqələrinin qurulması,iĢtirakı demək olar
ki,ən aktual problem olaraq,öz aktuallığını gündən-günə artırır.Beləliklə,bu cür əlaqələrin əsas forması kimi
onun tərkibinə mallar,xidmətlər,intelektual mülkiyyət hüquqlarının ticarəti daxil olan beynəlxalq ticarət
hesab olunur.Tədqiqat nəticəsində ydın olurki,beynəlxalq əlaqələrin tarixən birinci ,daha inkiĢaf etmiĢ
formasıdır.Beynəlxalq ticarət ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatına təsiri müxtəlif Ģəkildə ifadə olunur.Bu bir
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tərəfdən beynəlxalq ticarət iqtisadi tərəqqiyə kömək edir,digər tərəfindən beynəlxalq ticarət iqtisadi tərəqqiyə
ömək edir,digər tərəfdən onun əhəmiyyətli dərəcədə inkiĢafına mane ola bilər,xüsusi ilə iqtisadiyyatı orta və
zəif inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə baĢ verir.Beləliklə qabaqcıl ölkələrin ticarətinin inkiĢafında yalnız inkiĢafda olan
dövlətlərin milli emal sənayesinin inkiĢafı və xalq-təsərrüfat komplekslərinin yaranması üçün maneə
olmuĢdur.Beləliklə bütün bunlarla bağlı dövlət tərərfindən aparılan ticarət siyasəti xüsusi ticarətin özündə
daĢıdığı bütün müsbət cəhətləri üçün geniĢ meydan açmalı və milli iqtisadiyyata zərər gətirən bütün bunlar
üçün maneələr yaratmalıdır.ÜTT üzvü olan ölkələrin ntəcrübəsi göstərir ki ,bu üzvlük ixrac və idxalı
geniĢləndirməyə,hər iki istiqamətdə sərfəli seçim etməyə,iqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ dövlətlərlə iqtisadi
münasibətləri geniĢləndirməyə,milli maraqların müdafiəsi məqsədilə təĢkilatın imkanlarından istifadə etməyə
beynəlxalq
ticarət
qaydalarının
hazırlanmasındakı
istifadə
etməyə,beynəlxalq
qaydaların
hazırlanmasından,müqavilələrin bağlanmasında iĢtirak etməyə və nəhayət,investisiya mühitini əlveriĢli
etməyə və investisiyaların həcmini geniĢləndirməyə imkan verir.[1, s 454 ]
Beləliklə,Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatı dünya ticarət məkanına ilbəil daha güclü inteqrasiya
olunur və ölkəmiz üçün dünya iqtisad təĢkilatlarına daxil olmaq labüdlüyü haqqında danıĢıqlar
aparılır.Azərbaycanın xarici rejimi ilə bağlı ,eləcə də ölkənin yuxarıda göstərilən təĢkilata bilavasitə
üzvlüyünə dair bir sıra görüĢ və danıĢıqlar aparılmıĢdır.
Qeyd etmək lazımdır ki , ÜTT- yə yeni üzv ölkələrin bəziləri Litva, Latviya,Estoniya ,Moldova,
Qırğızıstan ,Gürcüstan kimi keçmiĢ sovet respublikalarıdır.ÜTT-yə daxil olan ölkələrin payına dünya ticarət
dövriyyəsinin təxminən 95% düĢür.Azərbaycanın ÜTT-yə daxil olunma yoluna nece deyerlər çoc ciddi
maneyə çıxarılmıĢdır.Bu ÜTT-nin Azərbaycan Ġqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı kimi qəbul etməməsidir.[2,
s 135]
ÜTT-nin əsas vəzifələri.
Qeyd etmək lazımdır ki,ÜTT-nin əsas vəzifəsi iqtisadi artıma və insanların iqtisadi rifahinın artmasına
kömək edən maneəsiz beynəlxalq ticarətə yardımdır.Beləliklə hesab olunur ki,hal-hazırda dünya ticarət
sistemi 5 prinsipə uyğun fəaliyyət göstərməlidir
-ticarətdə diskriminasiyanın olmaması;
-ticarət proteksionist maneələrinin aĢağı salınması;
-ticarət Ģəraitinin stabilliyi və qabaqcadan xəbər verilmə qabiliyyəti;
-beynəlxalq ticarətdə yarıĢmanın stimullaĢdırılması;
-iqtisadiyyatı zəif inkiĢaf etmiĢ dövlətlər üçün beynəlxalq ticarətdə imtiyazlar;
ÜTT-yə qəbul edilmə prosedurları üzvü illik təcrübəsi nəticəsində formalaĢmıĢ,kifayət qədər mürəkkəb
və bir neçə mərhələdən ibarətdir.Üzv olan ölkələrin təcrübəsi onu da göstərir ki qəbul prossesi ən azı 3-4
il,bəzi hallarda isə bundan da çox vaxt apara bilər.[3, s 267]
AraĢdırmalara əsaslanaraq qeyd etmək olar ki,ÜTT-nin nizamnaməsi bütün iĢtirakçı ölkələrin
bərabərliyini elan edir,bu təĢkilatın daxilində inkiĢaf etmiĢ və inkiĢafda olan ölkələr arasında güclü obyektiv
ziddiyyətlər mövcuddur.ĠnkiĢafda olan ölkələrdə ucuz və az ixtisaslı iĢ qüvvəsi mövcuddur.Bunun üçün
``üçüncü dünya`` dövlətləri əsasən ənənəvi malları idxal edə bilərlər.Məsələn; parçalar,paltarlar,kənd
təsərrüfatı məhsulları.
ÜTT ilə əməkdaĢlığının gücləndirilməsi xüsusi ifade olunmalıdır.Eyni zamanda bir faktı xüsusile nəzərə
almaq lazımdır ki,ÜTT- yə üzvlük ölkənin milli maraqları təminatı konteksində olmalıdır və bu üzvlükdən az
itki ilə az inkiĢaf strategiyasını reallaĢdırmaq hər bir milli iqtisadiyyatın ən vacib məqsədidir.Beləliklə, bizə
məlum olduğuna görə Azərbaycan Respublikası artıq 18 ilə yaxındır ki ÜTT-yə üzvlüklə əlaqədar olaraq
mütamadi olaraq danıĢıqlar aparır və xarici ticarət siyasətini məhz ÜTT standartlarına yönəldilmiĢdir.Məhz
bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının ÜTT-yə üzvlük məsələlərinin nəzəri tədqiqi olduqca aktual
xarakter kəsb etməkdədir.
Ümumdünya Ticarət TəĢkilatı ticarətin tənzimlənməsi sahəsində ümumdünya universal təĢkilat
kimi
Beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsində 1947-ci ildən 1994-ci ildən qüvvədə olmuĢ Tariflər və Ticarət
üzrə BaĢ SaziĢ (GATT- The General Agreement on Tariffs and Trade ) mühüm rol oynamıĢdır.Dünya
ölkələrinin əksəriyyəti GATT üzvü olmuĢdur.2005-ci ildə burada 160 ölkə müxtəlif səviyyədə iĢtirak
edirdi.Dünya ticarətinin 4/5 hissəsindən çoxu bu beynəlxalq təĢkilatın fəaliyyəti dairəsinə daxildir.GATT
ikinci Dünya müharibəsindən sonra,beynəlxalq iqtisadi əməkdaĢlıq sahəsində müxtəlif çoxtərəfli
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təĢkilatların,o cümlədən Dünya Bankı və BVF kimi Bretton-Vuds ------ meydana çıxdığı dövrdə müvəqqəti
əsasda yaradılmıĢdır.Əvvəlcə,GATT-ın iĢtirakçısı olan 23 dövlət BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının
ixtisaslaĢmıĢ idarəsi kimi düĢünülmüĢ Beynəlxalq Ticarət TəĢkilatının nizamnaməsinin tərtib olunmasında
iĢtirak edən 50 dövlət sırasına daxil idi.
1995-ci ilin yanvarında GATT qəti surətdə ÜTT-yə çevrildi.Ticarətin tənzimlənməsi sahəsində
ümumdünya universal təĢkilat kimi ÜTT-nin dünyadakı nüfuzu getdikcə artır.Dünyanın aparıcı ölkələri;onun
mühüm sektorları;maliyyə axınları,telekommunikasiya xidmətləri,xidmət göstərmək məqsədilə fiziki
Ģəxslərin sərhədi keçməsi və.s üzrə danıĢıqlarda fəallığı güclənir.
ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında SaziĢ üzv dövlətlərin çoxtərəfli ticari münasibətlərinə təsir göstərən
problemlərin prob lemlərin tənzimlənməsi Uruqvay raundunun razılaĢmalarının yerinə yetirilməsi üzərində
nəzarət üçün daimi fəaliyyət göstərən forumun yaradılması nəzərdə tutulur.[4, s 719]
Qeyd etmək lazımdır ki,Azərbaycan enerji daĢıyıcılarından baĢqa mədən suları ,meyvə və tərəvəz
məhsulları , dəniz sərvətləri ilə ilə də ölkədir.Aparılan tədqiqatlara əsaslanaraq göstərmək olar ki,ixracın
əmtəə tərkibini məhz bu məhsulların hesabına qısa müddətdə və dünya standartlarına uyğun keyfiyyətdə
dəyiĢmək mümkündür.
Beləliklə,qeyd etmək lazımdır ki ,Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin 2004-ci ilin
fevralında imzaladığı ‗Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi Dövlət Proqramı (2004-2008 )‘
və 2009-2013-cu illəri əhatə edən ‗Azərbaycan Respublikası regionların soial iqtisadi inkiĢafı Dövlət
Proqramlarının məqsədlərindən biri sayılır.‘ Qeyd etmək lazımdır ki ,inkiĢaf etmiĢ ölkələr öz toxuculuq
sənayelərini və kənd təsərüfatı bizneslərini müdafiə və idxal mallarına yüksək gömrük rüsumları tətbiq
edərək,inkiĢaf edən ölkələrdən idxalı azaldırlar.Öz növbəsində inkiĢaf etmiĢ ölkələr yüksək texnoloji mallar
bazarında aparıcı yer tuturlar və artıq indi inkiĢafda olan ölkələr onlara qarĢı proteksionizmdən müdafiə
tədbirlərini istifadə edirlər.
Beləliklə,proteksionizmdən müdafiə tədbirlərinə bu və ya baĢqa dərəcədə bütün ölkələr əl atırlar,bunun
üçün proteksionizm maeələrinin qarĢılıqlı surətdə aĢağı salınması olduqca çətin prosses olmaqla qalır
ÜTT-nin inkiĢaf strategiyası
Aparılan araĢdırmalara əsaslanaraq,müasir dövr,bu günə ÜTT inkiĢaf strategiyası buraya tədricən yeni
ölkələrin cəlb olunmasıdır,lakin ölkənin iqtisadiyyatı nə qədər az inkiĢaf etmiĢ olsa,azad ticarət prinsiplərinin
tam reallaĢdırılması üçün daha uzun müddət təqdim olunur.Bütün bunlarla bərabər yeni iĢtirakçı dövlətlər
üçün güzəĢtlər çox aydın sürətdə hiss olunur,xüsusən idxal mallarına olan tariflərdə özünü əks etdirir.ÜTTyə daxil olan iĢtirakçı ölkələrin bu quruma daxil olmazdan əvvəl tariflərin orta səviyyələrini daxil olduqdan
sonraki vəziyyətini müqayisə edərkən,yeni bir üzv ölkələrin imtiyazlı vəziyyəti daha aydın görünür.Onlarla
ÜTT-də tətbiq olunan tariflərdən idxalmallarına daha yüksək tariflər tətbiq etməyə icazə verilir və yeni
iĢtirakçılar dərhal öz məhsullarını ixracından aĢağı salınmıĢ resurslardan gəlir əldə edə bilərlər,proteksionizm
müdafiəsinin aĢağı salınması ilə bağlı çətinliklər zəifləyir.Qeyd etmək lazımdır ki ,ÜTT-nin ticarət və inkiĢaf
üzrə komitəsi zəif inkiĢaf etmiĢ ölkələr üzrə alt komitənin köməkliyi və inkiĢaf etməklə olan ölkələrin xüsusi
ehtiyyatlarını öyrənir.Onun əsas vəzifələri saziĢlərin tətbiqi,inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin qlobal ticarət
sistemində iĢtirakının artırılmasıdır.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il tarixli 160 saylı
sisteminin tam hüquqlu ‗Azərbaycan Respublikasında ticarətin tənzimlənməsi sahəsində əlavə tədbirlər
haqqında‘fərmanı ilə təsdiq edilmiĢdir.[5, s 1510-1511.]
Azərbaycan Respublikasında 1999-2002-ci illər üçün ticarətin inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramında ÜTT-yə
qəbul prossesinin sürətləndirilməsi əsas tədbirlərdən biri kimi göstərilmiĢdir,həmin icrası məqsədilə Nazirlər
Kabinetinin 266 saylı sərancamı ilə 15 nazirlik və təĢkilatın nümayəndələrindən ibarət müvafiq əlaqlərinə
Qrupu yaradılmıĢdır.
Qeyd etmək lazımdır ki,Azərbaycan ÜTT-yə daxil olması bazar münasibətlərinin möhkəmlənməsi və
milli təsərrüfatda rəqabətli mühitinin formalaĢması yerli qanunvericiliyinin təkmilləĢdirilməsi və beynəlxalq
iqtisadi mübadilə sisteminin tam hüquqlu üzv kimi onun normalarıın baĢqa ölkələrin hüququ təcrübəsi ilə
yaxınlaĢması yolunda əsas addımı ola bilər.Azərbaycan xarici iqtisadi və xarici ticarət qanunvericiliyinin
beynəlxalq siyasət normalarına uyğunluğu Azərbaycanın beynəlxalq əmək bölgüsü sisteminə sivil qaydada
daxil olmasının əsas elementidir.ÜTT dünya ticarətinin tənzimlənməsində mühüm rola malik olan universal
təĢkilatdır.Onun yaranması beynəlxalq ticarətdə mövcud olan ziddiyyətlərdən irəli gəlmiĢdir.Məlum olduğu
kimi ,beynəlxalq ticarət münasibətlərinin tənzimlənməsi zərurəti hələ 1929-1933-cu illərdə baĢ verən dünya
iqtisadi böhranı zamanı yaradılmıĢdır.Belə ki ,həmin illərdə dünya səviyyəsində ticarət münasibətlərinin
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tənzimləyən beynəlxalq təĢkilatın olması beynəlxalq ticarətin həcmini 50%-ə qədər azalmasına səbəb
olmuĢdur. (6 S.77)
Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, 1999-cu ildən ÜTT Azərbaycan Respublikası qarĢısında bir sıra tələb
qoyur və gömrük tariflərinin sıfıra endirilməsinə çalıĢmağa,istehsal subyektlərinə dövlət tərəfindən hər hansi
bir güzəĢtlərin təklif edilməsindən imtina etməyi,müəssisələrə hər hansı bir dövlət sifariĢlərini istisna tövsiyə
edir.Eyni zamanda kənd təsərrüfatı istehsalçılarına güzəĢtlivergi qoymadan imtina etmək,xidmət bazarında
liberallaĢdırma siyasətinə əməl etmək,qeyri Azərbaycan rezidentlərinin bu bazara giriĢini təmin
etmək,intellectual mülkiyyətin müdafiəsi barədə məlumat təqdim etmək və.s tövsiyə edilir.AraĢdırmalara
əsasən qeyd etmək olar ki ,həyata keçirilən danıĢıqlarda ağırlıq mərkəzinin tarif tədbirləri üzərinə salınması
real həyatda öz bəhrəsini verdi.Belə ki ,1945-1947-ci illərdə orta tarif dərəcələri 40-60% edirdisə, illərdə bu
3-5 %-ə enmiĢdir.[7, s 32]
Qeyd etmək lazımdır ki,müasir dövrdə bu günə kimi Azərbaycan ÜTT-yə daxil olmaq üçün müxtəlif
sahələrdə bir sıra islahatlar aparmaqda davam edir.2007-2008-ci illər ərzində 2008-ci ilin sonunda 2009-cu
ilin əvvəlinə ÜTT-ni tam hüquqlu üzvü olmaq üçün milli qanunvericiliyin üzvlük kreterlərə
uyğunlaĢdırılması nəzərdə tutulur.ÜTT-yə üzvlük lə bağlı danıĢıqlarda Azərbaycan bir sıra daha həssas
mallarına sadə idxal tariflərin (40%-dək tətbiq olunması,xidmət bazarına xarici Ģirkətlərin məhdudiyyətli
giriĢi,kənd təsərrüfatının dəstəklənməsi və ssubsidiyalaĢması məsələlərində israrlı sayılır.Növbəti
danıĢıqların 2007-ci ilin dekabr ayında keçməsi nəzərdə tutulmuĢdur.DanıĢıqların əsas məqsədi – ÜTT-yə
üzv ölkələrin maraqlarının nəzərə alınması Ģərti ilə Azərbaycan hüquq və vəzifələrin balansını tapmaqdır.Bu
prossesin uzadılması Azərbaycanın beynəlxalq ticarətdə outsayder vəziyyətində qalacağına gətirib çıxara
bilər.
Tədqiqatlarda əsaslanaraq qeyd etmək lazımdır ki ,ÜTT-yə daxil olan bütün dövlətləri ‗çoxtərəfli ticarət
saziĢləri‘ adı altında baĢlıca saziĢlərin və digər sənədlərin yerinə yetirilməsi üzrə dəstəklər qəbul
edirlər.Hazırda ÜTT-nin 137 tam hüquqlu üzvü vardır.Bütövlükdə ÜTT də müxtəlif formalarda 170-dən çox
dövlət iĢtirak edir.20-dən çox dövlət baĢ saziĢə qoĢulma mərhələsindədir.Azərbaycan ÜTT-də müĢahidəçi
statusunda iĢtirak edir.Bütövlükdə ,30-dan çox artıq ölkə ÜTT-nin müĢahidəçi ölkəsi kimi fəaliyyət
göstərir.[8, s 43.]
Azərbaycan ÜTT-nin üzvü statusunun alınmas bazar iqtisadiyyatının möhkəmlənməsi,rəqabət mühitinin
inkiĢafı və milli bazarda dünya təcrübəsi üçün adekvat olan təsərrüfatçılığın qanunvericilik əsaslarının
təkmilləĢdirilməsi,istiqamətində mühüm addımı kimi dəyərləndirilməlidir. ÜTT-nin hüquqi təməli bütün
idxalçı və mal göndərənlər üçün stabil,qabaqcadan məlum olan fəaliyyət Ģəraitlərinin təmin olunmasına
yönəlmiĢ ticarətin əsas prinsiplərini müəyyən edir.Həmçinin ÜTT qaydalar çərçivəsində Azərbaycan
ədalətsiz rəqabətdən,ticarət diskriminasiyasından müdafiə və həmçinin öz mallarının azad tranziti hüququnu
alacaqdır.Bu hüququn həyata keçməsi ÜTT-nin xüsusi mexanizmi mübahisələrinin həll edilməsini
tənzimləyən qaydalar və prosedurlar haqqında razılaĢmanı istifadə etməklə mümkündür.
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BANK SEKTORUNDA BÖHRAN VƏZĠYYƏTĠNĠN
ƏVVƏLCƏDƏN MÜƏYYƏN EDĠLMƏSĠ
Tədqiqat işinin əsas məqsədi bank böhranlarının əvvəlcədən müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi
məqsədi ilə istifadə edilən indekslərin nəzəri və təcrübi aspektlərinin araşdırılmasından ibarətdir. Tədqiqat
işində beynəlxalq təcrübədə geniş istifadə edilən dörd indeks nəzərdən keçirilmiş, Azərbaycan bank sistemi
iki indeks vasitəsilə qiymətləndirilmişdir. İndekslər həm standartlaşdırma, həm də klassik çəki metodları ilə
hesablanmışdır. Əldə edilmiş nəticələr Azərbaycan bank sisteminin stabil inkişaf mərhələsində olduğunu
göstərir.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КРИЗИСА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Основной целью данной статьи является анализ теоретических и практических аспектов различных показателей, используемых в качестве индикаторов банковского кризиса. В этом исследовательском документе были рассмотрены четыре показателя, широко используемые в международном опыте. Два из этих показателей были реализованы с целью оценки риска в банковской системе
Азербайджана. Индексы оценивались стандартизацией и классическими весовыми методами. Результаты показывают, что банковская система Азербайджана находится в стадии стабильного
развития.
Ключевые слова: кризис, финансовая стабильность, финансовая устойчивость.
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PRE DETECTĠNG OF A CRĠSĠS ĠN THE BANKĠNG SECTOR
The main purpose of this paper is to analyze theoretical and practical aspects of different indexes used
as banking crisis indicators. Four indexes widely used in international experience have been reviewed in this
research paper. Two of these indexes have been implemented for the purpose of risk estimation in Azerbaijan
banking system. Indexes ha ve been valued by standardization and classical weight methods. Findings show
that Azerbaijan banking system is in the stage of stable development.
Key words: crisis, financial stability, financial sustainability.
Maliyyə sabitliyinin qorunub saxlanılması və idarə olunması hazırda beynəlxalq aləmdə ən çox
müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Sonuncu qlobal iqtisadi böhran dövlətin bank siyasətinin
dayanıqlığının qiymətləndirilməsinə xüsusi zərurətin olduğunu bir daha təsdiq etdi. Bir çox inkiĢaf etməkdə
olan ölkələrin maliyyə sahəsinin dünya maliyyə sisteminə inteqrasiyası onların iqtisadi inkiĢafında müəyyən
irəliləyiĢlərin əldə olunmasına Ģərait yaratmıĢdır. Bununla belə, maliyyə risklərinin idarə olunmasında bəzi
boĢluqlar müəyyən ölkələrdə dərin bank böhranına, həmçinin son nəticədə resessiyaya gətirib çıxarmıĢdır.
Bir sıra tədqiqatlar müxtəlif ölkələrdə baĢ vermiĢ böhranların ortaq elementlərə malik olmasını özündə
büruzə verir. XX əsrin sonlarından etibarən potensial böhranların mümkün səbəblərini aradan qaldırmaq
məqsədilə böhranları öncədən müəyyən etməyə imkan verən modellər və indekslər iqtisadi ədəbiyyatda geniĢ
yayılmağa baĢladı. Cari tədqiqat iĢinin əsas məqsədi də məhz bu indekslərin Azərbaycan timsalında
qiymətləndirilməsindən ibarətdir.
XX əsrin sonlarında informasiya texnologiyalarının inkiĢaf etməsi ilə məlumatların daha sürətli və ucuz
Ģəkildə ötürülməsi dövrü baĢlandı. Bu dövr məlumatların daha səmərəli istifadəsi, maliyyə bazarlarında yeni
alətlərin yaranması, ölkələr arasında maliyyə inteqrasiyasının artmasını dəstəkləmiĢdir. Xüsusi qeyd etmək
lazımdır ki, XX əsrin son iyirmi ilində maliyyə alətlərinin çeĢidləri, maliyyə bazarları iĢtirakçılarının sayı
əhəmiyyətli artmıĢdır. Maliyyə bazarlarının həcmi isə nəzərə çarpacaq dərəcədə artaraq qlobal ÜDM-i
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üstələmiĢdir. Bütün növ məlumatları gün ərzində 24 saat əldə etmək imkanı olan, mərkəzləri məhdud saylı
ölkədə cəmləĢmiĢ qlobal maliyyə sistemi yaranmıĢdır. XX əsrin sonlarında dünya iqtisadiyatına ciddi təsir
edən böhranlar sırasında 1992- 1993-cu illərdə Avropada valyuta böhranı, 1994-1995-ci illərdə Meksikada,
1997-1998-ci illərdə ġərqi Asiya ölkələrində, 1998-ci ildə Rusiyada, 1999-cu ildə isə Braziliyada baĢ vermiĢ
böhranları qeyd etmək olar (3,s.6). 2000-ci illərdən baĢlayaraq, maliyyə sistemi və dünya iqtisadiyyatının
inkiĢafında yüksək artım templəri müĢahidə olunurdu. Lakin, ABġ-da baĢ vermiĢ ipoteka böhranı surətlə
vüsət alaraq ilk növbədə iqtisadiyyatı inkiĢaf etmiĢ ölkələrin maliyyə sistemlərinə ciddi zərbə vurdu və
iqtisadi tənəzzülə nəticələndi.
ABġ banklarından sonra Avropa banklarında da problemlər yaranmağa baĢlamıĢdır. Fortis, Hypo Real
Estate, Bradford&Bingley və digər maliyyə təĢkilatları Böyük Britaniya, Almaniya, Belçika, Hollandiya və
s. ölkələrdə problemlərlə üzləĢmiĢdir. Nəticədə banklar ya milliləĢdirilmiĢ, ya da onlara iri həcmli dövlət
yardımları verilmiĢdir. Böhran maliyyə vasitəçiləri və maliyyə bazarlarının həssaslığının, onların risk
zonalarının qabaqcadan müəyyən olunması və preventiv tədbirlərin görülməsi məsələlərini ciddi Ģəkildə
aktuallaĢdırmıĢdır. Bank böhranının əvvəlcədən müəyyən edilməsi metodologiyası sırasında Kaminsky,
Lizondo və Reinhart tədqiqatını xüsusi qeyd etmək olar. Tədqiqat iĢində 26 ölkənin 10 illik zaman sıraları
əsasında böhranı əvvəlcədən müəyyən etməyə imkan verən siqnallar metodu təklif edilmiĢ və
qiymətləndirilmiĢdir. Bu təqdiqatda M2/valyuta ehtiyatları, dövlət borcu/ÜDM, cari hesab defisiti/ÜDM
nisbətlərindən və s. istifadə edilmiĢdir (7,s.16-20). Beynəlxalq təcrübədə geniĢ nüfuza malik olan digər
tədiqiqat iĢi Bussiere və Fratzscher tərəfindən aparılmıĢdır. Tədqiqat nəticəsində böhranın müəyyən
edilməsində real effektiv məzənnənin xətti trendindən kənarlaĢması, özəl sektora kreditlərin ÜDM-də
payının artması, M2/valyuta ehtiyatları nisbəti və ixracın artım tempi kimi göstəricilərin böhranın baĢ
verməsində rolu qiymətləndirilmiĢdir. Ümumi baxdıqda isə iqtisadi ədəbiyyatda böhranların
təsnifləĢdirilməsi aĢağıdakı kimi verilir:
1) Valyuta böhranı. Ölkənin milli valyutasının məzənnəsinin kəskin ucuzlaĢması və beynəlxalq valyuta
ehtiyatlarının milli valyutanın məzənnəsinin qorunması üçün istifadəsi fonunda baĢ verən böhranlar valyuta
böhranlarına aid edilir;
2) Bank böhranları bank sisteminə olan inamın azalması fonunda fiziki və hüquqi Ģəxslər tərəfindən
kommersiya banklarında olan depozitlərin kütləvi Ģəkildə çıxarılması nəticəsində likvidlik probleminin
yaranması ilə müĢayiət olunur. Bu zaman dövlət bank sisteminin vəziyyətinin bir qədər yaxĢılaĢdırmaq üçün
böyük məsrəflər hesabına iri həcmli müdaxilələr etmək məcbüriyyətində qalır. Zəruri anda dövlət tərəfindən
bank böhranın qarĢısının alınması üçün tədbirlər görülməzsə, bu, ölkənin maliyyə sistemi üçün daha ağır
fəsadlarla nəticələnə bilər;
3) Ödəmə sisteminin fəaliyyətinin hər hansı bir səbəbdən iflic olmasından irəli gələn və maliyyə
bazarlarında pozulmalarla xarakterizə olunan böhranlar - sistem maliyyə böhranlarına aid edilir;
4) Ölkə xarici borclarını ödəmək iqtidarında olmadığı halda yaranan böhranlar xarici borc böhranlarına
aid edilir. Məqalədə əsasən bank böhranının əvvəlcədən müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi məsələləri
müzakirə olunacaqdır.
Bank sektorunda stress indeksi Ġsveçrə Mərkəzi Bankı tərəfindən istifadə olunan indeks bank sektorunda
stress indeksi adlandırılır (5.s.6). Bu indeks hər hansı bir tarixə bank sistemində olan stress səviyyəsini
müəyyən edir. BSSĠ indeksi bazar və balans məlumatlarının, nəzarət orqanı məlumatlarına əsasən hesablanır.
Ġndeks aĢağıdakı stress simptomları nəzərə almaqla müəyyən edilir: - bankların səhm indeksində azalma; bank istiqrazları üzrə spredin dəyiĢməsi; - banklararası depozitlərdə azalma; - bankların mənfəətliyinin
azalması; - bank kapitalının azalması; - bankların aktivlər üzrə potensial itkiləri qarĢılamaq məqsədilə
yaradılan ehtiyatların həcminin artması; - tənzimləyici orqanının nəzarətində olan bank aktivlərinin payı
(qeyri-iĢlək, problemli kreditlər və s.); - bank filiallarının sayının azalması. Hər hansı bir stress simptomunun
intensivliyi stress indeksinin səviyyəsini artırır. Ġndeks tarixi orta qiymətdən standart kənarlaĢmasının
hesablanması metodu ilə müəyyən edilir. Hər bir simptom indeksə müvafiq çəkin nəzərə alınmaqla daxil
edilir. Ġndeksin pozitiv (neqativ) olması stresin tarixi orta qiymətdən yüksək (aĢağı) olmasını göstərir.Kapital
– Məcmu kapitalı ifadə edir. Sərbəst kapital – Kapital məbləğindən sabit aktivlərin (fixed assets) çıxılması ilə
hesablanır
Bank sektorunun maliyyə dayanıqlığı indeksi Bank sektorunun maliyyə dayanıqlığı indeksi (BSMDĠ)
əsasında bank sektorunda monitorinqi aparılır. Ġndeksin hesablanması üçün bank sisteminin cari vəziyyətini
əks etdirən göstəricilər istifadə olunur. Hesablama zamanı bank sisteminin daha çox həssas olduğu risklər
nəzərə alınır. Ġstifadə edilən göstəricilər aĢağıda qeyd olunmuĢ qruplara bölünür: Kapital səviyyəsini əks
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etdirən göstəricilər – bank kapitalının adekvatlıq səviyyəsi. Kapital üzrə normativ tələblərə riayət olunması
qiymətləndirilir; Likvidlik risklərini əks etdirən göstəricilər – müĢtərilər qarĢısında cari öhdəliklərin yerinə
yetirilməsi məqsədi ilə bankda likvid aktivlərin səviyyəsi qiymətləndirilir; Rentabellik göstəriciləri –
rentabellik göstəricilərini təhlil edərək bankın mənfəətliyi qiymətləndirilir;
Aktivlərin keyfiyyətini əks etdirən göstəricilər - bankın fəaliyyətində kreditləĢmə bankın əsas gəlir
mənbəyidir və kredit portfelinin pisləĢməsi bankın sabit artımına mənfi təsir edir; Bazar riskləri üzrə
göstəricilər – valyuta məzənnəsinin və faiz dərəcələrinin dəyiĢməsinin təsirinin qiymətləndirilməsi. Ġndeksin
dəyiĢənlərinin (simptomların) təsiri standartlaĢdırılma üsulu ilə qiymətləndirilir. Hər dəyiĢən
standartlaĢdırıldıqdan sonra indeks əsasən çəkisiz olaraq hesablanır (3.s.5). Göstəricilərə dair kritik həddlər
statistik üsüllara və beynəlxalq təcrübəyə əsasən müəyyən olunur və verilmiĢ limitlərdən kənarlaĢmalar
risklərin azalıb və ya artmasını əks etdirir. Hər qrup üzrə ümumiləĢdirilmiĢ nəticə göstəricilərin orta
ölçülmüĢ qiyməti əsasında hesablanır. Ġndeks indikator qruplarının orta riyazi qiyməti kimi hesablanır.
Ümumi indeks göstərilən intervallarda dəyiĢir: (1; 1.5) intervalında – sabit; [1.5; 2) – normal (orta risk
səviyyəsi); [2; 2.5) qənaətbəxĢ (risklərin artımı müĢahidə olunur); [2.5; 3) - qənaətbəxĢ (risklərin yüksək
səviyyədə olması müĢahidə olunur); [3; 3.5) - qeyri-sabit; [3.5; və yuxarı) bank sisteminin vəziyyəti təhlükəli
kimi qiymətləndirilir
Tədqiqat zamanı Azərbaycan bank sistemi üçün BSKĠ hesablanmıĢ və qiymətləndirmələr aparılmıĢdır.
Qlobal böhranın təsirlərinin nəzərə almaq məqsədi ilə indeksin qiymətləndirməsi 2007-ci ilin əvvəllərindən
aparılmıĢdır. Ġndeksin qurulması zamanı Azərbaycan bank sisteminin aktivlərinin 75%-ni təĢkil edən
bankların göstəricilərindən istifadə edilmiĢdir (1.s,2).
QiymətləndirilmiĢ BSKĠ əsasən Azərbaycan bank sisteminin inkiĢafını 5 fazaya bölmək mümkündür: I
faza - Yüksək templi inkiĢaf və risk potensialının formalaĢması; II faza - Orta səviyyəli templə inkiĢaf və
potensial risklərin yenidən qiymətləndirilməsi; III faza – Qlobal böhranın banklara psixoloji təsiri, xarici
borclanmanın məhdudlaĢması və banklar tərəfindən inkiĢaf strategiyalarının yenidən nəzərdən keçirilməsi;
IV faza - Risklərin çevik tənzimlənməsi; V faza -Maliyyə dayanıqlığı. I-ci fazada (2007-ci il və əvvəlki
dövrlər) Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksək templə inkiĢaf etmiĢ, həm neft, həm də qeyri-neft sektorunda
ikirəqəmli artım templəri müĢahidə olunmuĢdur. Ölkənin xarici mövqeyi yaxĢılaĢmıĢ, tədiyyə balansının cari
hesabında profisit yaranmıĢdır. Əhalinin pul gəlirləri və məĢğulluq səviyyəsində də əhəmiyyətli artım
müĢahidə olunmuĢdur. Sürətlə inkiĢaf edən iqtisadiyyat bank sektorunun maliyyə vasitəçiliyinin
geniĢlənməsinə, bank xidmətlərinə çıxıĢ imkanlarının və xidmətlərdən istifadənin artmasına imkan vermiĢdir.
Bu illərdə bank sektorunun daxili və xarici resurs bazası artmıĢ, iqtisadiyyatın real sektorunun
kreditləĢməsində yüksək artım templəri müĢahidə olunmuĢdur. 2007-ci ilin sonlarından baĢlayaraq isə
banklar potensial risklərdən uzaqlaĢmaq mövqeyinə üstünlük verməyə baĢladılar. II-ci fazada, artıq 2008-ci
ilin əvvəllərindən dünya maliyyə bazarlarında baĢ vermiĢ böhran dünyada investorların ―risk iĢtahasının‖
dəyiĢməsinə səbəb olmuĢdur. Bu Ģəraitdə xarici mənbələrdən vəsaitlərin cəlb edilməsi imkanları
məhdudlaĢmıĢdır. Bu, banklarda yenidənmaliyyələĢdirmə və likvidlik risklərini aktuallaĢdırmıĢdır. Nəticədə
bank sistemi riskləri yenidən qiymətləndirmiĢ və orta səviyyəli templə inkiĢaf zonasına daxil olmuĢdur.
III-cü fazada, bankların qlobal böhrandan psixoloji təsirlənmə prosesi ilə xarakterizə olunur. Bu dövrdə
kredit portfelinin artımında yumĢalma olsa da, kredit portfelində ciddi mənfi dəyiĢikliklər baĢ verməmiĢ və
indeks kritik həddi (-0,5) aĢmamıĢdır. Burada Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən həyata keçirilən
prudensial siyasətin xüsusi rolunu qeyd etmək lazımdır. Qlobal böhranın iqtisadiyyata və bank sisteminə
mənfi təsirlərini yumĢaltmaq üçün AMB uçot dərəcəsini və məcburi ehtiyat normasını azaltmıĢ, bankların
xarici öhdəliklərini məcburi ehtiyat normasından azad etmiĢdir. Nəticədə əhalinin banklara etimadı qorunub
saxlanılmıĢ və kredit portfelinin keyfiyyətin pisləĢməsi müĢahidə olunmamıĢdır. Banklar bu dövrdə yeni
inkiĢaf strategiyalarını nəzərdən keçirmiĢ və artım templərini bərpa etməyə baĢlamıĢlar. IV-cü fazada,
banklar əsas səylərini AMB-in həyata keçirdiyi tədbirlər və tövsiyyələri əsasında risklərin çevik
tənzimlənməsinə və potensial risklərə qarĢı maliyyə buferinin möhkəmləndirilməsinə yönəltmiĢlər. III-cü və
IV-cü fazada mümkün itkilər üzrə bankların maliyyə ehtiyatlanması artırılmıĢ, AMB tərəfindən sistem
əhəmiyyətli və ayrı-ayrı banklar üzrə fərdi stabilləĢdirmə proqramları hazırlanmıĢ və uğurla həyata
keçirilmiĢdir. V-ci fazada, qlobal böhran fonunda bank sistemi yüksək maliyyə dayanıqlılığı nümayiĢ
etdirərək öz inkiĢafını davam etdirmiĢdir. Artıq bu dövrdə bank sektorunun likvidlik və kapital adekvatlığı
göstəriciləri tələb olunan normanı üstələmiĢdir. Bank aktivləri, iqtisadiyyata kredit qoyuluĢları və əhalinin
əmanətlərinin artım templərində yüksəlmə müĢahidə olunmuĢdur. Beləliklə, BSKĠ göstərir ki, qlobal
böhranın pik dövründə belə, Azərbaycan banklarının kövrəkliyi qəbul olunmuĢ normalar çərçivəsində
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olmuĢdur.
Azərbaycan bank sisteminin maliyyə dayanıqlılığı indeksi (BSMDĠ) tədqiqat zamanı Azərbaycan bank
sistemi üçün hesablanan ikinci indeks BSMDĠ-dir. Qlobal böhran dövründə indeks 1.5-2.0 arasında
olmuĢdur. Ġndeksin 2.0 həddini aĢması baĢ versə idi belə, bank sisteminin maliyyə dayanıqlılığı yenə də
qənaətbəxĢ olardı, baxmyaraq ki, bu zaman potensial risklər artmıĢ hesab olunur. Beləliklə, bu indeks qlobal
böhran zamanı Azərbaycan bank sisteminin dayanıqlı olmasını nümayiĢ etdirir.
Tədqiqat zamanı Azərbaycan bank sisteminin inkiĢaf mərhələlərinə ayrı-ayrılıqda baxılmıĢ, riskləri
qiymətləndirmək üçün BSMDĠ və BSKĠ hesablanmıĢ və qiymətləndirmələr aparılmıĢdır. Qiymətləndirmə
göstərmiĢdir ki, qlobal böhran dövründə Azərbaycan bankları kifayət qədər maliyyə buferinə və risklərini
absorbsiya etmək qabliyyətində olmuĢlar. Burada Mərkəzi Bankın preventiv prudensial siyasəti mühüm rol
oynamıĢdır.
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DÖVLƏTĠN BANK SĠYASƏTĠNĠN TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ
Məqalənin əsas məqsədi post böhran dövrü üçün dövlətin bank siyasətinin strateji çərçivəsi ilə bağlı
düşüncələri nəzərə çatdırmaqdan ibarətdir. Məqalədə son qlobal böhranın dərsləri də nəzərə alınmaqla
bank siyasəti strategiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri öz əksini tapmışdır. Əsas nəticə ondan ibarətdir
ki, post böhran dövründə qiymət sabitlyini qorumaq üçün inflyasiyanın hədəflənməsi (İH) rejiminə keçid öz
aktuallığını qoruyacaqdır. Strateji dövrdə İH-yə keçid müəyyən mərhələlərlə baş verməlidir. Post böhran
dövründə aktivlərin qiymətlərinin monitorinqinə və bunun bank siyasəti qərarlarında nəzərə alınmasına da
xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Açar sözlər: inflyasiyanın hədəflənnəsi, transmissiya, aktivlərin qiyməti.
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Магистр, Бакинский Государственный Университет
ПОВЫШЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Целью статьи является обзор политики посткризисного периода. Принимая во внимание недавний глобальный кризис, в документе отмечается, что политика стратегии должна улучшаться.
Основной вывод заключается в том, что цена инфляции такая же. Переход к ИТ инфраструктуре
должен быть последовательным процессом в стратегический период. Мониторинг цен на активы и
их замещение.
Ключевые слова: таргетирование инфляции, передача, цены на активы.

Nusret IBRAHIMOV
Master, Baku State University
IMPROVING BANKING POLICY OF THE STATE
The paper aims to review main ideas relating to the strategic framework of bank policy in the post crisis
period. Taking into account the lessons from the recent global crisis, the paper considers the ways of
improvement of the bank policy strategy. The main finding is that moving to inflation targeting (IT) policy
framework will be still important in the post crisis period to ensure price stability. Moving to İT framework
should be a sequenced process in the strategic period. Monitoring asset prices and not ignoring them in the
bank policy decisions should be given strong attention.
Key words: inflation targeting, transmission, asset prices.
Müasir bank sistemi istənilən ölkənin milli təsərüfatının ən vacib sferalarından biridir. Keçid dövründə
Azərbaycanın bank sistemi müəyyən dəyiĢiklərə məruz qalmıĢdır. Bank sisteminin bütün sahələri
modifikasiya edilmiĢdir. Maliyyə bazarının yaradılması milli təsərüfatın idarə olunmasında kredit
institutlarının rolunun prinsipial olaraq dəyiĢməsi və iqtisadi münasibətlər sistemində kreditin rolunun
artması deməkdir. Kredit bank iĢinin əsasına və onun fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün bazisə
çevrilmiĢdir. Kredit istehsalçı qüvvələrin inkiĢafına stimul verir, təkrar istehsalın inkiĢafı üçün kapital
mənbələrinin formalaĢmasını sürətləndirir. Digər tərəfdən kreditləĢmə inkiĢaf edən bazar iqtisadiyyatı
Ģəraitində müəyyən risklərlə üzləĢir. Müasir dövrdə bank riskləri problemi xüsusən kəskindir və onların idarə
olunmasına zərurət yaranır. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, banklarda korporativ idarəetmənin düzgün
qurulmaması, risklərin idarə olunması və daxili nəzarət problemləri əksər hallarda ayrı-ayrı banklarda
böhranın yaranmasına səbəb olur və bank sektorunun maliyyə sabitliyini təhlükəyə məruz qoyur (4,s.16).
Bank biznesinin sürətlə inkiĢaf etdiyi müasir Ģəraitdə risklərin idarə olunması problemi, həmçinin
Azərbaycanın bank sisteminin vəziyyətinə də mənfi təsir göstərə bilən ciddi amillərdən birinə çevrilir.
Mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, risklərin idarə edilməsi bank iĢində əsas məsələlərdan hesab edilir.
Bank fəaliyyətinin uğurları birbaĢa olaraq risklərin idarə olunmasının keyfiyyətindən asılı olduğundan bu
mövzu diqqətə layiqdir. Bankların müflisləĢməsi prosessini araĢdiran tədqiqatlar göstərir ki, əsas səbəb bank
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aktivlərinin aĢağı olmasıdır. Bankların effektiv idarə olunmasının əsas elementləri : yüksək inkiĢaf etmiĢ
kredit siyasəti və prosedurları; portfelin düzgün idarə olunması; kredit üzərində effektiv idarə və bank iĢi
sahəsində iĢləməyə hazır olan personaldır.
―Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü
maddəsinə görə ―Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin əsas məqsədi öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin
sabitliyinin təmin edilməsidir‖ (1,s.5). Qanunda da qeyd olunduğu kimi, Mərkəzi Bank inflyasiyaya yalnız
öz səlahiyyətləri çərçivəsində təsir göstərə bilər. Bu səbəbdən Mərkəzi Bank bütövlükdə, inflyasiya
səviyyəsinə yalnız onun monetar amilləri vasitəsilə təsir göstərməyə çalıĢır. Mərkəzi Bank özünün son hədəfi
olan inflyasiyaya təsir göstərmək üçün iki göstəricini - valyuta məzənnəsini və pul bazasını nəzarətdə
saxlamağa çalıĢır. Bu iki göstəricinin Mərkəzi Bank tərəfindən tənzimlənməsinin təfərrüatlarını nəzərdən
keçirək. Hədəf götürülən inflyasiya səviyyəsindən asılı olaraq, tələb olunan pul kütləsinin artım həddi təyin
edilir və bu göstərici pul siyasətinin tətbiqi üçün istiqamət rolunu oynayır. Pul kütləsinin inflyasiya ilə
qarĢılıqlı əlaqəsi nəzəri olaraq aĢağıdakı bərabərliklə (FiĢer bərabərliyi) 4 ifadə olunur: MV= PY (1) Bu
bərabərliyə görə pul kütləsi - M, V dəfə dəyiĢərək P dəyərində olan Y məhsulların alqısatqısında istifadə
edilir. (1) bərabərliyinə artım dərəcələri baxımından yanaĢdıqda, aĢağıdakıları almıĢ oluruq: Pul təklifi artımı
+ Dövretmə sürətinin artımı= Ġnflyasiya + Real iqtisadi artım (2) Buradan da: Ġnflyasiya = Pul təklifi artımı(Real iqtisadi artım – dövretmə sürətinin artımı) (3) Beləliklə, iqtisadi artım və pulun dövretmə sürətinin
dəyiĢimi üzrə proqnozlar da nəzərə alınmaqla inflyasiyanın müəyyən həddinə nail olmaq üçün pul kütləsinin
tələb olunan səviyyəsi müəyyənləĢdirilir və hədəflənir. (3) bərabərliyi pul kütləsinin dəyiĢiminin gələcək
qiymət dəyiĢiklikləri üçün əhəmiyyətli informasiya mənbəyi olduğunu göstərir. Funksional əhatəsini (pulun
funksiyalarını daĢıyan bütün maliyyə aktivlərini əhatə etmə dərəcəsi) və siyasətə yararlılıq dərəcəsini nəzərə
alaraq Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) aralıq məqsəd kimi milli valyutada geniĢ pul kütləsi olan – M2 pul
aqreqatından istifadə edir. M-2 pul aqreqatının strukturu Beynəlxalq Valyuta Fondunun Monetar və Maliyyə
Statistikası Məcmuəsinə uyğun olaraq formalaĢdırılmıĢdır və kredit sisteminin milli valyutada olan bütün
öhdəliklərini əhatə edir. M2-nin tərkibinə bank sitemindən kənarda olan nağd pul, manatla tələb olunanadək
əmanət və depozitlər, manatla müddətli əmanət və depozitlər, habelə bankların manatla digər öhdəlikləri
(depozit sertifikatları, bank istiqrazları və s.) daxildir. Pul təklifi ilə yanaĢı AMB həm də çoxtərəfli valyuta
məzənnəsi və ya Nominal Effektiv Məzənnə vasitəsilə qiymətlərə təsir göstərməyə çalıĢır. AparılmıĢ
ekonometrik təhlillər Azərbaycanda pul kütləsi və Nominal Effektiv Məzənnənin uzunmüddətli dövrdə
inflyasiyaya əhəmiyyətli təsir gücünə malik olduğunu təsdiq edir.
Mərkəzi Bank bank risklərinin idarə olunması ilə əlaqədar həyata keçirilən tədbirlərin təĢkilatçısı kimi
Bank-maliyyə sektoru ölkə iqtisadiyyatının əsas arteriyası hesab olunur. Elə ona görə də bank risklərin idarə
olunması sahəsində beynəlxalq təcrübəni öyrənərək burada daha çox dəyiĢikliklər aparılmıĢdır. ġübhəsiz,
ölkədə risklərin idarə olunması ilə bağlı Mərkəzi Bankın apardığı siyasətin rolu əvəzolunmazdır. 2004-cü
ildə Mərkəzi Bank tərəfindən ―Banklarda korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi‖ qaydaları təsdiqlənmiĢ
və onun əsasında banklarda Risklərin Ġdarəedilməsi Departamentləri yaranmağa baĢlamıĢdır. YaradılmıĢ
hüquqi cərcivə banklarda daha mükəmməl sistemlərin yaradılmasına təkan vermiĢdir. Mərkəzi Bank
beynəlxalq maliyyə institutlarının, o cümlədən Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsinin tövsiyələrinə
əsaslanaraq daimi olaraq qabaqcıl islahatlar həyata kecirməkdədir. Bu islahatların əsas məqsədi bank
sisteminin sağlam və sürətli inkiĢafına nail olmaqdır. Azərbaycan dinamik inkiĢaf edən ölkələr sırasındadır.
Hətta son qlobal maliyyə böhranı Ģəraitində Azərbaycan öz stabilliyini qoruyub saxlaya bilmiĢdir. Bütün
bunlar dövlət tərəfindən düĢünülmüĢ iqtisadi islahatların aparılması, düzgün iqtisadi siyasətin həyata
kecirilməsi ilə izah olunur. Lakin bu o demək deyil ki, biznes subyektləri bütün risklərdən sığortalanıb və
potensial problemlər istisnadır. Biznesin bütün formalarında risklər mövcuddur və təbii ki, bu risklər halhazırda da müəyyən istiqamətlərdə idarə olunur. Lakin ölkə iqtisadiyyatı inkiĢaf etdikcə, maliyyə
sektorundakı münasibətlər dərinləĢdikcə və maliyyə alətləri mürəkkəbləĢdikcə, biznes subyektlərindən daha
mükəmməl və daha modern idarəetmə prosesinin formalaĢdırılması tələb olunur.
Bank sektorunun inkiĢafı Azərbaycanda nisbətən ilkin mərhələdə olduğundan risklərin idarə edilməsinə
diqqət daha çox daxildən deyil, kənar faktorların təsirindən qaynaqlanır. Ölkədə bank sektorunda bu kənar
təsirlər bir tərəfdən mərkəzi tənzimləyicinin tələb və tövsiyələri (müvafiq korporativ standartlar vasitəsilə
formalaĢdırılan) digər tərəfdən isə bankların xarici hissədarlarının (―stakeholders‖) (reytinq agentlikləri,
maliyyə institutları və donorlar) gözləntiləri və tələbləri formasında özünü büruzə verir. Elə bu səbəbdən də,
risklərin idarə edilməsi prosesi və onun aparıcı qüvvəsi (―champion‖u) olan risklərin idarə edilməsi bölməsi
banklarda bir çox hallarda formal xarakter daĢıyır və risklərin idarə edilməsi prosesinə bəzən çox cüzi təsiri
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ilə fərqlənir.
Pul bazası dövriyyədə olan pul kütləsi ilə bank ehtiyatlarının cəminə bərabərdir. Aktivlər baxımından isə
pul bazası xalis xarici aktivlərlə xalis daxili aktivlərin cəmindən ibarətdir. Pul siyasətinin operativ hədəfi
olaraq məhz pul bazasından istifadə edilməsi ölkənin maliyyə bazarının xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Belə
ki, sərəncamında olan pul siyasəti alətləri vasitəsilə AMB pul bazasına digər potensial operativ hədəflərlə
müqayisədə (məsələn, qısamüddətli faiz dərəcələri) daha effektiv təsir göstərə bilir (10,s.157). Eyni zamanda
statistik olaraq AMB pul bazasının gündəlik dəyiĢimini izləmək imkanına malikdir. Ġkitərəfli ABġ
dolları/manat məzənnənin önəmli hədəf kimi qiymətləndirilməsi isə ilk növbədə onunla bağlıdır ki, AMB
valyuta müdaxiləsi vasitəsilə ikitərəfli məzənnəni effektiv tənzimləmək potensialına malikdir. Eyni zamanda,
Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya səviyyəsi yüksək olduğuna görə, valyuta məzənnəsi ölkə
daxilində iqtisadi subyektlərin daim diqqət mərkəzindədir. Bu səbəbdən iqtisadi subyektlər valyuta
məzənnəsinin dəyiĢimini AMB-in pul siyasətinin niyyətləri barədə bir məlumat (siqnal) mənbəyi kimi yaxĢı
qəbul edirlər.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, konseptual olaraq çevik məzənnəyə keçid strategiyası aĢağıdakı üç
mərhələdə aparıla bilər (8,s.199):
1)Təsbit rejim - Məzənnənin məhdud çevikliyi. Məzənnəyə çeviklik verilməsinin ilk mərhələsi kimi
optimal rejim ABġ dollarına bağlanan mərkəzi paritet olmaqla dəhliz rejimidir. Dəhliz rejiminn tətbiqi 1)
dollarlaĢmanın yüksək olması, 2) ikitərəfli məzənnənin qiymətlərə yüksək keçiriciliyi 3) dünya bazarındakı
məzənnə volatilliyinin daxili bazara birbaĢa təsirinin azaldılması və 4) kommunikasiya baxımından effektiv
olması baxımdan rasionaldır.
2) Məzənnənin məhdud çevikliyi - Məzənnənin əhəmiyyətli çevikliyi. Dəhliz rejimindən üzən
tənzimlənən rejimə keçidin reallaĢması və məzənnəyə daha geniĢ diapazonda üzməyə Ģərait yaradılması.
Bunu təmin etmək üçün, risk idarəetməsinə əsaslanan prudensial nəzarətin qurulması, valyuta bazarında
müxtəlif maliyyə alətlərinin tətbiqinin (xüsusilə, hec alətləri) təĢviq edilməsi mühüm fəaliyyət
istiqamətləridir.
3) Məzənnənin əhəmiyyətli çevikliyi - Üzən rejim. Üzən rejimə keçdikdə, mərkəzi banklar məzənnə ilə
bağlı hədəfini aradan qaldırırlar və valyuta bazarına müdaxilə qaydasını müəyyən edirlər.
Müasir Ģəraitdə Azərbaycanın bütün banklarında risk menecment adlı struktur bölmə fəaliyyət göstərir
və həmin bankların idarəetmə orqanları risklərin idarəedilməsini ümumi idarəetmənin ən mühum elementi
kimi qəbul edirlər. Bunun özü artıq mühum bir irəliləyiĢdir. Digər sektorlarda bu istiqamətdə müəyyən iĢlər
həyata kecirilir. Təbii ki, gorülən iĢlərin həcmi və xüsusiyyətləri birbirindən fərqlənir. Dünyada baĢ vermiĢ
qlobal maliyyə böhranı Azərbaycanda da bu sahədəki boĢluqları aktuallaĢdırmıĢdır. 2008-ci ilin 17
sentyabrında ―Lehman Brothers‖ Ģirkətinin müflis elan edilməsi ilə daha da gərginləĢən maliyyə böhranı,
2009-cu ildə real sektora da öz təsirini göstərməyə baĢladı (5.s,17). QloballaĢma ilə əlaqədar dünyanın bütün
ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda da hiss olundu. Böhran bir sıra ökələrə ciddi, digərlərinə isə nisbətən
zəif təsir göstərmiĢdir. Azərbaycan böhranın mənfi təsirləri ilə nisbətən az üzləĢən ölkələr sırasındadır. Buna
beynəlxalq reytinq Ģirkətlərinin hesabatlarında rast gəlmək olar. Bütün bunlar, ölkənin maliyyə bazarlarının
nisbətən zəif inkiĢaf etməsi, xarici borclardan asılılığın aĢağı səviyyədə olması, böhrana səbəb olan maliyyə
alətlərinə investisiya edilməməsi və ümumilikdə yerli bankların beynəlxalq bazarlara inteqrasiya
səviyyəsinin nisbətən aĢağı olması ilə səciyyələnir. Bununla belə, bir sıra banklar qısamüddətli likvidlik
böhranı ilə qarĢılaĢsalar da, bu problem aradan tez bir zamanda qaldırılmıĢ, bank sistemi özünün stabilliyini
və həcmini qoruyub saxlaya bilmiĢdir.
Bank risklərinin effektiv idarə olunması bank risklərinin monitorinqindən onların qiymətləndirilməsinə
qədər bir çox sahəni əhatə edir. Hər bank minimallaĢdırılması haqqında düĢünməlidir. Bu bankın öz
fəaliyyətinin davam etdirə bilməsi üçün çox əhəmiyyətlidir. Risklərin minimallaĢdırılması, bir növ, riskləri
azaltmaq üçün mübarizə aparmaq, yəni daha dəqiq desək onları idarə etməkdir. Bu proses özündə bunları
ehtiva edir: riskləri görmək; onların real dərəcələrini və nəticələrini müəyyən etmək; onların qarĢısının
alınması və ya minimallaĢdırılması ilə bağlı tədbirlər planını hazırlamaq.
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INTERNATIONAL BANKING SYSTEM:
CONCEPTUAL APPROACH, ADVANTAGES AND RISKS
In a highly volatile business environment the internationalization of banking is a major issue of the
international economy of the business. In this light, the aim of this paper is to indicate not only the
conceptual approach of the term “international banking” but the evaluation of the advantages and
disadvantages of the international extensions of the banks.
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2007-ci ilin maliyyə böhranından etibarən beynəlxalq bankçılıq siyasətçilərin, tədqiqatçıların və maliyyə
sferasının digər iĢtirakçılarının diqqətini əhəmiyyətli dərəcədə çəkməyə baĢlamıĢdır. Hərçənd ki,
iqtisadiyyatın heç bir sferası dərinləĢən inteqrasiyanın potensial faydalarını və həmçinin təhlükələrini də
bank sferasının göstərdiyindən daha yaxĢı nümayiĢ etdirə bilmir. Maliyyə böhranından əvvəl beynəlxalq
banklar maliyyə inkiĢafının və iqtisadi artımın ən vacib iĢtirakçıları sırasında olmuĢdur. Burada beynəlxalq
banklar dedikdə baĢ ofisinin olduğu ölkədən kənarda fəaliyyət göstərən banklar nəzərdə tutulur. Bu düĢüncə
xüsusilə bankçılıq fəaliyyəti göstərən institutlar üçün böhrana qədərki dövrdə maliyyə qlobalizasiyasının
əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə də üst-üstə düĢürdü. Lakin bütün bunlara baxmayaraq böhran baĢ qaldıran
zaman bir çoxları qlobal bankları ―Ģok‖ları ölkələr boyunca ötürmələrinə görə günahlandırdılar və onların
faydalı olub-olmadığını sorğulamağa baĢladılar. Beynəlxalq təĢkilat olan Maliyyə Stabilliyi ġurası, ―G-20‖
adlandırılan böyük "iyirmilik‖ və dünyanın bir çox siyasətçiləri beynəlxalq bankçılıqla bağlı narahatlıqlarını
bildirmiĢlər.
Tədqiqatlar göstərir ki, beynəlxalq bankçılıq sürətli inkiĢafa və stabilliyə iki əsas yolla təsir edə bilər:
birincisi, milli maliyyə sistemlərini daha rəqabətcil etmək üçün çox ehtiyac duyulan kapitalın, ekspertizanın
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və yeni texnologiyanın əlçatarlılığını təmin etmək; ikincisi, risklərin bölünməsinə və diversifikasiyaya imkan
verməklə milli iqtisadi ―Ģok‖ların qarĢısını almaq. Bütün bunlara baxmayaraq beynəlxalq bankçılıq risksiz
deyildir və uzun müddət mövcud olan siyasi narahatlığa səbəb olmaqda davam edir. Bu problemlə bağlı bir
sıra suallar yaranır. Məsələn, ĠEOÖ-lər öz yerli maliyyə xidmətləri üçün hansı həddə qədər beynəlxalq
banklara etibar edə bilərlər? Xüsusilə də beynəlxalq banklar bu yerli xidmətlər üçün iqtisadi çətinliyə
qarĢısında qalaraq xərcləri azaltmaq üçün öz ölkələri tərəfindən müxtəlif təzyiqlərə məruz qaldıqda bu
problemlər özlərini daha qabarıq Ģəkildə göstərir. ĠEOÖ-lərin idarə heyətləri digər ĠEOÖ-lərin beynəlxalq
banklarını öz ölkələrinə qəbul etməkdə daha da həssas olmalıdırlarmı? Təcrübənin azlığı və ya ölkədaxili
qeyri-kafi prudensial tənzimləmə və nəzarət narahatlıq yaradırmı yoxsa bu problem region üçün spesifik olan
biliyə malik olmaqla həmin banklara ĠEOÖ-lərdə öz xidmətlərini təĢkil etməkdə daha yaxĢı potensial verirmi?
Xarici banklara daha böyük bazar payına malik olmaq imkanını vermək bank xidmətlərinin bahalaĢması və
onların kiçik və orta bizneslər və ev təsərrüfatları üçün əlçatarlığının itməsi riskini yaradırmı? Nəhayət,
texnologiya necə olmalıdır, xüsusilə də sərhədləri aĢaraq qlobal səviyyədə rəqəmsal məhsullarla fəaliyyət
göstərən maliyyə texnologiyaları Ģirkətləri beynəlxalq bankçılığa təsir edə bilərmi? Bu sualları
cavablandırmağa çalıĢarkən bir çox araĢdırmalar aparılmalı və mövzu müxtəlif aspektlərdən analiz
edilməlidir.
Beynəlxalq fəal banklar bir bankın xətası ilə digər ölkələrdəki banklara da təsir etməklə sistematik risk
mənbəyi ola bilər. Bu ifadə edir ki, bir ölkədəki maliyyə bazarı sabitliyi baĢqa ölkədəki sabitliyə də təsir edir.
Bu səbəbdən də, müxtəlif ölkələrin əməkdaĢlıq etməkdə müəyyən maraqları olmalıdır. Lakin bankların
tənzimlənməsi və nəzarəti hələ də milli səviyyədə beynəlxalq səviyyədən daha irəlidədir. Digər tərəfdən isə
2007-ci ildə baĢ vermiĢ maliyyə böhranı göstərdi ki, milli səviyyə ilə sərhədlənmiĢ tənzimlənmə və nəzarət
maliyyə stabilliyinin pozulmasının qarĢısını almaqda kifayət etmir. Həmçinin ölkələrin çox heterogen təbiətli
olduğunu da nəzərə alsaq, görərik ki, ayrı ölkələrin spesifik xarakteristikalarının olması imkan vermir ki,
bankçılıq sferasında beynəlxalq səviyyədə tənzimlənmə və nəzarət olsun.
Qlobalizasiya beynəlxalq geniĢlənmə fəaliyyətinin müasir firmaların sağ qalması, inkiĢafı və uğuru üçün
artmaqda olan əhəmiyyətdə olduğunu göstərdi (6).
Eyni zamanda da bankçılıq sənayesi bir sıra qlobal oyunçuların ardıcıl birləĢmə və satınalmaları ilə son
illərdə böyük konsolidasiya proseslərinə məruz qalır (5).
Rəqabət ümumilikdə bir çox sənayelərdə müsbət qüvvə kimi dəyərləndirilir; o, sənayenin səmərəliliyi,
təminatın keyfiyyətliliyi, innovasiyası və beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyi üzərində müsbət təsirə malik
olmalıdır. Lakin həmiĢə bu problem bankçılıqda mübahisəli olmuĢdur, çünki artan rəqabətdən törəyən dərk
edilən faydalar mümkün qeyri-stabillik risklərinə qarĢı ölçülməlidir (2).
Beynəlxalq birləĢmələr və satınalmalarla və müəssisələr arasındakı ekstrim rəqabətlə xarakterizə olunan
belə axıcı biznes mühitində bankçılığın beynəlminəlləĢməsi tədqiqatçılar və iqtisadçılar üçün mühüm
əhəmiyyətli mövzulardandır. Ancaq bankçılığın beynəlminəlləĢməsinin böyük vacibliyinə baxmayaraq son
zamanlara qədər çox az sayda tədqiqatçı beynəlxalq bankçılığın konseptual əsaslarını diqqət mərkəzində
saxlamıĢdır. Bu prizmadan baxdıqda tədqiqatın məqsədi həm ―beynəlxalq bankçılıq‖ termininə olan
konseptual yanaĢmanı vurğulamaq, həm də bankların beynəlxalq geniĢlənməsinin üstünlük və
çatıĢmazlıqlarını ortaya çıxarmaqdır.
Beynəlxalq bankçılıq sənayesinin konseptual əsasları üçün 1970-ci illər dönüĢ nöqtəsi olmuĢdur. O
zamana qədər banklar öz milli bazarlarına bağlı qalaraq özlərini xarici biznesləri idarə edən ölkədaxili
institut hesab edirdilər. Beynəlxalq Ģəbəkələrin sürətlə geniĢlənməsi ilə qlobal banklar formalaĢdı (4).
Hal-hazırda bankçılıq sektoru kapitala, texnoloji imkanlara və beynəlxalq Ģəbəkəyə çıxıĢı olduğuna görə
qlobal iqtisadiyyatda pivotal pozisiyada durur (8). Banklar biznes sektorunu ―süzgəcdən keçirmə‖,
qiymətləndirmə və kredit vermə funksiyalarına əsasən nəzarətdə saxlayır (10). Bu kontekstdə maliyyə
vasitələrini yaratmaq və idarə etməkdə nəticəsi olan xidmətlərin beynəlxalq ticarəti əməliyyatları və ya
kapitalın artıq hissəsinin nəqliyyatı və ya milli maliyyə sistemi çərçivəsində baĢ verən proseslər beynəlxalq
bankçılıq sistemi hesab edilir.
Xarici banklar, fərqli üsullarla ev sahibi ölkəyə gələrək fəaliyyət göstərə və güclənə bilirlər. Bu üsullar
dövlət icazəsi alındıqdan sonra xarici bankın qurulması, müxabir bankçılıq fəaliyyətləri, filial açmaq, Ģöbə
olaraq fəaliyyətə baĢlamaq, törəmə və ya bərabər statuslu banklar, konsortiumlar, sahil bankçılığı və satın
almalar olaraq reallaĢdırılır. Xarici sərmayənin bankçılıq sektoruna gəliĢ səbəbləri xarici banka məxsus
səbəblər ve ev sahibi ölkədən qaynaqlanan səbəblər olmaqla iki alt qrupa bölünür. BaĢlıca təsirlər olaraq
baxıldıqda, xarici bankların ev sahibi ölkəyə giriĢinin ilk öncə aid olduğu ölkəyə birbaĢa xarici sərmayə
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giriĢini artdırdığı və eyni zamanda sektorda faydalılığı, maliyyə xidməti çeĢidliliyini və keyfiyyəti artırdığı
irəli sürülür. Bununla birgə, xarici bankların inkiĢaf etmiĢ kredit dəyərləndirmə və kəĢfiyyat üsulları istifadə
etdikləri və texnologiyadan üstün səviyyədə yararlanaraq ölkəyə fayda verdikləri yönündə fikirlər də
aktualdır. Digər tərəfdən də, xarici maliyyə qurumlarının və bankların böhran dövründə olduğu vəziyyətdə
birgə iĢlədikləri banklara verdikləri dəstəklə öz prestijlərini qorumaları, həmçinin ölkədaxili təsərrüfatların
ölkə xaricinə çıxmasına kömək etdikləri hipotezləri də mövcuddur. Risklərin idarə edilməsi və dövlət
idarəetməsi nəzərindən daha çox inkiĢaf etdikləri və daha çox təcrübə və təchizata malik olduqları düĢünülən
xarici bankların bu sferalarda yerli banklara nümunə olduqları və beləliklə də beynəlxalq banklara müsbət
mənada təsir etdikləri də irəli sürülən fikirlərdəndir. Bunlarla yanaĢı ev sahibi ölkədəki bankları rəqabətə
təĢviq edilərək xərc azalmaları yönündə də addım atmalarına, bazar payını qorumaq üçün onları keyfiyyət
formalaĢdırmağa yönəltmələrinə dair fikirlər, xarici bankların yerli bankçılıq sisteminə gətirdiyi digər
üstünlüklər olaraq hesab edilə bilər. Buna qarĢılıq olaraq xarici bankların yerli bazarda baĢ verə biləcək
potensial böhran zamanı ölkəni tərk etmələri, təzyiq qrupu formalaĢdırdıqları və beləliklə də ölkədəki iqtisadi
balansı pozaraq böhranı daha da dərinliĢdirdikləri, pul siyasəti qaydalarını pozduqlarına dair tənqidlər də
çoxdur.
Elmi tədqiqatlar ―bankların beynəlminəlləĢməsi‖nə istinad edərkən onlar beynəlminəlləĢmənin iki
müxtəlif aspektləri ilə maraqlanırlar (3). Bunlardan birincisi bank xidmətlərinin idxalı və ixracı zamanı xarici
valyutada baĢ verən tranzaksiyalar və mübadilə ilə bağlıdır. Ġkincisi isə beynəlminəlləĢmə zamanı bankların
tətbiq etdiyi strategiya ilə əlaqədardır (9).
Belə nəticəyə gəlinmiĢdir ki, kommersiya banklarının böyük borc alanlara kredit təmin ediciləri kimi
müqayisəli üstünlüklərinin itirilməsi, qeyri-bank maliyyə institutlarının rəqabəti və xarici banklardan törəyən
rəqabət universal bankçılığın formalaĢması üçün əsas qoymuĢdur (7).
Maliyyə böhranı və mövcud bankların müvafiq Ģübhələri yeni rəqiblər üçün maliyyə bazarına girmək
imkan yaratmıĢdır (11).
Beynəlxalq bir bank müxtəlif formalarda mövcud ola bilər. Daha dəqiq desək, xarici bankçılıq bazarında
ilkin araĢdırma səbəbi olduğu üçün nümayəndəlik ofisinin yaradılması bank əlavəsinin ən sadə formasıdır.
Bankın filialları bu formada heç bir fondu idarə edə və ya maliyyə tranzaksiyaları həyata keçirə bilmir,
çünki, bu halda onların təmsil etdiyi bank xarici ölkədə mövcud hesab edilmir və vergi məqsədləri üçün də
qeydiyyata alınmır. Nümayəndəlik ofisinin primitiv üstünlükləri bunlardır: 1. Kiçik əməliyyat xərci ilə
bankçılıq bazarının tədqiqatının aparılması və iĢ axtarılması; 2. Heç bir maliyyə axını olmadığına görə ofisin
müxbir banklarla heç bir probleminin olmaması; 3. YerləĢdiyi ölkənin hüquq və vergi rejiminə uyğunlaĢmaq
ehtiyacının olmaması və filialın bütün iĢinin ―ana bank‖ tərəfindən nəzarətdə saxlanılması. Digər tərəfdən isə
nümayəndəlik ofisinin əsas çatıĢmazlığı fəaliyyət sahəsinin çox limitli və kiçik olmasıdır.
Hazırda birbaĢa əlavənin ən geniĢ yayılmıĢ forması Ģirkət filialını ifadə edir. Hətta bacarsa belə daxili
səbəblərə görə filialın mühasibatlıq hesabları hüquqi cəhətdən ―ana bank‖ın hesablarına əlavə edilir. Filial
bütün bankçılıq iĢlərini həyata keçirir və ―ana bank‖ bu proseslərə birbaĢa nəzarət edir. Lakin filialın da iĢ
fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən çatıĢmazlıqlar mövcuddur. Bunlara misal olaraq həm təchizata həm də heyətə
olan investisiyanın ölçüsünün çox yüksək olduğunu göstərmək olar. Xüsusilə də bank öz iĢini pərakəndə
bankçılıq sahəsində geniĢləndirmək istəyərsə yerləĢdiyi ölkənin qanunvericiliyindən asılı olaraq bütün bank
sistemi, yəni, həm ana bank, həm də filial məsuliyyət daĢıyar. Bu səbəbdən də bir çox bankçılıq qrupları
filial əvəzinə törəmə Ģirkətlər qururlar. Törəmə Ģirkətlər bu baxımdan daha azaddırlar.
Hər bir ölkənin özünəməxsus xüsusiyyətləri olduğu üçün tənzimlənmə metodları da müxtəlif olur.
Ümumiyyətlə, hal-hazırda dünya miqyasında bank iĢi getdikcə dövlətin müdaxiləsindən azad olur. Bu isə ilk
növbədə beynəlxalq maliyyə bazarlarında müxtəlif aparıcı transmilli bankların rəqabəti ilə əlaqədardır. Bank
sisteminin fəaliyyət mühitinin formalaĢması dövlətin makroiqtisadi siyasəti, hansı iqtisadi nəzəriyyənin və
strategiyanın aparıcı olmasından asılıdır. Məsələn, əsasını ucuz pul siyasəti təĢkil edən Keyns modelində
bankların kredit imkanları artır, iqtisadiyyata resurs axını güclənir, eyni zamanda, inflyasiya meylləri artmıĢ
olur.
Banklar iqtisadiyyata pul ötürən körpü kimi xidmət və əməliyyatlardan, senyoraj kimi isə inflyasiyadan
faydalana bilərlər. Monetarist modelin dominant olmasına baxmayaraq, bu zaman sərt pul-kredit siyasəti
banklara da toxunaraq, resurs əldə etməsi imkanlarını məhdudlaĢdıracaq, eyni zamanda sabit valyuta
məzənnəsi uzunmüddətli layihələrin səmərəlilik səviyysini və proqnozlaĢdırılmasını asanlaĢdıracaqdır.
Praktiki olaraq uğurla inkiĢaf edən bütün ölkələrdə milli bank sistemi üçün təsisat bazası yaradıcı rol
oynayaraq, onun əmanətlərinin investisiyalara transformasiyasını Ģərtləndirən dövlət inkiĢaf institutları
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fəaliyyət göstərir. Bir qayda olaraq bu təsisatlara daxili əmanətləri istehsal investisiyalarına səmtləndirən
dövlət inkiĢaf bankları, ixracın kreditləĢdirilməsi və iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini artıran idxal-ixrac
bankları, əhali investisiyalarını mənzil tikintisinə yönəldən dövlət maliyyə infrastrukturları və ssuda-əmanət
bankları, müxtəlif sahə investisiya korporasiyaları, riskli innovasiya layihələrinin maliyyələĢməsi fondları
aiddir. Ġqtisadiyyatın real sektoru ilə bank sisteminin daha fəal qarĢılıqlı əlaqədə olması üçün uzunmüddətli
resurs bazasının yaradılması tələb olunur. Bununla əlaqədar bank sisteminin strateji vəzifələrdən biri əhalinin
əmanətlərinin cəlb olunması üzrə iĢin fəal aparılmasıdır.
Hazırda Azərbaycan bankları tərəfindən hüquqi və fiziki Ģəxslərə geniĢ çeĢiddə bank xidməti və
əməliyyatlarının göstərilməsi onların gəlirliyinin artmasına geniĢ imkan yaratmıĢ olar. Nəticədə banklar
beynəlxalq təcrübədə olduğu kimi öz gəlirlərini əsasən faiz gəlirləri hesabına deyil, komisyon-vasitəçilik
əməliyyatlarından gəlirlər hesabına formalaĢdırmaq imkanlarını əldə edə biləcəklər. Fəaliyyət spektrinin
artırılması nəticəsində yeni növ bank xidmətləri və əməliyyatlarının meydana gəlməsi, tətbiqi və
geniĢləndirilməsi ilə əlaqədar, onların rentabelliyinin müəyyən edilməsinin mahiyyəti də artır. Müxtəlif növ
bank əməliyyatlarında hər bir əməliyyatın xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, rentabellik göstəricilərindən
istifadə edilməlidir.
Bank təcrübəsində sistemli risklərin azaldılması üçün institutsional tədbirlərdən istifadə olunur. Bu
tədbirlərdən biri müĢtərilərin monitorinqidir. Monitorinq iki formada həyata keçirilir: Birincisi, kommersiya
banklarının həyata keçirdikləri monitorinqdir. Ġkincisi isə mərkəzi banklar tərəfindən həyata keçirilən
bütövlükdə iqtisadiyyatın və müəssisələrin monitorinqdir. Bir çox mütəxəssislərin fikrincə iqtisadi
konyukturun monitorinqi risk səviyyəsini azaltmaq və kommersiya banklarının inkiĢaf strategiyasında qeyrimüəyyənliyin aradan qaldırılması üçün zəruridir. Monitorinq bir qayda olaraq, gözlənilən dəyiĢikliklərdən
bir neçə il əvvəl baĢlanmalıdır. (1)
Hal-hazırda hesablaĢmaların və tədiyələrin keçirilməsi üzrə fəaliyyət bir bank çərçivəsindən çıxaraq
beynəlmiləl xarakter almıĢdır. SWIFT və Western Union kimi beynəlxalq telekommunikasiya maliyyə
hesablaĢmaları sisteminin inkiĢafı buna əyani bir sübutdur. . Bank fəaliyyətində aktivlərin
transformasiyasının üç tipini fərqləndirirlər: miqdar, keyfiyyət və zaman. Miqdar transformasiyasının
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, banklar tərəfindən göstərilən xidmətlərin həcm xarakteristikası, müĢtərilərin
tələbləri ilə uzlaĢdırılmalıdır. Bunun klassik nümunəsi kimi ayrı-ayrı əmanətçilər tərəfindən qoyulmuĢ
nisbətən kiçik depozitlərin ciddi investisiya layihələrini kreditləĢdirmək üçün iri məbləğlərə çevrilməsini
misal göstərmək olar.
Maliyyə bazarının təhlili, inflyasiya gözləmələri ilə milli valyutanın məzənnəsinin, habelə REPO və
SWOP sövdələĢmələri üzrə kredit stavkalarının dəyiĢmələri arasındakı müqayisələri özündə birləĢdirir.
Ticarət həcmləri və kurs dəyiĢmələri haqqında birja informasiyası konkret iqtisadi agentlərin davranıĢı ilə
tam əlaqədar deyildir. Bu səbəbdən də bank sorğuları vasitəsi ilə əldə olunan əlavə informasiya arbitraj
sövdələĢmələrinin iqtisadi konyukturaya təsirini ölçüb-biçməyə imkan verir. Bir neçə il ərzində bank
qiymətləndirilmələrinin dinamik sıralarının yığılması, növbəti qısamüddətli dövrdə iqtisadi və maliyyə
konyukturunda baĢ verə biləcək dəyiĢiklikləri ehtimal səviyyəsində interpretasiya etməyə Ģərait yaradır.
Əhalinin yığımlara meyliliyi operativ bank qiymətləndirilməsi ilə müqayisə oluna bilər. Bu göstərici
hesablaĢma göstəricisi olub, gəlirlərdə yığımların xüsusi çəkisini faizlə ifadə edir və əhalidən cəlb olunmuĢ
vəsaitlərin həcminin dəyiĢməsi kimi xarakterizə olunur.
Bank nəzarəti normalarının Bazel Komitəsinin standartlarına və beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaĢdırılması,
bu standartlara cavab verən nəzarət hesabat sisteminin tətbiqi və onun avtomatlaĢdırılması, qeyri-bank
təĢkilatlarına nəzarət metodologiyasının təkmilləĢdirilməsi qarĢıda duran ən mühüm vəzifələrdən hesab
edilməlidir. Yaxın perspektivdə bank fəaliyyəti inkiĢafının strateji proqramlarının iĢlənib hazırlanmasına nail
olunmalıdır. ġübhəsiz ki, qeyd olunan tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri üzrə
beynəlxalq əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi və insan resurslarının inkiĢaf etdirilməsi strateji proqramda öz
əksini tapmalıdır. Yüksək peĢəkarlığa malik menecerlər komandası olmadan ən proqressiv ideya və
yeniliklər də uğursuzluğa məhkumdur. Ona görə də kadrların peĢəkar hazırlığına böyük əhəmiyyət
verilməlidir. Bu baxımdan mütəmadi elmi araĢdırmaların aparılması üçün Azərbaycan Mərkəzi Bankının
nəzdində Tədqiqatlar və Sosial ĠnkiĢaf Mərkəzi yaradılmıĢdır.
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkiĢaf meyllərini və pul-kredit siyasəti alətlərinin tətbiqi variantlarını təhlil
etməklə belə bir qənaətə gəlmək olar ki, müasir pul-kredit siyasəti iqtisadi tənzimlənmənin iki variantının
(monetarist və keynsian) sintezinə və onların kompleks tətbiqinə əsaslanmalıdır. Bu siyasətin mahiyyəti ən
qısa Ģəkildə ondan ibarətdir ki, pul-kredit mexanizmi real sektorun investisiya təminatının artırılmasına
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yönəldilməlidir. Yaxın gələcəkdə təsərrüfat subyektlərinin və bankların investisiya aktivliyini artırmaq
məqsədilə, kompleks tədbirlər sistemi həyata keçirilməsi və bankların donor funksiyası canlandırılmalıdır.
Maliyyə sektoru elektron informasiya sistemində lider rolunu saxlamaqla dünya iqtisadiyyatının gələcək
qloballaĢması və liberallaĢmasında katalizator rolunu oynaya bilər. Ġnternetin köməyilə kredit risklərinin
idarə olunmasında xərclərin nəzərəçarpacaq dərəcədə azaldılması və səmərəliliyin artırılması, inkiĢaf
etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq maliyyə bazarlarına çıxıĢına əlveriĢli zəmin yarada bilər. Əgər beynəlxalq
birlik interneti bu ölkələrdən olan maliyyə vasitəçiləri üçün əlçatan edərsə, bu amil onların sürətli iqtisadi
inkiĢafına kömək etmiĢ olar.
Beləliklə də beynəlxalq bankçılıq sisteminin üstünlükləri və riskləri nəzərə alınmaqla müxtəlif ölkələrin
pul siyasətinə müvafiq olaraq müxtəlif nəticələr müĢahidə edilə bilir. Bu prosesdə beynəlxalq bankçılığa
konseptual yanaĢmanın tədqiq edilməsi də çox önəmlidir.
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ÜMUMDÜNYA GÖMRÜK TƏġKĠLATININ FUNKSĠYALARI
VƏ ƏSAS FƏALĠYYƏT ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ
Məqalədə Dünya Gömrük Təşkilatı qanunvericilik və iqtisadi tənzimləmə tədbirləri baxımından təsvir
edilir. Dünya Gömrük Təşkilatının gömrük normalarını və qaydalarını uyğunlaşdırmaq istiqamətindəki
fəaliyyətləri dövlətlərarası iqtisadi əlaqələrin inkişafı və ədalətli rəqabət mövqelərinin təmin edilməsi üçün
əhəmiyyəti məsələləri təhlil edilir. Göstərilir ki, Dünya Gömrük Təşkilatı çərçivəsində gömrük sahəsində
dünya iqtisadi əlaqələrinin əlaqələndirilməsi beynəlxalq ticarətin dinamik inkişafına birbaşa təsir edir.
Açar sözlər: Dünya Gömrük Təşkilatının funksiyaları, gömrük münasibətləri, xarici ticarət.
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ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье Всемирная Таможенная Организация характеризуется с точки зрения еѐ законотворческих и экономико-регулирующих мер. Обосновывается вывод, что деятельность Всемирной Таможенной Организации по согласованию таможенных правил и норм важное значение для развития
межгосударственных экономических связей, обеспечению справедливых конкурентных позиций. Согласование мирохозяйственных отношений в сфере таможенного дела в рамках Всемирной Таможенной Организации непосредственно помогает динамическому развитию международной торговли.
Ключевые слова:функции Всемирной Таможенной Организации, таможенные отношения,
внешняя торговля.
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FUNCTIONS AND MAIN DIRECTIONS OF WORK
OF THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
The article describes the World Customs Organization from the point of view of its legislative and
economic-regulatory measures. It justifies the conclusion that the activities of the World Customs
Organization to harmonize customs rules and regulations are important for the development of interstate
economic relations and ensuring fair competitive positions. Coordination of world economic relations in the
field of customs within the framework of the World Customs Organization directly helps the dynamic
development of international trade.
Keywords: functions of the World Customs Organization, customs relations, foreign trade.
Ümumdünya Gomrük TəĢkilatı (ÜGT) 1947-ci ildə yaradılmıĢdır və ilk olaraq Gomrük ƏməkdaĢlığı
TəĢkilatı adlanırdı. Lakin zaman keçdikcə uzv olkələrinin sayının artması səbəbindən onun adını Ümumdnya
Gömrük TəĢkilatı (World Customs Organization) əvəz etdi.
Ümumdünya Gömruk TəĢkilatnda her bir ölkə öz nümayəndə heyəti ilə iĢtirak edir ve 1 ses huququna
malikdir.ÜGT-nin mənzil qərərgahı Bruseldə yerleĢir, lakin sessiyar baĢqa Ģehərlərdədə də çağırıla bilər. Ġllik
sessiyalar ÜGT-nin ali orqanı sayılır.Sessiada Maliyyə məsələləri uzrə hazırlanan matereallara
baxilir,müəyyən məsələlərə dair qərarlar qəbul olunur və tövsiyələr təklif edilir. Gömrük əməkdaĢlığı ġurası
hər il Ģuranin uzvü olan ölkələrdən sədr və onun müavinlərini seçir. Gomrük əməkdaĢlığı Ģurasında sədr və
muavinlərdən baĢqa Maliyyə komitəsi və Siyasi komisiyada fəaliyyət gostərir. ÜGT üzv ölkələrin gomruk
sistemlərinin uyğun olasını,mubahisələrin həll olunmasında iĢtirak edən dovlətlərə komək edməyi,həmçinin
gomruk texnikalarinin və və gömruk qanunlarinin daha da təkmilləĢdirilməsi istiqamətində tədbirlər görur.
Bu istiqamətlərin həyata keçirilməsində bir çox hökumətlərarası və dovlətlərarası beynəlxalq səviyyəli
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təĢkilatlarla əməkdaĢlıq edir. ÜGT-nin qərarlari xaraktercə tovsiyə kimi olsada, çox yüksək huquqi mahiyyət
daĢıyır. Elə bu səbəbdən ÜGT dunya iqtisadiyyatinda və beynəlxalq munasibətlərin tənzimlənməsində
önəmli əhəmiyyət daĢıyır. TəĢkilatın tərəfindən 1987-ci və 2001ci illərdə qəbul edilmiĢ qədər
bəyənnamələrin əsasında onun fəaliyyət istiqamətlərində dəiĢikliklər edildi və əsas funksional istiqamətlər
aĢağadakı bəndlərdə əks etdirildi: 1) Ölkələarasi gomruk prosedurlarinin daha da sadələĢdirilməsi,həmçinin
gomru orqanları arasinda aparilan əməkdaĢlığın daha da geniĢləndirilməsi,gömruk tariflərində bir sıra
guzəĢtlərin tətbiqi,nəqliyyat,ticarət,sənaye sahələrinin statistikalarindan geniĢ istifadə olunması, üzv olan
ölkələrə məsləhət və bir sira texniki yardimlarin gostərilməsi; 2) Vacib sayilan gomruk qaydalarinin,habelə
gömrük nəzarətinin pozulmasına qarĢı mubarizələrin gucləndirilməsi; 3) Dovlətlərin gomrük orqanlarinnın
rəisləri ilə goruĢlər keçirilməsi, bu zaman gomruk sistemlərində keyfiyyətli kadrların çalıĢmasını təmin
etmək və milli gömrük xidmətləri sistemilərində idarəolunmanın təĢkilini gücləndirmək məqsədilə üzv
ölkələrin nümayəndələrinə 3 ayliq təlim seminarları təĢkil olunması; 4) Qaçaqmalçılığın qarĢısının alinmasi
sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi; 5) Istirak edən dovlətlrin gomrukxanalarında texniki avadanlıqların
keyfiyyətinin artırılması; 6)Idxal və ixrac uzrə qəbul olunmuĢ standart qaydalarin sadələĢdirilməsi və
təkmilləĢdirilməsi.
ÜGT-nin fəaliyyəti çərçivəsində gömrük iĢi sahəsində ümumi, universal beynəlxalq gömrük
konvensiyaları iĢlənib hazırlanmıĢdır. Bunlara aiddir: Yüklərin gömrük tariflərində təsnifatı üçün
nomenklatura haqqında 1950-ci il tarixli Konvensiya, Yüklərin gömrük məqsədilə qiymətləndirilməsi
haqqında 1950-ci il tarixli Konvensiya, Gömrük prosedurlarının sadələĢdirilməsi və harmonizasiyası
haqqında 1973-cü il tarixli Konvensiya (Kioto Konvensiyası), Beynəlxalq Yük DaĢımaları (BYD)
kitabçasını tətbiq etməklə beynəlxalq yük daĢınmaları haqqında Gömrük Konvensiyası, Müvəqqəti idxal
haqqında 1990-cı il tarixli Konvensiya, Yüklərin təsnifatının və kodlaĢdırılmasının harmonikləĢmiĢ sistemi
haqqında 1983-cü il tarixli Konvensiya, Gömrük hüquq pozuntularının xəbərdar olunması, təhqiq edilməsi
və aradan qaldırılması ilə bağlı inzibati yardım haqqında 1977-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiya və s.
Bütövlükdə, 170-dən yuxarı üzv-dövlətə malik ÜGT universal beynəlxalq təĢkilat olmaq etibarilə gömrük iĢi
sahəsində beynəlxalq əməkdaĢlığa kömək edilməsinə xidmət edir. Bu təĢkilat tərəfindən gömrük iĢi
sahəsində beynəlxalq münasibətləri tənzimləyən 50-dən yuxarı qətnamə iĢlənib hazırlanmıĢdır (9, s.735).
Göstərilən beynəlxalq gömrük konvensiyaları arasında Gömrük prosedurlarının sadələĢdirilməsi və
harmonizasiyası haqqında 1973-cü il tarixli Kioto Konvensiyası və 1999-cu il Protokolu xüsusi qeyd
edilməlidir. Bu Konvesiya özünün çoxsaylı əlavələri ilə birlikdə, dövlətlərin öz aralarındakı gömrük
münasibətlərində özünəməxsus davranıĢ məcəlləsi hesab edilə bilər (11,s. 207). Konvensiyada gömrük
qaydaları və prosedurlarının tətbiqi zamanı öncədən Ģəffaflıq, açıqlıq və ardıcıllıq, maraqlı tərəflərə gömrük
iĢi üzrə qanunlar, normativ hüquqi və inzibati aktlar, gömrük qaydaları və prosedurları barədə bütün zəruri
informasiyanın verilməsi, milli orqanlarla digər dövlətlərin gömrük xidmətləri və ticarət birlikləri ilə bütün
zəruri hallarda əməkdaĢlıq məsələləri nəzərdə tutulmuĢdur. Konvensiyanın məqsədi təkcə gömrük
xidmətinin malların bir yerdən baĢqa yerə hərəkətini asanlaĢdırmaq ehtiyacını təmin etməkdən deyil, həm də
gömrük qanunvericiliyi və gömrük nəzarətinin müddəalarına əməl edilməsinə səmərəli Ģəkildə yardım
göstər117 məkdən ibarətdir.
Beynəlxalq ticarətdə sürətli dəyiĢikliklər, qloballaĢma və informasiya texnologiyası gömrük orqanları
tərəfindən baĢ verən dəyiĢikləri nəzərə almaqla, öz gömrük qaydaları və prosedurlarını çevik dəyiĢdirməyə
imkan yaradır. 26 iyun 1999-cu il tarixdə Brüssel Ģəhərində ÜGT-nin 94-cü sessiyasında iĢtirak edən
dünyanın 114 gömrük xidmətlərinin nümayəndələri yekdilliklə Kioto konvensiyasına Əlavə Protokol
(Brüssel Protokolu) qəbul etdilər. Brüssel Protokoluna müvafiq olaraq Yeni Kioto Konvensiyasının məqsədi
ondan ibarət olmuĢdur ki tətbiq edilən beynəlxalq ticarət və beynəlxalq mübadilənin digər növlərinə ziyan
vura biləcək gömrük qayda və prosedurları arasında fərqlərin aradan qaldırılsın, beynəlxalq ticarət
iĢtirakçılarının gömrük qayda və prosedurlarının yüngülləĢdirilməsi, sadələĢdirilməsi və harmonizasiyasında
gömrük xidmətlərinin kommersiya praktikası, inzibati-təsərrüfat idarəetməsinin forma və metodlarında
mühüm dəyiĢikliklərə adekvat təsir göstərmək imkanları yaradılsın. Nəticədə, ÜGT-nin Daimi Texniki
Komitəsinin həyata keçirdiyi iĢlər nəticəsində əvvəl mövcud olan on beĢ beynəlxalq müqaviləni
dəyiĢdirilərək Müvəqqəti idxal haqqında Ġstanbul Konvensiyası iĢlənib hazırlanmıĢ və qəbul edilmiĢdir.
Razılığa gələn tərəflər Ġstanbul Konvensiyasının preambulasında göstərmiĢlər ki, gömrük 118 rejimlərinin
sadələĢdirilməsi və harmonizasiyası, xüsusilə də müvəqqəti idxal barədə bütün mövcud konvensiyaları əhatə
edəcək vahid beynəlxalq müqavilənin qəbulu mövcud beynəlxalq qaydalardan istifadəni asanlaĢdıra,
beynəlxalq ticarətin və beynəlxalq mübadilənin digər formalarına səmərəli yardım göstərə bilər. Ġstambul
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Konvensiyası əsas mətn və hər biri müvəqqəti idxal üçün sadələĢdirilmiĢ proseduru özündə əks etdirən on üç
Əlavədən ibarətdir. Üzv-dövlətin A Əlavəsinə (müvəqqəti idxal sənədləri – ATA və CPD karnetlərinin təsdiq
olunması) və ən azı on üç Əlavədən birinə qoĢulması Konvensiyanın imzalanmasının vacib Ģərtidır.
Beləliklə, Ġstambul Konvensiyası ÜGT çərçivəsində iĢlənib hazırlanmıĢ beynəlxalq gömrük konvensiyaları
sistemində əhəmiyyətli yer tutur və beynəlxalq gömrük münasibətləri praktikasında geniĢ tətbiq olunur. ÜGT
çərçivəsində iĢlənib hazırlanmıĢ BYD kitabçasını tətbiq etməklə beynəlxalq yük daĢınmaları haqqında 1975ci il (1997-ci ildə yenidən baxılmıĢ) tarixli Gömrük konvensiyası (BYD Konvensiyası) gömrük iĢi sahəsində
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Konvensiyanın Preambulasında Razılığa gələn Tərəflər beynəlxalq daĢımalar
sahəsində inzibati, xüsusən sərhəd rəsmiləĢdirilməsinin sadələĢdirilməsi və harmonizasiyasının xeyrinə çıxıĢ
edərək, daĢımaların asanlaĢdırılması Ģəraitinin onlar arasında əməkdaĢlığın mühüm faktor olduğunu hesab
edərək yol nəqliyyat vasitələrinin köməyi ilə beynəlxalq yük daĢımalarının yüngülləĢdirilməsinə kömək
etməyə cəhd edirlər (8, s.985). Qeyd etmək lazımdır ki, BYD Konvensiyası quvvəyə mindiyi andan Razılığa
gələn Tərəflər arasında mənaca oxĢar olan Beynəlxalq Yük DaĢımaları (BYD) haqqında 1959-cu il tarixli
Avropa Konvensiyasını ləğv etdi və beynəlxalq yük daĢımaları Ģəraitini əhəmiyyətli dərəcədə yaxĢılaĢdıraraq
həqiqətən də universal, ümumdünyəvi beynəlxalq müqavilə oldu (11, s. 202). ÜGT çərçivəsində iĢlənib
hazırlanmıĢ Malların təsviri və kodlaĢdırılmasının harmonikləĢdirilmiĢ sistemi haqqında 1983-cü il tarixli
Beynəlxalq Konvensiya (Brü- ssel Konvensiyası) da gömrük məsələləri ilə bağlı bir sıra münasibətləri
tənzimləyir. Həmin Konvensiyanın iĢlənib hazırlanması və qəbul edilməsini Ģərtləndirən əsas səbəblərdən
biri ondan ibarət olmuĢdur ki, beynəlxalq ticarətdə texnoloji tərəqqi və dəyiĢikliklər yeni tələblərə cavab
verən mal qruplarının lazımi detallaĢdırılma dərəcə- sini artıq təmin edə bilməyən 1950-ci il dekabrın 15-də
Brüsseldə bağlanan Gömrük tariflərində malların təsnifatı üçün nomenklatura haqqında Konvensiyada
mühüm dəyiĢiklərin edilməsini zəruri etmiĢdir. Konvensiya 20 maddə və Konvensiyanın ayrılmaz hissəsi
sayılan Əlavədən ibarətdir. Konvensiyanın ən mühüm məqsədləri malların qiymətləndirilməsində maksimum
uyğunluğun əldə edilməsindən, gömrük tarifləri üzrə danıĢıqların aparılmasının sadələĢdirilməsindən
ibarətdir. Konvensiyanın 1-ci maddəsinə görə «malların təsviri və kodlaĢdırılmasının harmonikləĢdirilmiĢ
sistemi» dedikdə, əmtəə mövqelərini, submövqelərini, onlara aid olan rəqəmli kodları, bölmələrə, qruplara və
submövqelərə edilən qeydlərin, həmçinin harmonikləĢdirilmiĢ sistemin Ģərhi üçün Konvensiyanın
Əlavəsində göstərilmiĢ əsas təsnifat qaydalarını özündə birləĢdirən nomenklatura baĢa düĢülür. Dövlətlərin
gömrük münasibətləri təcrübəsində mühüm məsələlərdən biri ÜGTnin bütün üzv-dövlətləri üçün ümumi olan
gömrük hüquq pozuntularının aradan qaldırılmasının təmin edilməsindən ibarətdir. Bu aspekt dövlətlərin
gömrük xidməti əməkdaĢlığının mühüm istiqamətlərindən biri kimi, hələ Gömrük ƏməkdaĢlığı ġurası
yarandığı andan onun əsas məsələləri sırasında idi və bu barədə ilk tövsiyələr hələ 1953-cü ildə qəbul
edilmiĢdir. Lakin dövlətlərin gömrük qaydaları pozuntusu və 119 qaçaqmalçılıqla mübarizə sahəsində
qarĢılıqlı münasibətlərini tənzimləyən ümumi hüquqi əsas 9 iyun 1977-ci il Nayrobi Ģəhərində Gömrük
hüquqpozmalarının qarĢısı- nın alınması, təhdid edilməsi və aradan qaldırılmasına dair qarĢılıqlı inzibati
yardım haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın qəbul edilməsi olmuĢdur. Konvensiyanın mühüm xüsusiyyəti
ondan ibarətdir ki, onun müddəaları hətta bu Konvensiyada iĢtirak etməyən dövlətlərdə də faktiki olaraq
tətbiq olunur. 23 əsas maddə və 11 əlavədən ibarət olan Konvensiya 21 may 1980-ci ildə qüvvəyə minmiĢdir.
Əlavələrdə bu məsələlər qeyd olunmuĢdur: xüsusi informasiyanın toplanması və qarĢılıqlı mübadiləsi;
gömrük xidmətləri tərəfindən hüquqi hərəkətlərin yerinə yetirilməsinin təmin olunması; gömrük hüquq
pozuntularına qarĢı mübarizədə qarĢılıqlı asılılıq və s. (4, s.173). Konvensiyanın Preambulasında qeyd olunur
ki, gömrük qanun və qaydalarının pozulması təkcə dövlətlərin iqtisadi və fiskal maraqları əleyhinə
istiqamətlənməmiĢ- dir, həm də bütün sosial sferaya təhlükə yaradır. Bu xüsusən narkotik vasitələr və
psixotrop maddələrin, o cümlədən hər bir ölkənin milli dəyəri olan mədəni sərvətlərə aiddir. Ümumilikdə
Konvensiya ümumi qayda kimi, birincisi, gömrük qaydalarının pozulmasına qarĢı mübarizədə bərabər,
tarazlaĢdırılmıĢ hüquqi köməyin təqdim olunması prinsipini müəyyən edir. Ġkincisi, tərəflər Konvensiyaya
müvafiq olaraq belə kömək göstərərkən, dövlət suverenliyi, dövlət təhlükəsizliyi meyarlarına əsaslanaraq öz
milli qanunvericiliyi çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. 1983-cü ildəÜGT hüquq-mühafizə komitəsi
yaratmıĢdır. Komitə gömrük qaydalarının pozulmasına, ticarət dövriyyəsinin, əqli mülkiyyət hüquqları
sahəsində pozuntulara, o cümlədən qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik və psixotrop maddələrin qeyri-qanuni
dövriyyəsinə qarĢı mübarizənin müxtəlif aspektləri üzrə tövsiyələr verir. Göründüyü kimi, ÜGT çərçivəsində
iĢlənib hazırlanmıĢ və qəbul edilmiĢ çoxsaylı universal beynəlxalq normalar həm ÜGT-nin üzvü, həm də
üzvü olmayan dövlətlərin qanunvericilik praktikasına getdikcə daha sürətlə implementasiya olunur.
Ümumilikdə gömrük iĢinin müxtəlif istiqamətləri üzrə beynəlxalq-hüquqi normaların tanınması kimi belə
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implementasiya prosesi tədricən inkiĢaf edir. ÜGT-nin hüquqyaradıcılığının effektiv göstəricisi üzvdövlətlərin təĢkilat çərçivəsində iĢlənib hazırlanan hüquqi normalara münasibətindən asılıdır.
V.Moravetskinin fikrincə, effektliliyin formal göstəricisi qəbul olunmuĢ mətnlərin məcburi qüvvəyə
minməsindən, xüsusən onun məcburi qüvvəsini tanıyan dövlətlərin sayından asılıdır (10, s.119). Beləliklə,
gömrük iĢi sahəsində ÜGT-nin əsas fəaliyyəti vahid və uyğunlaĢmıĢ hüquqi tənzimlənmənin tətbiq
edilməsinə istiqamətlənən beynəlxalq gömrük konvensiyalarının, yəni müqavilə mexanizmlərinin iĢlənib
hazırlanmasından ibarətdir. A.N.Kozırin hesab edir ki, gömrük münasibətləri sahəsində konvensiya
normalarının əhəmiyyəti, hətta onun iĢtirakçısı olmayan dövlətlər üçün də yüksəkdir. Belə ki, beynəlxalq
müqavilələrin müddəaları həmin dövlətlərin hüquqi tənzimlənmə vasitələrinə birbaĢa təsir göstərir (7, s.90).
ÜGT çərçivəsində həmçinin qeyri-hüquqi mexanizmlərdən istifadə olunur. Bunlara ÜGT tərəfindən
müxtəlif qətnamə və tövsiyə, o cümlədən model qanunların qəbul edilməsi aiddir. Məsələn, ÜGT-nın
sessiyalarında yüklərə gömrük bəyannamələrinin verilməsi qaydaları və bəyannamələrin həqiqiliyinin təsdiq
edilməsi haqqında; yüklərin gömrük məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında; nəqliyyat növünün
məzmununun müəyyən edilməsi üçün gömrük administrasiyası tərəfindən koddan istifadə olunması
haqqında; gömrük tranzit sistemləri arasında əlaqələrin müəyyən edilməsi haqqında; gömrük fəaliyyətində
konteynerlərlə bağlı kontrabandaya qarĢı mübarizə haqqında tövsiyələr aid edilə bilər.
ÜGT-nin qəbul etdiyi Dünya ticarətinin təhlükəsizliyinin və yüngülləĢdirilməsinin Çərçivə
standartlarının təsdiq edilməsi haqqında 2005-ci il Qətnaməsi mühüm əhəmiyyət daĢıyır. Burada əslində
beynəlxalq gömrük hüququnun prinsipləri təsbit edilmiĢdir: qlobal səviyyədə malların çatdırılmasının
beynəlxalq təhlükəsizliyini və yüngülləĢdirilməsini təmin edən standartların müəyyən edilməsi; müxtəlif
ölkələrin gömrük xidmətləri arasında əməkdaĢlığın möhkəmlənməsi; gömrük strukturları və sahibkar
birlikləri arasında əməkdaĢlığın möhkəmlənməsi; malların təhlükəsiz çatdırılması üzrə yüklərin fasiləsiz
hərəkət etməsinə kömək edilməsi. Beləliklə, ÜGT öz fəaliyyətində praktiki olaraq bütün hüquqi forma və
mexanizmlərdən istifadə edir. Bu və ya digər formanın seçimi beynəlxalq gömrük münasibətlərinin
spesifikliyindən asılıdır. Lakin beynəlxalq-hüquqi normaların iĢlənib hazırlanmasında və dövlətlər tərəfindən
beynəlxalq gömrük konvensiyalarının bağlanmasında müqavilə mexanizmi sözsüz ki, əsas sayılır.
Bütövlükdə, ÜGT fəaliyyəti müasir beynəlxalq gömrük əməkdaĢlığı problemlərinin, o cümlədən gömrük
iĢində hüquq sistemlərinin uzlaĢdırılması məsələlərinin həll edilməsinə istiqamətlənmiĢdir.
ÜGT-nin milli hüquq sistemlərinin uzlaĢdırılması üzrə fəaliyyəti təkcə gömrük iĢi sahəsində vahid
hüquqi tənzimlənməyə istiqamətlənən hüquqi və tövsiyəedici normaların iĢlənib hazırlanmasından ibarət
deyil, o həm də müvafiq normaların tətbiq edilməsi, Ģərhi, zəruri hallarda normalara dəyiĢiklik edilməsi və
onlara əlavələrin olunmasının təmin edilməsi ilə məĢğul olur. Gömrük iĢi sahəsində vahid və standart
normaların iĢlənib hazırlanmasında da ÜGT digər təĢkilatların belə normaların yaradılması vasitələrindən
fərqlənir. Bu onunla izah olunur ki, ÜGT gömrük iĢi sahəsində hüquq sistemlərinin uzlaĢdırılması üzrə
müvafiq hüquqi normaların iĢlənib hazırlanması üzrə zəruri məsələləri daha yaxĢı müəyyən edir. Bu sahədə
vəziyyətin daha dərindən tədqiq edilməsi, təĢkilatın üzvdövlətləri arasında məĢvərətlərin keçirilməsi və s.
daha problemli məsələlərin dərindən öyrənilməsinə, müxtəlif ölkələrin ehtiyac və maraqlarının, onların
mövqelərinin üzə çıxarılmasına imkan verir. Bundan əlavə, ÜGT öz sərəncamında xüsusi orqanlara malikdir
ki, onlar da beynəlxalq gömrük münasibətlərinin bu və ya digər sferasında hüquq sistemlərinin
uyğunlaĢdırılması üzrə iĢlərin görülməsi və nizamlanması ilə məĢğuldur. Beləliklə, ÜGT-nin gömrük iĢi
sahəsində hüquq sistemlərinin uzlaĢdırılması üzrə fəaliyyəti onun əsas məqsədlərinin reallaĢmasının mühüm
vasitəsidir. Bu vasitə qloballaĢma Ģəraitində iqtisadi inkiĢafın əsas müasir tendensiyaları – beynəlmiləlləĢmə
və inteqrasiya istiqamətlərində fəaliyyət göstərir.
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NÜVƏ TERRORĠZMĠ
Nüvə silahlarının istehsalı, yayılması və bəzi dövlətlərin bu silahları əldə etməsi nəticəsində insanlar
ciddi təhdidlə üz-üzə qalmışdır. Bu təhdidin adı nüvə terrorizmidir. Nüvə terrorizmi terror hücumlarının ən
təhlükəli formasıdır. Terror təşkilatlarının nüvə silahlarını əldə etməsi beynəlxalq münasibətlər üçün böyük
təhditdir. Bu məqalədə nüvə terrorizmi anlayışı, onun beynəlxalq münasibətlərə təsiri və beynəlxalq
nəticələri araşdırılmışdır.
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ЯДЕРНЫЙ ТЕРРОРИЗМ
В результате производства, распространения и приобретения ядерного оружия некоторыми
государствами люди столкнулись с серьезными угрозами. Название этой угрозы - ядерный терроризм. Ядерный терроризм - самая опасная форма террористических нападений.риобретение террористическими организациями ядерного оружия представляет собой серьезную угрозу международным отношениям. В этой статье рассматривается концепция ядерного терроризма, его влияние на
международные отношения и его международные результаты.
Ключевые слова: терроризм, угрозы, террористические организации, ядерное оружие
Pari MAMMADOVA
master, Baku State University
NUCLEAR TERRORĠSM
As a result of the production, dissemination and the acquisition of nuclear weapons by some states,
people have faced serious threats. The name of this threat is nuclear terrorism. Nuclear terrorism is the most
dangerous form of terrorist attacks. The acquisition of nuclear weapons by terrorist organizations is a major
threat to international relations. This article examines the concept of nuclear terrorism, its impact on
international relations and its international outcomes.
Key words: terrorism, threats, terrorist organizations, nuclear weapons
Nüvə terrorizmi ilə terroru məqsədlərinə çatmaq üçün güclü bir vasitə kimi görən müxtəlif terror
təĢkilatlarının fəaliyyətlərinin geniĢlənməsi arasında ciddi bir əlaqə vardır. Otuzdan artıq ölkədə təxminən
450-si sənaye və 100-dən çoxu elmi məqsədli olmaqla qurulan reaktor, 10000-dən artıq kütləvi qırğın silahı
mövcud olmaqdadır. Bu vəziyyət də terror təĢkilatlarının fəaliyyətlərini geniĢləndirmələri, dünyanın ən
qızğın regionlarında terror hadisələri törətmələri üçün əlveriĢli imkan yaratmaqdadır. (12)
Nüvə terrorizmi terrorist hücumlarının ən təhlükəli və ən çox zərər verə biləcək formasıdır və bir çox
formada özünü göstərə bilər. Bunlardan ən təhlükəlisi nüvə silahlarının oğurlanaraq istifadə olunması
təhdidir. Kütləvi qırğın silahlarının istehsalı üçün istifadə olunan materialların oğurlanması və ya qeyriqanuni yollarla əldə edilməsi də oxĢar bir təhdiddir. Elmi məqsədli istifadə olunan nüvə müəssisələrinə
istiqamətlənmiĢ hücumlar isə geniĢ ərazilərə, su qaynaqlarına radiasiyanın yayılmasına və insan həyatına
təhlükə yarada biləcək daha ciddi bir çox faciəyə yol aça bilər. Sadəcə son 20 il içərisində Avropa və
Amerikada nüvə təhlükəsinin artmasına səbəb ola biləcək 150-dən artıq hadisənin gerçəkləĢdiyi
bildirilməkdədir. (2)
Soyuq müharibə öncəsi, terrorizmin ümumi izahatı ―bir insanı öldürüb milyonları qorxutmaq üçün
həyata keçirilən simvolik bir hərəkət‖ Ģəklində verilirdi. 11 sentyabr 2001-ci ildə ABġ-a qarĢı həyata
keçirilən terror hadisəsindən sonra ―qaydalar‖ dəyiĢdi və baĢ verən terror hadisələrinin xarakteri insanların
kütləvi Ģəkildə öldürülməsi istiqamətində dəyiĢməyə baĢladı. Terroristlərin kütləvi qırğın silahlarından
istifadə etmək kimi Ģantajlar etməsi, ya da nüvə terrorizminin meydana çıxması bunun ən böyük səbəbləridir.
Nüvə terrorizmi Ģəxslərin və ya terrorist qruplaĢmaların siyasi, iqtisadi məqsədləri uğruna nüvə və
kimyəvi silahları insanları kütləvi Ģəkildə öldürmək, ətraf mühitə zərər vermək, psixoloji narahatlıq yaratmaq
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üçün istifadə olunması və ya istifadə təhdidini nəzərdə tutan hərəkətləri həyata keçirməsidir.
Nüvə terrorizmi terroristlərə çox vacib üstünlüklər verməkdədir. Bunun ən böyük səbəbi nüvə
silahlarının çox sayda insanlara zərər verə bilməsi və mətbuatın diqqətini geniĢ əhatədə çəkə bilməsidir.
1990-cı illərdə nüvə terrorizminin meydana çıxmasının səbəbləri bunlardır: Ġlk öncə, SSRĠ-nin süqut
etməsindən sonra kütləvi qırğın silahlarının bütün növləri üzərində nəzarət azalmıĢdır. Ġkincisi, informasiya
texnologiyasının inkiĢafı ilə birlikdə insanların internet üzərindən kütləvi qırğın silahlarının istehsalı üçün
elmi və texniki bütün məlumatları əldə etməsi asanlaĢmıĢdır. 1995-ci ildə Aum Shinriki terrorist qruplaĢması
tərəfindən Tokio metrosunda kimyəvi maddə ―sarin‖ istifadəsi terroristlərin kütləvi qırğın silahlarını əldə
etməsinin və istifadə etməsinin ilk nümunəsi idi. (3)
Dövlətlər üçün ən böyük təhlükələrdən biri nüvə silahlarının terror qruplaĢmaları tərəfindən
oğurlanması və istifadəsidir. Nüvə silahı istehsalında istifadə olunan maddələrin terroristlərin əlinə keçməsi
də eyni dərəcədə təhlükəlidir. Tibb və sənayedə geniĢ Ģəkildə istifadə olunan radioaktiv resurslara nəzarətin
edilməməsi bu maddələrin çox hissəsinin itirlməsinə yol açmıĢdır və terrorist qruplaĢmaların bunları əldə
etməsi asanlaĢmıĢdır.
Nüvə silahından istifadə etməklə edilər terror hücumlarının bir nümunəsi 23 noyabr 1995-ci ildə
Rusiyada baĢ vermiĢdir. Terroristlər Moskva Ġzmaylovski parkına radioaktiv izotop 137 və dinamitli atom
bombası yerləĢdirərək Ģəhəri bombalamağı planlamıĢdılar. Bomba terroristlər tərəfindən partladılmadan
öncə, son anda, yerli televiziya kanalına bildirilmiĢdir. Bu da Rusiyadakı çeçen terroristlərin nüvə silahlarını
əldə edə bildiklərinin və onlardan istifadə edə biləcəklərinin sübutu idi. SSRĠ-nin dağılması beynəlxalq nüvə
təhlükəsizliyi üçün qorxunc bir təhlükə yaratmıĢdır. Çünki SSRĠ-ə aid bütün kütləvi qırğın silahları
müstəqilliklərini qazanan dörd ölkə arasında bölüĢdürülmüĢdür. Kütləvi qırğın silahlarının Qazaxıstan,
Belarus və Ukraynadan Rusiyaya gətirilməsi üçün siyasi və iqtisadi qarıĢıqlıq içində ciddi bir diplomatik səy
göstərmiĢdir. Rusiya Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən 2000 nüvə bombasının Rusiyaya aparıldığı
bilinməkdədir, lakin bütün kütləvi qırğın silahlarının qoruma altına alındığına və təhlükəsiz Ģəkildə
gətirildiyinə bir zəmanət yoxdur. 1991-ci ildə ABġ Təhlükəsizlik naziri D.Cheney ―Meet the Press‖ qəzetinə
verdiyi müsahibədə SSRĠ-nin nüvə silahlarına 99% nəzarət zəmanəti verməsi vəziyyətində belə 250 nüvə
silahının nəzarətsiz qaldığını bildirmiĢdir. (7)
Terroristlərin fəaliyyətində kütləvi qırğın silahından istifadə təhdidi bugün də ciddiyyətini
qorumaqdadır. ABġ-ın ―qara siyahısında‖ yer alan 33 beynəlxalq terrorist qruplaĢmasının çoxu nüvə silahı
istehsalı üçün istifadə olunan maddələrə maraq duymaqdadır.
Əl-Qaidə terror təĢkilatının lideri Usame Bin Laden 1998-ci ildə kütləvi qırğın silahlarının əldə
edilməsini bir ―dini məqsəd‖ Ģəklində vurğulamıĢdır. Əfqanıstanda Əl-Qaidə tərəfindən dəstəklənən təhsil
düĢərgələrində terror qruplaĢma üzvlərinə internetdən, elmi və texniki resurslardan, konfranslardan kimyəvi,
bioloji, nüvə və radioloji silahlarla əlaqəli məlumatlar verilməkdəydi. Həmçinin, Əl-Qaidənin təhlükəli
kimyəvi maddə və toksinlər əldə etmək üçün cəhdlər etdiyi də bilinməkdədir. Əl-Qaidənin Əfqanıstandakı
―bürosunda‖ mövcud olan sənədlərin Bin Ladenin nüvə silahı istehsalı üçün düĢünüləndən daha ciddi
layihələri olduğu ortaya çıxmıĢdır. Bin Laden və Əl-Qaidə terror qruplaĢması üzvləri tərəfindən dəfələrlə
nüvə silahı istehsalında istifadə olunan maddələri əldə etmə cəhdləri göstərilmiĢdir, lakin bu maddələri əldə
etdiklərinə dair dəqiq bir məlumat yoxdur. (1)
Rusiya kəĢfiyyat xidməti 1998-ci ildə Bin Ladenin idarə etdiyi Pakistanlı terrorist qruplaĢmaya nüvə
silahı istifadəsində istifadə olunan, məlum olmayan miqdarda uran satmağa çalıĢan bir qrup terroristin ələ
keçirildiyini bildirmiĢdir. ABġ kəĢfiyyat xidməti Ladenin atom bombası istehsalı üçün istifadə olunan
yüksək səviyyədə radioaktiv maddələri əldə etməsindən Ģübhələndiyini vurğulamıĢdır. Bu maddələrin atom
bombası istehsalından əlavə, atmosferin çirkləndirilməsi üçün istifadə olunacağı düĢünülməkdədir. (6)
Harvard Universiteti nüvə silahları tədqiqatçısı M.Bann, Bin Ladenin nüvə resurslarını əldə etməsinə
heç Ģübhə duymadığını bildirmiĢdir. Ġsrail və Rusiyadan gələn hesabatlara görə Bin Ladenin köhnə Sovet
nüvə resurslarına və silahlarına çatmaq üçün çeçen terroristlərlə iĢbirliyi etdiklərinə dair sənədlər vardır.
Sankt Peterburq Times qəzeti ABġ idarəçiliyinin verdiyi məlumatları araĢdıraraq amerikan kəĢfiyyat
xitmətlərinin sübutlarına görə Bin Ladenin Əfqanıstanda nüvə silahı istehsalı üçün qurulan gizli
laborotoriyası olduğunu bildirmiĢdir. Lakin Bin Ladenin faktiki olaraq, kimyəvi, bioloji və ya nüvə silahı
istehsal etdiyinə dair bir sübut yoxdur.
New York Daily News qəzeti 1996-cı ilində pul transfer etməyə çalıĢarkən tutulan və daha sonra ƏlQaidə terror təĢkilatından ayrılan Camal Əl Fadlin ifadələrinə əsaslanaraq, Əl Qaidə təĢkilatının yeganə
məhbus üzvü Mamdu Mahmud Salimin 1993-cü ildə Bin Ladenin nüvə silahı əldə etməyə cəhdlərindən
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yazmıĢdır. Al Fadlin yüksək zənginləĢdirlmiĢ uran satın almaq üçün Sudan idarəçiliyi ilə görüĢdüyü və 1,5
milyon dollar qarĢılığında alınan maddənin özü tərəfindən M.Salimə verdiyi açıqlanmıĢdır. Bu cür xəbərlər
terroristlərin nüvə silahı istehsalı mövzusunda nə dərəcə uğurlu olacaqları məsələsini gündəmə
gətirməkdədir.
1997-ci ildə Kevin Onil tərəfindən hazırlanan və daha sonra web səhifəsində yayımlanan sənəddə
terroristlərin nüvə və ya radiasiya saçan bir silah istehsal edib etməyəcəkləri barədə tədqiqatlar aparmıĢdır.
Sənəddən çıxan nəticəyə baxılsa terroristlərin nüvə silahı istehsalı üçün lazımlı bütün maddələri əldə etməsi
çox çətindir. Buna baxmayaraq, terrorist qruplaĢmaların bu imkanlara nüvə resursları oğurlama yoluyla
zamanla çata biləcəyi ehtimalı yüksəkdir. Lakin terror qruplarının resurslardan nüvə silahı istehsal edə bilmə
tutumlarını qiymətləndirmək olduqca çətindir. (4)
Dövlətin faktiki dəstəyi olmadan yaxĢı təĢkil edilən və maliyyələĢdirilən terror qrupların resurslardan
nüvə silahı istehsal edə bilməsi üçün lazımlı ustalığa və təsisata sahib olmaları mümkündür.
1970-ci illərdə Cənubi Afrikada nüvə silahı istehsalı üçün öncə kəĢfiyyat xidmətlərinin təsbit etməsi
üçün bəsit texnika istifadə etdiyi kimi, terroristlər də silah istehsalı üçün kiçik bir təsisat istifadə edə bilərlər.
Terror qruplarına silah istehsalı üçün Cənubi Afrikada istifadə olunan təsisatların yarısı kifayət edə bilər.
Terroristlərin bu silahları fəaliyyətlərində istifadə edib və ya etməyəcəklərinə cavab vermək bir az daha
çətindir. Daha əvvəlki zamanlarda tədqiqatçılar nüvə terrorizmin meydana çıxmasınn mümkünsüz olduğunu
bildirməkdəydilər, lakin yaĢadığımız zamanda bunu təkrarlamaq doğru olmaz. (8)
Bügünün terroristləri siyasi məqsədlə deyil, dini motivlərlə hərəkət etməkdədirlər və hədəfləri mümkün
olduqca daha çox insan öldürməkdir. Buna görə də əllərinə nüvə silahı keçdiyi zaman istifadə edəcəklərindən
Ģübhə edilməməlidir. Hazırkı günə qədər terroristlərin fəaliyyətlərində nüvə silahından istifadə etməməsi,
terror qruplaĢmalarının qarĢısındakı ciddi siyasi maneələrlə izah oluna bilər. 1990-cı ildə CIA terrorist
qruplaĢmaların fəaliyyətlərində nüvə silahı istifadə etmək mövzusundakı narahatçılıqlarının ―dəstəkləyici‖
itirmə qorxusuna görə davam edəcəyi nəticəsinə gəlmiĢdir. (11)
Müasir nüvə təhlükəsizliyi problemləri çərçivəsində nüvə terrorizmi problemi və onun qarĢısının
alınması yolları fəal müzakirə predmetinə çevirilib. Bu problemin aktuallaĢması 2001-ci il 11 sentyabr
hadisələri ilə əlaqələndirilir.
Dünyada asimmetrik müharibə vasitələrinin və xüsusilə də, qeyri-dövlət ekstremist təĢkilatların
yayılması ilə, bu təĢkilatların nüvə silahlarının əldə etməsi və onların asimmetrik münaqiĢə zamanı istifadəsi
təhlükəsinin artmasına səbəb olmuĢdur. Problemi 1990-2000-ci ildə meydana gələn digər amillər də
ciddiləĢdirir.
Birincisi, 1990-cı illərin əvvəllərində iki nüvə fövqəldövlətindən biri olan SSRĠ-nin dağılması ilə, bu
ərazidə olan nüvə silahları məsələsi beynəlxalq gündəmə gəlmiĢdir. Ukrayna, Belarus, Qazaxıstanın
ərazisində yüzlərlə nüvə baĢlığı və onların strateji daĢıyıcıları qalmıĢdır. 1992-ci ilin may ayında SHS-1
müqaviləsinə ABġ və SSRĠ-nin dağılmasından sonra ərazisində bu növ silahlar olan dörd müstəqil dövlət
(Rusiya, Ukrayna, Belarus, Qazaxıstan) Lissabon protokolunu imzalamıĢdır. Bu sənədə əsasən, Ukrayna,
Belarus və Qazaxıstan olan strateji-nüvə vasitələrinu ya məhv etməli, ya da Rusiyaya təhvil verməli idi. Bu
proses 2000-ci illərin əvvəllərinə qədər davam etmiĢdir. (9)
SSRĠ-nin dağılması ilə aktuallaĢmıĢ ―Sovet nüvə mirası‖ probleminin tənzimlənməsi sözü gedən yeni
müstəqil dövlətlərdə kəskin iqtisadi və siyasi böhranla müĢahidə olunurdu. Bu zaman, bu dövlətlərdə olan
siyasi sistemin sabitliyinin təmin olunması və dezinteqrasiya prosesinin davamı ilə bağlı təhlükələr, mövcud
nüvə imkanlarının qorunulması məsələləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Real böhran içində olan dövlətlər,
Ģübhəsiz ki, ixtiyarında olan nüvə təhlükəsizliyini təmin etməkdə ciddi çətinliklərlə üzləĢmiĢlər.
1990-2000-ci illərdə Ġran öz nüvə proqramının inkiĢafını sürətləndirməyə çalıĢır. Bu isə, onun Qərblə
onsuz da gərgin olan münasibətlərini daha da gərginləĢdirmiĢdir. Beynəlxalq qadağa və sanksiyalara
baxmayaraq nüvə və raketlər sahəsində Ġran ġimali Koreya, ÇXR, Pakistan və Rusiya ilə müəyyən
əməkdaĢlıq münasibətlərini qura bilmiĢdir. Beləliklə, həmin dövrdə faktiki olaraq, Ġranda nüvə sahəsində
aparılan iĢ nüvə silahlarının yayılmaması rejimi çərçivəsində olan beynəlxalq nəzarət sistemindən kənarda
qalmıĢdır. Bu isə, heç Ģübhəsiz ki, nüvə texnologiyalarının və müvafiq komponentlərin müxtəlif, o
cümlədən, ekstremist qruplaĢmaları tərəfindən ələ keçirilməsi təhlükəsinin artmasına səbəb olmuĢdur. (10)
Terroristlərin kütləvi qırğın silahlarını əldə etmə və istifadə etməsi barəsində diqqət yetirilməsi lazım
olan əsas nöqtələrdən biri, Qərb siyasəti ilə açıq qarĢıdurma içərisində olan dövlətlərin terroristlərin bu növ
silahları əldə etməsində oynaya biləcəyi roldur. Terrroristlərin sponsor dövlətlərdən bir çox mövzuda dəstək
aldıqları məlumdur. Lakin nüvə silahları kimi həssas mövzularda terrorizmin yanında yer alıb almayacaqları
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nəzərdən keçirilməsi lazım olan nöqtədir. Terror qruplarının dövlət dəstəkli kütləvi qırğın silahları
proqramlarına sahib olması bu yolda aĢılması lazım olan bir çox maneənin arxada buraxılması anlamına
gələcəkdir. Bu növ imkanlara sahib olduqları təqdirdə bu qruplar üçün nüvə, kimyəvi və bioloji maddələri
kütləvi qırğın üçün uyğun və təsirli silahları çevrilməsi problemi böyük miqdarda azalacaqdır. Terrorizmi
fəal olaraq dəstəkləyən dövlətlərin gizli olaraq kütləvi qırğın silahlarının əhatə dairəsini geniĢləndirməyi
cəhdlərində olduğu təxmin edilməkdədir. Bu ölkələrin öz regional fəaliyyətlərini geniĢləndirmək üçün, ya da
hegemon beynəlxalq sistemin hakim güc quruluĢuna qarĢı qoymanın bir vasitəsi olaraq, kütləvi qırğın
hallarını dəstəkləmə ehtimalı narahatçılığa səbəb ola biləcək haldır. (13)
Beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiĢ normalara riayət etməkdən qaçan Sudan, ġimali Koreya kimi
dövlətlərin arasında xüsusilə, Ġran daha öncə terroristlərə etdiyi yardımlarla böyük narahatçılıq
doğurmaqdadır. Çünki bu dövlətlərdən biri terroristlərin kütləvi qırğın hücumunu geopolitik çərçivədə
dəyərləndirdiyi təqdirdə, kütləvi qırğın cəhdinin həyata keçirilməsi mümkün ola biləcəkdir. Lakin bu ehtimal
nə qədər ciddi bir təhlükə olaraq görünsə də, dövlətlər tərəfindən könüllü Ģəkildə terrorist qruplarına nüvə
silahı verilməsi mümkün görülməməkdədir. Hücuma uğrayan dövlət və ya beynəlxalq toplum tərəfindən
nüvə silahlı hücumunda olma təhlükəsi, nüvə silahlarına sahib terrorist qruplaĢmaların üzərindəki nəzarəti
itirmə qorxusu və nüvə silahlarının baĢqa bir tərəfə verilməsinin istənməməsi kimi faktorlar dövlətlərin bu
nöc sponsorluqda olmasını əngəlləməkdədir.
Həmçinin, əgər bir terrorist qrupun kütləvi qırğın hücumunu belə bir dövlətin təmin etdiyi silahlar ilə
həyata keçirdiyi ortaya çıxarsa, bu dövlətə qarĢı beynəlxalq səviyyədə hərbi müdaxilə gerçəkləĢə bilər. Son
olaraq, kütləvi qırğın tutumuna sahib olmaq istəyən terrorist qrupların öncədən təxmin edilməyəcək hərəkət
tərzindən ötrü, terrorist qruplaĢmalara dəstək verən bir dövlət heç bir zaman terrorist qruplaĢmanın bu silahları
ona qarĢı istifadə etməsi ehtimalnı gözdən çıxara bilməz. (5)
Buna baxmayaraq, 2005-ci ilin fevral ayında ġimali Koreyanın nüvə silahlarına sahib olduğuna dair
etdiyi açıqlamalar, bu mövzuda narahatçılıq doğurmaqdadır. Xüsusilə də, ġimali Koreyanın daha öncə digər
dövlətlərə atom bombası satdığı gözə alınsa, bu narahatçılıq baĢa düĢüləndir. Lakin dövlətlərin bu cür
dəstəkləri etməsi ehtimalından daha çox dövlət elm və hərbi sahədə olan Ģəxslərin maddi və ideoloji
səbəblərdən dolayı terrorist qruplaĢmalara nüvə silahı və ya nüvə silahı istehsalı üçün lazımlı təsisat, resurs
və məlumat vermək mövzusunda kömək edə biləcəkləri ehtimalı daha yüksəkdir.
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Təbii inhisarda informasiya təminatı – informasiyanın idarəetmə sistemi və tam idarəetmə prosesi ilə
əlaqəsi başa düşülür.
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid təbii inhisar qarşısında yeni tələblər qoyur. Müəssisənin
səmərəli idarə edilməsini təmin etmək üçün laızm olan daxili və xarici informasiyaların məcmusu
informasiya mühitini təşkil edir. Informasiya mühiti iki hissəyə bölünür: virtual və real.
Informasiya texnologiyaları dedikdə müəssisənin idarə edilməsində informasiyanın dəyişilməsinin
avtomatlaşdırılmış prosesi başa düşülür. Müəssisəyə informasiya texnologiyalarının inteqrasiyanın həyata
keçirilməsinin bir çox variantları mövcuddur. Bunlar onun qarşısında müxtəlif strateji imkanlar açır.
Açar sözlər: informasiyatəminatı, informasiya mühiti, virtual informasiya, real informasiya, informasiya
sistemi, korporativ informasiya sistemi, texnoloji keçid, korporativ mədəniyyət
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РОЛЬ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ИДЕНТИФИКАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Под понятием естественной монополии понимается система управления информацией и полный
процесс управления.
Переход к рыночной экономике в Азербайджане предъявляет новые требования к естественной
монополии. Комплекс внутренней и внешней информации, который является основой для эффективного управления предприятием, формирует информационную среду. Информационная среда разделена на две части: виртуальную и реальную.
Информационные технологии означают автоматизированный процесс изменения информации в
управлении предприятием. Существует множество возможностей для предприятия по интеграции
информационных технологий. Они открывают перед собой различные стратегические варианты.
Ключевые слова: информация, информационная среда, виртуальная информация, реальная информация, информационная система, корпоративная информационная система, технологический
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THE ROLE OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES
IN THE IDENTIFICATION OF INVESTIGATION OF INVENTORY
The concept of natural monopoly is an information management system and a complete management
process.
The transition to a market economy in Azerbaijan places new demands on the natural monopoly. The
complex of internal and external information, which is the basis for effective enterprise management, forms
the information environment. The information environment is divided into two parts: virtual and real.
Information technology means an automated process for changing information in enterprise
management. There are many opportunities for an enterprise to integrate information technology. They open
up various strategic options.
Key words: information, information instruction, virtual information, real information, information
system, corporate information system, technological transfer, corporate culture
Təbii inhisarda informasiya təminatı – informasiyanın müəssisəsinin idarəetmə sistemi və tam idarəetmə
prosesi ilə əlaqəsi deməkdir. O, idarəetmə funksiyalarının hamısını və ya bəzilərini əhatə edə bilər. Məsələn:
proqnozlaĢdırma və planlaĢdırma, uçot və təhlil. Bu, funksional idarəetmənin informasiya təminatının
spesifik anlarını qiymətləndirməyə imkan verir.
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Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid təbii inhisar qarĢısında yeni tələblər qoyur. Ön plana iqtisadi
və bazar Ģərtləri çıxır, çevikliyə tələblər artır. Elmi-texniki tərəqqi və ətraf mühitinin dinamikası müasir
müəssisələri daha mürəkkəb sistemlərə çevirir.
Informasiya mühiti – müəssisələrinin səmərəli idarə edilməsini təmin etmək üçün lazım olan daxili və
xarici informasiyalarının məcmusudur.
Sahibkar üçün idarəetmənin səmərəliliyi yeni ideyaları həyata keçirmək və bu əsasda maksimal gəlir
əldə etmək üçün səmərəli qərar qəbul etmək deməkdir.
Ġnformasiya mühiti iki hissəyə bölünür: virtual və real. Virtual mühit insanın onu əhatə edən dünyanı
dərk etmə nöqteyi-nəzərindən sərhədə malik deyil. Real mühit sahibkarların instrumental vasitələrdən
istifadə etmə səviyyəsindən asılı olan mühitdir. Real informasiya mühitində sahibkarlar həm ənənəvi
vasitələrdən, həm də yeni texnologiyalardan istifadə edə bilərlər. Ənənəvi vasitələr telefon kitabçasının,
reklam vasitələrinin, müxtəlif növ müsabiqələrin elan edilməsi nəticəsində görüĢlərin təĢkili, danıĢıqlar və
bilavasitə müqavilələrin bağlanması yollarını istifadə etməklə sifariĢçilərin axtarılmasını nəzərdə tutur.
Informasiya texnologiyaları dedikdə müəssisənin idarə edilməsində informasiyanın dəyiĢdirilməsinin
avtomatlaĢdırılmıĢ prosesi baĢa düĢülür. Müəssisəyə informasiya texnologiyalarının inteqrasiyanın həyata
keçirilməsinin bir çox variantları mövcuddur və bunlar onun qarĢısında çüxtəlif strateji imkanlar açır.
Strateji uyğunluq. Informasiya texnologiyalarının strateji təsiri müxtəlif sahə və firmalarda, hətta
ayrıca götürülmüĢ müəssisədə də müxtəlifdir. Son zamanlar ĠT vasitəsilə inkiĢafının strateji imkanlarını
güclü Ģəkildə geniĢləndirən müəssisələrin sayı artır. Strateji uyğunluğun fərqi anlayıĢı informasiya
texnologiyalarının idarə edilməsinə yanaĢmaların müxtəlif olması tələbini baĢa düĢmək üçün çox vacibdir.
Korporativ mədəniyyət. TəĢkilatın sərvətlərində təcəssüm edilir və onun strateji proseslərində əks
etdirilir.
Texnoloji keçid. ĠT-nin sürətli inkiĢafı onların idarəetmədə tətbiqinə tələbatı artırır. Bu məsələyə
etinasız yanaĢma öz aralarında pis uyğunlaĢan səmərəsiz ―texnologiya adaları‖ yaradır. Halbuki, yeni
texnologiyaların tətbiqi bir çox hallarda müəssisənin fəaliyyətinin səmərəliliyinə birbaĢa təsir edir. Insanlar
öyrənməyə və davranıĢlarını dəyiĢməyə qadir olduqda müvəffəqiyyət qazanırlar. Ona görə də ĠT-yə müəssisə
daxilində insanların intellektual imkanlarını geniĢləndirmək aləti kimi də baxırlar. ġƏxslərin davranıĢında
dəyiĢiklik olmasa, istənilən texniki nailiyyət təĢkilati səviyyədə uyğunsuzluqla nəticələnəcək.
Texniki vasitələr yüksək sürətə, lazımi həcmdə daxili və xarici yaddaĢa, hipermətnli informasiya emalı
imkanına, mühitdə çevikliyə və real vaxtda ətraf mühitlə operativ əlaqəyə malik olmalıdır. Informasiya
texnologiyalarının imkanlarından istifadə sahibkara real mühiti daha səmərəli geniĢləndirməyə imkan verir.
Daha çox istifadə edilən Ģəbəkə informasiya texnologiyası Ġnternetdir. Internet sahibkar fəaliyyətində vacib
rol oynayır.
Ġnternetin istifadəsi müəssisə üçün prinsipial yeni imkanların həyata keçirilməsinə imkan verir və bu
imkanlar aĢağıdakılardır: böyük korporasiyalarla bir yerdə rəqabətin təĢkili, daxili və xarici bazarlarda
istehlakçıların öz məhsullarına cəlb edilməsi, biznes üzrə partnyorun axtarıĢı, məsələn, sərfəli Ģərtlərlə ilkin
xammal, material, enerji resursları və s. istehsal vasitələri istehlakçılarının axtarıĢı. Ġnternetin ticarətdə,
maliyyə fəaliyyətində, kadr seçimində, lazımi məsləhət xidmətlərinin alınması sahəsində sahibkarlığın
inkiĢafına təsiri daha çox hiss edilir.
Sahibkarlığın inkiĢafı ilə müəssisədə operativ informasiyanın həcminin artımı və daha səmərəli qərarın
qəbul edilməsi üçün analitik informasiya tələbinin olması müĢahidə edilir. Bununla əlsaqədar sahibkarlar
avtomatlaĢdırılmıĢ iĢ yerləri və kompüter Ģəbəkələri yaratmağa can atırlar. Bu mərhələdə informasiya
texnologiyalarının istifadə edilməsində olan çətinlikləri, onları aradan qaldırmaq yollarını və sahibkarlıq
üçün informasiya texnologiyalarının mümkün inkiĢaf perspetivlərini nəzərə almaq lazımdır.
Hər bir müəssisədə olan problemlərin təhlili, qərar qəbul etmək, əməliyyatlara nəzarətin, yeni məhsul və
xidmətlərin yaradılması üçün informasiyaya ehtoyac var.
Ġnformasiya – idarəetmə məsələlərinin həlli üçün istifadə olunan dərk və emal edilən verilənlərdir.
Verilənlər təĢkilatda və onun sərhədlərindən kənarda baĢ verən proses və hadisələri əks etdirir.
Müəssisənin müvəffəqiyyətli fəaliyyəti üçün kifayət qədər informaisya əldə etmək lazım gəlir. Bunun
üçün verilənləri toplamaq, onları iĢləmək, sonrakı istifadəçilər üçün rahat formaya salmaq və alınan
nəticələri istifadəçilərə ötürmək tələb olunur. Istifadəçi yığılacaq verilənləri dəqiqləĢdirə, həmçinin tamlıq,
dəqiqlik və alınan nəticələrin təqdim edilmə forması nöqteyi-nəzərindən onların emal üsullarına düzəliĢ verə
bilər.
Tranzaksiyaların iĢlənilməsi sistemləri müəssisəsinin cari əməliyyarlarına xidmət etmək üçün bazadır.
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Onlar müntəzəm tranzaksiyaları yerinə yetirən və qeydiyyatdan keçirən kompüter sistemlərini tərənnüm
edirlər. Buna misal olaraq mehmanxanada yerin ehtiyatda saxlanması, əməkhaqqının verilməsi, məhsulun
boĢaldılması və s. götürə bilərik.
Əməliyyat səviyyəsində məqsəd və resurslar müəyyən edilmiĢ və strukturlaĢdırılmıĢ olur. Yalnız
tranzaksiyanın müəyyən xüsusiyyətlər yığımına uyğun olub olmaması təyin edilməlidir ki, sistem onu yerinə
yetirsin.
Professional və ofis sistemləri ixtisasçıların müxtəlif bilik sahələrində informasiya tələbatlarına və
verilənlərin emalını yerinə yetirən xidməti personalın tələbatlarına xidmət edirlər.
Müəssisənin elmi və konstruktor bölmələri üçün olan ekspert sistemləri, avtomatlaĢdırılmıĢ
layihələĢdirmə sistemləri (ALS) yeni biliklərin yaradılmasını təmin edir, bu biliklərin və müəssisəni praktik
fəaliyyətinin inteqrallaĢmasına kömək edir. Müasir qrafik sistemlər obyektlərin görünüĢünün obrazını yaradır
və istifadəçiyə imkan verir ki, özünü reallıqda təsəvvür etsin. Kompüterlə yaradılmıĢ informasiya sistemləri
olan bu dünyada istifadəçi öz fəaliyyətinin bu obyektlərə təsirini imitasiya edə bilir.
Tranzaksiya sistemlərindən qəbul olunan verilənlər müntəzəm olaraq AĠS-də ümumiləĢdirirlir, iĢlənirli
və hesabatlar tərtib edilir. AĠS adətən əvvəldən məlum və nəticəsi olan suallara cavab verir. Bu sistemlər
çevik deyil və məhdud analitik imkanlara malikdirlər.
Yüksək səviyyəli rəhbər iĢçilərin qərarlarını dəstəkləyən sistemlər. Bu sistemlər təĢkilatın strateji
səviyyəsinə xidmət edirlər və qeyri-strukturlu qərarlarla iĢ üçündürlər. Onlarda xarici mühit haqqında
verilənlərdən (yeni vergi qanunları, digər təĢkilatlar haqqında məlumatlar) istifadə nəzərdə tutulur. Bu
sistemlərə müəssisənin müxtəlif informaisya sistemlərindən məlumat daxil olur. Yüksək səviyyəli rəhbər
iĢçilərin qərarlarını dəstəkləyən sistemlər geniĢ telekommunikasiya və qrafik vasitələrə malik olurlar. Belə
sistemlər aĢağıdakı tip məsələlərdə konseptual qərarların hazırlanması üçün nəzərdə tutulur:
- Biznes necə olmalıdır?
- Ġnvestisiya üçün tələb olunan vasitələri necə əldə etməli?
- Gələcəkdə necə və hansı səviyyəli mütəxəssislər lazım ola bilər?
Təqdim olunan ĠS təsnifatı müfəssəl deyil və informasiya sistemləri tədqiqinin yalnız bir aspektini əks
etdirir.
Müxtəlif informasiya sistemləri bir-biri ilə sıx əlaqəlidirlər. Tranzaksiya sistemləri – digər bir ĠS-nin
əsas verilənlər mənbəyidir. Halbuki rəhbərliyin qərarlarını dəstəkləyən sistemlər – aĢağı səviyyəli sistemin
verilənlərinin istifadəçiləridir.
Bu gün bazarda ĠS-in istifadəsindən əldə edilən inteqrasiya səmərəsini almağa imkan verən məsələn həll
edən texniki və proqram vasitələri var. Bu vasitələr müəssisənin bölmələri arasında maneəsiz informasiya
axınını təmin edirlər.
Müəssisənin korporativ informasiya sistemi adlandırdığımız ĠS-ə olan tələblər aĢağıda sadalanır:
1. Sistemin funksional tamlığı;
2. Informasiya sisteminin lokallaĢdırılması;
3. Informasiyanın dəyərli təhlükəsizliyi;
4. Məsafədən müraciətin olması və paylanmıĢ Ģəbəkədə iĢ;
5. Sistemin adaptasiya və müĢayiəti üçün instrumental vasitələrin olması;
6. Müəssisədə fəaliyyət göstərən əvvəllər hazırlanmıĢ ĠS və digər proqram vasitələri arasında verilənlər
mübadiləsinin təmin edilməsi;
7. Informasiyanın birləĢdirilməsi imkanı;
8. Ġstismar zamanı sistemin vəziyyətinin təhlili üçün xüsusi vasitələrin olması.
Xarici və ölkə təcrübəsinin ümumiləĢdirilməsi KĠS- təĢkili üçün lazım olan qaydalarını yaradılmasını
imkan verir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ DÜNYA BAZARINA ĠNTEQRASĠYA OLUNMASINDA
ĠDXAL-ĠXRAC ƏMƏLĠYYATLARININ YERĠ
Azərbaycan Respublikasının dünya bazarına inteqrasiya olunmasında idxal-ixrac əməliyyatlarının
yeri böyükdür. Ölkəmizin dünya ölkələri ilə olan xarici ticarət həcmi daim artmaqdadır. Azərbaycanın bir
çox dünya dövlətləri ilə strateji və məhsuldar xarici-iqtisadi əlaqələri, iqtisadi əməkdaşlıq sazişləri və
beynəlxalq əməkdaşlıq müqavilələri vardır. Beynəlxalq təşkilatlarla olan sıx əməkdaşlığın ölkəmizin dünya
bazarına inteqrasiya olunmasında böyük rolu vardır.
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PLACE OF IMPORT-EXPORT DISTRIBUTION IN AZERBAIJAN REPUBLIC'S
INTEGRATION TO WORLD MARKET
The role of import-export operations in the integration of the Republic of Azerbaijan into the world
market is great. Our country's foreign trade volume with the countries of the world is constantly increasing.
Azerbaijan has strategic and productive foreign-economic relations, economic cooperation agreements and
international cooperation agreements with many world countries. Close cooperation with international
organizations plays a major role in integrating our country into the world market.
Keywords: İmport, export, foreign trade, world market

Рза ГАФАРОВ,
магистр, Бакинский Государственный Университет
МЕСТО ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ИНТЕГРАЦИИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Роль импортно-экспортных операций в интеграции Азербайджанской Республики на мировой
рынок велика. Объем внешней торговли нашей страны со странами мира постоянно растет. У
Азербайджана есть стратегические и продуктивные внешнеэкономические связи, соглашения о экономическом сотрудничестве и соглашения о международном сотрудничестве со многими странами
мира. Тесное сотрудничество с международными организациями играет важную роль в интеграции
нашей страны на мировой рынок.
Ключевые слова: Импорт, экспорт, внешняя торговля, мировой рынок.
Bu gün Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi əsas hədəflərdən sayılır. Hazırda dünya
iqtisadiyyatında davam edən neqativ proseslərdən qaynaqlanan amillərin iqtisadiyyata təsirini
neytrallaĢdırmaq, ölkənin davamlı inkiĢafını təmin etmək məqsədilə Prezident Ġlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
hərtərəfli islahatlar həyata keçirilir.Bu islahatların əsas istiqaməti məhz qeyri-neft sektorunun inkiĢafıdır və
islahatların uğurlu icrası sayəsində ciddi dönüĢ əldə edilib, Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlılığı təmin
olunub. Konkret olaraq makroiqtisadi sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi, xarici sərmayənin cəlb
edilməsi ilə bağlı daha fəal iĢ aparılması, kənd təsərrüfatı və sənaye istehsalının, xüsusilə ixracyönümlü
məhsulların həcminin artırılması, hər bir rayonda sənaye zonasının yaradılması, ənənəvi ixrac bazarlarına
daha geniĢ çeĢiddə məhsulların çıxarılması və yeni ixrac bazarlarına çıxıĢın təmin edilməsi, logistik
mərkəzlərin yaradılması, aqropark və təsərrüfatların müasir texnologiyalar əsasında qurulması, bölgələrdə
məĢğulluğun artırılması, yeni iĢ yerlərinin yaradılmasının davam etdirilməsi sahəsində uğurlar əldə edilib.
Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadi proseslərinə sürətləndirən amillər aĢağıdakılar olmuĢdur:
-ölkənin müsətqil xarici-iqtisadi siyasətinin və milli konsepsiyasının formalaĢdırması istəyi;
-təbii ehtiyatlardan və resurslardan ölkənin milli maraqlarına uyğun effektivli istifadənin
reallaĢdırmasına investisiyaların cəlb edilməsi, beynəlxalq texniki-iqtisadi əməkdaĢlığın güclənməsi;
-ölkənin iqtisadi inkiĢafının sürətləndirilməsi, davamlı inkiĢafın təmin edilməsi, regional və beynəlxalq
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iqtisadi məkanda ölkənin imicinin artırılması və bütövlükdə milli iqtisadi inkiĢaf modelinin
formalaĢdırılması, təkmilləĢdirilməsi;
-Azərbaycanın dünya ölkələri arasında rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi və müasir dünya
iqtisadiyyatı proseslərində fəal iĢtirak etməklə, müasir texnologiyaların ölkəyə gətirilməsi, innovasiyaların
tətbiqi və dünya təsərrüfat sistemində layiqli yer tutması istəyi və s.
Azərbaycan beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminə aktiv daxil olmaq üçün geniĢ potensiallara
malikdir. Ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, inzibati idarəetmə metodlarından bazar iqtisadiyyatına
keçid, xarici iqtisadi əlaqələrin liberallaĢdırılması sosial-iqtisadi inkiĢafın sürətlənməsində mühüm rol
oynayır. Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmasında, idxal-ixrac əməliyyatlarının
tənzimlənməsi sahəsində hüquqi baza yaranmıĢ, bir sözlə, xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi üçün
Milli Məclis tərəfindən müvafiq qanunlar qəbul edilmiĢ, prezident fərmanları imzalanmıĢ, sərəncamlar
verilmiĢ, Respublika Nazirlər Kabineti tərəfindən müvafiq normativ-hüquqi sənədlər qəbul olunmuĢdur.
Azərbaycanın bir çox dünya dövlətləri ilə strateji və məhsuldar xarici-iqtisadi əlaqələri, iqtisadi əməkdaĢlıq
saziĢləri və beynəlxalq əməkdaĢlıq müqavilələri vardır. Bu tip ölkələrə - ABġ, Türkiyə, Ġtaliya, Almaniya,
Böyük Britaniya, Rusiya, Çin, Ukrayna, Qazaxıstan, Rumıniya, PolĢa, Latviya Litva Estoniya, Səudiyyə
Ərəbistanı, Niderland, Yaponiya, Cənubi Koreya, Ġran, Gürcüstan, Moldova və digərləri daxildir.
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra özünün milli maraqlarını əks etdirən inteqrasiya
siyasəti formalaĢdırmalı olmuĢdur. Azərbaycanın inteqrasiya siyasətində aĢağıdaki amillər yer almıĢdır:
- xarici ticarət əməliyyatlarının səmərəliliyinin artırılması;
-beynəlxalq ticarət-iqtisadi, investisiya əlaqələrinin geniĢləndirilməsi və bu siyasətlə məĢğul olan
beynəlxalq qurum və təĢkilatların iĢində ölkənin milli maraqlarını qorumaq istəyi;
-ölkənin təbii ehtiyatlarından və milli resurslarından istifadə edilməsində beynəlxalq münasibətlərin
təkmilləĢdirilməsi;
-dünya təsərrüfat sistemində və kooperasiya əlaqələrində Azərbaycanın fəal iĢtirakının təmin edilməsi və s.
Azərbaycanın intensiv inteqrasiya prosesləri nəticəsində xarici ticarət əlaqələri 140-dan çox ölkə ilə
vardır.
Azərbaycan dünya təsərrüfat sisteminə qoĢulmaq, dünya bazarı proseslərində fəal iĢtirak etmək
məqsədilə özünün milli konsepsiyasını və bu istiqamətdə prioritet vəzifələrini müəyyənləĢdirmiĢdir. Ölkənin
dünya bazarı proseslərində effektivli iĢtirakının təmin edilməsi üçün aĢağıdaki amilləri və prioritet
inteqrasiya istiqamətlərin nəzərə alınmıĢdır:
-bazar iqtisadiyatı prinsiplərinin formalaĢması, sərbəst ticarətin təĢkili üçün normativ bazanın,
qanunların iĢlənib hazırlanması, qəbul edilməsi və zərurət yarandıqca təkmilləĢdirilməsi,:
-bazar iqtisdi prinsiplərinin beynəlxalq iqtisadi əlaqələr, xarici -iqtisadi fəaliyyət, xarici-ticarət siyasəti
üzrə tədbirlərin davamlılığının və sabitliyinin təmin edilməsi;
- kapitalın, əmlakın toxunulmazlığı, investisiyalarının cəlb edilməsinin stimullaĢdırılması;
-ölkənin davamlı iqtisadi inkiĢafının gücləndirilməsi, milli və təbii resurslardan daha səmərəli istifadənin
təĢkil edilməsi, dünya iqtisadi inteqrasiya proseslərinin ən effektivli formalarının seçilməsində milli iqtisadi
diplomatiya rıçaqlarından fəal istifadə edilməsi və s.
Azərbaycan Respublikası özünün milli maraqlarını əks etdirət ticarət siyasəti formalaĢdırmıĢdır.
Azərbaycanın ticarət siyasətində aĢağıdakı amillər yer almıĢdır:
-ölkənin müstəqil ticarət siyasətinin olması istəyi;
- xarici ticarət əməliyyatlarının səmərəliliyinin artırılması;
-beynəlxalq ticarət əlaqələrinin geniĢləndirilməsi və ticarət siyasəti ilə məĢğul olan beynəlxalq qurum və
təĢkilatların iĢində ölkənin milli maraqlarını qorumaq istəyi;
-Ümumdünya Ticarət TəĢkilatına üzv olmaq üçün hazırlıq tədbirlərinin görülməsi, ölkənin mal və
xidmətlər üzrə ticarət əməliyyatlarının bu təĢkilatın siyasətinə uyğunlaĢdırılmasının təĢkili;
- ölkənin təbii ehtiyatlarından və milli resurslarından istifadə edilməsində ticarət münasibətlərinin
təkmilləĢdirilməsi və ticarət diplomatiyasının köməyi ilə bu sahədə milli maraqların qorunması;
-Beynəlxalq ticarət əməliyyatları, idxal-ixrac əməliyyatları üzrə çevik siyasətin aparılması;
-Dünya təsərrüfat sistemində və kooperasiya əlaqələrində Azərbaycanın fəal iĢtirakının təmin
edilməsində ticarətin rolunun artırılması;
-ölkənin istehlak mallarına olan tələbatın təmin edilməsi və iqtisadi-ərzaq təhlükəsizliyin
gücləndirilməsi üzrə ticarət siyasətinin təkmilləĢdirilməsi və milli istehsalın stimullaĢdırılması;
- ticarətin inkiĢafı üçün bu sahənin tam liberallaĢdırılması, sərbəst ticarət əməliyyatlarının
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geniĢləndirilməsi üçün əlavə tədbirlərin təĢkili və dövlət proqramlarının iĢlənib qəbul edilməsi üzrə siyasətin
gücləndirilməsi və sair.
Azərbaycan, milli maraqlara söykənmiĢ beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin prioritet istiqamətlərinin inkiĢafı,
və balanslaĢdırılmıĢ xarici-iqtisadi siyasətinin formalaĢması zəruri idi. Bu siyasətdə aĢağıdaki amillər
xüsusilə diqqəti cəlb edir:
-ölkənin təbii və milli ehtiyyatlarından səmərəli istifadə edilməsi;
-iqtisadi müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi;
-iqtisadi təhlukəsizliyin gücləndirilməsi ıə bu sahədə beynəlxalq əməkdaĢlığın milli maraqlar prinsipində
təĢkil edilməsi;
-milli iqtisadi inkiĢafın davamlılığının və dinamikliliyin təmin edilməsi, milli iqtisadi inkiĢaf modelinin
təkmilləĢdirilməsi;
-dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya proseslərinin gücləndirilməsi və ölkənin rəqabət qabililiyətinin
artırılması və s.
Azərbaycan dünya iqtisadi proseslərinə inteqrasiyanı geniĢləndirmək məqsədilə bir çox beynəlxalq
təĢkilatlara daxil olmuĢdur:
- BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı;
- Avropa Təhlükəsizliyi və ƏməkdaĢlığı TəĢkilatı;
- Avropa ġurası;
- Ġslam Konfransı TəĢkilatı;
- Qara Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı;
- Müstəqil Dövlətlər Birliyi;
- Demokratiya və Ġqtisadi ĠnkiĢaf TəĢkilatı (GUAM);
- Beynəlxalq Valyuta Fondu;
- Dünya Bankı;
- Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankı;
- Ġslam ĠnkiĢaf Bankı və s.
Azərbaycan beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə hazırda ən fəal əməkdaĢlıq etdiyi beynəlxalq qurumların
sırasına Avropa Ġttifaqı, Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankı, Dünya Bankı və
Ġslam ĠnkiĢaf Bankıdır. Müasir dövrdə Azərbaycan Beynəlxalq Valyuta Fondunun kreditlərindən az
istifadə edir və yaxud istifadə etmir. Bu ilk növbədə ölkənin milli iqtisadi maraqlarının qorunması, milli
istehsalın müdafiəsi ilə bağlıdır. Digər tərəfdən son 10 il ərzində Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti artmıĢ,
maliyyə imkanları yüksəlmiĢ, ölkənin daxili investisiya yatırımları çoxalmıĢ, valyuta ehtiyatı və iqtisadi
inkiĢaf tempi yüksəlmiĢdir.
Azərbaycan Ġslam Konfransı TəĢkilatı və Ġslam ĠnkiĢaf Bankı ilə bir sıra infrastruktur layihələri,
xüsusilə magistral yol və körpülərin tikintisi həyata keçirir. Eyni əməkdaĢlıq əlaqələri Avropa Yenidənqurma
və ĠnkiĢaf Bankı ilə də bağlıdır. Digər tərəfdən, Azərbaycan Avropanın ən güclü ölkəsi olan Almaniya ilə də
texniki və iqtisadi əməkdaĢlıq sahələrində fəal iqtisadi diplomatiya aparır.
Son illərdə Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı proseslərə fəal qoĢulmuĢdur.
Bu istiqamətdə bir sıra Avropa ölkələri ilə çoxtərəfli və ikitərəfli iqtisadi siyasi razılaĢmalar mövcuddur.
Yaxın illərdə Azərbaycanın enerji resurslarının Avropa bazarına çıxması ölkəmizin xarici-iqtisadi siyasətinin
ən uğurlu nailiyyətləri kimi dəyərləndirilə bilər.
2018-ci ilin yanvar-avqust ayları ərzində Azərbaycan Respublikasının ixracı 12,9 milyard ABġ dolları
təĢkil etmiĢdir. Bu müddətdə Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektoru üzrə ixracda dinamik artım
müĢahidə olunmuĢ və cari ilin 8 ayı ərzində qeyri-neft sektoru üzrə ixrac
1 milyard 94 milyon ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2018-ci ilin
yanvaravqust ayları ərzində qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 131 milyon ABġ dolları və ya 14 faiz artmıĢdır.
Cari ilin yanvar-avqust ayları ərzində Rusiyaya 375 milyon, Türkiyəyə 249,8 milyon, Ġsveçrəyə 92 milyon,
Gürcüstana 88,5 milyon və Çinə 32 milyon ABġ dolları dəyərində qeyri-neft sektoruna aid mal ixrac
olunmuĢdur. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2018-ci ilin 8 ayı ərzində Rusiyaya qeyri-neft ixracı 11
faiz, Türkiyəyə 20 faiz, Ġsveçrəyə 10 faiz, Çinə 75 faiz artmıĢ, Gürcüstana isə 2,6 faiz azalmıĢdır. 2018-ci ilin
yanvar-avqust ayları ərzində ixrac edilən qeyri-neft sektoruna aid malların siyahısında pomidor 144,4 milyon
ABġ dolları ixrac dəyəri ilə liderliyini qorumuĢdur. Bu siyahıda qızıl (sikkə kəsilməsində istifadə
olunmayan, digər emal olunmamıĢ formalarda - 81 milyon ABġ dolları) ikinci və xüsusi kütləsi 0,94-dən az
olan ilkin formalı polietilen (63 milyon ABġ dolları) üçüncü olmuĢdur.
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Cari ilin yanvar-avqust aylarında elektrik enerjisi, pambıq lifi (daranmaya məruz qalmamıĢ), emal
olunmamıĢ aĢqarlanmamıĢ alüminium, qabığı təmizlənmiĢ meĢə fındığı, albalı və gilas, kartof və digər
məhsullar da qeyri-neft ixracında önəmli paya sahib olmuĢlar. Ümumiyyətlə, 2018-ci ilin yanvar-avqust
ayları ərzində meyvə-tərəvəz ixracı 316 milyon, plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 90
milyon, alüminium və ondan hazırlanan məmulatların ixracı 91 milyon, elektrik enerjisinin ixracı 60 milyon,
qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 57 milyon, pambıq lifi ixracı 58 milyon, kimya
sənayesi məhsullarının ixracı 41 milyon, pambıq ipliyi ixracı 14 milyon ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. Qeyd
edək ki, 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2018-ci ilin 8 ayında pambıq lifinin ixracı 2,2 dəfə,
elektrik enerjisinin ixracı 64 faiz, pambıq ipliyinin ixracı 35 faiz, plastmassa və onlardan hazırlanan
məmulatların ixracı 22 faiz, meyvə-tərəvəzin ixracı 17 faiz, alüminium və ondan hazırlanan məmulatların
ixracı 14 faiz, qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 1 faiz artmıĢdır. Cari ilin avqust
ayında isə qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 125 milyon ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. 2018-ci ilin avqust ayında
qeyri-neft sektoruna aid ən çox mal ixrac edilən ölkələrin siyahısında ilk beĢlikdə Türkiyə (34,5 milyon ABġ
dolları), Rusiya (22 milyon ABġ dolları), Ġsveçrə (13,9 milyon ABġ dolları), Ġrlandiya (10 milyon ABġ
dolları) və Gürcüstan (7,2 milyon ABġ dolları) qərarlaĢmıĢdır.
2018-ci ilin avqust ayında qeyri-neft sektoru üzrə ixracda qızıl (sikkə kəsilməsində istifadə
olunmayan, digər emal olunmamıĢ formalarda - 12,6 milyon ABġ dolları) birinci, pambıq lifi (12,4 milyon
ABġ dolları) ikinci, emal olunmamıĢ aĢqarlanmamıĢ alüminium (8,4 milyon ABġ dolları) isə üçüncü
olmuĢdur.
Həmçinin 2018-ci ilin avqust ayında xüsusi kütləsi 0,94-dən az olan ilkin formalı polietilen,
polimerləĢmə nəticəsində əmələ gələn ilkin formalı digər maddələr, daĢ kömür qatranının yüksək
temperaturlu qovulmanın digər yağları və məhsulları, Ģaftalı (nektarinlər daxil olmaqla), qabığı təmizlənmiĢ
meĢə fındığı, metanol (metil spirti) qeyri-neft sektoru üzrə ixracında önə çıxmıĢdır.
2018-ci ilin yanvar-avqust ayları üzrə hazırlanan qeyri-dövlət ixracatçı subyeklərin reytinqində ilk
onluqda aĢağıdakı subyektlər təmsil olunurlar: ―Azərbaycan ĠnterneyĢnl Mayninq Kompani Limited
ġirkəti‖nin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi, "Kapitan Fruits" MMC, "MKT Ġstehsalat
Kommersiya" MMC, "Baku Steel Company" MMC, "Qala meyvə-tərəvəz ixracat idxalat" MMC, ―Food
Export ġəmkir‖ MMC, ―Azfruittrade‖ MMC, "Azərbaycan ġəkər Ġstehsalat Birliyi" MMC, ―Sun Food‖
MMC, Ġskəndərov Sahib Səməd oğlu.
Qeyri-neft sektoru üzrə ixrac əməliyyatlarında iĢtirak edən dövlətə məxsus Ģirkətlərin siyahısına isə
ARDNġ-nin ―Marketinq və Ġqtisadi Əməliyyatlar Ġdarəsi‖ baĢçılıq edir. Daha sonra bu siyahıda aĢağıdakı
Ģirkətlər təmsil olunurlar: "Detal Alüminium" MMC, "Azərenerji" ASC, "Azərbaycan Hava Yolları" QSC,
"Azergold" QSC, "SOCAR Methanol" MMC, ―CTS-Agro‖ MMC, "Ərzaq Məhsullarının Tədarükü və
Təchizatı" ASC, Naxçıvan MR Dövlət Energetika Xidməti, "Suraxanı MaĢınqayırma Zavodu Törəmə" ASC.
2018-ci ilin yanvar-avqust aylarında ―Azərkosmos‖ ASC tərəfindən dünyanın 22 ölkəsinə xidmət (peyk
telekommunikasiya xidmətləri və optik peyk xidmətləri) ixrac edilmiĢdir. ―Azərkosmos‖ ASC-nin xidmət
ixracından əldə etdiyi gəlir onun ümumi gəlirlərinin 86 faizini təĢkil etmiĢdir. 2018-ci ilin avqust ayında isə
―Azərkosmos‖ ASC dünyanın 15 ölkəsinə 1,3 milyon ABġ dolları dəyəri xidmət ixrac etmiĢdir. Qeyd edək
ki, 2018-ci il sentyabrın 26-da Azərbaycanın üçüncü peyki olan ―Azerspace 2‖ telekommunikasiya peyki
uğurla orbitə buraxılmıĢdır. Ümumilikdə, dəyəri 190 milyon ABġ dolları olan ―Azerspace-2‖ peykinin ölkə
iqtisadiyyatına 400 milyon ABġ dolları gəlir gətirəcəyi proqnozlaĢdırılır. Yəni qarĢıdakı aylarda ölkəmizin
peyk telekommunikasiya və optik peyk xidmətləri ixracında artım gözlənilir.
2018-ci ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycana gələn xarici vətəndaĢlar bank kartları vasitəsi ilə 888
milyon manatlıq əməliyyat aparmıĢlar. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə xarici vətəndaĢların bank
kartları vasitəsi ilə apardıqları əməliyyatların dəyəri 184 milyon manat və ya 26% artmıĢdır.
2018-ci ilin yanvar-avqust ayları ərzində Azərbaycana dünyanın 193 ölkəsindən 1976,9 min və ya ötən
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,5 faiz çox əcnəbi və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxs gəlmiĢdir. Dövlət Sərhəd
Xidmətinin məlumatına əsasən gələnlərin 31,6 faizi Rusiya Federasiyası, 19,5 faizi Gürcüstan, 9,8 faizi
Türkiyə, 9,4 faizi Ġran, 3,5 faizi BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri, 2,6 faizi Ġraq, 2,0 faizi Ukrayna, 21,5 faizi digər
ölkələrin vətəndaĢları, 0,1 faizi isə vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslər olmuĢdur. Əcnəbi və vətəndaĢlığı olmayan
Ģəxslərin 9,4 faizi yanvar, 8,4 faizi fevral, 14,0 faizi mart, 11,0 faizi aprel, 10,5 faizi may, 13,6 faizi iyun,
16,7 faizi iyul, 16,4 faizi isə avqust ayında ölkəyə gəlmiĢdir. Cari ilin yanvar-avqust aylarında Körfəz
ölkələrindən (BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri və Ġran istisna olunmaqla) gələnlərin sayında daha çox artım
müĢahidə edilmiĢdir. Ümumilikdə, ölkəmizə gələnlərin demək olar ki, hər beĢ nəfərindən biri Körfəz
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ölkələrindən olmuĢdur. 2018-ci ilin yanvar-avqust aylarında Avropa Ġttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin sayı
8,0 faiz artaraq 77,0 min nəfər, MDB ölkələrindən gələnlərin sayı 5,5 faiz artaraq 734,0 min nəfər olmuĢdur.
Cari ilin avqust ayında ölkəmizə gələn xarici vətəndaĢların bank kartları vasitəsi ilə xərcləmələrində isə ciddi
artım müĢahidə edilmiĢdir. Belə ki, 2018-ci ilin avqust ayında isə ölkəmizə gələn xarici vətəndaĢların bank
kartları vasitəsi ilə apardıqları əməliyyatlar 141 milyon manat təĢkil etmiĢ və ötən ilin avqust ayı ilə
müqayisədə 39 faiz artmıĢdır. Ümumilikdə isə 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları ərzində Azərbaycana gələn
xarici vətəndaĢların bank kartları vasitəsi ilə apardıqları əməliyyatların dəyəri 888 milyon manat təĢkil
etmiĢdir. 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları ərzində Azərbaycana
gələn xarici vətəndaĢların bank kartları vasitəsi ilə apardıqları əməliyyatların dəyəri 184 milyon manat və ya
26 faiz artmıĢdır.
Azexport.az portalına 2018-ci ilin avqust ayı ərzində 51,5 milyon ABġ dolları məbləğində ixrac
sifariĢləri daxil olmuĢdur. Ümumilikdə isə 2018-ci ilin 8 ayında Azexport.az portalına daxil olan ixrac
sifariĢlərinin dəyəri 367 milyon ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2018ci ilin yanvar-avqust aylarında Azexport.az portalına daxil olan ixrac sifariĢləri dəyər baxımından 19 faiz
artmıĢdır. 2018-ci ilin 8 ayında portala daxil olan ixrac sifariĢlərinin ilk beĢliyində isə Rusiya (18,2 faiz),
ABġ (8,6 faiz), Türkiyə (7 faiz), Ġran (4,6 faiz) və Ġngiltərə (4,2 faiz) qərarlaĢmıĢdır. Daxil olan sifariĢləri
məhsullar üzrə təhlil etdikdə aydın olmuĢdur ki, cari ilin avqust ayında ən çox ixrac sifariĢi pambıq, fındıq
ləpəsi, pambıq yağı, nar Ģirəsi, alma, çay, Ģərab, noxud, tütün, gübrələr, mühərrik yağı, un məmulatları, nar
Ģərab, toyuq əti/file, kərpic və s. mallara daxil olmuĢdur. Məlumat üçün qeyd edək ki, 2017-ci ilin yanvar
ayından 2018-ci ilin 31 avqust tarixinə kimi (20 ay ərzində) Azexport.az portalına dünyanın 103 ölkəsindən
daxil olan ixrac sifariĢlərinin dəyəri 842 milyon ABġ dolları təĢkil etmiĢdir.
2018-ci ilin sentyabr ayı ərzində ―Bir Pəncərə‖ Ġxraca Dəstək Mərkəzi tərəfindən ixracatçılara bir
pəncərə prinsipi əsasında ixracla bağlı tələb olunan sənədlər verilmiĢdir. Azərbaycan sahibkarlarının 2018-ci
ilin sentyabr ayında ―Bir Pəncərə‖ Ġxraca Dəstək Mərkəzi vasitəsi ilə həyata keçirdikləri ixracın dəyəri 11,2
milyon ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi Ģəxslərə əsasən polad
borular, polad armatur yayması, polad pəstah, qiymətli metal külçələr, oksigen sisterni, fındıq ləpəsi, meyvə,
meyvə Ģirələri, arpa, biyan kökü, pomidor Ģtili, tütün, dondurulmuĢ ilbiz əti və qabıqları, qoyun bağırsağı,
quzu əti, dağıstan turu, jurnallar və s. məhsulların ixracı üçün lazım olan müvafiq sənədlər təqdim edilmiĢdir.
Sertifikat verilən məhsullar Türkiyə, Gürcüstan, Avstriya, Rusiya, Qazaxıstan, Ġran, Kanada, Almaniya,
ABġ,Türkmənistan, Qətər, Avstriya, Ukrayna, Litva, Ġsveçrə, Belçika, Kanada, Yeni Zellandiya, Çin, Qana,
Malayziya, Özbəkistan, Ġtaliya, Ġsrail daxil olmaqla dünyanın müxtəlif ölkələrinə ixrac olunmuĢdur. Qeyd
edək ki, 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ―Bir Pəncərə‖ Ġxraca Dəstək Mərkəzi vasitəsi ilə həyata
keçirilən ixracın dəyəri 113,2 milyon ABġ dollarından çox olmuĢdur.
QarĢıda duran əsas məqsədlərdən biri ―Made in Azerbaijan‖ brendini dünyada tanıtmaq, Azərbaycan
məhsullarının xarici bazarlara çıxıĢını təmin etmək və ölkənin ixrac potensialını artırmaqdır. Bu istiqamətdə
atılan addımlardan biri də xaricdə Ticarət Evlərinin yaradılmasıdır.
Bu, həm ölkəmizi təbliğ edəcək, həm də ixracatçılar üçün yeni imkanlar yaradacaqdır. Artıq Belarusda
"Azərbaycan Ticarət Evi" yaradılıb. Ticarət Evində daimi fəaliyyət göstərən sərgidə 25-dən çox Azərbaycan
Ģirkətinin istehsal etdiyi müxtəlif növ məhsullar (Ģərab və konyak, meyvə Ģirələri, kompotlar, mineral sular,
tərəvəz, mürəbbələr, turĢular, konservlər, bitki yağları, çay, xalça, tekstil, ipək və kosmetika malları, elektrik
avadanlıqları, plastik məmulatlar və s.) nümayiĢ olunur. Ümumilikdə Azərbaycan yerli istehsal mallarının
ixracında irəliləyiĢə nail olmaq məqsədilə AĠ və MDB ölkələrinin bəzi paytaxtlarında ticarət evləri açmağı
planlaĢdırır. Bundan baĢqa, Azərbaycan məhsullarının təbliği məqsədilə xarici KĠV-də reklamların
yerləĢdirilməsi istiqamətində də müvafiq iĢlər görülür. Nazirlikdən onu da bildiriblər ki, Prezident Ġlham
Əliyev Azərbaycanın xaricdə logistik mərkəzlərin yaradılması məsələsini də vəzifə olaraq qarĢıya qoyub.
Bununla əlaqədar Qazaxıstanın Aktau Ģəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycanın xaricdəki ilk Logistik
Mərkəzi də məhz qeyri-neft sektorunun inkiĢafına, ölkəmizin ixrac və tranzit imkanlarının
geniĢləndirilməsinə xidmət edir.
Son vaxtlar Azərbaycanın Körfəz ölkələri ilə əlaqələri nəticəsində çox iĢgüzar əməkdaĢlıq qurulub.
Nəticədə, Azərbaycan məhsulları Körfəz bazarına uğurla çıxarılmaqdadır. Nəzərə alaq ki, Körfəz ölkələrinin
istehlak bazarı kifayət qədər böyükdür. Onlar Azərbaycanda istehsal edilən və ixrac olunan malların bir
çoxunu xaricdən, baĢqa ölkələrdən gətirirlər. Körfəz ölkələri siyasi baxımdan da bir sıra beynəlxalq
qurumların toplantılarında Azərbaycana dəstək göstərir. Üstəlik, burada din qardaĢlığı da ölkələr arasındakı
ticari əlaqələri gücləndirir. Məsələn, son dövrlər azexport.az portalına daxil olan sifariĢlər sırasında Körfəz
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ölkələri, xüsusilə Qətər xüsusi yer tutur. Ona görə də Azərbaycanın bu bazarlara fəal giriĢi
baĢadüĢüləndir.Ticarət evləri Azərbaycan məhsullarının xaricə çıxıĢının asanlaĢdırılması və təbliğ olunması
baxımından mühüm önəm kəsb edir.Məhsulun heç bir vasitəçi olmadan ixracına imkan yaradır ki, bu da
onun maya dəyərinə, beynəlxalq bazarda rəqabətə davamlılığına bilavasitə təsir göstərir.Ticarət Mərkəzinin
uğurlu fəaliyyəti xarici iĢ adamlarını Azərbaycan məhsulları ilə yaxından tanıĢ etməklə, ölkəmizə
investisiyaların cəlb olunmasına Ģərait yaradır.Ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin daha da geniĢlənməsinə,
əməkdaĢlığın yeni istiqamətlərinin müəyyən olunmasına stimul verir. xarici ölkələrdə ölkəmizin və yerli
ixracatçıların iqtisadi-ticarət maraqlarının daha dolğun qorunması və təmsil edilməsi, yerli məhsulların xarici
ölkələrin bazarlarına çıxıĢının geniĢləndirilməsi, ixracın stimullaĢdırılması ilə bağlı tədbirlərin tətbiqində
səmərəliliyin və təsərrüfat subyektləri arasında iĢgüzar əlaqələrin qurulmasında çevikliyin artırılması üçün
səfirlik və konsulluqlarımızda ticarət nümayəndəliklərinin təsis və təyin edilməsi olduqca əhəmiyyətlidir
Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan Respublikasının dünya bazarına inteqrasiya
olunmasında idxal-ixrac əməliyyatlarının təsiri böyükdür. Azərbaycanda çox böyük ixrac potensialı var.
Lakin bunu reallaĢdırmaq lazımdır. Bu və ya digər sahədə istehsal imkanlarının yaradılması məsələnin
birinci Ģərtidir. Həmin istehsalın nəticələrinin realizasiyası istiqamətində ciddi addımlar atılmalıdır.
Məhsullarımız təbliğ olunmalı, reklam edilməli, bazarlarda daha rahat Ģəkildə satılmalıdır.
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Milli Qlobal iqtisadi böhran nədir?
1.QISA XÜLASƏ
2008-ci ildə də ölkəmiz yüksək iqtisadi inkiĢaf dinamikasını və bu sahədə dünyada liderlik mövqeyini
qoruyub saxlamağa müvəffəq oldu. Ötən il ölkəmizin çağdaĢ tarixinə Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən 2003-cü
ildə müəyyən edilmiĢiqtisadiyyatın inkiĢaf tempinin sürətləndirilməsi strategiyasının həyata keçirilməsinin
növbəti uğurlu mərhələsi kimi daxil oldu.
Eyni zamanda 2008-ci ildə iqtisadi sferada sistemli və düĢünülmüĢ Ģəkildə davam etdirilən irimiqyaslı
islahatlar Azərbaycanın həm də bütün dünyada ən islahatçı ölkə olduğunu sübut etdi. Həyata keçirilən iqtisadi
islahatların miqyası, dərinliyi və keyfiyyəti ölkəmizin dünyada bu sahədə də liderlik mövqeyinə çıxmasına və
özünü lider islahatçı dövlət kimi təqdim etməyə imkan verdi.
Məlum olduğu kimi, dünyanı bürüyən maliyyə və iqtisadi böhran müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatında
tənəzzülə, müəssisələrin fəaliyyətinin dayanmasına, iĢsizliyin artmasına gətirib çıxarıb. Maliyyə böhranının
törətdiyi fəsadlariqtisadiyyatın real sektoruna mənfi təsiri gücləndirib, iqtisadi artım templərinin aĢağı düĢməsinə
və nəticə etibarilə qlobal iqtisadiyyatın tənəzzül dövrünə keçməsinə, istehlakın və tələbatın beynəlxalq miqyasda
kəskin enməsinə səbəb olub. Qlobal iqtisadi və maliyyə böhranı istisnasız olaraq, bütün ölkələri, o cümlədən
Azərbaycan iqtisadiyyatını da ciddi sınaqlarla üz-üzə qoydu. Böhranın fəsadları Azərbaycan iqtisadiyyatına
sirayət etsə də, ölkə Prezidentinin tapĢırığı ilə həyatakeçirilmiĢ qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində onun mənfi
təsirləri respublikamızda hiss olunmadı. Ölkəmiz qlobal böhran Ģəraitində nəinki özünün iqtisadi tarazlığını
qorudu, hətta qeyri-neft sektorunda 16 faizə qədər artım müĢahidə edildi. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2008-ci
ildə də Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksələn xətlə inkiĢaf etdi, yeni müəssisələr açıldı, həm dövlət investisiyaları,
həm də özəl sektorun fəaliyyəti nəticəsində böyük, nəhəng infrastruktur layihələri icra olundu. 2008-ci ilin ikinci
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yarısından dünyada dərinləĢən maliyyə böhranının təsiri nəticəsində hətta bir çox aparıcı ölkələrin iqtisadiyyatında
yaranan durğunluğa baxmayaraq əlveriĢsiz xarici mühit Ģəraitində Azərbaycan iqtisadiyyatının inkiĢafı davametdi.
Prezident Ġlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuĢ iclasında
qlobal iqtisadi böhrana baxmayaraq ötən ilin ölkəmiz üçün uğurlu olduğunu bildirib: "2008-ci il dünya tarixində
maliyyə vəiqtisadi böhran ili kimi qalacaqdır. Azərbaycan üçün isə 2008-ci il növbəti uğurlu il olmuĢdur. 2008-ci
ildə nəzərdə tutulmuĢ bütün proqramlar uğurla icra edilmiĢdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksək sürətlə inkiĢafını
davam etdirmiĢ və ölkədəinfrastruktur və digər layihələr vaxtlı-vaxtında icra olunmuĢdur. Bir sözlə,
Azərbaycanda son illər ərzində aparılan uğurlu iqtisadi islahatlar 2008-ci ilin yekunlarında da özünü
göstərmiĢdir".
2008-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı təxminən 11 faiz artıb. Ġl ərzində ÜDM-in real artımı 10,8 faiz, o
cümlədən neft sektoru üzrə 7 faiz, qeyri-neft sektoru üzrə isə 15,7 faiz olmuĢdur. ÜDM-də özəl sektorun payı 84,5
faizə yüksəlib. ÜDM-in adambaĢına düĢən nominal həcmi 2003-cü ilə nisbətən 5 dəfə artaraq 4.440 manat təĢkil
edib. Ġqtisadi yüksəliĢin əsas bazası olan sənaye sahəsində 2008-ci ildə istehsal olunan məhsulların həcmi 28
milyard manat təĢkil etməklə, ilərzində 7 faiz, son beĢ ildə isə 2,5 dəfə artıb. Yeni neft strategiyasının uğurla
davam etdirilməsi nəticəsində ötən il Azərbaycanın tarixində rekord səviyyədə - kondensat da daxil olmaqla, 44,5
milyon ton neft hasil edilib və 16,3 milyard kubmetrqaz təhvil verilib. Bundan baĢqa ötən il əhalinin pul gəlirləri
36 faiz artıb, yoxsulluğun səviyyəsi 13,2 faizə enib. Minimum əməkhaqqı və minimum pensiyaların baza həddi
50 faiz artırılıb. Ġndi Azərbaycanda orta əməkhaqqı 335 dollar, ortapensiya 120 dollar səviyyəsindədir. Ölkəmizdə
son beĢ ildə 766 min, təkcə ötən il isə 120 mindən çox yeni iĢ yeri açılıb.
Maraqlıdır ki, bu nəticələr dünyada dərinləĢən iqtisadi və maliyyə böhranı Ģəraitində əldə olunub. Bütün
bunlar Prezident Ġlham Əliyevin rəhbərliyi altında reallaĢdırılan, dərin milli maraqlara əsaslanan, hərtərəfli
düĢünülmüĢ iqtisadistrategiyanın və iqtisadi siyasətin məntiqi nəticəsidir. Mürəkkəb xarici risklər və çağırıĢlar
Ģəraitində Azərbaycan iqtisadiyyatında ötən il sabitlik müĢahidə olundu. Həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlər
sayəsində ölkəmiz qlobal maliyyə, iqtisadiböhranı kifayət qədər hazırlıqlı qarĢıladı.
Hazırda dünyanı cənginə almıĢ iqtisadi böhranla bağlı müxtəlif ölkələrdə tədbirlər görülür. Ġqtisadi təhlillər
göstərir ki, bütün dünya ölkələrinin üzləĢdiyi böhran ehtimal edildiyindən daha dərin, sarsıdıcı və uzunmüddətli
olacaqdır.Azərbaycanda böhranın nəticələrinin yaxından hiss olunmamasına və hətta istehlak qiymətlərinin bir
qədər aĢağı düĢməsinə baxmayaraq böhranın ölkəmizə mənfi təsir göstərməməsi üçün bu il də mühüm
qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir. Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuĢ
iclasında Prezident Ġlham Əliyev 2009-cu il üçün qarĢıda duran əsas vəzifələrdən birinin qlobal iqtisadi böhranın
ölkəmzə göstərə biləcək mənfi nəticələrinin minimumaendirilməsindən ibarət olduğunu bəyan edib: "Azərbaycan
iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır və dünya iqtisadiyyatına uğurla inteqrasiya edir və bizim iqtisadi
imkanlarımız, potensialımız güclənir. Bütün bu amillər istər-istəməz,Azərbaycana da mənfi təsir göstərə bilər.
2009-cu il üçün bizim əsas vəzifəmiz ondan ibarət olacaq ki, bu beynəlxalq dünya maliyyə və iqtisadi böhranının
Azərbaycana ola biləcək mənfi təsirinin nəticələrini minimuma endirək".
Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının hesabatlarında Azərbaycanda həyata keçirilən sistemli
iqtisadi islahatlar və 2009-cu il üçün ölkəmizin iqtisadi inkiĢaf perspektivləri, hazırlanmıĢ büdcə sənədləri, dünya
maliyyəböhranının ölkə iqtisadiyyatına təsirinin qarĢısının alınması ilə bağlı görülən tədbirlər müsbət
qiymətləndirilir. Beynəlxalq təĢkilatların fikrincə, Azərbaycan iqtisadiyyatı böhrana davamlı ölkələrin aparıcı
qrupundadır. Uğurla həyata keçirilənyeni neft strategiyasından əldə edilən gəlirlər hesabına ölkəmizin böhrandan
etibarlı təhlükəsizliyini təmin etmək mümkündür.Bu gün Azərbaycanın valyuta ehtiyatları ortamüddətli dövrdə
büdcə-valyuta sabitliyinin təmin edilməsi üçün yetərlisəviyyədədir.
Ġqtisadi böhran bir ölkədə siyasi və ya iqtisadi səbəblərdən meydana gələn və ölkənin ümumi iqtisadi
quruluĢunu sarsıdan proseslərdir. Ġqtisadiyyatda böhrana dəyən rifah dönəminin arxasınca gəlir. Ġqtisadi böhranın
baĢlıca göstəriciləri kimi iqtisadiyyatda yüksəliĢ hərəkətlərinin yerini qəfildən enmə hərəkətləri alır. Bu zaman
qiymətlər düĢər, istehsal və gəlir daralar, bunlara iĢsizlik və iflaslar yoldaĢlıq edər, birjalar çökər.
Dünyada bir çox iqtisadi böhranlar olub. Lakin ilk böyük iqtisadi böhran 1929-cu ildə baĢ verib. Bu böhran
əsasən, ABġ-da baĢlamıĢ sonra isə Avropanı bürümüĢ və əsasən də sənayeləĢmiĢ ölkələri əhatə etmiĢdir.
Böhranın səbəbləri kimi aĢağıdakıları göstərə bilərik:
Birinci Dünya Müharibəsindən sonra ABġ-da kiçik firmalar birləĢdi və ABġ-da həmin dövrdə 200 holdinq
mövcud idi ki, bu da ümumi ABġ iqtisadiyyatının 50%-ni təĢkil edirdi. Bu böyüklükdə firmaların olması birinin
çətin vəziyyətə düĢməsi digərlərinin də həmin çətinliyə düĢməsinə Ģərait yaradır.
Bankçılıq sektorunu tənzimləyəcək qanunların olmaması, Ģirkət təcrübəsinin az olması, ABġ-ın Avropa
ölkələrinə kredit verməsi və onu geri ala bilməməsi.
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New York birjası 21 oktyabr 1929-cu ildə çökdü və böhran rəsmən baĢladı. Böhranın digər ölkələrə və
regionlara yayılma nisbəti həmin region və ölkələrin ABġ-la əlaqələrindən asılı olmuĢdur.
Böhranın nəticəsi isə aĢağıdakılardan ibarətdir.
Böhran daha çox sənayeləĢmiĢ ölkələrə ziyan vurdu. 50 milyon insan iĢsiz qaldı, ticarət və istehsalın miqdarı
yarı-yarıya enmiĢdir. ABġ-da 4000 bank iflas etmiĢdir. Böhran 10 il davam etmiĢ və böhranda ən çox zərər
mədən sənayesinə dəymiĢdir. Ġqtisadi böhrandan çıxan ilk ölkə isə Almaniya olmuĢdur.
2007-ci ilin ortalarında özünü hiss etdirən və 2008-2009-cu illərdə Ģiddətlənən iqtisadi böhran ABġ-dan
baĢlayaraq dalğalar halında bir çox ölkələrə yayılmıĢdır. ABġ-da baĢlayan qlobal iqtisadi böhranın təməlində
ipoteka krediti ilə bağlı problemlər dayanırdı. Böhranın baĢlanğıc nöqtəsi ABġ-da vətəndaĢın normal gəliri ilə
satın ala biləcəyindən daha çox mənzil inĢa edilməsi və mənzil qiymətlərinin çox ĢiĢirdilməsi idi. Maliyyə
strukturlarında yetərli yoxlamaların olmaması və müĢtərilərin aldığı kreditləri geri ödəməməsindən,iqtisadi böhran
baĢ verdi deyə bilərik. ABġ iqtisadiyyatının 2001-ci ildə durğunluğa girməsi və 11 sentyabr hadisələrinin baĢ
verməsi istehlakçı və investorların iqtisadiyyata olan inamını itirməsi ABġ Mərkəzi Bankının qısa müddətli faiz
dərəcələrini 6.5%-dən 1.75%-ə qədər endirməsinə səbəb olmuĢdur. Faiz endirildikdən sonra canlanan iqtisadiyyat
2003-2005-ci illər arası yüksək kar artıĢı yaratmıĢdır. Bu vəziyyət aĢağı faizli asan borclanmaya imkan yaratmaqla
bərabər, istehlakçı kreditlərinin yüksək səviyyədə artmasına səbəb olmuĢdur. 2002-2005-ci illərdə tətbiq edilən
neqativ real faiz dərəcələri ucuz pul və asan kredit strategiyaları nəticəsində qiymətlər yüksək dərəcədə artmıĢdır.
Böhranla bağlı dünya dövlətlərini narahat edən məqamlardan biri də sosial iğtiĢaĢların meydana gəlməsidir.
Artıq dünyanın bir çox ölkəsində, məsələn, Rusiyada, Yunanıstanda, Ġspaniyada və digər dövlətlərdə belə
iğtiĢaĢlar qeydə alınıb. Aparılan mübarizəyə baxmayaraq, iqtisadçı ekspertlər böhranla bağlı hələ də nikbin
proqnozlar səsləndirmirlər. Əksinə, bildirilir ki, artıq qlobal iqtisadi böhranın ikinci mərhələsi baĢlayıb. Belə ki,
vəsait çatıĢmazlığı ilə müĢahidə olunan maliyyə böhranı səngiyir və öz yerini daha ağır olan istehsal böhranına
verib. Yəni böhran artıq maliyyə sektorundan istehsala keçib ki, bu da daha ciddi problemlər deməkdir. Elə
bunun nəticəsidir ki, son vaxtlar dünyanın əksər ölkəsində avtomobil, elektrotexnika, yüngül sənaye
müəssisələrinin müflisləĢməsi, daĢınmaz əmlak bazarında durğunluq yaĢanır. Belə vəziyyət isə kütləvi iĢsizliyə
gətirib çıxaran amillər sayılır. Təsadüfi deyil ki, böhran daha çox əmək tutumlu sahələrə təsir edir və kütləvi
iĢsizlik qeydə alınır.
Böhranın acı nəticələri təkcə Avropa və Amerikada yox, uzaq ġərqdə də arzuolunmaz fəsadlar yaradıb.
Məsələn, Çin iqtisadiyyatı valyuta çatıĢmazlığı ilə üz-üzədir. Hesablamalara görə, ölkənin 2009-cu il
büdcəsindəki kəsir 140 milyard dollar təĢkil edəcək. Bu, Çin büdcəçi üçün rekord göstəricidir. Hələlik problemlə
daha ciddi mübarizə aparan Amerika hökuməti iqtisadiyyata milyardlarla dollar ayırsa da, ortada arzuolunan
nəticələr yoxdur.
Rusiyada qlobal böhran üzündən cari il ərzində iqtisadi inkiĢaf göstəricilərinin sıfır həddinə enə biləcəyi artıq
rəsmi səviyyədə də təsdiq olunub. BaĢ nazirin müavini Ġqor ġuvalov iqtisadi artım tempinin mənfi Ģkalaya keçə
biləcəyini də istisna etməyib. Mərkəzi Asiyanın ən böyük ölkəsi sayılan Qazaxıstanda da ümumi daxili məhsulun
artım göstəricilərinin 0-1 faiz arasında dəyiĢməsi gözlənilir.
Dünyanın bəzi ölkələrində isə böhranla bacarmayan hökumətlərin istefaya getmək halları da özünü büruzə
verməyə baĢlayıb. Məsələn, artıq iqtisadi böhran üzündən Latviya hökuməti istefaya gedib. Fevralın 20-də
mərkəz-sağçı BaĢ nazir Ġvar Qodmanis kabinetinin istefasını elan edib. Bu kabinet 2007-ci ilin dekabrında təĢkil
olunmuĢdu. Latviya Prezidenti Valdis Zatlers bildirib ki, yeni hökuməti formalaĢdırmaq üçün gələn həftədən
partiya liderləri ilə müzakirələrə baĢlayacaq.
Bundan əvvəl isə Ġslandiyanın baĢ nazirinin istefası rəsmən təsdiqlənib. BaĢ nazir Qeyr Xorde istefa ərizəsini
Prezident Olafuru Raqnaruya təqdim edib. Prezident BaĢ nazirin istefasını qəbul edib. Həmçinin hökumətin
buraxılmasına da razılıq verib. Koalisiya hökümətinin dağılmasına səbəb qlobal maliyyə böhranı nəticəsində
Ġslandiya iqtisadiyyatının tənəzzülə uğraması olub.
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sıra tədbirlər ardıcıl gösərilmişdir. Neft sənayesinə dair statistik məlumatlar məqalədə öz əksini tapmışdır.
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В статье представлена краткая информация об истории нефтяной промышленности Азербайджана. В годы независимости была подчеркнута роль нефтяной промышленности в экономике. Ряд
мер, необходимых для развития нефтяного резервуара, согласован. Статистические данные по
нефтяной промышленности отражены в статье. В перспективе были рассмотрены условия изумрудного производства с рядом продуктов, которые можно было получить из нефтяного сырья.
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DEVELOPMENT PERSPECTIVE OF EMERGENCY PRODUCTION
IN OIL AND GAS IN AZERBAIJAN
The article provides brief information on the history of the oil industry in Azerbaijan. During the years of
independence, the role of the oil industry in the economy was highlighted. A series of measures, which are
necessary for the development of the oil reservoir, are consistent. Statistical data on the oil industry are
reflected in the article. In the perspective, the development conditions of the emerald production were
reviewed, with a number of products that could be obtained from the oil raw material.
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Azərbaycan dünyanın ən qədim neft ölkəsi kimi həm ənənəvi əl əməyinə əsaslanan primitiv qazma üsulla,
həm də sənayecə hasilata baĢlayan ölkələr siyahısına baĢçılıq edir. XIX əsrin ortalarından intensivləĢən neft
hasilatı s ənayeləĢmənin, texnoloji və industrial komplekslərin təĢəkkülünün ilk indika- toru olmuĢdur [1, S-6].
Azərbaycan neft sənayesinin inkiĢaf tarixində bir neçə mərhələlər ayrılır ki, bunların da hər birinin
özünəməxsus nailiyyətləri olmuĢdur. I mərhələ 1847-ci ildən neftin mexaniki üsulla qazılmıĢ quyulardan hasil
edilməsi ilə baĢlanır və 1920-ci ilə kimi davam edir. 1859-cu ildə Bakıda ilk neftayırma zavodu (qurğusu)
tikilmiĢdir. 1863-cü ildə Cavad Məlikov Bakıda kerosin zavodu tikdirdi və dünyada ilk dəfə neftayırma
prosesində soyuduculardan istifadə etdi. 1867-ci ildə 15 neftayırma qurğusu fəaliyyət göstərirdi. Mexaniki
üsulla quyuların qazılmasının texnologiyası inkiĢaf etdikcə bir sıra yeni neft yataqları aĢkar edilmiĢ (Binəqədi,
Pirallahı, Suraxanı və s.), neft hasilatı artmıĢ, neft sənayesinin infrastrukturu və neftin emalı inkiĢaf etməyə
baĢlamıĢ, neftin hasilatı, emalı və satıĢı üzrə yüzlərlə firmalar yaradılmıĢdır. Məhz bunun sayəsində
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Azərbaycanda milli burjuaziya formalaĢmıĢ, Bakı Ģəhəri dünyanın sənaye mərkəzlərindən birinə çevrilmiĢdir.
Ġlk dəfə AbĢeron yarımadasında 1871-ci ildə Balaxanı-Sabunçu-Ramanı yatağı sənaye üsulu ilə iĢlənilməyə
baĢlandı. O dövrdə dövlətə mənsub olan istifadəsiz torpaqlarda neft aĢkar edilmiĢ, neftli sahələrin istismarı
üçün 24 il müddətinə icarəyə verilmiĢdir. Ġcarədar hasil etdiyi nefti ixrac etmək və onun satıĢ qiymətini təyin
etmək hüququna malik idi [10].
Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra milli iqtisadiyyatın optimal iqtisadi inkiĢaf
modelinin formalaĢdırılmasında həlledici və aparıcı iqtisadiyyat sahəsi kimi-neft və qaz sənayesinin inkiĢaf
etdirilməsi və onun emal Ģəbəkəsinin geniĢləndirilməsi daim diqqət mərkəzində olmuĢdur. Belə ki, bu sahələrin
kompleks və intensiv inkiĢafı hesabına milli iqtisadiyyatın digər sektorlarının inkiĢafının sürətləndirilməsi,
bütövlükdə milli iqtisadiyyatın diversifikasiyalaĢdırılması problemlərinin həllinə əlavə stimullar və imkanlar
yaratmaq mümkündür. Bu istiqamətlərdə strateji hədəflər və əsas prioritet vəzifələr neft strategiyasının
reallaĢdırılması ilə əlaqədar olaraq daim aktuallığı ilə fərqlənirlər. Bu baxımdan, ölkəmizdə neft-qaz
sənayesinin emal Ģəbəkəsindən və onun resurs potensialından səmərəli istifadənin təmin edilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir, bu istiqamətdə görülən iĢlərin, tətbiq edilən mexanizmlərin təkmilləĢdirilməsini
Ģərtləndirir, yüksək texnologiyalar əsaslı və məhsuldar emal Ģəbəkəsinin yaradılmasını zəruri edir.
Dünya ölkələrində neft və qaz xammallarından maksimum səmərəli istifadə edilməsi problemlərinə kifayət
qədər diqqət yönəldilir, bu sahənin inkiĢafına külli miqdarda investisiyalar yatırılır, emal müəssisələrinin
istehsal güclərinin tam yüklənməsi və onlardan məhsuldar istifadəsi təmin edilir. Hazırda dünya üzrə orta illik
emalın həcmi neft-qaz və neft-kimya emal müəssisələrində 711-715 mln. ton səviyyəsindədir. Dünya
ölkələrində neftqazkimya kompleksinin əsas xammalları kimi birbaĢa qovulmuĢ benzin fraksiyaları, etan,
sıxılmıĢ qazlar, o cümlədən propan, butan, həmçinin qazoyl daha çox diqqət çəkirlər. Neft-qaz sənayesinin
geniĢ həcmli və yüksək məhsuldarlığa malik emal sahələri və müəssisələri əsasən ABġ, Yaponiya, Çin, Rusiya
və Qərbi Avropa ölkələrindədir (Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa və s.). ABġ-da neftqazkimya emal
müəssisələrinin sayı 200-əqədərdir, bu ölkədə, həmçinin Qərbi Avropa ölkələrində neftin emal səviyyəsi
hasilata nisbətən 3 dəfəyə yaxındır. Ümumiyyətlə, neft və qaz emalının dərinliyini maksimum artırmaq üçün,
neftqazkimya emal kompleksinin intensiv inkiĢafı müasir dövrün ən aktual məsələlərindən biri kimi xarakterizə
olunur. Əksər dünya ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanla qonĢu olan bir sıra neft-qazölkələrində (Rusiya,
Qazaxıstan, Türkmənistan və Ġran) bu sahənin emal kompleksinin intensiv inkiĢafına ciddi önəm verilməkdədir
və yaxın 10-20 ilə strateji hədəflər müəyyənləĢdirilmiĢdir.
Neft-qaz sənayesinin inkiĢafı bir qrup tədbirlərin sistemli və ardıcıl olaraq həyata keçirilməsini Ģərtləndirir:
neft-qaz sənayesinin inkiĢaf hədəfləri və prioritet vəzifələri üzrə dövlət siyasəti mexanizmləri və
qanunvericilik bazası uzunmüddətli perspektivlər nəzərə alınmaqla iĢlənib hazırlanmalı və tətbiq edilməlidir;
neft-qaz sənayesinin kompleks inkiĢafının təmin edilməsi üçün daxili investisiyalarla yanaĢı, bu
sahələrə iri kapitalın, investisiya resurslarının davamlı və intensiv cəlb edilməsinin stimullaĢdırılmasının
mexanizmləri hazırlanmalı və həyata keçirilməlidir;
neft və qaz hasilatının artırılması üçün yataqların öyrənilməsi, iĢlənilməsi, hasilatın reallaĢdırılması və
quyuların istismara verilməsi məqsədilə bu sahələrə zəruri maliyyə resurslarının yönəldilməsi, əsas fondların
formalaĢdırılması, maddi-texniki bazanın yaradılması və müasir texnologiyaların gətirilməsi vacib Ģərtlərdəndir
və s.
Bundan əlavə, neft-qaz sənayesinin digər mühüm xüsusiyyəti resurs potensialından istifadə proseslərində
sistemyaradıcı komponentlərə-maliyyə, material, informasiya və əmək resurslarına malik olmasıdır. Bu sahənin
bir sıra mühüm xüsusiyyətlərini aĢağıdakı kimi qeyd etmək olar:
neft-qaz sənayesinin mühüm xüsusiyyəti onun sistemyaradıcı potensiala və iqtisadi inteqrator
xüsusiyyətinə malik olmasıdır;
bu sistemə daxil olan müəssisələrin, təsərrüfat qurumlarının, köməkçi xidmət sahələrinin fəaliyyəti
bir-biri ilə sıx bağlı və əlaqəlidir;
neft-qaz sənayesinə daxil olan müəssisələrin fəaliyyəti, eyni zamanda bir sıra digər iqtisadiyyat
sahələrinin təsərrüfat subyektləri ilə iqtisadi, istehsal və texnoloji baxımından əlaqəli fəaliyyəti diqqət çəkir;
neft-qaz resurslarının emalı imkanlarının geniĢ olması və bununla bağlı ölkədə istehsal proseslərinin
geniĢləndirilməsi, kooperasiya-təsərrüfat əlaqələrinin və sahibkarlığın inkiĢafının gücləndirilməsi potensialı
vardır;
neft-qaz sənayesinin resurs potensialından emal sahələrinin geniĢləndirilməsi hesabına ölkə ÜDM-nin
artırılması, davamlı iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsi, əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsinin yüksəldilməsi və
məĢğulluğun gücləndirilməsi mümkündür;

550

neft-qaz sənayesinin resurs potensialından istifadənin səmərəli təĢkili ölkə iqtisadiyyatının
güclənməsinə, rəqabətqabiliyyətinin, ixrac potensialının artırılmasına imkan verər və s.
Qeyd edək ki, neft-qaz və neft-kimya emal sənayesində bütövlükdə dünyada istehlak olunan neftin orta
hesabla 6,5 %-i istifadə edilir. Bu göstərici inkiĢaf etmiĢ dünya ölkələrində 8-10 %, inkiĢaf etməkdə olan
ölkələrdə isə 2,5-5 % səviyyəsindədir. Neft-kimya kompleksinin dünya ÜDM-də payı 3 %-dən çoxdur, bu
rəqəm ABġ-da 4-5 %, Almaniyada – 7-8 %, Çində - 9 %, Rusiyada – 2 %-dənçox təĢkil edir [4].
Dünya ölkələrində neftqazkimyasının əsas xammalı və resurs bazası kimi etan, sıxılmıĢ qazlar olan –
propan, butan, birbaĢa qovulmuĢ benzin fraksiyaları, qazoyl və s. təĢkil edir. Dünya üzrə neftqazkimyası
sektorunun xammalının strukturunda etan xammalının payı 35 %, sıxılmıĢ qazlar-13 %, birbaĢa qovulmuĢ
benzin fraksiyaları 47 % , qazoyl isə 5 % yer almıĢdır. ABġ-da neftqazkimyasının xammal stukturunun 65 %-ni
etan, 18 %-ni sıxılmıĢ qazlar və 16 %-ni isə birbaĢa qovulmuĢ benzin fraksiyaları təĢkil edir. Qərbi Avropa
ölkələrində neftqazkimyasının xammal strukturunda 5 %-lik payla etan, 10 %-lik propan və butan, 80 %-lik
payla birbaĢa qovulmuĢ benzin fraksiyaları və 5 %-lik payla qazoyl və digər xammal resursları yer almıĢlar.
Yaponiyada bu sahənin xammal resurslarının payında propan və butanın xüsusi çəkisi 17 %, birbaĢa qovulmuĢ
benzin fraksiyaları 81 %, qazoyl və s. isə 5 % təĢkil edir. QonĢu Rusiyada neftqazkimyanın strukturunda etanın
payı 10 %, sıxılmıĢ qazlar -51 %, birbaĢa qovulmuĢ benzin fraksiyaları 39 %, qazoyl və digər məhsullar isə 5
%-dir. Etan xammalından istifadədə ABġ hamıdan öndədir, birbaĢa qovulmuĢ benzin fraksiyalarından
istifadədə isə Yaponiya və Qərbi Avropa ölkələri irəlidədirlər. SıxılmıĢ qazlardan daha çox istifadə isə
Rusiyada qeydə alınmıĢdır. Neft-qazxammalının strukturunun təkmilləĢdirilməsi və bununla bağlı resurs
mənbələrinin optimallaĢdırılması müasir dövrün aktual problemlərindən biri olaraq qalmaqdadır. Neft-qaz və
neft-kimya məhsullarının regional strukturunda ġimali Amerika ölkələrinin payı təxminən 17,1 %, Avropa
Ġttifaqı ölkələrinin payı 23,4 %, Sakin Okean hövzəsi ölkələrinin payı – 45,6 %, Yaponiyanın payı – 6,4 % və s.
təĢkil edir. Neft-kimya sahəsində dünyanın güclü iqtisadiyyata malik ölkələri, məsələn, ABġ, Çin, Yaponiya,
Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa kimi ölkələr liderlik edirlər və külli miqdarda neft-qaz və kimya məhsulları
istehsal etməklə yanaĢı, bu emal sahələrinin inkiĢafına 100 milyardlarla dollar əlavə investisiyalar yatırırlar.
Məsələn, Almaniyada Avropanın kimya sənayesinin 27 % istehsal gücü toplanıb və bu sahədə 500 min insan
iĢləyir. Bu ölkənin neft-kimya Ģirkətləri dünyanın bütün ölkələrinə çoxlu sayda neft-kimya məhsulları ixrac
edirlər. Böyük Britaniyada ölkənin sənaye istehsalının 10 %-ni kimya və neft-kimya sektoru təĢkil edir.
Fransada il ərzində orta hesabla 130 mlrd. avro dəyərində neft-kimyaməhsulları istehsal olunur və bu emal
sahəsinin müxtəlif müəssisələrində 250 min nəfərdən çox insan iĢləyir. Dünya iqtisadiyyatına liderlik edən
ABġ-daneft-kimya məhsullarının illik istehsal həcmi 560-580 mlrd. dollar səviyyəsindədir. Bu ölkədə neft-qaz
emalının səmərəliliyinin artırılması və neft-kimya məhsullarının rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün yeni
texnologiyaların inkiĢafına külli miqdarda investisiya resursları yönəldilir. Dünya iqtisadiyyatında ABġ-dan
sonra ikinci yeri tutan Çində neft-qaz emalı və neft-kimya müəssisələrində 100 mindən çox kompaniya, firma
fəaliyyət göstərir və ölkədə illik məhsul istehsalın həcmi 730-740 mlrd. dollar səviyyəsindədir. Böyük
Britaniyada təkcə ġimal dənizi sektorunda kəĢf edilmiĢ 133 neft yatağı vardır və buna baxmayaraq, neft
idxalının həcmi orta illik 50 mln. ton səviyyəsində təĢkil edir. Bu baxımdan neft emalı zavodları əsasən
idxaldan daxil olan resurslardan asılıdırlar. Böyük Britaniyada 9 neft emalı zavodu vardır və onların illik
istehsal gücü 90 mln. ton neft emal etməyə imkan verir. Bundan əlavə, 80 qaz yataqları mövcuddur və illik
hasilatın həcmi 103-105 mlrd. kub m. həcmindədir və bu resursların əsas hissəsi daxili tələbatın ödənilməsinə
gedir.
2020-2030-cu illərədək olan dövr üçün dünya iqtisadiyyatında və neft-kimyaməhsullarının həcminin artımı
və bununla bağlı emal Ģəbəkəsinin geniĢləndirilməsi perspektivlərinin obyektiv qiymətləndirilməsi və bütün
bunlara adekvat olaraq, kompleks tədbirlərin görülməsi zərurəti də vardır. 2020-ci ilədək bu emal məhsulların
həcmi dünya ÜDM-də 5,3 %, 2030-cu ildə isə 7,4 %, dünya ixracında payı müvafiq olaraq- 15 % və 20 %,
yaxud 1700 mlrd. dollar və 2500 mlrd. dollar, neft-qaz və neft-kimya emal məhsullarının ümumi həcmi
müvafiq olaraq 4200 mlrd. dollar və 6800 mlrd. dollar təĢkil edəcəkdir. Bunlarla bərabər, neft-kimya emal
sənayesinin geniĢləndirilməsində neftin emalı ilə yanaĢı, təbii qazın emal potensialının daha çox artacağı və
reallaĢdırılacağı gözlənilir. Dünyanın ən iri neft kompaniyalarından olan «British Petroleum»-unməlumatlarına
görə, dünya üzrə təbii qazın üzə çıxarılan ehtiyatları təxminən 187 trln. kub.m.-dir və 2035-ci ildə dünya üzrə
qazın istehlakı ildə 5 trln. kub. metrə çatacaqdır. Bundan əlavə, hazırda dünyada istehsal olunan neftin 8-10 %i, qazın isə 5 %-dən çoxu neft-qaz və neft- kimya emal Ģəbəkəsi müəssisələrinə yönəldilir. Ən iri emal Ģəbəkəsi
isə hazırda Çində formalaĢmıĢdır və bu ölkənin dünya neft-qaz və neft-kimya emalında xüsusi payı 27 %-dən
çox olmuĢdur. Məlumdur ki, bu ölkədə iri qaz və neft yataqları və ehtiyatları mövcud deyildir, ölkə uzun dövr
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ərzində kimya məhsullarını idxal edirdi. Hazırda isə neft və qaz resurslarını fəal olaraq idxal etməkdə davam
edir, amma əvəzində bu xammal resurslarının emal sahələrinin geniĢləndirilməsi hesabına 100-lərlə neft-kimya
məhsullarının istehsalını təĢkil edə bilib və bir çox kimya məhsullarının ixracını geniĢləndirməyə nail olub.
Belə məhsullar sırasında ammiak, karbamid, metanol, polietilen daha çox yer almıĢdır. Burada diqqəti cəlb
edən məsələlərdən biri kimi, Çinin hazırda əsas neft-kimya ixrac məhsullarının hər birinin istehsalı və ixracında
Azərbaycanın güclü potensialının olması diqqət çəkir. Təsadüfi deyildir ki, ölkəmizin neft və qaz emalı
Ģəbəkəsinin geniĢləndirilməsi üçün neft-qaz və neft-kimya emal sahələrinin yüksək texnologiyalar əsasında
inkiĢaf etdirilməsi məqsədi ilə Sumqayıt Sənaye Mərkəzində karbamid istehsalının tikintisinə baĢlanılmıĢdır,
polietilen istehsalının məhsuldarlığının artırılması üçün tədbirlər görülməkdədir. Bununla belə, özəl sektorun
xarici Ģirkətlərlə və investorlarla əməkdaĢlığı nəticəsində Qaradağ sənaye zonasında metanol zavodu istifadəyə
verilmiĢ və ölkəmizdə qazın emalı sahəsində yeni texnoloji potensial formalaĢdırılmıĢdır.
Bu amillər nəzərə alınmaqla, neft-qaz və neft-kimya emal sahələrinin təĢkilində dünya ölkələrinin və ayrıayrıkompaniyaların təcrübəsinin dərindən öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ümumiyyətlə, neft-qaz
xammalının emal kompleksinin təĢkilində dünya ölkələrinin təcrübəsinin mühüm aspektlərinin sistemli
formada təhlil edilməsi, öyrənilməsi və tətbiqi bir qrup vəzifələrin və tədbirlərin həyata keçirilməsini
Ģərtləndirir:
neft-qaz hasilatının effektivyinin təmin edilməsi, bu resurslardan səmərəli və qənaətlə istifadənin
təĢkili müasir dövrün aktual problemləri kimi qalmaqdadır;
hər bir ölkə özünün təbii və milli sərvətlərindən səmərəli istifadə olunmasına konseptual səviyyədə
baxır və buna görə də əsas təbii resurslar olan karbohidrogen resurslarından milli maraqlar çərçivəsində
istifadənin təĢkili strateji əhəmiyyət daĢıyır;
neft-qaz resurslarının xammal Ģəkilində ixracı sabit olaraq, səmərəli olmadığından, dünya
bazarlarında bu resursların qiymətlərinin qeyri-sabitliyindən hasilatçı subyektlərin itirə biləcəklərinin emal
proseslərində nisbətən kompensasiya etmək imkanlarının reallaĢdırılması dünya ölkələrinin əksəriyyətində
kompleks formada baxılmaqdadır və bunlar nəzərə alınmaqla, neft-qaz xammalının emalı istiqamətlərinin
geniĢləndirilməsi, eyni zamanda, sürətləndirilməsi prioritetləri müasir dövrün zəruri tendensiyaları kimi
xarakterizə olunurlar;
neft-qaz resurslarına malik olan ölkələr, həmçinin bu resursların iri həcmdə idxalını reallaĢdırmaq
potensialı olan ölkələr neft-qaz və neft-kimya emal sahələrinin kompleks inkiĢafı hesabına milli iqtisadiyyatın
Ģaxələndirilməsini təmin etməklə bərabər, ayrı-ayrı iqtisadiyyat sahələrinin inkiĢafının dinamikliyinə Ģərait
yaradır, yüksək rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının çeĢidini geniĢləndirir, ölkənin ixrac potensialını artırır və
s [2].
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The article describes the appearance of the world 's oil market, the key mechanisms in the oil market.
The role and importance of oil in the world economy. It has been examined and submitted to the world
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Bərpa olunmayan əsas enerji mənbələrindən olan neft dünya iqtisadiyyatında aralıq mallar, xammal,
enerji və enerji resursları kimi mühüm yerə malikdir. Neftə mütləq bir alternativ hələ mövcud deyil. Lakin,
yaxın əvəzedicilər qeyd edilə bilər. Alternativ enerji mənbələri və texnologiyaları istilik, elektrik və elektrik
istehsalında qismən neftin yerini almasına baxmayaraq, nəqliyyat sektorunda qlobal əvəzedici yanacaq yaxın
gələcəkdə çox görünmür.
Neft qiymətləri dünya və ölkənin iqtisadi göstəricilərinin ən vacib göstəricilərindən biridir. Təbii ki, neft
qiymətlərinin artması nə qədər çox olsa da, makro iqtisadiyyata olan təsir daha da artır.
Milyonlarla il bundan əvvəl dəniz dibinə çökmüĢ heyvanlar və bitkilər üzərində təbii hadisələrlə və bu
bakteriyaların köməyi ilə bu havasız mühitdə müvafiq istilik və təzyiq altında yerüstü təbəqələrinin yığılması
nəticəsində neft meydana gəlmiĢdir [3]
Bu gün dünyanın əsas enerji resursu mövqeyini qoruyan neftin dünya iqtisadiyyatında rolu çox
böyükdür. Bu dünya neft bazarında baĢ verən proseslərin də dünya iqtisadiyyatına ciddi təsir göstərməsinə
səbəb olur. Neft bazarı aĢağıdakı fərqli xüsusiyyətlərə malikdir:
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- Neft bazarında təklif və tələb arasında zərif bir tarazlıq var. Neft tələbi normal Ģəraitdə bir anda
böyük sıçrayıĢlar yarada bilmədiyi üçün, adətən, neft qiymətlərinə planlaĢdırılan neft hasilatı təsir göstərir.
- Böyük neft Ģirkətləri tərəfindən həyata keçirilən investisiya siyasəti dünya iqtisadiyyatındakı
balansları dəyiĢə bilər. Ölkələrindəki siyasi fikirlər bazarda Ģirkətlərin beynəlxalq investisiya qərarlarına də
ciddi təsir göstərir.
- Neft kəĢfiyyatı və istehsalı böyük investisiyalar və bahalı texnologiyalar tələb etdiyindən, bazarda
olan təĢkilatlar beynəlxalq texnologiyaların dəyiĢmələrinə daim nəzarət etməlidirlər.
- Ölkələr arasındakı beynəlxalq neft axtarıĢ və istehsal razılaĢmalarındakı dəyiĢikliklər səbəbindən bu
cür fəaliyyətlərin mühasibat və hesabat təcrübələrində fərqliliklər var.
- Hər bir ölkədə neft məsələsində imtiyazlar gətirən bəzi hüquqi tənzimləmə var. Neft ehtiyatlarının
iqtisadiyyatdakı əhəmiyyəti neft qanunlarını formalaĢdırır.
- Bu ehtiyatları ən yaxĢı Ģəkildə qiymətləndirmək üçün idxalçı ölkələr neft olan ölkələrdən nefti ən
ucuz Ģəkildə əldə etmək istəyirlər. Buna görə bazarın xüsusiyyətlərini təĢkil edən mühüm amillərdən biri
alqı-satqı edən ölkələrin xüsusiyyətləridir.
Neft bazarı nəqliyyat, emal, marketinq və neft-kimya sənayesi daxil olmaqla çox geniĢ bir quruluĢa
malikdir. Neft axtarıĢı və çıxarılması bazarın yuxarı səmt bazarları adlanır və emal, bölüĢdürmə və
marketinqdən ibarət olan bölməyə bazarın aĢağı axındakı bazarları adlanır [2].
Dünya neft satıĢının əsas mərkəzlərindən biri və baĢlıcası Fars körfəzi regionudur. Dünyanın ən böyük
neft istehsalçıları, daha dəqiq isə dünya əhəmiyyətli yataqlar bu körfəz ətrafında cəm olmuĢlar. Ġraq Küveyt
qarĢıdurması son körfəz böhranı bu regionun əhəmiyyətini, bir daha qlobal səciyyə daĢıdığını nümayiĢ
etdirmiĢdir. Körfəzdəki Hörmüz boğazının Ġranın nəzarətində olması buradakı yataqlardan Qırmızı dənizin
Yanbu portuna Transərəb neft magistralının çəkiliĢinə rəvac vermiĢdir. Bununla belə BMT-nin Ġraq üzrə
embarqolarının reallaĢmasında körfəzə ABġ-ın rəhbərliyi altında nəzarət mexanizmi tətbiq edilmiĢdir. Bütün
bu çətinliklərlə yanaĢı Fars körfəzi dünyəvi neft ticarətinin ən böyük bazarı olaraq qalmaqdadır. Hər gün
yüzlərlə neft dolu tankerlər dünyanın ən müxtəlif regionlarına daĢınmanı həyata keçirirlər. Burada Avropa
bazarlarına aparılan neftlə yanaĢı Cənub-ġərqi Asiya ölkələrinə, xüsusən də Yaponiyaya daĢınan neftin
miqdarı olduqca yüksəkdir. Neftə olan ehtiyacların demək olar ki, hamısı idxal hesabına ödənilən ölkələrdə
tələbatın əksər hissəsi bu körfəzdən əldə edilir. Yaponiya ABġ-la birlikdə dünyanın ən böyük neft idxalatçısı
olaraq qalır. Burada neftə olan illik tələbat 230-240 milyard tona bərabərdir. Bu isə Ġran və Küveytin birgə
illik neft hasilatında bir qədər azdır. DaĢınan neft isə nə ucuz baĢa gələn üzən anbarlarda və ümumi yük
qabiliyyəti 15 milyon ton olan tankerlərdə saxlanılır. Belə ehtiyatlar 180 gün üçün nəzərdə tutulur. Bununla
yanaĢı Avropanın da sənayesini, elektrik stansiyalarını xam neftlə təmin edən müvafiq məntəqələr
mövcuddur. Rusiyadan, ġimali Afrikadan elə Avropanın qüdrətli neft ölkəsi Norveçdən gələn neft buradakı
bazarı keyfiyyət dəyiĢikliklərinə uğradır. Karib hövzəsi ölkələri, xüsusən Meksika, Venesuella regional
dövlətləri enerjidaĢıyıcıları ilə təmin etməklə yanaĢı, ara-sıra Avropa bazarlarına da neftin ixracını
reallaĢdırırlar.
Ġngiltərə neft ixrac edən ölkə kimi həm də ABġ-dan xam neft də idxal edir. Bunu ölkədəki neftin
keyfiyyətini yaxĢılaĢdırmaq məqsədi ilə həyata keçirirlər. Dünya qaz ticarəti də yüksəliĢ erasına daxil
olmuĢdur. Avropanın qaza olan tələbləri çoxaldıqca, buraya yeni göndəriĢlər reallaĢır. Rusiya, «mavi axın»
layihəsini kerçəkləĢdirməklə Türkiyənin əsas qaz təminatçısı olmağa çalıĢır. Bu arada Türkmənistan və
Azərbaycan da Türkiyənin, ayrıca olaraq Avropanın yeni tələblərindən bəhrələnməyə səy edirlər. Afrikadan
qablaĢdırılmıĢ qaz Avropa bazarlarında geniĢ istifadə tapır. Neft iqtisadiyyatının təməlində xam neftin
qiyməti durur. Qiymət məsələsi əsasən satıĢ bazarındakı meyllərdə və istehsal xərclərində ehtiva olunur.
Bununla belə qiymət orbitində digər amillər də dövr edir və bu amillərin əksəriyyəti obyektiv xarakterlidir.
QloballaĢma, inteqrasion proseslərin geniĢ axını nefti dünya bazarının mühüm məhsuluna çevirir, onun
qiyməti isə buradakı meyllərdən asılı olur. Tarixə nəzər yetirdikdə görərik ki, haçansa bazarda neftin
qiymətinin «Standartoyl» müəyyənləĢdirirdi. Sonradan ABġ-da bu iĢi Texas dəmiryolu komitəsi, digər
ölkələrdə isə neft inhisarçıları müəyyən edirdilər. Sonra hakimiyyət OPEK-in əlinə keçdi. Ġndi belə təyinat
hər gün ani olaraq Nyu-York NÜMEKS, London IPE birjalarının ticarət zalında açıq bazarda treyderlərlə
alıcıların birbaĢa qarĢılıqlı təmasında, yer kürəsinin müxtəlif ərazilərindən kompüter ekranlarına gətirilən
vasitələrlə həll edilir. Dünya bazarında neftin qiymətinin sonuncu dəfə kəskin aĢağı düĢməsi 1997-1998-ci
illərin qovĢağına təsadüf edir Bir çox ölkələr bu vəziyyətdə böyük məbləğdə ziyanlara məruz qalmıĢlar.
Bununla belə qiymət özünün mənfi çalarları ilə yanaĢı məqbul xüsusiyyətlərinə də malikdir. Belə ki, qiymət
meyllərinin idxalçı və istehsalçı qütblərdə dayananlara təsir aspekti müxtəlifdir. Neft emalının həyata
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keçirən, elektrik enerji istehsalı neftə əsaslan ölkələr qiymət amilindən zərər çəkənlər siyahısındadırlar.
Bütün bu proseslər istehsalçı və istehlakçıları ortaq mövqedən çıxıĢ etməyə səfərbər edir. 1973- cü ilin
ümumdünya neft böhranı Beynəlxalq Energetika Agentliyinin (BEA) - təsisinə rəvac vermiĢdir.
BaĢlıca olaraq Qərbi Avropanı təmsil edən 21 neft istehlakçısı dövlətləri energetik təhlükəsizliyi
yaxĢılaĢdırmaq üçün vahid təĢkilat altında birləĢmiĢlər. Sonradan Avropada neft məhsullarına olan tələbatı
və enerji balansını təmin etmək məqsədi ilə yeni təsisatın formalaĢması ideyası ortaya çıxmıĢ və bu
məqsədlərdə ifadə olunan 1991-ci ildə Avropa Energetika Xartiyası yaradılmıĢdır. OPEK ölkələri iĢtirak
etmədiyi bu müqaviləyə əsasən istehsalçılar istehlakçı ölkələrdə baĢ verəcək enerji böhranına çatıĢmayan
hissəsinin konpensasiyasını həyata keçirməyi öhdəyə götürürlər. 1997-ci ildə baĢ verən neft böhranında
dünya bazarlarında xam neftin bir barellinin orta qiyməti bir il ərzində 20- 22 ABġ dolları həcmindən iki
dəfə aĢağı düĢərək, 10-11 dollar arası həddə tərəddüd etmiĢdir. Lakin 1999-cu ilin sonunda xam neftin
qiyməti dinamikasında yüksəlmiĢ, böhran dəf edilmiĢ, 2000-ci ilin fevralında bu qiymət 30 dolları belə
aĢmıĢdır. 2000-ci ilin payızı ərəfəsində birjalarda neftin barrelinin 35 dollardan da yüksək həddə qalxması
Avroatlantik məkanda yeni yanacaq böhranına gətirmiĢdir. Dünyada neftin qiymətini son dərəcə ciddi
inhisarda saxlayan tənzimləyən mərkəzi təĢkilat yoxdur. Neftin qiymətinin aĢağı düĢməsinə tarixi proseslərin
iqtisadi maraqların, siyasi gerçəkliklərin təsiri böyükdür. ġübhəsiz ki, bu təsirin nüfuz dairəsi uzun müddət
səngiməyəcəkdir. Bununla belə qiymət məsələsində OPEK hələ ki, yetərli söz sahibi hesab edilir. Qiymətin
mülayimləĢdirilməsi, tarazlıq halına gətirilməsi heç də hamının mənafelərinə uyğun gəlmir. Bu prosesdə
ixracatçı dövlətlər ümumi məqsədləri ifadə etməkdə o qədər də yekdil hesab etmək olmaz. 2000-ci il yeni
qiymət tendensiyasında Venesuella və Ġranın yaxın mövqeləri neftin hasilatının artırılmasına yönəlmiĢ,
bazarın idarə edilməsində «Riyad» Qrupunda birləĢən Səudiyyə Ərəbistanı Meksika və Venesuella birliyi
hasilatın artımına ciddi cəhdlər etmiĢlər.
Nəhayət, OPEK-in 2000-ci il Vyana mart görüĢü hasilatın artımına qərar vermiĢdir. Sonrakı aylarda
neftin qiyməti müəyyən qədər enməyə doğru start götürmüĢ, bir ay ərzində 20-22 dollar səviyyəyə ensə də,
avqust ayında yenidən yüksələrək böhranlı həddə çatmıĢdır. Qiymətin enməsi daha çox Rusiya üçün
təhlükəlidir. 2000-ci ilin dövlət büdcəsinin mühüm hissəsi neftin xarici bazarda satıĢında əldə ediləcək gəlir
hesabına formalaĢdıran ölkədə qırmızı xətt kimi 1 barreli18-dollar ekvivalentində nəzərdə tutulmuĢdur.
Bundan yuxarı hədd isə büdcə kəsrinin ödəniĢinə yönəldilməlidir. Azərbaycanda da anoloji vəziyyət
mövcuddur. Burada da büdcə hesabında neftin 1 barreli 18 dollar nəzərdə tutulduğu qeyd olunur. Elə
istehsalçı ölkələr vardır ki, onların neft tələbləri üzrə büdcə dayaqları daha aĢağı həddə əsaslanır. Küveytdə
bu 5 dollar təĢkil edir. Lakin ölkədə neftin bu keyfiyyəti ciddi nəzərə alaraq büdcəni neftin iradəsinə
müĢtərək etməmiĢdir. Büdcəni neftə əsaslandıranların aqibəti məlumdur. Hollandiyadakı məĢhur sindrom
buna parlaq bir örnəkdir. Məhz bu reallıq ölkədə təsərrüfatın geniĢ diversifikasiyasının aparılmasını milli
məhsul istehsalının çeĢidinin, yeni istehsal-xidmət sahələrinin açılıĢının geniĢləndirilməsini zəruri edir. Bu
strategiya ilə büdcəni neft yükündən müəyyən qədər xilas etmək mümkündür [1, S-37]
Qeyd edək ki, dünya neft bazarında 2008-ci ildə ən yüksək qiymətlər müĢahidə edilmiĢdir. Bundan
sonra son dövrlərə qədər əsasən azlma tempi müĢahidə edilsə də, hazırda demək olar ki, qiymət dalğalanması
özünü göstərir. Xüsusən də bu prosesdə siyasi xarakterli amillərin rolunun böyük olduğunu deyə bilərik.

ƏDƏBĠYYAT:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

E.M.Hacızadə, T.Ə.PaĢayev. Neft-qaz sənayesində yeni bazar mexanizmlərinin formalaĢdırılması
istiqamətləri (monoqrafiya) Azərbaycan dilində. Bakı. «Elm» 2000. 200 səh.
Soysal Cengiz (2003), Rekabet Perspektifinden Türkiye Akaryakıt Sektörü, Ankara: Rekabet
Kurumu Uzmanlık Tezleri Serisi
Bayraç H. Naci (1999) Uluslararası Doğalgaz Piyasasının Ekonomik Analizi, Türkiye‘deki
GeliĢimi ve EskiĢehir Uygulaması, EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
YayınlanmamıĢ Doktora Tezi
Cəfərova N.ġ. ―Neftqazçıxarmada renta münasibətləri və onların təkmilləĢ- dirilməsi
istiqamətləri‖ // Vergi xəbərləri, № 3, 2016 s.109-1
Голуб А., Струкова Е. «Экономика природных ресурсов » M:, Ac пект - Прес . 1998, 416 c
Гахраманов T. T. "О некоторых аспектах интеграции экономики Азербайджана в мировую
рыночную систему"./Вопросы экономических наук, №3, 2011 г. стр. 25

555

7.

8.
9.
10.

556

Сафаров Г.А., Гахраманов Т.Т. Направления совершен- ствования маркетинговой деятельности на предприятиях нефтяной промышленности Азербайджана./ Нефть, газ и бизнес.№
10, М.: 2014г. стр.12-15.
http://www.respublica-news.az/index.php/iqtisadiyyat/item/13878-dunya-bazarinda-neftrealliglar-vae-perspektivlaer
https://www.opec.org/opec_web/en/
https://www.bloomberght.com/emtia/brent-petrol

QoĢqar NAĞIYEV
Magistr, Bakı Dövlət Universiteti.
ĠNVESTORLAR ÜÇÜN DÖVLƏT TƏNZĠMLƏNMƏSĠNĠN YARATDIĞI ĠMKANLAR
Magistr Q.T.Nağıyev “İnvestorlar üçün dövlət tənzimlənməsinin yaratdığı imkanlar.” məqaləsində
dövlətin investorlar üçün yaratdığı imkanlardan,həyata keçirilən tədbirlərdən və xarici investisiyaları cəlb
etmək üçün qarşıya qoyulan məqsədlərin həyata keçirilməsindən söz açmışdır.Müəllif xarici investorlara
dövlət dəstəyinin vacibliyini qeyd edərək, bu məsələyə xüsusi yer ayırmışdır.
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В своей статье“Возможности государственного регулирования для инвесторов”магистр Г.Т
Нагиев рассказывает о возможностях, которыми государство обеспечивает инвесторов в деле
притворенияв жизнъмногух мероприятий, а мак же привлечения иностранныхинвесторов в етомнаправленим. Автор подчеркивает поддержку государства иностранным инвесторам и обращаест
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OPPORTUNITIES OF GOVERNMENT REGULATIONS FOR INVESTORS
In this article master G.T.Naghiev talked about “Opportunities of government regulations for investors”
measures about it, to attract foreign investment for implementation of targeted goals and dedicated special
attention to importance of government support to foreign investors.
Key words: investment, investor, regulations, economy, development,government,support, ivest, capital,
legistation, commercial.
Ġqtisadi ədəbiyyatda istifadə olunan investisiya anlayıĢını ümumiləĢdirib belə nəticəyə gəlmək olar ki,
investisiya müəyyən qazancı əldə etmək üçün istifadə olunan vəsaitdir. Ġnvestisiyalar hal-hazırda
iqtisadiyyatın ayrılmaz hissəsidir.Ġnvestisiya prosesinin gediĢatı milli kapitalın artırılması istiqamətində
təkrar istehsal prosesindəki iĢtirakçıların çoxsahəli fəaliyyətidir. Ġnvestisiya prosesi mövcud iqtisadi sistemin
inkiĢaf tempinə, dinamikasına bilavasitə təsir göstərir və bununla yanaĢı ivestisiya prosesi təkrar istehsal
prosesinin hər bir mərhələsininmübadiləl, bölgü, istehsal və istehlakı əks etdirir. Ġnvestisiya prosesinin
mərhələləri aĢağıdakılardır:
1) Ġnvestisiya əmtələərinin (maĢın və avadanlıqlarının, texnologiyaların, patentlərin, tikinti obyektlərinin
və s.)yaradılması prosesidir. 2) Yeni istehsal gucunun mənimsənilmesi prosesi. 3) Məhsul istehsal etmək
məqsədilə obyektlerin istismarı. 4)Maliyyə vəsaitindəki sahibkarlarən müəyyən edilməsi (1.s.82).
Ġnvestorlar investisiya fəaliyyətinin reallaĢdırılmasında bərabər hüquqlara malikdirlər. Ġnvestisiyanın
istiqaməti, səmərəliliyi və həcminin müəyyən edilməsində investor, müəyyən Ģərtlər daxilində sərbəstdir.
Ġnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri aĢağıdakılardır:
- qiymətli kağızlar (səhmlər, veksellər, istiqrazlar və s.) ;
- məqsədli pul depozitləri ;
- iqtisadiyyatın istənilən sahələrində yeni yaradılan və müasirləĢdirilən dövriyyə vəsaiti və əsas fondlar ;
- elmi-texniki məhsul, həmçinin, mülkiyyətin baĢqa obyektləri ;
- əmlak hüququ və intelektual mülkiyyət hüququ.
Ġnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə dövlət investisiya fəaliyyətinin idarə
edilməsi, həmçnin, investisiya fəaliyyəti nəticəsində yaranan Ģərtlərin tənzimlənməsi və mövcud Ģərtlərə
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investisiya fəaliyyətinin hər bir subyekti tərəfindən riaəyət edilməsinə nəzarət daxildir. (4,s.51).
Beynəlxalq təcrübə əsasənda investisiyanın iki aparıcı forması fəarqləndirilir :
1. BirbaĢa investisiya.
2. Portfel (Maliyyə) investisiya.
Bəzi hallarda real investisiyalar hesab olunan birbaĢa investisiyalar kapitalın ticarət, xidmət, sənaye və
digər sahə müəssisələrinə birbaĢa yerləĢdirilməsini nəzərdə tutur (4,s.10).
Ġnvestisiya portfelini formalaĢdırarkən investor qiymətli kağızları seçdikdə nəzərə almalıdır ki, onlardan
aĢağı risklə maksimal gəlir əldə edə bilsin. Ġnvestorun müəyyən etməli olduğu əsas məsələ odur ki, hansı
emitetlərin qiymətli kagızlarına vəsait ayırmaq daha münasib olar. Ġnvestisiya portfelinin formalaĢmasında
mühüm Ģərt investorun fərqli qiymətli kağızlara qoyduğu vəsaitdir, yəni, portfelin diversifikasiyasıdır.
Diversifikasiyanın əsas mahiyyəti odur ki, risk səviyyəsini aĢağı salır. Lakin, diversifikasiya birmənalı olaraq
əsaslandırılmıĢ olmalıdır. ƏsaslandırılmıĢ olmazsaxeyli sayda müxtəlif qiymətli kağızlara ayrılan vəsait
xərclərin artmasına gətirib çıxarar (3,s.134).
Dövlət qeydiyyatı. Hüquqi Ģəxslər üçün dövlət reysteri huquqi Ģəxslər ilə onların təsisçiləri haqqında
ümumi məlumat daxil edir. MM - in müddəalarına əsaslanaraq huquqi Ģəxslərə dair dövlət reysteri açıq elan
olunub və bütün maraqlanan tərəflər qeydiyyatçün təqdim olunan müvafiq sənədlərin surətini ala bilərlər.
Dövlət qeydiyatı 5 iĢ günü ərzində həyata keçirilir. Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçdikdən sonra
həmin Ģirkət Vergilər Nazirliyi və Dövlət Statistika Komitəsindən də qeydiyatdan keçməlidir. Xarici
investisiyalı hüquqi Ģəxs qeydiyyatdan keçdikdən sonra, daha bir də qeydiyyatlardan keçmədən, həmçinin
icazələr almadan Azərbaycan Respublikası ərzaisində kommersiya fəaliyyəti ilə məĢğul ola bilər (9).
Ġnvestisiya layihəsi- gəlirin əldə edilməsi və ya kapital artımı məqsədilə pul vəsaiti qoyulan müəyyən
mərasimlər.
Ġnvestisiya layihələri aĢağıdakılardır:
• Iqtisadi
• Sosial-iqtisadi
• Maliyyə
• Kommersiya
• Ġstehsal
• Elmi-texniki (8).
Qanunvericilik. Ġnvestorların hüquqlarının və mənafelərinin qorunması,xarici və yerli sahibkarlara
bərabar səviyyədə Ģəraitin yaradılması, mülkiyyətin toxunulmazlığı "Ġnvestisiya fəaliyyəti haqqında" və
"Xarici investisiyaların qorunması haqqında" AR qanunları və bir sıra normativ hüquqi sənədlərlə
tənzimlənir (5,s.335).
Sahibkarlıq fəaliyyəti və xarici iqtisadi əlaqələrlə bağlı olan qanunlara «Antiinhsar fəaliyyəti haqqında»,
«Haqsız rəqabət haqqında», «Girov haqqında», «Investisiya fəaliyyəti haqqında» və s. qanunları aid etmək
оlar (2,s.261-262).
Mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsini nizamlamaq üçün dövlət tərəfindənnormativ hüquqi aktların,
qanunların, müəyyən qərarların qəbul edilməsi zəruridir. Bunu nəzərə alan müəyyən qanunverici orqanlar
ölkəmizdə investisiyaların qorunması və investisiya fəaliyyəti haqqında qanunlar və qərarlar qəbul etmiĢlər.
Bu qanunlar əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, investorların vəsaiti milliləĢdirilə bilməz. Yəni, dövlət
bütün investorlara vəsaitlərini hansı həcmdə və hara qoymağa müdaxilə etmir. Bəzi hallarda müəyyən
sahələrə investisiya qoymaqçün dövlət hakimiyət orqanlarından (Milli Məclisdən və Nazirlər Kabinetindən)
razılıq almaq tələbi vardır. Lakin, bəzi sahələr də vardır ki, dövlətin milli təhlükəsizliyi baxımından bu
sahələrə investisiya qoyuluĢu qanunla qadağan edilmiĢdir.
Ġnvestisiya fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə dövlət kredit və vərgi dərəcələrinin, arxitektur
normaların, texniki-sanitar-gigiyenik normaların dəyiĢdirilməsini reallaĢdırır. Eyni zamanda yığım ilə
investisiya arasında biləvasitə əlaqələr mövcuddur. Belə ki, bəzi ĠEOÖ-də, daha dəqiq desək, əhalisinin gəliri
daha aĢağı olan ölkələrdə məcmu gəlir əsasən, əhalinin istehlak təlebini ödemək üçün istifadə edildiyindən,
onun daha az qismini investisiya kimi müəssisənin normal inkiĢafına yönəltmək mümkün olar. Məcmu gəlir
nisbətən artdıqca t ələbin sturukturu da tədricən dəyiĢir (Engel qanunu) (Qrafik 1). Lakin, yenidən həmən
vəsaitlər iqtisadiyyatın fərqli sahələrinin inkiĢafına investisiya formasında ötürülür. Müəyyən vaxtdan sonra
əhali gəlirlərinin artmasına baxmayaraq tələb əvvəlki səviyyədə qalmır, müəyyən qədər azalır və nəticə
etibarilə əldə olunan vəsait müəssisəyə investisiya kimi deyil, əhali əlində bir növ yığım kimi formalaĢır. Bu
kimi vəsaitləri də investisiya formasında iqtisadiyyata yönəltmək əsasən bankların üzərinə düĢür.
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Qrafik 1 (Fərqsizlik əyrisi).
Xarici investisiyalar və ya investisiyalı müəssisələr dövlət tərəfindən qeydiyyatdan keçirilir və həmin
anda AR-in hüquqi Ģəxsi statusunayiyələnmiĢ olur. Xarici investisiyalar təkcə təbii fəlakətlər və baĢqa
fövqəladə hallarda rekvizisiya olunur. Rekvizisiya haqqında qərarları Nazirlər Kabineti müəyyən edir.
Sadalanan hər iki halda da investora təxirə salınmadan uyğun konpensasiya ödənilir. Qanunvericiliyə uyğun
olaraq xarici investorlara fəaliyyətləri dövründə əldə etdiyi gəliri yaxud da kompensasiyaları istədiyi valyuta
növündə xaricə köçürmə etməyə icazə verilir. Xarici investorlar AR ərazisində torpaqdan, həmçinin, baĢqa
təbii ehtiyyatlardan istifadə etmək və icazə hüquqları verilir. Onlar faydalı qazntlarııniĢlənməsi və kəĢfiyatı
hüquqlarını Parlamentdə təsdiqini tapan hökumət müqavilələrinə əsasən həyata keçirir. Xarici investorlar
Azərbaycanda özəlləĢdirmədə istənilən halda iĢtirak edə bilərlər.ÖzəlləĢdirmədə iĢtirak üçün özəlləĢdirmə
çekləri dövriyyədə olan zaman xarici investorlar özəlləĢdirmə opsionunu əldə etməlidirlər. ÖzəlləĢdirmədə
aĢağıdakı müəssisələr xarici investisiyalı müəssisələr hesab olunur:
1) Tamamilə xarici investorlar tərəfindən özəlləĢdirilmiĢ müəssələr.
2) Nizamnamə kapitalına əsasən xarici investorların sayı faiz nisbəti ilə 25% - dən daha çox olan birgə
müəsisələr(1,s.85-87).
Qeyd etmək yerinə düĢər ki, 2002-ci ildən AR – ın qiymətli kağızlar bazarı öz inkiĢafının yeni
mərhələsini açmıĢdır. AR - ın Prezidenti yanında Qiymetli Kağızlar üzrə Dövlet Komitəsi qarĢısında duran
əsas və ən mühum məsələlərdən biri kimi qiymətli kağızlar bazarının inkiĢafını, habelə, emitentlər tərəfindən
investor hüquqları və maraqlarının təmin edilməsi,diler və brokerlərin bazardakı proseslərdə fəal iĢtirak
etməsini,emitentlər tərəfindən məlumatın əsaslı Ģəkildə açıqlanmasına və korporativ idaretmə normalarına
qanuni Ģəkildə riayət olunmasının təmin edilməsini, borc bazarının formalaĢmasını və lotoreya bazarınınn
Ģəffaflığının təmin edilməsini qeyd edə bilərik. Sadalanan bu amillər ölkəmizdə qiymətli kağızlar bazarının
sürətli Ģəkildə inkiĢafı üçün zəmin yaradaraq, qiymətli kağızlar bazarının yüksək potensiala sahib olduğuna
dəlalət edlir (2,s.268).
Xarici iqtisadi siyasətdə həyata keçirilən ən vacib istiqamətlərindən biriidarəetmə təcrübəsinin, qabaqcıl
texnologiyaların, xarici investisiyaların cəlb olunmasıdır. Azərbaycanda bərqərar olmuĢ makroiqtisadi və
siyasi sabitlik,əlveriĢli coğrafi mövqe, investorların hüquqlarının laiqli qorunması, yüksək potensiallı iĢçi
qüvvəsi, zəngin təbii ehtiyatlar Azərbaycanı xarici investorlar üçün kifayət qədər əcəlbedici və əhəmiyyətli
ölkələrdən birinə çevirmiĢdir. Bu günə kimi AR hökuməti xarici dövlətlərlə investisiyalarınqarĢılıqlı
qorunması və təĢviqi haqqında 10-larla saziĢ imzalamıĢdır (6,s.65).
Təqdirəlayiq haldır ki, ölkəmizə gələn xarici iĢ adamlarından qeyri-neft sektoruna maraq göstərən və
sərmayə qoyanların sayı faiz nisbətilə getdikcə artmaqdadır. Nəticədə, xarici investisiyanın ümumi həcmində
qeyri-neft sektorunun çəkisi son illərdə çoxalır.
2015-ci ilin statistik göstəricilərinə əsasən, AR - ın strateji valyuta ehtiyatları artaraq 43 milyard ABġ
dolları həcmində müəyyən edilmiĢdir. Bunun da təxminən 8 milyard ABġ dolları yaxud da 17%-i MB - in
valyuta ehtiyatlarınınpayına düĢür. 2010-cu illə müqayisədə 2015-ci ildə MB-ın valyuta ehtiyatları təqribi
olaraq 10%-ə qədər artməĢdır. Strateji valyuta ehtiyatlarının çoxalması birinci növbədə ölkənin iqtisadi
görünüĢü baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Bu, həmçinin ölkəyə investorların marağını artırmaq
baxımından çox vacibdir. Çünki, investorlar hər zaman sabit iqtisadiyyatı olan ölkələrə kapital qoyuluĢuna
meyilli olurlar. Ona görə də, ölkəmizin valyuta ehtiyyatlarının nəzərə çarpacaq dərəcədə artması investorlar
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üçün bir növ mesaj rolunu oynayır. Xarici ticarət dövriyyəsinin yüksəlməsi fonunda Azərbaycanın
iqtisadiyatına qoyulmuĢ investisiyaların həcmi çoxalmaqda davam edir. Belə ki, rəsmi olan məlumatlar
əsasında 1994-cü ildən 2015 – ci ilin ortalarına kimi iqtisadiyyatımıza qoyulan investisiyaların həcmi
təqribən 100 milyard ABġ dollarını ötmüĢdür. Xarici ticarət dövriyyəsinə əsaslanaraq demək olar ki,
Azərbaycan Cənubi Qafqazda Ģəriksiz liderdir. Belə ki, Gürcüstan və Ermənistanın 2015-ci ildə illik xarici
ticarət dövriyyəsi ümumən 7 milyard dollar həcmində olmuĢdur. Bu ümumilikdə Azərbaycan
iqtisadiyyatının xarici ticarət dövriyyəsindən təqribən 5 dəfə azdır. Bu satistikadan göründüyü kimi, Cənubi
Qafqazın xarici ticarət döriyyəsinin əsas və əhəmiyyətli hissəsi Azərbaycan Respublikasının payına düĢür (6,
s.57).
ġəkil 1.-də göstərilən diaqramda 2010 – 2014-cü illər ərzində qeyri – neft sektoruna yönəlmiĢ
investisiyaların dinamıkası təqdim olunmuĢdur.

ġəkil 1.
2017-ci ildə ölkəmzin iqtisadiyyatına qoyulan 14,6 milyard ABġ dolları dəyərində sərmayənin təqribən
yarısı xarici investorların payına düĢür. Ötən il ölkəmizdə qeydiyyatdan keçmiĢ kommersiya hüquqi
Ģəxslərin təqribən 900-ü xarici investisiyyalı Ģirkətlər olmuĢdur. 2005 – ci ildən bu günümüzə kimi
iqtisadiyyatımızın müxtəlif sahələrində fəaliyyətdə olan xarici investisiyalı Ģirkətlər say etibarı ilə 7 mini
ötüb. Həmən Ģirkətlərin nisbətən daha çox maraqlandığı sahələr tikinti, sənaye, nəqliyyat, xidmət, turizm və
ticarət sektorlarıdır.Adi nümunə kimi sənaye sektorunu götürsək, ötən ilin yaddaqalan hadisələrinə nəzər
salaraq Neftçala rayonunda sənaye məhəlləsinin açılıĢını qeyd edə bilərik.Respublika Prezidentinin iĢtirakı
ilə açılıĢı olan sənaye məhəlləsində ümumilikdə 474 iĢ yeri yaradılıb.Məhəllədəki ən böyük
müəssisə―AzərmaĢ‖ ASC və ―Ġran Khodro‖ –un birgə istehsal etdiyi avtomobil zavodudur. Azərbaycan-Ġran
birgə müəssisəsinin illik istehsal gücü 10 min avtomobildir. Zavodda ―Samand‖ ,―Runna‖, ―Soren‖,
―Peugeot-206‖, ―Dena‖, ―Peugeot-207‖, ―Renault-Pickup‖ ―Renault-Tondar‖ kimi avtomobil modelləri
istehsal ediləcək. Ġldə 2 min avtomobilin ixracı planlaĢdırılır (11).
18.01.2018 tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidentin keçirdiyi müĢavirədə müzakirə edilən
önəmli məsələrdən biri, hətta baĢlıca məsələsi qeyri-neft sektorundakı inkiĢafın davamlı olaraq
sürətləndirilməsi idi. Keçirilən müĢavirənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, neftdən olan asılılıq, habelə, DNFin transfertlərinin önümüzəki illər ərzində nisbətən azaldılması qarĢıya qoyulan əsas məqsədlərdəndir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ġ.Əliyev eyni zamanda həmin müĢavirədə bildirdi ki, Azərbaycanın
xarici borcunun aĢağı səviyyədə olması və mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq xarici maliyyə bazarından lazım
olan qədər maliyyə resursları ölkəmizin bazarına cəlb edilə bilər.
Ölkəmiz xarici valyutanı cəlb etməklə cari tələblərini ödəyəcək potensiala malikdir. GeniĢmiqyaslı
aparılan islahatlar yolu isə qeyri- neft sektorunda ixrac qabiliyyətinin çoxalması ilə valyuta daxilolmalarını
daha da artıra biləcək.
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Beləliklə, AR – in qeyri-neft sektorunun davamlı inkiĢaf etdirilməsi sayəsində enerji gəlirlərindən olan
asılılığın aradan qaldırılmasına yönəlmiĢ islahatlara təkan verildi. Bu prioritetlərin reallaĢması Ģübhəsiz ki,
ölkəmizdə diversifikasiya olunmuĢ iqtisadi inkĢafa imkan yaratmaqla, məĢğulluqda,valyuta və istehlak
bazarında tarazlığınformalaĢmasına səbəb olacaq (7).
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GeniĢ mənada istehlakçı varlığını, həyatını və fəaliyyətlərini davam etdirə bilmək üçün mal və xidməti
əldə edən və onu istifadə edən Ģəxslərə deyilir. Ġqtisadi mənada isə, istehlakçı Ģəxsi tələbatını ödəmək
məqsədi ilə mal, iĢ və xidmətlərdən istifadə edən, onları alan, sifariĢ verən, yaxud almaq və ya sifariĢ vermək
niyyəti olan Ģəxsdir. Cəmiyyətdəki bütün Ģəxslər istehlakçıdır. Bu baxımdan istehlakçı hüquqlarının
qorunması, insanların hüquqlarının qorunması deməkdir. Çünkü insanların Ģəxsi tələbatları onların iqtisadi
və sosyal-mədəni təlabatları deməkdir. Yəni dünyaya gəliĢilə hər bir insan istehlakçıya çevrilir. Ġstehlakçı
olmaq üçün heç də həmiĢə ticarət, iaĢə və ya məiĢət xidmət obyektinə getməyiniz gərəkmir. Evdəykən,
televizora baxarkən, radio dinləyərkən də siz bir istehlakçısınız.
Günümüzdə istehsalda baĢ vermiĢ inkiĢaf istehlakçıya təqdim olunan məhsul növünü və çeĢidini
artırmıĢdır. Artıq bazarda arzuladığımız məhsulu arzuladığımız qiymətə tapmaq imkanımız var. Bu da bizə
sərbəst seçim imkanı verir. Amma bəzən seçmiĢ olduğumuz məhsul və ya xidmətin xüsusiyətləri bizim
ehtiyacımızı ya da vermiĢ olduğumuz pulun dəyərini ödəmir. Aldığımız malın, məsələn komplektləĢdirici
məmulatların görünməyən xüsusiyətlərini, fiziki-kimyəvi tərkibini anlamamıĢ da ola bilərik. Ya da
istehlakçılar onlara təqdim olunan mal və ya xidmətin keyfiyyətini və səmərəliliyini doğru qimətləndirməyə
bilərlər. Bəzən satıcının və ya istehsalçının səhv məlumat vermə halları da baĢ verir. Yəni aldanırıq. Bu
bizim yetərli məlumata malik olmamağımızdan irəli gəlir. Belə hallar istehlakçıların hüquqlarının
müdafiəsini zəruri edir. Ġstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dedikdə onların haqlarını mövcud
qanunvericilik bazasına əsasən qorunması nəzərdə tutulur. Ġstehlakçı hüquqları hər bir ölkənin
Konsititusiyasında göstərilir. Bu hüquqlar bir-birindən ayrılmaz bir halqa zənciri kimidir. Bunlardan birinin
pozulması, digərlərinin də təmininə mane olur.
1.Ġstehlakçıların ən baĢlıca hüquqlarından olan əsas tələbatlarının ödənilməsi hüququ onların qidalanma,
su, elektrik, nəqliyyat, istirahət, xidmətlərdən istifadə, informasiyalardan yararlanma kimi, ən təbii
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ehtiyacların təmin olunması hüququdur. Bunları bilmək, qoruyub, təkmilləĢdirmək və müdafiə etmək üçün
onların təhsil alması gərəkir.
2.Məlumat əldə etmə hüququ mal və xidmətləri əldə etmələrinə və istifadələrinə dair doğru qərar
verməyə kömək edəcək məlumatların əldə olunması hüququdur. Ġnsanlar yanlıĢ, qeyri-dəqiq reklam, qüsurlu
etiketə qarĢı özlərini qoruya bilərlər.
3.Seçmək hüququ, yəni mal və xidmətlərin sərbəst seçilməsi hüququ, onlara çeĢidli, keyfiyyətli mal və
xidmətlərin fərqli qiymətlərə təklif olunması, satıldıqdan sonra göstərilən xidmətlərin yüksək səviyyədə
olması, müqavilədə birtərərəfli üstünlük əldə etməsi, məcburi Ģərtləri qəbul etdirməsinə qarĢı qorunması
hüququdur.
4.Sağlamlıq və təhlükəsizlik hüququ isə hər cür mal və xidmətin istehlakçının yaĢam və sağlamlığına
zərər verməyəcək Ģəkildə istehlak edilməsi hüququdur. Konsititusiyanın 39-cu maddəsində də qeyd olunduğu
kimi hər kəsin sağlam, təhlükəsiz Ģəraitdə yaĢamaq və ətraf mühiti, təbiəti qorumaq hüququ var.
5.EĢidilmək və təmsil edilmək hüququ ilə onlar qanunvericiliklə dəstəklənən öz hüquqlarını müdafiə
etmək üçün hökümət və ya qeyri-hökümət təĢkilatlarında birləĢə, səlahiyyətli orqanlara və məhkəmələrə
müraciət edə bilərlər.
6. Mənəvi ziyanın ödənilməsi hüququ.Ġstehlakçıların bu Qanunda nəzərdə tutulan hüquqları istehsalçı
(icraçı, satıcı) tərəfindən pozularsa, istehlakçıya dəyən mənəvi ziyan günahkar tərəfindən ödənilməlidir.
Ödənilən ziyanın dəyəri, qanunla baĢqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, məhkəmə tərəfindən müəyyən edilir.
7. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hüquqlarla müqayisədə istehlakçının hüquqlarını məhdudlaĢdıran
müqavilə Ģərtləri etibarsız sayılır. Ġstehlakçının hüquqlarını məhdudlaĢdıran müqavilə Ģərtlərinin tətbiqi
nəticəsində istehlakçıya zərər dəyibsə, onlar təqsirkar Ģəxs tərəfindən tam həcmdə ödənilməlidir.
Ġstehsalçı (icraçı, satıcı) istehsalat və ya ticarət fəaliyyətində tutduğu vəzifə üstünlüklərindən istifadə
edərək istehlakçıya zərər vurduqda istehlakçı ona vurulmuĢ zərərin ödənilməsi hüququna malikdir.
8. Ġstehlakçı qanunla nəzərdə tutulmuĢ hallarda malların, məmulatların və məlumat materiallarının
nəzarət markası ilə markalanmasının təmin olunması hüququna malikidir.[7]
Malların, məmulatların və məlumat materiallarının nəzarət markası ilə markalanması həmin obyektlərin
müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlara əməl edilməklə hazırlandığını, satıĢı üçün müvafiq dövlət orqanından
razılıq alınması tələb olunduqda belə razılığın alınmasını, həmin nüsxələri yaymaq hüququnun verildiyini
təsdiq edir.
9. Bazarda hökmran mövqe tutan istehsalçı və ya icraçı (onun nizamnamə fəaliyyətindən, yaxud istehsal
imkanlarından kənara çıxdığını sübut etdiyi hallar istisna olmaqla) istehlakçı ilə iĢlərin icra edilməsi və
xidmət göstərilməsi üçün qeyri-bərabər Ģərt təklif etmədən müqavilə bağlamağa borcludur. Bu halda o, öz
istehsalat, yaxud digər təsərrüfat fəaliyyətini elə təĢkil etməlidir ki, əhalinin ehtiyacları lazımi səviyyədə və
fasiləsiz təmin edilsin. Ġcraçının əsassız olaraq, müqavilə bağlamaqdan imtina etməsi nəticəsində o, iĢlərin
yerinə yetirilməsindən və xidmətlərin göstərilməməsindən istehlakçıya dəyən ziyanın əvəzini ödəməyə
borcludur
10.1 Ġstehsalçı (icraçı) malın (iĢin, xidmətin), həmçinin komplektləĢdirici məmulatların qanunvericilikdə
nəzərdə tutulan zəmanət müddəti ərzində, bu müddətlərin olmadığı hallarda isə müqavilə ilə
müəyyənləĢdirilmiĢ qaydada normal iĢini (tətbiqini və istifadəsini) təmin edir.
10.2.KomplektləĢdirici məmulatların zəmanət müddəti qanunvericilikdə və ya müqavilədə ayrı cür
göstərilməyibsə, malın (iĢin, xidmətin) özünün zəmanət müddətindən az olmamalıdır.
10.3. Zəmanət müddəti malın (iĢin, xidmətin) pasportunda və ya niĢanlama kağızında (yarlıqda), yaxud
mala (iĢə xidmətə) əlavə olunan digər sənəddə göstərilir.
10.4.Tez xarab olan və insanların sağlamlığına, həyatına və əmlakına, habelə ətraf mühitə təhlükə kəsb
edən ərzaq məhsullarının, dərmanların, ətriyyat-kosmetika vasitələrinin, kimya məhsullarının və baĢqa
malların (iĢlərin, xidmətlərin) üzərində (qablarında) və ya onlara əlavə edilən müvafiq sənədlərdə yararlılıq
müddəti göstərilməlidir.
10.5.Yararlılıq müddəti ötmüĢ malların satıĢı qadağan edilir.
10.6.Zəmanət müddətləri əgər alqı-satqı müqaviləsində ayrı müddət nəzərdə tutulmayıbsa, malın
istehlakçıya verildiyi məqamdan, yararlılıq müddətləri isə hazırlandığı gündən hesablanır. [4]
10.7. Ġstehlakçı satıcı (istehsalçı, icraçı) qarĢısında zəmanət müddəti müəyyən edilməmiĢ mallarda aĢkar
olunmuĢ qüsurlar barədə, əgər müqavilədə baĢqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Azərbaycan Respublikasının
Mülki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiĢ müddətdən gec olmamaq Ģərti ilə öz tələblərini irəli sürmək hüququna
malikdir. [5]
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10.8. Zəmanətli təmir aparılarkən malın (iĢin, xidmətin) zəmanət müddəti onun təmirdə olduğu müddət
qədər uzadılır. Göstərilən müddət istehlakçının qüsurları aradan qaldırmaq tələbini irəli sürdüyü gündən
hesablanır. Mal dəyiĢdirildikdə zəmanət müddəti dəyiĢdirilmə günündən etibarən yenidən hesablanır.
12.1. Ġstehlakçı satıcıdan (istehsalçıdan, icraçıdan) alınmıĢ malın (görülmüĢ iĢin, göstərilmiĢ xidmətin)
keyfiyyətinin normativ sənədlərə, müqavilə Ģərtlərinə uyğunluğu barədə və həmçinin mal (iĢ, xidmət)
haqqında satıcının (istehsalçının, icraçının) təqdim etdiyi məlumata cavab verməsini tələb etmək hüququna
malikdir.
12.2 Ġstehlakçıların həyatının, sağlamlığının və əmlakının, habelə ətraf mühitin təhlükəsizliyinə dair
mala (iĢə, xidmətə) aid tələblər normativ sənədlərlə müəyyən edilir.
Ayrı-ayrı mal qrupları (iĢlər, xidmətlər) üçün yuxarıda göstərilən tələblər Azərbaycan Respublikasının
qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilir.
12.3. Satıcı (istehsalçı, icraçı) istehlakçıya keyfiyyəti normativ sənədlərə, müqavilə Ģərtlərinə və
həmçinin mal (iĢ, xidmət) haqqında istehsalçının (icraçının) təqdim etdiyi məlumata uyğun olan mal
verməlidir.
Azərbaycan Respublikası ərazisinə idxal olunmuĢ malların (iĢlərin, xidmətlərin) lazımi keyfiyyətini
təsdiq edən, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuĢ sənəd olmalıdır.
12.4. Ġstehsalçı (icraçı) normativ sənəddə nəzərdə tutulan və ya istehlakçı ilə müqavilə əsasında malın
(görülən iĢin, xidmətin nəticələrinin) xidmət müddəti ərzində, belə müddətin olmadığı halda isə 10 il
müddətində təyinatı üzrə istifadə edilməsinə təminat verməlidir.
12.5.Ġstehsalçı, mallara texniki xidməti və onların zəmanətli təmirini, habelə texniki təmir və xidmət
göstərən təĢkilatlar üçün lazım olan həcmdə və çeĢiddə ehtiyat hissələri ilə təchizini bütün istehsal müddəti
ərzində, mal (iĢ, xidmət) istehsaldan çıxarıldıqdan sonra isə xidmət müddəti ərzində, bu müddət nəzərdə
tutulmayan hallarda isə 10 il ərzində təmin etməlidir.
13.Son olaraq, bütün bu hüquqları pozulan istehlakçı alınan malın keyfiyyətsiz, qüsurlu olması zamanı
malın geri qaytarılması, yenisi ilə dəyiĢdirilməsi, ilkin vəziyyətin bərpa olunması və ona dəymiĢ olan zərərin
ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir.
Qüsurlu mal satılarkən istehlakçının həmin malı zəmanət müddəti ərzində lazımı keyfiyətdə mala
dəyiĢdirmək, satıĢ qiymətini uyğun məbləğdə azaltmaq, malın qüsurlarını icraçı hesabına aradan qaldırılmaq,
həmin mala uyğun digər modelli malla əvəz edilmək və çəkdiyi zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququ
vardır. Malı dəyiĢmək tələbi mal olduqda dərhal, olmadıqda isə razılaĢdırılmıĢ müddət ərzində yerinə
yetirilməlidir. Zəmanət müddəti malın satıldığı gündən hesablanır. Keyfiyyətsiz ərzaq malı satılan halda
satıcı həmin malı yararlılıq müddəti ərzində ya keyfiyyətli mala dəyiĢdirməli, ya da dəyərinin məbləğinin
qaytarmalıdır. Yarlılıq müddəti məhsulun hazırlandığı gündən hesablanır. Yararlılıq müddəti ötmüĢ malların
satıĢı
qadağan
edilir.
Ġstehlakçı tərəfindən alınmıĢ malların istifadəsi onun həyatına, sağlamlığına, əmlakına və ətraf-mühitin
təhlükəsizliyinə dair qəbul olunmuĢ normativ sənədlərə uyğun olmalıdır. Əgər bir məhsulun istifadəsi üçün
xüsusi qaydalara əməl olunması zəruridirsə, belə halda istifadə qaydaları müəyyənləĢdirməli və satıcı da,
bunları alıcının nəzərinə çatdırmalıdır. Müəyyən edilmiĢ vaxtdan artıq istifadə edilməsi təhlükəli ola bilən
mallar üçün isə xidmət müddəti müəyyən edilməli və təlimatlarında göstərilməlidir. Təhlükəsizlik tələbinin
müəyyən edildiyi mallar məcburi sertfikatlaĢmadan keçməlidir. Sertifikat olmadıqda belə malların satıĢı və
istifadəsi qadağan edilir. Ġstehsalçı və ya icraçı beynəlxalq təcrübələrdə qəbul olunmuĢ iĢarələrlə istehlakçıya
lazımı məlumatı verməlidir.
Ġstehsal edilmiĢ malların üzərində istehlakçını maraqlandıran zəruri və düzgün məlumat verilməlidir.
Malların üzərində ticarət markası və ya xidmət niĢanı olmalıdır. Ġstehsal markasında istehsalçı müəssisə
haqqında dolğun məlumat olmalıdır. Markada malın standartları, istehsal tarixi, saxlanma Ģərtləri, tərkibi və
enerji dəyəri göstərilməlidir. YanlıĢ və doğru olmayan məlumat verilməsi istehlakçının lazımı xassələrə
malik olmayan malı almağına səbəb olmuĢsa, onun itkilərin ödənilməsini tələb etməyə hüququ var. Satıcılar
istehlakçıya mal və xidmət seçməkdə köməklik göstərməyə borcludurlar.
Lazımı keyfiyyətli qeyri-ərzaq malı təyinatı üzrə istifadə oluna bilməzsə istehlakçı onu aldığı yerdə 14
gün müddətini keçməmək Ģərti ilə dəyiĢdirə bilər. DəyiĢdirilməli olmayan malların siyahısı Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 114 saylı Qərarı ilə müəyyən edilmiĢdir. Bu məhsullara uĢaq geyimləri, alt
paltarları, qızıl məmulatları və sair daxildir.
Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, istehlakçının keyfiyyətsiz məhsulla və xidmətlə əlaqədar olan
Ģikayətinə yalnız o malın alıĢını və ya sifariĢini göstərən sənəd (alıĢ çeki, təmir fakturası, zəmanət talonu və
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s.) təqdim edildikdə baxılır. Buna görə də məhsulu alarkən və ya xidmətdən istifadə edərkən bunun
təsdiqləyən müvafiq sənədi tələb etməyi unutmayın.
Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyinin Antiinhisar Siyasəti Departamentinə məktubla müraciət edə biləcəyiniz
kimi, rayon Ģöbələrinə də müraciət edə bilərsiniz. ÇalıĢın ki, məktubunuza təsərrüfat subyekti, məhsulun
markası, Ģikayətiniz, ünvan və telefonunuz və məhsulla bağlı digər məlumatları əlavə edəsiniz. Daxil olan bu
Ģikayətlərin öncə qanunauyğunluğunu araĢdırılır və daha sonra Ģikayətçi ilə görüĢüb Ģikayətin məzmunu
müvafiq təsərrüfat subyektinə bildirir. Təsərrüfat subyekti ilə Ģikayətçi (istehlakçı) razılaĢmadıqda məhsul
ekspert və laboratoriya analizinə verilir və alınan rəy əsasında təsərrüfat subyekti haqqında mövcud
qanunvericiliyə uyğun olaraq
Unutmayın ki, sizin bu Ģikayətiniz sayəsində məhsul müayinəyə verilir, qanun pozuntusu araĢdırılır və
sonrakı xidmət və istehsal proseslərində oxĢar səhvlərin baĢ verməsinin qarĢısı alınmasına, ərzaq
təhlükəsizliyi və keyfiyyət səviyyəsi yüksəldilməsinə Ģərait yaratmıĢ oluruq. Hər birimiz hüquqlarımızı
örənib tətbiq etsək və bunu vərdiĢ olaraq həyatımızın bir parçasına çevirsək digərlərinin də hüquqlarını
müdafiə etməyə sövq etmiĢ olarıq.
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MÜASĠR DÖVRDƏ AZƏRBAYCANDA HƏYAT SƏVĠYYƏSĠNĠN
YÜKSƏLDĠLMƏSĠNĠN DÖVLƏT TƏRƏFĠNDƏN TƏNZĠMLƏNMƏSĠ
Bu məqalədə əhalinin həyat səviyyəsinin tənzimlənməsinin nəzəri- metodoloji aspektləri
araşdırılmışdır.Həyat səviyyəsinin və əhali gəlirlərinin tənzimlənməsi probleminə yanaşmalar tədqiq
edilmişdir.Bu məqalənin nəticələri göstərir ki, əhali gəlirlərinin tənzimlənməsi yoxsulluğun azaldılması,
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, təhsil səviyyəsinin artırılması, sağlamlığın qorunması, sosial ədalətin
bərpası və kəskin təbəqələşmənin qarşısının alınmasında, ümumilikdə isə həyat keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.
Açar sözlər: əhali gəlirləri, həyat səviyyəsi, həyat keyfiyyəti, təhsil səviyyəsi, sosial ədalət.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ ЖИЗНИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье изучены теоретико-методологические аспекты регулирования уровня жизни населения. Проведен анализ подходов к проблеме регулирования уровня жизни и доходов населения. Выводы
статьи свидетельствуют о том, что регулирование доходов населения играет важную роль в снижении бедности, повышении уровня жизни, уровня образования, защиты здоровья, восстановлении
социальной справедливости и предотвращении острого расслоения, а в целом улучшении качества
жизни.
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REGULATION OF RISING OF LIVING STANDARDS
IN AZERBAIJAN BY THE STATE IN MODERN PERIOD
Theoretical and methodological aspects of regulation of living standards of the population have been
investigated in this article. Approaches to the problem of regulation of living standards and people‟s profits
have been investigated. Conclusions of this article indicate that, regulation of the people‟s profits plays an
important role in decrease of poverty, rising of living standards, increase of academic level, protection of
health, renovation of social justice and prevention from acute stratification, generally in improvement of life
quality.
Key words: people‟s profits, living standards, life quality, academic level, social justice.
Mövzunun aktuallığı. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkiĢafının müasir mərhələsində əhalinin
həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi ölkədə aparılan sosial-iqtisadi dəyiĢikliklərin prioritet
istiqamətlərindən olub ən aktual problemlərdən birini təĢkil edir. Bunun üçün əhalinin həyat səviyyəsinin,
fiziki və sosial sağlamlığının yaxĢılaĢdırılmasına və yüksəldilməsinə istiqamətlənən əsaslı dövlət siyasəti
həyata keçirilir. Tədqiqat mövzunun aktuallığı bu qeyd edilənlərin kontekstində əsaslandırılıb seçilmiĢdir.
AraĢdırmanın obyekti və predmeti. Tədqiqatın obyektini Azərbaycan Respublikası əhalisinin gəlirləri,
həyat səviyyəsi, onun predmetini əhali gəlirlərinin formalaĢması və tənzimlənməsi mexanizmləri ilə bağlı
olan iqtisadi hadisə və proseslərin öyrənilərək ümumiləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi təĢkil edir
Tədqiqatçının məqsəd və vəzifələri. BuraxılıĢ iĢində əsas məqsəd Azərbaycanda əhalinin həyat
səviyyəsinin və gəlirlərinin tənzimlənməsi, o cümlədən gəlirlərin formalaĢması, bölgüsü və yenidən
bölgüsündə baĢ verən dəyiĢiklikləri, həyat səviyyəsi, yaĢayıĢ Ģəraiti və s. məsələləri kompleks halda
öyrənməkdən və əhalinin gəlirlərinin tənzimlənməsi, eləcə də əhalinin sosial müdafiəsinin təkmilləĢdirilməsi
istiqamətində elmi əsaslandırılmıĢ təkliflər iĢləyib hazırlamaqdan ibarətdir. BuraxılıĢ iĢində qarĢıya qoyulan
məqsədə çatmaq üçün aĢağıdakı vəzifələrin həll edilməsi nəzərdə tutulmuĢdur:
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- qlobal maliyyə böhrani Ģəraitində əhali gəlirlərinin tənzimlənməsində baĢ verən dəyiĢikliklərin təhlili
və gəlirlər üzrə bərabərsizliyin yaranma səbəblərinin müəyyən edilməsi;
- əhali gəlirlərinin tənzimlənməsi ilə istehlak tələbi arasında asılılığın öyrənilməsi;
- həyat səviyyəsi və gəlirlərin bölgüsü probleminə yanaĢmaların təhlili;
- həyat səviyyəsi və əhali gəlirlərinin formalaĢması arasında qarĢılıqlı əlaqənin nəzəri aspektlərinin
öyrənilməsi;
- əhali gəlirlərinin formalaĢması mənbələri və onlara təsir edən amillərin öyrənilməsi;
- həyat səviyyəsi və gəlirlərin bərabərsizliyinə təsir edən amillərin tədqiq edilərək qiymətləndirilməsi;
AraĢdırmanın empirik (təcrübi) bazası. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin
statistik hesabatları, Beynəlxalq Əmək TəĢkilatının, Dünya Bankının (DB), Beynəlxalq Valyuta Fondunun
illik hesabatları, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Milli Bankın statistik materialları, Ġnternet səhifələri təĢkil edir.
Həyat səviyyəsi-sosial-iqtisadi kateqoriya olub cəmiyyətin və sosial inkiĢafın meyarı olmaqla, müasir
Ģəraitdə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində mühüm konseptual istiqamət kimi çıxıĢ edir. Həyat
səviyyəsi müasir ədəbiyyatlarda iki əsas nəzəri-metodoloji baxımdan qiymətləndirilir.
Birincisi, rəqabət mühiti, davamlı inkiĢaf və gəlir əldə olunması;
Ġkincisi, əhalinin təbəqələĢməsi, maddi və mənəvi nemətlərin məcmusu ilə.
Həyat səviyyəsi ölkə iqtisadiyyatının dinamikası və onun keyfiyyətinin son nəticəsi kimi baĢa düĢülür.
Ölkədə iqtisadi artım insan inkiĢafı indeksi həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢması və onun yuxarıda göstərdiyimiz
müəyyən tələbata uyğunlaĢması ilə qiymətləndirilir. Həyat səviyyəsi artımın, yəni ümumi daxili məhsulun
bölgüsü, istehsal, yenidən bölgüsü ilə, həmçinin iqtisadi artımın özünə təsir edən makroiqtisadi amildir. Əgər
səmərəli iqtisadiyyatdan söhbət gedirsə, onda iqtisadi artımla yanaĢı, həyat səviyyəsinin artımı arasında
nisbətlər baĢa düĢülür. Bu nisbət iqtisadi artımın sosial nəticəsi kimi də qiymətləndirilə bilər. Həyat
səviyyəsini artırmaq, yoxsulluğu ləğv etmək, qarĢılıqlı əlaqədə olan proseslərdir və ölkədə iqtisadiyyatın
qlobal makroiqtisadi tənzimlənməsi üçün əsas konseptual inkiĢaf göstəricisidir. Həyat səviyyəsinin
xarakteristikası həyat keyfiyyəti, maddi rifah, yoxsulluq göstəriciləri ilə müəyyənləĢir, bu göstəricilərin hər
birinin həyat səviyyəsinin formalaĢmasında xüsusi və qarĢılıqlı əlaqədə təsiri mövcuddur. Həyat səviyyəsinin
əsas göstəriciləri aĢağıdakılardır;
1.ÜDM –un həcmi, artımı, onun hər nəfərə düĢən miqdarı;
2.ÜDM-un tərkibində, istehlak fondunun ümumi həcmi və onun adam baĢına düĢən səviyyəsi;
3.Əhalinin gəlirləri, xərcləri, minimum əməkhaqqı, orta əməkhaqqı, bəzi
məhsulların istehlakının natural və dəyər göstəriciləri (çörək, ət, su və s,)
4.Səhiyyə, təhsil sahəsində istehlak hər nəfərə düĢən iqtisadi və sosial göstəricilər. Ekoloji mühit, təbii artım, orta ömür müddəti, təhsil və s.
5.Təhlükəsizlik göstəriciləri.
Bu göstəricilər məqsəd və nisbi mənada tədqiqatın xarakterindən asılı olaraq formalaĢır, tətbiq olunur və
proqnozlaĢdırılır.Həyat səviyyəsinin fərqliliyi, proqnozu və idarə olunması sistem halında kompleks
göstəricilərlə müəyyənləĢir.
Ona görə ki, tələbat inkiĢaf etməyən ölkələrdə və regionlarda ödənilmə maksimum olur və əksinə ola
bilər.
Həyat səviyyəsinin göstəricilər sistemində əsas amillər olaraq gəlirlər, əhalinin xərcləri, əmanətlər,
əhalinin yığımı, xidmət istehlakı, ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları istehlakı təĢkil edir. Tədqiqatlar göstərir ki,
həyat səviyyəsi yüksək olan qrup əhalinin istehlakın strukturunda xidmət istehlakı yüksəkdir.50 ildir ki,
ABġ-da əhalinin istehlakının payı 30%, xidmət istehlakı 40-50%-dir [1, s.326].
Həyat səviyyəsi və əhali gəlirlərinin tənzimlənməsi probleminə müxtəlif yanaĢmalar mövcuddur.Ġlk
növbədə onu qeyd edək ki, bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində dövlət gəlirlərin tənzimlənməsi və sərvətlərin
yenidən bölüĢdürülməsində birbaĢa və dolayısı ilə iĢtirak edir. Bunun üçün ilk növbədə sosial ədalət
prinsiplərinə cavab verən tənzimləmə siyasətinin aparılmasını tələb olunur.Tənzimləmə siyasəti dedikdəgəlirlərin bölünməsi və yenidən bölünməsinin sosial ədalət prinsipləri əsasında həyata keçirilməsi siyasəti
baĢa düĢülür.Onu da qeyd edək ki, gəlirlərin tənzimlənməsi (bölgüsü və yenidən bölgüsü) öz mahiyyətinə
görə çox mürəkkəb bir prosesdir və məhz bu səbəbdən bu problem öz aktuallığını itirmir.Cəmiyyətin
davamlı inkiĢafı, tələb və təklifin dəyiĢməsi əhali gəlirlərinin tənzimlənməsində yeniləĢməsinin aparılmasını
tələb edir.Təsadüfi deyil ki, bu günə qədər iqtisadi nəzəriyyədə, elmi ədəbiyyatlarda, həmçinin beynəlxalq və
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dövlətlər səviyyəsində gəlirlərin bölgüsünün tənzimlənməsi tədqiq olunur.Bölgü – istehsal olunan məhsulda
iĢtirak edən hər bir təsərrüfat subyektinin payının (kəmiyyəti, nisbəti) müəyyən edilməsi prosesidir.
Məhsulun bölgüsü və mübadiləsi istehsaldan asılıdır. Çünki nə istehsal olunubsa yalnız onu bölmək və
paylamaq olar. Ümumiyyətlə istehsal, istehlak və bölgü sıx qarĢılıqlı münasibətdə olmaqla bir-birinin
inkiĢafına müsbət təsir göstərirlər. Bu xarakterik cəhətinə görə gəlirlərin bölgüsü və tənzimlənməsi problemi
demək olar ki, bütün məktəblərin (klassiklər, neoklassiklər, liberalistlər, neoliberalistlər, keynsçilər,
neokeynsçilər və s.) diqqətini çəkmiĢdir. Hesab edirik ki, bu iqtisadi proseslərin gəlir və bölgü əsasında baĢ
verməsi ilə əlaqədardır. Gəlirlər və onun bölgüsü ilə bağlı ortaya çıxan münasibətlər insan cəmiyyəti yaranan
dövrdən mövcud olsa da, ilk olaraq bu problem klassik məktəbin nümayəndələri tərəfindən (A.Smit,
D.Rikardo, C.Mill) sistem halında öyrənilmiĢdir. Onlar hesab edirdilər ki, gəlirlər üç əsas sinif (torpaq
sahibi, kapitalist, fəhlə) arasında əmək haqqı, mənfəət (faiz), renta Ģəklində bölünür və bu fərdi səviyyədə
mülkiyyətin bölünməsinə təsir göstərir. A.Smit gəlirlərin yaranmasını (istehsal prosesində) əsas hesab etsə
də, onun bölgüsünü bazarınixtiyarına buraxırdı. O, qeyd edirdi ki, ―ictimai istehsalın artması bütün siniflərin
gəlirlərinin artmasına təsir göstərir və gəlirlərin bölgüsü və yenidən bölgüsü vergi və rüsum vasitəsi ilə
həyata keçirilir‖ 4, s.112.
A.Smitdən sonra gəlirlərin bölgüsü D.Rikardo tərəfindən daha geniĢ Ģərh edilmiĢdir. D.Rikardo
A.Smitin ən fəal opponentlərindən biri kimi çıxıĢ edərək hesab edirdi ki, gəlirlərin bölgüsünü idarə edən
qanunun müəyyən edilməsini siyasi iqtisadın əsas məsələsidir.
Gəlirlərin bölgüsü konsepsiyasını Rikardo iĢləsə də, sonralar bu problem K.Marks, C.B.Klark, K.Vizer,
A.Piqu, C.M.Keyns, Ġ.ġumpeter və baĢqaları tərəfindən geniĢ Ģərh edilmiĢdir.
Gəlirlərin yaranması və bölgüsünün istehsal amilləri hesabına baĢ verməsi ilə bağlı düzgün nəzəri
aydınlaĢdırmaya C.S.Millin tədqiqatlarında rast gəlmək olar. C.S.Millin fikrincə, ―xüsusi
mülkiyyətin―ağalıq etməsi Ģəraitində məhsul bölgüsü iki istiqamətləndirici amilə: «rəqabət və adətənənə»yə əsaslanır. Bir tərəfdən rəqabət gəlirlərin istehsal amilləri arasında bölgüsünü həyata keçirilir. Digər
tərəfdən bölgünün nəticələri rəqabətlə yanaĢı adət və vərdiĢlərlə də bağlı olur [5, s.395]. Hesab edirik ki,
rəqabətin inhisar amili və ya dövlət tənzimlənməsi ilə məhdudlaĢdırılması bölgü proporsiyasını yalnız və
yalnız müəyyən qədər dəyiĢə bilər.Lakin bu ümumilikdə gəlirlərin bölünməsinin funksional nəzəriyyəsinin
inkarı üçün dəlil ola bilməz. Çünki adət ənənə də burada mühüm yer tutur. Yalnız rəqabət mühiti yaradıldığı
halda onları fərqləndirmək olar.Bundan baĢqa, fransız iqtisadçısı Jan Batist Sey haqlı olaraq siyasi iqtisadı üç
müstəqil hissəyə: istehsal, bölgü və istehlaka bölür. Hesab edirik ki, bu bölgü təkcə siyasi iqtisadın deyil,
ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatının və əhali gəlirlərinin əsasını təĢkil edir. Çünki resursların və gəlirlərin
bölgüsü iqtisadiyyatda qarĢılıqlı əsaslandırılmıĢ proses hesab olunur. Resursların bölüĢdürülməsi haqqında
qərar qəbul edən Ģəxsin özü gəlirlərin bölgüsündə iĢtirak edir və onları alır. Ona görə də bölgü prosesinin
təhlilini istehsal prosesinin təhlilindən ayırmaq olmaz. Hələ XIX əsrdə K.Marks yazırdı: ―bölgü formaca öz
məzmununa görə təkcə məhsul istehsalına görə deyil, istehsalın nəticələrinə görə də ola bilər. Ona görə ki, o
istehsalda iĢtiraka görə bölgünün xüsusi formasını aĢkar edir‖ [6, s.721].
Fikrimizcə, bunu bölgünün strukturunun tam Ģəkildə istehsalın strukturu ilə müəyyən edilməsi kimi
qiymətləndirmək olar.
M.Ġ.Tuqan-Baranovski qeyd edir ki,―gəlirlərin ilkin bölgüsü üç əsas qrup üzrə-mülkiyyətdən gəlirlər,
əmək gəlirləri və sahibkarlıq gəlirləri (resursların effektli bölgüsü ilə bağlı olan gəlirlər) formalaĢır‖.
Hesab edirik ki, iqtisadi nəzəriyyədə gəlirlərin bölgüsünə müxtəlif yanaĢmalar olsa da onlar bir-birini
tam inkar etmir.
Bu günə qədər mövcud olan nəzəriyyələrdə bölgüyə iqtisadi proses kimi iki aspektdən baxılmıĢdır:
-istehsal amilləri üzrə - daha çox gəlir əldə etmək məqsədilə maliyyə, əmək, material resurslarının daha
effektli istifadəsini təmin edən sahələr üzrə bölünməsi;
-istehsalın nəticələri üzrə-yaradılan məhsulun sahibkarlıq fəaliyyəti (sahibkarlıq gəlirləri), mülkiyyət
(divident, renta, faiz), əmək (əmək haqqı) və transfert ödə-mələri (pensiya, müavinət və s.) bölünməsi;
Bu zaman dövlətin əsas məqsədi cəmiyyətin qarĢısında duran problemlərdən asılı olaraq resursların və
sərvətin ölkə iqtisadiyyatının sahələri və ev təsərrüfatları (əhali) arasında səmərəli və ədalətli bölgüsünü
həyata keçirməklə sosial sabitliyi təmin etməkdən ibarət olur.
Məlumdur ki, bütün iqtisadi proseslər müəyyən sosial mühitdən keçir. Ona görə də ictimai qarĢılıqlı
fəaliyyət sisteminin sosial və iqtisadi tərəfləri nisbi və Ģərti olaraq məhdudlaĢdırılır. Bu səbəbdən aĢağıdakı
problemlərə xüsusi diqqət yetirilməsi tələb olunur.

568

1) gəlirlərin bölgüsü nəzəriyyəsinə;
2) ictimai sərvətlə səmərəlilik arasında qarĢılıqlı asılılığa;
3) bərabərsizlik, tam məĢğulluq və yoxsulluğun ölçülməsinə;
4) gəlirlərin bölgüsü və yenidən bölgüsü üsullarına;
5) bölgü nəzəriyyəsində mənfəətin azalması və əmək haqqının artmasına;
6) bölgü və iqtisadi inkiĢafa;
7) əmək gəlirlərinin bölgüsünə;
8) kollektiv müqavilələrin bağlanmasına;
9) gəlirlərin bölgüsü və ümumi tarazlıq nəzəriyyəsinə;
10) bölgünün makroiqtisadi nəzəriyyəsinə.
Ġqtisadi səmərəlilik Ģəraitində istehsal faktorları və ona uyğun gəlirlərin bölün-məsi ictimai rifah
nəzəriyyəsinin Pareto teoremi ilə müəyyən edilir. Bu yanaĢmaya görə müəyyən edilmiĢ Ģəraitdə resursların
bölgüsü elə spesifik formaya malikdir ki, bu zaman heç kim ayrı-ayrılıqda öz vəziyyətini yaxĢılaĢdıra bilməz.
Burada əlaqə və ya qarĢılıqlı münasibət mühüm rol oynayır.
Bütün hallarda gəlirlərin bölünməsi və yenidən bölünməsində bərabərliyin və səmərəliliyin müəyyən
edilməsi nisbidir. M.Allenin sözləri ilə desək, ―bölgünün səmərəliliyində vahid vəziyyət yoxdur, ancaq
maksimal səmərəliliyin sonsuz sayı vardır‖[7, s.396]. Lakin bütün bunlara baxmayaraq hesab edirik ki,
gəlirlərin ilkin bölgüsü, eləcə də, mülkiyyətin bölgüsü vacibdir.C.B.Klark isə qeyd edir ki,―cəmiyyətdə bölgü
nəzəriyyəsinin ümumi əsasları mövcuddur və bu kapitalın sahələr üzrə bölünməsi (iĢçilərə uyğun olaraq) və
buna müvafiq olaraq gəlirin artması ilə əlaqədardır‖. Bu ehtimal öz növbəsində institusional (institusional siyasi, iqtisadi, ictimai institutların formalaĢması kimi izah edilir) strukturun olmasını tələb edir. Deməli,
ortodoksal neoklassik model onu əhəmiyyətsiz (təhlilə gəlməyən) edir. Məhz bu səbəbdən də iqtisadiyyatda
institusional keyfiyyət dəyiĢiklikləri neoklassik paradiqma çərçivəsində hərəkətsiz qalır. V.S.Avtonomov isə
bir qədər mübahisəli fikir söyləyərək, göstərir ki, ―iqtisadiyyatda dinamik dəyiĢikliklər nəzəriyyəsi marksist
siyasi iqtisadı çərçivəsində hərəkət edir‖. Hesab edirik ki, bu fikir yanlıĢdır. Birincisi, dinamik dəyiĢikliklər
nəzəriyyəsində Marksa qədərki nəzəriyyələrin də önəmli rolu olmuĢdur, ikincisi bu günə qədər bütün iqtisadi
sistemlərdə qəbul edilən konkret bölgü mexanizmi yaradılmayıb. Q.Ofer keçid iqtisadiyyatının təcrübəsində
köklü dəyiĢikliklərin əhəmiyyətini göstərərkən qeyd edir ki, ―adətən keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə əvvəlcə
minimal institusional bazanı yaratmaq əvəzinə iqtisadi sistemi yaratmağa cəhd göstərilir. Bu bazar
mexanizminin iĢinin məhv edilməsinə, müəssisənin idarəetmə metodlarının əvvəlki konservasiyasına,
inhisarın tüğyan etməsinə, kölgə iqtisadiyyatının çiçəklənməsinə, korrupsiya və dövlət nəzarətinin
zəifləməsinə gətirib çıxarır. Deməli, iqtisadi sistemin qurulması üçün ilk öncə minimal institusional bazanın
yaradılması vacibdir. Bu bazanın yaradılmadığı təqdirdə gəlirlərin bölgüsündə problemlər meydana gəlir.
Lakin bu halda da ölkənin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
Ümumiyyətlə, dövlət gəlirlərin tənzimlənməsində fəal iĢtirak etməklə bir-biri ilə əlaqədə olan zaman
ziddiyyət təĢkil edən iki məsələni həll etməyə çalıĢır. Bir tərəfdən gəlirlərdə yaranmıĢ bərabərsizliyi aradan
qaldırmağa, digər bir tərəfdən isə bu bərabərsizliyin tam aradan qaldırmamağa çalıĢır. Çünki ciddi
bərabərsizlik və tam bərabərlik, həm iqtisadi səmərəlilik, həm də sosial ədalət prinsiplərinə ziddir.
Lakin dövlət birbaĢa və dolayı yolla gəlirlərin təkrar bölgüsünü həyata keçirməklə bu bərabərsizliyi nisbi
azaltmağa çalıĢır. Bunlara aĢağıdakılar daxildir:
-«transfert ödəmələri», aztəminatlı əhali qruplarına, əlillərə, qocalara və iĢsizlərə müavinət ödəmələri;
-sosial əhəmiyyətli məhsul və xidmətlər üçün «qiymət tənzimlənməsi»;
-gəlirlərin və transfert ödləmələrinin mövcud qanunla indeksasiya edilməsi;
-bütün müəssisələrdə əmək ödəniĢinin bazası kimi «minimum əmək haqqı»nın tətbiq edilməsi;
-nominal gəlirlərin artmasına uyğun olaraq vergi dərəcələrinin artırılması kimi mütərəqqi vergi
ödəməsinin tətbiqi;
Bölgü demək olar ki, həmiĢə iqtisad elmində səmərəlilik problemi ilə bağlı olmuĢdur. Əgər makro
səviyyədə gəlirlərin bölgüsünə dövlət siyasəti prizmasından baxılırsa, mikro səviyyədə gəlirlərin bölgüsü
ənənəvi olaraq istehsal amillərinin gəlirliyinin təhlilindən keçir. Qeyd edək ki, funksional və Ģəxsi olmaqla
gəlirlərin bölgüsünün iki növü göstərilir.
Gəlirlərin funksional bölgüsü - istehsal amillərinə əsaslanır. Gəlirlərin funksional bölgüsü cəmiyyətin
pul gəlirlərinin əmək haqqı, renta, faiz və mənfəət kimi gəlir növləri ilə bağlıdır. Funksional bölgü əhalinin
ilkin gəlirlərini formalaĢdırır. Kiçik mülkiyyətçilərin, o cümlədən həkimlərin, vəkillərin, fermerlərin, kiçik və
korporativ olmayan müəssisələrin sahiblərinin gəlirləri əmək haqqı, gəlir, renta və faizdir. ĠnkiĢaf etmiĢ
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ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, qarıĢıq iqtisadiyyatda ümumi gəlirlərin əsas hissəsi əmək haqqı hesabına
formalaĢır.
Məlum olduğu kimi, istehsal olunmuĢ milli gəlir əvvəlcə onun istehsalçıları arasında bölüĢdürülür.
Burada əmək, torpaq, kapital və sahibkarlıq fəaliyyəti isteh-salın baĢlıca amilləri kimi çıxıĢ edirlər. Buna
görə də həmin gəlirlərin bölgüsündə onun mülkiyyətçiləri iĢtirak edərək, əmək haqqı, faiz, renta mənfəət
formasında gəlir əldə edirlər. Ġstehsal olunan milli gəlirin ilkin bölgüsündən sonra, onun yenidən bölgüsü baĢ
verir və beləliklə, əhali gəlirlərinin tənzimlənməsi həyata keçirilir. Bu bölgüdə ġ.Xəlilovun fikirləri ilə ifadə
etsək, ―milli gəlirin bilavasitə istehsalı ilə məĢğul olmayan cəmiyyətin digər üzvləri iĢtirak edirlər.
Beləliklə, milli gəlirin ilkin və yenidən bölgüsü nəticəsində cəmiyyətdə bütün üzvlərinin və sosial
qruplarının gəlirləri formalaĢır. BaĢqa sözlə, gəlirlərin tənzimlənməsi baĢ verir [2, s.395].
Ġqtisadi nəzəriyyədən məlum olduğu kimi, milli gəlir cəmiyyətin istehsal və istehlak tələbatını ödəyən
həyat səviyyəsini formalaĢdıran ümumiləĢdirilmiĢ gəlir göstəricidir. Milli gəlirin artırılması istehsalın və
sosial təyinatlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə Ģərait yaradır. Milli gəlirin bir hissəsi əhalinin istehlak
tələbatını ödəmək üçün əməyin kəmiyyət və keyfiyyətindən asılı olaraq bölünür, Ģəxsi istehlak fondu və
əhalinin alıcılıq qabiliyyəti formalaĢır.
Milli gəlirin bölgüsündə əhalinin payını müəyyən edən gəlir səviyyəsi nominal gəlir adlanır. Nominal
gəlirlər sahibkarın və əhalinin xərclərini ödəmək üçün ilkin bölgü yolu ilə əldə olunan gəlirlərdir. Lakin
maliyyə-kredit, vergi, qiymət sistemi vasitəsilə nominal gəlirlərin də yenidən bölgüsü baĢ verir. Belə ki,
dövlət nominal gəlirlərdən vergi vasitəsilə vəsait toplayır və ümumi cəmiyyətin tələbatını ödəmək üçün
yenidən özünə qaytarır. Real gəlirlər isə kəmiyyət və struktur baxımından nominal gəlirlərdən fərqlənir. Belə
ki, real gəlir – sərəncamda qalan gəlirlərlə əldə edilməsi mümkün olan məhsulların kəmiyyəti kimi baĢa
düĢülür. Real gəlirlər nominal gəlirlərin qiymət və tariflərin dəyiĢməsinə əsaslanaraq hesablanır.
Ə.Q.Əlirzayevin fikrincə, real gəlirlərin dəyiĢməsinə təsir edən amillər nominal gəlirlərin dəyiĢməsinə baĢqa
müstəvidə təsir göstərir. Gəlirlərin real bölgüsü o vaxt mümkün olur ki, həm muzdlu iĢçinin, həm də kapital
mülkiyyətçisinin sosial statusu birmənalı Ģəkildə eyniləĢsin. Göründüyü kimi istehsal amillərinin
mülkiyyətçiləri müxtəlif istehsal amillərinə sahib olduğundan gəlirlərin funksional bölgüsü onların gəlirlərini
əks etdirmir.
Gəlirlərin Ģəxsi bölgüsünə gəldikdə isə bu, onun ev təsərrüfatları və Ģəxslər arasında paylanması ilə
ölçülür. Bu zaman dövlət istehsal amilləri üzrə əldə edilən gəlirlərin bir hissəsini vergi formasında onlardan
alır və yenidən bölgü əsasında aztəminatlı ailələrə, dövlət xərclərinin ödənilməsinə xərcləyir. Deməli,
gəlirlərin Ģəxsi bölgüsü cəmiyyətin məcmu gəlirlərinin ayrı-ayrı ev təsərrüfatları arasında bölgüsü ilə
bağlıdır. ġəxsi bölgü qeyri-bərabərliyi ilə fərqlənir və bu Pareto-Lorens-Cini metodologiyası əsasında
müəyyən edilir. Hələ XX əsrin əvvəllərində Pareto gəlir-lərin bölgüsünün faktiki göstəricilərinə əsaslanaraq,
Pareto qanununu formalaĢdırmıĢdır. «Pareto qanunu»na görə gəlir səviyyəsi və onları əldə edənlərin sayı
arasında əks bağlılıq vardır. BaĢqa cür desək, gəlirlərin fərdi bölgüsü davamlı qeyri-bərabərdir. Pareto
qanuna görə demək olar ki, gəlirlərin bölgüsündə qeyri-bərabərlik səviyyəsi («Pareto əmsalı») müxtəlif
ölkələrdə, eynidir. Çünki Pareto konsepsiya-sında gəlirlərin bölgüsünə sosial və siyasi amillərdən asılı
olmayan və dəyiĢməyən amil kimi baxılır. Paretoya görə tarazlıq yalnız o halda mövcud olur ki, təkcə tələbtəklif arasında deyil, eyni zamanda bazar münasibətləri iĢtirakçılarının rifah halında bərabərlik olsun. Eləcə
də, onun bütün iĢtirakçılarının rifahı yaxĢılaĢsın. Onun rifah halı meyarında deyilir: «heç kimə zərər
vurmayan və bəzilərinin isə vəziyyətini yaxĢılaĢdıran hər hansı dəyiĢikliyə ümumi yaxĢılaĢma kimi baxmaq
lazımdır».
Qeyd edək ki, iqtisadi nəzəriyyədə gəlirlərin bölgüsündəki bərabərsizlik qiymət-ləndirilərkən müxtəlif
yanaĢmalardan istifadə olunur. Onlardan birincisi gəlirlərin
bir neçə komponentinə əsaslanır. Bu zaman əsas gəlir mənbələrinə görə ümumi qiymətləndirmə aparılır.
Burada gəlirlərin bərabərsizliyi əmək haqqından, özünü məĢğulluqdan və transfert ödəmələrindən əldə edilən
gəlirlərin ümumi gəlirlərdə xüsusi çəkisi ilə müqayisə edilir. Ancaq bu digər gəlir mənbələrinin
bərabərsizliyə təsirinin müəyyən edilməsinə imkan vermir.
Ġkinci yanaĢma gəlirin baĢqa komponentlərinin əlavəsi zamanı tədqiq olunur. Bu yanaĢma, digər gəlir
komponentlərinin ümumi gəlirlərdə bərabərsizliyə təsirinin qiymətləndirilməsinə imkan verir. Bununla
yanaĢı müəyyən olunmuĢ komponentin məbləği, ölçüsü bura əlavə olunan komponentlərin ardıcıllığından
asılıdır.
Amerika iqtisadçısı S.Kuznets 1955-ci ildə ilk dəfə olaraq iqtisadi inkiĢafla bərabərsizlik arasında
bağlılıq olması məsələsinə diqqət yetirdi. O göstərdi ki, iqtisadi inkiĢaf baĢlanğıcda bərabərsizliyə aparır,
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sonra da bu bərabərsizlik azalır. Bu asılılıq Kuznets əyrisi adını almıĢdır. Rovallion Çen 1981-1994-cü
illərdə 67 inkiĢaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatı ölkəsinin ev təsərrüfatlarının tədqiqini apararaq
bərabərsizliyin dəyiĢməsi ilə iqtisadi inkiĢaf arasında nisbi asılılığı tapdı. OxĢar nəticəni MiĢel P. Keane və
Esvard S. Prasad 2001-ci ildə 14 keçid iqtisadiyyatı ölkəsində keçid dövrünün ilk 8 ilini tədqiq edərək əldə
etdi. Əvvəllər hesab edilirdi ki, bərabərsizlik iqtisadi artımı stimullaĢdırır. Bunu onunla izah edirdilər ki,
ilkin bərabərsizlik varlıların kapital yığmasına Ģərait yaradır və yığılan kapital hesabına iqtisadi inkiĢaf
stimullaĢdırılır. Sonralar bərabərsizliyin azaldılmasının iqtisadi inkiĢafa müsbət təsir göstərməsi fikirləri də
öz yerini tutmağa baĢladı.
Dünya təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, yüksək bərabərsizlik olan ölkələrdə adətən Ģöhrətpərəst
tədbirlərə, abadlıq, təmir-tikinti iĢlərinə meyl artır. Bundan baĢqa yüksək bərabərsizlik olan ölkələrdə
ədalətsizlik, cəmiyyətdə bir sinif və ya ictimai qrup tərəfindən baĢqa sinif və ya ictimai qrupun mülkiyyətinin
zorla əlindən alınması hallarının geniĢlənməsi yığıma marağı zəiflədir, kapital qoyuluĢuna və əməyə stimulu
azaldır, iqtisadi artımı zəiflədir, siyasi vəziyyətin kəskinləĢməsinə və ciddi qarĢıdurmaya gətirib çıxarır.
Hazırda gəlirlərinin bölünməsində bərabərsizliyi qiymətləndirərkən ev təsərrüfatları üzrə statistik
göstəricilərdən istifadə edərək az və ya çox gəlirlilər arasında balansın gözlənilməsi vacibdir. Lakin bəzən
cəmiyyətdəki mövcud bərabərsizliyi süni azaltmaq (yəni göstəricilərdə) üçün varlı ev təsərrüfatlarının
sorğuya cəlb edilməməsi gəlirlərdə bərabərsizliyin qiymətləndirilməsinə imkan vermir.
Aparılan tədqiqat iĢlərində növbəti addım sosial-demoqrafik xarakteristikanın əhali gəlirlərinə və eləcə
də gəlirlərin bölgüsünə təsirinin qiymətləndirilməsidir. Bunlara: demoqrafik (ev təsərrüfatı baĢçısının yaĢı,
cinsi, təhsili, məĢğulluq statusu) və məĢğulluğun strukturunda dəyiĢikliklər, iĢsizlik, ev təsərrüfatının
yaĢadığı ərazi, sakinlik növü və s. aid edilir.
Məlum olduğu kimi, yoxsulluq gəlirlərin və əmlakın qeyri-bərabər bölgüsü, yüksək inflyasiya Ģəraitində
gəlirlərin indeksasiya olunmaması, məĢğulluq səviyyəsinin aĢağı olması, siyasi qeyri-sabitlik və s.
məsələlərlə birbaĢa bağlıdır. Bu zaman gəlirləri, yenidən bölgüsü ilə bağlı olan funksiya heç də az əhəmiyyət
kəsb etmir. Çünki gəlirlərin bölgüsünü təmin edən konkret mexanizmin olmaması sosial təbəqələĢməni və
yoxsulluğu dərinləĢdirir. Xüsusilə insanların özündən asılı olmayan xəstəlik, əlillik, qocalıq və s bu kimi
hallar yoxsulluğa əsas yaradır. Bu halda dövlət yığılan vergilərin yenidən bölgüsünü aparmaqla (sosial
müdafiə, tibbi yardım, təhsil, müavinət) yardım göstərir.
Beləliklə, əhali gəlirləri və onun dinamikası ölkədə makroiqtisadi proseslərin həyata keçirilməsində,
iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsində və həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsində əhəmiyyətli yerlərdən
birini tutur. Bu baxımdan indiki bazar münasibətləri Ģəraitində əhali gəlirlərinin formalaĢması mənbələrinin,
strukturunun, eləcə də həyat səviyyəsi ilə qarĢılıqlı əlaqəsinin həm nəzəri, həm də praktiki olaraq öyrənilməsi
tələb olunur.
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д.ф., доцент, Бакинский Государственный Университет
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
В НЕНЕФТЯНОМ СЕКТОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
Для Азербайджана, где экономика главным образом сосредоточенно в сырьевой отрасли на
добыче и экспорте нефти и газа, направленность на диверсификацию ненефтяного сектора экономики особенно актуальна. Это позволило бы экономическому благосостоянию страны быть в меньшей зависимости от мировой стоимости нефти. Поэтому, в статье в качестве важнейшей задачи
выделается рост частного сектора экономики, главным образом, за счет среднего и малого бизнеса.
В статье рассматриваются проблемы связанные с малым и средним бизнесом в стране (высокая доля госсектора, монополизация в сферах производства и торговли, проблемы мелкого предпринимательства и трудности получении кредитов для них, несовершенство судебной системы и др.). Предлагаются наиболее предпочтительные для данного региона направления диверсификации. Отмечается, что успех диверсификации в стране прямо зависит от принятия властью глубоких судебных и
экономических реформ.
Rasim TACƏDDĠN
f.d., dosent, Bakı Dövlət universiteti
AZƏRBAYCANDA QEYRĠ-NEFT SEKTORUNUN ġAXƏLƏNDĠRĠLMƏSĠNĠN
ƏLVERĠġLĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ
Neft və qaz məhsullarının ölkə istehsalının və ixracının 90%-nı təşkil edən Azərbaycanda qeyri-neft
sektorunun şaxələndirilməsinə istiqamətləndirilməsi ölkə üçün əsasən labuddur. Bu ölkənin iqtisadi rifahının
asılılığını neftin dünya bazarında olan qiymətindən azaltsın. Buna görə, məqalədə əsas məqsədlərdən biri
kimi, kiçik və orta biznesin inkişafının hesabına, özəl sektorun payının artması qeyd olunur. Bununla bağlı,
ölkədə yer alan kiçik və orta biznesin bir sıra çətinlikləri müzakirə olunur (dövlət sektorunun böyük payı,
istehsal və ticarət sahələrində yüksək inhisarçılıq, kiçik sahibkarlığın problemləri və onların kreditlər
almaqda çətinlikləri, ölkə məhkəmə sisteminin qeyrimükəmməlliyi və s.). Regionda şaxələndirilmənin bir
neçə əlverişli istiqaməti təklif edilir. Qeyd olunur ki, Azərbaycanda şaxələndirilmənin uğuru birbaşa ölkə
hakimiyyətinin dərin məhkəmə və iqtisadi islahatlara getməsindən aslıdır.
Rassim TAJEDDIN
PhD, Associate Professor, Baku State University
PREFERABLE DIRECTIONS OF DIVERSIFICATION
IN NONOIL SECTOR OF AZERBAIJAN
In Azerbaijan, where the economy is mainly concentrated on oil industry and oil export, the
diversification of nonoil sector is especially important. It can allow economic welfare of the country to be
less dependent on world oil prices. Therefore, as a main task of the article is to consider the importance of
grow of private sector of economy on the base of development of small and medium business. A few problems
which are tied with small and medium business in the country (huge share of state sector, monopolization in
fields of local production and trade, problems of small entrepreneurship and difficulties in getting of loans
for own needs, imperfection of judicial system and so on.) are considered in the article. The most preferable
directions of diversification are offered for the region. It especially emphasized that a success of
diversification in Azerbaijan directly depends on deep judicial and economic reforms that must be accepted,
as much as soon by state‟s power.
KeçmiĢ sovet imperiyasının iqtisadi münasibətlərinin xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, ölkə tərkibində
olan respublikalaraın istehsalatları onlara məxsus olan ixtisaslaĢma ilə fərqlənirdilər. Bu respublikalarda
təsərrüfatın ixtisaslaĢma fərqləri onlara məxsus olan xammalın və milli iqtisadi ənənə ilə toplanmıĢ
təcrübənin olub olmamasından asılı idi. Azərbaycana qalanda isə, hələ XIX-cu əsrin ikinci yarısında
yaranmıĢ və daha sonra yüksək səviyyəyə qalxmıĢ neft sənayesi, gələcək sovet illərində ölkənin aparıcı
sahəsi kimi qalaraq, indikyədək öz pozisiyasını itirməmiĢdir. Ġndiki zamanda isə Azərbaycanın milli
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istehsalının qazandığı gəlirin yüksək dərəcədə birbaĢa dünya bazarında neftin qiymətindən asılılığı ölkə üçün
böyük təhlükələrin ehtimal olunması deməkdir.
Son illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun baĢqa sahələrində hansısa innovasiyalı,
investisiyalı, yaxud da struktur dəyiĢiklikləri baĢ verməmiĢdir. Misal üçün, 2015-ci və cari illərdə statistika
göstəricilərində gözə çarpan dəyiĢikliklər olmamıĢdı. Rəsmi statistikaya görə, Azərbaycan 2017-ci ildə 1
mlrd 538 mln dollarlıq qeyri-neft məhsulu ixrac etmiĢdir,və bu göstərici 2016-cı ilin səviyyəsindən 24%
yüksək olmuĢdur.* Bu rəqəmləri açıqlayan Ġqtisadi islahatların və əlaqələrin təhlili mərkəzi, buna əlavə
olaraq qeyd etmiĢdir ki , sadalanan məbləğin 150 mln dolları ölkənin Dövlət Neft kompaniyasının
müəssisələrinin məhsullarının idxalından aldığı gəlirin payına düĢür. 2018-ci ildə SOCAR Polymer-in yeni
tikilmiĢ zavodunda 70-71 min ton polipropilen istehsalını nəzərdə tutur. 2019-cu ildə isə bu rəqəm 180 min
tona qədər qalxmalıdır.* Bundan baĢqa, SOCAR Karbamid də bu məhsulun artırılmasını nəzərdə tutur. Bu
zavodların gəlirləri qeyri-neft sektorunun statistikasına daxil olunur. Dövlət neft kompaniyalarının hesabına,
süni Ģəkildə qeyri-neft sektorunun ixracıni ildən ilə artıraraq, üzümüzə gələn illərdə Azərbaycan höküməti
rəsmi Ģəkildə elan etməyə çalıĢacaq ki, ölkədə qeyri-neft sektorunun dirçəlməsi və iqtisadiyyatının
Ģaxələndirilmə prosesləri sürətlə inkiĢaf etməkdə davam edir. Bu sahədə real vəziyyət isə son 6-7 ildə
dəyiĢməmiĢ qalır, və Azərbaycan ixracının 90% neft və qazla bağlı məhsullar təĢkil edirlər. Bu vəziyyətin
əsas səbəbkarı dövlət orqanlarının nəzərindən kənarda qalan, cəmiyyətdə böyük gücə malik olan inhisarlardır
və bununla bağlı, bütün sahələrdə azad rəqabətin olmamasıdır. Müxtəlif səviyyələrdə geniĢ müzakirə olunan
Azərbaycanın təsərrüfat fəaliyyətinin inhisarlaĢması ölkənin iqtisadi inkiĢafına güclü mənfi təsir göstərərək,
iqtisadiyyatın bütün sahələrində inkiĢaf templərını aĢağı səviyyədən yuxarı qalxmağa qoymur. Deyilən, ilk
öncə olduqca zəif vəziyətdə qalan qeyri-neft sektoruna daxil olan müxtəlif sahələrə aiddir. Bunun
nəticəsində, bu sektor, neft sənayesi ilə müqayisədə, ÜDM-un dəyiĢməsinin templərinə ancaq cuzi təsir
göstərə bilir. Belə ki, Azərbaycanın ÜDM-un hər bir, özünə diqqəti cəlb edən,
1.Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatı, 2017-ci il.
2.SOCAR Ģirkətinin hesabatı.
DəyiĢməsi neftin dünya qiymətləri və neft hasilatının yerli göstəriciləri ilə bir baĢa və sıx
korrelyasiyadadır. Buna görə dünyada neft qiymətinin aĢağı enməsi və bununla bağlı Azərbaycanda manatın
devalvasiyası (2015 ci ildə manat 2 dəfə devalvasiyaya uğrayaraq, dəyərini 100% itirmiĢdi), 2015-ci və
2016-cı illərdə ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin pisləĢməsinin əsas səbəbkarı olmuĢdur.
Ölkə iqtisadiyyatının yaranmıĢ çətin vəziyyətindən hərtərəfli inkiĢafı üçün geniĢ imkanlar yaradan
strateji yollardan biri Ģaxələndirilmədir. Hökümətin son illərdə verdiyi qərarları da bu istiqamətə yönəlib.
Ölkə iqtisadiyyatının Ģaxələndirilməsi – ölkənin, tam mənada, iqtisadi inkiĢafı deməkdir. Bu proses öz əksini
onda tapır ki, iqtisadiyyatın yeni sahələri yaradılır və onlar inkiĢaf etdirilir. Bunun əsasında isə ölkənin sosial
və iqtisadi tələbatlarının təmin edilməsində beynəlxalq ticarətdən asılılıq zəifləyir, etibarlı və artan daxili
imkanların rolu isə önə çəkilir. Bundan baĢqa müxtəlif əmtəə və xidmətlərin daha geniĢ çeĢidlə ixrac
edilməsi üçün yeni imkanlar yaranır.
Bazar iqtisadiyyatının Ģaxələndirilməsinin əsas və faydalı yolu orta və kiçik müəssisələrin çoxsaylı
artımını və onların uğurlu fəaliyyətinin təmin olunması üçün, bu cür biznesə uyğun olan iqtisadi, hüquqmüdafiə,maliyyə, sığortalanma mühitini formalaĢdıran, hökümətin real hərtərəfli və məqsədli çalıĢması
mütləqdir. Dünya təcrübəsi onu döstərir ki, kiçik və orta sahibkarlıq iqtisadiyyatın əhəmiyyətli qurucu
hissəsidir, rəqabətli bazar mexanizminin əsas və həlledici elementidir. Kiçik və orta biznesi bazar
iqtisadiyyatı üçün böyük əhəmiyyətini əks etdirmək üçün mövcud Avropa iqtisadiyyatını qeyd etmək
kifayətdir. Avropa Birliyi ölkələrində belə müəssisələrin ümumi sayı 99% təĢkil edir. Burada kiçik və orta
müəssisələr bazarın daima dəyiĢən Ģəraitinə yüngül və çevik uyğunlaĢa bilir. Ġqtisadi baxımından, əksər
inkiĢaf etmiĢ Avropa ölkələrində ümumi daxili məhsulun əsas hissəsi kiçik həcmə malik olan müəssisələrin
payına düĢür. Bu ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, investisiyaların və vergi ödəniĢlərinin də əsas hissəsi bu cür
sahibkarlığın payına düĢür. Bu ölkələrdə son beĢ ildə yeni iĢ yerlərinin təxminən 85%-zı kiçik və orta
biznesin hesabına açılmıĢdır. Bu nəticələr onu göstərir ki, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkiĢafında
yeganə yol əsaslı islahatların hesabına kiçik və orta sahibkarlığın ölkədə geniĢ yayılmasıdır.
Yuxarıda qeyd olunan dünya təcrübəsi onu göstərir ki, Azərbaycanın mövcud iqtisadiyyatının
Ģaxələndirilməsi özəl sektorun hərtərəfli inkiĢafının hesabına gərçəkləĢməlidir. Bu inkiĢafın isə, bütün
dünyada icra olunmuĢ yeganə yolu -iqtisadiyyatın liberallaĢdırılmasıdır. Azərbaycanda isə iqtisadiyyatın
liberallaĢdırılmasının vacibliyi dövlət strukturunun bütün səviyyələrində elan olunsa da, bu prosesin
reallaĢması üçün ciddi maneələr mövcuddur.
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Ġlk öncə liberallaĢdırmadan danıĢanda, dövlət payının iqtisadiyyatda kiçildilməsi nəzərdə tutulur.
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının əsas prinsiplərinə zidd olaraq, dövlətin payı həddindən artıq böyükdür.
Hal-hazırda ölkə iqtisadiyyatında kiçik və orta biznesin payı hələ də çox azdır. Dövlət büdcəsinin
formalaĢmasında kiçik və orta biznesin rolu 7-8% təĢkil edir. Müqaisə üçün inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə bu
göstərici 70%-zə qədər qalxır. VaxtaĢırı Ģübhə doğuran rəsmi statistikaya görə Azərbaycanın ÜDM-un 85% zı özəl sektorun payına düĢür. Ancaq, eyni zamanda, yuxarıda qeyd olunan faizin mühüm hissəsi BP
kompaniyasının payına düĢür. Bu kompaniyanı isə özəl kimi hesab etmək düz olmazdı, ona görə ki, bu
biznes qurumunun 50%-dan çox hasil etdiyi neft məhsulu Azərbaycan Dövlət Neft Kompaniyasının
(SOCAR) üzərinə düĢür.
Ölkədə qəbul olunmuĢ Azərbaycan iqtisadiyyatının qələcək inkiĢafının strateji yol xəritəsində kiçik və
orta müəssisələrin sahibkarlarına yardımın göstərilməsi nəzərdə tutulub. Biznes iĢlərinin aparılması Ģəraitinin
yaxĢılaĢdırılması üçün ölkədə hökumət vergilərin azaldılmasına, sosial-sığorta ödəmələrinin endirilməsi üçün
müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsinə, yeni lisenziyalaĢdırma sisteminin iĢlədilməsinə və sairə
addımların atılmasına nail olmuĢdur. Ancaq hökumətin elan etdiyi tədbirlərə baxmayaraq bu istiqamətdə
praktiki nəticələr hələ də görsənmir. Bunu statistik göstəricilər də sübut edir. Səbəb isə ondadır ki, əməldə
hələ 1999-cu ildə qəbul olunan ―Kiçik müəssisələrə dövlət yardımı‖ və ölkə prezidentinin ―Kiçik biznesə
dövlət yardımı‖ haqqında sərəncamı (2006-cı il) bu günə qədər iĢləmirlər. Fikrimcə Azərbaycanın
Ġqtisadiyyat nazirliyi bu istiqamətdə faydasız iĢləyir. Nazirlik tərəfndən kiçik və orta biznes daha çox
maliyyəliĢdirilməlidir və göstərilməli təĢkilati yardım gücləndirilməlidir. Azərbaycanın bank sektorunda isə,
kredit verən təĢkilatlar artıq əksər hallarda ənənə formasına keçmiĢ, kreditləri böyük biznes müəssisələrinə
verərək, malıyyə institutlarının iflasolma risklərini artırmaqdansa, maliyyələĢdirmə prosessini kiçik və orta
müəssisələrə yönəltməlidir. Ölkənin Ġqtisadiyyat Nazirliyinin tərkibində olan Sahibkarlığa Yardım fondu
ayırdığı kreditləri əsasən iri biznesin inkiĢafına verir. Azərbaycanda olan istehlak bazarı üçun praktiki
baxımdan bu o deməkdir ki, bir neçə istehsalçı (cuzi sayda) bir anda irimiqyaslı vahidə çevrilir, qalan xırda
müəssisələr isə iflasa duçar qalırlar. Fəqət, milli fondun ayırdığı maliyyə vəsaitlərinin 85-90%-zi kiçik və
orta sahibkarlığın inkiĢafına yönəldilməlidir. Əlavə olaraq, əslində böyük layihələrin maliyyəliĢdirilməsi
Nazirlər kabinetinin qərarı ilə həyata keçirilməlidir. Yerli təcrübə onu göstərir ki, irihəcmli kreditlər
qaytarılmayır. Bu isə ölkə üçün itki deməkdir!
Azərbaycanın mövcud iqtisadiyyatının Ģaxələndirilməsi proqramının həyata keçirilməsi üçün ölkənin
büdcəsində kifayət gədər pul mövcuddur. Əsas problemlərdən biri də büdcədə olan pul vəsaitlərinin
səriĢtəsiz istifadə olunmasındadır. 2016-ci ilin dekabr ayının əvvəlində ölkə rəhbəri tərəfindən ―Milli
iqtisadiyyatın və iqtisadiyyatın əsas sahələrinin strateji yol xəritəsi‖ təstiq olunmuĢdur. Azərbaycanın böyük
ölkə olmamasını nəzərə alaraq, adlandırılan xəritədə əks olunan məqsədləri reallaĢdırmaq üçün bir neçə yüz
million dollar vəsait tələb olunacaq. 2017-ci ilin nəticələrinə görə Azərbaycanın ÜDM-u 40 mlrd dollar təĢkil
etmiĢdir (2014-ci ildə bu göstərici maksimal səviyyəyə çataraq 75,2 mlrd dollara bərabər idi).* Azərbaycan
üçün ÜDM –un mövcud səviyyəsinin problemi, onun az olmasında deyil, bu göstəricinin sərt artıb
azalmasının birbaĢa dünya bazarında neft konyukturundan asılılığıdır. ġaxələndirilmənin uğurla reallaĢması
isə bu problemin zəifləməsində böyük rol oynaya bilər.
Ġqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsinin reallaĢdırılması üçün maliyyə vacib Ģərtlərdən biridir. Ancaq daha
vacibi, bu məqsədə yönəldilən büdcə pullarının faydalı istifadə olunmasıdır. Bu iĢdə isə əsas maneəçiliyi
törədən amillər – idarəçiliyin səriĢtəsizliyi və ölkə iqtisadiyyatını bürüyən inhisarçılıqdır. Buna görə də,
hərtərəfli düĢünülmüĢ islahatlar və onların həyata keçirilməsinin üzərində aparılan nəzarətdən baĢqa,
inhisarçılıqla mübarizə, qoyulan məqsədin uğurlu reallaĢmasının həlledici Ģərtidir.
3.Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatı, 2017 il.
Beynəlxalq bazarda rəqabətin yüksək dərəcəyə qalxmasını nəzərə alaraq, yeni yaradılan qeyri-neft
sektorunun sahələri ilk mərhələdə ölkənin daxili tələbatlarının ödənilməsinə yönəldilməlidir. Sovet
iqtisadiyyatının sükutundan sonra Azərbaycan tekstil və metallurgiya müəssisələrini itirmiĢdir. Bu
müəssisələrin çoxu bugünə gədər dayanıb iĢləmirlər. Onların əsas problemləri uzun müddətdə yığılan
borclarda və avadanlığın yeniləĢdirilməsinin çətinliklərindədir. Bu sahələrin bərpası isə böyük məbləğdə
investisiyaların cəlb olunması, yüksək ixtisaslı fəhlə və mütəxəssislərin çatıĢmamazlığı və bərpa olunan
müəssisələrin iĢlədilməsində böyük risklərlin olmasi ilə bağlıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, indiki zamanda Azərbaycan hökuməti ilk növbədə yüngül sənayeni bərpa
etməklə çalıĢır ki, ölkə üçün yeni sahə olan dərman ləvazimatlar sənayesini də iĢə salsın. Bundan baĢqa,
Gəncə Ģəhərində Ġran Ģirkətinin texnologiyası əsasında, bu ölkə ilə birgə, Azərbaycan artıq kiçik-litrajlı
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avtomobillərin istehsalına baĢlamıĢdır. Bu məsələdə, yerli qida bazarının idxal məhsallarından yüksək
dərəcədə asılılığını nəzərə alaraq, balıqçılıq təsərrüfatının və qida sənayesinin inkiĢafına ölkənin böyük
ehtiyacı var.
Xarici bazarların Azərbaycanda istehsal olunan məhsullarda marağı var. Ancaq çox saylı yerli
istehsalçıların məhsulları o bazarlardan kənarda qalırlar. ġübhəsiz ki, ölkədə onlara mane olmasalar, dünya
bazarlarının keyfiyyət tələblərinə uyğun olan malları istehsal edən sahibkarlar olmaqdadır. Öz mallarını ixrac
etməyə çalıĢanlara hökumət süni məhdudiyyətlər yaratmaqdansa, onlara ehtibarlı dayaq olmalıdır.
Burada―yad‖ iĢtirakçıları beynalxalq bazarlara buraxmayan yerli inhisarçılar nəzərdə tutulur. Ölkənin
məmurları isə onlara ―göz yumurlar‖.
Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə Azərbaycanda iqtisadi islahatlar sahəsində ciddi addımlar atılsa da,
ölkənin siyasi hakimiyyət dairələri ilə əlaqəli oliqarxların əhatəsində olan, Azərbaycan, iqtisadiyyatının zəif
rəqabət Ģəraitində qapalı idarə olunan durumda qalır. Azərbaycanın zəif mövcud rəqabət Ģəraitində, ticarət,
istehsal və gömrük sahəsini zəbt edən inhisarçı qruplar bu vəziyyəti düzəltməyə nə qadirdir, nə də
maraqlıdırlar. Burada problem ondadır ki, Azərbaycan inhisarçıları azad sahibkarlıq mühitinin yaranmasının
fərqində olaraq, hər bir ehtimal olunan yeni dəyiĢiklikləri öz maraqlarına təhlükə görərək, onlara hərtərəfli
müqavimət göstərməyin tərəfdarıdır.
2018-ci ildə dünya bazarında gözlənilmədən neft qiyməti sürətlə yuxarı qalxmıĢdır. Qismən bu
dəyiĢikllik nəticəsində Azərbaycan hökumətinin diqqəti qeyri-neft sektorundan yayınaraq, neft hasilatı
sektoruna dönmüĢdür, baĢqa sözlə, iqtisadiyyatın Ģaxələndirilmə planında durğunluq meyilləri yaranmıĢdır.
Bu tendensiyaların mövcudluğunu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ―Neft tədqiqatları mərkəzi‖ də qeyd
etmiĢdir. Azərbaycan hökumətinin planlarına görə, ölkədə 2025-ci ilə qədər əsas diqqət qeyri-neft
sektorunun inkiĢafına yönəlməlidir. Bu məqsədlə ―Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorlarının
strateji yol xəritəsi‖ haqda ölkə baĢçısının xüsusi sərancamı qəbul olunmuĢdur. Artıq, bu xəritənin qəbul
olunmasının ikinci ili davam etsə də, ölkə iqtisadiyyatınnın Ģaxələndirilməsinin inkiĢaf templəri olduqca
zəifdir.* Dünya bazarında neftin qalxan qiymətini nəzərə alaraq, onun ixracından qazanılan gəlirləri qeyrineft sektorunun inkiĢafına sərf etmək olardı. Bu yolla əlavə investisiyalar iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsinə
təsirli yardım gətirə bilərdi.
4.‖Neft tədqiqatları mərkəzinin‖ hesabatı.
Azərbaycanda Ģaxələndirilmənin geniĢ yayılması üçün böyük təbiyət, maliyyə mədəniyyət və əmək
sahəsində imkanları mövcuddur. Ölkə iqtisadiyyatının Ģaxələndirilməsində artıq müəyyən nəticələr var. Ən
uğurla inkiĢaf edən sahə, kifayət gədər yüksək templərlə müĢahidə olunan turizmdir. Turizm mövcud olan
templərlə inkiĢaf etsə, 2025-ci il üçün Azərbaycan, keçmiĢ sovet məkanında ən inkiĢaf etmiĢ turizm
mərkəzlərindən biri ola bilər.
Eyni zamanda, turizmin inkiĢafı ilə birgə ekoturizmin yaradılması iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsində
əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Ekoturizm iqtisdiyyatın yeni bir istiqaməti kimi, insanlar üçün kənd Ģəraitində,
Ģəhər mühitindən kənarda, ölkə vəkəndaĢları və xaricilər üçün aktiv istirahət üçün geniĢ imkanlar yaradır. Bu
xidmət növü çərçivəsində turistlər kəndin yaĢayıĢ tərzinə uyğunlaĢır, kəndçinin fəaliyyətinə məxsus iĢlərlə
məĢğul olur, ekoloji təmiz kənd məhsulları ilə qidalanır və s. Bundan baĢqa, ekoturizmin üstünlüyü ondadır
ki, o regionlarda yeni iĢ yerlərinin açılmasına səbəb olun, yerlərdə infrastrukturların sürətlə inkiĢafına
(yaĢayıĢ yerlərinin, nəqliyyatın, kafelərın, mağazaların, müasir avtomobil yollarının) yaranmasına təkan
verir.
Azərbaycanda tarixən xalça toxunmasının ənənələrini və imkanlarını nəzərə alaraq, xalçaçılığın böyük
miqyasda geniĢlənməsi, geyri – neft sektorunun inkiĢafı və iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi üçün yaxĢı
perspektivlər açır. Bu sahəyə aid Prezidentin gərarı ilə, 2016-cı ildə Azərbaycanda dövlətə məxsus
―Azərxalça‖ açıq səhmdar cəmiyyəti yaradılmıĢdır. Fəqət, keçən iki il ərzində müəssisə ilin son nəticələrinə
görə iqtisadi uğurlara nail ola bilməmiĢdir. Misal üçün, müəssisəyə dövlət tərəfindən verilən dotasiyalara
baxmayaraq, 2017-ci ildə kompaniyanın itkisi 1 mln manat təĢkil etmiĢdir. Dövlət kompaniyasının rəhbərləri
mövcüd itkilərin ödənilmə ümidlərini beĢ il keçdikdən sonra, gözlədikləri gəlirlər ilə bağlıyırlar.
Dünya təcrübəsi onu göstərir ki, dövlətin kommersiya proyektlərində investor Ģəkilində, yada birbaĢa
icraçı kimi iĢtirak etməsi, adətən, məhsulların nisbətən aĢağı səviyyəli keyfiyəti, iqtisadi baxımdan faydasız
buraxılıĢı və korrupsiyanın geniĢ yayılması üçün əlveriĢli mühit yaradır. Bu baxımdan, bazar iqtisadiyyatının
Ģərtlərinə görə qeyd olunan layihənin, iqtisadi göstəriciləri baxımından daha faydalı və uğurla icra olunması
üçün, dövlətin aktiv qayğı və yardım göstərməsi Ģərti ilə, bu iĢ, ilk öncə, kiçik və orta sahibkarların hesabına
həyata keçirilməlidir. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi və dövlət siyasətinin bazarın cari vəziyyətinə dəqiq
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uyğunlaĢması daimi nəzarətdə qalaraq mükəmməlləĢdirilməlidir. Mütləq Ģərt kimi bütün qeyri-neft
sektorunun biznes fəaliyyəti daimi monitorinq olunmalıdır. Bundan sonra isə dövlətin müdaxiləsinin,
inhisarçılıq və ona qarĢı qanunverici və normativ aktların mükəmmləĢdirilməsi üçün operativ tədbirlər
hazırlanmalı və tam həyata keçirilməlidir.
Xalça istehsalına məxsus olan məhsulun çox-çeĢidli və eksklyuziv olması, geniĢ çərçivədə əl iĢindən
istifadə olunması, iĢin qəlizliyi və yüksək dərəcədə sənətin və yaradıcılığın yer tutması, bu sahədə özəl kiçik
və orta müəssisələrə dövlət tərəfindən maddi, fiskal (verqi güzəĢtləri) və hüquqi bazanın təkmilləĢdirilməsi
sayəsində dayaq olmaq təĢəbbüsləri daha da labüd ola bılərdi. Bundan baĢqa, xalçaçılıqla bağlı olan qonĢu
sahələrin (misal olaraq, xalça üçün yun iplərin istehsalının) yaradılmasında və inkiĢafında, xalça sənətinə
cavan iĢçilərin cəlb olunmasında və sənətkərların hazırlanmasında dövlət qurumlarının fəal iĢtirakı olduqca
vacibdir.
Azərbaycanda iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsinin əsasını təĢkil edən özəl sahibkarlığın inkiĢafı üçün
kiçik və orta müəssisələrin vergi çəkisinin azaldılması nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə Verqi kodeksində və
qanunvericilik aktlarında müəyyən dəyiĢikliklər gözlənilir. Bundan baĢqa Azərbaycanın ipoteka və kreditzəmanət fondu kiçik və orta sahibkarlığı faiz subsidiyalar və zəmanət mexanizminin aktivləĢdirilməsi
hesabına yardım etməyə hazırlaĢır.
Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrin vergi ödəniĢlərinin azaldılması nəzərdə tutulur. Bu
dəyiĢikliklərin nə dərəcədə olunacağı bilinməsə də, müəssisələr üçün 200000 manatı üstələməyən devriyyə
gəlirindən tutulan 4% həcmdə alınan verqi 500000 manat qazanılan devriyyə gəlirlərinə qədər qaldırılaraq,
onlara da tədbiq olunsaydı, kiçik və orta biznesin inkiĢafı üçün daha əlveriĢli ola bilərdi.
Ancaq, Azərbaycanda məhkəmə sistemi (dərin islahatlar vasitəsi ilə!) əsaslı mükəmməlləĢməsə, yaxın
gələcəkdə kiçik və orta sahibkarlığın uğuru və inkiĢafı üçün ölkədə artıq qəbul olunan qərarların və məqalədə
təklif olunan tədbirlərin aparılmasının faydası az olacaq. Demək lazımdır ki, sahibkarlıq üçün iqtisadi azadlıq
mühitinin yaradılması üçün məhkəmə- hüquq dairələrinin sahibkarlığı, hakimiyyətin icra strukturlarından və
iri inhisarçı müəssisələrdən qeyri-qanuni təzyiqlərdən müdafiəetmə iĢində müstəqil məhkəmə sisteminin
sərbəst və səriĢtəli formada fəaliyyətinin təmin olunması olduqca vacibdir. Bu məsələlərin həll olunmasında
mövcud Azərbaycanda ciddi problemlər var. Məhkəmənin müstəqilliyi iqtisadi azadlığın və mülkiyyət
toxunmazlığının təmin və müdafiə olunmasının əsas Ģərtlərindən biridir. Ancaq bundan sonra iqtisadiyyatın
neftdənkənar sahələrin rəqabət qabiliyyətli strukturunun formalaĢdırlması uğurla həyata keçirilə bilər.
Misal üçün, məhkəmə sistemini rahatlaĢdırmaq onu faydalı və çeĢidli etmək üçün, yüksək sürətli
iqtisadi inkiĢafı ilə seçilən (Amerika, Canubi Koreya, Çin və Avropa ) ölkələrin təcrübəsinə arxalanaraq,
Azərbaycanda da barıĢtırıcı hakimlər institutuunun yaradılması olduqca labud ola bilərdi. BarıĢtırıcı hakimlər
institutu – bu o qədər də çox çətin olmayan, 5-7 gün əznində təkbaĢına yeganə hakim tərəfindən baxılan
sadələĢdirilmiĢ sistemdir. Bu institut biznes əlaqələrində yaranan çoxsaylı kiçik mübahisələri və qanun
pozuntularını qısa zamanda və çevik həll edib aradan qaldırmağa imkan verir. Bu əslində Qərb ölkələrində
qəbul olunmuĢ iqtisadi artımı təmin edən məhkəmə sistemidir.
Nəzərə alsaq ki, bazar iqtisadiyyatıının səmərəli iĢləməsi ilk öncə, onun tərkib hissəsi olan müxtəlif
iqtisadi, maliyyə, hüquqi, əmək, dövlət və sosial subyektlərin bir birindən zəncirvari asılı olaraq,onların birbiri ilə nə dərəcədə dəqiq və ahəng iĢləməsindən asılıdır,onda ölkədə bir sıra həll olunmamıĢ (məqalədə qeyd
olunan) ciddi sosial-iqtisadi problemlər mövcüdluğunda hansısa dövlət proqramının qəbul olunması və ancaq
onun həyata keçirilmə cəhdləri ilə iqtisadiyyatda hərhansı istiqamətləndirici dəyiĢikliklərin reallaĢması
inandırıcı görsənmir. ġaxələndirilməni iqtisadiyyatda ancaq dərin struktur dəyiĢikliklərin hesabına (kiçik və
orta biznesin hesabına özəl sektorun payının dövlət sektoru ilə müqayisədə sərt artırılmasını) həyata
keçırmək mümkündür. Bu isə Azərbaycanın mövcüd vəziyyəti üçün olduqca çətin məsələdir.
Ġqtisadi terminlərin lüğəti (azəri- türk, ing ilis və rus dillərində).
1. 1.Ümumi istehsal həcmi –total output- общий объѐм производства.
2. ġaxələndirilmə- diversification – диверсификация.
3. Özəl sector- private sector - частный сектор.
4. Ġnhisarçılıq- monopolization - монополизация.
5. Azad sahibkarlıq- free entrepreneurship- свободное предпринимательство.
6. 6.Məhkəmə sitsemi- judicial system - судебная система.
7. Ümumi daxili məhsul- gross domestic product- валовой внутренний продукт.
8. Kiçik və orta biznes- small and medium business - малый и средний бизнес.
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9. Ġqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru- nonoil industries of economy- ненефтяной сектор экономики.
10. BarıĢtırıcı məhkəmə- worldly court–мирской суд.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA ĠDXAL-ĠXRAC
ƏMƏLĠYYATLARINDA ĠXRACIN TƏġVĠQĠ MƏSƏLƏLƏRĠ
Məqalədə Azərbaycan Respublikasında ixracın təşviqi məsələləri nəzərdən keçirilmişdir. Həmçinin
burada bu istiqamətdə görülən tədbirlərə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanlarına, Nazirlər
Kabinetinin qəbul etdiyi qərarlara yer verilmişdir. Burada qeyri-neft məhsullarının ixracının
stimullaşdırılması əsas stratej hədəflərdən biri kimi nəzərdən keçirilmişdir.
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ISSUES OF EXPORT PROMOTION IN IMPORT-EXPORT
OPERATIONS IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
The article considers export promotion issues in the Republic of Azerbaijan. Also here are the measures
taken in this direction, decrees of the President of the Republic of Azerbaijan, decisions of the Cabinet of
Ministers. Here stimulation of non-oil products exports was considered as one of the key strategic targets.
Keywords: foreign trade, import-export operations, promotion of export, customs.

Руфана РАГИМЛИ
Магистр,Бакинский Государственный Университет
ВОПРОСЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА В ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ
ОПЕРАЦИЯХ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В статье рассматриваются вопросы продвижения экспорта в Азербайджанской Республике.
Также здесь приняты меры в этом направлении, указы Президента Азербайджанской Республики,
решения Кабинета министров. Это здесь стимулирование экспорта не нефтяных продуктов считалось одной из ключевых стратегических целей.
Ключевые слова:внешнеторговая деятельность, импортно-экспортные операции, продвижение
экспорта, таможенное оформление.
Dünya ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrin ən geniĢ forması xarici ticarət əlaqələridir. Məhsuldar
qüvvələrin inkiĢafı, elmi-texniki tərəqqi əsasmda beynəlxalq əmək bölgüsünün geniĢlənməsi , istehsal və
mübadilə proseslərinin dövlətlərin milli hüdudlardan kənara çıxmasına səbəb olmuĢdur. XX əsrin
əvvəllərindən baĢlayaraq beynəlxalq ticarət ölkələrin iqtisadi inkiĢafının əsas amillərindən birinə çevrilmiĢdır.
Bu baxımdan xarici ticarət ölkələrarası iqtisadi münasibətlərin əsas göstəricilərindən biri hesab olunur.
Xarici ticarət dövlətlərin dünya iqtisadi birliyinə inteqrasiya olunmasında, onların sosial-iqtisadi inkiĢafında
və valyuta ehtiyatlarınm yaradılmasında ən baĢlıca amildir. Xarici ticarət həm də ölkələrin təkrar istehsal
prosesinə qoĢulmasında və dünya ölkələrinin maddi və əmək resurslarından səmərəli istifadəsinə imkan
yaradır. Dünya sivilizasiyasının hazırkı inkiĢafı elə bir mərhələyə çatmıĢdır ki, hər bir ölkənin mövcud təbiiiqtisadi resurslarından səmərəli istifadə olunması, iqtisadi tələbatlarının ödənilməsi və onların gələcək
inkiĢafı xarici ticarətlə bağlıdır. Xarici ticarət ilk növbədə dövlətlər arasında idxal və ixrac əməliyyatlarmm
məcmusu kımi çıxıĢ edir. Xarici ticarət əməliyyatlarında dövlətlər o növ əmtəələri ixrac edirlər ki, bu
əmtəələrin ölkə daxilindəki milli istehsal xərcləri dünya bazarı istehsal xərcləri səviyyəsindən aĢağı olsun və
əksinə. Dövlətlər o məhsulu idxal edirlər ki, ölkəyə gətirilən məhsulların beynəlmiləl istehsal xərcləri
ölkədəki əmtəələrin milli istehsal xərclərindən aĢağı olsun. Dövlətlər arasında ixrac əməliyyatlarının
məcmusununidxal əməliyyatlarınm məcmusuna nisbəti xarici ticarət balansı adlanır. Xarici ticarət
əməliyyatlarında ixracın həcmi idxalın həcmindən çox olarsa, xarici ticarət balansının qalığı müsbət idxalın
ümumi həcmi ixracın ümumi həcmindən çox olarsa, xarici ticarət balansının qahğı mənfi hesab olunur ( 1, s
45 ). Bütövlükdə xarici ticarətin inkiĢafı beynəlxalq əmək bölgüsünün geniĢlənməsi əsasında dünya ticarət
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əlaqələrinm beynəlmiləlləĢməsi, beynəlxalq sahibkarlıq fəaliyyətinin miqyasının artması və onların fəaliyyət
sferasının geniĢlənməsi ilə bağlıdır. Hər hansı bir ölkə xarici ticarət əməliyyatlarını aparakən ilk növbədə
milli iqtisadi mənafelərini əsas götürməlidir. Ümumiyyətlə, xarici ticarətdə ölkələrin hər biri müəyyən
iqtisadi səmərəni əldə etmək məqsədilə iĢtirak edirlər. Artıq xarici ticarət istər ayrı-ayn ölkələrdə, istərsə də
dünya miqyasında ictimai həyatın ayrılmaz və mühüm tərkib hissəsinə çevrilmiĢdir ( 2, s 56 ).
Respublikamızın xarici ticarətinin əlveriĢli və səmərəli olması idxal və ixracın strukturunun
təkmilləĢdirilməsindən çox asılıdır. Belə ki, xarici ticarətdə, o cümlədən ixracda xammal və ilkin emal
məhsullarının məhdudlaĢdırılmasına, idxalda isə Respublikamızda istehsal üçün əlveriĢli Ģəraiti olan yeyinti
və yüngül sənaye məhsullarının azaldılmasına, elm tutumlu məhsulların, mütərəqqi texnologiya, tcxniki
avadanlıq və qurğuların çoxaldılmasına yönəldilməsi məqsədəuyğundur və bu istiqamətdə tədbirlərin
aparılması daha çox iqtisadi bəhrə vermiĢ olar.
Azərbaycan iqtisadiyyatında ixracın böyük hissəsi neft və neft məhsullarının payına düĢür. Son illər
qeyri-neft sektorunun sürətli inkiĢafı nəticəsində ixracda qeyri-neft sektorunun məhsulları da üstünlük təĢkil
etmiĢdir ( 3, s 70 ).
―Qeyri-neft məhsullarının ixracının təĢviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında‖ Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanında qeyd olunduğu kimi qeyri-neft sektorunun inkiĢafı ölkənin iqtisadi potensialının
gücləndirilməsi üçün mühüm amillərdən biridir. Bunun nəticəsidir ki, son illər ərzində uğurla həyata
keçirilmiĢ dövlət proqramları və bu sahədə görülən tədbirlər qeyri-neft sektorunun davamlı inkiĢafına,
sahibkarlıq mühitinin daha da yaxĢılaĢdırılmasına, investisiya qoyuluĢunun artmasına, yeni müəssisələrin və
iĢ yerlərinin açılmasına təkan vermiĢdir.
Görülən tədbirlər nəticəsində qeyri-neft sektoru üzrə ümumi daxili məhsulun xüsusi çəkisinin ildən-ilə
artmasına baxmayaraq, qeyri-neft məhsullarının ixracının ümumi ixracda xüsusi çəkisi kifayət qədər yüksək
olmamıĢdır ( 4 ).
2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan qeyri-neft məhsullarının ixracının
təĢviqi istiqamətində əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq ‗Qeyri-neft
məhsullarının ixracının təĢviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında‘ 1 mart 2016-cı il Fərmanını imzalamıĢdır.
Yerli qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaĢdırılması ilə bağlı sahibkarlara ixrac təĢviqinin
ödənilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ‗Qeyri-neft məhsullarının ixracının təĢviqi ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında‘ 1 mart 2016-cı il Fərmanında öz əksini tapmıĢdır.
Bu Fərmanın icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 6 oktyabr
2016-cı il tarixli 401 nömrəli Qərarı ilə ‗Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məĢğul olan Ģəxslərə ixrac
təĢviqinin ödənilməsi Qaydası‘nı, ―Ġxrac təĢviqi Ģamil olunacaq qeyri-neft məhsullarının xarici iqtisadi
fəaliyyətin mal nomenklaturası üzrə Siyahısı‖nı və ―Məhsulların növündən asılı olaraq ixrac təĢviqinin baza
məbləğinə tətbiq olunacaq Əmsallar‖ı təsdiq etmiĢdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2016-cı il 6 oktyabr tarixli 401 nömrəli qərarında dəyiĢikliklər edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-cı il 25 iyun tarixli 276 nömrəli qərarı qəbul olunmuĢdur.
Belə ki, ixrac etdiyi məhsulu qeyd olunan siyahıda əks olunan ixracatçılar ixrac gömrük
bəyannaməsində nəzərdə tutulan gömrük dəyərinin 3%-ni baza məbləği olaraq dövlət vəsaiti hesabına geri
almaq hüququna sahibdirlər.Nazirlər Kabineti ―Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məĢğul olan Ģəxslərə ixrac
təĢviqinin ödənilməsi Qaydası‖nın, ―Ġxrac təĢviqi Ģamil olunacaq qeyri-neft məhsullarının xarici iqtisadi
fəaliyyətin mal nomenklaturası üzrə Siyahısı‖nın və ―Məhsulların növündən asılı olaraq ixrac təĢviqinin baza
məbləğinə tətbiq olunacaq Əmsallar‖ın təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul edib.
Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məĢğul olan Ģəxslərə ixrac təĢviqinin ödənilməsi qaydası sözügedən
Ģəxslərə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ixrac təĢviqinin ödənilməsi qaydasını tənzimləyir ( 5 ).
Ġxrac təĢviqinin baza məbləği ixrac əməliyyatlarına görə faktiki ixrac olunmuĢ malın ixrac gömrük
bəyannaməsində nəzərdə tutulan gömrük dəyərinin 3 (üç) faizini təĢkil edir. Ġxrac 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 mənĢə sertifikatı əsasında müəyyən olunur və ixrac təĢviqi Azərbaycan Respublikası mənĢəli
mallara Ģamil edilir.
Ġxrac təĢviqinin məbləği ixrac təĢviqinin baza məbləğinə ixrac olunan qeyri-neft məhsullarının
növündən asılı olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən əmsallar
tətbiq olunmaqla hesablanır və ödənilir.
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Ġxrac təĢviqi idxal edilərək, sərbəst dövriyyəyə buraxılan xarici ölkə mənĢəli malların ixracına, tranzit
xüsusi gömrük proseduru altında yerləĢdirilən malların Azərbaycan Respublikasının ərazisindən
çıxarılmasına, sərhədyanı ticarət çərçivəsində malların satıĢına, Azərbaycan Respublikasının ərazisində
yaradılmıĢ 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 yerləĢdirilən xarici malların
ixracına, malların Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaradılmıĢ sərbəst zonalara və xüsusi iqtisadi
zonalara satıĢına, barter əməliyyatları çərçivəsində malların ixracına, sərbəst zonalarda, xüsusi iqtisadi
zonalarda, sənaye və ya texnologiyalar parklarında istehsal olunmuĢ malların ixracına, bu Qaydanın qüvvəyə
minməsindən əvvəl həyata keçirilən faktiki ixrac əməliyyatlarına, dövlət mülkiyyətində olan və səhmlərinin
(paylarının) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi Ģəxslərə, gömrük təmsilçiliyi fəaliyyətini həyata
keçirən Ģəxslərə (gömrük təmsilçisi və gömrük brokeri) faktiki ixrac əməliyyatlarının həyata keçirildiyi
tarixdən 180 gündən sonra müraciət edən Ģəxslərə tətbiq edilmir.
Ġxrac təĢviqi Ģamil olunacaq qeyri-neft məhsullarının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası üzrə
siyahısına təbii bal, qurudulmuĢ meyvələr, xurma, nar, unlu qənnadı məmulatları, o cümlədən paxlava,
Ģəkərbura kimi Ģərq Ģirniyyatları, sirkə və ya sirkə turĢusu ilə konservləĢdirilmiĢ tərəvəz, meyvə, qoz-fındıq,
sirkəsiz və ya sirkə turĢusuz hazırlanmıĢ və ya konservləĢdirilmiĢ pomidor, sirkəsiz və ya sirkə turĢusuz
hazırlanmıĢ və ya konservləĢdirilmiĢ, dondurulmamıĢ digər tərəvəzlər, Ģəkər vasitəsilə konservləĢdirilmiĢ
tərəvəz, meyvə, qoz-fındıq, cemlər, mürəbbələr, meyvə jelesi, marmeladlar, meyvə və ya qoz-fındıq püresi,
meyvə və ya qoz-fındıq pastası, baĢqa üsulla hazırlanmıĢ və ya konservləĢdirilmiĢ meyvələr və qoz-fındıq, o
cümlədən qablaĢdırılmıĢ qoz, fındıq və badam, meyvə və tərəvəz Ģirələri, o cümlədən nar Ģirəsi, souslar və
ədviyyatlar, həmçinin təbii və ya süni mineral sular, qazlı sular, alkoqolsuz içkilər, təbii üzüm Ģərabları və
üzüm suslosu, vermutlar və bitki və ya aromatik ekstraktların əlavəsi ilə digər təbii üzüm Ģərabları, konyak,
brendi, likörlər və digər spirtli içkilər, üzüm Ģərablarının distillatları daxildir.
Siyahıda, eləcə də Naftalan mazı, təbii dəridən geyim əĢyaları və digər məmulatlar, ipək parçalar, əllə
toxunmuĢ xovlu xalçalar, əllə toxunmuĢ xovsuz xalçalar, pambıq ipliyindən geyim əĢyaları, 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 ( 6 ).
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 4 mart tarixli 1853 nömrəli ―Gömrük sərhəddindən keçirilən malların və
nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi Qaydalarına‖ edilən dəyiĢikliklərə görə Nazirlər Kabinetinin son
qərarına əsasən ixrac-idxal əməliyyatlarında sərhəd keçid məntəqələrində tələb olunan sənədlərin sayı
azaldılıb. Belə ki, son dəyiĢikliyə qədər ixrac missiyasını həyata keçirən sahibkarlardan fitosanitar, keyfiyyət,
mənĢə və idxal missiyasını həyata keçirən sahibkarlardan isə uyğunluq və mənĢə sertifikatı tələb olunduğu
halda artıq sözügedən sənədlər qaydalardan çıxarılıb. Qeyd olunan qərar, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2016-cı il 4 mart tarixli ―Gömrük sistemində islahatların davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında‖ Sərəncamın icrasını təmin etmək məqsədilə həyata keçirilib ( 7 ).
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəhbərliyi ilə aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində son illər
sahibkarların öz ixrac-idxal əməliyyatlarını daha rahat Ģəkildə yerinə yetirmələri üçün bir sıra tədbirlər
həyata keçirilib. Ġxrac-idxal əməliyyatlarında sənədlərin azaldılması sahibkarların öz risklərini
tənzimləmələrinə imkan verir. Belə ki, ixracatçı subyektlərdən sərhəd keçid məntəqələrində bitki və bitkiçilik
məhsulları üçün tələb olunan fitosanitar sertifikat, yeyinti məhsulları üzrə Avropa Ġttifaqı ölkələrinə ixrac
üçün tələb olunan keyfiyyət sertifikatı sərhəd keçid məntəqələrində artıq tələb olunmur. Habelə, idxal
əməliyyatlarında gömrük ərazisində məcburi sertifikatlaĢdırılmalı olan mallar gömrük ərazisinə idxal
edildikdə uyğunluq sertifikatı tələb olunmur. Sahibkarlar ixrac üçün nəzərdə tutulan ölkənin tələblərinə
uyğun olaraq, həmin sənədləri könüllü Ģəkildə ala bilər. Bundan əlavə, sözü gedən qaydaya müvafiq olaraq,
ixrac və idxal əməliyyatlarında mənĢə ―Malların preferensial və qeyri-preferensial mənĢəyinin müəyyən
edilməsi Qaydalarının‖ 10.1-ci bəndində göstərilən hallarda tələb edilir ( 8 ).
Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar üzrə tələb olunan sənədlər vahid pəncərə altında elektron
qaydada verilir. “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Rəqəmsal Ticarət Qovşağı kimi Azərbaycan
Respublikasının mövqeyinin gücləndirilməsi və xarici ticarət əməliyyatlarının genişləndirilməsi ilə bağlı
əlavə tədbirlər haqqında “ 22 fevral 2017-ci il Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasında istehsal
olunan malları elektron ticarət qaydasında təqdim edən ixracatçıların ixrac əməliyyatlarını həyata keçirmək
üçün tələb olunan icazələr vahid elektron ərizə əsasında elektron qaydada əldə etmələrinə, ixrac gömrük
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bəyannanməsinin, habelə qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məĢğul olan Ģəxslərə dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına ixrac təĢviqi ödənilir.
"Ġqtisadi islahatlara sistemli yanaĢmanı təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli Sərəncamı ilə ―Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə
strateji yol xəritəsinin baĢlıca istiqamətləri‖ təsdiq edilib, habelə həmin istiqamətlərə müvafiq olaraq inkiĢaf
planlarının iĢlənilməsini təmin etmək üçün müvafiq ĠĢçi qrupu yaradılıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə 20162020-ci illər üçün iqtisadi inkiĢaf strategiyası və tədbirlər planı, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli
baxıĢı və 2025-ci ildən sonrakı dövrə hədəf baxıĢ müəyyənləĢdirilib. Fərmanla müəyyən edilib ki, strateji yol
xəritələrinin həyata keçirilməsinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyası həyata keçirir. Fərmanla təsdiq edilən strateji yol xəritələrində nəzərdə tutulmuĢ
fəaliyyətlərlə bağlı monitorinq, qiymətləndirmə və kommunikasiya tədbirlərinə görə Ġqtisadi Ġslahatların
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi məsuldur.
―Bir Pəncərə‖ Ġxraca Dəstək Mərkəzi ―Rəqəmsal Ticarət QovĢağı kimi Azərbaycan Respublikasının
mövqeyinin gücləndirilməsi və xarici ticarət əməliyyatlarının geniĢləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 fevral 2017-ci il tarixli Fərmanı əsasında yaradılıb.
―Bir Pəncərə‖ Ġxraca Dəstək Mərkəzi Ġqtisadi Ġslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin binasında
fəaliyyət göstərir ( 9 ).
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BÜDCƏ SĠSTEMĠNĠN HÜQUQĠ TƏNZĠMLƏNMƏSĠ
Bu məqalədə müəllif dövlətin büdcə sistemi və onun fəalliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi haqqında
danışır.Həmçinin məqalədə dövlət büdcəsinin strukturu haqqında məlumat verilir.
Eyni zamanda dövlətin, hüququn və iqtisadiyyatin qarşılıqlı əlaqələri haqqında qisa məlumat verilir.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
В этой статье автор рассказывает о системе государственного бюджета и правовом регулировании ее деятельности. В статье также представлена информация о структуре государственного бюджета. В то же время дается краткая информация о взаимосвязи между государством, правом и экономикой.
Ключевые слова: экономика , государство, право, правовое регулирование,
бюджетная система, доходы бюджета
Sabina KHANKISHIYEVA
Master, Baku State University
LEGAL REGULATION OF THE BUDGET SYSTEM
In this article the author talks about the state budget system and the legal regulation of its activities.The
article also provides information on the structure of the state budget. At the same time , brief information is
given on the relationship between the state, the law,and the economy.
Key words:.economy, state, law, legal regulation, budget system, budget revenues
Ġqtisadiyyatın tənzimlənməsi o deməkdir ki, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri və cəhətləri arasında
gözlənilməsi zəruri olan nisbətlərə əməl edilməli , bu nisbətlərin hədsiz dərəcədə pozulmasına yol
verilməməlidir. Ġqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi mülki, əmək, inzibati, gömrük, torpaq, müəssisələr,
sahibkarlıq və s. haqqındakı qanunvericilikdən istifadə edərək, iqtisadi münasibətlərin düzgün tənzimlənməsi
həyata keçirilir.
Həm hüquq həm iqtisadiyyat əsasən insanlar arasındakı münasibətləri ələ almaqdadır. Ġqtisadiyyat,
fərdlərin öz ehtiyacları qarĢısında göstərdikləri rəftarı müəyyən edərkən, hüquq isə fərdlərin hüquq və
vəzifələrini tənzimləyir. Hər iki tərəfin də maraqlandığı məsələlər insanın cəmiyyətdəki yerini müəyyən
etmək və ictimai əlaqələri təmin etməyə xidmət edir.Ġqtisadi rifah və bunun cəmiyyətə yayılması
istiqamətində hüquq və iqtisadiyyatın bir-birini tamamlaması əsasdır.Hammurabinin qanunlarından
günümüzün ictimai qanunluna qədər hüquqi tənzimləmələrin əhəmiyyətli bir hissəsi hər zaman iqtisadiyyata
aid qaydaları əhatə etmiĢdir .
Əsasən həyatı qayda -qanunlar çərçivəsində tənzimləməyə çalıĢan hüququn həyatın əsasını təĢkil edən
maddi ehtiyacların əldə edilməsini, mübadiləsini və istehlakını ələ alan iqtisadiyyat ilə olan qarĢılıqlı əlaqəsi
təbii qarĢılanmalıdır.Qeyd edək ki,hüquq iqtisadi fəaliyyətin xarici gorünüĢünü formalaĢdırarkən,iqtisadi
nəzarət və iqtisadi formalaĢmaların axıĢını tənzimləməktədir.BaĢqa cür desək hüquqi qaydalar iqtisadi
nizamlanmanin bir funksiyasıdır. Aydındır ki, hüquqi dövlətdə iqtisadiyyatın tənzimlənməsində vasitə
hüquqdur.Hüquq elə bir anlayıĢdır ki, dövlətsiz çıxıĢ edə bilməz , inkiĢaf edə bilməz.Yəni həm hüququn ,
həm dövlətin bir-birinə ehtiyacı var.Hüququn müntəzəm olaraq iĢləmədiyi bir sistem iqtisadiyyata da neqativ
təsir edəcəkdir.Bu səbəblə hüquqsuz iqtisadiyyat olmaz. Bir sözlə, hər bir iqtisadi sistemin normal
fəaliyyətinin təmin edilməsində dövlət həlledici rol oynayır.
Ġqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi, hər Ģeydən əvvəl müvafiq normativ hüquqi bazaya əsaslanmalıdır.
Odur ki,dövlətin bu istiqamətdə həyata keçirmiĢ olduğu tədbirlər sistemində ən baĢlıca yerlərdən biri,
müvafiq qanunvericiliyin iĢlənib hazırlanması, qəbulu və yerinə yetirilməsinin təĢkili, maliyyə, bank, büdcə,
vergi, investisiya mexanizmlərinin tənzimlənməsinin iqtisadi hüquqi əsaslarının yaradılmasıdır .
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Bir sözlə, hüquqi tənzimlənmə iqtisadiyyatın hər bir sahəsinində həyata keçirilir.Bu məqalədə isə
iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi sistemində dövlət büdcəsinin fəaliyyətinin tənzimlənməsindən bəhs
ediləcək. Dövlət büdcəsi dedikdə dövlət gəlirlərinin ümumi plan üzrə yığılması və toplanması, cəmləĢmiĢ
vəsaitlərin bütün növ dövlət xərclərinin örtülməsinə istifadəsi baĢa düĢülür. Maliyyə münasibətlərinin tərkib
hissəsi kimi çıxıĢ edən dövlət büdcəsi büdcə sisteminin əsasını təĢkil edir. Dövlət büdcəsi – maliyyə
sisteminin aparıcı həlqəsi və əsas maliyyə kateqoriyasıdır.Büdcə sistemi bu sistemə daxil olan büdcələrin
vahid prinsiplər əsasında fəaliyyətinə və onların müstəqilliyinə əsaslanır. Azərbaycan Respublikasının dövlət
büdcəsi isə bir neçə prinsip əsasında fəaliyyət göstərir : Büdcənin vahidliyi prinsipi; Büdcənin həqiqiliyi
prinsipi; Büdcənin aĢkarlığı prinsipi; Büdcənin balanslaĢdırılması prinsipi və s (3, s. 192). Dövlət büdcəsi
strukturca iki hissədən – gəlirlər və xərclər bölməsindən ibarət olmaqla respublika və yerli büdcələrin
məcmusundan təĢkil olunur. Büdcənin gəlirlərdən ibarət оlan hissəsi cəmiyyət üçün maliyyə-pul vəsaiti
bazasıdırsa, xərclər bölməsi ümumdövlət ehtiyaclarının ödənilməsi üçün vasitədir. Dövlət xərcləri
əvvəlcədən hazır olan qanuni vaxt içərisində əmələ gəlir.Dövlət xərclərinin yerinə yetirilməsində əsas olan
cəmiyyətin rifahının yüksəldilməsidir. Dövlət, dövlət xərclərini maliyyələĢdirmək üçün baĢda vergilər olmaq
üzrə müxtəlif gəlir növlərinə sahibdir.Bunlara misal olaraq göstərilə bilər: Vergilər, Xidmət haqqı,
Rüsum,ġərəfiyyə, Fiskal gəlirlər, Borclanma, Pul emissiyası, Ġqtisadi monopoliya, Pul cəzaları, Əmlak və
təĢəbbüs gəlirləri.
Vergi, dövlətin gəlir növlərinin ən vacibi və baĢda gələnidir. Çünki, dövlətin vergi yoluyla topladığı
gəlirlərin məcmu dövlət gəlirləri içərisindəki payı, bir çox ölkələrdə % 70 ilə % 90 arasında vacib bir yer
tutmaqdadır.
Xidmət haqqı mahiyyət etibarı ilə vergiyə çox oxĢayırlar. Onların vergidən fərqi təklif olunan bəzi
dövlət xidmətlərindən istifadə qarĢılığında alınmıĢ olmasıdır.
Rüsum adı altında əldə edilən gəlir isə bəzən xərcə, bəzən də vergiyə oxĢamaqdadır. Rüsum ya
tamamilə qarĢılıqsız olaraq alınmaqda, ya da bir xidmətdən yararlanmanın və ya bir haqq əldə etməyin
qarĢılığında alınmaqdadır.
ġərəfiyyə də vergi və xərcin xüsusiyyətlərini daĢıyan bir bələdiyyə gəlir növüdür. Hazırda bir çox
ölkələrdə xərclərə qatılma payı olaraq adlandırılmaqla və bələdiyyələrdə qurulan yol, kanalizasiya, su və
baĢqa xidmətlərdən istifadə edərək qiymətlənən daĢınmaz əmlak sahiblərindən alınmaqdadır.
Fiskal gəlirlər dövlət sektoru və ya yarı dövlət sektoru qurumu xarakterindəki iqtisadi, sosial və
professional qurumların etdikləri xidmətlər qarĢılığında öz üzvlüyündən yararlananlardan müxtəlif adlarda
aldıqları pullardır(8, s. 248).
Borclanma . Dövlət, hegemonluq gücünü istifadə edərək hüquqi və fiziki Ģəxslərdən zorla
borc ala bilər. Borclanmaq vacib olan halda, bu yöndə vergiyə bənzəyə bilər. Ancaq dövlət tərəfindən
müəyyən zaman sonra geri ödəndikdə vergidən ayrılmaqdadır.
Pul emissiyası. Kağız pul və metal pul yayımı dövlətin sərbəstlik haqqını istifadə edərək əldə
etdiyi hökumət gəlir növüdür. Bu gəlir növü dövlət üçün rahat olsa da, inflyasiyaya birbaĢa təsir etdiyi
üçün və təhlükəli nəticələrə gətirib çıxarmasına görə bir o qədər də istifadə edilməməkdədir.
Ġqtisadi Monopoliya. Dövlət, bir vaxt mal və xidmətlərin istehsalını öz əlində saxlayaraq gəlir
mənbələrini artıra bilər.Dövlət, monopoliya məhsullardan əldə etmək istədiyi gəliri ya bu məhsullar üzərinə
bilavasitə bir vergi tətbiq etmək, ya da dəyəri yüksək tutmaq surəti ilə təmin edə bilər.
Pul cəzaları.Pul cəzalarının tətbiqindəki məqsəd dövlətin gəlirlərini artırmaq deyil, qanun və qaydalara
riayət olunmasını təmin etməkdir.
Əmlak və təĢəbbüs gəlirləri. Əmlak gəlirləri, dövlətə aid daĢınan və daĢınmaz əmlakların satıĢından,
iĢlədilməsindən və icarəyə verilməsindən əldə edilən gəlirlərdir.
Ümumiyyətlə büdcə sistemi hər bir dövlətin iqtisadi həyatının vacib tərəflərindən biridir.Və qeyd edim
ki, büdcəyə bir neçə aspektdən yanaĢmaq olar. Ġqtisadi kateqoriya kimi, maddi obyekt kimi, hüquqi
kateqoriya kimi.Büdcə iqtisadi kateqoriya kimi iqtisadi münasibətlərin sistemini əks etdirir.Büdcə maddi
obyekt kimi dövlət hakimiyyəti funksiyasının təmin edilməsi üçün mərkəzləĢdirilmiĢ pul fondlarını əks
etdirir. Büdcə hüquqi kateqoriya kimi müəyyən ərazinin bu mərkəzləĢdirilmiĢ pul fondlarının formalaĢması ,
bölüĢdürülməsi və istifadəsinin maliyyə planıdır ki, o da ərazilərin müvafiq hakimiyyət orqanları tərəfindən
təsdiq edilir. Büdcələrdə pul vəsaitlərinin mərkəzləĢdirilməsi dövlətin iqtisadi və maliyyə siyasətinin həyata
keçirilməsini təmin edir. Büdcə sisteminin vahidliyi vahid hüquqi baza , büdcə sənədlərinin vahid formasi ,
büdcə proseslərinin razılaĢdırılmıĢ prinsipləri, vahid pul sistemi ilə təmin edilir. Azərbaycan Respublikasının
büdcə strekturunun əsasları ölkənin konstitusiyası və dövlət quruluĢu ilə müəyyən edilir. Azərbaycan

583

Respublikasının Konstitusiyasına və ―Azərbaycan Respublikasının Dövlət Büdcəsi haqqında‖ qanuna əsasən
Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi 3 səviyyədən ibarətdir: AR dövlət büdcəsindən, NMR
büdcəsindən, yerli büdcələrdən. Azərbaycan Respublikasının büdcə sisteminə aid olan büdcələr
müstəqildirlər və bir-birinə daxil olmurlar.Büdcə hüquq münasibətləri müvafiq normativ hüquqi aktlarla
tənzimlənən,maliyyə sisteminin tərkib hissəsi olan büdcələrin yaradılması,bölüĢdürülməsi və istifadəsi üzrə
yaranan ictimai münasibətlərdir. Belə ictimai münasibətlərə daxildir:Azərbaycan Respublikasında büdcə
sisteminin və büdcə strukturunun yaranması, Azərbaycan Respublikası büdcə sisteminin gəlir və xərclərinin
strukturunun müəyyən edilməsi və onların müxtəlif səviyyəli büdcələr arasında bölüĢdürülməsi və s.
Azərbaycan Respublikasının büdcə hüququnu 2 qrupa bölmək olar:
1.Azərbaycan Respublikasının suveren,vahid və bölünməz dövlət büdcə hüququ;
2.Azərbaycan Respublikasının özünün və ondan aĢağıda duran büdcələrinə nisbətən büdcə hüququ;
Birinci qrup büdcə hüquqları konstitutsiya normalarına əsaslanır.Azərbaycan Respublikasının büdcə
hüquqlarına aid edilir: Vahid büdcə təsnifatını təsdiqləmək; Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində
büdcə qanunvericiliyinə riayət edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək; Bu göstərilən büdcə hüquqlarının yerinə
yetirilməsi büdcə siyasətini həyata keçirməyə yönəldilib.Ġkinci qrup büdcə hüquqları dövlət büdcəsinin
formalaĢması,bölüĢdürülməsi və istifadəsi üzrə hüquqları özündə ehtiva edir.Onlara aiddir: Öz büdcəsinə
malik olma hüququ; Büdcə prosesinin təĢkili və həyata keçirilməsi hüququ; Dövlət büdcəsinin
formalaĢması,bölüĢdürülməsi hüququ.
Beləliklə,dövlət büdcəsi – dövlətin pul gəlir və xərclərinin illik proqramı olmaqla, milli iqtisadiyyatın
inkiĢafında, onun tənzimlənməsində əsas baza rolunu oynayır.Büdcə iqtisadiyyata təsir etmək üçün dövlətin
əlində əsas maliyyə vasitəsidir.Büdcə gəlir və xərcləri mexanizmi vasitəsilə dövlət iqtisadi inkiĢafı,
məĢğulluğu, istehsalın lazımi həcmini həyata keçirmək məqsədilə iqtisadiyyata təsir edir(7, s. 284). Müasir
büdcə sistemləri ―ümumi büdcə sistemi‖ ‖milli iqtisadi büdcələr‖, ―investisiya büdcələri‖, ―performans
büdcə sistemi‖, ―proqram büdcə sistemi‖, ―planlama, proqramlama büdcə sistemi‖ və ―sıfır əsaslı büdcə
sistemi‖ Ģəklində bölünürlər.
Ümumi büdcə sistemi . Ingiltərədə istifadə olunmağa baĢlamıĢ, daha sonra Fransa və digər ölkələr
tərəfindən bir az fərqli olaraq qəbul edilən sadə bir sistemdir. Bu sistemdə dövlət xidmətlərinin keyfiyyət və
kəmiyyətindən daha çox, idari təĢkilatların ehtiyaclarına diqqət verilir.
Milli iqtisadi büdcələr. Milli iqtisadi büdcələr , bir cəmiyyətin gəlir qaynaqlarının idarəsi ilə əlaqədar
və vacib hökmləri üçün olan büdcələrdir. Bunlar dövlətin mövcud olduğu konjektura uyğun bir fəaliyyət
proqramı təsbit etməsinə kömək edəcəklər. Bu sistemin əsas xüsusiyyəti qısamüddətli olması və bəlli bir
hesab sisteminə söykənmiĢ olmasıdır.
Planlama-proqramlama büdcə sistemi. Planlama-proqramlama büdcə sistemi dövlətin mövcud olan
qaynaqlarının hədəflərə uyğun Ģəkildə hazırlanan, göstərilən proqramlara ödənməsində idarəçilər tərəfindən
lazımlı qərarların verilməsinə imkan verən və beləliklə, dövlət idarəsinin göstərilən hədəflərə çatmasını
həyata keçirən bir idari və büdcə sistemidir
Performans büdcə sistemi.Bu büdcələr geniĢ mənada dövlət dairələri tərəfindən bir maliyyə ili ərzində
edilən xərclərlə nə ediləcəyini, baĢqa sözlə, büdcənin fəaliyyəti ilə çatmaq istənilən hədəfi göstərən bir büdcə
olaraq tərifləndirilməkdədir.
Proqram büdcə sistemi. Proqram büdcə ilk olaraq 1960-cı ilin əvvəllərinə qədər ABġ-da tətbiq
edilmiĢdir. ABġ xaricində Skandinaviya ölkələrində və Qərbi Avropa ölkələrində sürətli bir Ģəkildə
yayılmıĢdır.
Ġnvestisiya büdcələri.Ġnvestisiya büdcələrinin ən əsas maliyyə qaynağı borcdur. Bu büdcələr
cəmiyyətin sonsuz olan ehtiyaclarını tükənən ehtiyatlarla ödəmək və iqtisadi inkiĢaf üçün böyük
investisiyalar qoymaq məcburiyyətində olan dövlətin bu investisiyaları həyata keçirməli olan büdcəsidir.
Sıfır əsaslı büdcə sistemi. Sıfır əsaslı büdcə sistemində keçmiĢ illərdəki xərcləmələr diqqətə alınmaz və
hər il bu xərcləmələr sıfır qəbul edilər. ―Sıfır əsaslılıq‖ bütün fəaliyyət və xərclərin yenidən həyata
keçirilməsi məqsədindədir.
Dövlət büdcəsinin əsas mənbəyi müəssisə və təĢkilatlardan, xarici-iqtisadi əlaqələrdən daxil olmalardır.
Büdcə vəsaitinin əsas hissəsi dövlət tərəfindən müxtəlif istiqamətlər üzrə istifadə olunur(2, s. 347). Beləliklə,
dövlət büdcəsi –dövlətin pul gəlirləri və xərclərinin illik proqramıdır. Qeyd edək ki, Dünya bazar
iqtisadiyyatlı ölkələrdə dövlət büdcəsinin strukturu təxminən aĢağıdakı kimidir: (2, s. 420)
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Ümumiyyətcə büdcə sоsial-iqtisadi prоqramların həyata keçirilməsində, iqtisadiyyatın priоritet
sahələrinin inkiĢafında, ətraf mühitin qоrunmasının təmin edilməsində, struktur prоblemlərin həll
edilməsində, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsində və s.mühüm rоla malikdir.
Bundan əlavə o, ÜDM-ın bir hissəsinin yenidən bölgüsünün həyata keçirilməsi məqsədilə dövlət və
istehsal subyektləri arasında pul münasibətlərini tənzimləyir.
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Respublika ərazisində investisiya qoyuluşu və onun səmərəliliyi problemləri mühüm yer tutur.Təsadüfi
deyildir ki, respublikamızın ərazisində tarix boyu investisiya qoyuluşları üçün əhəmiyətli cografi mövqeyə
malik olmuşdur. Məqalədətarixən ölkəmizə investisiya qoyuluşları haqqında , hazırki dövr investisiya
qoyuluşları və xarici investisiya qoyuluşlarının respublikamızı inkişaf etdirməsindən bəhs edilir..
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И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
Проблемы инвестиций и их эффективности на территории республики занимает важное место. Это не случайно, что географическое положение страны в ходе истории было важно для инвестиций. В статье говорится об исторических инвестициях в нашу страну, текущих инвестициях и
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WAYS TO INCREASE INVESTMENTS
AND THEIR EFFICIENCY IN THE REPUBLIC
The problems of investment and their efficiency in the republic occupies an important place. It is not by
chance that the country's geographical location in the course of history was important for investment. The
article talks about historical investments in our country, current investments and the development of our
republic from foreign investments.
Keywords:investment,foreign investment,investion problems
Tarixən Respublikamızın ərazisi investisiya qoyuluĢları üçün əlveriĢli Ģərait olduğundan xarici
investorlar və investisiya Ģirkətləri Azərbaycan ərazisində investisiya qoyuluĢları etmiĢdirlər. 19cu əsrin
sonlarında xarici Ģirkətlər xususilədə qərb Ģirkətləri Qafqaza gəlməyə baĢlamıĢdırlar. Onlar Azərbaycandakı
imkanları və mənbələrin görmüĢ və 19cu əsrin sonlarında investisiya qoyuluĢu etməyə baĢlamıĢdırlar.
Siemens qardaĢların Azərbaycana gələrəy Gədəbəy mis mədənlərinə investisiya qoyması və deməy olar
ki eyni zamanda Nobel qardaĢlarının Bakıda Neft sənayesinə investisioya cəlb etmiĢdir. 1865-ci ildə bir mis
qazma qurğusu inĢa etmiĢlər və 1873-cü ildə 6 km uzunluğunda dar ölçülü dəmir yolu çəkilərək mədənə
birləĢdirmiĢdirlər. Azərbaycan Dəmir Yollları QSC hələdə Alman Siemens Ģirkəti ilə əməkdaĢlıq edir.
Alman sənayesi tarixdə Azərbaycan sənayesində rolu olmuĢdur. 1847-ci ildə Gebruder Hummel
(Gebruder QardaĢları) ĢüĢə butulkalar istehsalına investisiya cəlb ederek öz etiketini yerləĢdirməyə
baĢlamıĢdır. 1878-ci ildə Ģərab istehsalına 1895-ci ildə konyak istehsalına investisiya cəlb etmiĢdir.
Azərbaycanda ümumi investisiya mühiti yaxĢılaĢmağa davam edir, baxmayaraq ki, ciddi problemlər
qalır. Son bir neçə il ərzində hökumət, xarici investisiyaların cəlb edilməsi, iqtisadiyyatını diversifikasiya
etmək, gələcək bazar iqtisadiyyatının islahatları aparmaq və böyüməyi davam etdirmək üçün ölkəni daha
qlobal bazarda birləĢdirməyə çalıĢmıĢdır.[3, s.157]
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Bununla yanaĢı, ixrac gəlirlərinin təxminən 86 faizi üçün neft və qaz hasilatından asılı olan bir ölkə
kimi, davam edən dünya neftinin qiyməti aĢağı səviyyədədir. 2017-ci ildə 2017-ci ildə reallaĢan real
Ġqtisadiyyat yüzdə 0,1 artarkən,2016-ci ildə yüzdə 3,8 azalıĢ reallaĢarkən qeyri- neft iqtisadiyyatı yüzdə 2,7
nisbətində artdı.[1, s.311]
Neft-qaz sektoru tarixən xarici investisiyaların əksəriyyətini tarixən cəlb etməklə yanaĢı,Azərbaycan
hökuməti dörd qeyri-neft sektorunu ölkənin iqtisadiyyatını Ģaxələndirmək və gələcək rifahı təmin etmək
üçün əsas kimi hədəf aldı: kənd təsərrüfatı, turizm, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları və
nəqliyyat - o cümlədən Azərbaycanın yeni ipək Yolu üzərində yeri. Son illərdə biznes mühitinin
yaxĢılaĢdırılması və iqtisadiyyatın islahatının aparılması istiqamətində görülən tədbirlər arasında biznesin
müəyyən dövlət təftiĢlərini dayandırmaq, bəzi lazımsız iĢ lisenziyası kateqoriyalarına yol vermək,
lisenziyalaĢdırma ilə məĢhur Azərbaycan Xidməti və Qiymətləndirmə ġəbəkəsinin C'ASAN") dövlət xidmət
mərkəzlərinin gücləndirilməsi daxildir gömrük prosedurlarını sadələĢdirən və investorlar üçün vergi
təĢviqləri yaratmaq.
Xüsusi qeyd edilməli, Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən, xarici investorlar qanunla qadağan
edilməyən investisiya fəaliyyəti ilə məĢğul ola bilərlər. Özəl qurumlar biznes müəssisələrində mənfəətlərini
sərbəst Ģəkildə qura bilər, əldə edə və idarə edə bilərlər. Xarici vətəndaĢlar, təĢkilatlar və müəssisələr icarəyə
verə bilər, lakin öz torpaqları deyil. Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Qanunu xüsusi
hallarda istisna olmaqla, MilliləĢdirmə və rekvizisiya qarĢı xarici investorları qoruyur. Hökumət, ABġ- ın
Ģəxs və ya Ģəxslərinə qarĢı qanunsuz mülkiyyətə görə ayrı-seçkiliyə yol verməmiĢdir.[8, s.411]
ABġ və Azərbaycan arasında ikitərəfli Ġnvestisiya Müqaviləsi (BĠT) ABġ investorlarını Ġnvestisiya
Mübahisələrinin həlli üzrə Beynəlxalq Mərkəzdən (ICSID) istifadə edərək investisiya mübahisələrini həll
etmək üçün müraciət edir.
Azərbaycan ikitərəfli ikitərəfli investisiya müqavilələri (BĠT) imzalayıb. 2001-ci ildə BirləĢmiĢ ġtatlarla
Azərbaycan arasında qüvvədə olan BĠT investisiyaların qarĢılıqlı qorunmasına həvəsləndirir. Azərbaycan da
Avstriya, Belçika-Lüksemburq iqtisadi Birliyi, Çin, Xorvatiya, Çexiya, Finlandiya, Fransa, Gürcüstan,
Almaniya, Yunanıstan, Macarıstan, Ġran, israil, Ġordaniya, Qazaxıstan, Cənubi Koreya, Küveyt, Moldova,
PolĢa, Rumıniya, Rusiya, San Marino, Serbiya, Ġspaniya, Suriya, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna, BƏƏ,
BirləĢmiĢ Krallıq və Özbəkistan.[2, s.251]
Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan, Moldova və
Belarusla sərbəst ticarət razılaĢmalarına malikdir. FTA-lara əsasən mallar gömrük rüsumlarından azad olan
ölkələrdən idxal edilə bilər.
ABġ, Azərbaycan SSRĠ ilə vergi müqaviləsi imzalamıĢ, bununla da Azərbaycan Azərbaycan
Respublikasının vətəndaĢıdır. ABġ və Azərbaycan arasında ikitərəfli ikitərəfli vergi müqaviləsi yoxdur.
BirləĢmiĢ ġtatlar və Azərbaycan iqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının Vergi məsələlərində qarĢılıqlı inzibati
yardım haqqında Konvensiyasına tərəfdir. [4, s.120]
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ bölgəsinə və ətraf ərazilərə səyahət etməyi qanunsuz hesab edir.Dağlıq
Qarabağ və ətraf ərazilərdə, doğrudan və ya biznes törəmə müəssisələri vasitəsilə kommersiya fəaliyyəti ilə
məĢğul olmaq,Azərbaycanda fərdlərə və / və ya müəssisələrə qarĢı cinayət təqibinə və / yaxud digər hüquqi
tədbirlərə yol aça bilər; bu da gələcəkdə Azərbaycana səfər etmək qabiliyyətinə təsir göstərə bilər.
Son bir neçə il ərzində Azərbaycan hökuməti ölkə iqtisadiyyatını Ģaxələndirmək və iqtisadi artım və
məĢğulluğun inkiĢafı üçün xarici investisiyaların cəlb edilməsinə cəhd göstərərək, ölkəni daha geniĢ
miqyasda dünya iqtisadiyyatı bazarına inteqrasiya etməyə çalıĢmıĢdır. Azərbaycana birbaĢa xarici
sərmayələrin axını, əsasən, enerji sektorunda son illərdə sabit qaldı. Hökumət iqtisadiyyatın diversifikasiyası
üçün kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, turizm, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (ĠKT) sektorlarına
DTl-ni cəlb etməyə çalıĢır, lakin bu sahələrdə xarici investisiyalar məhdudlaĢdırılıb.[8, s.481]
Xarici investisiyalar, Xarici investisiyaların qorunması haqqında Qanuna, Ġnvestisiya fəaliyyətinə dair
Qanun və beynəlxalq müqavilələr və müqavilələr daxilində verilən zəmanətlər əsasında tam və qətidir. Bu
qanunlara əsasən, Azərbaycan xarici sərmayəçilərə, o cümlədən xarici investorlara birgə müəssisələrdə, milli
sərmayəçilərə verilən müalicədən daha az əlveriĢli bir Ģəkildə yanaĢır.
Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Qanunu xüsusi hallarda istisna olmaqla,
MilliləĢdirmə və rekvizisiya qarĢı xarici investorları qoruyur. Hökumət qanunsuz kamulaĢtırma vasitəsilə
ABġ Ģəxslərə və ya Ģəxslərə qarĢı ayrı-seçkilik heç bir model nümayiĢ deyil.[6, s.321]
Ġnvestisiyaların təĢviqi üçün məsul olan Azərbaycan Respublikasının ilkin qurumudur.Azərbaycan Ġxrac
və Ġnvestisiyaların TəĢviqi Fondu (AzPromo). AzPromo 2003-cü ildə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoruna
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xarici investisiyaların cəlb edilməsi və Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun ixracınıngeniĢləndirilməsini
stimullaĢdırmaqla ölkənin iqtisadi inkiĢafı və diversifikasiyası üçün Ġqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi
tərəfindən yaradılan birgə ictimai-özəl təĢəbbüsdür, neft məhsullarının xarici bazarlara çıxarılması.
2018-ci ilin yanvarında Prezident ilham Əliyev xarici investisiyaların təĢviq edilməsi və xarici
investorların hüquqlarının qorunması haqqında fərman imzalayıb. Fərman beynəlxalq standartlara uyğun
investisiya fəaliyyəti ilə bağlı yeni qanun layihəsinin hazırlanması və investorların hüquqlarının qorunması
və ziyanların tənzimlənməsi mexanizmlərini müəyyənləĢdirməyə çağırıb. Qanun layihəsi hələ azad edilmədi.
Əlavə olaraq, Hökumət,AmChamın iki illik ağ kağız prosesinin bir hissəsi kimi, iĢgüzar dairələrin daxil
olmasını tələb etmək üçün Amerika Ticarət Palatası (AmCham) ilə müntəzəm olaraq görüĢür.Hazırda
AmCham 2018 nəĢrini yekunlaĢdırır və müvafiq dövlət rəsmiləri ilə məsləhətləĢmələrə hazırlaĢır.
Xarici nəzarət hüququ və ġəxsi mülkiyyət və quruluĢ hüququƏcnəbilər, tam sahibli törəmə müəssisəni
açaraq, mövcud Ģirkətin səhmlərini əldə etməklə və yerli tərəfdaĢlarla birgə müəssisə yaratmaqla biznes
subyektlərini qeydiyyatdan keçirməyə icazə verilir. Xarici Ģirkətlərə Vergilər Nazirliyi ilə nümayəndəliyi və
filialını qeydiyyatdan keçirməklə yerli hüquqi Ģəxs yaratmadan Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə icazə
verilir.
Azərbaycan Respublikasının ―Ġnvestisiya fəaliyyəti haqqında‖ Qanununa müvafiq olaraq, investisiyalar gəlir götürmək məqsədi ilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət növlərinə qoyulan maliyyə vəsaitləri, maddi və
intellektual dəyərlərdir. Bu qanuna görə, investisiya vasitələrinə pul, məqsədli bank yatırımları, kreditlər,
paylar, səhmlər, qiymətli kağızlar; daĢınan və daĢınmaz əmlak, elmi-praktiki və digər intellektual dəyərlər;
bu və ya digər istehsal növü təĢkili üçün lazım olan texniki sənəd Ģəklində tərtib edilmiĢ, patentləĢdirilmiĢ
texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin (―nou-hau‖) məcmusu; torpaq, su və digər ehtiyatlardan
bina, tikililər, avadanlıqdan istifadə hüququ və digər dəyərlər aiddir. Ġnvestisiya prosesi deyərkən milli
kapitalın artırılmasına yönələn çox Ģaxəli fəaliyyət baĢa düĢülür. Bu zaman dövlət, hüquqi və fiziki Ģəxslər
tərəfindən həyata keçirilən kapital qoyuluĢu investisiya fəaliyyəti adlanır. Ġnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri
kimi yeni yaradılan və modifikasiya olunan əsas fondlar, dövriyyə vəsaiti, torpaq və s. çıxıĢ edirlər.[5, s.231]
Sovet Ġttifaqının dağılması Azərbaycan iqtisadiyyatının sıx bağlı olduğu əlaqələrinin qırılmasına,
bazarlardan məhrum olmasına səbəb olmuĢdur. Həmçinin Ermənistanla Dağlıq Qarabağla bağlı müharibə
nəticəsində ölkəmizdəki vəziyyət köklü iqtisadi islahatları həyata keçirməyə imkan verməmiĢdir. Məhz bu
səbəbdən də 1991-1995-ci illərdə sosial və iqtisadi gərginliyin azalması üçün bir sıra tədbirlər həyata
keçirilməsinə cəhd edilsə də, bu problemlərin həllinə kömək etməmiĢdir. Real ÜDM-in səviyyəsi təxminən
60%-dən aĢağı düĢmüĢ, hiper inflyasiya baĢ vermiĢ, manatın məzənnəsi kəskin Ģəkildə azalmıĢ və valyuta
ehtiyatları demək olar ki, tükənmiĢdir. Hesablamalara görə, 1995-ci ildə ÜDM-in səviyyəsi 1990-cı illə
müqayisədə 44%ə düĢmüĢdür. Həmin dövrdə ev təsərrüfatlarının istehlak xərcləri təxminən 50%-ədək
azalmıĢdır. Lakin 1995-ci ildən baĢlayaraq makro iqtisadi sabitlik əldə olunmuĢdur. DB-nin və BVF-in
yardımı ilə geniĢ miqyaslı sabitləĢdirmə proqramı reallaĢdırılmıĢ, Xəzər dənizində olan neft yataqlarının
iĢlənməsi üçün 30 illik müddət üçün nəzərdə tutulmuĢ Hasilatın Pay Bölgüsü SaziĢi 18 (HPBS)
imzalanmıĢdır.
SabitləĢdirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi öz nəticəsini göstərmiĢ və büdcə kəsirinin ÜDM-a nisbəti
1994-cü ildəki 19%-dən 1-2% səviyyəsinə endirilmiĢ və büdcə kəsirinin örtülməsi üçün Milli Bankdan
kreditlərin alınması təcrübəsi dayandırılmıĢdır. MB-in mərkəzləĢdirilmiĢ kredit resursları üzrə faiz dərəcəsi
250%-dən 7%-ə endirilmiĢ və ölkənin aylıq idxal səviyyəsinin 4-5 misli qədər qızıl və xarici valyuta
ehtiyatlarının həcmi ARDNġ-in və saitləri nəzərə alınmaqla 7,0 milyard ABġ dollarına çatmıĢdır. Bütün
bunlar xarici valyuta bazarında effektiv manevr etməyə və maliyyə sabitliyinin qorunmasına, inflyasiyanın
azaldılmasına imkanve rmiĢdir. ÖzəlləĢdirmə prosesi baĢlanmıĢ və hazırda özəl sektor ÜDM 70%-dən
çoxunu təĢkil edir. Torpaq islahatları həyata keçirilmiĢ və kənd təsərrüfatına yararlı 1,3 milyon hektar torpaq
sahəsi əhali arasında paylanmıĢdır. [1, s.261]
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РОЛЬ И МЕТОДЫ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА
В РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
В статье исследуются основные направления эволюции и принципы регулирования внешнеэкономической деятельности с помощью таможенных пошлин. Отмечается, что таможенные платежи выступают в то же время в качестве финансовых отношений между государством и
участниками внешнеэкономических сделок, опосредованных государственными тарифными, паратарифными и иными законами и нормативами, направленными на оперативное регулирование
внешнеэкономической деятельности в целях защиты экономической безопасности государства.
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XARĠCĠ TĠCARƏTĠN TƏNZĠMLƏNMƏSĠNDƏ GÖMRUK
TARĠFĠNĠN ROLU VƏ ÜSULLARI
Məqalədə xarici iqtisadi fəaliyyətin təkamülü və tənzimlənməsi zamanı gömrük rüsumlarından
istifadənin əsas prinsipləri və üsulları tədqiq edilir. Qeyd edilir ki, gömrük ödənişləri dövlətin iqtisadi
təhlükəsizliyinin təminində vacib yer tutaraq müvafiq iqtisadi siyasət tələb edir və tənzimləyici
mexanizmlərdən ibarətdir. Bunların sırasında gömrük ödəmələri, tariflər, aksizlər və digər qanun və
qaydalar əks etdirilir, onlar dövlət və xarici iqtisadi əməliyyatları iştirakçıları arasında maliyyə əlaqələri
kimi qiymətləndirilir.
Açar sözlər: gömrük siyasəti, gömrük ödənişləri, malların dəyəri, gömrük tarifləri

Laman SALMANOVA
master, Baku State University
THE ROLE AND METHODS OF CUSTOM TARĠFF
ĠN THE REGULATĠON OF FOREĠGN TRADE
In this article, the basis to identify the direction of evolution and the principles of regulation of
foreign economic activity with the help of customs duties. It is noted that customs payments act at the same
time as financial relations between the state and participants of foreign economic transactions mediated
by state tariff, para-tariff and other laws and regulations aimed at the operational regulation of foreign
economic activity in order to protect the state‟s economic security.
Keywords: customs policy, customs payments, cost of goods, custom tariff
Международная торговля является ведущей формой внешнеэкономической деятельности. Однако доминанта мировых интеграционных процессов делает необходимым дальнейшее исследование происходящих на мировых рынках процессов. Доказано, что в современных условиях эффективность внешней торговли в значительной степени зависит от членства страны в том или ином
экономическом интеграционном объединении. Объясняется это тем, что в настоящее время мировой рынок сбыта практически разделен и при продвижении товаров на внешние рынки могут использоваться различные (тарифные или нетарифные) инструменты повышения или снижения их
конкурентоспособности. Функционирование же экономической интеграции не только гарантирует,
но и регулирует товарные потоки на рынках целой группы стран. Можно сделать вывод о том, что
процессы глобализации развиваются параллельно с углублением региональной интеграции, что,
как показывает почти полувековая практика ЕС, порождает существенные особенности в организации и функционировании таможенной системы стран - членов таких объединений. Анализ этих
особенностей также необходим для изучения целей и функций современного таможенно-тарифного
регулирования международных экономических отношений. Вместе с тем развитие интеграции в за-
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падноевропейских государствах шло по пути постепенной гармонизации в области таможенных
пошлин, экономической конкуренции и зашиты потребителя. Но несмотря на процессы экономической интеграции, мировая практика показывает, что для стран с развивающейся экономикой государственное таможенное регулирование внешнеэкономических связей сохраняет центральное значение. Это связано прежде всего с необходимостью более жѐсткого и одновременно гибкого регулирования импорта и экспорта в условиях поиска рынков сбыта национальной продукции, защиты
отечественных товаропроизводителей и национальных экономических интересов. В этом плане таможенное дело следует рассматривать как государственный механизм регулирования внешнеэкономической деятельности, направленный на решение не только чисто экономических (производственных) проблем, но и на защиту экономического суверенитета и безопасности государства,
обеспечение прав граждан и юридических лиц (резидентов и нерезидентов), соблюдение протекционистских правил таможенного законодательства. Таможенную политику мы определяем, как систему политико-правовых, организационных, экономических и иных мероприятий в сфере таможенного дела, ориентированных на реализацию и защиту внутри- и внешнеэкономических интересов государства.
Исследование генетических истоков таможенного дела позволяет установить важнейшие исторические периоды в его развитии, дать им оценку и на этой основе выявить направления эволюции
и принципы регулирования внешнеэкономической деятельности с помощью таможенных пошлин.
При этом можно определить, как закономерность то, что таможенное регулирование внешнеэкономических связей посредством таможенных платежей выступает неотъемлемой составной в механизме государственной экономической политики.
Экономическая сущность таможенных платежей вытекает из стоимостного характера межгосударственного товарного обмена. Таможенные платежи выступают в то же время в качестве финансовых отношений между государством и участниками внешнеэкономических сделок, опосредованных государственными тарифными, паратарифными и иными законами и нормативами, направленными на оперативное регулирование внешнеэкономической деятельности в целях защиты экономической безопасности государства.
В настоящее время до конца не сформулирована структурная классификация таможенных платежей (существует лишь их установленный перечень). С учетом этого, произведена классификация
таможенных платежей по экономическому содержанию и функциональному назначению. С целью
повышения эффективности использования таможенных пошлин в системе внешнеэкономического
регулирования предлагается классифицировать их прежде всего по экономическому содержанию,
то есть объекту и способам взимания, методам введения и вычисления, типам ставок, стране происхождения, уровню зашиты отечественного рынка. При этом необходимо их группирование по следующим признакам: объекту обложения (товары и услуги, оказываемые таможенными органами);
субъектам оплаты (юридические и физические лица); источникам оплаты (таможенная стоимость,
расстояние в пути; килограмм в сутки; единица транспортного средства и др.); методу обложения
(адвалорные, специфические и комбинированные ставки) и методы их оптимизации с точки зрения
установления рационального соотношения между политикой свободной торговли и протекционистских мер. По функциональному назначению таможенные платежи рекомендуем классифицировать
следующим образом: налоги, пошлины, сборы, платы, пени и штрафы, суммы обеспечения оплаты
таможенных платежей, средства от реализации конфискатов. Согласно предложенной классификации таможенные платежи включают следующие группы: налоговые таможенные платежи, неналоговые таможенные платежи, прочие обязательные платежи и другие налоги и сборы. Предложенная
структурная классификация таможенных платежей может использоваться в систематизации учета
таможенных платежей, так как позволит наладить учет, а также контроль за поступлением в бюджет всех видов таможенных платежей. Это означает, что, обладая детальной информацией по всем
видам таможенных платежей, можно оперативно воздействовать на регулирование внешнеэкономической деятельности.
Определение стоимости импортного товара с целью расчета таможенных пошлин — одна из
наиболее сложных процедур таможенной практики. Долгое время методы оценки таможенной стоимости в разных государствах значительно отличались друг от друга. В одних странах ввозные таможенные пошлины взимались с цены ФОБ, в других — с цены «СИФ» (в последнем случае размер
пошлины увеличивался примерно на 5%). Пошлины могли исчисляться как с цены, указанной экс-
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портером в товаросопроводительных документах, так и с цены аналогичного товара на мировом
рынке. Особое неудобство для экспортеров составляло то, что они не знали точно, какой метод
определения таможенной стоимости будет применен и, следовательно, какова же будет конечная
цена продаваемого товара, от которой зависит эффективность внешнеторговой операции.
Оставляя неизменной ставку ввозной пошлины, государство-импортер только за счет манипуляций со способами расчета таможенной стоимости может в значительной мере повысить фактический уровень таможенной защиты. Развитие международной торговли обусловило процессы унификации правовых норм, регулирующих институт таможенной стоимости. Еще в 1950 году по инициативе ряда западноевропейских государств была заключена Конвенция о создании унифицированной методологии определения таможенной стоимости товаров (так называемая Брюссельская
таможенная стоимость). В ней таможенная стоимость была определена как нормальная цена, по которой товар может быть продан в стране назначения в момент приема таможенной декларации. К
Брюссельской конвенции присоединились свыше 70 государств. Однако США и Канада Конвенцию
не подписали, поэтому вопрос об унификации национальных правил определения таможенной стоимости оставался в повестке дня. Проходившие в начале 70-х годов многосторонние торговые переговоры в рамках Токийского раунда ГАТТ завершились принятием в 1979 году ряда соглашений,
среди которых было и Соглашение о применении статьи VII ГАТТ, иначе именуемое Кодексом о
таможенной стоимости ГАТТ. Оно является международно-правовым стандартом, которому должно соответствовать таможенное законодательство стран-членов ВТО, и которому в принципе следует Закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе". В тексте ГАТТ (ч. 2 ст. VII)
определено: "Оценка ввезенного товара для таможенных целей должна быть основана на действительной стоимости ввезенного товара, который облагается пошлиной, или аналогичного товара и не
должна основываться на стоимости товара отечественного происхождения или на произвольных,
или фиктивных оценках"(4,с.8). В этой же статье ГАТТ закреплены такие принципы определения
таможенной стоимости, как гласность и стабильность правил. Реализация на практике этих принципов позволяет коммерческим субъектам "определить с разумной степенью точности стоимость
товаров для таможенных целей". «Разумная степень»» и есть по существу определение оптимальных параметров величины таможенных пошлин от стоимости ввозимых в страну товаров и услуг.
Кодекс о таможенной стоимости закреплял в качестве основного принципа таможенной оценки использование цены сделки, под которой понимается цена, реально уплаченная за импортируемые
товары. В цену сделки могли быть включены некоторые дополнительные расходы (например, расходы покупателя на лицензионное вознаграждение, комиссионные и брокерские вознаграждения,
стоимость упаковки и др.). Цена, реально уплаченная или подлежащая уплате за товар при его продаже в импортирующую страну, становится таким образом таможенной стоимостью при соблюдении каждого из следующих требований:
- Цена сделки или реализация самой сделки не могут зависеть от какихлибо условий, влияющих на цену, кроме условий, определяющих
качественные и количественные характеристики самого товара,
- Экспортер и импортер не должны быть взаимозависимы.
- Импортер не возвращает экспортеру прямо или косвенно часть
прибыли.
Не должно существовать также ограничений в отношении переходящих к импортеру прав
пользования и распоряжения оцениваемыми товарами, за исключением ограничений трех видов:
1.ограничений, предусмотренных законодательством импортирующего государства,
2.ограничений того региона, в котором товары могут быть перепроданы,
3.ограничений, не влияющих существенно на контрактную цену.
Если же с помощью изложенных правил не удастся определить стоимость товара, таможенные
органы и импортер консультируются на предмет определения таможенной стоимости на базе альтернативных методов (с использованием цены идентичного или подобного товара). При невозможности использовать альтернативные методы таможенная стоимость устанавливается на расчетной
основе с учетом основных образующих цену элементов: издержек производства, стоимости материалов и сырья, прибыли, а также расходов, связанных с реализацией товара.
Таможенная стоимость вывозимых товаров определяется на основе цены сделки, то есть цены,
фактически уплаченной или подлежащей уплате при продаже товаров на экспорт. В таможенную
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стоимость вывозимых товаров также включаются следующие расходы, понесенные покупателем,
но не включенные в фактически уплаченную или подлежащую уплате цену сделки:
1.Комиссионные и брокерские вознаграждения.
2.Стоимость контейнеров или другой многооборотной тары, если в соответствии с товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности она рассматривается как единое целое с вывозимыми товарами.
3.Стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке.
4.Соответствующая часть стоимости предоставленных покупателем продавцу бесплатно или по
сниженной цене для производства или продажи на экспорт вывозимых товаров следующих товаров,
работ и услуг.
5.Лицензионные и иные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности,
которые покупатель прямо или косвенно должен осуществить в качестве условия покупки вывозимых товаров.
6.Поступающая продавцу прямо или косвенно часть дохода от последующих перепродаж, передачи или использования покупателем товаров после их вывоза с таможенной территории Азербайджанской Республики.
Налоги (за исключением таможенных платежей, уплачиваемых при заявлении таможенной
стоимости), взимаемые на таможенной территории в соответствии с налоговым законодательством
или международными договорами не подлежат компенсации продавцу при вывозе товаров с таможенной территории (6, с.8). В случае, когда товары вывозятся с таможенной территории при отсутствии сделки купли-продажи или же, если оказывается невозможным использовать цену сделки
купли-продажи в качестве основы для определения таможенной стоимости, то применяются различные методики. Прежде всего, таможенная стоимость вывозимых товаров определяется исходя
из представленных декларантом данных бухгалтерского учета продавца-экспортера, отражающих
его затраты на производство, реализацию вывозимого товара, и величины прибыли, получаемой
экспортером при вывозе идентичных или однородных товаров с таможенной территории. Применяются также данные на основе бухгалтерских отчѐтов о приходе и списании баланса вывозимых
товаров с баланса. В случае невозможности использования перечисленных сведений, представленных декларантом, таможенная стоимость вывозимого товара определяется на основе сведений о
ценах на идентичные или однородные товары, либо исходя из калькуляции стоимости (себестоимости) вывозимых идентичных или однородных товаров с учетом вышеперечисленных расходов. Поскольку таможенная стоимость является основой для расчета таможенной пошлины, НДС, акцизов
и иных таможенных платежей, еѐ величина должна быть установлена на основании количественно
определяемой информации. Наконец, информация, лежащая в основе расчета таможенной стоимости, должна подтверждаться соответствующими документами. Ключевым моментом при определении статуса таможенного органа в процессе декларирования стоимости является его право самостоятельно принимать решение о правильности заявленной декларантом таможенной стоимости (7,
с.71).
Известно, что структура экспорта и импорта, эффективность внешней торговли формируется
под воздействием внешних экзогенных (неконтролируемых) и внутренних эндогенных (относительно контролируемых) факторов. К внешним факторам относится уровень мировых цен, эластичность конъюнктуры отдельных товарных рынков, степень монополизации и насыщенности рынков,
многочисленные ограничения и барьеры, торговая политика по отношению к третьим странам. А к
внутренним факторам, особенно если речь об импорте, прежде всего, платежеспособный спрос
населения и потребности производства, адекватность национального производства к удовлетворению платежеспособной потребности. В тоже время, ввоз и вывоз из Азербайджанской Республики
ряда товаров и транспортных средств могут быть запрещены. Связано это с соображениями государственной безопасности, защиты общественного порядка, нравственности населения, жизни и
здоровья людей, защиты животных и растений, охраны окружающей среды, защиты художественного, исторического и археологического достояния азербайджанского народа и народов зарубежных стран, защиты права собственности. В условиях развития мирохозяйственных связей и рыночных отношений в Азербайджанской Республике усиливается роль таможенных платежей в решении
конкретных социально-экономических задач переходного периода, а именно: использования их как
источника поступлений доходов в бюджет и инструмента в регулировании внешнеэкономической
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деятельности.
Тариф — важный источник бюджетных доходов. Этот аргумент в пользу введения таможенных
тарифов традиционно часто выдвигается на первый план. Налог на импорт или экспорт, каковыми
являются таможенные пошлины, организационно собрать гораздо легче, чем многие другие виды
налогов, поскольку в большинстве стран он должны уплачиваться в момент физического пересечения товаром таможенной границы государства. Контроль за ключевыми дорогами, пересекающими:
границу и портами с помощью небольшой таможенной службы во многих случаях оказывается гораздо проще и дешевле, чем создание разветвленной государственной системы сбора налогов, которая была бы в состоянии обеспечить их уплату всеми субъектами экономической деятельности.
Однако использовать импортный тариф как важный источник бюджетных доходов можно
только до тех пор, пока местная промышленность под защитой тарифа не начнет производить аналоги импортной продукции, на которую накладывается пошлина. В результате сокращения импорта
и замены его в потреблении на местные товарные аналоги отечественное производство возрастает,
увеличивается число налогоплательщиков и доходы бюджета увеличиваются за счѐт не таможенных источников. Но такое положение дел в современную эпоху неприемлемо, так сдерживает международную интеграцию и конкуренцию. Чтобы противодействовать этой тенденции, можно ввести
внутренний налог на продукцию, аналогичную импортной, со ставкой равной импортной пошлине.
Это уравняло бы возможности иностранных и отечественных производителей и дало бы возможности для изменений в практике применения таможенных пошлин в соответствии с разницей в издержках, а не ценах.
В настоящее время происходит снижение среднего уровня ставок тарифов в мире, в том числе
и в Азербайджане. При этом в структуре экспортно-импортных платежей преобладают налоговые, а
не таможенные платежи (10). Произошедшая реструктуризация таможенных платежей связана с
развивающимися интеграционными процессами и введением порядка взимания налога на добавленную стоимость и акцизов при ввозе товаров на таможенную территорию Азербайджанской Республики. Тем не менее, в условиях необходимости расширения внешнеэкономических связей, с одной стороны, и защиты отечественного рынка- с другой, особое значение, как регулятора внешнеэкономической деятельности, независимо от их величины приобретают именно таможенные пошлины. Значительное перевыполнение бюджетных назначений по поступлению средств от ввозных
таможенных пошлин может быть обусловлено следующими причинами:
-в новом импортном тарифе значительно расширена номенклатура товаров, к которым применяются комбинированные ставки пошлин. Это привело к изменению структуры импорта, что повлекло за собой увеличение средней ставки пошлин, а в результате и рост поступлений в бюджет.
-некоторое повышение спроса населения на импортные продовольственные и промышленные
товары положительно сказались на увеличении объемов импорта из стран дальнего зарубежья в текущем году по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Кроме того, на рост объемов импорта положительное влияние оказало оживление приграничной торговли между азербайджанскими и зарубежными регионами.
Причиной же низкой результативности структурной составляющей тарифной политики, возможно, является нечѐткая формулировка долгосрочных ориентиров структурно – технологической
перестройки производства и углубления специализации национальной экономики в системе международного разделения труда.
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Ипотечный кризис в США2007 - 2008 годах повлиял на экономику многих стран Мира, в том
числе, и на экономику Азербайджана. (1, с. 212). И, как нам известно, после любого кризиса в стране
наблюдается безработица. Данная тема очень актуальна в нашем мире в настоящее время.
Увеличение количества безработных вводит страну в более губительное положение. Эта проблема, в результате, может привести к глобальному кризису во всем мире. Поэтому, все страны мира
должны проводить программу поддержки и спасения экономики своей страны.Единственным выходом из сложившейся ситуации является поиск такой программы занятости, которая урегулирует данную проблему и анализ положения молодежи на рынке труда.
Согласно научному определению, к безработным принято относить следующие категории людей:
люди трудоспособного возраста, которые не работают, активно ищут работу и готовые приступить к
работе в любой момент. Однако, стоит отметить, что к безработным относятся не только люди, которые добровольно покинули свое рабочее место или были уволены по различным причинам, но и люди, пытающиеся найти рабочее место. (2, с.56)
К безработным относятся следующие категории людей:
- Люди, потерявшие работу в результате увольнения;
- Люди, в особенности выпускники учебных заведений, которые впервые обращаются на рынок
труда;
- Люди, обратившиеся на рынок труда после определенного времени;
- Добровольно ушедшие со своего рабочего места.
В жизни многих людей потерять рабочее место означает столкнуться с тяжелой экономической
ситуацией. Ведь возможность работать для человека представляет собой не толькополучение заработной платы, но и сохранение чувства собственного достоинства. Потеря рабочего места означает
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снижение уровня дохода в настоящем времени, беспокойство о будущем, а также снижение самооценки.
Безработица всегда была главной всемирной макроэкономической проблемой. Она оказывает
прямое воздействие на каждого человека, столкнувшегося с этой проблемой. Безработица тесно связана со структурными изменениями в народном хозяйстве ив мировой экономике. Кроме того, молодые люди, чтобы обосноваться на рынке труда, ограничены относительно других категорий населения из-за их низкой конкурентоспособности. Представляет большой интерес анализ поведения и ситуации молодежи на азербайджанском рынке труда. Ведь нельзя забывать о том, что почти 40% трудоспособного населения Азербайджана составляет именно молодежь. На данный момент молодежь
играет важную роль в экономической, социальной и политической жизни общества. (3, с. 861)
Появление безработицы, как и всех других социальных и экономических явлений, всегда имеет
свои причины. Как говорится, ничего не происходит просто так. На безработицу оказывают влияние
следующие факторы: демографические показатели, некачественное образование, производительность
труда, и так далее, а на молодежную безработицу влияют такие как, субъективные особенности молодежи, рассогласованность политики в области образования и занятости, культурный и экономический уровни развития страны.
Для более подробного эмпирического анализа данных явлений, требуется большой объем статистических данных. Построение правильной эконометрической модели невозможно в связи с тем, что
нет однозначного понимания термина « молодежь » и нет динамического ряда по отдельным показателям. Но, несмотря на это, некоторые развитые страны вполне качественно описывают ситуацию с
молодежью и их поведением на рынке труда в данной стране. Благодаря этому возможно провести
статистический анализ молодежной безработицы.
Следуя статистике Мирового Банка, можно сделать вывод, что самые низкие показатели уровня
безработицы среди молодежи в мире в 2016 году наблюдаются в Камбодже. Этот показатель в 2016
году равен 0,4% от общего числа рабочей силы в возрасте 15-29 лет. А самый высокий уровень молодежной безработицы наблюдается в Омане, и составляет он 50,8% от общего числа рабочей силы в
возрасте 15-29 лет. Уровень молодежной безработицы в Азербайджане составляет 14,2% , в Российской Федерации – 15,5% , США – 10,9% , Украина – 21,3% от общего количества молодых безработных. (4, с.72)
Очень интересны причины столь низкого уровня молодежной безработицы в Камбодже. Поговорим немного о странах с низким уровнем молодежной безработицы. Приведем в пример Германию
(см. табл. 1). Уровень молодежной безработицы приведен ниже:
Таблица 1:
Уровень молодежной безработицы по годам в Германии
(в % от общего количества безработных молодых людей) (5)
Название страны
Германия

2000 год

2007 год

2009 год

2011 год

2015 год

2016 год

8,6

11,9

11,2

8,5

7,2

6,5

Как видно из приведенной выше табл. 4, уровень молодежной безработицы, в процентном соотношении от общего числа рабочей силы в возрасте 15-29 лет, довольно-таки низкий. Германия является одной из всех стран Мира с максимально большой долей занятой молодежи. Данный факт является очень интересным, а также политика стран с низким уровнем молодежной безработицы может
стать примером для других стран, в которых ситуация с молодежной безработицей плачевна (например, в странах Скандинавии тоже наблюдается низкий уровень молодежной безработицы).
В Германии люди, имеющие проблемы с поисками работы, которые не могут трудоустроиться, в
течение нескольких лет получают специальное пособие. При этом его выдача жестко регламентирована и
предполагает активный поиск работы. Эффективно действует система господдержки и в Скандинавии. В
социально ориентированных странах Северной Европы государство составляет для нуждающихся выпускников специальные индивидуальные планы, которые помогают им найти подходящую работу или
стажировку. (6, с. 376)
Существующий в Германии Закон «О содействии занятости», предусматривает оказание помощи во
временной занятости пожилым людям и инвалидам. По закону фирме, нанимающей работников старше
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50 лет, предоставляются займы и субсидии, направляемые в дальнейшем на доплаты этим работникам.
Подобный подход применяется и по отношению к молодежи. Помимо этого, в Германии большое внимание уделяется подготовке кадров к конкретному производству. Для этого обучение организуется непосредственно на предприятиях и при этом выплачиваются стипендии (первый год – около 1 тысячи евро
ежемесячно, а в оставшиеся 2,5 года – 1400 евро ежемесячно). (7, с.9)
Ну, и как понятно, страны с высоким уровнем молодежной безработицы имеют политику, противоположную описанной ранее. К таким странам относятся Босния и Герцеговина, Свазиленд и так далее.
Приведенные страны на 2016 год считаются странами с наивысшим уровнем молодежной безработицы.
Теперь поговорим о формальном и неформальном секторах экономики. А точнее о занятости молодых людей в этих секторах. Люди, занятые в неформальном секторе, как нам известно, официально
не зарегистрированные в экономике. Как показывает статистика, количество занятых людей в неформальном секторе экономики увеличивается, особенно за последние 10 лет. На данное увеличение,
несомненно, оказал влияние всемирный финансовый кризис.
Доля молодежи, занятой в неформальном секторе, значительно превосходит долю взрослого
населения, работающего в этом секторе (см. рис.1):
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Рисунок 1. Доля молодых и взрослых работников, занятых в неформальном секторе экономики в
разных странах мира, %.
В Африканских странах ситуация с неформальной и формальной занятостью молодежи очень в
плохом состоянии, данная проблема требует незамедлительного решения. Так, например, в Камеруне
доля молодых людей в неформальном секторе составляет 88,6%, а в Замбии доля составляет почти
99%. (8, с.46)
Как видно на рис. 1, доля занятых молодых людей в неформальном секторе очень высока. Это,
несомненно, плохо влияет на экономику. Такая разница между занятостью в формальном и неформальном секторах порождает ряд проблем, как экономических, так и социальных. Данные проблемы,
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и, вообще, сам высокий процент занятости людей в неформальном секторе, увеличивает неравенство
доходов населения.
Трудовые права работников в неформальном секторе никаким образом не защищены законом.
Данные работники, к сожалению, не имеют ни социальных, ни трудовых льгот.
В основном, в неформальном секторе работают бедные люди. То есть, у них нет возможностей и
выбора получить высшее или второе высшее образование, чтобы в будущем устроиться на престижную работу. Таким образом, данные люди хватаются за любую работу, лишь бы получать заработную
плату.
Как говорилось ранее, имеется много работающих малоимущих молодых людей. Согласно Росстату:
«Работающие бедные – работники организаций, получающие заработную плату ниже величины
прожиточного минимума». (9)То есть, если бы у молодых людей, работающих на такую заработную
плату, была возможность, то они бы не хватались за такую работу, а пошли бы, например, учиться,
получать образование, повышать квалификацию и в будущем занимать высокооплачиваемую должность. А вместо этого, они заняты в неформальном секторе экономики и получают мало денег. Согласно МОТ: «Низкооплачиваемыми считаются рабочие места, на которых оплата труда составляет
менее, чем две трети от медианной (Медианная - это зарплата человека, среднего в ряду, т.е. 50% людей получают меньше него, а 50% людей получают больше него) заработной платы».
По мнению экспертов МОТ, существует следующий набор политических мер, которые способны решить проблемы занятости молодежи:
 Направленные на расширение занятости и влияющие на спрос (например, создание рабочих
мест, развитие предпринимательства и самозанятости);
 Направленные на содействие переходу от учебы к трудовой деятельности (например, политика
в области образования, субсидирование заработной платы и так далее);
 Направленные на повышение качества занятости молодых людей, а также на обеспечение социальной защиты;
 Направленные на содействие соблюдению трудовых норм. (10)
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The article explores the features of the development of Azerbaijani tourism in the regions and their
future potential development. In general, the importance of regional tourism development is of special
importance. Therefore, it is important to explore regional potential development sources.
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problems.
Regionaların sosial-iqtisadi inkiĢafında turizmin rolu Son dövrlərdə Azərbaycanın turizm potensialının
beynəlxalq aləmdə tanınması, xarici turistləri ölkəyə cəlb etmək, turizmin potensial sahələrini inkiĢaf
etdirilməsi, turizm infrastrukturlarının müasir tələblərə cavab verməsini təmin etmək, yeni infrastrukturların
qurulması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Coğrafi mövqeyi, zəngin iqlimi, qədim tarixi abidələri
yerli və xarici turistlərin diqqətini cəlb edən regionlarda tarixi-mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi,
mühafizəsi, köhnə turizm marĢutlarının bərpası, yeni marĢutların yaradılması, otel, mehmanxanaların dünya
standartlarına uyğunlaĢdırılması, regionlarda beynəlxalq turizm standartlarına cavab veərn turizm
obyektlərinin tikilməsi və.s həyata keçirlir. Bütün bu tədbirlər regionlarda yaĢayan əhalinin, xüsusilə də
gənclərin iĢlə təmin edilməsinə geniĢ imkanlar yaradır. Yuxarıda sadaladığımız tədbirlərdən əlavə olaraq,
Bakı, Xaçmaz, ġamaxı, ġəki, Quba, Lənkəranda, Dünya Bankının maliyyələĢdirilməsi ilə Lahıcda ―Turizm
Ġnformasiya Mərkəzləri‖in fəaliyyətə baĢlaması regionlarda turizmin inkiĢafını sürətləndirir. Lakin hələ də
turizm sahəsinin inkiĢafında və tanıdılmasında bir sıra ciddi problemlər mövcuddur. Məsələn, ġamaxıQobustan ərazisində yerləĢən və öz unikallığı ilə seçilən palçıq vulkanlarına marĢutların olmaması; bir çox
regionda turizmin mövsümi (əsasən yay) olması; kənd turizminə diqqətin az olması; tarixi abidələrə laqeyd
münasibət və.s. Turizm günlərinin sayının az olması bu sahədə çalıĢan əhali üçün də əlveriĢsizdir. Ġlin sadəcə
3-4 ayı turizmin olması həm turizm Ģirkətləri, həm də əhali üçün çətin vəziyyət yaradır. Buna görə də
regionlarda turizm mövsüminin mövsimi deyil, daimi olmasını təmin etmək lazımdır. Ölkənin iqtisdi
potensialının 50%-dən çoxu məhz regionlardadır, həmçinin əmək qabiliyyətli əhalinin də 47%-i kənd
təsərrüfatı və aqrar sahə ilə məĢğul olur. Bu faktorları nəzə alıb kənd turizminin də inkiĢafını təmin etmək
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lazımdır. Nəzərə alsaq ki, bir çox kənddə təbiət, təbii resurslar, iqlim Ģəraiti ilə yanaĢı tarixi abidələr də
mövcuddur bu kəndlərə diqqətin ayrılması xüsusi əhəmiyyətlidir. Kənd turizminin yaradılması kəndlərin
təbiətinin dəyərləndirilməsi, əhalinin iĢlə məin olunmasını, kəndlərin inkiĢafını təmin edəcəkdir. Bu isə öz
növbəsində kənd əhalisü üçün əlavə gəlir mənbəyi yaradacaqdır, sosial və iqtisadi problemlərin həllinə öz
töhvəsini verəcəkdir. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi xüsusilə ucqar kəndlər üçün vacibdir. Bu ilk növbədə
kənd mədəniyyətin qorunmasına kömək edəcək, digəri sosial-iqtisadi bir faktor olaraq gənclərin iĢsizlik
ucbatında kəndlərdən axının qarĢısını alacaqdır. Bütün bunların reallaĢması üçün bir sıra tədbirlər həyata
keçirilməlidir. Kənd yerlərində turizm infrastrukturunun olmaması ilk ən böyük əngəldir. Buna görə də ilk
addım olaraq yeni müasir infrastrukturlar qurulmalı, kənd əhalisinin öz əl iĢlərini və kəndə məxsus bir çox
Ģeyi sata biləcəkləri yerlər tikilməli, nəqliyyat xidmətlərinin səviyyəsi yüksəldilməli, kənd əhalisi
maarifləndirilməlidir. Əhalidən bu sahəyə marağı olanlara xarici dil kursları təhĢkil olunmalı və beləliklə
yerli mütəxəssislər yetiĢdirilməlidir. Kəndlər potensial sahələr üzrə qruplaĢdırılmlı və tədbirlər bu
istiqamətdə həyata keçirilməlidir. Məsələn, tarixi abidələrlə zəngin kəndlər, müalicəvi turizm potensialına
sahib kəndlər, kulinariya, hər hansısa təsərrüfat sahəsi üzrə inkiĢaf etmiĢ kəndlər halında qruplaĢdırılmalı və
xüsusi məlumatlar bazası yaradılmalıdır. Bu sahələrin inkiĢafı 2013-2020-ci illəri əhatə edəcək turizm
planında nəzərdə tutulmuĢdur. Turizm infrastrukturunun inkiĢaf etdirilməsi, turizm xidmətlərinin
geniĢləndirilməsi, yeni mehmanxana, turizm komplekslərinin tikilməsi, tarixi abidələrin bərpası nəticəsində
2016-cı ilə qədər turizm sahəsində 21.9% artım gözlənilir. Son dövrlərdə dövlət tərəfindən regionlarda
turizmin inkiĢafına xüsusi diqqət ayrılır. Bu məqsədlə turizm sisteminin inkiĢaf strategiyası aĢağıdakı
istiqamətlər əsasənda qurulur və idarə olunur: - Turizmin inkiĢafının iqtisadi artımda rolunu artırmaq Turizmin sosial-iqtisadi səmərəsini və regionların bu sahəyə cəlb edilməsi 53 istiqamətində rolunu
gücləndirmək - Turizmin inkiĢafında sahibkarlıq fəaliyyətinin, yerli əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsinin
yaxĢlıĢadırılmasına təsirini güləndirmək. Ölkə turizminin inkiĢaf potensialının 50%-i regionaların payına
düĢür. Bu səbəbdən də dövlət regionlara xüsusi diqqət ayırır və Ģəraitin yaxĢılaĢması üçün tədbirlər görülür.
Əvvəlcə regionlarda sosial siyasət həyata keçirilir. Bu yolla regionlarda təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və.s.
sahələrinin inkiĢafı üçün sahibkarlara xüsusi yardım ayrılır, yenidənqurma iĢləri həyata keçirilir.
Azərbaycanın regionlarında turizm potensialı çox böyükdür. Təbiət və tarixi zənginliklər turizmin inkiĢafı
üçün geniĢ imkanlar yaradır. Lakin infrastrukturun yaxĢı səviyyədə olmaması səbəbindən turistlərin
əksəriyyəti günlük turlarla regionlara səfər edirlər, qalmırlar. Buna xidmətlərin səviyyəsinin aĢağı olması da
təsir göstərir. Ölkənin bölgələrinin sosial-iqtisadi inkiĢafında dövlət proqramlarının əhəmiyyəti böyükdür.
2004-cü ildən baĢlayaraq regionlar inkiĢafı sahəsində dövlət tərəfindən mühim iĢlə 54 neft-qaz gəlirlərindən
səmərəli Ģəkildə istifadə etməklə regional tarazlığın yaradılması, beynəlxalq tələblərə cavab verən
məhsulların istehsalı üçün müəssisələrin yaradılması,o cümlədən turizmin inkiĢafı yönümlü tədbirlərin
həyata keçirilməsi qarĢıya məqsəd qoyulĢmuĢdur. Dövlətin regional siyasəti ilə turizm arasında qarĢılıqlı
əlaqə formaları sahə prinsipləri ilə və ərazi prinsiplərinin vəhdəti ilə tamamlanır. Regionların resurslarından
düzgün istifadə etmək üçün xüsusi investisiya proqramları, fondları yaradılır. Bu tədbirlərin əsas məqsədi
investisiya proqramlarını tətbiq etmək və regionlardakı investisiya sahələrinin, xüsusilə də, turizmin inkiafını
təmin etməkdir. Turizm ölkədəki təbii resurs, tarixi zənginliyi nəzərə aldıqda yüksək perspektivli sahədir.
Turizmin potensial olan regionlarda inkiĢafını təmin etməyin 2 əlveriĢli yolu vardır: 1. Dövlətin birbaĢa öz
vəsaitləri hesabına turizm kompleksləri tikməsi ilə regionlarda turizmin inkiĢafını etəmin etmək 2.
Sahibkarlara yardım etməklə sahənin inkiĢafını təmin etmək. Birinci üsul nəzərə alındıqda bu zaman dövlətin
yüksək gəlirinin olması əsas götürülür. Lakin bu gəlirin sahibkarlara aĢağı faizlə kredit halında verilməsi və
onların inkiĢafına təĢviq verilməsi daha məqsədəuyğundur. Bu həm iĢsizliyin azalmasına həm də sahibkarlıq
fəaliyyətinin güclənməsinə Ģərait yaradacaqdır. Həmçinin bu üsul rəqabət Ģəraitini gücləndirəcəkdir.
Regionlarda turizm sahibarklığının inkiĢafı digər sahələrə də öz töhvəsini verəcəkdir. Belə ki, otelçilik,
ictimai iaĢə, mənzil tikintisi, kommunal təsərrüfat vahid Ģəkildə birləĢə və öz vəsaitlərini birgə istifadə edə
bilərlər. Bu həm regionun inkiĢafına, həm də regionda iqtisadiyyatın güclənməsinə müsbət təsir
göstərəcəkdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilən ―Azərbaycan
Respublikası regionlarının social-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər)‖ turizm sahəsi
üzrə bəndlərinin tələbləri çərçivəsində sahibkarlığın inkiĢafı üçün müvafiq kreditlərin ayrılması, turizm
obyektlərinin inĢasının dəstəklənməsi, müvafiq hüquqi-bazanın möhkəmləndirilməsi sahəsində bir sıra
mühim iĢlər görülmüĢdür. 2002-2005-ci illər üçün Dövlət Proqramından əlavə Azərbaycan Respublikası
Prezidenti tərəfindən təsdiq edilən Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafının
sürətləndirilməsinə dair Sərəncamların turizmə aid bəndlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar, Lənkəran,
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Gədəbəy, Masallı, Oğuz, Tovuz, Astara rayonlarında turizmin inkiĢafı üçün planlar hazırlanmıĢ və yerli icra
hakimiyyəti orqanları ilə razılaĢdırıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim
olunmuĢdur.
Müasir dünyada turizm hər bir ölkə üçün iqtisadiyyatın ən dinamik inkiĢaf edən sahələrindən biri sayılır.
Azərbaycanda da bu sahənin inkiĢafına ciddi diqqət göstərilməkdədir. Turizm artıq bütün dünyada ən gəlirli
sahələrdən birinə, geniĢ və sürətlə inkiĢaf edən iqtisadi sektora çevrilib. Turizm sektorunun davamlı olaraq
inkiĢaf etməsi və geniĢlənməsi bu sektoru sosial-iqtisadi tərəqqidə əsas aparıcı qüvvəyə çevirib. Bu, özünü
yeni iĢ yerlərinin yaradılması, turizmlə bağlı müəssisələrin və infrastrukturun qurulmasındagöstərir.
Azərbaycan kontekstində də ölkənin diversifikasiyası, regionların inkiĢafı üçün məhz bu sənaye
həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Turizmdə Azərbaycanın rəqabət imkanları çox yüksəkdir. Təbii sərvətlərimiz,
rəngarəng iqlimimiz, zəngin tarixi-mədəni irsimiz cəlbedici turizm məhsulu yaratmaq üçün mühüm
zəmindir. Bununla bərabər, Azərbaycan dövləti turizm sahəsinin inkiĢafını iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru
üzrə prioritet istiqamət elan Azərbaycanda turizm sahəsindəki davamlı inkiĢafın nəticəsi kimi, peĢəkar
kadrlara olan ehtiyac da sürətlə artıb. Bu ehtiyacın təmin olunması məqsədilə Azərbaycan Turizm Ġnstitutu
yaradıldı. Ölkəmizdə yeni iĢ yerlərinin açılması ilə yüksək intellektli mütəxəssislərə tələbat artdıqca, təbii
olaraq, ali təhsildə keyfiyyətin əhəmiyyəti də gündəmə gəlir. Ölkənin digər ali təhsil ocaqlarından fərqli
olaraq, ATĠ tələbələrinin öz nəzəri biliklərini 20 həftəlik istehsalat təcrübəsində möhkəmləndirmək imkanı
da mövcuddur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən yaradılmıĢ ―www.azerbaijan.travel‖ rəsmi milli
turizm portalı son illər ərzində daxili və xarici turistlər üçün Azərbaycanın turizm potensialı, o cümlədən
təbiəti, turizm infrastrukturu, ictimai nəqliyyat sistemi, ölkəmizin unikal turizm məhsulları, turizm Ģirkətləri
və mehmanxanaları barədə geniĢ məlumat bazası və təbliğat vasitəsi rolunu oynayıb. Gəlmə turizmi üzrə
prioritet sayılan ölkələrdə turizm potensialımızın təbliğ edilməsi məqsədilə alman və rus saytlarında
müvafiqelektronbanerləryerləĢdirilib.
Ölkəmizdə davamlı turizmə nail olmaq üçün qıĢ turizm bazasının yaradılması və mövsümlük anlayıĢının
aradan qaldırılması zərurəti yaranıb. Bu məqsədə nail olmaq üçün Azərbaycan Respublikasındakı ―ġahdağ‖
Yay-QıĢ Turizm Kompleksi dünyadakı bu tipli komplekslərdən müasirliyi və universallığı ilə fərqlənir.
Kompleks Azərbaycan tarixində ilk dağ-xizək kurortudur. Bir neçə il öncəyə kimi Azərbaycan vətəndaĢları
qıĢ mövsümündə turizm məqsədilə digər ölkələrə üz tuturdular. Lakin artıq Azərbaycanda iki qıĢ turizm
müəssisəsi fəaliyyət göstərir: Qusardakı ―ġahdağ‖ Yay-QıĢ Ġstirahət Kompleksi və Qəbələ rayonunda 2014cü ilin yanvar ayında açılıĢı olan ―Tufan‖ Dağ-Xizək Mərkəzi. Bu iri komplekslərin inĢası göstərir ki,
Azərbaycanda təkcə yay turizminə alternativ turizm növlərinin də inkiĢafına və bu sahədə infrastrukturun
yaradılmasına xüsusi diqqət göstərilir.―Ölkə baĢçısının öz çıxıĢlarında mütəmadi olaraq, normativ hüquqi
bazanın yenilənməsinə, 2013-cü ildən etibarən digər turizmin inkiĢaf etmiĢ ölkələrində olduğu kimi elektron
viza sisteminin tətbiq edilməsinə, turizm sahəsində prioritet olan ölkələrin təcrübəsinə əsasən hava
limanlarında vizanın verilməsi məsələlərinin diqqətində olmasını vurğulayıb. Azərbaycan turizm sektoru
iqtisadi böhran Ģəraitində də inkiĢaf edir və bu il ölkəyə gələn turistlərin sayının ötən ildəkindən çox olacağı
gözlənilir. 2016-cı ildə Azərbaycana turist axınının əsasən Rusiyadan, eləcə də Ġran daxil olmaqla Ġran
körfəzi ölkələrindən olacağı proqnozlaĢdırılır. Hazırda ölkədə yerli və xarici turistləri qəbul etmək üçün 570
mehmanxana və mehmanxana tipli obyekt var. Bununla belə, evlərdə qalan turistlərin sayı daha çoxdur. Son
illərin təcrübəsi göstərir ki, turistlər daha çox evlərdə qalırlar. Hazırda biz həmin xidməti göstərən
vətəndaĢlara kurs keçirik, onlara lazimi biliklər veririk ki, turistlərə yüksək səviyyədə qulluq etsinlər.
Azərbaycana Avropa ölkələrindən də turist axını güclənməkdədir. Hətta bəzi Avropa ölkələrindən gələn
turistlərin sayı ötən ilə nisbətən 20-25% çoxdur.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr Ģöbəsinin müdiri Vüqar
ġixəmmədov diqqətə çatdırıb ki, bu il dövlət büdcəsində bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm
sektorunun inkiĢaf etdirilməsi üçün 444.9 milyon manat pul ayrılıb. Bu vəsaitin müəyyən bir hissəsi turizmin
inkiĢafı üçün nəzərdə tutulur: ―Son bir neçə ildə Azərbaycanda turizm sektorunun inkiĢafı üçün müəyyən
addımlar atılıb. Bu məqsədlə yeni otellər, istirahət mərkəzləri tikilib, xarici turistlərin ölkəyə cəlb edilməsi
üçün viza rejimi sadələĢdirilir, həmçinin formlar, sammitlər və idman oyunları keçirilir. Əcnəbi turistlərin
Azərbaycanda rahat və təhlükəsiz istirahət etmələri üçün tam təminat var. Bənzərsiz təbiət, mineral su
qaynaqları, dünyada yeganə müalicəvi Naftalan nefti, nadir qədim memarlıq abidələri, özünəməxsus
mədəniyyət, milli mətbəx və bir çox digər amillər Azərbaycanda turizmin bütün növlərinin: iĢgüzar, idman,
müalicəvi, tanıĢlıq, ovçuluq, ekzotik, çimərlik, qastronomik və hətta qıĢ turizminin inkiĢafı üçün Ģərait
yaradır. QarĢıdan gələn yay turizm mövsümü ilə bağlı ölkəmizin geniĢ turizm imkanları ilə tanıĢ olmaq və
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istirahətini təĢkil etmək məqsədilə çoxsaylı turistlərin Azərbaycana səfəri planlaĢdırılır‖Elə turizm sahəsində
çalıĢanlarda bu yolda hazırlıqları demək olar ki, tamamlayıblar. Azərbaycanın əsrarəngiz guĢəsi olan
Qusarda yerləĢən istirahət mərkəzlərindən birinin sahibi ġövkət Əliyevin sözlərinə görə, bu yay turistlərin
marağını cəlb etmək üçün bir sıra yeniliklər həyata keçirəcəklər: ―Mədəniyyət və Turizm naziri cənab
Əbülfəs Qarayevin tapĢırığından sonra qiymətləri 25-30 faiz endirmiĢik. Ġndi 2 nəfərin 1 otaqlı koteclərdə
gecələməsi 50 manat yox, 35 manatdır. Üstəlik, ilk dəfə olaraq turistlər üçün əyləncəli Ģou proqramlar da
keçirməyi planlaĢdırırıq ki, hesab edirik bu da onların marağına səbəb olacaq‖- deyə iĢ adamı qeyd edib.
Belə məqamda qeyd etmək yerinə düĢər ki, son illər Azərbaycanda turizm sahəsində aparılan islahatlar,
xarici ölkələrdən fərqli olaraq qiymətlərin xeyli enməsinə, keyfiyyətin isə yüksəlməsinə səbəb olub.
Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyasının rəhbəri Ruslan Quliyev qeyd edir ki,
hazırda Bakı Ģəhərində gecəsi 30 azn-ə olan əla Ģəraitli otellər fəaliyyət göstərir ki, bu da Avropa ilə
müqayisədə xeyli ucuzdur. Mütəxəsis xüsusən Azərbaycanda müalicəvi turizmin inkiĢafını diqqətə
çatdırdı.―Son illər ərzində turizm təĢkilatları və media qurumları arasında yaranan peĢəkar əlaqələr
Azərbaycan turizminin təbliğ olunması və ölkəmizdə turizmin inkiĢafına öz töhvəsini verir. Azərbaycanın
sağlamlıq turizmi ilə bağlı ənənələri mövcuddur. Bu ənənələri bərpa edərək yeni innovativ sistemləri təqdim
etməklə daha da geniĢ coğrafiyada tanıtmaq mümkündür. BaĢlıca məqsədimiz ölkəmizin bu sahədə
potensialını daha geniĢ Ģəkildə təbliğ etməkdir – deyə Ruslan Quliyev qeyd edib.
Sonda əminliklə qeyd etmək olar ki, vaxtilə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə qəbul
edilmiĢ "2002-2005-ci illərdə Azərbaycanda turizmin inkiĢafı proqramı" ölkəmizdə turizm sektorunun
dirçəlməsinə təkan verib. 2002-ci ildən baĢlayaraq hər il Bakıda Beynəlxalq Turizm Sərgisinin (AĠTF)
keçirilməsi də bu baxımdan ciddi rol oynayıb. Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin 6 aprel 2010-cu il
tarixli sərəncamı ilə təsdiqlənən "Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizmin inkiĢafına dair
Dövlət Proqramı" isə ölkəmizdə bu sahənin inkiĢafı üçün daha ciddi əsas yaradıb.Dövlətimizin baĢçısı
ölkəmizdə turizmin inkiĢafını vacib istiqamətlərdən biri kimi Ģəxsən diqqətdə saxlayır.
Buna ən bariz nümunə 2011-ci ilin Azərbaycanda "Turizm ili" elan olunmasıdır. Bu addım, Ģübhəsiz ki,
ölkəmizdə turizmin inkiĢafının yeni mərhələyə qalxmasına öz töhfəsini verəcək. "Elə etməliyik ki, 2011-ci
ildə turizmin inkiĢafına böyük təkan verilsin. Hesab edirəm ki, bu məqsədlə 2011-ci ilin "Turizm ili" elan
olunması ədalətlidir. Elə etməliyik ki, bu sahədə böyük və gözəl nəticələr görək",- deyə Prezident Ġlham
Əliyev qarĢıya ciddi vəzifə qoymuĢdu. Dövlətimizin baĢçısının IX Beynəlxalq Turizm Sərgisində və I
Ümumrespublika Daxili Turizm Sərgisində iĢtirakı da bu sahənin inkiĢafına Ģəxsən diqqət göstərməsinin
sübutudur. Azərbaycanın turizm sahəsi böyük perspektivlərə malikdir. Ölkəmizdə turizmin əksər növlərinin
(kənd, müalicə-sağlamlıq, ekoloji, mədəni, sosial, kommersiya, idman, dini və s.) inkiĢafı üçün geniĢ
imkanlar mövcuddur. Son illərdə əldə olunmuĢ sürətli sosial-iqtisadi tərəqqi bu sahənin hərtərəfli inkiĢafına
yeni imkanlar açıb. Azərbaycanda turizmin inkiĢafı sahəsində qarĢıya qoyulan əsas məqsədlər kifayət qədər
geniĢdir: turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi, geniĢləndirilməsi, turistlərin tələbatının ödənilməsi üçün zəruri
xidmətlərin təĢkili və müasir standartlara uyğunlaĢdırılması, sanatoriya-kurort imkanlarının
geniĢləndirilməsi, mehmanxanaların və digər turizm obyektlərinin sayının artırılması, turizm marĢrutlarının
çoxaldılması və s.Bir sözlə, söhbət turizmin ölkə iqtisadiyyatının ən dayanıqlı, effektiv və rəqabətə davamlı
sahəsinə çevrilməsindən gedir.Son vaxtlar bu istiqamətlərdə müsbət dinamika güclənməkdədir. Hər il
Azərbaycanda 25-50 yeni mehmanxana, hotel, motel və digər turist yerləĢdirmə obyektinin təməli qoyulur.
Bundan baĢqa, iĢ adamlarında turizm sahəsinə böyük maraq yaranıb. 10 il əvvəl ölkədə cəmi 32 turizm
Ģirkəti vardı, bu gün isə onların sayı 123-dür. Dünya turistlərinin diqqətini Azərbaycana cəlb etmək üçün
müxtəlif istiqamətlərdə fəal iĢlər görülür. Ölkənin turizm potensialını təbliğ etmək, yerli adət-ənənələri, milli
mətbəxi, mədəni və tarixi irsi tanıtmaq məqsədilə kitablar, bukletlər, disklər hazırlanır və yayılır, dünyanın
müxtəlif televiziya kanallarında reklamlar nümayiĢ etdirilir, həyata keçirilən yeni layihələr barədə reklam və
elanlar verilir, bu istiqamətdə internet imkanlarından geniĢ istifadə olunur. Ümumilikdə son 2 ildə ölkəyə
gələn turistlərin sayı 51 faiz yüksəlib. Bu yüksək rəqəm Dünya Turizm TəĢkilatı tərəfindən də qeyd olunub.
Dünyada turizm sahəsində böhran və çətinliklərin olmasına rəğmən, Azərbaycan turist sayının yüksək
artımına nail olub.
Bu, ölkəmizdə aparılan sosial-iqtisadi siyasətin nəticəsi olmaqla yanaĢı, həm də
dövlət tərəfindən turizm sahəsinə göstərilən diqqətin təzahürüdür. Və ümid etməyə tam əsas var ki, növbəti
illərdə bu göstərici qat-qat çox olacaq. ―Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə
Azərbaycan Mətbuat ġurasının ―Azərbaycan turizmi: mövcud vəziyyət və perspektiv imkanların
dəyərləndirilməsi zərurəti‖ mövzusunda keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur‖.
Sonda əminliklə qeyd etmək olar ki, vaxtilə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə qəbul
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edilmiĢ "2002-2005-ci illərdə Azərbaycanda turizmin inkiĢafı proqramı" ölkəmizdə turizm sektorunun
dirçəlməsinə təkan verib. 2002-ci ildən baĢlayaraq hər il Bakıda Beynəlxalq Turizm Sərgisinin (AĠTF)
keçirilməsi də bu baxımdan ciddi rol oynayıb. Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin 6 aprel 2010-cu il
tarixli sərəncamı ilə təsdiqlənən "Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizmin inkiĢafına dair
Dövlət Proqramı" isə ölkəmizdə bu sahənin inkiĢafı üçün daha ciddi əsas yaradıb.Dövlətimizin baĢçısı
ölkəmizdə turizmin inkiĢafını vacib istiqamətlərdən biri kimi Ģəxsən diqqətdə saxlayır. Buna ən bariz
nümunə 2011-ci ilin Azərbaycanda "Turizm ili" elan olunmasıdır. Bu addım, Ģübhəsiz ki, ölkəmizdə turizmin
inkiĢafının yeni mərhələyə qalxmasına öz töhfəsini verəcək. "Elə etməliyik ki, 2011-ci ildə turizmin
inkiĢafına böyük təkan verilsin. Hesab edirəm ki, bu məqsədlə 2011-ci ilin "Turizm ili" elan olunması
ədalətlidir. Elə etməliyik ki, bu sahədə böyük və gözəl nəticələr görək",- deyə Prezident Ġlham Əliyev
qarĢıya ciddi vəzifə qoymuĢdu. Dövlətimizin baĢçısının IX Beynəlxalq Turizm Sərgisində və I
Ümumrespublika Daxili Turizm Sərgisində iĢtirakı da bu sahənin inkiĢafına Ģəxsən diqqət göstərməsinin
sübutudur. Azərbaycanın turizm sahəsi böyük perspektivlərə malikdir. Ölkəmizdə turizmin əksər növlərinin
(kənd, müalicə-sağlamlıq, ekoloji, mədəni, sosial, kommersiya, idman, dini və s.) inkiĢafı üçün geniĢ
imkanlar mövcuddur. Son illərdə əldə olunmuĢ sürətli sosial-iqtisadi tərəqqi bu sahənin hərtərəfli inkiĢafına
yeni imkanlar açıb. Azərbaycanda turizmin inkiĢafı sahəsində qarĢıya qoyulan əsas məqsədlər kifayət qədər
geniĢdir: turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi, geniĢləndirilməsi, turistlərin tələbatının ödənilməsi üçün zəruri
xidmətlərin təĢkili və müasir standartlara uyğunlaĢdırılması, sanatoriya-kurort imkanlarının
geniĢləndirilməsi, mehmanxanaların və digər turizm obyektlərinin sayının artırılması, turizm marĢrutlarının
çoxaldılması və s.
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REGIONAL DEVELOPMENT OF TOURISM
The article focuses on the development of tourism in the regions, regional tourism planning and the
development of regional tourism in Azerbaijan. Of course, the development of tourism in the modern world is
of great importance today.Therefore, in the article these problems are systematicall investigated.
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Turizmin regional xüsusiyyətləri dedikdə, onun yerləĢməsi və planlaĢması istiqamətlərində hər bir
regionun iqtisadi potensialını iqtisadi dövriyyəyə cəlb etmək intensivliyi baĢa düĢülür. Turizmin coğrafi
iqtisadi mahiyyəti onun ərazi xüsusiyyətlərini formalaĢdırır. Belə ki, regional iqtisadiyyat təbii coğrafi və
tranzit Ģəraitindən asılıdır. Hər bir regionda müəyyən resurslar, onlardan istifadənin texnologiyaları, əhalisi
və məskunlaĢma problemləri mövcuddur. Buna görə də regionların hərtərəfli və kompleks inkiĢafı üçün
onların resurs potensialını qiymətləndirmək, yeni iĢ yerlərinin açılmasını təmin etmək və fəaliyyət sahələri
kimi səmərəli iqtisadi təsərrüfat sahələri qurmaq kritetial meyar baxımından əsaslandırılır. Regionların
iqtisadiyatı ölkə iqtisadiyyatının tərkibidir. Ölkə iqtisadiyyatыnda baĢverən dinamizm, inkiĢaf proporsiyaları,
qanunauyğunluqlar regionların iqtisadi imkanlarına təsir edir. Regionlar bir-biri ilə və mərkəzlə əlaqədar
vahid təsərrüfat sistemlərini yaradır. Təbii ki, bu təsərrüfat inzibatçı- lıq əsasında deyil, qarĢılıqlı əlaqələr
prinsipləri üzərində qurulur. Regionların iqtisadiyyatı məhəlli maraqlar üzərində qurulduğu halda ölkə
iqtisadiyyatı ümumi mənafelər üzərində qurulur. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi hər bir vətəndaĢın, hər bir
Ģəxsin iqtisadi maraqlarını, sosial inkiĢafını mərkəzləĢdirilmiĢ fondlar vasitəsilə, resurslar vasitəsilə təmin
etmək strategiyası əsas götürülür. Inteqral, yəni makroiqtisadi maraqlar, resurslar, lokal, məhəlli və birgə
imkanlar hesabına uyğunlaĢdırılır. Bu baxımdan regionlarda təsərrüfat subyektləri, sosial əhali qrupları öz
maraqlarını, tələbatlarını mərkəzləĢdirilmiĢ ölkə səviyyəsində həll etməklə vahid sistemin region
daĢıyıcılarına, subyektinə çevrilir. Bu əlaqələr, uyğunlaĢma iqtisadi mexanizmlər olan ÜDM-un istehsalında,
bölgüsцndə, dövlət büdcəsinin formalaĢmasında, istifadəsində, həmçinin hər hansı qərar qəbulunun ayrı-ayrı
sahələrə təsirində öz səmə- rəsini tapır. Turizmin sahəsi region iqtisadiyyatında sahə və sosial rol oynayır.
Həm məhəlli region, həm də ölkə mərkəzləĢmiĢ səviyyədə özünəməxsus mexanizmlərlə icra olunur. Belə ki,
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ÜDMun yaranmasında, bölgüsündə dövlət büdcəsi gəlirlərinin formalaĢmasında, regionlarda yerli büdcələrin
formalaĢmasının mənbələri rol oynayır. Buna görə də region iqtisadi potensialı dedikdə, geniĢ mənada hər bir
regionda olan potensial turist imkanlarını qiymətləndirmək və onlardan istifadə yollarını müəyyən etməklə
ümumi iqtisadi inkiĢafa təsiri qiymətləndirmək, proqnozlar vermək mümkündür. Turizmin regional maraqları
və dövlət maraqları arasında sərhədlər, miqyaslar, bölgü resursların istifadəsilə bağlıdır, amma müasir
Ģəraitdə regionların özünü idarəetmə prinsipləri bu resursların istifadəsindənə əldə olunan ülçüsü ilə seçilir,
əsaslandırılır.
Turizm baxımından bəzi regionlar daha əlveriшli, daha sosial tutumlu və regionun kompleks inkiĢafı
üçün əhəmiyyətli olur. Buna görə də turizm 2 əsas istiqamətdə öyrənilir: 1) Makroiqtisadi meyarlara uyğun
2) Regionun sosial inkiшafına uyğun Turizm təbii sərvətlərlə bağlы olduğuna görə onun təkrar istehsalı yerli
əhaliyə ayrılmaq üçün vəsaitlərlə təmin olunur. Ona görə də mərkəzləĢmiĢ büdcə hesabına sahibkarlığa
kömək, yaxud subsidiyalar vasitəsilə ayrı-ayrı regionlarda turizmin inkiĢafı stimullaĢdırılır. Turizmin inkiĢafı
bir sıra ölkələrdə strateji hədəflər rolunu oynayır və bu rol tuрizmin ÜDM-da xüsusi çəkisi ilə ölçülür. Belə
ki, turizm gəlirlərinin ÜDM-da nisbəti, turizmdə olan resursların istehlak resurslarına olan nisbəti ölkənin
resurs potensialının formalaĢmasında turizmin rolunu qiymətləndirir. Ayrı-ayrı ölkələrdə 30%-40% qədər
yüksələ bilir. Turizmin rolu sosial indikatorlar rolunu oynayır. Belə ki, əhalinin sahə üzrə məĢğulluğu
regionlarda əhalinin məskunlaĢmasında turizm sahəsinin payı, xüsusi çəkisi qiymətləndirilir. Perspektiv
inkiĢaf istiqamətlərində iqtisadiyyatın sahə quruluĢunu təkmilləĢdirmək üçün və resursların iqtisadi
dövriyyəyə cəlb edilməsi məqsədilə bəzi sahələrə investisiya qoyuluĢu yüksək qiymətləndirilir. Ġnvestisiya
mənbəyi olaraq müasir Ģəraitdə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər və əhalinin xərcləri rol oynayır. Turizm
növləri, formaları, motivləri iqtisadi inkiĢafın xarakterini müəyyənləĢdirir. Turizmin inkiĢafı həmçinin
inteqrasiya əlaqələri ilə daha çox digər ölkələrin turizm tələbatı ilə səciyyələndiyi üçün onun öyrənilməsində
beynəlxalq xüsusiyyətlər nəzərə alınır. Ona görə də beynəlxalq turizm sahəsi ölkədə miqrasiya problemləri
ilə bağlıdır və yaxud ölkəyə daxil olan xarici vətəndaĢların tələbatı ilə məhdudlaĢır. Regional turizmin ərazi
planlaĢması prinsipində 2 əsas məqsəd güdülür: 1) Regionun turist potensialını maksimal istifadə etmək yolu
ilə ərazidə məĢğulluğun təmin olunması və ərazidə gəlirlərin artırılması 2) Sahibkarlıq fəaliyyəti,
kommersiya gəlirləri, kommersiya mənfəəti və rəqabət mühiti Ģəraitində təsərrüfat subyekti olaraq turizmlə
bağlı fəaliyyət göstərən istehsalçı və istehlakçıların maraqlarının qorunması Turizmin inkiĢafının planlaĢması
ümumi prinsiplərə və fərdi xüsusiyyətlərə əsaslanır. Ümumi prinsiplər ümumi iqtisadi inkiĢafın və
respublikanın müvafiq iqtisadi Ģəraiti ilə bağlıdır. Xüsusi prinsiplər isə konkret olaraq hər bir turist fəaliyyəti
üçün ayrıca gəlir və mənfəət prinsiplərinə əsaslanır. Turizmin planlaĢması direktiv xar inkiĢafına dair
imkanların istifadəsinin qiymətini vahid sistem halında birləĢdirir. Kompleks yanaĢma turizm
təĢkilatçılarının, istifadəçilərinin, dövlət və yerli orqanların mara- ğını təĢkil etmək və idarə etmək
qabiliyyətini özündə əks etdirir. Buna görə də turizm sahəsi regionda digər sahələrin iqtisadi və sosial inkiĢaf
proqramları ilə uzlaĢdırılır. O cümlədən regionun ÜDM-u region əhalisinin məĢğulluğu, regiondan ixracat
potensialının yuksəldilməsi, turizmlə digər Ģirkətlər arasında təsərrüfat əlaqələrinin və əmək bölgüsünün
təĢkili, turizm məhsulunun istehsalçıları arasında bölgüsü planları tərtib olunur. Bu planlar bir sıra
göstəricilər, meyarlar və əsas vəzifə- lərlə uyğunlaĢdırılır. Bu göstəricilərə makroiqtisadi göstəricilər və
konkret sahə göstəriciləri daxildir
. Makroiqtisadi göstəricilər turizmin inkiĢafının ümumi iqtisadi artımda rolunu müəyyən edir, turizmin
investisiya tutumunu, orada iĢləyənlərin sayının əmək məĢğuliyyəti qabiliyyə- tində olmasının xüsusi
çəkisini müəyyən edir. Turizmin planlaĢmasının əsas prinsipi olaraq dövlətin himayəçilik siyasəti
formalaĢdırılır. Dövlətin normativ hüquq və aktları, onların istifadəsinin təĢkili, turizm prioritetlərinin dövlət
səviyyəli prioritetlərə uyğunlaĢdırılması və təbii ki, turizm sahəsi ilə məĢğul olan ayrı-ayrı sahələrin
vəzifələri həyata keçirilir. ĠxtisaslaĢma prosesi həmin regionlara planlaĢma istiqamə- tində ayrı-ayrı
prioritetlər üzrə subsidiyalar ayırmağa imkan verir və uyğun olaraq kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm sahələri
üçün obyektlərin tikilməsində nəzərə alınır. Turizm sahəsi daha çox regional xarakterli sahədir. Onun
coğrafiyası resurs tə- minatı, maliyyə potensialı və turizm marketinqinə uyğun olaraq təbii coğrafi Ģərait
regionlarda rəngarəngdir, çox Ģaxəlidir və bu çox Ģaxəli regional iqtisadiyyat kənd, Ģəhər problemləri, 176
xarici turistlərin və respublikadaxili turizmin inkiĢafının əsas motivini müəyyənləĢdirir. Təbii ki, yay, qıĢ
kənd mühitinə, iqliminə uyğun olaraq turizm obyektləri inkiĢaf etdirilir. Regionların sosial iqtisadi inkiĢafı
sosial demoqrafik vəziyyətin perspektivini müəyyənləĢdirir. MəĢğulluq səviyyəsi regionlarda nə qədər
yuxarıdırsa, bir o qədər davamlı inkiĢaf xarakterikdir, məskunlaĢma problemləri həll olur, regionların
iqtisadiyyatı daha dayanıqlı, müntəzəm artan və öz potensialına uyğun sahələrin inkiĢaf etdirilməsinə imkan
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yaradır. MəskunlaĢma prosesi hər bir regionun kompleks inkiĢafının tərkib hissəsidir. Regionlarda iqtisadi
potensialla əhali məĢğulluğunun birgə inkiĢaf etdirilməsi iĢ qüvvəsinin qıtlığını azaldır, əhali miqrasiyası
minimuma endirilir. MəskunlaĢma həyat səviyyəsi və sosial infrastrukturanın inkiĢafı ilə bağlıdır. Aparılan
siyasət dünyada və bizim respublikada islahatlar Ģəraitində regionların iqtisadi inkiĢaf səviyyəsini
mərkəzlərin iqtisadi inkiĢaf səviyyəsinə çatdırmaqdan ibarətdir. Ancaq qeyd edək ki, bu yaxınlaĢma optimal
ən əlveriĢli, iqtisadi cəhətdən səmərəli və sosial durum baxımından effektli olmalıdır. Regionlarda bir sıra
sosial obyektlər mülkiyyət formasından asılı olmayaraq əhali tələbatına uyğun olmalıdır və müəyyən sosial
iqtisadi normativləri təmin etməlidir, o cümlədən səhiyyə obyektləri, təhsil müəssisələri, yol təsərrüfatı,
enerji ehtiyatları, içməli su problemləri, telefon rabitələri normativlərə uyğun olmalıdır. Planlar
göstəricilərinə görə, əhatə dairəsinə görə və qərar qəbulunun xarakterinə görə icmal planlar və konkret
məhsullar üzrə tərtib olunur. Turizm sferası fəaliyyət dairəsidir. Regional turizmin region, sahə və fəaliyyət
növünün sistemli təsviridir. Təbii ki, xarakter etibarilə turizmin təĢkili və planlaĢması dövlətin iqtisadi və
sosial statistikasının əsasını təĢkil edir. Strateji əhəmiyyət kəsb edərək turizm sahəsinə ayrılan vəsaitlərlə
turizmdə sahibkarlığa güzəĢtli kreditlər tətbiq olunur. Turizm iqtisadi təhlükəsizliyin, ərazi təhlükəsizliyinin
tərkib hissəsidir. Regionda turizmin inkiĢafı üçün xüsusi orqanlar yaranır. Digər orqanların turizmlə bağlı
əsas vəzifələri və səlahiyyətləri müəyyən edilir. Turizm azad iqtisadiyyatın, azad fəaliyyətin sahə strukturu
olmaqla bir sıra qanunla tənzimlənir. Turizmin inkiĢafının statistikası rəqabət mühiti Ģəraitində onun idarə
olunmasına ayrılan vəsaitlərlə tənzimlənir. Turizm idarəçiliyi çevik sistemli və perspektiv qərarların qəbulu
ilə bağlıdır. Turizm fəaliyyəti hüquqi və fiziki Ģəxslərin təsnifatının formalaĢmasını əmələ gətirir. Hər bbr
turist təĢkilatı biznes planı tətbiq edir və sahibkarlıq fəaliyyəti kimi vergi orqanlarına təqdim edir. Müasir
Ģəraitdə vergi vahid pəncərə sistemi əsasında turizmin sahibkarlıq fəliyyəti kimi qeydiyyata alınması, onun
lisenziyalaĢdırılması, biznes planı, dövlətə verilən vergilərin sayı, miqdarı müəyyənləĢir. Turizmin
inkiĢafının planlaĢması isə onun perspektiv, səmərəli yollarının seçilməsi ilə bağlıdır. Ona görə də turist
fəaliyyəti ilə məĢğul olan Ģirkətlərə turist müəssisəsinin biznes planının tərkibində, onun perspektivində
dəyiĢikliklərin səmərəli variantların həyata keçirmək üçün elmi əsaslarla qurulmuĢ proqnozların verilməsinə
icazə verilir. Turizm idarəçiliyi beynəlxalq planlaĢma iqtisadi sistemi ilə bağlıdır. Bu məqsədlə turist
Ģirkətlərinin birbaĢa baĢqa dövlətlərlə və yaxud baĢqa Ģirkətlərlə əlaqəsi cari və perspektiv dövrlər üçün tərtib
olunur. Beynəlxalq turizmin regionlarda inkiĢafı xarici kapitalın turist regionlarına axınına və turist
xidmətinin təĢkilində digər sahələrin məhsullarını və yaxud potensialını tuirzm dövriyyəsinə cəlb etməyə
Ģərait yaradır. Ona görə də potensialı olan dövlətlər turist əməkdaĢlıqlarına daxil olmaqla özünün real bazar
sferasını geniĢləndirir və təbii resursların istifadəsində əlveriĢli xidmət sferası yaradır. Dövlət tənzimləyici
rolunu turizm və regional maraqların qovuĢmasında həll edir. Tənzimləmə istiqamətləri istehsal, bölgü və
regionda istehlak sferasına yönəldilir. Ġstehsalın geniĢlənməsi yolu ilə dövlət gəlirlərinə daxil olan vergiləri
artırmaq və regionda əhalinin gəlirlərini yüksəltmək məqsədini güdür. Ġstehsal yolu ilə bazar diktəsinə uyğun
məĢğulluq sahə növləri formalaĢır. Ġstehsalın inkiĢafı infrastruktur problemlərini həll edir. Belə ki,
regionlarda turizmin inkiĢafı kənd təsərrüfatının, təbii sərvətlərin, ev təsərrüfatının, tikintinin, yol
təsərüfatının inkiĢafına təsir edir və dövlət büdcə vasitəsilə, yaxud kreditlər vermək yolu ilə birbaĢa bu
sahələrin inkiĢafına təsir edir, onların maliyyə mənbələrinin avadanlıqla təmin olunmasını təĢkil edir.
Sahibkarlara kömək məqsədilə kiçik və orta sahibkarlıq üçün dövlət büdcəsindən ildə 10 milyona manata
qədər vəsait ayrılır. Vergi formaları ilə dövlət regionlarda yaĢayan əhalinin fərdi gəlirlərinin formalaĢmasına
köməklik göstərir. Ünvanlı sosial yardım regionda yaĢayan yoxsulların sayı, onların funksiyası dövlət üçün
həmin regionda resursların istifadəsinə Ģərait yaratmaqdır. Bu məqsədlə investisiya proqramları, investisiya
fondu yaradılmıĢdır. Bu fondun əsas məqsədi investisiya proqramları tərtib etməkdir. Azərbaycan
respublikasında son 3 ildə investisiya fondu yaradılmıĢdır. Bu fondun əsas məqsədi investisiya sahələrinin, o
cümlədən turizmin inkiĢafına dəstək olmaqdır. Fondun idarə mənbəyi respublikada mövcud olan gəlirlərin
yuxarı olmasıdır. Regional turizmin idarə edilməsi makrosəviyyədə, ərazi və müəssisə səviyyəsində baĢ
verir. Makrosəviyyədə turizmin idarəçiliyi üçün konseptual istiqamətlər hazırlanır, turizm sahibkarlığını
stimullaĢdıran maliyyə mənbələri müəyyənləĢir, turizmin beynəlxalq əlaqələri və ölkədaxili investisiya
mənbələri tapılır. Turizmin inkiĢafında yeli orqanların, bələdiyyələrin, nazirliyin vəzifələrini müəyyən edən
qanunlar Nazirlər Kabineti tərəfindən Ģərait və normativlər tətbiq olunur. Qlobal səviyyədə turizmin
təhlükəsizliyi turistlərin qida və məiĢət Ģəraitinin yaxĢılaĢdılması üçün həyata keçirilən rejimlər, o cümlədən
gömrük, mühafizə və təhlükəsizlik problemləri həll olunur. Dövlət səviyyəsində turizmin idarəçiliyi dövlət
mexanizmləri və beynəlxalq səviyyəli tələblərə uyğun qəbul olunan qanunlar, müqavilələr istifadə olunur.
Turizmin inkiĢafının kompleks yanaĢma metodologiyası bu sahə ilə bağlı olan digər sahələrin, o cümlədən
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sənayenin, kənd təsərüfatının , regionların, tikintinin, mənzil məiĢət Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması üçün dövlət
infrastruktur layihələri hazırlayır. Hər bir regionda məhsuldar qüvvələrin yerləĢməsi üçün tələbatın
geniĢlənməsi məqsədilə dövlət investisiya layihələri hazırlayır. Turizmin inkiĢafının, onun region təminatının
əsas istiqaməti xarici və daxili investisiyaların cəlb olunmasına yaradılan Ģəraitdir. Ona görə də respublikada
sahibkarlıq fondu, investisiya fondu və regionlarıın sosial inkiĢafı üçün ayrılan dövlət vəsaitləri turizmin
dövlət siyasətini formalaĢdırır. Təbii resurslara əsaslanan sahibkarlıq həmin resursların istehsalı üçün ayrılan
vəsaiti tələb edir. Mənfəətin bir hissəsi vergi və ödəmələr yolu ilə dövlətin büdcəsinə və yerli büdcəyə daxil
olur, digər hissəsi əmək haqqı xərclərini, digər hissəsi isə innovasiya, maddi texniki baza, otelçilik,
infrastruktur obyektlərinin tikilməsinə yönəldilir. Turizm sahibkarlığında ilkin fəaliyyət üçün heç də
binaların, yolların təminatı vacib deyil, çünki regionda uzun illər formalaĢmıĢ komplekslərdən istifadə etmək
yolu ilə fəaliyyət göstərmək olar. Ona görə də sahibkarlıq lisenziya aldıqda öz ətrafında olan
komplekslərdən, potensiallardan istifadə yollarını göstərir, icarə haqlarını müəyyən edir və uyğun olaraq bu
istiqamətlərdə xərclərini müəyyən edir. Turizm sferası təbii sərvətlərdən, tarixi abidələrdən xeyli asılıdır.
Təbii ki, bu Ģəraitdən həm turizm məqsədi üçün istifadə olunur, həm də digər məqsədlər üçün əlveriĢlidir.
Sahibkarlar arasında iqtisadi cəhətdən əsas maraq prinsipi eyni məsrəflərdə müxtəlif gəlirlər əldə etmək
qabiliyyəti inkiĢaf etdirilir. Bununla yanaĢı subsidiyaların verilməsi və ya uzunmüddətli tikinti infrastrukturu
layihələrinə qoyulan vəsaitlərə kreditlər verilməsi sahibkarlığa marağı artırır və öz xüsusi vəsaitlərini bu
sahibkarlığa yönəltməyə sövq edir. Hər bir sahibkar öz xüsusi vəsaitləri ilə yanaĢı digər vəsaitlərin, digər
subsidiyaların vəsaitlərinin turizm dövriyyəsinə cəlb edilmə- sinə imkan yaradır. Təbii ki, bu təsərrüfat
əlaqələri, ümumi qaydalar, müqavilələr və gəlirlərin əlveriĢli bölgüsü ilə təmin olunur. Regional turizmin
idarə edilməsi makrosəviyyədə, ərazi və müəssisə səviyyəsində baĢ verir. Makrosəviyyədə turizmin
idarəçiliyi üçün konseptual istiqamətlər hazırlanır, turizm sahibkarlığını stimullaĢdıran maliyyə mənbələri
müəyyənləĢir, turizmin beynəlxalq əlaqələri və ölkədaxili investisiya mənbələri tapılır. Turizmin inkiĢafında
yeli orqanların, bələdiyyə- lərin, nazirliyin vəzifələrini müəyyən edən qanunlar Nazirlər Kabineti tərəfindən
Ģərait və normativlər tətbiq olunur. Qlobal səviyyədə turizmin təhlükəsizliyi turistlərin qida və məiĢət
Ģəraitinin yaxĢılaĢdılması üçün həyata keçirilən rejimlər, o cümlədən gömrük, mühafizə və təhlükəsizlik
problemləri həll olunur. Dövlət səviyyəsində turizmin idarəçiliyi dövlət mexanizmləri və beynəlxalq
səviyyəli tələblərə uyğun qəbul olunan qanunlar, müqavilələr istifadə olunur. Turizmin inkiĢafının kompleks
yanaĢma metodologiyası bu sahə ilə bağlı olan digər sahələrin, o cümlədən sənayenin, kənd təsərüfatının ,
regionların, tikintinin, mənzil məiĢət Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması üçün dövlət infrastruktur layihələri
hazırlayır. Hər bir regionda məhsuldar qüvvələrin yerləĢməsi üçün tələbatın geniĢlənməsi məqsədilə dövlət
investisiya layihələri hazırlayır. Turizmin inkiĢafının, onun region təminatının əsas istiqaməti xarici və daxili
investisiyaların cəlb olunmasına yaradılan Ģəraitdir. Ona görə də respublikada sahibkarlıq fondu, investisiya
fondu və regionlarıın sosial inkiĢafı üçün ayrılan dövlət vəsaitləri turizmin dövlət siyasətini formalaĢdırır.
Dövlət siyasəti ümumi iqtisadi artım regionun iqtisadi və sosial potensialının iqtisadi dövriyyəyə cəlb
olunması kontekstində həll olunur və dövlət turizm sferasında digər sahə- lərə nisbətən daha çox təminatçı
rolunu oynayır. Bu məqsədlə dövlətin turizm siyasəti sosial mahiyyətinə görə digər sahələrin inkiĢafına
aparıcı həlqə kimi təsir edir və sahibkarlar turizm sferasında təminatın yüksək olmasını, onun maliyyə maddi
kadr potensialının dövlət tərəfindən tənzimləməsini bilərəkdən turizm risklərini artırırlar. Dövlət idarəçiliyi
turizm sferası üçün kadr potensialını, təhsil sistemini, turizmin idarəçiliyində innovasiyanı, turizmin dünyəvi
beynəlxalq səviyyəli statusunu formalaĢdırır. Dövlət resursları birbaĢa və dolayısı yolla bu sahənin təĢkili və
inkiĢafına yönəldilir. Turizmin infratsruktur bazası sahibkarlıq fəaliyyəti ilə mümkün deyil. Bu ancaq dövlət
proqramları əsasında baĢ verir. Dövlət idarəçiliyi qanunların, onların reallaĢması üçün zəruri olan
mexanizlərin təĢkilinə və təkmilləĢməsinə yönəldilir. Turizm qanunları sahə və ərazi qanunları kimi
funksional mexanizmləri idarəetmə xüsusiyyətlərinə görə ixtisaslaĢır. ĠxtisaslaĢma dövlət maraqları, yerli
maraqlar və turist sahibkarlarının, müəssisələrin fəaliyyəti arasında stimul yaradan prinsiplərə əsaslanır. Belə
ki, turizm müəssislərinin rəqabət mühiti turizmdə sahibkarlığa təĢəbbüskarlıq, turizm gəlirlərində ədalətli
maraqların qorunması və turizm məhsulunun təkrar istehsal bölgüsünü bütövlükdə iqtisadi siyasətin effektli,
səmərəli formalaĢması deməkdir. Dövlətin rolu onun sosial mahiyyətində daha qabarıq rol kimi
qiymətləndirilir. Dövlət strateji planlaĢma obyekti olaraq turizmin inkiĢafını dövlət proqramına salır. O
proqramın tərkibində cari və perspektiv imkanları azad rəqabət Ģəraitində turizm dövriyyəsinə cəlb etməkdə
imkan yaradır. Hər bir regionda turizm potensialının tərkibinə uyğun olaraq onun istifadəsinin funksional
sistemi və proqramları dövlət proqramı statusuna malik olur. Müasir Ģəraitdə turizm sahibkarlığı digər
sahələrlə yanaĢı pəncərə sistemi ilə idarə olunur. Belə ki, turizmin biznes planı onun əsas vəzifələri turizmin
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perspektivi haqqında vergi orqanları tərəfindən 3 gün müddətinə qədər qeydiyyata alınır və lisenziya verilir.
Dövlətin idarə sistemi daha çox aparıcı, qlobal məqsədlərə yönəldilir. Bu məqsədlər içərisində ən əsası rifah,
həyat səviyyəsi problemləridir. Yoxsulluğun azaldılması, yeni iĢ yerlərinin açılması və ölkəyə turizm yolu ilə
kapital axının təmin edilməsi idarə sisteminin əsasıdır. Turizmin müəssisədaxili planlaĢması regionda ayrıayrı turist fəaliyyətləri üzrə baĢ verir. Ġlkin növbədə hər bir regionda turistlərin strukturu, onların sosial
demoqrafik tərkibi, motivizasiyası qiymətləndirilir. Turizm müəssisəsi üçün zəruri olan Ģərait və bu Ģəraiti
yaradan resurslar, imkanlar qiymətləndilir. Müəssisənin biznes planında turist məhsulunun miqdarı,
keyfiyyəti, xidmətçilərin sayı və zəruri olan sahədaxili ötürmələr, nisbətlər planlaĢdırılır. Hər bir turist
müəssisəsində plan kommersiya gəlirləri baxımından qiymətləndirilir. Rentabelli turist məhsulu iqtisadi
baxımdan biznes planın əsasını təĢkil edir. Turizm fəliyyətinin biznes planı sosial fəliyyətlərlə də ölçülür.
Yol təsərrüfatı, otelçilik, ticarət müəssisələri, ev təsərrüfatı və digər sosial infrastruktur obyektlərinin
sahibindən asılı olmayaraq regionun inkiĢafı biznes planlaĢmasında sosial nəticələr, sosial effektlər kimi
qiymətləndirilir.
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Цель работы – финансовая деятельность сопряжена с многочисленными рисками. Риски выделяются в особую группу и играют значительную роль в общем «портфеле рисков» предприятия. В
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ĠĢin məqsədi - maliyyə fəaliyyətləri çoxsaylı riskləri əhatə edir. Risklər xüsusi bir qrupda yerləşdirilir və
müəssisənin ümumi risk portfelində əhəmiyyətli rol oynayır. Bir müəssisənin maliyyə risklərini idarə etmək
üsulları sistemində əsas rol xarici və daxili risklərin zərərsizləşdirilməsi mexanizmləri ilə oynanır.
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DIVERSIFICATION STRATEGIES
Financial activities involve numerous risks. Risks are allocated in a special group and play a significant
role in the overall “risk portfolio” of an enterprise. In the system of methods for managing financial risks of
an enterprise, the main role is played by external and internal risk neutralization mechanisms.
Keywords: diversification, national economy, financial risks, diversification activities, increased
effectiveness
Проблема точной проверки того, повысит ли диверсификация биржевую стоимость акций, состоит в необходимости вынести умозрительное суждение о том, насколько хорошо будет работать диверсифицированный бизнес. Сравнения действительных показателей работы с гипотетическими, отражающими ту работу, которая могла бы быть выполнена при определенных обстоятельствах, никогда не бывают вполне удовлетворительными и, кроме того, они представляют собой оценки, сделанные до наступления фактических событий. Руководители, формулирующие стратегии, должны
принимать решения о диверсификации на основе ожиданий, однако не следует исключать попытки
оценить влияние конкретного действия на биржевую стоимость акций. Корпоративные стратегии
позволяют оценить, способно ли данное действие повысить рыночную стоимость акций, с помощью
трех тестов:
Тест на привлекательность. Выбранная для диверсификации отрасль должна быть настолько
привлекательной, чтобы устойчиво давать высокие доходы на инвестиции. Привлекательность какойлибо отрасли зависит в основном от наличия благоприятных конкурентных условий и рыночной
окружающей среды, подходящей с точки зрения долгосрочной прибыльности. Такие индикаторы, как
быстрый рост или интересная продукция, не являются надежными признаками привлекательности.
Тест на стоимость входа. Стоимость входа в целевую отрасль не должна быть настолько высокой, чтобы погасить потенциал хорошей прибыльности. Однако здесь может иметь место ситуация,
называемая "Уловкой 22". Чем более привлекательна отрасль, тем выше может быть стоимость проникновения в нее. Барьеры перед начинающими компаниями почти всегда высоки. В противном случае, т.е. в случае низких барьеров, под натиском желающих занять место на новом рынке отрасль
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быстро потеряла бы потенциал высокой прибыльности. Таким образом, приобретение компании. Уже
работающей на рынке, обычно может быть осуществлено только за высокую цену из-за привлекательности отрасли. Дорогой вход подрывает потенциал роста рыночной стоимости акций.
Тест на улучшение. Диверсифицированная компания должна добавить определенное конкурентное преимущество тому бизнесу, в который она входит, или новый бизнес должен предоставить
дополнительное конкурентное преимущество прежнему бизнесу компании. Возможность создать
устойчивую конкурентоспособность там, где ее раньше не было, означает, что существует также возможность повысить прибыльность и рыночную стоимость акций.
Диверсификационные действия, удовлетворяющие условиям всех перечисленных тестов, имеют
большой потенциал для обеспечения долгосрочной высокой биржевой стоимости акций.
После принятия решения о диверсификации следует выбрать один из нескольких альтернативных путей. Существует множество различных стратегических подходов. Стратегии вертикальной интеграции могут участвовать в этом процессе в зависимости от степени, с которой интеграция вперед
или назад укрепляет конкурентную позицию первой компании или помогает ей сохранить уже имеющуюся конкурентоспособность. Когда диверсификация становится серьезным стратегическим выбором, необходимо принять решение о том, как она будет осуществлена: с родственными видами
бизнеса, с неродственными или при сочетании этих двух случаев. После осуществления диверсификации задача руководства будет заключаться в определении того, каким образом управлять видами
бизнеса, в которые компания сделала капиталовложения. При создании и управлении диверсифицированным бизнесом, руководители сталкиваются с стратегическими проблемами.
Шесть стратегий диверсификации:
Стратегии внедрения в новые отрасли. Приобретение, создание новой компании и совместное
предприятие.
Стратегии родственной диверсификации.
Стратегии неродственной диверсификации.
Стратегии исключения и ликвидации.
Стратегии обновления компании, сокращения и реструктуризации.
Стратегии многонациональной диверсификации.
Первые три пункта определяют пути диверсификации, а последние - стратегии укрепления позиций и улучшения работы уже диверсифицированных компаний.
Вход в новый бизнес может иметь одну из трех форм: приобретение, создание новой компании
внутри старой и совместное предприятие. Приобретение уже существующего бизнеса - это наиболее
популярное средство диверсификации в другую отрасль, преимущество которого заключается в
наиболее быстром выходе на целевой рынок. В то же время этот способ помогает проводящей диверсификацию компании преодолеть такие барьеры на входе, как необходимость: приобретения технологического опыта: установления взаимоотношений с поставщиками: достижения такой величины,
которая позволила бы повысить эффективность и добиться удельных затрат на единицу продукции,
соответствующих показателям конкурентов, осуществления значительных затрат на рекламу и продвижение продукции для приобретения известности на рынке, признания продукции и обеспечения
необходимого объема сбыта. Во многих отраслях создание нового предприятия и попытки приобретения знаний, ресурсов, достаточного масштаба производства и рыночной репутации, необходимых
для того, чтобы стать эффективным конкурентом, могут потребовать многих лет и решения всех проблем, связанных с созданием и введением в действие нового предприятия.
Однако нахождение именно той компании, которую следует приобрести, часто оказывается
очень трудной задачей. Серьезная дилемма, встающая перед компанией, намеревающейся совершить
покупку, заключается в выборе между успешной, но дорогостоящей компанией, и едва выживающей,
но дешевой компанией. Если покупатель мало знает о другой отрасли, но обладает солидным капиталом, то для него лучшим выбором будет приобретение надежных фирм с хорошими позициями на
рынке, если, конечно, цена не окажется неразумно высокой. Однако если покупатель видит перспективные пути преобразования слабой фирмы в сильную, имеет для этого деньги, ноу-хау и терпение,
то слабая компания может оказаться лучшим объектом для долгосрочных инвестиций.
Тест на стоимость входа требует, чтобы ожидаемый поток прибыли приобретаемого бизнеса создавал привлекательный доход на общие затраты на покупку и на любые новые капиталовложения,
необходимые для поддержания или расширения его деятельности. Высокая цена покупки может сде-
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лать невозможным или очень трудным выполнение условий теста. Например, предположим, что цена
приобретения компании составляет 3 млн. долл. и бизнес вырабатывает прибыль после уплаты налогов в размере 200 тыс. долл. на вложенный в акции 1 млн. долл. (20% годовой доход). Простые арифметические вычисления показывают, что прибыли приобретаемого бизнеса должны быть увеличены
в три раза, чтобы покупатель мог заработать те же 20% прибыли на 3 млн. долл., затраченных на покупку, которые прошлый владелец получил со своего 1 млн. долл., вложенного в акции. Увеличение
прибылей фирмы с 200 до 600 тыс. долл. может потребовать нескольких лет, а также дополнительных
инвестиций, на которые покупатель также должен будет получить 20%-ный доход. Поскольку владельцы успешно работающих и растущих компаний обычно требуют такую цену, которая отражает
перспективы получения прибыли в будущем, при подобных покупках обычно бывает довольно легко
не выполнить тест на стоимость входа. Стремящаяся к диверсификации компания не должна рассчитывать на то, что она сможет купить желаемую компанию в привлекательной отрасли по цене, которая еще будет допускать адекватные доходы на инвестиции.
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AZƏRBAYCAN ĠQTĠSADĠYYATININ DÜNYA
TƏSƏRRÜFAT SĠSTEMĠNDƏ YERĠ
Məqalədə Müasir dünya təsərrüfat sisteminin formalaşması, müasir dünya təsərrüfatını şərtləndirən
amillər, milli iqtisadiyyatın ümumdünya iqtisadiyyatında yeri. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin intesiv
inkşafda olması. Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutması üçün potensial
imkanlarının dərinləşdirilməsi istiqamətində gördüyü işlər. Azərbaycanda xalq təsərrüfatının
infrastrukturları haqqında. Azərbaycanın Dünya təsərrüfat sisteminə fəal inteqrasiyası işıqlandırılmışdır.
Nəticə olaraq Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu, onun parlaq gələcəyə doğru atdığı uğurlu
addımlardan bəhs olunur.
ACAR SÖZLƏR: Dünya təsərrüfat sistemi. İqtisadi potensial. iqtisadi siyasət. Iqtisadi inteqrasiya. İxrac
potensialı.
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Бакинский Государственный Университет
МЕСТО АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЭКОНОМИКИ
В СИСТЕМУ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье освещаются формирование современной мировой экономической системы, факторы,
способствующие современному мировому хозяйству, место национальной экономики в всемирной
экономике, интенсивное развитие международных экономических отношений, труд Азербайджана в
сфере углубления потенциальных возможностей для занятия достойного места в системе международных отношений, об инфраструктурах сельского хозяйства в Азербайджане, активная интеграция Азербайджана в Систему мирового хозяйства.
В конце говорится о недавно созданных экономических секторах Азербайджана и их будущих
перспективах развития.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мировая экономическая система. Экономический потенциал. Экономическая политика. Экономическая интеграция. Экспортный потенциал.

Zahra SAMADOVA
PhD in Economics, AssociatProfessor
Baku State University
THE PLACE OF AZERBAIJAN`S ECONOMY
IN THE WORLDS ECONOMY SYSTEM
The article highlights the formation of the modern world economic system, the factors contributing to
the modern world economy, the place of the national economy in the world economy, the intensive
development of international economic relations, the work of Azerbaijan in deepening the potential for
taking up a decent place in the system of international relations Azerbaijan, the active integration of
Azerbaijan into the World Economy System.
At the end, they talk about the newly created economic sectors of Azerbaijan and their future
development prospects.
KEYWORDS: World Economic System. Economic potential. Economic policy. Economic integration.
Export potential.
Dünya təsərrüfat sistemi milli iqtisadiyyatların qarĢılıqlı əlaqəsini və onları bir-birləri ilə birləĢdirən
amilləri özündə ehtiva etməkdədir. Müasir dünya təsərrüfatının formalaĢması əsas etibarı ilə kapitalist
münasibətlərinin inkĢafı ilə bağlı olmuĢdur. Dünya iqtisadiyyatını və ondakı prosesləri anlamaq üçün ilk
öncə milli iqtisadiyyat anlayıĢını izah etmək iazımdır. Milli iqtisadiyyat beynəlxalq iqtisadiyyatla qrarĢılıqlı
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əlaqə və aslılıqda olan ayrı- ayrı ölkələrin inzibati sərhədləri üzrə, təbii-coğrafi, sosial-iqtisadi və texnikitexnoloji fərqlərə görə bölünən müstəqil təsərrüfat sistemidir. Hər bir ölkənin milli iqtisadiyyatı ümumdünya
iqtisadiyyatının bir hissəsini təĢkil edir. Hər bir xalq öz milli iqtisadiyyatının məzmununu, mahiyyətini,
xarakterik cəhətlərini inkĢaf qanunauyğunluqlarını bilməlidirlər ki, onun formalaĢması prosesində fəal iĢtirak
edə bilsin.
Ġstesalın strukturunun milli mənafeyə uyğun qurmaq üçün Azərbaycanın geniĢ iqtisadi potensialı vardır.
Ölkənin iqtisadi inkĢafı hər Ģeydən öncə onun iqtisadi potensialı ilə bağlıdır. Kompleks inkĢaf dedikdə
mövcud iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə baĢa düĢülür. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan
respublikası öz iqtisadi inkĢafına elə kompleks yanaĢması nəticəsində milli iqtisadiyyatını inkĢaf etirərək
beynəlxalq miqyasda diqqəti özünə cəlb etdi. Azərbaycan iqtisadiyyatına dünya ölkələrinin marağı artdı və
bu gün də dünya ölkələri azərbaycanla iqtisadi əməkdaĢlığa maraqlıdır.[9.s.35]
Azərbaycanın iqtisadi siyasətinin ən baĢlıca iqtisadi siyasi istiqamətlərindən biri müstəqil dövlətin
neft strategiyasının hazırlanması olmuĢdur ki, bunun da müəllifi Ulu Öndər Heydər Əliyev olmuĢdur. Bu
strategiyanın həyata keçirilməsinə 1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan respublikasının Dövlət Neft
ġirkəti ilə dünyanın aparıcı ölkələrinin (ABġ,Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, Yaponiya və
Səudiyyə Ərəbistanı)ən məĢhur neft Ģirkətləri (AMOKO, BP, Mak Dermott, Yunokal, Lukoyl, Statoyl,
Ekson, Türkiyə petrolları, Penzoyl,Ġtoçu, Remko, Delta) arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan bölməsindəki
―Azəri‖, ―Çıraq‖ və ―GünəĢli‖ yataqlarının birgə iĢlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında fəaliyyət
müddəti 30 il olan ―Əsrin Müqaviləsi‖ adlanan müqavilənin imzalanması ilə baĢlanmıĢdır . Bu müqavilə
ölkəyə külli miqdarda xarici investisiyanın axınına səbəb olmuĢdur. Çox böyük iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən
bu müqavilə Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarını bütün dünyanın üzünə açdı və Azərbaycanın potensial
inkĢafına stimul verdi.
Ümumiyyətlə milli iqtisadiyyat haqqında aydın təsəvvürə malik olmaq lazımdır.
Ġqtisadiyyatın müstəqil milli əsaslarının yaradılmasında dörd əsas zəruri Ģərtə əməl olunmalıdır.
1.Ərazi birliyinə
2. Ərazi əmək bölgüsünə
3. Ġqtisadi birliyə
4. Ġstehsalın kompleks inkĢafına nail olunmalıdır.
Müasir dünya təsərrüfatının xarakterik cəhətlərindən biri beynəlxalq iqtisadi münasibtlərin intensiv
inkĢafda olmasıdır. Bu özünü ölkələr, ölkə qrupları, ayr-ayrı firma və təĢkilatlar arasında iqtisadi
münasibətlərin geniĢlənməsində və dərinləĢməsində göstərirki, bunu da aĢağıdakı səbəblər Ģərtləndirir.
 Ġstehsalın beynəlmilləĢməsi, yəni onun milli çərçivədən kənara çıxması. milli iqtisadi sistemlər
arasında hərtərəfli və geniĢ həcmli əlaqələrin və qarĢılıqlı asılılığın inkĢaf etməsi.
 Elmi-texniki tərəqqi nəticəsində ictimai əmək bölgüsünün dərinləĢməsi və istehsalçılar arasında ən
müxtəlif əlaqələrin xüsusilə də texnoloji əlaqələrin güclənməsi.
 Regional inteqrasiya prosesinin sürətlənməsi nəticəsində bu prosesdə iĢtirak edən ölkələrin qarĢılıqlı
əlaqəsinin güclənməsi və onların iqtisadiyyatlarının açıqlığının artması.
 Qlobal problemlərin kəskinləĢməsinin bütün dünya ictimaiyyətinin bu problemlərin həlli üçün
səylərini birləĢdirməyə gətirib çıxarması.
Azərbaycan da Beynəlxalq Ġqtisadi Münasibətlər sistemində özünə layiqli yer tutmaq üçün potensial
imkanlarını dəyərləndirir və onlardan ən yüksək səviyyədə istifadə edərək özünü dünya miqyasında layiqli
tərəfdaĢ kimi tanıdır. Ümumiyyətlə iqtisadi potensiala aĢağıdakıları aid etmək olar.
1. Hər cür əmək vəsaitləri.
2. Hər cür əmək predmetləri.
3. Əmək ehtiyatları.
4. Ġstesala cəlb edilə biləcək ehtiyatlar.
5. Mövcud məcmuu ictimai məhsul.
6. Valyuta ehtiyatları.
7. Cəmiyyətin istehlak qabiliyyəti.
8. Elmi potensial.
Bunlarla yanaĢı cəmiyyətin iqtisadi potensialına qeyri-maddi istehsal dairəsinin təkrar istehsal prosesinə
xidmət edən sahələrini də daxil etmək olar.
Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanda istehsal fondlarının kəmiyyət və
keyfiyyətcə artmasında əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyiĢ olmuĢdur ki, bununla da ölkəmizin iqtisadi inkiĢaf
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tempi artmıĢ və MDB ölkələri arasında lider dövlətə çevrilmiĢdir. Ġqtisadiyyatın kompleks inkiĢafı, istehsalın
səmərəliliyinin yüksəldilməsi, xalq təsərrüfatının bütün sahələrində məhsulun keyfiyyətinin
yaxĢılaĢdırılması, güclü infrastrukturun olmasından xeyli asılıdır.
Yeni iqtisadi sistemə keçidi normal həyata keçirən Azərbaycan daimi olaraq beynəlxalq inteqrasiyaya
qoĢulur, və öz potensial imkanlarından istifadə edərək beynəlxalq inteqrasiyada fəal iĢtirak edir. Azərbaycan
iqtisadiyyatı bu gün ĢaxələnmiĢ formada fəaliyyət göstərir.
Hələ dünya bazarında neftin qiyməti aĢağı düĢəndə bütün dünyada elə fikir yaranırdı ki, Azərbaycan
iqtisadiyyatı böhran dövrü yaĢayacaq, ölkə iqtisadiyyatı iflasa uğrayacaq. Amma prezident Ġlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkənin strateji yol xəritəsi müəyyənləĢdirildi. Ölkədə tez bir zamanda vacib islahatlar aparıldı.
Maliyyə və bank sistemində sağlamlaĢdırılma prosesi həyata keçirildi.
Qeyri neft sektorunun inkĢaf etdirilməsi, ixracyönlü rəqabətqabiliyyətli məhsulların istesal edilməsi
,sahibkarlığın, turizmin, kənd təsərrüfatının və qeyri neft sektorunun digər sahəlırinin inkĢafında mühüm
addımlar atılıb. Ölkəmizin dünyada iqtisadi nüfuzu artmaqdadır. Artıq onun Ģahidiyik ki, Azərbaycan
iqtisadiyyatı özünün inkĢaf mərhələsini yaĢayır. Belə ki, 2003-cü ildən indiyə qədər ölkəmiz möhtəĢəm
nəaliyyətlər qazanan ,müstəqil beynəlxalq siyasət yeridən, milli maraqlarını qoruya bilən beynəlxalq aləmdə
öz yerini tutmuĢdur. Azərbaycanın Benəlxalq aləmdə bir Ģox təĢkilatlara üzv seçilməsi də onun dünya
miqyasında nüfuzlu ölkə kimi taninmasına sübutdur .Ölkəmiz müstəqil dövlət kimi BirləĢmiĢ Millətlər
TəĢkilatı, Avropa təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı, Avropa ġurası, Ġslam Konfransı TəĢkilatı ,Müstəqil
Dövlətlər Birliyi və təĢkilatlara üzv oiub. Azərbaycan həmçinin NATO və Avropa Birliyi kimi qurumlarla da
əməkdaĢlığı ,eləcə də antiterror koalisiyası tərkibində fəaliyyətini durmadan inkĢaf etdirir.
Bu təĢkilatlarda və regional təĢəbbüslərdə iĢtirakı ilə Azərbaycan Respublikası öz milli maraqlarını
gerçəkləĢdirir.
Azərbaycanda neft-qaz sahəsində həyata keçirilən düĢünülmüĢ strategiya nəticəsində ölkəmiz nəinki
regionun aparıcı dövlətinə ,eyni zamanda Avropanın enerji təhlükəsizliyinin baĢlıca təminatçılarından biri
kimi çıxıĢ edir.
Bu illər ərzində Bakı –Tbilisi – Ceyhan neft, Bakı –Tbilisi –Ərzurum qaz kəmərlərinin istismara
verilməsi, eləcədə bu ilin ən böyük layihələrindən sayılan TANAP-ın istismara verilməsi, 2020-ci ildə
istismarı nəzərdə tutulan TAP layihəsi, ġimal- Cənub və ġərq –Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması,
Azərbaycanı Avroatlantik məkanda həm mühüm tranzit ölkəyə ,həm də nəhəng iqtisadi layihələrin
təĢəbbüsçüsünə ,təĢkilatçısına Ģevirməklə yanaĢı onları bacarıqla reallaĢdıran etibarlı tərəfdar kimi
tanıtmıĢdır.
TANAP layihəsi XXI əsrin çox əhəmiyyətli layihəsi kimi qəbul olunur.Bu Layihə yalnız iqtisadi
cəhətdən deyil, siyasi əhəmiyyətə malik olan önəmli və unikal layihədir.
Siyasi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, burada iri dövlətlər iĢtirak edirlər vəo dövlətlərin iri Ģirkətləri
Azərbaycana sərmayə qoyurlar. Bu isə Azərbaycanda sabitliyi ,müstəqilliyi qorumaq üçün qrant rolunu
oynayır. Ġqtisadi əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki,Bu layihə ilə Azərbaycana 40 milyarda qədər sərmayə
qoyulur. Ölkəmizdə 35-36 min yeni iĢyerləri açılıb. Azərbaycana əlavə dvidentlər gətirilir.
Bu kəmər, həm də Bakı-Tbilisi-Ərzrum və ya ġahdəniz kəməri kimi tanınan və Türkiyə, Azərbaycan və
Gürcüstanı birləĢdirən mövcud Cənubi Qafqaz Kəmərinə bağlanır. Bundan sonra kəmər Türkiyədən
Yunanıstan, Albaniya və Adriatik dənizi boyunca Ġtaliyaya qaz nəql edən Transadriatik Kəməri ilə (TAP)
birləĢəcək.
Cənubi Qafqaz Kəməri, TANAP və TAP-la birlikdə Cənub Qaz Dəhlizi kəmər sisteminin tərkib
hissədir.
Azərbaycanın dövlət Ģirkəti SOCAR və Türkiyənin Botas Ģirkəti müvafiq olaraq TANAP-da 58 və 30
faiz paya mailk olacaqlar. 12 milyard dollara baĢa gələn bu layihədə qalan 12 faiz pay isə Britaniyanın neftqaz nəhəngi BP-ə məxsus olacaq.
Azərbaycan bu gün həm də qaz ixracatçısına çevrilib.Qazın nəql olunması üçün isə infrastruktur
mövcuddur. Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarını nəql edən 7 neft-qaz kəməri var.
Hazırda neft və neft məhsulları müxtəlif marĢrutlar üzrə Çin, ABġ. Ġngiltərə, Ġspaniya, Almaniya, Ġtaliya
daxil olmaqla dünyanın 30 ölkəsinə ixrac edilir. Ġri Beynəlxalq Ģirkətlər tərəfindən Azərbaycan neftinə maraq
gündə-günə artır. Artıq bir sıra neft emalı Ģirkətləri ARDNġ-lə xam neftin ixracına dair uzunmüddətli
müqavilələr bağlanmasına üstünlük verirlər. ARDNġ bu gün regionun ən iri, güclü neft Ģirkəti kimi tanınır.
ġirkət müvafiq istehsal güclərinə, inkĢaf etmiĢ xidmət sektoruna və böyük elmi- texniki potensiala malikdir.
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Neft –Qaz sektorunun, qeyri-neft sektorunun və Kənd Təsərrüfatının inkĢafı ölkə iqtisadiyyatının əsas
prioritetlərindəndir.
Azərbaycan hökuməinin Aqrar sahəyə göstərdiyi qayğı və diqqət danılmazdır. Belə ki dövlətimiz kənd
təsərrüfatı mülkiyyətçilərinə Göstərdiyi qayğı, güzəĢtli yardımların miqyasının artırılması, ocümlədən
vergidən azad olmaları ,lizinq xidmətləri və subsidiyaların verilməsi, bu sahənin inkĢaf tempinə mühüm
stimul verməkdədir. Respublikamızda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması iqtisadi strategiyanın əsas
hədəflərindən biridir. Odur ki hökumətimiz aqrar sahədə istehsal imkanlarının daha da yaxĢılaĢdırılması üçün
davamlı addımlar atır.
Nəqliyyat infrastrukturunun müasir tələblərə cavab verməsi üçün də ölkəmiz böyük layihələrə imza
atmaqdadır. Yeni magistral yollar çəkilmiĢ, Respublika əhəmiyyətli yollar isə təmir oiunmuĢdur. Heydər
Əliyev adına Beynəlxalq hava limanı yenidən təmir edilmiĢ, Naxçıvanda, Gəncədə, Lənkəranda və
Zaqatalada müasir tələblərə cavab verən aeroportlar tikilərək istifadəyə verilmiĢdir.
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının ,TRASEKA və ġimal-Cənub dəhlizində avtomobil yollarının
yenidən qurulması ölkə iqtisadiyyatının inkıĢafında mühüm amillərdən birinə çevrilmiĢdir.[12]
Bəli Azərbaycanda həyata keçirilən ĢaxələndirilmiĢ iqtisadi siyasət öz müsbət nəticəsini verməkdədir.
Artıq ölkəmiz əldə etdiyi uğurlara görə hətta Avropanın bir sıra dövlətlərini geridə qoyur. Beynəlxalq
qurumlar da ölkəmizin qazandığı uğurları təsdiq edir.
Belə ki, Azərbaycan Dünya Ġqtisadi Forumun (WEF) ―2017-2018 qlobal rəqabət indeksi‖ reytinqində 2
pillə yüksələrək, 35-ci sırada qərarlaĢıb. Ġsveçrənin Davos Ģəhərində keçirilən ənənəvi Dünya Ġqtisadi
Forumunda Azərbaycanın bu günkü iqtisadi imkanları önə çəkilərək dünyanın enerji təhlükəsizliyinin
təminatında artan rolu geniĢ təhlil edildi. Azərbaycana maraq Davos Ġqtisadi Forumunda qabarıq Ģəkildə
özünü büruzə verdi. Ölkəmizlə siyasi, iqtisadi, enerji sahəsində əməkdaĢlıqda maraqlı olan dövlətlərin sayı
artmaqdadır. Davos Ġqtisadi Forumunda bir daha qeyd olundu ki, son illər ölkəmizdə həyata keçirilən sosial –
iqtisadi islahatların əhəmiyyəti ,Azərbaycanın malik olduğu potensial qarĢılıqlı əməkdaĢlıq əlaqələrinin
inkĢafına öz müsbət təsirini göstərir. Azərbaycan investisiya cəlbediciliyini qorumaqla dünyanın
diqqətindədir. Azərbaycanın belə iqtisadi potensialı iqtisadiyyatın daha da inkĢafına imkan yaradır.
Dövlətimiz regionların inkĢafına da diqqətlə yanaĢir. Belə ki, Sosial –MəiĢət ,mədəni obyektlərin
tikilməsinin bütün ölkə coğrafiyasını əhatə etməsi regionların bu günkü inkĢafının baris nümunəsidir.[5.s.74]
Ölkədə iqtisadiyyatın bır Ģaxəsi olan sahibkarlığın inkĢafı daha da sürətlənmiĢdir. Sahibkarlara 2
milyard manatdan çox güzəĢtli kreditlər verilmiĢdir. Bu kreditlər və sahibkarların Ģəxsi vəsaitləri hesabına
minlərlə yeni müəssisə yaradılmıĢdır ki , bu da əhalinin iĢlə təmin edilməsi ilə iĢsizliyin qarĢısının
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alınmasına və qeyri – neft sektorunun inkĢafına böyük təkan vermiĢdir. Ölkə iqtisadiyyatının belə inkĢafı
neft-qaz amilindən asılılığı azaldır.
Son 15 ildə böyük iqtisadi islahatlar həyata keçirilmiĢdir. Bütün bu islahatların nəticəsi olaraq deyə
bilərik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkıĢafının qarĢısını almaq qeyri mümkündür.
Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inikĢaf etməkdə davam edir. Hazırda Dünya bazarında neftin
qiymətinin qalxması Azərbaycan iqtisadiyyatına öz töhfələrini verir. Eyni zamanda ölkədə qeyri-neft
sektorunun inkĢafının təmin edilməsi üçün dövlət tərəfindən qətiyyətli siyasət ,iradə nümayiĢ etdirilir. ―Made
in Azerbaijan‖ brendinin beynəlxalq miqyasda tanınması Azərbaycan iqtisadiyyatının inkĢafının bir daha
sübutudur.
Ġxrac əmsalı iqtisadi göstəricisi yüksək olarsa həmin ölkənin iqtisadi inkĢafından danıĢmaq olar. Bu gün
bizim ölkədən də məhsul ixracının artırılması üçün qətiyyətli addımlar atılır.
Bu məqsədlə zəruri infrastruktur o cümlədən loqostik mərkəzlər yaradılır qanunvericilik bazası
möhkəmləndirilir.
Azərbaycanda ÜDM-in həcmi 2018-ci ilin yanvar fevral ayında 11,5 milyard manata bərabər olub. Bu
da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,3 faiz çoxdur. AdambaĢına düĢən ÜDM 1178,7 manata çatıb.
Qeyri –neft sektorunun payına düĢən ÜDM-də 2,3 faiz artıb.
15 ilin iqtisadi göstəricilərinə nəzər salsaq deyə bilərik ki Azərbaycan öz iqtisadi dayanıqlığını təmin
edib.
Azərbaycanın gələcək inkĢafının yüksək səviyyədə davam etdirilməsi üçün ölkə rəhbərliyi tərəfindən
―Azərbaycan – 2020 gələcəyə baxıĢ‖ konsepsiyası hazırlanmıĢdır.
ġərq və qərb ,Orta Asiya – Qafqaz və Avropanı birləĢdirən neft, qaz, nəqliyyat - kommunikasiya
transmilli layihələrin mərkəzinə çevrilmiĢ Azərbaycan bu gün nəinki təkcə öz ölkəsinin problemlərinin
həllinə çalıĢır, eyni zamanda bütün dünya xalqlarının qarĢılıqlı əməkdaĢlığının regional inteqrasiyasının,
dünya qlobal enerji təminatının mühüm faktorlarından biri hesab olunur.[10.]
Qeyd olunanlar bir daha göstğrir ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləĢdirdiyi inkĢaf
strategiyası bu gün prezidentimiz cənab Ġlham Əliyevin rəhbərliyi altında çox uğurla həyata keçirilir. Bu da
Azərbaycanın sosial –iqtisadi həyatında çox mühüm nailiyyətlərə imkan yaradır. Bu gün Azərbaycan
Respublikası müasir Beynəlxalq Ġqtisadi Münasibətlər sistemində əməkdaĢlıq əlaqələrinin qurulmasına,
transmilli layihələrin reallaĢdırıcısı tək qlobal təhlükəsizlik məsələlərinə Avropanın enerji təhlükəsizliyiinə
öz töhfəsini verən fəal faktor və regional güc kimi qəbul edilməkdədir. Artıq Azərbaycan beynəlxalq
müstəvidə böyük nailiyyətlər qazanır və ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyi getdikcə
güclənməkdədir.
Bütün dediklərimizə nəticə olaraq tam əminliklə qeyd edə bilərik ki, cənab Prezident Ġlham Əliyev
tərəfindən həyata keçirilən milli inkiĢaf strategiyası sayəsində Azərbaycanın gələcəyi dinamik və inkiĢaf
etmiĢ ölkə kimi görünür və ölkəmiz yüksələn xətlə inkiĢaf edən iqtisadiyyata və parlaq gələcəyə sahibdir.
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Xarici ticarət siyasəti – öıkənin idxalat və ixracatına , bir sözlə xarici ticarət balansına birbaşa təsir
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Внешнеторговая политика - это государственная политика которая непосредственно влияет
на экспорт и импорт страны, иными словами на баланс внешней торговли. Внешнеторговая политика находится в центре внимания каждого государства и часто меняется в заивисмости от экономический факторов.
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GĠRĠġ:
Siyasət fərdi və kollekiv formalı və insanlara təbii formda mexsus olan məqsədlərdən , maraqlardan irəli
gələn bir hərəkətdir. Məqsədlərin qarĢıya qoyulması və maraqların təmin edilməsi bir istəkdir, həm də
məcburiyyətdir, zəruriyyətdir. Deməli siyasət bir forma və məzmun prosesi və vəziyyəti olaraq, istək və
zərurətdən irəli gələndir və ortsya çıxan fealiuyətdir. Xarici siyasət dövlət siyasətinin tərkibidir. Bu
baximdan da xarici ssiyasət də istək Və zərurrətdir. Dövlətin daxili və xarici siyasətini birləĢdirən amil və
vasitə ehtiyac və tələbatlara söykənən daxili maraqdır. Maraq iki siyasət istiqaməti arasında uyğunlaĢdırıcı,
uzlaĢdırıcı və bağlayıcı vasitə kimi çıxıĢ edir. Bu iki istiqaməti dövlətin vətəndaĢlarının maraqları, xalqın,
sakinlərin maraqları birıləĢdirir. Dövlət xarici siyasəti ona görə həyata keçirir ki, vətəndaĢlarının daxili (əsas)
və beynəlxalq maraqlarını (Ģaxələnən) təmin etsin. Bu nöqteyi-nəzərdən dövlətin ―dövlət‖ məzmununa
(əvvəlcə qeyd olunduğu kimi, burada həm də dövlət hakimiyyətini dövləti təmsil etməsi zamanı) həm də
daxildə və xaricdə münasibətləri təĢkil etmək, tənzimləmək və maraqları təmin etmək aiddir. Eyni və oxĢar
məzmunlu əsaslarla (ərazi, əhali, hakimiyyət, dövlət mülkiyyəti-burada həm də Ģəxslərin Ģəxsi mülkiyyətləri;
dövlət rəmzləri-gerb, bayraq, himn; atributları - milli pul vahidi, hakimiyyəti- idarəetmə aparatı) mövcud
olan siyasi birləĢmələri-vəhdətdən meydana gələn kompleksi ümumi anlayıĢ, ümumi məfhum olaraq
―dövlət‖ adlandırırıq. (Qeyd: dövlət və özəl mülkiyyət dedikdə, bu bölgüyə mütləq ölçülərlə yanaĢı, həm də
Ģərti aspektlərdən yanaĢmaq lazımdır. Rəsmi-hüquqi anlamda dövlət mülkiyyəti tərəflərə mənsub olmaq
baxımından dövlətə aid edilən mülkiyyət kimi baĢa düĢülür və onun üzərində dövlətin, yəni dövlət
hakimiyyətinin, sərəncam vermək hüququ qəbul olunur. Dövlətin mülkiyyətinə həm də vətəndaĢların (fiziki
və hüquqi Ģəxslərin) malik olduqları özəl mülkiyyəti aid etmək olar. Çünki vətəndaĢ dövlətin daxilindədir.
GeniĢ anlamda düĢündükdə, dərk edə bilmək olur ki, dövlət mülkiyyəti və vətəndaĢ mülkiyyətindən ibarət
olan dövlətin mülkiyyəti əslində elə vətəndaĢların fərdi və ümumi qaydada istifadə etdikləri mülkiyyətdir və
onlara məxsusdur).
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Dövlət və siyasət Xarici siyasət fəaliyyətinin əsaslarını təhlil etməmiĢdən öncə bu siyasəti həyata
keçirən dövlət və onun fəaliyyətinin əsaslarını təĢkil edən siyasət (fəaliyyət və idarəetmədən ibarət olan
məzmun) anlayıĢlarının qarĢılıqlı əlaqəli və vəhdət təĢkil edən məzmununa Ģərh vermək lazım gəlir. Siyasət
və dövlət anlayıĢlarının həm qədim və klassik, həm də postmodernist (təkmilləĢmiĢ və yüksək liberal
məzmunlu siyasət həyat keçirən dövlət hakimiyyətləri) məzmunu ortaya çıxır. Klassik dövrdə və bu
dövrəqədərki mərhələdə siyasət və zorakılıq, siyasət və güc tətbiqi mənası daha geniĢ əhəmiyyət kəsb edirdi.
ĠĢgəncələrin verilməsi, zorakılıqlar, edamlar buna misaldır. Burada əsas məsələ dövlətin saxlanılması,
hakimiyyətin əldə saxlanılması idi. Bütün zorakı vasitələrin istifadəsinə hakim təbəqə haqq qazandırırdı.
Dövlətin və hakimiyyətin saxlanması üçün kifayət qədər resurslar (burada liberalığı yaratmaq üçün lazım
olan resurslar) yox idi. Bu baxımdan da zorakılığın tətbiqi təbii hal olaraq meydana gəlirdi. (Qeyd: kasıb
cəmiyyətlərdə hakimiyyət zorakılıq- larının çoxluğu da məhz bu amildən ortaya çıxır. Varlı dövlətlər liberal
və sabit cəmiyyətlərə malik olurlar). Postmodernist məzmun baza forma və məzmunun (xüsusilə XIX əsrin
sonları-XX əsrin əvvəllərinin formasını) böyük mənasını özündə saxlamaqla bərabər, yeni liberal məzmun da
əlavə etmiĢdir. Belə ki, postmodernizmdə informasiya diplo- matiyasının güclənməsi, informasiya
resurslarının dünyada geniĢ yayılması, ―insan‖ amilinin, insanların təbii hüquqlarının daxili və xarici
siyasətdə baza obyektə və predmetə çevrilməsi dövlətlərdə ―vətəndaĢ hakimiyyəti‖ (―cəmiyyət hakimiyyəti‖
– ―sosiokratiya‖) ideyalarının ortaya gəlməsini zəruri etməkdədir.
Xarici siyasət anlayıĢının mahiyyəti və məzmunu
Məlumdur ki, ümumi siyasət anlayıĢında xarici siyasət məfhumu dövlət sərhədlərindən kənarda olan
məkanı əhatə edən fəaliyyətdir. Xarici siyasət subyektlərin (burada canlı vasitələrin) öz məkanından xaricə
çıxmasını təmin edən mücərrəd və konkret fəaliyyətdir. Xarici siyasəti olmayan dövlət mövcud zamanda
yaĢaya bilməz. Dövlətin varlığı onun daxili və xarici siyasətinin vəhdətindədir. Xarici siyasət dövlətin
beynəlxalq aləmdə mücərrəd hərəkətinin xəyali sferasını və üfiqi (münasibətlər sistemi üzrə coğrafi məkanın
üzərisi ilə) ətraflara istiqamətli hərəkətinimeydana gətirir. Xarici siyasət beynəlxalq münasibətlərin həm də
Ģaquli hərəkətlərindən formalaĢır. Xarici siyasət dövləti (öz məzmunu və forması ilə birlikdə) öz məkanından
xaricə çıxarır və dövlət fəaliyyətinin ―kök‖ və ―budaqlar‖ formasını və məzmununu ortaya çıxarır. Xarici
siyasət Ģaxələrə ayrıl- dığından, ―kok‖ və ―budaq‖ prinsipinin özü də xarici siyasətə aid oluna bilər. Xarici
siyasətin fundamental hissəsi onun ―kökü‖, ətrafı isə ―budaqları‖ kimi əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəlcə qeyd
olunduğu kimi, dövlət öz siyasətini, məkanı əhatə etmək baxımından, baĢlıca olaraq iki mühüm istiqamətdə
qurur: sərhədlərinin daxilində və öz sərhədlərindən kənarda. Hər iki istiqamət həm məqsədlərin bütövlüyündən meydana gəlir, həm də ayrı-ayrı tərkib hissələrə ayrılmasından. Yəni, insanların yerli və beynəlxalq
maraqları həm vəhdəti əmələ gətirir, həm də tərkibi hissələrə ayırır. Dövlət əhalinin (fərdi qaydada hər bir
insanın) bəĢəri maraqlarını təmin edən əsas qüvvəyə, mərkəzi subyektə çevrilir. Dövlət siyasətinin baĢlıca
məqsədi vətəndaĢlarının xoĢbəxtliyini təmin etməkdən ibarətdirsə, onda, belə qəbul etmək olar ki, onun
daxildə və kənarda həyata keçirilən siyasətinin baĢlıca məqsədi dövlətin vətəndaĢlarının (əhalinin, xalqın)
maddi və mənəvi maraqlarını (daxildə və digər dövlətlər daxilində) təmin etməkdir. Dövlət ali siyasi
qurumdur və özünün tərkibində orta və kiçik məzmunlu siyasəti birləĢdirir. Dövlət özünün kiçik tərkiblərdən
forma- laĢan ali məqədlərini yerinə yetirir. Dövlət öz vətəndaĢlarının xoĢbəxtliyini onların daxili məkanlar və
xarici məkanlar üzrə maraqlarını təmin etməkdə axtarır. Bu baxımdan xarici siyasət xoĢbəxtliyin məkanını da
geniĢləndirir. Dövlət öz kompo- nentlərini müəyyən məkanlarda yaratmaqla, müəyyən məkan- larda
cəmləĢdirməklə, özünü bütöv kimi təsdiq etdirmiĢ olur. Dövlətin gücünün artması məhz bu maraqların da
gücünü (maraqların böyüməsini, çoxalmasını) meydana gətirir. Maraq- ların potensialının artması məzmun
etibarilə dövlətin gücününartmasına bərabər olur. Yəni, maraq özündə gücü əks etdirən bir mücərrəd vasitəyə
çevrilir. (Qeyd: dövlət inkiĢaf etdikcə, cəmiyyət böyüdükcə vətəndaĢların da maraqları böyüyür.
VətəndaĢların maraqları artan resurslar hesabına artır. Artan resurslar vətəndaĢların maraqlarını da artırır.
Vətən- daĢların maraqlarının artması həmin maraqların müdafiəsi zərurətini ortaya çıxarır. Dövlət
vətəndaĢlarının həm artan, həm də müdafiəyə ehtiyacı olan maraqlarını tələbat meyralarını özündə əks
etdirən, tələbat normalarını təsbit edən hüquq normaları vasitəsilə yerinə yetirir). Burada inkiĢaf özü yeni
istəkləri meydana gətirir. Xarici siyasətin geniĢlən- məsi vətəndaĢların da tələbatlarını geniĢləndirir.
GeniĢlənmiĢ xarici siyasət hesabına yeni-yeni nəsil vasitələrin məkanlara daxil olması dövlətin
vətəndaĢlarında yeni tələbatları və istəkləri yaradır. VətəndaĢlar dövlətlərindən daha çox Ģeyləri tələb etməyə
baĢlayırlar. Dövlətin vətəndaĢları, xidmət və fəaliyyət məzmunu baxımından, Ģərti olaraq iki tərəfə ayrılır:
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təmin edən tərəf və təmin olunan tərəf. Bu bölgünün özü də Ģərti xarakter kəsb edir. Hər iki tərəfin
fəaliyyətinin nəticəsi təminatdır, daxilə və özünə xidmətdir. Tərəflərə ayrılma resursların əldə olunması və
istifadəsi qaydalarını özündə cəmləĢdirən idarəetmə zərurətindən, təkmilləĢdirmə zərurə- tindən ortaya çıxır.
Ġki istiqamətdə-əldə etmək və idarə etmək istiqamətində siyasət reallaĢdırılır. Təmin edən tərəf də təmin
olunmaq məqsədini güdür. Təmin edən tərəf də təmin olunan tərəfin enerjisi olmadan öz fəaliyyətini təĢkil
etmək iqtidarında deyil. Hər Ģəxs təmin olunan obyektdir. Bu baxımdan da təmin edən tərəfin özü də təmin
olunandır. Hər iki tərəf bir- birinə xidmət edir və xidmət olunan tərəf digər tərəf üçün mənbə rolunu oynayır.
Dövlətin xarici siyasəti onun kənarlarından ətrafa yayılan və istiqamətləri birləĢdirən, istiqamətlər
arasında uyğunluq yaradan hərəkətləridir. Dövlət xarici siyasəti ilə öz məkanından kənarda obyektlər və
predmetlər üzrə təsir imkanları qazanır vəbundan da əlavə Ģeylər əldə edir. Dövlətin beynəlxalq
münasibətləri isə regionda və regiondan kənarda yerləĢən məkanlar üzrə (bu məkanlarda dövlətlər
mövcuddur. Dünya, əsasən, dövlətlərin yerləĢmələri və ―sıralanmaları‖ baxımın- dan siyasi cəhətdən tərkibə
ayrılıbdır) formalaĢır.
Xarici siyasət fəaliyyətdirsə, beynəlxalq münasibətlər üst qatdır, fəaliyyətdən əldə olunandır, mühit və
sferadır, hərəkət müstəvisidir.1 Beynəlxalq münasibətlər sahəsinə daxil olmaq dövləti xarici siyasətini
müəyyən anlarda (lazım olanda), müəyyən Ģəraitlərdə gücləndirməyə vadar edir və Ģərait tələb edəndə xarici
siyasətin müəyyən istiqamətlərini dayandırmağa (ləngitməyə), hərəkətin sürət tempini aĢağı salmağa sövq
edir. Bu nöqteyi- nəzərdən də dövlət öz hərəkətlərini idarə edən bir orqanizmdir. Bu orqanizm də dövləti
daxili və xarici qıcıqlarla idarə edir. Dövlət siyasəti daxildən və kənardan gələn impulslardan, dalğalardan
asılı olan bir məfhumdur, prosesli mənzərədir.
Xarici siyasətdə dövlətin məqsədi
Bir daha vurğulamaq məqsədəuyğundur ki, siyasət münasibətləri və əlaqələri tənzim edən fəaliyyətdir və
münasibətlərlə, eləcə də əlaqələrlə meydana gələn aktdır. Siyasət tərəflər arasında əlaqələrdə və
münasibətlərdə təzahür edir və tərəflərin maraq və mənafeləri uğrunda hərəkətləri istiqamətləndirir. Siyasət
anlayıĢı ümumilikdə təsəvvürlərdə mücərrəd olsa da, əslində konkret hərəkətlərdə təzahür edəndir.
Münasibət, əlaqə-fəaliyyət və siyasət anlayıĢları qarĢılıqlı olaraq bir-birini Ģərtləndirir. Bu anlayıĢlar və
vəziyyətlər bir-birinin içərisindən meydana gəlir və biri digərini Ģərtləndirir. Münasibət, əlaqə və bunlardan
irəli gələn, eləcə də münasibətləri və əlaqələri təĢkil edən fəaliyyət- siyasət- müəyyən məqsədlər uğrunda
təĢkil olunur. Dövlətin daxili siyasəti və xarici siyasəti onun daxili və xarici əlaqələrini meydana gətirir,
komponentlərini bir-birinə bağlayır. Xarici siyasət fəaliyyəti iki və çoxlu sayda dövlət arasında beynəlxalq
münasibətləri və əlaqələri meydana gətirir. Dövlətin daxili və xarici məqsədləri arasında təsnifatlanma vardır
və bu təsnif oluma təbii ki, müəyyən sahələr üzrə qruplaĢmanı üzərə çıxarır.
Məqsəd hər bir Ģəxsdə, Ģəxslər qrupunda (sosial-siyasi və mədəni birliklərdə, hərbi birliklərdə,
təĢkilatlarda və s.) mövcuddur və bu immanentdir (daxildən gələndir) və xarici təsirlərdən də formalaĢandır,
bioloji və mənəvi xüsusiyyət və keyfiyyətdir. Məqsəd daxili və xarici istiqamətli olmaqla, baza etibarilə
daxilə xidmət etməklə kompleks əhəmiyyət kəsb edir. Məqsəd tərkib baxımından maraqlarla, ehtiyaclarla və
bunlardan irəli gələn tələbatlarla üst-üstə düĢür. Məinsanlarda, təĢkilatlarda müəyyən gələcək hədəfləri
müəyyən edən baĢlıca hədəfdir. Məqsədlərin yerinə yetirilməsi (məqsədlərə çatmaq) hərəkətlərlə müəyyən
olunur. Hərəkətlər məqsədlərə çatmaq yollarını və istiqamətlərini müəyyən edir. Hərəkət istəklərdən,
arzulardan və məqsədlərdən baĢlayır. Məqsəd hərəkət və fəaliyyət istiqamətlərinin əsas stimulverici
xüsusiyyətidir. Hərəkətlərin düzgün istiqamətlərə yönəldilməsi məhz qarĢıya qoyulan məqsədlərlə bağlıdır.
Məlumdur ki, dövlət də öz daxilində müxtəlif sahələri əhatə edən siyasət istiqamətlərini əks etdirən bir
qurum və siyasi təsisat olaraq Ģəxslərdən və fərdlərdən təĢkil olunubdur. Dövlətin məqsədi də məhz Ģəxslərin
(fərdlərin) məqsədlər toplusundan ibarətdir. Dövlət Ģəxslərin məqsədlərinin stimullaĢdırılmasını, sistemləĢdirilməsini təmin edir. Dövlətin məqsədi bu baxımdan, yəni onun üzvlərinin məqsədlərini təmin etmək
baxımından, universal əhəmiyyət kəsb edir, vahid formaya malik olur. Dövlət fərdi məqsədləri, sadə və
mürəkkəb məqsədləri özündə əks etdirir, cəmləĢdirir və bundan da ümumi (universal) məqsədlər meydana
gəlir. Dövlət həm fərdi əsaslarla, həm də cəm Ģəkilində məqsədlərin qruplaĢmasını və sistemləĢməsini
(rəsmi-hüquqi formalara salınmasını) yerinə yetirir. Dövlər daxili siyasətdə və xarici siyasətdə ayrı-ayrı
sahələri tənzim etmək üçün müvafiq normalar qəbul edir və normaların icrasını təmin edir. Buradan da
dövlətin nizamasalma funksiyası meydana gəlir. Sakinlərn (əhalinin, vətəndaĢların) məqsədləri birləĢir və
vahid dövlət məqsədlərini yaradır. (Qeyd: siyasi və ictimai məqsədlər dövlətlər üçün hüquqları meydana
gətirir. Dövlət ona məxsus olan hüquqlardan istifadə edərək səlahiyyətlərini və vəzifələrini müəyyən edir.
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Ġnsanların məqsədlərinin qorunması təbii ki, dövlətin vəzifəsinə çevrilir. Dövlət bu məqsədlərin yerinə
yetirilməsində məsuliyyət daĢıyıcı tərəfə çevrilir. Bu məsuliyyət daĢıyıcılıq dövlətlərdə müəyyən
proteksionizm siyasətini reallaĢdırmağa imkan verir. Ġnsanların maraqlarının ödənilməsi təminatının həyata
keçirilməsinin zəruri kriteriyaları dövlətlərə hüquqlar qazan- dırır. Dövlətlər proteksionizm siyasətini həyata
keçirərkən, Ģərait tələb etdikdə, zəruri müdafiə məqsədilə zor tətbiq etmək, qüvvə nümayiĢ etdirmək
məcburiyyətində qalırlar. Bu, onların təbii hüquqlarıdır. Hər bir dövlətin hüququndan irəli gələrək,
özünümüdafiə vəzifəsi və səlahiyyəti vardır. Özünümüdafiə vəzifəsi də xalqın-vətəndaĢların hüquqla- rından
irəli gəlir. Dövlətin vəzifəsi əhalisinin hüquqlarını təmin etməkdirsə, onda bu vəzifəni yerinə yetirmək
iqtidarını –qabiliyyətini itirməməlidir. Dövlət bu vəzifəsinə və funksiya- sına xələl gətirən ünsürləri
zərərsizləĢdirmək hüququna malikdir. Buradan da belə bir məntiqi fikir bildirmək olar ki, xalqın iradəsi
naminə, xalqın mövcudluğu və daima inkiĢaf Ģəraitində yaĢamsı naminə dövlətin mövcudluğu və güclü
fəaliyyəti labüddür). Kənardan yanaĢdıqda (müĢahidə qənaəti ilə) belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, dövlət
tərkib hissələri özündə toplamaqla vahid bir qurum kimi vahid və ümumi bir marağa sahib olur. Ümumi
marağın tərkibi də olduqca zəngindir və ayrı-ayrı elementlərdən təĢkil olunubdur. Təbii ki, bu vahid
məqsədin tərkibində çoxlu sayda sadə və mürəkkəb məqsədlər vardır. Məqsədlərin də təsnifatı
(dərəcələnməsi) proseslərinin mövcudluğu onun ünsürlərinin imkanlarına və potensialına bağlı olur. Dövlətin
məqsədi onun fəaliyyətinin və mövcudluğunun əsaslarını təĢkil edir. Məqsədləri təmin etmək hərəkətləri
dövlətin fəaliyyətini meydana gətirir və dövlət xarici və daxili siyasət sferalarında kompleks əhəmiyyət kəsb
edən sistem yaradır. Dövlət daxili və kənar hərəkətlərin əsas subyektlərinə çevrilir. Məhz məqsədlər
sayəsində dövlətin maraqları inkiĢaf edir və hərəkətlərin sferası böyüyür. ĠnkiĢaf özü də məqsədlərin
geniĢlənməsinə xidmət edir.
Xarici ticarət siyasətinin növləri

 Proteksionist ticarət siyasəti Rəqabətə maneə olur Resursların səmərəli
bölgüsünə mane olur. Sahibkarları durğunluğa və təmbəlliyə yönəldər
Monopoliya yaradırn Bürokratik əməliyyatları artırır RüĢvətə və resurs israfına
yol açar.
 Sərbəst ticarət siyasəti Beynəlxalq ixtisaslaĢmanı təĢviq edir Sərbəst qiymət
mexanizmini gücləndirir Optimal resurs bölgüsünü təmin edir.
 Proteksionizmin iqtisadi və siyasi arqumentləri
 Bir ölkədə proteksionist xarici ticarət siyasətləri həyata keçirilməsində
hökümətlərin istifadə etdiyi bağlıca arqumentlər aĢağıdakılardır:
 Yerli sektorları və məĢğulluğu qorumaq (gənc sektor tezisi),
 Milli təhlükəsizliyi qorumaq(müdafiə istiqamətli sektorlarla bağlıdır)
 Ġstehlakçıları etibarlı olmayan mallardan qorumaq,
 Proteksionist siyasət tətbiq edən ölkələrə cavab vermək,
 Siyasi hədəflərə çatmaq üçün təsir göstərmək,
 Ġnsan haqqlarını qorumaq.
 Xarici ticarət siyasətinin vasitələri
 Dövlətin xarici ticarətə müdaxilə etmək məqsədilə istifadə etdiyi ənənəvi
vasitələri üç yerə ayrılır:
 I. Tariflər (Tariffs):
 -Malların ölkə sərhəddindən keçidi zamanı alınan vergilərdir.
 II. Qeyri-tarif tədbirləri (Non-Tariff Barriers):
 -Tariflərin xaricində qalan və ölkədən valyuta çıxıĢına səbəb olan əməliyyatları
məhdudlaĢdırmaq məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərdir.
 III. Xüsusi gömrük rejimləri:
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 -DaĢıdıqları xüsusiyyətlərdən irəli gələrək, ölkənin normal gömrük rejiminə aid
olmayan mallar, xüsusi gömrük rejimlərinə aid olurlar.
 Xarici ticarət siyasətinin məqsədləri
 Tədiyyə balansındakı qeyri-tarazlıqların aradan qaldırılması
 Xarici rəqabətdən qorunma
 Ġqtisadi inkiĢaf
 Bazar çatıĢmazlıqlarının aradan qaldırılması
 Ġqtisadiyyatın liberallaĢdırılması
 Daxili iqtisadi sabitliyin təmin edilməsi
 Xəzinəyə gəlir təmin etmək
 Xarici bazarlarda monopol gücündən faydalanma
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AZƏRBAYCANDA SAHĠBKARLIQ FƏALĠYYƏTĠNĠN HÜQUQĠ ƏSASLARI
Bu məqalədə Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi əsasları əks olunmuşdur. Məqalədə
normativ-hüquqi aktların xüsusiyyətləri araşdırılmış və onların sahibkarlıq fəaliyyətində rolu göstərilmişdir.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В данной статье отоброжено юридические основы предпринимательской деятельности в Азербайджане. Также здесь исследованны особенности нормативно юридических актов и указаны их
роль в предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: предпринимательство, законодательство, указы, законодательность , правовое регулирование.
Tahir KARIMLI
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LEGAL BASES OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IN AZERBAIJAN
In the article has been reflected legal bases of the enterprise activity in Azerbaijan. In the article has
been investigated features of the normative legal acts and has been shown their role in enterprise activity.
Keywords: entrepreneurship, laws, decrees, legislation, legal regulation.
AR Konstitusiyasının 148-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sistemi
aĢağıdakı normativ hüquqi aktlardan ibarətdir.
 Kontitusiya
 Referendumla qəbul edilmiĢ aktlar
 Qanunlar
 Fərmanlar
 Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarları
 Mərkəzi Ġcra Hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları.
AR Konstitusiyası hüququn mənbələri sırasına həmçinin beynəlxalq müqavilələri (148-ci maddənin
ikinci hissəsi), Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasını və qanunlarını (148-ci maddənin üçüncü
hissəsi), yerli icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarını (148-ci maddənin beĢinci hissəsi) aid edir.
Sahibkarlıq hüququnun əsas mənbəyi kimi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası çıxıĢ edir. AR
Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasında ən yüksək hüquqi qüvvəyə, birbaĢa təsirə malikdir. Azərbaycan
Respublikasında qəbu olunan digər hüquqi aktlar Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına zidd
olmamalıdır. Daha dəqiq desək, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının
qanunvericilik sisteminin əsasıdır. (1. s. 53).
AR Konstitusiyasının 3-cü maddəsində deyilir ki, Azərbaycan xalqı öz hüquqları və mənafeləri ilə bağlı
olan hər bir məsələni referendumla həll edə bilər. Referendum birbaĢa demokratiyanın ali formalarından
biridir. Azərbaycan Respublikasında referendum yolu ilə qəbul olunmuĢ qərar ümumməcburidir və onun
əlavə təsdiqlənməyə ehtiyacı yoxdur, yeni referendumla ləğv edilənə qədər onun qüvvəsi zamana görə
məhdudlaĢdırılmır. Referendumun ümumməcburi xarakteri onu qanunlarla və digər normativ-aktlarla
yaxınlaĢdırır və bu mənada onu hüququn özünəməxsus mənbələrinə aid etmək olar. Hərçənd, o bilavasitə
dövlətdən irəli gələn, dövlətin iradəsindən yaxud onun hüquqyaradıcı orqanlarının iradəsindən asılı olan
mənbə deyildir.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası hüquqyaradıcılığı sahəsində müxtəlif dövlət orqanlarının
səlahiyyətlərini bölür və bu bölgüyə müvafiq olaraq hüququn mənbələrinin differensasiyasını aparır. (2. s.
72).

623

Həmçinin, hüququn mənbələrinin iyerarxik quruluĢuna görə sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
ilə bağlı normaları özündə təsbit edən məcəllələri göstərmək olar: AR Mülki Məcəlləsi, AR Vergi Məcəlləsi.
(4. s. 1), (5. s. 1).
Sahibkarlıq hüququnun mənbələri sistemində Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin yeri
haqqında məsələ çox mürəkkəbdir. Məsələ ondadır ki, AR Mülki Məcəlləsi öz tənzimlənməsi ilə
vətəndaĢların istehlak ehtiyaclarının təmin edilməsinə yönələn həm sahibkarlıq, həm də əmtəə
münasibətlərini əhatə edir. AR Mülki Məcəlləsi sahibkarlığı tənzim edən çoxlu sayda normaları özündə
təsbit edir. AR Mülki Məcəlləsində sahibkarlıq fəaliyyətinin anlayıĢı , onun həyata keçirilməsinin təĢkilatihüquqi formaları, sahibkarların əmlakının hüquqi rejimi və sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
sahəsində bağlanılan müqavilələr öz əksini tapıb.
AR-nın Mülki məcəlləsi ilə yanaĢı sahibkarlıq hüququnun mənbələri sistemində aparıcı rolu ―qanunlar‖
oynayır. Onları qruplaĢdıraraq aĢağıdakı kimi təqdim etmək olar:
 Bazarın vəziyyətini müəyyən edən qanunlar
 Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən subyektlərin hüquqi vəziyyətini müəyyən edən qanunlar
 Sahibkarlıq fəaliyyətinin ayrı-ayrı növlərinin həyata keçirilməsi qaydalarını tənzim edən qanunlar
 Sahibkarlıq münasibətlərini tənzim edən digər qanunlar
Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin normativ hüquqi təminatını müxtəlif Qanunlar, Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin fərmanları, Respublika Nazirlər Kabinetinin qərarları, eləcə də mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları təĢkil edir. Sahibkarlıq sahəsində mövcud qanunlardan biri də
―Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanunudur. ―Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında‖
Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsində göstərilir ki, sahibkarlıqla bağlı münasibətlər
mülkiyyət formasından, fəaliyyət növündən və sahəsindən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyası, ―Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında‖ Konstitusiya aktı, ―Azərbaycan
Respublikasının iqtisadi müstəqilliyi haqqında‖ Konstitusiya qanunu, Azərbaycan Respublikasının Mülki
Məcəlləsi, ―Mülkiyyət haqqında‖ Azərbaycan Respublikası qanunu və bunların əsasında qəbul edilmiĢ digər
qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. (8. s. 1).
Sahibkarlıq haqqında qanunvericilik- sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi tənzimləyən normativ aktların
məcmusudur. BaĢqa sözlə, sahibkarlıq haqqında qanunvericilik sahibkarlıq hüququnun mənbəyini təĢkil edir.
Konstitusiyamızın müxtəlif maddələri sahibkarlıq fəaliyyəti ilə birbaĢa və ya dolayı yolla əlaqəlidir.
Onlardan bir neçəsi ilə tanıĢ olaq.
Respublikamızın 18 oktyabr 1991-ci il tarixində qəbul olunmuĢ Dövlət Müstəqilliyi haqqında
Konstitusiya aktının 23-cü maddəsində Azərbaycan Respublikasında hər cür iqtisadi fəaliyyətin bazar
münasibətlərinə və sahibkarlıq azadlığına əsaslandığı göstərilmiĢdir. Konstitusiyanın ―iqtisadi inkiĢaf və
dövlət‖ adlanan 15-ci maddəsində Respublikamızda iqtisadi inkiĢafın müxtəlif mülkiyyət növlərinə
əsaslanaraq, xalqın rifahının yüksəlməsinə xidmət etdiyi öz hüquqi həllini tapmıĢdır. Azərbaycan dövləti
bazar münasibətləri əsasında iqtisadiyyatın inkiĢafına Ģərait yaradır, azad sahibkarlığa təminat verir, iqtisadi
münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol vermir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ―Azad sahibkarlıq hüququ‖ adlanan 59-cu maddəsində hər
kəsin qanunla nəzərdə tutulmuĢ qaydada öz imkanlarından, qabiliyyətindən və əmlakından sərbəst istifadə
edərək təkbaĢına və baĢqaları ilə birlikdə azad sahibkarlıq fəaliyyəti, yaxud qanunla qadağan edilməmiĢ digər
iqtisadi fəaliyyət növü ilə məĢğul olmaq hüququ göstərilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 13-cü
maddəsində Azərbaycan Respublikasında mülkiyyətin toxunulmaz olması və onun dövlət tərəfindən müdafiə
olunması öz əksini tapmıĢdır.
Konstitusiyada göstərilmiĢdir ki, əsas inkiĢaf istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilən vətəndaĢ
cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq iqtisadiyyatın bazar münasibətləri əsasında qurulmasının
mühüm Ģərtidir. VətəndaĢ cəmiyyətinin təbiətini səciyyələndirən, onun bazar iqtisadiyyatının mühüm amili
kimi xarakterizə edən xüsusiyyətlərdən biri mülki dövriyyədə tərəflər arasında münasibətlərin qarĢılıqlı
bərabərliyinə əsaslanmasıdır. Bazar iqtisadiyyatının ən mühüm prinsiplərindən biri kimi iqtisadi dövriyyədə
tərəflərin bərabərliyi iĢgüzarlıq və sahibkarlıq fəaliyyətinin, təsərrüfatçılıq fəallığının artmasının əsas
amillərindəndir.
Konstitusiyanının 29-cu maddəsinin 2-ci hissəsində göstərilir ki, mülkiyyətin heç bir növünə üstünlük
verilmir. Mülkiyyət hüququ, o cümlədən xüsusi mülkiyyət hüququ qanunla qorunur.
Sahibkarın, eləcə də iqtisadi dövriyyənin digər subyektlərinin öz hüquqlarının müdafiəsi üçün məhkəmə
təminatı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 26-cı maddəsi, 29 maddəsinin 4-cü hissəsi və 60-cı
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maddəsində öz əksini tapmıĢdır.
Hər kəsin dövlət orqanlarının, yaxud onların vəzifəli Ģəxslərinin qanunazidd hərəkətləri və ya
hərəkətsizliyi nəticisində vurulmuĢ zərərin dövlət tərəfindən ödənilməsini tələb etmək hüququ varAzərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 68-ci maddəsinin 2-ci hissəsi.
Konstitusiyanın 73-cü maddəsində göstərilir ki, qanunla müəyyən edilmiĢ vergiləri və baĢqa dövlət
ödəniĢlərini tam həcmdə və vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur. Heç kəs qanunla nəzərdə tutlmuĢ əsaslar
olmadan qanunla göstərilmiĢ həcmdən əlavə vergilər və baĢqa dövlət ödəniĢləri ödəməyə məcbur edilə
bilməz. (3. s.18). (5. s.2).
Sahibkarlıq fəaliyytinin hüquqi təminatında Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktları
sistemində hüquqi qüvvəsinə görə xüsusi yer tutan Konstitusiya qanunları böyük əhəmiyyət kəsb edir.
―Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanunu respublikamızda sahibkarlığın
prinsiplərini, sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin hüquqlarını və vəzifələrini, onun dövlət tərfindən müdafiə
və stimullaĢdırılmasının forma və üsullarını, sahibkarların dövlət orqanları ilə qarĢılıqlı münasibətlərini
müəyyənləĢdirir.
Respublikamızda kiçik və orta sahibkarlığa dövlət dəstəyinin hüquqi bazasının əsasını ―Azərbaycan
Respublikasının kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında‖ Qanun təĢkil edir. Bu qanun hər kəsin
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə müəyyən olunmuĢ azad sahibkarlıq fəaliyyəti və qanunla
qadağan edilməyən digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məĢğul olmaq hüququnun həyata keçirilməsi məqsədi
daĢıyır. Qanun Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığa dövlət köməyinin iqtisadi, hüquqi,
təĢkilatı əsaslarını, forma və üsulları müəyyən edir.
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 edilmiĢ müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə həmin beynəlxalq
müqavilələrin müddəaları tətbiq olunur. (10. s. 74)/
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Balanssız və nəzarətsiz istifadə edilən bəĢəri qaynaqlar ilə artan dünya əhalisinin ehtiyaclarının qarĢılana
bilməməsi qorxusu hər keçən gün bizləri narahat edir. Kimyəvi dərmanların istifadə edilməsi ilə kənd
təsərrüfatında artan məhsuldarlıq, az inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə ərzaq kəsiri problemini həll edə bilməmiĢdir.
Kənd təsərrüfatında istifadə edilən kimyəvi tullantıların qidalar vasitəsiilə insanlara çatması, torpaqda,
təbiətdə toplanan bu tullantıların yenə eyni təbiəti təhdidetməsi də bu prosesdə mənfi iqtisadi nəticələr
meydana gətirəcəyi baxımından qayğıverici vəziyyətə gəlmiĢdir. Uzun bir müddət kimyəvi maddə
istismarına məruz qalan ərazilərdə isə məhsuldarlığın getdikcə azalması dalabüd nəticədir. Buda kənd
təsərrüfatı istehsalçıları və ölkə iqtisadiyyatı baxımındanda çoxda arzu edilən bir hal deyil. Digər tərəfdən,
qeyri-sağlam qida məhsullarının meydana gətirmiĢ olduğu səhiyyə problemləri və bunlara xərclənən pulların
da ciddi iqtisadi bir itki olduğunuda ifadə etmək lazımdır. Bu məqamda kənd təsərrüfatının əhəmiyyəti bir
dəfə görünmüĢ olur ki, uzun perspektivdə torpağın məhsuldarlığını artıraraq sağlam qida məhsullarının əldə
edilməsində bu istehsal tərzinin töhfəsini də inkar etmək mümkün deyil.
Azərbaycanda aqrar sektorun inkiĢaf problmeləri
70 ilə yaxın bir müddətdə Sovetlər Ġttifaqı daxilində mərkəzi idarə etmə sisteminin bir hissəsi kimi qalan
Azərbaycanın bu prosesdə qarĢılaĢmıĢ olduğu ciddi iqtisadi çətinlikləri olmuĢdur. Xüsusilə, Sovet Ġttifaqının
ilk dövrlərində qarĢıya çıxan iqtisadi problemlər, ardınca ikinci dünya müharibəsi, daha sonra SSRĠ-nin ABġ
ilə etdiyi soyuq müharibə dövrü, tətbiq olunan ciddi mərkəzi idarəetmə sistemi, 1980-ci illərdəki SSRĠ-nin
iqtisadi çökməsi, əldə edilən müstəqillik prosesi və onun meydana gətirmiĢ olduğu nəticələr Azərbaycan
üçün çox çətin bir iqtisadi dövrün keçməsinə. səbəb olmuĢdur. Uzun bir müddət öz nəzarətində olmayan
iqtisadi proqramlar həyata keçirmək məcburiyyətində qalan ölkənin iqtisadi istehsal strukturu da xeyli
dəyiĢmiĢdir. Mərkəzin istəyi əsasında yaranan istehsal strukturunda, digər SSRĠ respublikaları kimi,
Azərbaycanın da üzərinə düĢən yeganə vəzifə verilən planları vaxtında və qüsursuz olaraq yerinə yetirmək
olmuĢdur. Ġqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi, kənd təsərrüfatında da nəzarət tamamilə mərkəzə aid
olmuĢdur. Kənd təsərrüfatı sahələri istiqamət dəyiĢdirərək, kolxoz və sovxozlar vasitəsi ilə istənilən istehsala
cəlb edilmiĢlər. Bu dövrdə artan əhalinin ərzaq tələbatının ödənilməsi daxiılində kənd təsərrüfatında kimyəvi
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gübrələrin istifadəsi da artmıĢdır.
Müstəqillikdən sonrakı dövrdə də Azərbaycandada müxtəlif kəndtəsərrüfatı problemləri yaĢanmıĢdır.
Ətrafmühit amilini çox nəzərə almadan istifadə edilən kimyəvi maddələr və yanlıĢ suvarma texnikaları
ölkədə minlərlə hektar əraziləri istifadəsiz vəziyyətə gətirmiĢdir. Daha sonrakı illərdə isə aqrar məhsullara
olan tələbin artması ilə Ģüursuz Ģəkildə istifadə edilən kimyəvi maddələr ciddi ətrafmühit və sağlamlıq
problemləri meydana gətirmiĢ və gətirməyə də davamedir. GeniĢ və səmərəli təsərrüfat sahələrinə malik
Azərbaycanda ətraf-mühiti qoruyaraq keçiriləcək kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinə çox ehtiyac var.
QloballaĢma prosesində inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə geniĢ istifadə edilən kənd təsərrüfatı sisteminin
Azərbaycanda da tətbiqi ətrafmühit və insan sağlamlığı baxımından müsbət nəticələr doğura bilər. Son
illərdə neft gəlirlərinə bağlı olaraq dəyiĢməyə baĢlayan sosial-iqtisadi quruluĢ ilə yanaĢı, baĢda kənd
təsərrüfatı sektoru olmaqla qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi əsas siyasətlərdən biri halına gəlmiĢdir.
Pozulmağa üz tutan ekoloji tarazlıqlar, torpaqların məhsuldarlığının azalması, səhralaĢma, erroziya,
duzlaĢma, artanmiqrasiya, kəndtəsərrüfatı məhsul mənbəli səhiyyə problemlərinin yayılması ölkədə geniĢ
imkanları olan kənd təsərrüfatının inkiĢaf etməsini zəruri hala gətirir.
Texnika və texnologiyanın inkiĢafı ilə meydana gələn yaĢıl inqilab, kənd təsərrüfatı istehsalını
artırmaqla yanaĢı, bir sıra mənfi cəhətləri də bərabərində gətirmiĢdir. Bu baxımdan, təsərrüfata bağlı
çirkləndirmənin və qeyri-sağlam kənd təsərrüfatı məhsul yetiĢdiricilərinə qarĢı alternativ olaraq meydana
təbii kənd təsərrüfatının bir çox ətrafmühit probleminə həll gətirəcəyinə inanılır. Kənd təsərrüfatı təbiətdə
mövcud olan təbii sərvətlərin pozulmasını və yararsız hala gəlməsinin qarĢısını almaqla bir sıra ətraf mühit
probleminin aradan qaldırılmasına səbəb olur.
Aqrar sektorun stimullaĢdırılmasını zəruri edən məsələlər
Müstəqillikdən sonra ciddi iqtisadi və siyasi çətinliklərlə üzləĢən Azərbaycanda mühüm kənd təsərrüfatı
potensialının olduğu məlumdur.Torpaqlarının20%-nin Ermənistan tərəfindən iĢğal edilməsinə baxmayaraq
səmərəli aqrar sahələrin mövcudluğu və əlveriĢli iqlim Ģəraiti ölkədə ixrac gücünə malik aqrar quruluĢu
meydana gətirir.Belə bir təsərrüfat imkanının isə təbii kənd təsərrüfatı baxımından qiymətləndirilməsi bu
sahəyə olan marağınson illərdə artmağa baĢladığını da düĢünsək, böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini
görərik.Kənd təsərrüfatının Azərbaycanda bir çox təsərrüfata bağlı ətraf-mühit problemlərini həll edə
biləcəyi, səhralaĢma, duzlaĢma, erroziya kimi mənfi hallara çarə olacağı, miqrasiya və sağlam qida
məhsulları əldə etmə imkanları təmin edərək regional inkiĢafa töhfə verəcəyi aydın görünən bir həqiqətdir.
Bütün bunlarla yanaĢı, kənd təsərrüfatının ölkədə inkiĢafı üçün aĢağıdakı stimullaĢdırma
tədbirlərininkeçirilməsivacibdir:
Ġlk növbədə ölkədə təbii təsərrüfatla bağlı hüquqi bazanın hazırlanması, lazımi qanunların
parlamentə çıxarılması lazımdır.
Ġstehsalçı və istehlakçılar bu barədə məlumatlandırılmalı, bu məsələdə müxtəlif akademik iĢlərin
görülməsi təĢviq edilməlidir.
Yalnız ixraca yönəlik kənd təsərrüfatı istehsalın qurulması deyil, eyni zamanda daxili bazarda da
tələbatın yaranması üçün səy sərf edilməlidir.
Kənd təsərrüfatı istehsalı üçün lazımi infrastruktur iĢlərinin aparılması və keçidin sürətləndirilməsi
düĢünülməlidir.
Daha sonrakı mərhələlərdə isə, üzvi kənd təsərrüfatı istehsalçılarını bir araya gətirən birlik və
təĢkilatlar yaradılmalı, audit və nəzarət Ģirkətləri ilə əlaqədə olaraq istehsalçılara yardım edəcək qurumların
fəaliyyətə keçirilməsi təmin olunmalıdır.
Ġstehsalçılar tərəfindən beynəlxalq qurumların təbii əkinçiliyə vermiĢ olduğu maddi dəstək və
fürsətlər yaxından təqib edilməli, bu sahə ilə bağlı müxtəlif dərnək və təĢkilatlara üzv olunaraq, bilik və
təcrübə mübadiləsi aparılmalıdır.
Nəticə olaraq, qloballaĢma prosesində müxtəlif kənd təsərrüfatı mənĢəli ətraf-mühit problemlərinin
qarĢısını alacaq, fərqli və müsbət sosial-iqtisadi nəticələr meydana gətirəcək kənd təsərrüfatının
Azərbaycanda inkiĢaf etdirilməsinin əhəmiyyətli olduğu güman edilir.Amma bu prosesin planlı və sistemli
olması da son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir.Bununla bağlı müvafiq qanunların həyata keçirilməsinə
istehsalçıların cəlb edilməsi lazımdır.
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AQRAR SEKTORUN DÜNYADA ĠNKĠġAF VƏZĠYYƏTĠ
Məqalədə dünyada aqrar dünyada inkişafı problemləri və bu problemlərin aradan qaldırılması üçün
atdıqları addımlar müzakirə edilmişdir.
Açar sözlər: aqrar sektor, dünya, inkişaf, kənd təsərrüfatı, əhali, ərzaq, mal

Togrul MUSTAFAZADA
Master, Baku State University
THE DEVELOPMENT OF AQRARĠAN SECTOR IN THE WORLD
The article discusses the development challenges of the world today and the steps they take to address these
problems.
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Магистр, Бакинский Государственный Университет
РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА В МИРЕ
В статье обсуждаются проблемы развития в мире аграрного мира и шаги, предпринятые для преодоления этих проблем.
Ключевые слова: аграрный сектор, мир, развитие, сельское хозяйство, население, продукты питания, товары
Əməyin intensive istehsalı olan kənd təsərrüfatı xüsusilə az inkiĢafetmiĢ və inkiĢafetməkdə olan ölkələrdəki
məĢğulluğa da müsbət töhfələr verir. Yüksək əhali sayı olan ölkələr, kənd təsərrüfatının geniĢlənməsi ilə digər
ölkələrə görə zaman içində əhəmiyyətli bir rəqabət üstünlüyü təmin etməyə baĢlayacaqdır.ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə
kənd təsərrüfatına verilən dəstək nəticəsində artan istehsal və meydana gələn istehsal çoxluğuna baxmayaraq
sənaye məhsullarına edilən vergi güzəĢtləri kənd təsərrüfatı məhsullarına edilməmiĢdir. Lakin artan təbii məhsul
tələbini qarĢılamayan inkiĢafetmiĢ ölkələr bu məhsulların xarici ticarətlə bağlı bütün maneələrin iaradan
qaldırmıĢlar. Bu isə, az inkiĢaf etmiĢ və inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə kənd yerlərində keçirilən kənd təsərrüfatı
istehsalının birbaĢa xarici ticarətə uyğun olan məhsullar istehsal etməs iilə nəticələnərək, o bölgələrin inkiĢafına
töhfə verir.
Kənd təsərrüfatı bazarının son illərdə sürətlə inkiĢaf edərək 100 milyard dollar həddinə çatdığı görünür. Artan
bu bazaar payının da kənd təsərrüfatı istehsalçısı mövqeyində olan ölkələr baxımından müsbət iqtisadi ölçüləri baĢ
verir.Sağlam məhsul əldə etmə qayğısı, baĢda Avropa Birliyi ölkələri olmaq üzrə inkiĢaf etmiĢ və inkiĢaf etməkdə
olan bütün ölkələrdə kənd təsərrüfatının əhəmiyyəti artmaqdadır. Dünyadakı təbii sahələrin 42 %-I Avstraliyada
yer alarkən ondan sonar Latın Amerikası ilə Avropa ölkələri gəlir. Dünyanın müxtəlif bölgələrində kənd
təsərrüfatı istehsalına olan rəğbət artsa da baĢlıca olaraq bu məhsulların satıĢı inkiĢaf etmiĢ və sənayeləĢmiĢ
ölkələrdə aparılır. Bu vəziyyət isə sözü gedən məhsulun iqtisadi dəyərini artırır. Son illərdə dəyiĢənbazar Ģərtləriilə
birlikdə qarĢımızaqlobalistehlakçı tipləri çıxmağabaĢlamıĢdır.Xüsusən, inkiĢaf etmiĢ ölkələrdəki yaxĢı təhsilli,
sağlam qida məhsulları istehlaketmə məsələsində Ģüurlu, gəlir səviyyəsi orta və yüksək olan istehlakçıların sayı
baxımından çox olması təbii kənd təsərrüfatı məhsullarınınsatıĢınıninkiĢafetmiĢ ölkələrdə intensivləĢməsinə
səbəbolur.
ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə müxtəlif səbəblərə bağlı olaraq, artıq bir varlıq göstərməyən daxili təbii kənd
təsərrüfatı məhsul bazarı buna qarĢılıq olaraq əhəmiyyətli bir xarici bazar payı əldə etmiĢdir. Bukimi ölkələrdə
istehsalolunantəbiikəndtəsərrüfatı məhsullarının çoxunun daxili bazardakı tələbatın olmamasından dolayı
ixracedildiyi görülməkdədir. Bu da xarici ticarət gəlirlərinin artması ilə ölkə iqtisadiyyatlarına müsbət töhfə
verəcək bir vəziyyəti meydana gətirmiĢ olur.Təbii kənd təsərrüfatının beynəlxalq iqtisadi ölçüsü getdikcə
bərabərində marketinq fəaliyyətinidə geniĢləndirir. Ġnternet baĢda olmaq üzrə inkiĢaf edən kommunikasiya
vasitələri yeni marketinq üsullarının yaranmasına səbəb olur. Təbii məhsulların ixrac imkanlarının geniĢ olması bu
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sahəyə göstərilən birbaĢa investisiyaları da ciddi təĢviq edir. Dünyanın bir yarımkürəsində qıĢ baĢ verərkən digər
yarımkürəsində yazo lması buraya birbaĢa investisiya etməklə əldə ediləcək təbii məhsullara ixrac qapısını açır.
Ümumiyyətlə, məĢğulluğa müsbət töhfəsi, regional tərəqqinin təĢviqi, xarici ticarəti inkiĢaf etdirməklə ölkəyə
investisiyanın daxil olmasını təmin etmək, özünə kifayət qədər yerli iqtisadiyyat yaratmaq, gəlir təhlükəsizliyi,
aĢağı risk, maliyyə israfçılığın azaldılması, yen iinvestisiya imkanlarının inkiĢaf etdirilməsi kimi xüsusiyyətlərə
malikolankəndtəsərrüfatının ölkə iqtisadiyyatları baxımından önəmli bir yeri olduğunu ifadə etmək lazımdır.
Kənd təsərrüfatı əlavə dəyər müxtəlif təriflərə görə dünya ÜDM-nin 3- 6%-ni təĢkiledir. Ümumi ÜDM 78-ini
istehsal edən 20 ölkə, kənd təsərrüfatı ÜDM-nində 56 % -ni təĢkiledir. Dünyada 800 milyondan artıq əhali
həyatını davam etdirə bilmək üçün lazımlı enerjini təmin edəcək səviyyədə belə qidalana bilməməkdədir. Enerji
ehtiyacını iĢ görəcəks əviyyəyə qaldırsaq, bu say dünya əhalisinin 17,5%-inə uyğun olan 1,25 milyardnəfərə çatır.
Ərzaq təhlükəsizliyi olmayan əhalinin böyük bir hissəsi inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə, onun da böyük hissəsi
Asiya və Afrikada yaĢayır.
Son 40 ildə dünyada cəmixariciticarəttəxminən 60 dəfə artıb, bütün məhdudiyyətlərə baxmayaraq kənd
təsərrüfatında xarici ticarət 25 dəfə artmıĢdır. Kənd təsərrüfatının, xarici ticarətiçindəki əhəmiyyətinin azalması
istiqamətində görünüĢü, əslində xarici ticarətin və əlavə dəyərin kənd təsərrüfatı ixracatı olaraq təsnif
ediləniĢlənməmiĢ kənd təsərrüfatı məhsulların daniĢlənmiĢ kənd təsərrüfatı məhsullarına qayıdıĢından irəli gəlir.
Belə ki, son 25 ildə kəndtəsərrüfatı məhsulları ixracı 5,5 dəfə artarkən, ərzaqməhsulları ixracı 7 dəfə, geyimixracı
10 dəfə artımgöstərmiĢdir.
ABġ, Hollandiya, Almaniya, Braziliyavə Çindünyanın ən böyük kənd təsərrüfatı məhsulu ixracatçılarıdır. Bu
5 ölkənin ümumilikdə kənd təsərrüfatı məhsulları ixracatı içindəki payı 30%-iaĢır. Dünyanın ən iri idxalçıları Çin,
ABġ, Almaniya, Yaponiyavə Fransadır. Bu 5 ölkə dünya ümumiidxalının 40% -ni həyata keçirir.
Son onildə kənd təsərrüfatının gündəmində olan məsələlər arasında, yüksəksəmərə qayğısı içində unudulan
ailə təsərrüfatı, kənd təsərrüfatında qadın, davamlı və yaĢıl kənd təsərrüfatı kimi məsələlər; qida təminatı yönümlü
ərzaq təhlükəsizliyinin su və ərzaq təhlükəsizliyi, səhiyyə kimi həyat keyfiyyətini yüksəldən faktorlarilə
qidalandırıcı xüsusiyyətlərin zənginləĢdirilməsinə dair məsələlər; uzun dövrdə ərzaq hasilatını məhdudlaĢdıracaq
olan iqlim dəyiĢikliyi, bioloji yanacaq kimi irəliləyiĢlər, kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı xaricində inkiĢafedən
iqtisadi böhranvə qiymət qeyri-sabitliyi kimi qlobal proseslər və son olaraq kənd təsərrüfatında yeni texnoloji
addımlar üçün araĢdırma və inkiĢaf etdirmək, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının əhəmiyyəti
vurğulanır. Ərzaq təhlükəsizliyində, problemin istehsalda deyil, istehsal edilənin tərkibində olduğ uvurğulanır,
təbii sərvətlərin sürətlə tükəndiyi dünyamızda kobud geniĢ aqrar sektorun istifadəsi əvəzinə davamlı və
qidadəyəriyüksəkkəndtəsərrüfatınahədəflənməkvacibdir. Eyni zamanda yüksək olan və məhsuldarlıq qarĢısında
mane olaraq görülən kiçikmiqyaslı ailə müəssisələrinin bəzi hallarda dəstəklənməsi də bu iĢdə faydalıdır.
Dünya malvə xidmət ticarətində kənd təsərrüfatı mallarının aĢağı payına baxmayaraq, kənd təsərrüfatı hər cür
xarici ticarət danıĢıqlarında siyahıda baĢda gəlir, kənd təsərrüfatı mallarında veriləcək seçimlərdə razılaĢmaq
zaman və səyistəyir. Dünya Ticarət TəĢkilatının strukturunu və kənd təsərrüfatı, o cümlədən bir çox sahədə
razılaĢmanı ehtiv aedən Uruqvay Turu, kənd təsərrüfatı və ərzaq məsələsində razılaĢmanın olmaması səbəbindən
on il çəkmiĢdir. Ġkitərəfli və ya çoxtərəfli xarici ticarət danıĢıqlarında aqrar-ərzaq tərəfinin ağır keçməsinin
arxasında isə vacib olan üç əsas factor dayanır.
Ġlk səbəb, ölkələrin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək məsələsində qərarlarıdır. Ġkinci səbəb, inkiĢaf
etməkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatı malları ixracının kəndvə ümumi iqtisadi inkiĢafa təsiri illər keçdikcə
azalmasına baxmayaraq, əhəmiyyətini uzunmüddət mühafizə edəcək olmasıdır. Son illərdə, qida və içəcək
sənayesində yüksələn qloballaĢma üçüncü səbəb olaraq müəyyən edir.
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VERGĠ PLANLAġDIRILMASININ METODOLOJĠ ƏSASLARI
Məqalə Vergi sistemində Vergi planlaşdırmasının əsaslarından və növlərindən bəhs edir. Eyni
zamanda vergi planlaşdırılmasının metodları izah edilir. Araşdırılan məsələlərdən biri də Vergi planlaması
elementləri və onların növləridir. Həmçinin Situasiya vergi planlaşdırma metodu da məqalədə yer almışdır.
Vergi planlaşdırmasında balans metodları və onların rolu haqqında məlumat verilir. Qeyd olunan
məsələlərlə yanaşı burada sadə və qapalı (azaldılmış) mikrobalans arasındakı fərqlərdən də bəhs
olunmuşdur.
Açar sözlər; Vergi sistemi,vergi planlaşdırması,balans metodları,mikrobalans metodu, sadə və qapalı
(azaldılmış) mikrobalans
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METHODOLOGICAL BASES OF TAX PLANNING
The article deals with the fundamentals and types of tax planning in the tax system. At the same time,
tax planning methods are explained. One of the investigated issues is the elements of tax planning and their
types. The Situation Tax Planning method is also included in the article. Tax planning provides information
on balance methods and their role. In addition to the above mentioned issues, there are also differences
between simple and closed (reduced) microbalance.
Key words; Tax system, tax planning, balance methods, microbalance method, simple and closed
(reduced) microbalance.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются основы и виды налогового планирования в налоговой системе. В
то же время объясняются методы налогового планирования. Одним из исследованных вопросов являются элементы налогового планирования и их типы. В статью включен также метод планирования налогообложения ситуации. Налоговое планирование предоставляет информацию о методах баланса и их роли. В дополнение к вышеупомянутым проблемам существуют также различия между
простым и закрытым (уменьшенным) дисбалансом.
Ключевые слова: Налоговая система, налоговое планирование, методы баланса, метод микробаланса, простым и закрытым (уменьшенным) дисбалансом.
TəĢkilatın maliyyə siyasətinin tərkib hissəsi təĢkilatın fəaliyyətinin nəticələrinin milli vəzifələrin
həlli ilə uyğunlaĢmasını təmin etmək üçün vergi siyasətidir. Vergi siyasəti maliyyə vəsaitlərinin paylaĢdırma
funksiyasını həyata keçirir, bir tərəfdən təĢkilatların və fərdlərin pul gəlirlərini bir tərəfdən, digər tərəfdən isə
dövlətin payını tənzimləyir. TəĢkilat səviyyəsində vergi qanunvericiliyinə əməl edərkən vergi ödəmələrini
optimallaĢdırmaq üçün üsullar etdirilir, bu da vergi orqanlarının vergi idarəçiliyinin əsas vəzifəsidir.
Bu səbəbdən təĢkilat vergi idarəsinin məqsədi təĢkilatın vergi ödəmələri və maliyyə nəticələri ilə bağlı
xərcləri minimuma endirməkdir.
Vergi idarəsi öz məqsədinə nail olmaq üçün uçot siyasətinin inkiĢafında iĢtirak edir, çünki təĢkilat vergi
orqanlarına hesabat vergi və vergi uçotu məlumatlarına əsaslanır.
TəĢkilatın vergi siyasətinin bir və ya digər variantını seçmək meyarı, müəyyən satıĢ həcmi üçün növbəti
planlaĢdırılan il üçün hesablanmıĢ vergi ödəniĢlərinin ümumi məbləği ola bilər. Eyni zamanda, hər bir vergi
tutulan obyekt üçün təĢkilatın rəhbərliyi vergi bazasının formalaĢdırılması üçün tədbirlər hazırlayır və həyata
keçirir ki, bu da müəyyən bir satıĢ həcminə görə vergi ödəmələrinin azalmasına səbəb olacaqdır.
TəĢkilatın vergi siyasəti iki bir-birinə bağlı üsullarla həyata keçirilir: vergi uçotu və vergi planlaması.
Vergi uçotu vergi öhdəliklərinin düzgün hesablanması üçün təĢkilatın istehsal və qeyri-istehsal
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fəaliyyətinə dair bütün məlumatların toplanması və iĢlənməsi sistemidir. Beləliklə, vergi mühasibatı dövlət
və təĢkilat arasında vergi münasibətlərini əks etdirən vasitədir. Vergi uçotunun metodları və metodları
qanunvericilikdə mövcud dəyiĢikliklər üçün düzəldilmiĢ il ərzində istifadə olunmalıdır. Vergi uçotu yalnız
vergi məqsədləri üçün həyata keçirilir. TəĢkilatın fəaliyyəti və onun maliyyə vəziyyəti ilə bağlı bütün
əməliyyatların Ģəffaflığını təmin etməlidir.
Ġqtisadi ədəbiyyatda təĢkilatda vergi planlaĢdırmasının müxtəlif tərifləri var. Bəziləri bunlardır:
vergi ödəyicilərinin vergi öhdəliklərini minimuma endirmək üçün mövcud qanunvericilik
vasitələrindən, metodlarından və üsullarından icazə verilən bütün istifadə;
mövcud vergi qanunvericiliyinin səmərəli və çevik tətbiqi yolu ilə təĢkilatın əlavə üstünlüklərini
əldə etmək, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq vergi ödəmələrini və büdcəyə ayırmalarını azaltmaq üçün
mənfəətdən planlaĢdırma xərcləri və xərcləri;
büdcəyə vergi ödəmələrini azaltmaq üçün mövcud vergi qanunvericiliyinin bütün nüanslarının
istifadəsini maksimum dərəcədə geniĢləndirmək məqsədi ilə təĢkilatın məqsədyönlü fəaliyyəti; kapitalın
vergilərdən azad edilməsi sənəti.
Vergi planlamamızın əsasları vergi ödəyicilərinin vergi ödəmələrini müəyyən edilmiĢ satıĢ həcminə
minimuma endirmək üçün vergi qanunvericiliyində mövcud olan imkanların bilik və səmərəli istifadəsi (bu
faktorun yuxarıda göstərilən təriflər mövcud deyil).
Buna görə vergi planlaĢdırma məzmunu növbəti maliyyə ili və / və ya bir neçə il (iki-üç il) və vergi
ödəmələrinin ümumi məbləği üzrə verginin hər bir növü üzrə ödəniĢ məbləğinin hesablanması üçün təĢkilatı
və metodikasıdır. Hesablamaların nəticələri gələcək il üçün maliyyə büdcəsi çərçivəsində hazırlanan
təĢkilatın vergi büdcəsində əks olunur.
ġəkil 1.1. Vergi planlaĢdırma növləri

Vergi planlaması

cari

perspektivli
vergitutma obyektinin
xüsusiyyətlərini nəzərə almaq

qanunvericilikdə
boşluqlardan istifadə

vergilərin istifadəsi

vergi güzəştləri
fərdi ölkələrin vergi
rejimlərinin istifadəsi
qanunvericilikdə
dəyişikliklərin və dəyişikliklərin
qeydiyyatı

vergi metodunun
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq
beynəlxalq müqavilələrin
tətbiqi və ...

Vergi planlaması aĢağıdakı elementləri əhatə edir:
vergi sahəsi vergilər, ödəniĢlər, təĢkilatın büdcə sisteminə onların proqnozlaĢdırılan dəyərlərini və
ödəniĢ Ģərtlərini köçürmələri lazım olan bir siyahısı (ümumi);
vergi ödəmə müddətinin dəqiqləĢdirilməsi və uyğunluğunu proqnozlaĢdırmaq və nəzarət etmək
üçün nəzərdə tutulmuĢ vergi təqvimi, habelə vaxtında hesabat vermək;
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vergi öhdəliklərinin monitorinqi və onların istifadəsi mexanizmi daxil olmaqla vergi öhdəliklərini
optimallaĢdırma strategiyası;
mükəmməl vergi planlaması üçün biznes fəaliyyəti haqqında əməliyyat və obyektiv məlumat əldə
etməyə imkan verən yaxĢı hesablanmıĢ mühasibat və hesabat, vergi uçotu.
Ġdarə tərəfindən həll edilən vəzifələrin təbiəti və miqyasına görə, vergi planlaĢdırması cari (taktiki) və
irəliyə (strateji) (bölmənin vergi planlaĢdırma növləri) bölünə bilər.
Mövcud və ya taktiki vergi planlaması, vergi planlaĢdırmasının yekun nəticəsinə nail olmaqdan ötrü
mövcud fəaliyyətlərdə mühüm rol oynayır - təĢkilatın müəyyən satıĢ həcminə görə vergi öhdəliklərinin
minimuma endirilməsi onun effektivliyinə əsaslanır. Taktik vergi planlaması planlaĢdırma əməliyyatları,
vergi yeniliyinə cavab vermək və s. Daxildir. Taktik vergi planlaması cari ilin məsələləri ilə məhdudlaĢır və
qanunvericiliyində vergi imtiyazları və boĢluqlardan istifadə etmək, bunun üçün dəyiĢiklik və əlavələr nəzərə
alınmaq üçün nəzərdə tutul.
Gələcək üçün vergi ödəniĢlərini minimuma endirmək imkanları aĢağıdakı amillərdəndir:
1. Vergitutma obyektinin xüsusiyyətləri. Məsələn, əksər ölkələrin qanunları dövlət qiymətli kağızlarına
qoyulan investisiyalardan əldə olunan gəlirləri ödəmir.
2. Vergitutma predmetinin xüsusiyyətləri. Məsələn, Almaniyada tətbiq olunan xüsusi tənzimləməni
məhdud əməkdaĢlığa (qarıĢıq) istinad edə bilərsiniz. Belə tərəfdaĢlığın hüquqi Ģəxs kimi tanınmasına
baxmayaraq, bu, korporativ gəlir vergisinin ödəyicisi deyildir (xaricdə belə bir vergi korporativ gəlir vergisi
hesab olunur).
3. Vergiyi minimuma endirmək üçün müəyyən imkanlar vergitutma üsuludur. Proqressiv vergitutma
bəzən vergi ödəyicisinin mütənasib vergitutma üstünlüyünə üstünlük verir və kadastr vergisi1 inflyasiyanın
yüksək səviyyədə olması ilə əlveriĢlidir.
4. Vergi vergisi hesabına görə hüquqi vergi azaldılması üçün geniĢ imkanlar mövcuddur. Müxtəlif
ölkələrdə müxtəlif fəaliyyətlər fərqli olaraq vergiyə cəlb edilir. Fərqlər çox əhəmiyyətli ola bilər. GüzəĢtli
vergi müalicəsi üçün ölkə qurulduğu ölkə fərdi fəaliyyətlər və belə bir vergi məskənidir. Qeyd etmək
lazımdır ki, hər hansı bir ölkə üçün praktiki olaraq vergi mənbəyi kimi fəaliyyət göstərən fəaliyyət növünü
adlandırmaq olar.
Xarici hüquqi Ģəxslərə vergi güzəĢtləri vermək, dolğun vergilərin yığılması və ya tamamilə imtina
etməsi və xarici kapital axınından faydalanmaq üçün "ixtisaslaĢan" bir sıra ölkələr də var.
Bəzi güzəĢtli vergi rejimləri də azad iqtisadi zonalarda təmin edilə bilər.
5. Fərdi ölkələrin vergi rejimlərində olan fərqlər, hətta vergilərdən məhdud olmayan vergi öhdəliyi
(yaĢayıĢ yeri) əsasında ödəmə imkanını təmin edə bilər.
Məsələn, BirləĢmiĢ Krallığın qanunlarına əsasən bir Ģirkət yaratsanız, bu ölkədə faktiki rəhbərlik
mərkəzi olan Ģirkətlər sakinlər hesab edilir və bu Ģirkətin yerləĢdiyi yer (bir Ģirkətin təsis edilməsi) bir
yaĢayıĢ meyarı kimi tanındıqda, bu Ģirkətin idarə olunduqda, bu Ģirkət Böyük Britaniyada rezident hesab
olunmayacaq nə də ABġ-da. Buna görə, bu ölkələrin heç biri sərhədsiz vergi öhdəliyi rejiminə düĢəcək.
Bu ölkələrin hər birində qeyri-rezident hesab olunduqda, bu ölkələrdəki mənbələrdən əldə edilən gəlirlər
yalnız vergiyə cəlb ediləcəkdir. Bu Ģirkətin vergilərin az olduğu ölkələrdən birində biznes fəaliyyətini həyata
keçirəcəyini və bu ölkələrdən pul köçürməsinin (gəlirlərin geri qaytarılmasına) vergilərin saxlanılmasına yol
verilməyəcəyini düĢünsək, daha çox və ya daha az böyük müəssisələr üçün olduqca uyğun olan beynəlxalq
vergi planlaĢdırma nümunəsi olacağıq. firmalar.
Bundan əlavə, vergi yurisdiksiyasını yalnız öz ərazisində əldə olunan gəlirlərə məhdudlaĢdıran ölkələr
var və xaricdən (Fransa, Ġsveçrə, bəzi Latın Amerikası ölkələri) gələn sakinlərin vergi gəlirindən imtina
edirlər.
6. Vergi planlaĢdırma üçün geniĢ imkanlar fərdi məsələlər üzrə müqavilələr (yəni, müəyyən fəaliyyət
növləri üzrə gəlir vergisinə dair vergilər), eləcə də investisiyaların qarĢılıqlı təĢviqi və müdafiəsi haqqında
saziĢlər daxil olmaqla, ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması üzrə beynəlxalq müqavilələrlə təmin olunur.
ticarət, gömrük ittifaqlarının yaradılması.
VERGĠ PLANLAMA METODLARI
Vergi planlaĢdırmasının ən mühüm elementlərindən biri mühasibat uçotu və vergi uçotunun təĢkili:
seçilmiĢ forma, metodologiya, məzmun və metodlar. Vergi planlaması mühasibat uçotu və vergi uçotunun
bütün sisteminə əsaslanmalıdır.AĢağıda mühasibat uçotu və vergi mühasibatlığı, vergi planlaĢdırma praktiki
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metodları, eləcə də təĢkilatın analitik iĢi hesab edilir.
Situasiya vergi planlaĢdırma metodu
Situasiya planlaĢdırma metodunun ümumi sxemi ġek. 2.1, burada "C" hərfi müxtəlif vəziyyətləri
göstərir.
Vergi planlaĢdırmasının situasiya metodunda aĢağıdakı addımlara bölmək olar.
1. TəĢkilatın vergi sahəsinin formalaĢması. Bir təĢkilatın vergi planlaması həmiĢə vergi sahəsinin tərifi
ilə baĢlayır. Vergi sahəsinə əsasən, təĢkilat tərəfindən vergilərin vergiləri, onların dərəcələri və onlara verdiyi
faydalar baĢa düĢülür.
- büdcə sistemində səviyyəsi və əlaqələri ilə ödəniĢlərin paylanması standartları;
- verginin hesablanması üçün imtiyaz və xüsusi Ģərtlər;
- ödəniĢ mənbəyi (məsələn, aidiyyəti olan xərclərin maddələri və ya maliyyə nəticələri);
- mühasibat uçotu;
- müvafiq vergi reyestri.
2. Müqavilə ilə əlaqələr sisteminin formalaĢması. Bir təĢkilatın vergi sahəsinin tərifi müqavilə
əlaqələrinin seçilməsi ilə yaxından əlaqələndirilir.Bu əməliyyatı hərtərəfli Ģəkildə həyata keçirmək
məqsədəuyğundur: təĢkilatın bütün uçot siyasəti çərçivəsində. Müqavilə münasibətlərinin seçilməsi xüsusi
bir hissədə üçüncü fəsildə təsvir ediləcəkdir.
3. Tipik biznes əməliyyatlarının seçilməsi. Ġstifadə olunmuĢ mühasibat metoduna uyğun olaraq, iqtisadi
fəaliyyətin ilkin təhlili və iĢlərin planlaĢdırılmıĢ nəticələrinə əsasən, planlaĢdırılan il ərzində təĢkilat
tərəfindən aparılacaq tipik əməliyyatlar və tədbirlər seçilir.
ġəkil. 2.1. Vergi planlaĢdırmasının situasiya metodunun ümumi sxemi.

təşkilat nizamnaməsi

vergi sahəsi

С

biznes müqavilələri

biznes əməliyyatları

С
С

С

С

С

biznes əməliyyat gündəliyi

maliyyə nəticəsi, vergi ödəmələri,
sanksiyalar
4. ĠĢ Ģəraitinin müəyyənləĢdirilməsi. TamamlanmıĢ vergi, müqavilə və iqtisadi inkiĢaflar nəzərə
alınmaqla, təĢkilatın fəaliyyətinin bütün növlərini əhatə edən və iki və ya daha çox müqayisəli versiyalarda
tətbiq olunan real biznes halları müəyyənləĢdirilir.
5. Biznes halları üçün seçimlərin ön seçim. Müqayisəli təhlilin nəticələrinə əsasən, onlar maliyyə
nəticəsi və ümumi vergi ödəmələri üçün optimal olan və mühasibat uçotunun blokları kimi tərtib edilmiĢ
variantları öncədən seçirlər.
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6. Ticarət əməliyyatları jurnalının tərtib edilməsi. Biznes əməliyyatlarının optimal situasiya
bloklarından, mühasibat uçotu və vergi uçotu üçün real əsas kimi xidmət edən biznes əməliyyatlar jurnalını
təĢkil edir.
7.Müqayisəli analiz. Biznes halları və onların zərif müqayisəli təhlili üzrə tədqiqat aparmaq. Müxtəlif
vəziyyətlər, alınan maliyyə nəticələrinə, vergi ödəniĢlərinə və cəzalar və digər sanksiyalar nəticəsində
yaranan mümkün zərərlərə görə müqayisə edilir.

ġəkil. 2.2. BirləĢdirilmiĢ balans metodunun ümumi sxemi.

biznes
müqavilələri

vergi sahəsi

biznes
əməliyyatları

Biznes əməliyyatlar dəsti
biznes əməliyyat gündəliyi
Transformasiya kabelləri

statistik
məlumatlar bloku

təcrid olunmuş biznes
əməliyyatları bloku
təsadüfi blok
maliyyə nəticəsi

analiz vahidi və proqnoz
balans və hesabat
Vergi planlaĢdırmasında balans metodları və onların rolu.
Əməliyyatlar və digər biznes əməliyyatları və təĢkilatın vergi ödəmələrinin məbləğləri arasında olan
kəmiyyət əlaqələrini müəyyən etmək və ölçmək üçün vergi planlaĢdırmasının situasiya metodu nümunəvi
balans üsulları ilə əlavə edilə bilər:
- mikrobalans metodu;
- kombinə edilmiĢ balans metodu.
Mikrobalans metodu.
Müxtəlif iqtisadi Ģəraitdə təĢkilatın iqtisadi fəaliyyətinin bir və ya digər variantını qiymətləndirmək üçün
əsas və dəyiĢkən parametrlər daxil olmaqla, böyük biznes əməliyyatları blokları var. Bu bloklar mühasibat
uçotu formasında hazırlanır və hər biri üçün balans hesablamalarını həyata keçirir. Alınan
mikroorqanizmlərin müqayisəsi daha sərfəli bir seçim seçmenize imkan verəcəkdir.
Sadə və qapalı (azaldılmıĢ) mikrobalans arasında fərqlənir.
Sadə mikroorqanizmlər yalnız iqtisadi vəziyyətin məzmunu və iqtisadi mənasını deyil, həm də bu
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vəziyyətin reallaĢması Ģəklini əks etdirən mühasibat uçotunun blokları əsasında hesablanır. Seçimlərin
keyfiyyətli müqayisəsini əldə etmək lazımdırsa və ya iĢ vəziyyətinin müxtəlif variantlarının birbaĢa uçot və
vergi reyestrləri ilə təsvir edildiyi və bu səbəbdən asanlıqla kəmiyyətlə müqayisə edildiyi hallarda istifadə
etmək yaxĢıdır.
Qapalı mikrobalanlıqlar (ya da qapalı iqtisadi sistemlərin mikrobalansı) əsasən iqtisadi vəziyyətin
məzmunu və mənasını təsvir edən mühasibat uçotu və vergi qeydləri blokları əsasında hesablanır. Eyni
zamanda, mühasibat uçotu və vergi reyestrləri bloku iqtisadi mə'nada kapital xarakterli bir əməliyyat
əməliyyat sisteminə qədər yekunlaĢdırılır. Bu sistem gəlirlərin daxilolmaları və cari hesab üzrə və balansda
vəziyyətin bu versiyasının yerinə yetirilməsindən və onun icrası üçün lazımi xərclərin həyata keçirilməsindən
sonra pul balansı Ģəklində açıq bir çıxıĢa malikdirlər. Qapalı mikrobalanlar istənilən (çox müxtəlif)
variantların keyfiyyət və kəmiyyət müqayisəsini əldə etməyə imkan verir.
Birgə üsulun alqoritmi, ümumiyyətlə, ġek. 2.2. Əməliyyat əməliyyatları bloku və vergi sahəsinin
köməyi ilə müqavilə münasibətlərinin sisteminin variantları əməliyyat əməliyyatlarının bağlanmıĢ bir
sisteminə endirilir. Balansı seçilən biznes Ģərtləri əsasında hesablanır.
Beləliklə, vergi planlaĢdırmasının həm situativ, həm də sayısal balans üsulları hesabatın erkən
mərhələlərində müsbət maliyyə nəticəsinə nail olmaq yollarını tapmaq fikrinə tabe olan mühasibat uçotu və
vergi uçotunun tərs problemini həll etməklə bağlıdır. Bir mühasib ənənəvi sxemə uyğun hərəkət edərsə:
"sənədləĢdirmə - əməliyyat əməliyyatları jurnalı - balans və hesabat", o zaman təĢkilatın iĢinin maliyyə
nəticəsinə təsir göstərə bilməyəcək və bununla yanaĢı, onun formalaĢması prosesini idarə edə bilər. Vergi
planlaĢdırmanın bu üsullarının rolu artıq taktikalar hazırlanarkən və iĢ əməliyyatlarının növləri seçildikdə,
müqavilə əlaqələri təchizatçı və alıcılar, borclular və kreditorlar ilə formalaĢdıqda artıq müəyyəndir.
ƏDƏBĠYYAT:
1.

F.Məmmədov,Ə.Məmmədov,P.Rzayev,ġ.Xəlilov,E.Hüseynov,Ġ.Seyfullayev,Y. BalakiĢiyev
―Vergiyə giriĢ‖ ġamaxı-2014
2. Z .H. Rzayev:Vergi planlaĢdırılması və proqnozlaĢdırması Bakı-2011
3. A.Kərimov:Mühasibat uçotu,vergilər Bakı-2008
4. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi WWW.TAXES.GOV.AZ
5. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi
6. F.Məmmədov,A.Musayev,Y.Kəlbiyev,M.Sadıqov,Z.Rzayev:Vergilər və vergitutma Bakı-2006
7. A.F.Musayev:Azərbaycan Respubliksının vergi xidməti islahatlar və nəticələr
8. L. Q. Xodov:Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi A.
9. Musayev: Vergi siyasətinin iqtisadi prblemləri. Bakı-2004
10. ġ. Bədəlov: Büdcə sistemi. Bakı-2003
11. А. З. Дадашев Л.С.Кирина «Налоговое планирование в организации»

636

Ülviyyə KƏRĠMOVA
r.f.d. , Bakı Dövlət Universiteti
Musa ABBASZADƏ
magistr, Bakı Dövlət Universiteti
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA BĠTKĠÇĠLĠK TƏSƏRRÜFATININ MƏHSULDARLIĞI
ĠLƏ ĠNVESTĠSĠYA VƏ MĠNERAL GÜBRƏLƏR FAKTORLARI ARASINDA ASILILIĞIN
EKONOMETRĠK TƏHLĠLĠ
Məqalədə Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə 23 illik statistik göstəricilərə əsasən
bitkiçilik təsərrüfatının məhsuldarlığı ilə bu sahəyə yatırılan investisiya həcmi və istifadə olunan mineral
gübrələrin miqdarı faktorları arasında asılılığın ekonometrik modeli qurulmuşdur. Modelin identifikasiyası
və hər bir parametr üzrə əhəmiyyətliliyinin yoxlanılması, adekvatlığın müəyyən olunması üçün müvafiq
statistik üsullar tətbiq olunmuşdur.
Açar sözlər: Çoxfaktorlu reqressiya analizi, korrelyasiya analizi, t-Student meyarı, F-Fişer meyarı,
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REPUBLIC FROM THE VOLUME OF INVESTMENTS AND USED MINERAL FERTILIZERS
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Ġqtisadiyyatın inkiĢafının mühüm sahəsi olan kənd təsərrüfatı qeyri-neft sektorunun tərkib hissəsi kimi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kənd təsərrüfatı ölkənin sosial-iqtisadi və siyasi problemlərinin həllində,
xüsusən də regionlarda yaĢayan insanların məĢğulluğunda müstəsna rol oynayır.
Müstəqillik illərində kənd təsərrüfatının inkiĢafına nəzər saldıqda 1992-1995-ci illərdə kənd
təsərrüfatında ümumi məhsul istehsalı hər il orta hesabla 12 faiz aĢağı düĢdüyü halda, 1996-cı ildən
baĢlayaraq (1997-ci və 2014-cü illər istisna olmaqla) davamlı olaraq artmıĢdır və 2015-ci ildə artım 6,6%
təĢkil etmiĢdir. 2016-cı ilin 6 ayının rəqəmləri də göstərir ki, respublikada ÜDM-in azalması fonunda, kənd
təsərrüfatında 3,1 faiz artım qeydə alınmıĢdır. Bu müddətdə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun faktiki
qiymətlərlə dəyəri 2500.9 milyon manat olmuĢ və istehsal edilən kənd təsərrüfatının məhsulunun 57,4 faizi
heyvandarlıq sahəsinin, 42,6 faizi isə bitkiçilik sahəsinin payına düĢmüĢdür. Nəzərə almalıyıq ki, müasir
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dövrdə kənd təsərrüfatının sürətlə intensivləĢməsi müĢahidə olunur.
Son 40 il ərzində dünya üzrə əkin sahələri təqribən 9% artdığı halda, bitkiçilik məhsulları istehsalının
həcmi 2,3 dəfə artmıĢdır. QarĢıdakı müddətdə Azərbaycanda da aqrar sahədə məhsul istehsalının artımı əkin
sahələrinin artırılması hesabına deyil, əsasən intensiv faktorlar, yəni, məhsuldarlığın artırılması hesabına
olarsa bu həm idxalın əvəzlənməsində, həm də ixracın artmasında ciddi dönüĢə səbəb ola bilər. ġübhəsiz ki,
kənd təsərrüfatında istehsalın intensivləĢdirilməsi vacibdir. Məhsuldarlıq göstəricilərinin yüksəlməsi isə
birbaĢa ixrac məhsullarımızın rəqabətqabliyyətinə təsir edəcəkdir. Bitkiçilik məhsullarının
rəqabətqabliyyətinin artırılması ixrac potensialını gücləndirməklə yanaĢı, həm kənd təsərrüfatında
çalıĢanların gəlirlərinin artmasına xidmət edəcək, həm də məĢğulluqla bağlı problemlərin də həllinə təkan
verəcəkdir.
Son illərdə dünya aqrar inkiĢaf praktikasında təĢəkkül tapmıĢ ümumi qanunauyğunluqların, həmçinin
Azərbaycanda uzun illər formalaĢmıĢ meyllərin əksinə olaraq, kənd təsərrüfatında iĢləyənlərin sayı və
ümumi məĢğulluqda payı artmaqdadır. Belə ki, 1995-ci ildə məĢğul əhalinin 30,8%-i bu sahədə çalıĢırdısa,
2015-ci ilin əvvəlində həmin rəqəm 36.7 %-ə yüksəlmiĢdir. ġübhə yoxdur ki, yaxın gələcəkdə alternativ
fəaliyyət sahələrinin yaradılması hesabına kənd təsərrüfatının məĢğulluqdakı payında tədricən azalma
müĢahidə olunacaq. Amma hələ uzun müddət bu sektor ölkə iqtisadiyyatındakı mühüm mövqeyini
qoruyacaq. Onun üçün də qarĢıdakı illərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının emal sahələrini inkiĢaf etdirmək,
ticarət və təchizat məsələlərini təkmilləĢdirmək, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına xidmətlərin təĢkili, əhalinin
məĢğulluğunun yüksəldilməsi və iĢsizliyin azaldılması, sosial və infrastruktur sahələri inkiĢaf etdirmək yolu
ilə kəndlə Ģəhər arasındakı fərqləri aradan qaldırmaq istiqamətində fəaliyyət dərinləĢdirilməlidir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 mart tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən ―Milli
iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin baĢlıca istiqamətləri‖ adlı sənəd
çərçivəsində kənd təsərrüfatının inkiĢafının prioritet elan olunması da bu məqsədə xidmət edəcəkdir (11). Bu,
kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkiĢafına nail olunmasının və onun rəqabətqabliyyətli sektora çevrilməsinin
strateji hədəf olduğundan xəbər verir.
Azərbaycan aqrar ölkə olmaqla 8,6 mln. hektar əraziyə, o cümlədən 4,7(54.9%) mln. hektar kənd
təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsinə malikdir. Respublikamızda adambaĢına düĢən münbit torpaq ehtiyatları
məhdud olduğu üçün torpaq resurslarından daha səmərəli istifadə olunması çox aktual məsələdir. Əkin və
çoxillik əkmələr altında istifadə olunan 1,8 mln. hektardan artıq ərazinin 1.4 mln hektarında (75 faizdən
çoxunda) süni suvarma tələb olunur.
Bitkiçiliyin baĢlıca sahələri taxıl (dənli və dənlı paxlalılar), tərəvəz-bostan, kartof, texniki, yem bitkiləri,
meyvə, üzüm və çayçılıqdır. Torpaq-iqlim Ģəraitinə uyğun rayonlaĢdırılmıĢ bitki sortlarının düzgün seçilərək
optimal səpin müddəti və səpin normasına əməl etməklə əkilib becərilməsi bitkiçilikdə vahid sahədən yüksək
və keyfiyyətli məhsul istehsalı üçün əsas amillərdən hesab edilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
―Bitkiçiliyin inkiĢafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında‖ 2015-ci il 15
aprel tarixli 1175 nömrəli Sərəncamına əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin
becərilməsində istifadə etdikləri yanacaq və motor yağlarına görə verilən yardım, habelə mineral gübrələrin
güzəĢtlə satılmasına görə verilən subsidiyanın təkrar (aralıq) əkinlər aparan fiziki və hüquqi Ģəxslərə də
ödənilməsi mexanizmi yaradılmıĢdır (11) . Nəticədə təkrar əkinlərin sahəsi 2014-cü illə (1,6 min ha)
müqayisədə 8,5 dəfə artaraq 2015-ci ildə 13,7 min hektara çatdırılmıĢdır.
Ötən ilin müsbət nəticələri ilə yanaĢı aqrar sahədə bir sıra həlli vacib olan problemlər mövcuddur, o
cümlədən: bitkiçilik sahəsində - məhsuldarlıq səviyyəsinin artırılması; becərmə texnologiyaların və
aqrotexniki qaydaların lazımi səviyyəyə çatdırılması; çoxillik əkmələr olan bağların bərpa olunması; dağlıq
və dağətəyi torpaqların becərməyə cəlb edilməsi; məhsul istehsalı və emalı sahələri arasında əlaqələrin
lazımı səviyyədə qurulması; sahəyə investisiya qoyuluĢu, fermer təsərrüfatlarının yüksək keyfiyyətli
toxumlarla təmin olunması; aqrokimyəvi tədbirlər, müvafiq texnika və mexanikləĢdirilmiĢ anbarlarla təchizat
məsələlərin həll edilməsi zəruruidir.
Bütün bunlar məsələnin aktuallığını ifadə edir.
Bitkiçilikdə ümumi məhsuldarlığın həcmi müxtəlif faktorlardan asılıdır.Bir qism faktorlar məhsul
həcminin artmasına, digərləri isə azalmasına xidmət edir.
1995-ci ildən 2017-ci ilə qədər 23 illik müĢahidə göstəricilərinə əsasən Azərbaycan Respublikası üzrə
bitkiçilik məhsulları həcminin (mln.man., y) kənd təsərrüfatının əsas kapitalına qoyulan investisiya həcmi
(mln.man. ) və 1 hektar əraziyə sərf olunan gübrənin miqdarı (kq., ) arasında asılılıq təhlil edilir (12,13).
Bu asılılığın EViews proqram paketinin instrumentləri vasitəsilə aparılmıĢ analizinə əsasən aĢağıdakı
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nəticələr alınmıĢdır.
Modelin parametrləri ƏKKÜ ilə aĢağıdakı kimi qiymətləndirilmiĢdir (1, səh.21):
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/17/18 Time: 11:51
Sample: 1995 2017
Included observations: 23
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
INVEST^2
INVEST*GUBRE
INVEST
GUBRE^2
GUBRE

-29895.01
-0.001722
-0.121217
26.12219
-45.50423
8276.967

74070.30
0.002061
1.148931
25.24997
98.59338
9738.548

-0.403603
-0.835406
-0.105504
1.034543
-0.461534
0.849918

0.6915
0.4151
0.9172
0.3154
0.6503
0.4072

R-squared
0.209464 Mean dependent var
84883.54
Adjusted R-squared
-0.023047 S.D. dependent var
159157.5
S.E. of regression
160981.1 Akaike info criterion
27.03542
Sum squared resid
4.41E+11 Schwarz criterion
27.33164
Log likelihood
-304.9073 Hannan-Quinn criter.
27.10992
F-statistic
0.900878 Durbin-Watson stat
2.607702
Prob(F-statistic)
0.502908
Xətti, çoxfartorlu reqressiya tənliyi
y = 709.965391623 + 0.246805604157 + 13.6534968046
Ģəklində tapılmıĢıdır [4, səh.82]. Tənlikdəki və reqressiya parametrlərinin qiymətləri onu ifadə
edir ki, kənd təsərrüfatının əsas kapitalına qoyulan investisiya həcmi öz ölçü vahidi (mln.man) üzrə 1 vahid
artıqda, digər faktorların qiymətləri dəyiĢməz qaldıqda, bitkiçilik məhsulları həcmi öz ölçü vahidi üzrə
(mln.man) ortalama 0.246805604157 vahid artmıĢdır. Həmçinin 1 hektar əraziyə sərf olunan gübrənin
miqdarı öz ölçü vahidi (kq.) üzrə 1 vahid artıqda, digər faktorların qiymətləri dəyiĢməz qaldıqda, bitkiçilik
məhsulları həcmini öz ölçü vahidi üzrə ortalama13.6534968046 vahid artmıĢdır.
Dependent Variable: UMMEH
Method: Least Squares
Date: 10/17/18 Time: 11:39
Sample: 1995 2017
Included observations: 23
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
INVEST
GUBRE

709.9654
0.246806
13.65350

103.2689
0.015358
3.531644

6.874917
16.06975
3.866046

0.0000
0.0000
0.0010

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.976277 Mean dependent var
0.973905 S.D. dependent var
312.4357 Akaike info criterion
1952321. Schwarz criterion
-163.1495 Hannan-Quinn criter.
411.5353 Durbin-Watson stat
0.000000

2908.387
1934.110
14.44778
14.59589
14.48503
1.368697

Modelin tapılmıĢ tənliyi əhəmiyyətlidir. Bunu determinasiya əmsalının vahidə yaxın qiymət alması da
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(
) ifadə edir (3, səh.95). Determinasiya əmsalının bu qiyməti onu ifadə edir ki, asılı
dəyiĢənlərin ı təxminən 98% nəzərə alınmıĢdır və daxil edilən faktorların təsirini Ģərtləndirir. Odur ki, modeli
keyfiyyətli hesab etmək olar. Məcmu korrelyasiya əmsalı asılı dəyiĢənin modelə daxil olan izahedici
dəyiĢənlərlə əlaqəsinin sıxlıq dərəcəsini göstərir. Göstərici nə qədər 1-ə yaxın olsa,nəticə faktoru bütün
faktorlar dəsti ilə bir o qədər çox sıx əlaqəlidir.Bu halda əlaqə sıxlığı çox yüksəkdir.
QurulmuĢ modelinin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu yoxlamaq üçün əvvəlcə F-FiĢer testinin tətbiq
edilməsinə nəzər yetirək (1,səh.96). Modelin əhəmiyyətli olması F-FiĢer testi ilə hesablanmıĢ nəticənin FFiĢer statistikasının uyğun kritik qiymətindən böyük olması halı üçün doğru
qəbul edilir, yəni (ℎ𝑒𝑠𝑎𝑏 𝑎 𝚤Ģ)> (𝑐ə𝑑𝑣ə ). F-FiĢer testinin kritik cədvəl qiymətini müəyyən etmək
üçün əhəmiyyətlilik dərəcəsi (ehtimalla və ya faizlə) və sərbəstlik dərəcələri müəyyən edilməlidir. Modelin
əhəmiyyətliliyini yoxlamaq üçün 5%-lik əhəmiyyətlilik dərəcəsində baxaq. Testin sərbəstlik dərəcələrini isə,
verilmiĢ Ģərtlər daxilində, yəni periodların və müĢahidələrin sayına əsasən
,
,
Ģəklində müəyyən edəcəyik. Beləliklə =3-1=2, =23-3=20 olacaqdır. Bu göstəricilərə əsasən F-FiĢer
kritik cədvəl qiyməti
𝑐ə𝑑𝑣ə =3,49 olacaqdır. Deməli modelin əhəmiyyətli olması üçün
(ℎ𝑒𝑠𝑎𝑏 𝑎 𝚤Ģ)>3.49 bərabərsizliyi ödənilir. Ümumi halda, reqressiya tənliyinin əhəmiyyətliliyinin
qiymətləndirilməsi dəyiĢənlər arasındakı asılılığı təsvir edən riyazi modelin eksperimental verilənlərə uyğun
gəlməsi, tənliyə daxil olan izahedici dəyiĢənlərin sayının izah olunan dəyiĢənin təsviri üçün kifayət edibetməməsi məsələlərinin müəyyənləĢdirilməsidir.
Modelin t-Student meyarı ilə əhəmiyyətliliyinin yoxlanılması üçün, |𝑡ℎ𝑒𝑠𝑎𝑏 𝑎 𝚤Ģ|>𝑡𝑐ə𝑑𝑣ə
bərabərsizliyi yoxlanılır (5, səh.327). Burada 𝑡𝑐ə𝑑𝑣ə qiyməti, df=n-2 sərbəstlilik dərəcəsinə əsasən müəyyən
edilir. n=23 olduğu halda df=23-2=21 olacaqdır. Bu göstəriciyə əsasən t-Student statistikasının 5%-lik
əhəmiyyətlilik dərəcəsində cədvəl qiyməti 𝑡𝑐ə𝑑𝑣ə =2.08-dir. Modelin hər bir parametr üzrə ayrı-ayrılıqda
əhəmiyyətli hesab edilməsi üçün, |𝑡ℎ𝑒𝑠𝑎𝑏 𝑎 𝚤Ģ|>1,6535 bərabərsizliyi ödənilməlidir.
Ġndi isə, t-Student meyarının modelə uyğun qiymətini hesablayaq. MüĢahidə olunan qiymətlər üçün
𝑡ℎ𝑒𝑠. =3,24 olduğundan model bütün parametrlər üzrə ayrı-ayrılıqda əhəmiyyətli hesab olunur
QurulmuĢ modelin faktorları arasında əlaqəni aĢağıdakı korrelyasiya əmsallar matrisində görmək
mümkündür.
UMMEH
1.000000
0.979055
0.818518

UMMEH
INVEST
GUBRE

INVEST
0.979055
1.000000
0.745366

GUBRE
0.818518
0.745366
1.000000

Cədvəldən aydın olur ki, asılı dəyiĢən olan bitkiçilik məhsullarının həcmi kənd təsərrüfatının əsas
kapitalına qoyulan investisiya həcmi və 1 hektar əraziyə sərf olunan gübrənin miqdarı ilə sıx əlaqəyə
malikdir:
,
Asılı və izahedici dəyiĢənlər arasında asılılığın təsviri aĢağıdakı kimidir:
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Avtokorrelyasiyanın mövcudluğunun yoxlanılması üçün əvvəlcə sıfır hipotezi qurulmalıdır.
Avtokorrelyasiyanın mövcud olmaması haqda 𝐻0 hipotezi Darbin-Watson statistikasının cədvəl qiymətinə
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əsasən müəyyən edilir. n=23 ümumi müĢahidələrin sayına və k=3 dəyiĢən sayına əsasən 𝑑 =1,17 və 𝑑𝑢=1,54
tapılır. QurulmuĢ model ilə avtokorrelyasiyanın yoxlanılması üçün d-statistikasının ([3,səh 83-84]) qiyməti
hesablanmıĢdır: d=1,36. Bu qiymət üçün 𝑑 <d< 𝑑𝑢 ikiqat bərabərsizliyi ödənildiyindən, avtokorrelyasiyanın
mövcudluğu qeyri müəyyənlik zonasına düĢür. Gələcəkdə müĢahidə qiymətlərinin sayını artırmaqla,
avtokorrelyasiyanın mövcudluğunun dəqiqləĢdirilməsi məqsədi ilə daha dəqiq nəticə almaq mümkündür.
Ġndi isə, modeldə heteroskedastikliyin mövcudluğu məsələsinə baxaq (6, səh.231). Heteroskedastiklik
tapılmıĢ qiymətləndirmənin effektiv olmaması ilə nəticələnir.Belə ki, qiymətləndirmə tutarlı olsa da, effektiv
olmur. Heteroskedastiklik mövcud olduqda, ƏKKÜ ilə tapılmıĢ standart xətaların qiymətləri kiçilir ki,
nəticədə t-statistikasının qiyməti böyüyür və qiymətləndirmənin əhəmiyyətliliyi haqqında düzgün olmayan
araĢdırmaya səbəb ola bilir. Heteroskedastiklik modelin və müĢahidə qiymətlərinin düzgün seçilməməsi
nəticəsində də baĢ verə bilir (məsələn xətti model kimi baxılmıĢ məsələdə dəyiĢənlər arasında əlaqə əslində
qeyri xətti olarsa). Heteroskedastiklik mövcud olduqda ÜmumiləĢmiĢ Ən Kiçik Kvadratlar Üsulu (ÜƏKKÜ)
tətbiq edilir.
Baxılan modeldə müĢahidə nəticələrinə əsasən modelin heteroskedastikliyi White testi vasitəsilə
yoxlanılmıĢ və aĢağıdakı nəticələr alınmıĢdır:
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.900878 Prob. F(5,17)
4.817667 Prob. Chi-Square(5)
6.125096 Prob. Chi-Square(5)

0.5029
0.4385
0.2942

Cədvəl qiymətindən göründüyü kimi, modeldə heteroskedastiklik müĢahidə olunmur. Prob.
qiymətləndirməsinin 5%-lik göstəricini kəskin aĢmaması modeldə heteroskedastikliyin mövcud olmamasını
hökm etməyə imkan verir.
Stasionarlığın mövcud olub-olmamasi hər bir dəyiĢən üzrə EViews proqram paketinin alətlər paneli
vasitəsilə həyata keçirilmiĢ və aĢağıdakı nəticələr alınmĢdır:
Ümumi məhsul həcmi üzrə:
Null Hypothesis: D(UMMEH,2) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-4.706023
-3.857386
-3.040391
-2.660551

0.0018

Ġnvestisiya həcmi üzrə:
Null Hypothesis: D(INVEST) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.843699
-3.788030
-3.012363
-2.646119

0.0089
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1 hektar əraziyə sərf olunan gübrənin miqdarı üzrə:
Null Hypothesis: D(GUBRE) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.669045
-3.788030
-3.012363
-2.646119

0.4316

AlınmıĢ nəticələrə əsasən Prob göstəricisinin qiymətinin hər bir dəyiĢən üzrə 5%-lik həddi aĢmaması
qurulmuĢ modeldə stasionarlığın mövcud olmasının göstəricisidir.
NƏTĠCƏ: Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə 23 illik statistik göstəricilərə əsasən
bitkiçilik istiqaməti üzrə ümumi məhsuldarlıq ilə bu sahəyə yatırılan investisiya həcmi, istifadə olunan
mineral gübrələrin miqdarı faktorları arasında asılılığın qurulmuĢ ekonometrik modeli əhəmiyyətlidir.
Determinasiya əmsalından, modelin hər bir parametr üzrə əhəmiyyətliliyini müəyyən etmək üçün t-Student
meyarından, ümumilikdə bütün modelin əhəmiyyətliliyini yoxlamaq üçün F-FiĢer testindən istifadə
edilmiĢdir. Modelin heteroskedastikliyi White statistikası vasitəsilə yoxlanılmıĢ və yekun nəticələr
çıxarılmıĢdır. Modelin qurulmasının mərhələlərini yerinə yetirmək üçün bütün hesablamalar və qrafiklər
EViews proqram paketinin instrumentləri ilə aparılmıĢdır.
Bitkiçilik istiqaməti üzrə ümumi məhsuldarlığa daha çox təsir edən faktor kimi yatırılan investisiya
həcmini qeyd etmək olar. Bu baxımdan ölkə iqtisadiyyatının inkiĢaf etdirilməsi məqsədi ilə, bitkiçilik
istiqaməti üzrə əsas kapitala qoyulan investisiya həcminin artırılması məqsədəuyğundur.
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GĠRĠġ
Ġndiki inkiĢaf tendensiyaları inkiĢafın və iqtisadiyyatın məqsədini müəyyənləĢdirmək üçün yeni bir
yanaĢma ehtiyacını yaradır. Ənənəvi təriflər, iqtisadiyyatın əsas məqsədi son dərəcə resurslarla artan insan
ehtiyaclarına cavab verməkdir. Cəmiyyətin inkiĢafının vacib rolunu tanıyaraq, bu tərifi dəyiĢdirmək lazımdır:
"Ġqtisadiyyatın məqsədi yaxĢı həyatın təmin edilməsini nəzərdə tutan cəmiyyətin inkiĢafıdır". Cəmiyyət
inkiĢafı, insan imkanlarının davamlı geniĢlənməsinin siyasi, iqtisadi, sosial, mənəvi və mədəni iĢtirakdan
istifadə etmək və ya seçimi olması kimi baĢa düĢülür. Təxirəsalınmaz həyat yüksək keyfiyyətli təhsil,
səhiyyə, sosial sxemlər, sağlam qidalar, cəmiyyətdə geniĢ iĢtirak və digər inkiĢaflar üçün mədəni və maliyyə
baxımından insan inkiĢafına yardımçı olmaq üçün geniĢ əsaslı istifadə imkanını nəzərdə tutur.(1) BMT-nin
elan etdiyi fürsətlər baxımından inkiĢaf konsepsiyasına sadiq qaldığına görə, Qazaxıstan insan inkiĢafı
səviyyəsini yüksəltmək üçün davamlı səy göstərdi. Uzunmüddətli inkiĢaf strategiyasında ən mühüm qaynaq
olan "Qazaxıstan-2030", əsas milli inkiĢaf sənədidir. 2030 strategiyası həmçinin Qazaxıstan üçün həyatın
bütün sahələrini yaxĢılaĢdırmağa kömək edən hər bir milli inkiĢaf prioritetlərini müəyyənləĢdirir.
Qazaxıstanın güclü iqtisadi inkiĢafı, Qazaxıstan-2030 strategiyasının həyata keçirilməsini asanlaĢdırmaq
üçün inkiĢaf gündəminə yeni maddələr qoymağa imkan verdi. Bu yeni çağırıĢlar Prezidentin 2006-cı il
martın 1-də Qazaxıstan xalqına ünvanladığı "Qazaxıstanın dünyanın ən rəqabətqabiliyyətli 50 ölkəsindən biri
olmaq strategiyası" adlı məqaləsində göstərilir. Strateji, qloballaĢma kontekstində Qazaxıstanın inkiĢafı üçün
əsas olacaq innovativ inkiĢafa ehtiyac olduğu vurğulanmıĢdır. Ġnsan ĠnkiĢafı üzrə Milli Hesabat
"Qazaxıstanda Ġnsan ĠnkiĢafı üçün Yeni Texnologiyalar" hesabatında, insan inkiĢafı prizması sayılan yeni
texnologiyaların vacibliyini tanıyır və hökumətin öz xalqının maraqlarına uyğun iĢlərini əsas götürür.
Hesabatda insan inkiĢafına mane olan bəzi amillərin iĢıqlandırılması ilə milli inkiĢafın yenilikçi mərhələsinə
ehtiyacın olması barədə düĢünmək tələb olunur. Ġnsan kapitalının inkiĢafında texnologiyaların rolunu qəbul
edir və Qazaxıstanın insan inkiĢafı səviyyəsini, eləcə də Minilliyin ĠnkiĢaf Məqsədlərinə, insan potensialının
inkiĢafı üçün texnologiyaların tətbiqinə və Qazaxıstanda texnoloji inkiĢafın mövcud vəziyyətinə dair
mövzuları müzakirə edir.
1. Qazaxıstanın strateji öncəliyi olancəmiyyətin inkiĢafı
Birincisi inkiĢaf, təhsil, səhiyyə və yaxĢı mühit kimi inkiĢaf amillərindən biri olan insan inkiĢafına
baxılır: yeni texnologiyalar insan potensialının inkiĢafı üçün vasitədir. Beləliklə, yeniliklər məhsuldarlıq,
mənfəət və insanların gəlirlərini artırır və daha keyfiyyətli məhsul və xidmətlərə çıxıĢ təmin edir. Yeni
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texnologiyalar, ölümlərin azaldılması, doğuĢların və həyat sürətinin artırılması yolu ilə insan və sosial
sağlamlığa müsbət təsir göstərir. Təhsilə yeni texnologiyaların tətbiqi milli insan kapitalının rəqabət
qabiliyyəti üçün vacibdir. Müasir texnologiyalar effektiv resursların istifadəsini təĢviq edir və ictimaiyyətin
cəmiyyətdə iĢtirakına kömək edə bilər. Bununla yanaĢı, müəlliflər yeni texnologiyaların potensial qarıĢıq
insan inkiĢafı nəticələri ilə də əlaqələndirirlər. Yeni texnologiyaların iqtisadi inkiĢafa təsirini əhəmiyyətli
dərəcədə göstərən iqtisadi riskləri mövcuddur, bununla yanaĢı yeni texnologiyaların insan inkiĢafına da
təsirini görmək olar. Eyni zamanda, yeni texnologiyaların əldə edilməsi gəlir, yaĢayıĢ yeri, yaĢı, cinsi və s. ilə
əlaqədar olaraq artan bərabərsizliyə kömək edə bilər. Buna görə də, yeni texnologiyaların insan inkiĢafına
çoxtərəfli təsirləri texnologiyaların inkiĢafı, seçilməsi və istifadəsindən asılıdır. Həmçinin gəlir səviyyəsinin
yüksəldilməsi, təkmilləĢdirilmiĢ savadlılıq və ömür sürətinin inkiĢafı və digər insan inkiĢafı komponentləri
və riskləri minimuma endirmək üçün yeni texnologiyaların seçilməsi meyarlarının hazırlanması təklif olunur.
Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, ikinci hissədə Qazaxıstanın 2030-cu il Strateji ilə bağlı ümumi baxıĢları və
davamlı insan inkiĢafını təmin etmək üçün həll olunacaq yeni çağırıĢlar vasitəsilə, Qazaxıstanda insan
inkiĢafının vəziyyəti nəzərdən keçirilir. Müəlliflər hesab edirlər ki, əsas milli konsepsiyadan indi davamlı
inkiĢafa keçid olmalıdır. Bu, Qazaxıstan xalqının milli rifahı, təbiəti, mədəniyyəti vəQazaxıstanın hər bir
sağlamlıq və yaxĢılığı baxımından uzunmüddətli arzularını həyata keçirə biləcək obyektiv bir tələbdir.
Hazırkı mərhələdə davamlı insan inkiĢafını təmin etmək üçün Qazaxıstanın aĢağıdakı ehtiyaclarını
göstərə bilərək:
 Həyat ömrünü yaxĢılaĢdırmaq prosesi - Qazaxıstan doğumları artırmaq üçün deyil, həm də artıq
doğulmuĢ olanlara qayğı göstərməlidir. Xüsusilə, qadın və kiĢilərin həyat dövrləri arasında olan olduqca
böyük bir fərqlilik idarə edilməlidir.
 Minilliyin Bəyannaməsinin uĢaq və ana ölüm nisbətinin azaldılması, HIV / AĠDS və digər
xəstəliklərin yayılmasının dayandırılması və aradan qaldırılması ilə bağlı sağlamlıq hədəflərinə toxunmaq;
 Hasilat Ģirkətlərinin və Hökumətin Mədən Sənayesində ġəffaflıq TəĢəbbüsünədaxil olmasını təmin
etmək;
 PeĢəkar hökumət və mərkəzsizləĢmə ilə bağlı bir sıra hədəflərə nail olmaq və korrupsiyaya qarĢı
mübarizə səylərini davam etdirmək;
 Ġqtisadiyyatın və insan inkiĢafının ehtiyaclarına əsaslanaraq, təhsilin keyfiyyətini Sovet dövrü
standartlarına uyğunlaĢmıĢ təhsilin inkiĢafı, fundamental və tətbiqi elmləri inkiĢaf etdirmək.
Xüsusilə, qeyd etdiklərim rəqabət qabiliyyətliliyi və milli insan kapitalının inkiĢafı ilə əlaqəni
göstərməyə çalıĢır. Qazaxıstanın 2030-cu ilədək uzunmüddətli inkiĢaf strategiyasına doğru əhəmiyyətli bir
addımı olsa da, Qazaxıstanın dünyanın ən rəqabətli 50 ölkəsindən biri olma məqsədi ölkənin inkiĢafının əsas
məqsədi hesab edilməməlidir.(6) Bu, o deməkdir ki, Qazaxıstan, insan inkiĢafını həyatın bütün
sahələrindəgeniĢ imkanlar təmin edən daha yüksək və daha mürəkkəb bir məqsədə xidmət edir. BMT-nin
ĠnkiĢaf Proqramının Qlobal Ġnsan ĠnkiĢafı Hesabatına əsasən, Qazaxıstan və digər MDB ölkələri insan
inkiĢafının iki mərhələsindən keçiblər. Birinci mərhələ (1990-1995), əsas insan inkiĢafı göstəricilərində
kəskin azalma ilə xarakterizə edilib, Qazaxıstanı dünya səviyyəsində Ġnsan ĠnkiĢafı Ġndeksi sıralamasında 54dən 93-ə endirdi. Ġkinci mərhələdə (1996-2004) insan inkiĢafı göstəriciləri yavaĢ-yavaĢ bərpa edilərək,
Qazaxıstanı dünya Ġnsan ĠnkiĢaf Ġndeksi sıralamasında 79-cu yerə qaldırdı. Bununla birlikdə, 1990-cı ildəki
yerindən hələ də aĢağı idi. Bənzər bir tendensiya digər MDB ölkələri üçün də müĢahidə olunur.Qlobal Ġnsan
ĠnkiĢafı Hesabatlarında göstərilən mütləq Ġnsan ĠnkiĢaf Ġndeksi göstəricilərindəki meyllər müqayisə edilə
bilməz, çünki hesablama metodologiyaları dəyiĢir. 2006-cı ilin Milli Ġnsan ĠnkiĢafı Hesabatının məqsədi
üçün Qazaxıstan üçün Ġnsan ĠnkiĢaf Ġndeksi göstəriciləri ən son Qlobal Ġnsan ĠnkiĢafı Hesabatında təsvir
edilmiĢ metodologiya ilə yenidən hesablanıb.Ġnsan inkiĢafı və "Qazaxıstan-2030" strategiyası, davamlı insan
inkiĢafı üçün uzun müddətli bir proqramdır. Qazaxıstanın gündəmində insan potensialının inkiĢafı yüksəkdir.
1997-ci ildə Qazaxıstanda insan inkiĢafı konsepsiyasının tanınması üçün yeni bir zəmin yarandı. 1995 və
1996-cı illəri əhatə edən ilk iki milli ĠnkiĢafın ĠnkiĢafı Hesabatları konsepsiyanın sosial və iqtisadi təhlil üçün
bir vasitə kimi istifadə edilməsinə güclü təkan verərək, konsepsiyanın bir sıra milli sənədlər üçün əsas
strategiya kimi qəbul edilməsinə gətirib çıxardı. ən mühüm "Qazaxıstan-2030" uzunmüddətli milli inkiĢaf
strategiyasıdır. Strateji "Bütün Qazaxıstanların rifahı, təhlükəsizliyi və rifahı" adı ilə təsadüf deyil. Bu, milli
səviyyədə sosial və iqtisadi inkiĢaf üçün yeni bir paradiqma təqdim etmək cəhdi, ən yüksək dəyəri
insanlardır. Strategiya aĢağıdakı uzunmüddətli prioritetləri müəyyənləĢdirir:
 Milli təhlükəsizlik;
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 Siyasi sabitlik və sosial səfərbərlik;
 Yüksək səviyyədə xarici investisiya və daxili qənaətə malik açıq bazar iqtisadiyyatına əsaslanan
iqtisadi inkiĢaf;
 Qazaxıstan xalqının sağlamlığı, təhsili və rifahı;
 Enerji resurslarından səmərəli istifadə;
 Müasir infrastrukturun inkiĢafı;
 Professional hökumət.
Bu göstərir ki, strategiyanın prioritetləri insan inkiĢafının əsas komponentləri olan "Qazaxıstan xalqının
sağlamlığı, təhsili və rifahı" ilə bağlıdır. Lakin, hər bir prioritet insan potensialının hərtərəfli inkiĢafına
yardım edir. (5)
2. Qazaxıstan xalqının faydası üçün yeni texnologiyalar
Ġqtisadi qloballaĢma kontekstində, inkiĢaf etmiĢ ölkələr mövcud texnoloji və avadanlıqların
təkmilləĢdirilməsi və layiqli yaĢayıĢ standartlarını təmin etmək üçün yeni elmi nailiyyətlərdən istifadə edərək
iqtisadi artımı təmin edir. Xalq təsərrüfatının inkiĢafı və əhalinin mütəmadi gəlirləri artdıqca, insanlar
texnoloji inkiĢafın faydalarından daha yaxĢı istifadə edə bilərlər. Bu gün Qazaxıstan elm və ictimaiyyət
arasında faydalı dialoq inkiĢaf etdirməlidir. Əgər bu məsələ səmərəli həll olunarsa, elmi inkiĢaflar və yeni
texnologiyalar daha yaxĢı xeyir gətirəcək. Xüsusilə, bu, iqtisadi fayda deyil, həm də xalqın ehtiyaclarına
cavab verən müasir, yüksək effektiv və rəqabətqabiliyyətli texnologiyaların inkiĢaf etdirilməsinə və onların
sosial və siyasi potensialının yaradılmasına imkan yaradacaqdır. Yeni texnologiyaların inkiĢafı davamlı
iqtisadi inkiĢafa və həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢmasına səbəb olmalıdır:
 Elm, istehsal və xidmətlər sahəsində iĢ yerlərinin yaradılması;
 Daha yaxĢı əmək haqqı ilə əhalinin təhsil səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması və daha yüksək ixtisaslı iĢlə
məĢğul olanların (müxtəlif sektorlarda) nisbəti;
 Yeni texnologiyalar vasitəsilə istehsal, ətraf mühit və sosial məsələlərin həlli;
 Yeni məhsullar, dərmanlar və s. ĠnkiĢaf etdirmək və tətbiq etmək üçün kömək edən istehlak malları,
tibb və s. Ġstehsalına dair daha çox tədqiqat aparılmalıdı. Beləliklə, daxili bazar müasir, səmərəli, rəqabət
qabiliyyətli və daha əhəmiyyətlisi əlveriĢli mallara sahib olacaqdır;
 Elm intensiv məhsulların istehsal həcminin artırılması və əhalinin gəlirlərinin artması yolu ilə
müxtəlif səviyyəli büdcələrə daha çox gəlirlər;
 Xidmət iĢçiləri üçün daha yaxĢı iĢ Ģəraiti və ətraf mühitə təsirlərin az olması yolu ilə istehsal
prosesində təkmilləĢdirmələrə imkan verən yeni avadanlıqların verilməsi.(9)
Texnologiyalar və ya yeni texnologiyalar və insan inkiĢafı arasındakı əlaqələr bu cür texnologiyaların
mövcud və gələcək ehtiyaclarını və insanların və cəmiyyətin ehtiyaclarını qarĢılamaq üçün birbaĢa istifadə
edildikdə aydınlaĢır. Yeni texnologiyaların inkiĢafı ilk növbədə əhalinin ehtiyaclarını ödəmək, ətraf mühit və
elmi vasitələr, yeyinti sənayesi, kənd təsərrüfatı, informasiya elmləri, tikinti və s.məsələlərini həll etməkdir.
Hökumətin maliyyə dəstəyinin olmaması, qeyri-qanuni hüquqi çərçivə və qeyri-inkiĢaf etmiĢ innovasiya
infrastrukturu hazırda yenilik prosesinə mane olan və daha çox və ya daha az dərəcədə hökumətin
fəaliyyətinə mane olan əsas amillərdir.(8) Yuxarıda göstərilən məqsədlərə nail olmaq, yeni texnologiyaların
insan inkiĢafının nəticələrinə əsaslanan ehtiyacları qarĢılamaq və maneələri aradan qaldırmaq üçün müəlliflər
uzunmüddətli milli inkiĢaf məqsədlərini inkiĢaf etdirmək üçün vahid bir yanaĢma təklif edirlər. Bu yanaĢma
ilə effektiv infrastruktur yaranacaq, texnologiya inkiĢaf etdiriləcək, milli elm və texnologiya siyasəti inkiĢaf
etdiriləcək və ictimaiyyətin hazırlığı təmin ediləcək.Fəal araĢdırma, inkiĢaf və yüksək səviyyəli yeni
texnologiyaların tətbiqi yolu ilə yaradılan milli elm və texnologiya siyasəti, bu hesabatda qaldırılan məsələyə
kömək etməlidir. Xüsusilə, milli innovasiya sisteminin yaradılması və insan inkiĢafının gücləndirilməsi. Bu
məqsədlə mövcud hüquqi çərçivənin yeni texnologiyalar vasitəsilə həyat səviyyəsinin və həyat keyfiyyətinin
yaxĢılaĢdırılması üçün tədbirlərin iĢlənib hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə necə kömək edə biləcəyinə
dair bir sual var. Ġndiyə qədər milli texnoloji inkiĢaf insan inkiĢafı prizmasından istifadə edilməmiĢdir, bu da
siyasət sənədlərinin mövcud problemləri tam olaraq həll edə bilməyəcəyini izah edir. Qanunvericilik
tədbirləri baxımından intellektual mülkiyyətin yaradılması, köçürülməsi və qorunması sahəsində hüquqi
nəzarətin inkiĢaf etdirilməsi, elmi biliklərin və sənaye, kiçik biznes müəssisələrinin istehsal və kommersiya
məqsədilə istifadəsi ilə məĢğul olanlar üçün əlveriĢli mühit yaratmaq məqsədəuyğun olardı. Elmi və texnoloji
tədbirlər, universitetlər, texnoparklar və digər tədbirlər də daxildir.(4) Belə tədbirlər aĢağıdakılara kömək
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etməlidir:
 Ən perspektivli elmi və texnoloji iĢlərin faydalı krediti;
 Yüksək riskli elm və texnologiyaya investisiyaların sığortalanması;
 Fərdi elm və texnologiya layihələri üçün vergilərin azaldılması və vergi tətillərinin azaldılması;
 Elmi və əqli mülkiyyətə aid gömrük qanunvericiliyinin təkmilləĢdirilməsi;
 Ġntellektual məhsulların ötürülməsi üçün milli infrastruktur.
Ġndi iqtisadiyyatda əlveriĢli bir innovasiya iqlimi üçün hökumətin müxtəlif mexanizmlərindəki
qatqılarına daha ətraflı baxırıq. Müvəqqəti olaraq, bu sahədə hökumət iĢinin üç hissəsi ola bilər: innovasiya
üçün hökumətin xüsusi maliyyə mexanizmlərini yaratmaq; innovasiya infrastrukturunun inkiĢaf etdirilməsi;
dolayı nəzarət metodları. Hökumət, əlveriĢli bir innovasiya iqliminə kömək edə biləcək iki əsas maliyyə
mexanizminə sahibdir: müxtəlif səviyyələrdə hökumət elm və texnologiya proqramlarıyla və xüsusi vəsaitlər
vasitəsilə maliyyələĢdirilməsi.(3) Keçid dövründə tədqiqat və inkiĢaf maliyyə və avadanlıqlarının olmaması
Qazaxıstanlı elm adamlarının rəqabət üstünlüyünə malik olduğu bir sıra sahələrdə tədqiqatların
dayandırılmasına gətirib çıxardı. Xüsusi proqramlar vasitəsilə tədqiqat və inkiĢaf üçün milli büdcə
maliyyələĢdirməlidir. MaliyyələĢmə yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı riskləri nəzərə alaraq, milli
təhlükəsizliyə və milli təsərrüfat subyektlərinə yönəldilməlidir. Hökumətin maliyyələĢdirməsindən əlavə,
milli və beynəlxalq mənbələrdən, eləcə də innovasiya proqramları və layihələri ilə tədqiqat və
inkiĢafımaliyyələĢdirmək üçün sektoral və sektorlararası fondlardan ibarət olan bir sistem olmalıdır. Vergi
sistemi dolayı nəzarətin əsas komponentidir. Vergilər, investorların əsas fəaliyyət göstəricisi kimi
baxdıqlarımənfəətin gizlədilməməsinə təĢviq etmək üçün neytral və ya stimullaĢdırıcı olmalıdır.Ġqtisadi
islahatlar kontekstində milli elmi potensial azalmıĢdır. Bu elm, intensiv məhsul və xidmətlərin qlobal
bazarlarında milli rəqabətəvə texnologiyaların tətbiqinə mane olur. Vəziyyəti dəyiĢdirmək və yaxĢılaĢdırmaq
üçün vasitələrdən biri ÜTT-yə üzv olmaq idi.(2) Hökümət milli qanunvericiliyin ÜTT qaydaları və digər belə
beynəlxalq strukturlar və standartlarla uyğunlaĢdırılması (ISO, WIPO, ILO, və s.), elm, tədqiqat və
innovasiya sisteminin ümumi inkiĢafının əsas məqsədi kimi təhsil, tədqiqat və yeniliklərin
beynəlxalqlaĢdırılmasına daha çox diqqət yetirməlidir.Ən yaxĢı beynəlxalq tədqiqatçılar və mütəxəssisləri
cəlb etmək üçün beynəlxalq əlaqələri inkiĢaf etdirmək üçün qanunvericilik tədbirləri olmalıdır, beynəlxalq
münasibətlər təkmilləĢdirilməlidir. Milli elmi və texnoloji qiymətləndirmə gücləndirilməlidir. Qazaxıstanda,
eləcə də idxal olunan texnologiyalar da daxil olmaqla bütün elmi və texnologiya proqramları riskləri
minimuma endirmək üçün bir qrup yerli və beynəlxalq ekspert tərəfindən nəzərdən keçirilməlidir.(10)
Qiymətləndirmə keyfiyyət xüsusiyyətlərini, milli standartlara, ətraf mühitə, texnoloji və sosial təhlükəsizliyə
uyğun olmalıdır. Qiymətləndirmə prosedurlarını təkmilləĢdirmək üçün qiymətləndirmə metodologiyası və
prinsipləri mütəmadi olaraq nəzərdən keçirilməlidir.Beləliklə, innovasiya proseslərini stimullaĢdırmaq üçün
prosesin bütün tərəflərini və texnoloji inkiĢafın aktiv sahələrini dəstəkləmək üçün əlaqəli tədbirlər
görülməlidir. VətəndaĢ cəmiyyətinin ictimai fayda üçün fəal tədbirlər görmək və bütün mövcud ehtiyacları
qarĢılamaq üçün ehtiyaclarını müəyyən etmək, nəzarət etmək və təhlil etmək üçün tədbirlər görülməlidir.
Tədqiqat-inkiĢaf və istehsal arasında əlaqə təmin etmək üçün əhalinin və sənaye müəssisələrinin ehtiyacları
təməl baxımından müəyyən edilməlidir. Həm də innovasiyaya mane olan amillərin monitorinqi və nəzərdən
keçirilməsi sistemi hazırlanmalı və tətbiq edilməlidir. Bu, milli və regional səviyyədə kiçik innovativ
bizneslərin mövcud və gələcək status və innovasiya prosesinin həyata keçirilməsini qiymətləndirməlidir. (11)
NƏTĠCƏ
Qazaxıstanda "Ġnsan ĠnkiĢafı üçün Yeni Texnologiyalar" Milli Hesabatı, iqtisadi artımın təĢviq edici bir
faktoru kimi qəbul edilir.Bu, mövcud iqtisadi artımın əsasən aĢağı əlavə dəyərli hasilat sənayesinin inkiĢafı
ilə bağlıdır. Qazaxıstan yalnız təbii sərvətlərlə zəngin deyil, eləcə də insan inkiĢafı vasitəsi kimi texnoloji
inkiĢaf üçün əsas ola bilən yüksək ixtisaslı insan resurslarına malikdir. Ancaq bütün texnologiyalar
mədəniyyət, zehniyyət, mövcud infrastruktur və s. səbəbindən insan inkiĢafı alətləri kimi istifadə edilə
bilməz.Buna görə, müəlliflər texnologiyalardan istifadəyə seçici bir yanaĢma qoydular. Texnoloji və insan
inkiĢafını tarazlaĢdırmaq üçün Qazaxıstana aĢağıdakılar lazımdır:
 Ġnsan inkiĢafı perspektivindən yeni texnologiyaların seçilməsi və istifadəsinə seçici yanaĢma;
 Qazaxıstanın uzunmüddətli inkiĢaf strategiyasında Qazaxıstanın 2030-cu ili, Qazaxıstanda mövcud
kontekstin və insan inkiĢafının yeni aspektlərini nəzərə alan yeni proqramlar hazırlamaq;
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 Dünyanın ən rəqabətqabiliyyətli 50 ölkəsindən biri olmaq məqsədi ilə davamlı insan inkiĢafı
hədəflərini birləĢdirmək;
 Qazaxıstanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası yolu ilə davamlı milli rəqabət qabiliyyətinin və
davamlı insan inkiĢafının təmin edilməsi;
 Minilliyin Bəyannaməsinin uĢaq və ana ölüm nisbətinin azaldılması, HIV / AĠDS və digər
xəstəliklərin yayılmasının dayandırılması ilə bağlı sağlamlıq hədəflərinə müraciət etmək;
 Yenilməz resursların qorunması və gələcək nəsillərin davamlı insan inkiĢafı ilə yenilənə bilən
resurslar vasitəsilə böyük təbii ehtiyatlarını effektiv Ģəkildə idarə etmək;
 PeĢəkar hökumət və mərkəzsizləĢmə ilə bağlı bir sıra hədəflərə nail olmaq və korrupsiyaya qarĢı
mübarizə səylərini davam etdirmək;
 PeĢə və ali təhsilin yeni bir sisteminin tətbiqi ilə birlikdə həm iqtisadiyyatın, həm də insan inkiĢafının
ehtiyaclarına əsaslanaraq, təhsilin keyfiyyətini Sovet dövrü standartlarından inkiĢaf etdirmək;
 Yerli ideyalar və texnologiyaların qlobal marketinqi vasitəsilə Qazaxıstana rəqabət üstünlüyünü
təmin edə bilən fundamental və tətbiqi elm sahələrini müəyyənləĢdirmək və elmin kifayət qədər
maliyyələĢdirilməsini təmin etmək;
 Bu sahələrdə tədqiqat və inkiĢafa dövlət xərclərini artırmaq və özəl sektordan artan vergilərin
artırılmasını təĢviq etmək. Bu, yeni və qabaqcıl texnologiyaların məhsul və xidmətlərinin qlobal ixracatının
artmasına səbəb olmalıdır;
 Ġnsan inkiĢafı üçün yeni texnologiyalara çevrilən biliklərin əldə olunmasına kömək etmək;
 Texnoloji inkiĢafın innovasiya əsaslı olmasını təmin etməli, çünki bu, rəqabət istehsalına və davamlı
sosial və iqtisadi inkiĢafa nail olmağa imkan verən yeni və müasir texnoloji bazanın yaradılmasının yeganə
yoludur. (7)
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TURĠZM SAHƏSĠNDƏ KADR HAZIRLIĞININ
PLANLAġDIRILMASI VƏ ĠNKĠġAF TENDENSĠYASI
Məqalədə müasir dövrdə,turizm sahəsində əhəmiyyətli rola malik olan yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı və
onun inkişaf vəziyyəti təhlil edilmişdir. Turizm sahəsi əmək bazarında xüsusi yeri olan sahə kimi
tanındığından kadr hazırlığının keyfiyyəti mühum rol oynayır. Mövcud məqalədə turizm sahəsində
çalışanların təhsil durumu təhlil edilmiş və nəticədə turizm sahəsində çox əhəmiyyət daşıyan kadr
planlaşdırılması üçün müəyyən həll təklif edilmişdir. Həmçinin mövcud araşdırma turizm təhsil müəssisələri,
turizm sənaye müəssisələri üçün də vacib sayılır.
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ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В СЕКТОРЕ ТУРИЗМА
В статье подчеркивается решающая роль современной индустрии туризма. Качество обучения
персонала является ключевой ролью, поскольку туризм является особым местом в трудоемкой промышленности. В текущей статье анализируется образовательная ситуация в индустрии туризма и
является результатом плана, необходимого для туризма. Существует также исследование туристического образования и индустрии туризма.
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PLANNING AND DEVELOPMENT TRENDS
IN PERSONNEL TRAINING IN TOURISM SECTOR
The article highlights highly-qualified personnel training and development in the modern tourism
industry.The quality of personnel training plays a crucial role because tourism is recognized as a special
place in the labour-intensive sector. The current article analyzes the educational situation of the tourism
industry's employees and has resulted in a set of solutions for staff planning which is crucial for tourism.
Also existing research is important for tourism education institutions and tourism industry.
Key words: tourism, personnel planning, employment
Müasir dövrdə müəssisələrin, firma və Ģirkətlərin fəaliyyətində kadrların rolunun artması insan amilinin,
onun intellektual yaradıcı funksiyasına olan zəruri tələbatdan irəli gəlir.Bazar münasibətləri Ģəraitində kadr
resurslarının idarə edilməsində baĢlıca məqsəd onların potensialından, yaradıcı insanlardan maksimum
istifadə edilməsidir. Kadr hazırlığın müəssisə və təĢkilatların həyatında müstəsna əhəmiyyəti vardır. Bu
baxımdan müəssisədaxili səmərəliliyi təmin etmək və bunu ümumi keyfiyyətinin yüksəldilməsinə doğru
istiqamətləndirmək ən öndə vəzifələrdəndir.Kadr resurslarının idarə edilməsi müəssisənin tələbatına cavab
verən iĢçi heyətinin toplanması, inkiĢaf etdirilməsi, ixtisasın artırılması, seçilməsi, yerləĢdirilməsi,
qiymətləndirilməsi, onların əmək fəaliyyətinin motivləĢdirilməsi və stimullaĢdırılması, əmək haqqı ilə təmin
edilməsi kimi məsələləri əhatə edir.
Kadrların öyrənilməsi çoxcəhətli idarəçilik faəliyyəti ilə əlaqədardır. Bu sosiologiya, psixologiya, o
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cümlədən, mühəndis psixologiyası, əməyin psixologiyası, bir sıra sosial-iqtisadi məsələlərlə Ģərtlənir. Bütün
bunlar nəticə etibarilə birlikdə, məcmuu halda Ģəxsiyyətin, onun peĢəkar təĢkilatçılıq qabiliyyətinin
kompleks öyrənilməsini nəzərdə tutur. Bu zaman bir çox formalardan, məlumatlardan, söhbətlərdən,
müĢahidə və testləĢdirmədən geniĢ istifadə olunur. Məlumdur ki, müxtəlif istehsal prosesləri, əmək fəaliyyəti
bir-birindən xeyli dərəcədə fərqlənir. Ona görədə hər bir iĢ sahəsi, əmək fəaliyyəti üçün kadrlar seçərkən bu
cəhət hökmən nəzərə alınmalıdır. Burada baĢlıca cəhət iĢçinin psixo-fizioloji keyfiyyətinin, iĢ qabiliyyətinin
əmək fəaliyyəti ilə uyğunluğunun təmin edilməsidir. Bu isə hər bir iĢ, peĢə-ixtisas üzrə iĢlərə olan tələblər və
həmin tələblərdən asılı olaraq, peĢəseçmə, peĢə təmayülü və onların konkret iĢ sahələri üzrə yerləĢdirilməsi
mexanizmi vasitəsilə həyata keçirilir. Deməli, kadrlar seçilərkən, onların peĢəsini, ixtisasını və təhsilini
nəzərə almaq hələ kifayət deyildir. Bu zaman onların psixo-fizioloji keyfiyyəti də nəzərə alınmalıdır.
PeĢəseçmə və peĢə təmayülü kadrların əməyindən istifadə olunmasından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu
həm də əməkdən istifadənin təĢkilinin mühüm sistemidir. Bu sistemdə ayrı-ayrı əmək fəaliyyətinin və
peĢələrin qarĢılıqlı xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, onlara və adamlara olan tələblərin nəzərə alınması, həmin
əmək fəaliyyəti üçün kadrların seçilməsi mühüm yer tutur.Burada peĢə yararlığına təsiredən amillərin nəzərə
alınması, yararlılıq dərəcəsinin müəyyən edilməsi üçün fizioloji meyarların eksperiment və digər metodlarla
əsaslandırılması, fizioloji mexanizmlərin öyrənilməsi, bu iĢdə tibbi məsləhətlərdən həmiĢə iĢlərin təĢkilində
tibb iĢçiləri ilə yanaĢı sosioloqlardan, iqtisadçılardan, psixoloqlardan, onların təmsil etdikləri elmi sahələrin
müddəalarından geniĢ və kompleks istifadə edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlar kadrların
öyrənilməsi və qiymətləndirilməsinin elmi cəhətdən əsaslandırılması üçün müstəsna rola malikdir. Bunun
kadrların qabiliyyətinin obyektiv, ədalətli qiymətləndirilməsində, onların öyrənilməsində səhvə yol verilməsi
hallarının azaldılması, kadr axıcılığının azaldılması, əməyə mənəvi tələbatın formalaĢması baxımından da
əhəmiyyəti vardır.
Turizmin müasir inkiĢafı və qonaqpərvərlik təbii, sosialiqtisadi, mədəni-tarixi və əlbəttə ki, əmək
resurslarına əsaslanır. Turizm fəaliyyət sahəsi kimi insanlar tərəfindən və insanlar üçün yaradılmıĢdır, çünki
məhz qonaqpərvərlik onlara xasdır. Hər hansı digər resurs, süni mexanizm qonaqpərvərliyi o səbəbdən əvəz
edə bilməz ki, bu bizim baĢqa insanlara qarĢı və onlara münasibətdə duyduğumuz hissdir. Odur ki, turizmin
inkiĢafının əsas ehtiyatları həmiĢə adamlar, insan ehtiyatlan olacaq. Turizm sənayesində əməyin
mexanikləĢdirilməsi dərəcəsi sənayenin digər sahələri ilə müqayisədə həddən artıq aĢağıdır. Hazırda
insanların idarə olunması maddivə təbii ehtiyatların idarə olunması ilə yanaĢı hər bir turist təĢkilatının idarə
edilməsinin ən vacib komponentidir və məcburidir. Kadr resursları ehtiyatların digər növlərindən xeyli
fərqlənir və müvafiq olaraq idarə etmənin xüsusi metodlarının tətbiq olunmasını tələb edir. Turizmdə və
qonaqpərvərlikdə kadr ehtiyatlarının məxsusiliyi aĢağıdakılardan ibarətdir:
 insanlar turizm sahəsinə «turfirmalara Ģüurlu Ģəkildə və müəyyən məqsədlərlə, niyyətlərlə gəlir.
Onlar özlərini reallaĢdırmaq üçün kömək gözləyirlər. Onları daha çox bu sənayenin xarakteri, maddi
üstünlükləri, karyera qurmaq cəlb edir;
 maĢın və xammaldan fərqli olaraq insanları idarəetməyə reaksiyası, xarici təsiri - emosionalĢüurludur;
 insanlar, baĢqa ehtiyatlardan fərqli olaraq daha yaxĢı, peĢəkar, təcrübəli olaraq, özünü
təkmilləĢdirməyə və özünü inkiĢafa qadirdir.
Çox zaman turizmin sahəsinin gücündən istifadə etmək yollarını axtaranda ya təkcə turizm ehtiyatları,
ya bacarıqlı menecment haqqında fikirlər söylənilir, ya da ki məsələnin, sadəcə, turistlərin səxavətindən asılı
olması qənaətinə gəlinir. Amma halbuki turizm elə sahələrarası inteqrasiya gücünə malikdir ki, o, baĢda
iqtisadiyyat olmaqla digər sosial-mədəni xidmət sahələri ilə birgə bütöv bir turizm sənayesini
formalaĢdıraraq ölkəyə turizm gəlirləri imkanı yaradır. Əlbəttə ki, burada təkcə rekreasiya xidmət
sahələrində deyil, bütün turizm sənayesinə aid olunan sahələrdə öz funksiyasını yerinə yetirə bilən kadr
resurslarının və onun hazırlığının çox böyük əhəmiyyəti vardır.
Turizm sənayesinin mühüm bir tərkib hissəsi kadr və bu kadrları hazırlayan təhsil müəssisələridir.
Turizmin xidmət sahələri və idarəetməsi üçün lazım olan kadrlar bir çox səviyyələrdə – ali, orta, peĢə təhsili
müəssisələrində və turizm-xidmət firmasının mehmanxananın, restoranın və ya ekskursiya bürosunu özünün
təĢkil etdiyi kurs və treninqlərdə hazırlanır. Öz təyinatına görə belə kadrlar turizm sənayesində müxtəlif
pillələr tutaraq gələcək xidmət sahələrində öz bacarığını ortaya qoymalı, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrindən
baĢ çıxarmaqla özlərinə lazım olanı deyil, məhz turistə lazım olan tələbatları düzgün qiymətləndirməyi
bacarmalıdırlar. Çünki turistlərin tələbatları fərqlidir və onların reallaĢdırılması xidmətlə eyni anda baĢ
verdiyindən gözlə göstərilə bilinməyən turizm məhsulu yalnız turistlərin ona pul ödədiyi zaman dəyərini
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qazanır. Belə olduğu təqdirdə turizm sahəsində çalıĢan istənilən kadr bu sahədə formalaĢmıĢ bütün bilgiləri
və dünya təcrübəsindən əldə etdiyi praktik vərdiĢləri ortaya qoymağı bacarmalıdır.
Turizm kadrlarının hazırlanması çoxpilləli bir prosesdir. Göstərilən servislərin məzmunu və dərinliyinə görə
yetiĢdirilən turizm mütəxəssisinin ondan ilk tələb olunan gülərüz peĢəkarlıqdan tutmuĢ dərin iqtisadi savada
qədər hər Ģeydən xəbəri olmalıdır. Bundan əlavə, turizmdə çalıĢmaq arzusunda olan gənc tarix, coğrafiya,
mədəniyyətĢünaslıq kimi elm sahələrindən yaxĢı məlumatlı olmalı, xarici dilləri bilməli və müasir
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları bilikləri olmalıdır.
Turizmin əhalinin məĢğulluq sferasına təsiri kifayət qədər əhəmiyyətlidir və bir çox ölkələrin,
regionların iqtisadi və sosial inkiĢafında əsas rol oynayır. Turizm sənayesində kadrlarının planlaĢdırmasının,
idarə etmənin, insan faktorunun inkiĢafının qarĢılıqlı təsiri bir çox ölkələrdə diqqət mərkəzində dayanır,
hansı ki, bu qarĢılıqlı əlaqəni daha effektiv yollarla istifadə etməyə can atırlar. Bu qarĢılıqlı əlaqə müxtəlif
ölkələrdə eyni deyil və bir çox faktorlardan asılı olub turizm sənayesinə və yan sahələrə kadr resurslarının
cəlb olunması dərəcəsinin bu və ya digər tərəfinə təsir göstərir.
Təbii ki, sahənin belə inkiĢafı uyğun olaraq da kadrların hazırlanması sistemini, baĢqa sözlə təhsil
sistemini tələb edir. Sahənin özünün tələbatından, inkiĢafının spesifikasından asılı olaraq tədris sisteminin və
kadr hazırlığının tamlığı və kompleksliliyi müəyyənləĢdirilir. Turizm üçün kadrların hazırlanmasının
vacibliyi və gərəkliliyini milli turist təĢkilatları deyil, həm də turizm və istirahət sahəsindəki beynəlxalq
təĢkilatlar da qəbul edir. Bütün dünyada praktik olaraq turizm sferasında çalıĢanlarda treninqin vacibliyi
özünü göstərir. Onların hamısı hesab edir ki, turizm sektorunun effektiv və peĢəkar idarə edilməsi - uğurlu
turizm inkiĢafının aydın Ģərtidir. Belə Ģərait, kadrların hazırlanması keyfiyyətində də yüksək rol oynayır və
tez-tez ölkədəki turizm inkiĢafının ilkin mərhələsində müsbət dəyərləndirilir. Turizm, əsasən xidmətlər
sənayesidir. Çoxlu sayda ixtisaslar müxtəlif turist xidmətlərinə nəzarət və idarə edilməsi üçün yaradılmalıdır.
Xüsusi diqqət müxtəlif turist peĢələrində kadrların yaradılmasına ayrılmalıdır. Gələcəkdə yaradılacaq yeni iĢ
yerləri üçün təhsilə əlavə olaraq iĢ yerində hazırlığa ehtiyac var, yəni istehsaldan ayrılmadan. Məsələ ondadır
ki, çox sayda insan artıq turizm sahəsində çalıĢır. Lakin onlardan bir çoxu artıq öz ixtisaslarını artıra biləcək
məktəb və institutlardan kifayət qədər uzaqdırlar. Bu səbəbdən də onlar üçün istehsaldan ayrılmadan
ixtisaslarının artırılması yeganə yoldur ki, onlar öz iĢ yerlərini saxlasınlar və ümumiyyətlə, daha effektiv
iĢləsinlər.
Turizmdə kadr deyəndə çox vaxt turistlərə xidmət göstərən gülərüz, peĢəkar xidməti iĢçilər baĢa düĢülür.
Mehmanxana, restoran, nəqliyyat və ekskursiya xidmətləri zamanı belə iĢçilər bilavasitə servislə əlaqədar
olduğundan onların iĢinə də müvafiq qiymət verilərək göstərdikləri xidmətin səviyyəsinə görə bəxĢiĢ alıb,
bəzən də Ģikayət olunurlar. Ancaq turizm sənayesində rol alan və turistlərlə heç zaman üz-üzə gəlməyən
çoxlu sayda sahələr vardır ki, onların fəaliyyətinin son nəticəsi regiona xas olan turizm məhsulunu
formalaĢdıran bir amil kimi özünü göstərir. Turizm firmasının strukturu və strategiyası ilə iĢçi heyətin idarə
olunması arasında əlaqə kadr planlaĢdırılmasının əsas məqsədidir.Turist təĢkilatının inkiĢafının strateji
məqsədlərinə nail olmaq üçün kadr planlaĢdırılması insan ehtiyatlarına tələbatın ödənilməsidir. Beləliklə,
kadr planlaĢdınlmasına turist firmasının strukturu və təĢkilinin inkiĢaf strategiyası təsir edir. Strategiyanın
köməyi ilə zəruri insan ehtiyatlarının kəmiyyət və keyfiyyət tərkibi, yəni nə vaxt, necə və hansı miqdarda
iĢçilərin tələb olunduğu müəyyən olunur. Kadr planlaĢdırması necə və harada firmanın əməkdaĢlar alacağı və
onların səmərəli iĢini necə təĢkil etməyi təyin edir.
Turizm firmasında kadr heyətin seçilməsi kadr heyətə keyfiyyətcə və kəmiyyətcə tələbat müəyyən
olunduqdan sonra birbaĢa onun seçilməsinə keçmək olar. Seçimin əsas vəzifəsi - elə bir əməkdaĢı tapmaqdır
ki, onun qarĢısına qoyulmuĢ tapĢırıqları yerinə yetirməyi bacarsın, təĢkilatın inkiĢafında strateji məqsədlərə
nail olmaq üçün öz töhfəsini versin. Ənənəvi olaraq muzdla tutulmuĢ kadr heyətin mənbələrini xarici və
daxili olmaqla iki yerə ayırırlar. Hər iki mənbənin üstünlükləri və çatıĢmazlıqları var. Belə ki, xarici
mənbənin əsas üstünlükləri namizədlərin seçim zamanı çoxluğu, yeni ideyaların, üsulların, iĢ təcrübəsinin
gətirilməsi; çatıĢmazlıqları isə yeni iĢçinin firmaya, həmin sahəyə uzun müddətli adaptasiyası, ilkin tədrisin
vacibliyi, təĢkilatdan həmin vəzifəyə olan namizədlər tərəfindən mənəvi mühitin korlanmasıdır. Daxili
mənbənin əsas üstünlükləri namizədin bir iĢçi kimi bütün müsbət və mənfi tərəflərinin firmada məlum
olması, seçim prosesinə xərclərin azalması, öz əməkdaĢlarının vəzifəcə irəli aparılmasının mümkünlüyü;
çatıĢmazlıqları isə yeni ideyaların aĢkarlanmasında durğunluğa aparan «ailəlik» qaydaları, seçimin
məhdudluğu, vəzifə iĢinin digər sahələrinin, müdafiəsiz qoyulmasıdır. Turizmdə və qonaqpərvərlikdə
namizədlərin axtarıĢının xüsusi mənbəyi kimi aĢağıdakılar istifadə oluna bilər:
1. turizm təĢkilatı daxilində xidmət üzrə irəliləmə;
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2. bölmədən bölməyə köçürmə;
3. xüsusi rəhbər ehtiyatdan top-menecerlərin təyin olunması;
4. əməkdaĢların tövsiyəsi ilə iĢə qəbul;
5. sənayedə özü iĢ axtarmaqla məĢğul olan və bu zaman aĢkarlanmıĢ namizədlər;
6. KĠV-də elanlar;
7. turizm üzrə kolleclərin və universitetlərin məzunları və yuxarı kurs tələbələri;
8. dövlət məĢğulluq xidməti;
9. iĢçi heyətin seçimi üzrə xüsusi agentlik.
Bir çox mütəxəssislər eyni zamanda bir neçə mənbədən istifadə etməyi məsləhət görürlər: iddiaçını
həmiĢə firma daxilində axtarmaq; ən azı iki xarici mənbədən istifadə etmək.
Turizm sənayesi və qonaqpərvərliyin tərkibi həddən artıq çeĢidli olduğu üçün onun strukturunun təĢkili
yəni kadrlarının təĢkil də həmçinin çeĢidlidir. Bu turizmin bütün bölmələrində də belədir.Kadr hazırlığı
təĢkilatı strukturun və təĢkilatın əməkdaĢlarının, bölmələrin yerinə yetirdiyi funksiyalardır. O özünü əmək
bölgüsündə, ixtisaslaĢdırılmıĢ bölmələrin yaradılmasında, vəzifələrin iyerarxiyasında göstərir. TəĢkilatı
struktur inkiĢaf resurslarının, o cümlədən kadr ehtiyatlarının istifadəsində qayda yaratmağa nail olmağa
imkan verərək hər hansı turist təĢkilatının idarə olunmasında vacib element kimi çıxıĢ edir. Turizmdə və
qonaqpərvərlikdə daha çox təĢkilatı strukturun aĢağıdakı yeddi tipinə rast gəlinir: 1) funksional; 2)
məhsuldar; 3) matris; 4) ərazi; 5) bazar kanalları prinsipi üzrə; 6) müĢtəri prinsipi üzrə; 7) kombinasiya
olunmuĢ. Məsələn, yerləĢdirmə vəsaitləri, o cümlədən turizmdə ənənəvi olaraq bölmələrin ayn-ayn
funksiyaların yerinə yetirilməsi prinsipi üzrə təĢkil olunduğu funksional təĢkilatı struktur istifadə olunur:
xidmət bölməsi, marketinq bölməsi, qida bloku, kadrlarla iĢ üzrə bölmə, mühasibatlıq. TəĢkilatı strukturun
məhsuldar tipində əmək bölgüsünün əsasında göstərilən turizm xidmətləri və ya realizə olunan turizm
məhsullarının fərqi qoyulmuĢdur. Belə struktur daxili turizm Ģöbəsi, beynəlxalq turizm Ģöbəsi, kruizlər
Ģöbəsi və s. mövcud olduğu bir çox turoperator və turagent firmaları üçün xarakterikdir. Məsələn, menecer turoperator daxili turizm Ģöbəsi üçün turlar iĢləyib hazırlayır. Ərazi təĢkilatı struktur dünyanın müxtəlif
regionlarındakı ölkələrdə filialları, nümayəndəlikləri olan turist təĢkilatları üçün xarakterikdir. Bundan baĢqa,
turist təĢkilatlarının strukturunun mürəkkəbləĢməsi - firmanın böyüməsinin qanunauyğun nəticəsidir.
Beləliklə, kadr heyətin idarə olunması strategiyasının iĢlənib hazırlanması və həyata keçirilməsinin ilkin Ģərti
bunlardır: - turizm təĢkilatının inkiĢafının strateji məqsədləri; - təĢkilatı struktur; - təĢkilatda insan
ehtiyatlarının idarə olunmasında daxili məhdudiyyət (maliyyə, zaman, yaĢ, sosial); - əmək bazarında
vəziyyət. Qolferə görə iĢçi heyətin idarə olunmasının strateji modelində adlan çəkilən müddəalar nəzərə
alınır və onların qarĢılıqlı əlaqəsi göstərilir
Turizm sənayesi üzrə gələcək kadrları necə və nəyə öyrətməyi təyin edərkən tədris müəssisələri bir
tərəfdən idarəetmə ixtisası üzrə hazırlığın dövlət təhsil standartlarını, digər tərəfdən turizm sənayesinin
iĢçilərinin bilik və vərdiĢlərinin ən mühüm tələblərini əldə rəhbər tuturlar. Nəticədə turizm sənayesi üçün
kadr heyətin hazırlanmasının peĢə-ixtisas standartlarını təĢkil edir.PeĢə-ixtisas standartlarının iĢlənib
hazırlanmasının əsas vəzifələrinə bunlar aiddir: 1) turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəlməsi əsasında
müasir ölkə turizm bazasının formalaĢmasına köməklik göstərilməsi; 2) turizm xidmətlərinin
standartlaĢdırılması və sertifikatlaĢdırılması üzrə normativ bazanın inkiĢafı və təkmilləĢdirilməsi; 3)
ölkəmizdə mövcud olan peĢə standartlarının analoji beynəlxalq standartlara unifıkasiya olunması; 4) turizm
sahəsində kadrların hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisasının artırılmasının müasir sisteminin
yaradılmasına köməklik göstərilməsi; 5) turizm sahəsi və onun ixtisaslaĢdırılması üçün müasir təhsil
standartlarının iĢlənib hazırlanmasından ötrü əsasların yaradılması; 6) turizm sənayesi üçün mütəxəssislərin
hazırlanması və ixtisasartırma tədris proqramının iĢlənməsindən ötrü əsasların yaradılması. Ölkəmizin turizm
sənayesi və qonaqpərvərliyinin aĢağıdakı bölmələri üçün peĢə standartları iĢlənib hazırlanmıĢdır: - turbiznes
(turagentlik, turoperatorlar, ekskursiya büroları); - mehmanxanalar - dörd əsas xidmət üçün: qəbuletmə və
yerləĢdirmə, qidalanma, qidaların hazırlanması və mehmanxana fondu; turizm sahəsində dövlət icra
hakimiyyəti orqanları. Kifayət qədər qısa müddət ərzində, turizm iqtisadiyyatın yüksək templə inkiĢafı daha
vacib sahələrindən birinə çevrilmiĢdir. Belə sürətli inkiĢaf uyğun olaraq məĢğulluğun artımı ilə müĢayiət
edilir, həm də, sadəcə sahənin özündə deyil, o cümlədən yanaĢı sahələrdə də artım müĢayiət
olunur.Ümumiyyətlə, ―kadrlar hər Ģeyi həll edir‖ fikri hər sahədə özünü doğrultduğu kimi, turizm
sənayesində də bu, öz aktuallığını həmiĢə qoruyur. Turizm sahəsində kadr yetiĢdirmək, gələcəkdə onların
bəhrəsini görmək üçün turizm firma və Ģirkətləri tərəfindən lazımi iĢlər görülməkdədir.
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развития туризма в стране. В конце статьи анализируется развитие туристической индустрии в
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ECONOMIC DEVELOPMENT PROSPECTS OF TOURISM IN AZERBAIJAN
The article commented on the concept of tourism, tourism in the socio-economic character, the impact
of tourism on economic development and the current state and prospects for the development of tourism in
Azerbaijan. As you know, tourism is the structure of the economic system of any region. In addition, the
article reviewed the prospects for economic development of tourism in the country. At the end of the
article, the development of the tourism industry in Azerbaijan in recent years is analyzed.
Key words: tourism concept, economic development prospects of tourism, tourism in Azerbaijan
Turizm - müasir dövrün mürəkkəb sosial-mədəni və iqtisadi fenomeni kimi, müxtəlif aspektləri ilə
xarakterizə olması ilə fərqlənir. Ġqtisadçılar, sosioloqlar, pedaqoqlar, psixoloqlar, tarixçilər, kulturoloqlar,
hüquqĢünaslar və mədəniyyətĢünaslar turizmin nəzəriyyə və praktiki məsələlərini özlərinin elmi
yanaĢmaları kimi qəbul edirlər ki, bu da ―turizm‖ anlayıĢının çoxtərəfli olduğunu göstərir. Müasir elmi
ədəbiyyatlarda ―turizm‖ anlayıĢının müəyyən edilməsinə çoxsaylı yanaĢmalar mövcuddur.
―Turizm‖ yəni tourism terminini ilk dəfə olaraq 1830- cu ildə istifadə etmilmiĢdir. ―Turizm‖ - fransız
sözü olan ―tour‖ dan götürülüb, mənası ―gəzinti‖, ―səfər‖ deməkdir. Son illərə kimi hər bir ölkədə
―turizm‖ və ―turist‖ anlayıĢları özünəməxsus Ģəkildə müəyyən edilmiĢdir. Turizmin, xüsusilə beynəlxalq
turizmin inkiĢafı və beynəlxalq turizm təĢkilatlarının yaradılması ―turizm‖ anlayıĢına ümumi qəbul
olunmuĢ yanaĢmanın formalaĢmasına gətirib çıxartdı. Qəbul olunmuĢ anlayıĢa görə turizm - daimi yaĢayıĢ
yerindən kənarda yerləĢən yerlərə bir ildən artıq olmamaq Ģərti ilə, istirahət, iĢgüzar və digər məqsədlərlə
səyahət edən Ģəxslərin fəaliyyətidir. ―Turizm‖ anlayıĢında üç meyar mövcuddur: daimi yaĢayıĢ mühitindən
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kənara yerdəyiĢmə; hərəkətin müvəqqəti xarakteri; səyahətin məqsədi.A.Y.Aleksandrova mövcud olan
bütün ―turizm‖ anlayıĢlarını iki qrupa bölməyi təklif etmiĢdir:1. Dar ixtisaslaĢan (sahəvi) anlayıĢlar xüsusi tapĢırıqların yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulan, həmçinin hüquqi tənzimlənmə, statistik uçot
və sosial siyasətdə istifadə edilən; 2. Konseptual anlayıĢlar - turizmin strukturunu əks etdirən.Konseptual
anlayıĢa görə turizm - daimi yaĢayıĢ yerindənkənara, əmək fəaliyyəti ilə məĢğulluqla deyil, mədəni,
sağlamlıq, rekreasiya, zövq almaq, əyləncə və digər məqsədlərlə, həmçinin gəlir əldə etmədən səyahət
etməkdir. Klassik anlayıĢa görə isə turizm - daimi yaĢayıĢ yerindən baĢqa ölkəyə və ya öz ölkəsi daxilində
digər əraziyə, asudə vaxtda zövq almaq, istirahət, müalicə-sağlamlıq, dərketmə, dini, iĢgüzar və digər
məqsədlərlə, həmçinin gəlinən ərazidən haqqı ödənilən fəaliyyətlə məĢğul olmadan insanların hərəkəti
baĢa düĢülür.
Turizm xalqlar və cəmiyyətlər arasında qarĢılıqlı anlaĢma və hörmət vasitəsi olmaqla, bəĢəriyyətin
mədəni irsindən istifadə də və onun zənginləĢdirilməsində böyük rolu olan sahədir. Turizm turistləri qəbul
edən ölkələr və icmalar üçün ən sərfəli fəaliyyət növüdür. Turizmin inkiĢafı turizm xidmətinin səmərəli
təĢkilindən asılıdır.Dünyanın hər yerində turizm xidmətinin inkiĢafına dövlətlər və sivilizasiyalar
səviyyəsində böyük maraq göstərilir. Elə buna görə də, hazırda beynəlxalq maliyyə qurumları və
təĢkilatlar turizm xidmətinin inkiĢafına öz maraq və diqqətlərini artırırlar. Turizm xidməti geniĢ əmək
tutumlu sahə olub kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafı üçün geniĢ perspektivlər açır. Ümumiyyətlə turizm
xidmətinin inkiĢafı ölkə iqtisadiyyatının həm sosial həm də iqtisadi cəhətdən inkiĢafı ilə nəticələnir.Bu
səbəbdən də ölkəmizdə də turizm sahəsinin inkiĢafına həm dövlət, həm də sahibkarlar tərəfindən böyük
maraq vardir.Ġqtisadi nöqteyi-nəzərdən turizm dünya iqtisadiyyatının əsas və dinamik sahələrindən biridir.
Turizm sənayesinin dünya iqtisadiyyatının bir sahəsi kimi tanınması XX əsrin 50-ci illərinə təsadüf
edir. Dövlət üçün turizmin iqtisadi mahiyyəti xüsusi önəm daĢıyaraq, nəinki göstərilən xidmət rolunda,
həmçinin xidmətin ayrı-ayrı elementlərinin tələbatçısı kimi çıxıĢ edir. Turizm iqtisadi həyatın müxtəlif
sahələrinə dolayı yolla təsir göstərir.Turizmin əsas təsir istiqaməti iqtisadiyyat olmaqla, turizm - ölkə və
regionların iqtisadi inkiĢafında katalizator funksiyası daĢıyır, daha perspektiv və güclü artım tempinə
malik sahədir.Turizmin əsas təsir sahələri – iqtisadi istiqamətləri ayırırlar.Turizmin iqtisadi əhəmiyyəti
turistin tələb və təklifi sahəsində özünü göstərir. Tələbat üç qrupa bölünür: əsas, spesifik və əlavə. Əsas
tələbata nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət, yerləĢmə və qida tələbatları aiddir. Spesifik tələbatda müalicə,
zövq almaq, ünsiyyət, əyləncə və s. əsas götürülür. Əlavə tələbatlar xidmət və ticarət müəssisələri, mədəni
və əyləncə qurumları tərəfindən təmin edilir.Tələbat vasitəsilə turizm ölkə və ya regionun təsərrüfat
fəaliyyətini stimullaĢdırır. Belə ki, turizm sahəsindəki müəssisələrin gəlirləri artır, xidmət sferasının
inkiĢafı stimullaĢır, müəyyən bir regionun mal və xidmətlərinə təklif yüksəlir, nəqliyyatın yük dövriyyəsi
çoxalır.. Turizmin iqtisadiyyata birbaĢa təsiri turistin mal və xidmətlərə sərf etdiyi məsrəflərin nəticəsi
olaraq, ölkə və regionun gəlirlərini çoxaldır, vergi turizm sənayesinin digər müəssisələri hesabına dövlət
büdcəsinin artımını təmin edir. Turizmdən gələn gəlirlər turistlərin sərf etdiyi məsrəflər nəticəsində yaranır
ki, bunlara da istirahətdə xidmət paketi, yerləĢmə, qida, nəqliyyat, rekreasiya, mədəni və idman növlü
fəaliyyət, səhiyyə xidmətinə sərfiyyatlar aiddir. Gəldiyi ərazidə turistin xərclədiyi vəsait nəinki region,
həmçinin ümumilikdə ölkə üçün böyük gəlir formalaĢdırır. BaĢqa sözlə, turistin xərclədiyi vəsait ölkənin
iqtisadiyyatına xidmət edir, mal və xidmətlərdən alman gəlirlər hesabına iĢçilərin əmək haqqı ödənilir,
digər ərazilərdə istehsal olunan məhsulların alınmasına sərf olunur.Turizmin ölkə inkiĢafında əhəmiyyəti
durmadan artır. Turizm müəssisələrinin ölkənin müxtəlif regionlarında yaradılması iqtisadi inkiĢafın
gücləndirilməsi və bərabərləĢdirilməsinə Ģərait yaratmaqla, əlavə iĢ yerlərinin meydana gəlməsini, yerli
təbii abidələr və mədəni- tarixi irs nümunələrinə diqqətin artırılmasını, onların mühafizəsini, yerli məhsul
istehsalına tələbin yüksəlməsini Ģərtləndirir.
Beynəlxalq iqtisadi təcrübə göstərir ki turizm ölkənin iqtisadiyyatına təsir göstərən aparıcı
qüvvələrdən biridir. Turizm dövlət büdcəsinin formalaĢmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Turizmin inkiĢafı
ölkədə iĢsizliyin azalmasına, infrastruktura təsir göstərir və inkiĢafını sürətləndirir. Turizmdən əldə edilən
gəlirlər regionların inkiĢafına , tarixi abidələrin qorunub saxlanılmasına, əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsinə
müsbət təsir göstərir. Turizmin inkiĢafı, xüsusi ilə də beynəlxalq turizm ölkəyə valyuta daxil olmasını
təmin edir.
Turizm sahəsinin iqtisadi mahiyyəti ilə bərabər onun sosial sferaya müsbət təsir göstərən sosial
mahiyyəti də mövcuddur.Turizmin sosial əhəmiyyəti cəmiyyətin psixofızioloji ehtiyatlarının və insanların
əmək qabiliyyətinin bərpasından asudə vaxtın səmərəli istifadəsi, iĢ yerlərinin yaradılması və əhalinin
məĢğulluğunun artırılması, yerli əhalinin mədəni səviyyəsinə təsir edilməsi, müəssisələrdə çalıĢanlar və
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xüsusi mülkiyyətçilərin gəlirlərinin təmin edilməsi, turizmin ekoloji təhlükəsizliyinə, ətraf mühitin
mühafizəsinə nail olunmasından ibarətdir. Turizm yerli infrastrukturu inkiĢaf etdirərək, əlavə iĢ yerləri
yaradır, ona xidmət edən sahələrə stimullaĢdırıcı təsir göstərir.Turizmin ölkə və ya regionun
iqtisadiyyatına birbaĢa və dolayı təsirləri də mövcuddur.ĠnkiĢaf edən turizm sənayesi əhalinin məĢğulluğu
problemini həll etmək imkanına malikdir. Belə ki,turizm sahəsində əmək ehtiyatları əsasən otel və restoran
təsərrüfatında, nəqliyyat Ģirkətləri və turizm müəssisələrində turoperator və turagentlik cəmlənib.
Turizmdə əmək fəaliyyəti və məĢğulluq aydın hiss olunan xüsusiyyətlərə malikdir. Belə ki, turizmdə
natamam məĢğulluq, qeyri-normal iĢ günü, iĢ yerlərinin mövsümü xarakteri mövcuddur. Turizm sferasında
iĢləmək üçün yerli sakinlər, yeniyetmələr, tələbələr, evdar xanımlar cəlb olunurlar.Əhalinin həyat
səviyyəsinin yüksəlməsinə turizm birbaĢa və dolayı yolla təsir edir. BirbaĢa təsir nəticəsində turfirmalarm
gəlirləri artır və onların iĢçilərinin yaĢayıĢ səviyyəsi yüksəlir. Dolayı təsir nəticəsində həm gələn turistlər,
həm də yerli əhali üçün nəzərdə tutulan geniĢ xidmət Ģəbəkəsi formalaĢır. Digər sahələrlə müqayisədə
turizmdə iĢ yerlərində məvacib yüksəkdir ki, bu da tələb və təklifin çox olmasına gətirib çıxartmıĢdır.
Qeyd edək ki, turizm əməktutumlu sahə kimi avtomatlaĢdırma və mexanikləĢdirmənin təsirinə məruz
qalmır.
Müstəqilliyin bərpasından sonra ölkəmizdə turizm sənayesinin inkiĢafı dövlət siyasətinin aparıcı
istiqamətlərindən birinə çevrilmiĢdir. Ölkə iqtisadiyyatının gələcək inkiĢafı ilə bağlı mövcud turizm
potensialının beynəlxalq aləmdə tanıtımı, turistlərin Azərbaycana çoxsaylı səfərlərinin təĢkili, turizmin
müxtəlif növlərinin inkiĢaf etdirilməsi, müasir turizm infrastrukturunun yaradılması və.s məqsədyönlü
tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Ölkə iqtisadiyyatının gələcək inkiĢafı ilə bağlı qəbul olunan dövlət
proqramalrınında, strategiyalarda bu sahəyə həmiĢə önəm verilir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının sosial-iqtisadi inkiĢafında, respublikanın təbii, insan və coğrafi
resurslarının səmərəli istifadəsində, turizmin rolu mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Turizmin iqtisadi rolu və
onun əsas məqsədi hər bir ölkənin iqtisadi inkiĢaf konsepsiyasıdır. Azərbaycanın turizm imkanları, bu
imkanlar əsasında formalaĢmaqda olan turizm bazarı, mövcud turizm infrastrukturu əhatəli Ģəkildə
xarakterizə edib, respublikada turizmin mövcud vəziyyəti öyrənilmiĢdir. Azərbaycanda turizmin inkiĢafı
üçün potensial həddindən artıq çoxdur. Regionlarda həm təbiət, həm də mənzərə cəhətdən əlveriĢli Ģərait
mövcuddur. Azərbaycanda turizm xidmətlərinin səviyyəsi yüksək olmadığı üçün turistlər istirahətə yox,
əsasən Azərbaycanla tanıĢ olmaq üçün səyahət turlarına gəlirlər. Turistlərin 99 faizini Azərbaycanın tarixi,
musiqisi, incəsənəti, təbiəti, folkloru, adət-ənənəsi daha çox maraqlandırır. Bunları ümumiləĢdirərək,
Azərbaycanda turizmin inkiĢaf perspektivlərini müəyyənləĢdirərəkaĢağıdakı kimi ümumiləĢdirə bilərik.
Azərbaycanda turizm sahəsinin üstün yəni müsbət cəhətləri:
 Özünəməxsus sosial-mədəni xüsusiyyətlərin olması; əlveriĢli geosiyasi və coğrafi mövqeyi,
təbiətinin cəlb ediciliyi və landĢaftının müxtəlifliyi,
 ƏlveriĢli iqlimin quru, rütubətli subtropik iqlimdən dağ tundurasına qədər səkkiz iqlim tipi
mövcudluğu;
 Ölkənin zəngin tarixi-mədəni abidələri və milli irsi,Ģərq və qərb memarlıq üslubunu özündə əks
etdirən tikililər ĠçəriĢəhər, qədim yaĢayıĢ məskənləri, göydələnlər və.s;
 Avropa və Asiya arasında tranzit coğrafi mövqedə yerləĢməsi və qədim ―Ġpək Yolu‖nun bu
ərazidən keçməsi,xüsusi dəyərlərə malik adət-ənənələr, xalqın qonaqpərvərliyi;
 Hidroloji təbii rekreasiya ehtiyatlarının mineral bulaqlar, göllər, çaylar, Ģəlalalər və s.
zənginliyi,müalicəvi əhəmiyyəti olan mineral suları, qeyri-adi təbiət abidələrinin palçıq vulkanları,
mağaralar və s. mövcudluğu;
 Milli parklar və istirahət zonalarının olması, zəngin flora və fauna növlərinin geniĢ arealı dünyada
yalnız Azərbaycanda rast gəlinən nadir bitki və heyvan növləri;
 ƏlveriĢli coğrafi mövqe və inkiĢaf edən nəqliyyat infrastrukturu avtomobil, hava, dəniz və dəmir
yolu;
 Bakıda və regionlarda brend mehmanxanalar Ģəbəkəsinin geniĢləndirilməsi imkanları,asudə vaxtın
səmərəli təĢkili üçün əyləncə mərkəzləri, milli və xarici ölkələrin mətbəxini təmsil edən qida
müəssisələrinin olması.
Ölkəmizin turizm xidmətinin inkiĢafı yeni yolların, nəqliyyat vasitələrinin xarici sahibkarların
bölgəyə marağını artırmaqla, gələn turistlərin qarĢılanması, yerləĢdirilməsi, onlar üçün gəzinti planlarının
hazırlanması və həyata keçirilməsi kimi bir çox fəaliyyət komplekslərinin inkiĢaf perspektivlərini
müəyyən edir. Yeni hava və dəniz limanlarının istifadəyə verilməsi, yeni dəniz, hava, minik avtomobilləri
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və avtobusların alınması və istifadəyə buraxılması bu inkiĢafın elementlərindəndir. Həmçinin turizmin
inkiĢafı ölkəmizin regionlarının da inkiĢafına səbəb olur, yüzlərlə iĢ yerlərinin açılmasına və son nəticədə
ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafına öz tövhələrini verir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda turizm xidmətinin
inkiĢafı bütün turizm regionları çərçivəsində həyata keçirilir.
Azərbaycanda turizmin iqtisadi inkiĢaf perspektivləri dedikdə bu sahə üçün olan müsbət tərəflərlə
bərabər, turizm inkiĢafı üçün mövcud olan imkanlar da bura daxildir.Respublikamızda son illərdə
beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi və bu tədbirlərin keçirilməsi üçün geniĢ imkanların olması; BMT-nin
ĠnkiĢaf Proqramına qoĢulması və Ölkədaxili turizmin səmərəli inkiĢafına kömək etməklə Azərbaycan
Respublikasında yoxsulluğun azaldılması məqsədilə xüsusi layihənin həyata keçirməsi;ölkəyə gələn
turistlərin əsasən sənaye sektoru ilə bağlı yüksək biznes strukturlarım təmsil etməsi;turizm sənayesini
maliyyə vəsaiti ilə təmin etmək üçün büdcə imkanları;ölkədə neftlə bağlı Ģirkətlərin, digər böyük yerli və
xarici kampaniyaların öz əməkdaĢlarının sağlamlıqlarının qorunmasına və bərpasına olan maraq;yerli və
xarici investorların turizm sektoruna cəlb olunması;ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxĢılaĢdırılması
çərçivəsində respublika hökumətinin yeritdiyi siyasət bunlar hamısı Azərbaycanda turizmin iqtisadi
inkiĢafının mövcud vəziyyətidir.Beləliklə, Azərbaycanda turizmin müxtəlif növlərinin inkiĢaf etdirilməsi
üçün böyük perspektiv mövcuddur.Turizm sektorunun multiplikator rolunu nəzərə alaraq, onun inkiĢaf
etdirilməsi ilə iqtisadiyyatın digər sahələrinin də inkiĢafına nail olmaq mümkündür.
Azərbaycanda turizmin inkiĢafı üçün qeyd etdiyimiz imkanlar və perspektivlər ölkədə turizmin
səmərəli təĢkili və davamlı inkiĢafı üçün təminatın hamısını təĢkil etmir. Bununla yanaĢı dünya ölkələrinin
təcrübəsindən də məlumdur ki, bu amillər təminatın qalan hissəsi dövlətin iqtisadi potensialından və
turizm siyasətindən asılıdır.
Azərbaycan dövləti də turizmin ölkəmizdə inkiĢaf etdirilməsi üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirir.
Bunlardan daha əhəmiyyətliləri 2002-2005-ci illər və 2010-2014 illər üçün qəbul olunmuĢ turizmin
inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramlarıdır. Son Dövlət Proqramında turizmin regionlar üzrə inkiĢafına xüsusi
fikir verilməsi və turizmin ayrı-ayrı növlərinin inkiĢafının dəstəklənməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycanda turizm sahəsində əsaslı dəyiĢikliklər XXI əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Respublika
Prezidentinin 27 avqust 2002-ci il tarixli 1029 saylı sərəncamı ilə ―Azərbaycan Respublikasında 20022005-ci illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı‖ təsdiq edilməklə, turizm potensialından səmərəli
istifadə olunmasına Ģərait yarandı. Respublikada beynəlxalq standartlara cavab verən turizm marĢrutlarının
yaradılması iĢinə baĢlanıldı.―Azərbaycan Respublikası regionlarının 2004-2008-ci illərdə inkiĢafının
Dövlət Proqramında zəngin turizm potensialına malik bölgələrdə AbĢeron,Xızı,GəncəQazax,Goranboy,ġəki-Zaqatala,Lənkəran,Quba-Xaçmaz, Naxçıvanda turizm sənayesinin inkiĢaf
etdirilməsinə aid müddəalar öz əksini tapdı. Dövlət Proqramında həyata keçiriləcək tədbirlər sırasında
kurort-sanatoriya obyektlərinin tikilməsi, bölgələrdəki turizm obyektlərinin, o cümlədən sanatoriyaların
əsaslı təmiri, dağlıq rayonlarda Lerik, Qusar, ġamaxı və s. dağ turizminin inkiĢafı, tarixi abidələrin bərpası
nəzərdə tutulmuĢdu. Bu istiqamətdə çox mühüm iĢlər artıq baĢa çatdırılmıĢdır. Respublika Prezidenti
cənab Ġlham Əliyevin ―Azərbaycan Kurortları‖ haqqında sərəncamı da 27 fevral 2007-ci ildə imzalamıĢdır.
Sərəncamda Azərbaycanda kurort amilləri, bölgələrdə kurortlar Ģəbəkəsinin əvvəlki və hazırkı vəziyyəti
vurğulanmıĢ və Azərbaycanın zəngin təbii müalicə ehtiyatların əhalinin sağlamlığının qorunmasında
əhəmiyyəti nəzərə alınmıĢdır.Müalicə-sağlamlıq mərkəzlərinin inkiĢafını sürətləndirmək məqsədi ilə
Respublika Prezidenti ―Azərbaycan Respublikasında kurortların 2009-2018-ci illərdə inkiĢafı üzrə Dövlət
Proqramı‖ haqda sərəncam imzaladı. Bu sərəncam ―Azərbaycan Kurortları‖ Dövlət Proqramı haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 27 fevral tarixli 2002 saylı sərəncamının icrasını təmin
etmək məqsədilə qərara alnımıĢdır. Proqramda kurort iĢi sahəsində mövcud vəziyyət, kurortların təsnifatı,
Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinin istiqamətləri və mərhələləri, gözlənilən nəticələr və s. haqda
məlumat verilir.
Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı 2004-2008-ci illər
çərçivəsində həyata keçirilən tədbirləri davam etdirmək məqsədilə ―Azərbaycan Respublikası regionlarının
2009-2013-cti illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı ‖nda qarĢıda duran prioritet istiqamətlərdən
biri kimi turizmin inkiĢafının təmin edilməsi göstərilmiĢdir. Dövlət Proqramında kurort-sanatoriya və
turizm komplekslərinin yaradılması Naxçıvan, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonlarında, kurort müəssisələrinin
yenidən bərpası və yenilərinin inĢası, avadanlıqlarla təchiz olunması Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda,
mədəniyyət-turizm obyektlərinin tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması tədbirlərinin
davam etdirilməsi Naxçıvan, Quba-Xaçmaz, ġəki-Zaqatala iqtisadi rayonlarında və s. tədbirlər öz əksini
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tapmıĢdır.Respublika Prezidenti Ġlham Əliyevin ―Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə
turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı‖ da turizm sektorunun dayanaqlı inkiĢafını təmin etmək və
turizmin ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsinə nail olmaq məqsədi ilə imzaladığı
sərəncam da öz bəhrəsini verməkdədir.
Dövlət Proqramında turizmi iqtisadiyyatın gəlirli sahəsinə çevirmək, sosial və ekoloji tələblərə cavab
verəcək səmərəli və rəqabət qabiliyyətli müasir turizm kompleksləri yaratmaq və bu sahədə yeni iĢ
yerlərinin açılmasını təmin etmək qeyri-neft sektorunun inkiĢafı istiqamətində qarĢıda duran mühüm
vəzifələrdən olduğu göstərilmiĢdir.Beləliklə, son illərdə Azərbaycan Respublikasında turizm sahəsinin
inkiĢafı təhlil etdikdə görülən iĢlərə bunları aid etmək olar:
 rəqabət qabiliyyətli turizm infrastrukturu və turizm sənayesinin yaradılması;
 turizm obyektlərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaĢdırılınası;
 turizm xidməti istiqamətində yeni üsul və standatlann hazırlanması və tətbiqi;
 respublikada turizm-rekreasiya zonalarının hüquqi statusunun müəyyən ediməsi;
 respublika ərazisində turizm zonalarının və turizm marĢrutlarının müəyyən olunması;
 turizm sahəsində zəngin təcrübəsi olan ölkələrlə otelçilik və kadr hazırlığı sahəsində əməkdaĢlığın
geniĢləndirilməsi və s.
Turizm mütəxəssisləri, bu sahə ilə əlaqəli qurumlar, təĢkilatlar üçün ən maraqlı hadisələrdən biri də
2011-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin sosial-iqtisadi
inkiĢafının yekunlarına və 2011-ci ildə qarĢıda duran vəzifələrinə həsr olunmuĢ iclasda ölkə Prezidenti
cənab Ġlham Əliyevin 2011-ci ili ―Turizm ili‖ elan etməsi və bu haqda 15 fevral 2011-ci ildə sərəncam
verməsi olmuĢdur. Sərəncam Azərbaycan Respublikasında turizmin daha da inkiĢaf etdirilməsi və turizm
fəaliyyəti üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması zərurətini nəzərə alaraq, turizm ehtiyatlarından səmərəli
istifadə olunmaqla, zəngin landĢafta malik ölkəmizin təbiət abidələrinin və eləcə də xalqımızın qədim
mədəni-tarixi irsinin geniĢ miqyasda tanıdılmasını təmin etmək məqsədini daĢıyır. Bununla əlaqədar
dövlət qurumları və təĢkilatlarda, turizm fəaliyyəti ilə məĢğul olan Ģirkətlər və müəssisələrdə, turizm
sektoru üçün mütəxəssis kadr hazırlayan peĢə və ali təhsil ocaqlarında, turizmə xidmət edən əlaqəli
təĢkilatlarda xüsusi tədbirlər həyata keçirildi və iri miqyaslı layihələr hazırlandı.
Azərbaycanın turizm bazarına nəzər salsaq, Respublikaya müxtəlif ölkələrdən gələn turistlərin
sayının ildən-ilə artmasının Ģahidi olarıq. Əgər 2005-ci ildə Azərbaycana 692.7 min turist səfər etmiĢdisə,
2009-ctı ildə bu göstərici 1,0 mln. nəfər olmuĢdur. 2010-cu ildə turistlərin sayının 1.9 mln., 2014- cü ildə
isə 2,2 mln. nəfər olduğu göstərilir.Əgər əvvəllər Azərbaycandan xarici ölkələrə turizm məqsədilə
gedənlərin sayı respublikaya həmin məqsədlə gələnlərin sayından 2-2,5 dəfə çox idisə, hazırda bu vəziyyət
dəyiĢmiĢdir. Belə ki, ölkədən gedən Azərbaycan vətəndaĢları və ölkəyə gələn xarici turistlərin sayında
nisbət getdikcə azalır. Məsələn, 2005-ci ildə bu fərq 194,2 min nəfər idisə, 2014-cü ildə bu göstərici 70,5
min nəfər olmuĢdur. Bunun əsas səbəblərindən biri Azərbaycanda daxili turizmin inkiĢaf etdirilməsi
sahəsindəki uğurlardır. Belə ki, respublikamızda turizmin daha da inkiĢaf etdirilməsi məqsədilə dünya
standartlarına cavab verən otellərin tikilməsi, yeni istirahət zonalarının, mərkəzlərinin və turizm
komplekslərinin yaradılması nəticəsində ölkə əhalisi doğma diyarımızda istirahət etməyə daha çox
üstünlük verir.Yaradılan turizm komplekslərindən biri ―ġahdağ‖ qıĢ-yay turizm kompleksidir.26 mart
2013-cü ilə olan məlumata görə 2013-cü ilin qıĢ mövsümündə ―ġahdağ‖ qıĢ-yay turizm kompleksində
istirahət edənlərin saymın 30 min nəfərə çatmıĢdir. Burdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, ölkə əhalisinin və
xarici ölkədən olan turistlətin daxili turizmə olan marağı gündən-günə artmağa davam edir. Azərbaycan
hökuməti qeyri-neft sektoru olan turizm sənayesinin inkiĢafında maraqlıdır və bu sahədə davamlı siyasət
həyata keçirir. ġübhə yoxdur ki, bütün bunlar respublikamızda turizmin inkiĢafım sürətləndirəcək və
Azərbaycanın dünya turizm bazarında turist qəbul edən dövlət kimi tanınmasında mühüm rol
oynayacaqdır. Bu sahənin inkiĢafı göz önündədir və gələcəkdə güclü inkiĢafı gözlənilir.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafı
üçün bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində göstəriĢlər vermiĢdir. 2003-cü ildə ölkənin ixrac
qabiliyyətinin artırılması və xarici investisiyaların cəlb edilməsi kimi öncül məqsədlərin reallaĢdırılması
məqsədilə Azərbaycanda Ġxracın və Ġnvestisiyaların TəĢviqi Fondu (AZPROMO) təsis edilmiĢdir. Fond ölkə
sahibkarlarının ixrac potensialının artırılmasında, investisiya imkanlarının geniĢləndirilməsində, potensial
tərəfdaĢların tapılmasında və birgə əməkdaĢlıq layihələrinin həyata keçirilməsində sahibkarlara yaxından
dəstək verir.
Ġqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycanda Ġxracın və Ġnvestisiyaların TəĢviqi Fondu (AZPROMO)
tərəfindən bu istiqamətdə həm ölkənin daxilində, həm də xaricdə mühüm iqtisadi tədbirlər, o cümlədən
biznes forumlar, sərgilər, seminar və konfranslar keçirilir. Bu tədbirlərin keçirilməsi istər ölkənin biznes
mühitinin və iqtisadi potensialının təbliği, istərsə də yerli sahibkarların iĢgüzar əlaqələrinin inkiĢafı
baxımından əhəmiyyətlidir.
Azərbaycanda Ġxracın və Ġnvestisiyaların TəĢviqi Fondunun bu və ya digər məsələlər üzrə əsas fəaliyyət
istiqamətləri aĢağıdakılardan ibarətdir:
 Ölkənin investisiya imicinin formalaĢdırılması;
 Yerli və xarici investorlara müxtəlif xidmətlər göstərilməsi;
 Ġnvestorların cəlb edilməsi və onlarla danıĢıqların aparılması;
 Ġnvestisiyalar və ixrac imkanları üzrə məlumat bazasının yaradılması;
 Ġxraca yönəlmiĢ Ģirkətlər üçün məsləhət xidmətləri və bazar araĢdırmaları;
 "Azərbaycanda istehsal olunub" ("Made in Azerbaijan") ticarət niĢanının beynəlxalq səviyyədə
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təbliği.(7)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə iqtisadiyyatın qeyri-neft
sahələrinin inkiĢafına, bu sahələrdə mövcud müəssisələrin maddi və texnoloji bazasının yeniləĢdirilməsinə
investisiya qoyuluĢunun təĢviqi məqsədilə Azərbaycan Ġnvestisiya ġirkəti yaradılmıĢdır. Hazırda Ģirkət fəal
Ģəkildə ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkiĢafı ilə bağlı qarĢıya qoyulmuĢ vəzifələrin icrasını
uğurla davam etdirir. Belə ki, sement istehsalının geniĢləndirilməsi, gəmiqayırma Ģirkətinin yaradılması, qida
məhsullarının emalı, logistika və digər sahələrdə layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı konkret addımlar
atılmaqdadır.
Azərbaycan Ġnvestisiya ġirkətinin birgə əməkdaĢlığı ilə aĢağıdakılar reallaĢdırılır:
 Ġnvestisiya Ģirkətlərinin və portfel investorların Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrin müĢtərək
maliyyələĢdirilməsi;
 Azərbaycanda yeni texnologiyaların tətbiqinə və investisiya qoyuluĢlarının həyata keçirilməsinə
qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən iri beynəlxalq təĢkilatların cəlb edilməsi;
 Azərbaycan Ġnvestisiya ġirkətinin istiqrazlarının, o cümlədən aktivlərlə təmin edilmiĢ istiqrazlarının
əldə olunmasına marağı olan potensial investorların maliyyəsinin cəlb edilməsi;
 Ġri maliyyə təĢkilatlarının iĢtirakı ilə birgə investisiya fondlarının yaradılması.(9)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilən iqtisadi
inkiĢaf siyasətinin baĢlıca istiqamətlərindən biri özəl sektorun hərtərəfli dəstəklənməsi, onun daha da
geniĢlənməsi üçün əlveriĢli mühitin yaradılması, bu sahədə müxtəlif yardım və təĢviq mexanizmlərinin tətbiq
edilməsidir. Sahibkarlığın, xüsusilə kiçik sahibkarlığın inkiĢafına və əhalinin iĢgüzarlıq fəaliyyətinin
artırılmasına maliyyə dəstəyinin verilməsi məqsədilə Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyinin nəzdində Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondu yaradılmıĢdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 13 oktyabr tarixli
Fərmanı ilə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi
Qaydaları" daha da təkmilləĢdirilmiĢdir. Belə ki, "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi mexanizminin təkmilləĢdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2011-ci il 13 oktyabr tarixli Fərmanı ilə sahibkarlıq subyektlərinə Fondun vəsaitlərindən verilə
biləcəyi kiçik həcmli kreditlərin həddi 50 min manata, orta həcmli kreditlərin həddi 500 min manata, böyük
həcmli kreditlərin həddi isə 10 milyon manatadək artırılmıĢdır. (8)
Kiçik və orta sahibkarların maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatının ödənilməsinin real mənbəyi kimi
sahibkarlığa dövlət maliyyə yardımı mexanizmi formalaĢdırılmıĢdır ki, bu da əsas etibarilə Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına güzəĢtli maliyyələĢmə mexanizmlərinin tətbiqi ilə səciyyələnir.
Fondun vəsaiti hesabına regionlarda istehsal və emal sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində, həmçinin
turizmin inkiĢafına yönəldilən kreditlərin həcmində hər il nisbi artımı müĢahidə olunur. Qeyd edilənlərin
reallaĢdırılması üçün Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun əsas vəzifələri aĢağıdakılar aiddir:
 Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkiĢafının prioritet istiqamətləri üzrə sahibkarlıq
subyektlərinin investisiya layihələrini qanunvericiliyə uyğun maliyyələĢdirmək;
 Maliyyə bazarlarından ehtiyatlarının cəlb olunması üçün tədbirlər görmək, və uyğun kredit
mənbələrini formalaĢdırmaq;
 Sahibkarlıq subyektlərinin maliyyələĢdirilməsi üçün verilmiĢ vəsaitlərin səmərəli və təyinatı üzrə
istifadəsinə nəzarət etmək və bu məqsədlə monitorinqlərin keçirilməsi qaydalarını müəyyənləĢdirmək;
 Sahibkarlığın inkiĢafına yönəldilmiĢ dövlət proqramlarından irəli gələn investisiya layihələrinin
maliyyələĢdirilməsinə üstünlük vermək;
 Sahibkarlıq subyektləri üçün kadrların hazırlanmasına və onların ixtisaslarının artırılmasına dəstək
vermək.(6)
Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın (KOS) inkiĢafı ilə əlaqədar olaraq strateji hədəflər də
müəyyənləĢdirilmiĢdir.
Qeyd olunur ki, yol xəritəsi KOS-da iqtisadi islahatların və inkiĢafın qısa, orta və uzunmüddətli
perspektivdə əsas istiqamətlərini müəyyənləĢdirir. Bu sənəd 2020-ci ilədək strateji baxıĢdan, 2025-ci ilədək
olan dövr üçün uzunmüddətli baxıĢdan və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxıĢdan ibarətdir. Strateji
yol xəritəsində 2016-2020-ci illər üçün inkiĢaf strategiyası və tədbirlər planında yalnız müvafiq dövr üçün
strateji məqsəd və hədəflər deyil, eyni zamanda həmin illər ərzində qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərə çatmaq
üçün müəyyənləĢdirilmiĢ prioritetlər və həmin prioritetlər çərçivəsində həyata keçiriləcək tədbirlər qeyd
edilib və hər bir tədbirin adı, əsas və digər icraçıları, nəticə indikatorları və konkret icra müddəti əks olunub.
Həmin prioritetlərin qısamüddətli dövrdə effektiv icrası orta və uzunmüddətli dövrdə həyata keçirilməsi
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nəzərdə tutulan növbəti addımların əsasını təĢkil edəcək və bununla da icra prosesinin səmərəliliyi təmin
ediləcək. (5)
Ölkədə KOS-un inkiĢafı ilə əlaqədar strateji yol xəritəsində müəyyənləĢdirilən strateji məqsədlərə nail
olmaq və müvafiq imkanlardan maksimum istifadəni təmin etmək istiqamətində aĢağıdakılar strateji hədəf
kimi müəyyənləĢdirilib:
 Uzunmüddətli perspektivdə KOS-un Azərbaycanın ÜDM-nə təsirini artırmaq məqsədilə ölkədə
biznes mühitinin və tənzimləyici bazanın daha da yaxĢılaĢdırılması;
 KOS subyektlərinin dayanıqlı Ģəbəkəsinin yaradılması məqsədilə maliyyələĢmə resurslarına sərfəli
və səmərəli çıxıĢın təmin edilməsi;
 Ölkənin valyuta ehtiyatlarının artırılması və ölkədə istehsal olunan malların beynəlxalq standartlara
uyğunluğunun təmin edilməsi məqsədilə KOS-un fəaliyyətinin beynəlmiləlləĢdirilməsi və xarici bazarlara
çıxıĢ imkanlarının artırılması;
 Ġxtisaslı iĢçi qüvvəsinin hazırlanmasına və KOS subyektlərinin bacarıqlarının inkiĢafına xüsusi
diqqət ayırmaqla, regional bazarlarda keyfiyyətli məhsul vəxidmətlər təklifininartırılması;
 KOS subyektlərinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün innovasiyaların təĢviqi.(1)
Yol xəritəsində bildirilir ki, əsas fəaliyyət Azərbaycanda KOS subyektlərinə münasibətdə qanunvericilik
bazasının təkmilləĢdirilərək maliyyə və vergi siyasətinin stimullaĢdırıcı təsirinin gücləndirilməsi, maliyyə
resurslarına əlçatanlığın artırılması, texniki və informasiya bazasının gücləndirilməsi və KOS subyektlərinin
ərazi üzrə optimal yerləĢdirilməsi, daxili bazarın qorunması, bazar infrastrukturlarının inkiĢaf etdirilməsi,
zəruri sənədlərin alınmasında ―bir pəncərə‖ prinsipinin tətbiq edilməsi, bu sahəni təmsil edən subyektlər
arasında qarĢılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi və s. kimi istiqamətlərə yönəldiləcək.(1)
Prezident Ġlham Əliyev kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində idarəetmənin daha da təkmilləĢdirilməsi
haqqında Fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikası Ġqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində
publik hüquqi Ģəxs statuslu ―Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Sahibkarlığın ĠnkiĢafı Agentliyi‖
yaradılsın. Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Sahibkarlığın ĠnkiĢafı Agentliyi‖ (bundan sonra –
Agentlik) ölkədə kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafını dəstəkləyən, KOS subyektlərinə bir sıra xidmətlər
göstərən, dövlət orqanlarının bu sahədə xidmətlərinin əlaqələndirilməsini və tənzimlənməsini həyata keçirən
publik hüquqi Ģəxsdir;Fərmanda Agentliyin tərkibində ölkənin iri rayon və Ģəhərlərində kiçik və orta
sahibkarlara bir sıra xidmətləri (təlim, məsləhət, informasiya, biznes inkubator, innovasiya mərkəzi, maliyyə
xidmətləri və s.) bir məkanda təklif edən ―Kiçik və orta sahibkarlıq evi‖ yaradılsı və onların fəaliyyəti
―ASAN xidmət‖ mərkəzləri, ―ASAN xidmət‖ mərkəzləri olmayan regionlarda isə Azərbaycan Respublikası
Ġqtisadiyyat Nazirliyinin regional bölmələri vasitəsilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. (3)
Agentlikdə Agentliyin fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata keçirən və ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən 7
nəfərdən ibarət MüĢahidə ġurası yaradılması göstərilmiĢdir. Agentliyin MüĢahidə ġurası Azərbaycan
Respublikasının iqtisadiyyat nazirindən, Azərbaycan Respublikasının maliyyə, vergilər, əmək və əhalinin
sosial müdafiəsi və kənd təsərrüfatı nazirlərinin müavinlərindən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında VətəndaĢlara Xidmət və Sosial Ġnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi sədrinin müavinindən və
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (ĠĢəgötürənlər) TəĢkilatları Milli Konfederasiyasının prezidentindən
ibarət tərkibdə formalaĢdırılmıĢdır.Agentliyin MüĢahidə ġurasının sədri Azərbaycan Respublikasının
iqtisadiyyat naziridir.(8)
Fərmanda eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi Agentliyin dövlət qeydiyyatı ilə
bağlı zəruri tədbirləri həyata keçirilməsi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında VətəndaĢlara
Xidmət və Sosial Ġnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll edilməsi,
Agentliyin MüĢahidə ġurasında təmsil olunacaq nümayəndələri barədə təkliflərini bir ay müddətində
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim edilməsi,Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli
aktların bu Fərmana uyğunlaĢdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
məlumat verilməsi və digər məsələlər nəzərdə tutulmuĢdur.(10)
Sahibkarların hüquqlarının müdafiəsinin daha da gücləndirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 3 fevral 2016-cı il tarixli 761 nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında və 762 nömrəli Fərmanına əsasən mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında
Apellyasiya ġuraları yaradılmıĢ, onların fəaliyyətini tənzimləyən əsasnamələr təsdiq edilmiĢdir. Mərkəzi və
yerli icra hakimiyyəti orqanlarının Apellyasiya ġuraları sahibkarlar tərəfindən özlərinin sahibkarlıq fəaliyyəti
ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarlarından (qərarların qəbul edilməsindən imtinadan) və ya

661

sərəncamından, əmrindən, hərəkət və ya hərəkətsizliyindən verilmiĢ təkrar Ģikayətlərə, habelə dövlət
qulluğuna qəbulla bağlı keçirilən müsahibənin nəticələrindən namizədlərin verdikləri Ģikayətlərə baxan
kollegial orqandır. (2)
―Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyiĢikliklər edilməsi barədə‖ Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 31 oktyabr tarixli 845VQD nömrəli Qanunu ilə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılma müddəti 01.01.2021-ci il
tarixinədək uzadılmıĢdır. ―Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında‖
Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.1-ci maddəsinə əsasən bu Qanunun 1-ci maddəsində nəzərdə
tutulmuĢ müddətdə yalnız vergi yoxlamaları, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dərman
vasitələrinin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsi və qida məhsullarının təhlükəsizliyinə
nəzarətin həyata keçirilməsi ilə bağlı yoxlamalar, habelə insanların həyat və sağlamlığına, dövlətin
təhlükəsizliyinə və iqtisadi maraqlarına mühüm təhlükə yaradan hallar üzrə yoxlamalar aparıla bilər.
Qanunun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 oktyabr 2015-ci il tarixli 660 nömrəli
Fərmanı ilə həmin yoxlamalarla bağlı bir sıra məhdudiyyətlər müəyyən edilmiĢdir.(4)
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Məqalədə Azərbaycanda turizmin iqtisadi inkişafından söhbət açılır. Həmçinin məqalədə Azərbaycanın
turizmlə bağlı bir çox statistik göstəriciləri verilmişdir. Daha sonra isə turizm firmalarinin turizm sektoruna
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В статье рассматривается экономическое развитие туризма в Азербайджане.В статье также
представлены многие статистические показатели по туризму в Азербайджане.В дальнейшем подчеркивается влияние туристических компаний на туристический сектор.
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IMPROVĠNG FĠNANCĠAL SOURCES OF TOURĠSM
The article deals with economic development of tourism in Azerbaijan. The article also presents many
statistical indicators on tourism in Azerbaijan. Later on, the influence of tourism companies on the tourism
sector is emphasized.
Key words: Finance in Finance, Financial Sources, Tourism in Azerbaijan.
Azərbaycan iqtisadi inkiĢaf artımı göstəricisinə görə dünyada lider ölkəyə çevrilmiĢdir. Azərbaycan
neftinin gətirdiyi gəlirlər respublikamızda pul kütləsinin bir neçə il ərzində bir neçə dəfə artmasına gətirib
çıxarmıĢdır. Neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi gələcəkdə Azərbaycanı çox qüdrətli bir ölkəyə çevirə bilər.
Əlbəttə, buna nail olmaqdan ötrü qeyri-neft sektorunun inkiĢafı çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu isə bizim
qarĢımıza çox ciddi və həllinin vacib olduğu məsələləri qoyur. Bildiyimiz kimi artıq dünyada çox maraqlı bir
tendensiya mövcuddur. Belə ki, qeyri-neft sektorunda Ġnformasiya Texnologiyaları və Kommunikasiya sahəsi
və Turizm sahəsi özünün xüsusi çəkisini artırmaqdadır. Hətta bəzi ölkələrdə turizm tək qeyri-neft sektorunda
deyil, ümumiyyətcə ölkənin ÜDM-də lider göstəriciyə malikdir. 54 Turizm gəlirli sahədir. Bu sadə cümlənin
əslində çox mürəkkəb izahata ehtiyacı var. Belə ki, əgər hansısa ərazinin resurs imkanları varsa, ora qoyulacaq
vəsait artıqlaması ilə fayda verəcəkdir, gəlir gətirəcəkdir. Burada əlbəttə ki, tək təbii sərvət resurs təminatı
nəzərdə tutulmur. Turizm sənayesində də ixtisaslı kadrların sayının çox olması və kapital axının təmin
olunması iqtisadiyyatın digər sahələrində də olduğu kimi zəruridir. Bu gün respublikamızda qeyri-neft
sektorunda turizmi aparıcı sahələrdən birinə çevirmək olduqca vacib bir məsələdir. Buna nail olduqdan sonra
isə, əsas məsələ turizmin davamlılığını tənzimləməkdir. Bu fonda turizm məhsulunun formalaĢması və ona
düzgün qiymətin təyin edilməsi inkiĢafı təmin edəcək əsas məsələdir. Çünki, məhsul bazara çıxarılanda onun
qiyməti keyfiyyətinə uyğun olmalıdır. Əgər ölkəmizdə turizm məhsulunun keyfiyyəti artarsa bu zaman
qiymətlərin dinamikasında dəyiĢikliklərin olması proqnozlaĢdırılır. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsi göstərir ki,
turizm iqtisadiyyata təsir göstərən güclü qüvvədir. O, dövlət büdcəsinin formalaĢmasında, ticarət balansının
sabitləĢməsində mühüm rol oynayır. Lakin turizmin rolu bununla bitmir. Turizmin inkiĢafı ölkədə iĢsizlik kimi
ağır bir problemin öhdəsindən gəlir, ölkə təsərrüfatının bütün sahələrinə təsir göstərir və onların inkiĢafının əsas
vasitəçisidir. Nəzərə alsaq ki, respublikamızda yeni iĢ yerlərinin açılması, bununla da əhalinin böyük bir
hissəsinin iĢlə təmin olunması prioritet məsələlərdəndir, demək turizm sənayesi bu istiqamətdə çox böyük rol
oynaya bilər. Adi kiçik bir turizm müəssisəsində belə ən azı 8-10 nəfər çalıĢa bilər. Bu cür iĢçi sayı qeyd
etdiyimiz kimi kiçik turizm obyektləri üçün xarakterikdir. Orta və böyük müəssisələrdə isə bəzən iĢçilərin sayı
150-200 nəfərə qədər ola bilir. Hazırda respublikamızda fəaliyyət göstərən istirahət komplekslərində, otellərdə
minlərlə iĢçi cəmlənmiĢdir. Ġlbəil dünyada səyahət edən turistlərin sayı artmaqdadır. 2008-ci ildə beynəlxalq
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turistlərin sayı 924 milyon nəfər olmuĢdur. 2007-ci ildəki turistlərin sayı ilə müqayisədə bu 1.9 %-lik artım
deməkdir. Eyni zamanda turizmdən əldə olunan gəlir də 2007-ci ildəki göstərici ilə müqayisədə 1.8 % artıb 944
milyard ABġ dollarına bərabər olmuĢdur. Beynəlxalq statistik məlumatlara əsasən 2009-cu ildə həm dünyadakı
qlobal iqtisadi böhran və AH1N1 virusunun dünyada geniĢ Ģəkildə yayılması turistlərin sayına müəyyən qədər
öz təsirini göstərdi. Belə ki, 2009-cu ildə beynəlxalq turistlərin sayı 880 milyon nəfər olmuĢdur və paralel
olaraq turizmdən əldə olunan gəlir 2008-ci illə müqayisədə 6 % azalmıĢdır. Ġstənilən halda turizm sənayesi
gəlirli və böyük maliyyə potensialı olan bir sahədir. Turizm Avstraliya, Misir, Yunanıstan, Tailand, Bahamas
adaları, Fici, Maldiv, SeyĢel adaları kimi xeyli sayda ada xalqları üçün əsas həyat mənbəyidir. Bu ölkələrin
iqtisadiyyatı əsasən turizm sənayesi üzərində qurulmuĢdur. Turizm sənayesi imkan verir ki, bu ölkədəki
sahibkarlar öz mal və xidmətlərini reallaĢdırmaqla böyük gəlir əldə etsinlər. Turizmlə bağlı xidmət sənayesi
eyni zamanda yeni iĢ yerlərinin təmin edilməsi üçün də geniĢ imkanlar açır. Bu xidmət sənayesinə biz avia
nəqliyyatı, kruiz gəmilərini, mehmxananlar, kurortlar olmaqla yerləĢdirmə müəssəsiləri kimi qonaqpərvərlik
xidmətlərini və əyləncəli parklar, kazinolar, ticarət mərkəzləri, müxtəlif musiqi tədbirlərini keçirildiyi
məkanlarını, teatrlar kimi əyləncə mərkəzlərini daxil edə bilərik. Qeyd etdik ki, 2008-ci ildə beynəlxalq
turistlərin sayı 2007-ci illə müqayisədə artmıĢdır. 2009-cu ildə isə bunun əksi olaraq, beynəlxalq turistlərin sayı
4 % azalmıĢdır. Bu baxımdan biz xüsusi ilə Avropa regionunu qeyd edə bilərik. Burada 2008-ci illə
müqayisədə 2009-cu ildə beynəlxalq turistlərin sayı 6 %-ə qədər azalmıĢdır. Əgər 2006-2008-ci illər üzrə
beynəlxalq turistlərin ən çox ziyarət etdiyi ilk 10 ölkənin siyahısına nəzər yetirsək görərik ki, bu 3 il ərzində
artım özünü çox ciddi Ģəkildə göstərmiĢdir. Odur ki, 2009-cu ildəki azalma ölkələrin turizm sənayesinə öz
mənfi təsirini az da olsa göstərə bilmiĢdir. AĢağıdakı cədvəldən həmçinin görmək olar ki, ilk 10-luqda olan
ölkədən 7-i Avropa qitəsində yerləĢən ölkələrdir. 2008-ci ildə həmçinin əsas diqqət çəkən məqam Ukraynanın
ilk 10-luğa düĢməsi və ABġ-ın Ġspaniyanın qabaqlaması ilə bağlı olmuĢdur. Fransa isə artıq neçənci ildir ki
ardıcıl olaraq burada öz liderliyini saxlayır. Ümumiyyətlə, ilk 10-luqda olan ölkələrə 2008-ci ildəki beynəlxalq
turistlərin 45 %-i düĢmüĢdür. Bu həqiqətən çox böyük rəqəmdir. 2008-ci ildə Azərbaycanın sərhədlərini keçən
xarici ölkə vətəndaĢlarının sayı cəmi təxminən 1.9 milyon nəfər təĢkil etmiĢdir. 2007-ci illə müqayisədə bu
rəqəm 42.5 % artmıĢdır. Ölkəmizə səfər edən xarici ölkə vətəndaĢlarının səfər məqsədi əsasən iĢgüzar səfərlərlə
bağlı olmuĢdur. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən yalnız 68.4 min
xarici ölkə vətəndaĢı ölkəmizin sərhədlərini turizm məqsədilə keçmiĢdir. ―EuroMonitor International‖
təĢkilatının məlumatlarına əsasən 2008-ci ildə Azərbaycanda turizmdən əldə olunmuĢ gəlirlər 1 milyard AZN-ə
bərabər olmuĢdur. Bu da 2008-ci ilin orta valyuta məzənnəsi ilə 1.2 milyard ABġ dollarına bərabərdir. 20062008-ci illər üzrə dünyada turizmdən ən çox gəlir əldə etmiĢ ölkələrin siyahısına nəzər yetirsək görərik ki,
ölkəmiz turizmdən əldə etdiyi gəlirlərə görə bu onluqda ən sonuncu yerdə olan ölkədən 19-20 dəfə az gəlir əldə
edir. Maraqlıdır ki, beynəlxalq turist gəlmələrinə görə ilk onluqda olan ölkələr Ukrayna və Meksika turizmdən
əldə olunan gəlirlər üzrə formalaĢmıĢ ilk onluqda yer almayıblar. Əvəzində Avstraliya və Avstriya bu onluğa
daxil olmuĢlar. Meksika, Ukrayna kimi ölkələrdə daha çox ucuz turizm ənənələrini qeyd etmək lazımdır ki, bu
da turistlərin bu ölkələrdə daha az pul xərcləməsinə gətirib çıxarır. Turizmdən əldə olunan gəlirlər, bu gəlirlərin
proporsional Ģəkildə paylanılması, turizmin inkiĢafına mane olan maliyyə problemlərinin həlli, turizmdə
əməkhaqqı sisteminin düzgün qurulması və tənzimlənməsi, turizm məhsulunun hesablanması, turizmdə
investisiya məsələləri və ümumilikdə turizmin ölkələrin iqtisadiyyatındakı maddi və maliyyə əhəmiyyətlili
məsələlərinin təhlili ümumilikdə turizmin maliyyə problemlərinin nəzəri-metodoloji əsasını təĢkil edir. Ölkədə
turizm fəaliyyəti ilə məĢğul olmaq istəyən Ģəxslər üçün dövlət tərəfindən Ģəraitin yaradılması turizmin inkiĢafı
üçün əsas Ģərtlərdən biridir. Dövlət öz qayğısını müxtəlif məsələlərdə göstərə bilər. Bunlardan ən əsası kimi biz
dövlətin turizm fəaliyyəti ilə məĢğul olmaq istəyən Ģəxslərə olacaq maliyyə yardımını göstərə bilərik. Bu
kömək Ģərti olaraq yardım adlanır, əslində burada dövlət sahibkarla güzəĢtli Ģərtlərlə kreditlər ayırmalı və yeni
turizm fəaliyyətinə baĢlamıĢ iqtisadi subyektlərə özünün vergi siyasətində vacib məsələləri nəzərə almalıdır.
Vergi 57 məsələlərində xüsusi diqqət ayrılmalı məqam turizm fəaliyyəti ilə məĢğul olan iqtisadi subyektlərə
tətbiq edilə biləcək güzəĢtlərlə bağlıdır. Hazırda turizmin inkiĢaf səviyyəsin görə dünyada ilk onluqda olan
Türkiyədə XX əsrin 70-ci illərində turizm sənayesi yenicə inkiĢaf mərhələsinə baĢlayanda dövlət tərəfindən bu
sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlar üçün xüsusi güzəĢtlər tətbiq olunurdu. Bu güzəĢtlər xüsusi ilə vergilərlə
bağlı idi. Sahibkarların daha həvəsli çalıĢması məqsədilə onlar hətta bəzi vergilərdən azad olunmuĢdular. Bütün
bunlar Türkiyə üçün çox böyük nəticələr verdi və bunun gerçəkliyi odur ki, indi Türkiyəyə turizmdən
milyardlarla dollar daxil olur. Buna oxĢar təcrübələri Azərbaycanda da həyata keçirmək gələcək üçün böyük
perspektivlər verə bilər. Vergilərdən danıĢarkən biz xüsusilə ilə Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV) ilə bağlı qeyd
etməliyik. Hazırda sahələr arasında fərq qoymadan istənilən biznes fəaliyyəti üçün ƏDV ödəyicisinə çatdıran
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rüblük dövriyyə limitinin müəyyənləĢdirilmiĢ məbləği birbaĢa turizm fəaliyyəti üçün də öz mənfi təsirini
göstərir. Azərbaycan maliyyə proseslərində digər bir mühüm məsələ mühasibatlıq sistemi ilə bağlıdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ġlham Əliyevin 29 iyun 2004-cü il tarixli Sərəncamına əsasən
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təĢkilat və Ģirkətlər 01 yanvar 2008-ci il tarixindən etibarən Milli və
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına keçməlidir. Lakin bu proses hələ də ləngiməkdədir. Ölkəmizdə
hazırda çox az müəssisə və təĢkilat maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlarının
Standartlarının tətbiq etməkdədir. Yaxın illərdə bu prosesin gücləndirilməsi məqsədilə hazırda Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən intensiv fəaliyyət həyata keçirilməkdədir. Azərbaycan
iqtisadiyyatının bir tərkib hissəsi olan turizm sənayesinə daxil olan müəssisələrin də qısa zaman ərzində öz
mühasibatlıq sistemində Beynəlxalq Standartları tətbiq etməsi turizmin gələcək davamlı inkiĢafı baxımdan
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu standartların tətbiq olunması və maliyyə hesabatlarının bu standartlar üzrə
aparılmasının bir sıra üstün cəhətləri vardır. Xüsusən də ölkəmizə son illər yönəldilən investisiyaların artması
fonunda turizm baxımından böyük potensialı olan regionlarda yerləĢən və o qədər də yüksək səviyyədə
fəaliyyət göstərməyən turizm obyektlərinə beynəlxalq maliyyə axının yönəldilməsinə Ģərait yarana bilər.
Düzdür, hazırda ölkəmizdə turizm sənayesinə daha çox yerli investisiyalar yatırılır və bu invetisiyalar daha çox
paytaxt Bakıda və ona yaxın ərazilərdə həyata keçirilir. Həmçinin, yatırılan investisiyalar daha çox yeni turizm
müəssisələrinin, obyektlərinin tikilməsi ilə bağlıdır. Artıq fəaliyyət göstərən obyektlərin bərpasına çox az
hallarda investisiyalar yönəldilir. Ġstənilən halda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən müəssisə və təĢkilatlarda
mühasibatlıq və uçot sahəsində kütləvi Ģəkildə Beynəlxalq Standartların tətbiq olunması turizm sənayesi üçün
də çox faydalı olacaqdır. Turizm məhsulunun dəyərinin hesablanması, ona bazara uyğun qiymətin təyin
olunması və bu qiymətlə onun reallaĢdırılması turizm fəaliyyətinin əsas tərkib hissəsini təĢkil edir. Xidmət
sahəsinin özünün spesifik xüsusiyyətlərini özündə cəmləĢdirən turizm sənayesi mürəkkəb qiymətəmələgəlmə
prosesinə malikdir. Yekun olaraq müĢtəriyə paket Ģəklində çatan turizm məhsulu özü bir sıra müxtəlif
komponentlərdən ibarətdir. Bu komponentlər üzrə olan xidmət və məhsulların qiymətlərinin formalaĢması
fərqli mühitlərdə baĢ verir. Ġlk baxıĢdan sadə görünən bu proses əslində özündə mürəkkəb prosesləri əhatə edir.
Rentabelli fəaliyyət göstərməyi planlaĢdıran istənilən bir təĢkilat üçün bazara təklif etdiyi turizm məhsulunun
qiymətinin hesablanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, Bakı Ģəhərinin mərkəzində 10 nömrəli 3
ulduzlu butik bir mehmanxana üçün qiymətlərin təyin edilməsi zamanı sahibkar bir sıra məsələləri nəzər
almalıdır kı, onun fəaliyyəti rentabelli olsun. Adətən belə mehmanxanalarda iĢçi heyəti 10-12 nəfər təĢkil edir
və əgər hazırda mehmaxana biznesində olan orta əməkhaqqı ilə hesablasaq, burada iĢçilərin bir aylıq
əməkhaqqısı təxminən 2000 AZN təĢkil edəcəkdir. Təbii ki, əsas nəzərə alınmalı məqam bu butik
mehmanxananın icarəyə götürülməsi və ya Ģəxsi mülk olub olmaması ilə bağlıdır. Ġcarə haqqını biz orta
qiymətləri nəzərə alaraq 4000 AZN götürə bilərik. Yox əgər mehmanxana Ģəxsi mülkdürsə bu zaman yatırılan
investisiyanın da nəzərə alınması vacibdir. Burada da iki əsas istiqamət üzrə bu hesablanma nəzərə alına bilər.
Birincisi mülk və ya 59 mehmanxana bir bina kimi alına bilər və onun inventarlaĢdırılması aparıla bilər. Ġkinci
və daha çox yayılmıĢ forma isə mehmaxananın sıfırdan baĢlayaraq inĢası və onun inventarlarla təmin
olunmasıdır. Hər iki halda obyektə yönəldilən investisiya iki mənbədən götürülür. Bu investorun özünün Ģəxsi
maliyyəsi və ya bank və digər kredit orqanlarından əldə etdiyi kredit olur. Ġndi bizim göstərdiyimiz misalda
obyekt icarəyə götürülüb və bura icarəyə götürən Ģəxs tərəfindən mehmanxana üçün edilən hər bir investisiya
icarə haqqından çıxılır. Beləliklə, burada göründüyü kimi otelin icarə xərci minimal olaraq 4000 AZN
olacaqdır. Mehmanxana ilə bağlı digər xərcləri, otaqlarının gündəlik lazımi avadanlıqlarla təminatı, səhər
yeməyi üçün çəkilən xərclər, kommunal xərclər, vergi və rüsumlar və s., toplasaq bu da belə bir mehmanxana
üçün ayda 2000 AZN-ə yaxın olacaqdır. Göründüyü kimi bu mehmanxananın daimi xərcləri (icarə haqqı,
iĢçilərin əməkhaqqısı) 6000 AZN-ə yaxındır, dəyiĢkən xərclər (otaqlarının gündəlik lazımi avadanlıqlarla
təminatı, səhər yeməyi üçün çəkilən xərclər, kommunal xərclər, vergi və rüsumlar və s.,) isə 2000 AZN-ə
bərabərdir. Bu zaman mehmanxana üçün otaqların qiymətini təyin etmək üçün biz nəzərə almalıyıq ki, burada
aylıq xərclər minimum 8000 AZN-ə bərabərdir. 10 nömrənin hər birinin eyni səviyyəli otaq olduğunu nəzərə
alsaq, burada hər otağın eyni qiymətə satıldığını müəyyənləĢdəririk. Əgər nömrənin qiymətinin 80 AZN
olduğunu nəzərə alsaq, ay ərzində bütün otaqların maksimum dolu olduğunu qəbul etsək, onda aylıq gəlir
24000 AZN-ə bərabər olacaqdır. Əgər mehmanxana belə templə 3 ay fəaliyyət göstərəcəksə onda onun 3 aylıq
dövriyyəsi Azərbaycan Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq ƏDV ödəyicisinin dövriyyəsinə bərabər olacaqdır.
Təbii ki, Bakıda bir mehmanxananın bir ay fasiləsiz bütün nömrələrinin dolu olması real görünmür. Amma 5060%-lik tutumla qiyməti 80 AZN olan bir mehmanxana da öz dövriyyəsi ilə ƏDV ödəyicisinə çevrilir.
Sahibkar üçün vacib olan məsələ bu 80 AZN-ə 18 %- lik ƏDV-ini daxil etmək və ya etməmək məsələsidir.
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Əgər bu qiymətə ƏDV daxil olmayacaqsa müĢtəri bir nömrə üçün bir gecəyə 94.4 AZN ödəməli olacaqdır. 3
ulduzlu otel üçün də bu qiymət kifayət qədər yüksək qiymətdir. Beləliklə, sahibkar mehmanxana üçün
qiymətləri müəyyənləĢdirərkən müxtəlif amilləri nəzərə alaraq yekun qərara gəlməlidir. Paralel olaraq sahibkar
turizm agentlikləri və müstəqil agentlərlə də əməkdaĢlıq edib otel nömrələrinin satılmasında maraqlı olacaqsa o
bu agentlər üçün olacaq komissiyon xərclərini də nəzərə almalıdır. Turizm məhsulunun hesablanması prosesi
ən mürəkkəb Ģəkildə turizm xidmətlərini kompleks Ģəkildə bazarda təklif edən turizm firmalarında baĢ verir.
Turizm firması üçün sonda çox sadə görünən turizm paketinə daxil olan xidmətlərin hesablanması əslində bu
prosesə qədər özündə mürəkkəb prosesləri əhatə edir. Ġstənilən turizm firması öz müĢtərisini göndərmək
istədiyi mehmanxana və bu tipli digər yerləĢdirmə obyektləri ilə qabaqcadan elə Ģəkildə əməkdaĢlıq qurmalıdır
ki, onun mehmxanadan əldə etdiyi komissiyon gəliri onun üçün sərfəli olsun. Hazırda ölkəmizdə əsas ciddi
problemlərdən biri mehmanxanaların əksəriyyətinin turizm firmaları ilə daimi iĢləməmək istəyi ilə bağlıdır.
Xüsusi ilə də regionda yerləĢən turizm obyektləri yay fəslində tam Ģəkildə öz gücləri hesabına mehmanxananı
tam Ģəkildə müĢtəri ilə doldurduqlarından öz xidmətlərini reallaĢdırmaqda turizm firmaları ilə əməkdaĢlıqda
maraqlı olmurlar. MüĢtərinin bütün istəklərini reallaĢdırmağa yönəli olan turizm firmaları belə olan halda öz
müĢtərisini razı salmaya bilərlər. Ümumiyyətcə, bu məsələ çox ciddi bir məsələ olub daxili turizmdə əsas
problemlərdən biri hesab olunur. Bunun əksinə Türkiyədə yerləĢən mehmanxanaların əksəriyyətinə çıxıĢı olan
turizm firmaları oradakı mehmanxanalardan cəlbedici komissiyon əldə edirlər. Turizm firmaları əksər hallarda
aviaĢirkətlərdən eyni güzəĢtləri əldə edirlər. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda informasiya
texnologiyalarının inkiĢafı elə bir səviyyədədir ki, hər bir insan istənilən halda hər hansı bir turizm firmasına
ehtiyac olmadan birbaĢa aviaĢirkətin internet səhifəsinə daxil olaraq internet vasitəsilə ödəməyə imkan verən
elektron kart vasitəsilə öz biletini ala bilər. Bu tendensiya istehlakçılar arasında artıq ciddi Ģəkildə
yayılmaqdadır. Əgər bu tendensiya daha geniĢ Ģəkildə yayılacaqsa ehtimal oluna bilər ki, aviaĢirkətlər üçün
turizm firmalarına ödənilən komissiyon haqları onlar üçün cəlbedici olmasın. Göründüyü kimi özündə
mürəkkəb maliyyə proseslərini əhatə edən və sonda müĢtəriyə təqdim olunan istənilən bir tur paketin turizm
firmasına gəlir gətirməsi üçün turizm firması o paketə daxil olan xidmətlərin təminatçıları ilə qabaqcadan onun
üçün sərfəli komissiyon gəliri ilə razılaĢmalıdır. Ġstənilən iqtisadi sferanın inkiĢafı və gələcək illər üçün davamlı
inkiĢafının təmin edilməsi baxımından o sahəyə yönəldilən investisiyaların böyük rolu vardır. Dünyada turizm
üzrə inkiĢaf edən ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, turizm sənayesinə yatırılan investisiya özünü çox qısa zaman
ərzində doğruldur və turizm xidmətlərinə ilbəil qlobal aləmdə artan tələbat bu sənayenin davamlı inkiĢafına
təminat verir. Turizm sənayesi digər iqtisadi və sosial sahələrlə birbaĢa bağlı olduğundan bu sahəyə yönəldilən
investisiyalar tək turizmin inkiĢafı üçün deyil, eyni zamanda ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafı üçün də öz müsbət
nəticələrini verə bilər. Eyni zamanda digər sahələrin inkiĢafı da turizmin inkiĢaf prosesini gücləndirir.
Ölkəmizdə son illər yol infrastrukturunun əsaslı bərpası və yeni yolların salınması ölkəmizin turizm sənayesi
üçün artıq öz müsbət nəticələrini verməkdədir. Hər hansı bir sahəyə yönəldilən investisiyaların səmərə verməsi
həmin ərazidə münbit investisiya mühiti ilə bağlıdır. Turizmin maliyyə problemlərində investisiyaların
idarəedilməsinin səmərəliliyi nə qədər idarəedici Ģəxslərdən asılıdırsa, bir o qədər ölkə qanunvericiliyində olan
qanunların səlistliyindən, mükəməlliyindən və ölkədəki ümumi idarəetmə mexanizminin dəqiqliyindən asılıdır.
Belə olan halda qabaqcadan düzgün proqnozlaĢdırılaraq həyata keçirilən investisiya layihələri öz bəhrəsini
verəcəkdir və bu da yekunda ölkədəki beynəlxalq standartlara cavab verən turizm obyektlərinin sayının
artmasına gətirib çıxaracaqdır. Bu proses isə turizmin inkiĢafının nəticəsi olaraq ölkəmizə gələn turistlərin
sayının artmasına səbəb olacaqdır. Bütün bunları yekunlaĢdıraraq görmək olar ki, istər dünyada, istərsə də
Azərbaycanda turizmin maliyyə problemləri dünya iqtisadiyyatında cərayan edən iqtisadi proseslərlə birbaĢa
bağlıdır. Əgər nəzəri baxımdan bu özündə iqtisadi qanunları, təbii prosesləri əhatə edirsə, praktik baxımdan
turizm qlobal dünya iqtisadiyyatının bir tərkib hissəsi olaraq burada baĢ verən hadisələri özündə əks etdirir.
Mövzüboyu biz turizm sənayesinin davamlı inkiĢafının təmin edilməsi baxımından vacib olan əməkhaqqı
sistemi, turizm məhsulunun qiymətinin hesablanması, turizm sferasında investisiyaların yönəldilməsi və
ümumilikdə hazırkı müxtəlif və çoxĢaxəli qarıĢıq iqtisadi proseslərin cərayən etdiyi bir dövrdə turizm
sənayesinin düzgün idarəedilməsi və onun qlobal bazarda mövqeyinin qorunub saxlanılması ilə bağlı müxtəlif
məsələləri əhatə edəcəyik. Hər bir istiqamət özlüyündə turizmin müxtəlif maliyyə problemlərini əhatə
etdiyindən burada nəzəri-metodoloji baxımdan toxunduğumuz məsələləri praktik geniĢ izahat verməyə imkan
olacaqdır.
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В статье рассматривается влияние образования на социально-экономическое развитие страны
и формирование человеческого капитала. Проанализированы факторы, влияющие на формирование и
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Hər bir ölkənin sosial iqtisadi inkiĢafı dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiyası, infrastruktur və
kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması, əhalinin həyat səviyyəsinin davamlı olaraq
yüksəldilməsi və.digər xarakterik göstəricilərlə qiymətləndirilir.
Bildiyimiz kimi, müasir dövrdə bütün dünyada modern iqtisadiyyatın ən mühüm sosial-mədəni amili
kimi insan kapitalı qəbul edilmiĢdir. Belə ki, dövlətlər tərəfindən insan kapitalının formalaĢmasına,
möhkəmlənməsinə və inkiĢafına xüsusi diqqət göstərilir. Çünki, ölkələrdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi
islahatların məqsədi təkcə ölkə vətəndaĢlarının rifahının yüksəldilməsi deyil, eyni zamanda həm də onların
intelektual səviyyəsinin artırılmasıdır. Hər bir cəmiyyətin baĢlıca sərvətini insanlar təĢkil edirsə, iqtisadi və
sosial tərəqqinin əsas məqsədini isə insanlarn inkiĢafı və onların artan tələbatının ödənilməsi təĢkil edir.
Qısaca Ģərh vermək gərəkdirsə, insan kapitalı insanlarda təcəssüm edən qabiliyyət, bilik, vərdiĢ və
motivlərin məcmusu, daha doğrusu, gəlir gətirən insan qabiliyyətinin, keyfiyyətlərinin məcmusu kimi qəbul
edilir. Ġnsanların bilik, vərdiĢ və bacarıqları o halda kapitala çevrilir ki, onlar investisiya qoyuluĢu vasitəsi ilə
yığım qabiliyyətinə sahib olsun və yüksək gəlir formasında sahibinə qayıtsın. Çünki, insan kapitalı insanlara
investisiya qoyuluĢu hesabına formalaĢır və bu investisiyaların arasında təhsilə, istehsalatda kadr hazırlığına,
səhiyyəyə, əhali miqrasiyasına, qiymətlərə və gəlirlərə dair informasiyanın axtarıĢına yönəldilən xərclər

668

xüsusi yer tutur. Ġnsan kapitalı onun sahibkarları,daĢıyıcıları tərəfindən gəlir əldə etmək üçün istifadə
olunduğuna görə gəlirlərin artması da öz nöbvəsində həmin Ģəxsin bilik və bacarıqlarını təkmilləĢdirməsinə
stimul verir. Ġnsan kapitalının inkiĢafına bir sıra amillər təsir etsə də o, daha çox iki amildən - təhsil və
səhiyyə amillərindən asılıdır.
Müasir dövrdə insanlara heç də əmək resursları kimi deyil, insan kapitalının sahibkarları kimi baxılır.
Təbii olaraq, əmək bazarında insanın Ģəxsən özü deyil ,insan kapitalı xidmətləri mövcud olur. Ġnsan kapitalı
xidmətləri və onların bazarda təqdimatı isə kapitalın həcmi və keyfiyyətindən asılı olaraq fərqlənir .
Beləliklə, insan kapitalı nəzəriyyəsi müxtəlif səviyyələrdə təhsilin və peĢə-ixtisas hazırlığının səmərəliliyini
qiymətləndirməyə imkan verir.
GeniĢ mənada insan kapitalının inkiĢafı isə daha çox iki amildən -təhsil və səhiyyə amillərindən asılıdır.
Ġnsan kapitalı isə insanın cəmiyyətdə özünü tam realizə etmək və cəmiyyətin imkanlarından tam istifadə
etmək üçün insanın biliyinin, bacarığının, əlaqələrinin, peĢəkarlığının cəmidir. Ġnsan kapitalı anlayıĢı (human
capital, HC) və müasir insan kapitalı nəzəriyyəsi isə XX əsrin ikinci yarısında mərkəzləĢməmiĢ halda
mövcud olmuĢ müxtəlif elmi baxıĢların əsasında formalaĢıb inkiĢaf edərək, neoklassik istiqamətdə davam
etmiĢdir. Bu isə öz növbəsində innovasiya iqtisadiyyatının, postindustrial və informasiya cəmiyyətinin
təĢəkkül tapdığı bir dövrə təsadüf edir.
Ġnsan kapitalının inkiĢaf etdirilməsi fiziki kapitalın yaradılmasına deyil, bilik iqtisadiyyatının
formalaĢmasına istiqamətlənmiĢdir. Bilik iqtisadiyyatında istehsalatda, yəni əmtəə və xidmətlərin
yaradılmasında həlledici rol intellektual resurslara və onların reallaĢma imkanlarına malikdir.
Müasir dövrdə resurs ehtiyatlarından qənaətlə və faydalı istifadə əsas tədqiqat məsələsidir. Ələxsus da
insan potensialı resurslarından səmərəli istifadə olunması və bu imkanların ölkənin iqtisadi inkiĢafına
təsirinin mütəmadi olaraq tədqiq edilməsinə xüsusi fikir verilir. Çünki, insan kapitalı potensialının tərəqqisi
sosial iqtisadi inkiĢaf perspektivlərinin müəyyənləĢdirilməsində olduqca vacib rola malikdir.
Ġnsan amili əsas sosial iqtisadi fiqur olsa da əvvəllər insan amilinə o qədər də diqqət yetirilmirdi. XIX
əsrdə baĢ vermiĢ sənaye çevriliĢi ilə əlaqədar olaraq istehsalın maddi-texniki bazasının inkiĢafının
sürətləndirilməsi iqtisadi artımın təmin edilməsində fiziki kapitalın üstünlüyü fikri hakim mövqedə
olmuĢdur, dolayısı ilə fiziki kapital insanın məhsuldarlıq qabiliyyətinə kölgə salmıĢdır . Bunun nəticəsi
olaraq uzun illər boyu insanın məhsuldarlıq qabiliyyətinə istehsala təsirinə ikinci dərəcəli amili kimi baxılmıĢ
və qiymətləndirilmiĢdir. Ancaq keçən əsrin 80-ci illərindən baĢlayaraq insan amilinə olan baxıĢ,yanaĢma
dəyiĢildi və fərqli qiymətləndirilməyə baĢladı.
Sosial iqtisadi kateqoriya kimi insan kapitalının məzmunu tədricən formalaĢmıĢdır. Birinci mərhələdə
insan kapitalının məzmununa xüsusilə təhsilə çəkilən investisiyalar (dar çərçivədə) aid edilmiĢdir. Ġkinci
mərhələdə insan kapitalının anlayıĢ məzmununa təhsil, tərbiyə, elm, sağlamlıq, informasiya xidməti,
mədəniyyət və incəsənətə çəkilən xərclər daxil olunmuĢdur. Üçüncü mərhələdə insanların həyatlarının
təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün çəkilən xərclər, institutsional xidmətin səmərəliliyinin və həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün çəkilən xərclər və hətta xarici ölkələrdən yuxarıda qeyd edilən məqsədlər
üçün cəlb edilən kapital axını da daxil edilmiĢdir. (6, s52)
Ġnsan kapitalı çoxpilləli və tsiklik prosesdir. Və bu kapitalın təkrar istehsalı prosesi təbii, iqtisadi,
innovasiya dövriyyəsi ilə diqqəti cəlb edir.
Təbii dövriyyə - iĢçilərin təbii olaraq öz fəaliyyətini (əsasən də əmək) dayandırması, pensiyaya çıxması
ilə əlaqədardır.
Ġqtisadi dövriyyə - təkrar istehsalın fasiləsizliyinin təmin olunması üçün tətbiq edilən ənənəvi texnika və
texnologiyalarla iĢcilərin çalıĢması üçün bilik, bacarıq, ixtisas hazırlığı səviyyəsi əldə etmələri ilə diqqəti
cəlb edən prosesdir.
Ġnnovativ dövriyyə - ənənəvi tətbiq edilən texnika, texnologiyaların yenisi ilə əvəz olunması ilə bağlı
iĢçilərin də ixtisas hazırlıqlarının artırması, yeni ixtisaslara yiyələnməsi və ilə müĢayiət olunan prosesdir.
Ġnsan kapitalının formalaĢmasına daxili və xarici faktorlar təsir edir. T.V.Yançenko da öz növbəsində
insan kapitalının formalaĢması amillərini üç qrupa bölür. Birinci qrupa demoqrafik amillər (əhalinin sayı,
yaĢı, cinsiyyəti, təbii artım templəri, orta həyat müddəti və s.), ikinci qrupa sosial iqtisadi amillər (əhalinin
təhsil və ixtisas hazırlığının ümumi səviyyəsi, əmək bazarı və iĢ qüvvəsinə tələb, iĢ qüvvəsinin istifadə
olunması Ģəraiti, ixtisas hazırlığının yüksəlməsi, iĢçi heyətinin sosial inkiĢafı), üçüncü qrupa institusional
amillər (insan hüquqlarını və onun sosial əmək sferasında inkiĢafını tənzimləyən qanunlar, insan və sosial
inkiĢaf sahəsində dövlət siyasəti, bərabər hüququn təmin olunması, ayrı seçkiliyin aradan qaldırılması) (6,s
56)
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Ġqtisad elmində insan resurslarını,insan kapitalını tədqiq edən iqtisadçılar da səhiyyənin insan amilinə
təsirini tərk nəzər etməmiĢlər. Hələ XVII əsrdə ingilis siyasi iqtisad məktəbinin banisi Uilyam Petti də insan
amilində sağlamlığın payının önəmini tədqiq etmiĢ və o sağlam iĢçiləri faydalı hesab etmiĢdir. Petti ilk dəfə
olaraq insanların peĢəkarlıq keyfiyyətlərinin məcmusunun gəlir gətirən insan kapitalı olması ideyasının
əsasını qoymuĢ, insan kapitalına investisiya qoyuluĢunun vacibliyini vurğulamıĢdır. Eyni zamanda Petti
insan kapitalının təkrar istehsalında dövlətin sosial iqtisadi institut kimi zəruriliyini sübuta yetirmiĢdir. (13,s
20)
Ġnsan kapitalının formalaĢması və inkiĢafına təhsil ilə yanaĢı səhiyyənin inkiĢaf səviyyəsi də təsir edir.
Eyni zamanda səhiyyənin də inkiĢafı insan kapitalının, ölkədəki təhsil sisteminin inkiĢadından asılıdır,yəni
amillər bir biri ilə qarĢılıqlı əlaqə və asılılıq Ģəraitindədir. Ġnsanın yaĢadığı coğrafi mühit, onu əhatə edən
ekoloji vəziyyət, sosial mühit və həyat tərzi, həmçinin insanın genetik xüsusiyyətləri və sair amillər də
konkret götürülən fərdin sağlamlığına ciddi təsir edir.
Ġqtisadi nöqteyi-nəzərdən sağlamlığa qoyulan vəsait də səmərə gətirir. ĠĢçinin sağlamlıq səviyyəsi aĢağı
düĢdükdə sahibkar əhəmiyyətli dərəcədə itki ilə qarĢılaĢmalı olur. ĠĢçilərin əmək qabiliyyətini itirməsi
onların təhsilinə və Ģəxsi bacarıqlarının geniĢləndirilməsi üçün qoyulmuĢ investisiyaları qiymətdən salır
beləliklə də müəssisənin istehsal imkanları zəifləyir, istehsal prosesindəki fasiləsizlik və onun ayrı-ayrı
bölmələri arasındakı balans pozulur.
Ümumdünya Səhiyyə TəĢkilatının müxtəlif ölkələrdə apardığı çoxsaylı tədqiqatların nəticəsində məlum
olub ki, insan sağlamlığına təsir edən əsas amillərdən 48-50%-i onun həyat tərzindən asılıdır. Ġnsanın
qidalanması, istirahəti, gigiyenası və digər məsələlər onun sağlamlığının əsasını təĢkil edən Ģərtlərdir. Ġnsanın
yaĢadığı ətraf mühitin ekoloji cəhətdən təmizliyinin onun sağlamlığına təsiri 20-22% , onun bioloji və
genetik xüsusiyyətlərinin isə onun sağlamlığına təsiri 18-20% qəbul edilir.
Azərbaycanda da səhiyyənin inkiĢafı üçün uğurlu və silsilə islahatlar həyata keçirilir. Amma statistik
göstəricilər təəssüf ki ürəkaçıcı deyil. Son 10 ildə həkimlərin ümumi sayı azalma müĢahidə edilir. 2018-ci
ildə həkimlərin sayı 2017-ci ilə nisbətdə 1%azalıb ,eyni zamanda orta tibb iĢçisi sayında azalma qeyd
olunmuĢdur.
2017-ci il üçün səhiyyənin inkiĢafı və tibbi kadrlar üçün dövlət büdcəsindən 704.7 mln manat ayrılıb.
Dünya Rəqabətqabiliyyətlik Ġndeksinə görə (GCĠ) Azərbaycan 2016-cı ildə sağlamlıq göstəricisinə görə
138 ölkə arasında 75-ci yerdə, 2017-ci ildə isə 137 ölkə arasında 74-cü yerdə qərar tutmuĢdur.
Müasir Ģəraitdə səhiyyə sisteminin maliyyələĢməsi əsasən üç qrupa bölünür:
Büdcədən maliyyələĢmə;
Tibbi sığorta ödəmələri;
Əhali tərəfindən ödəmələr
Ümümdünya Səhiyyə Təkilatının hesablamalarına görə səhiyyə sisteminin ən optimal maliyyələĢdirmə o
halda olur ki, səhiyyə xərclərinin 60%-i dövlət büdcəsindən, 30%-i tibbi sığortadan, 10%-i isə əhali
tərəfindən ödənilir. Azərbaycanın səhiyyə sisteminin maliyyələĢməsində isə tibbi sığorta olduqca az paya
malikdir. Səhiyyə sisteminin maliyyələĢməsindəki bu vəziyyət əhalinin səhiyyə xidmətlərindən nə dərəcədə
istifadə etdiyini əyani Ģəkildə göstərir. Belə ki, əhalinin istehlak xərclərinin çox böyük hissəsinin səhiyyə
xidmətlərinə sərf etməsi belə xərclərin digər sahələrə yönəldilməsinə məhdudiyyətlər yaradır. Digər tərəfdən,
əhalinin geniĢ təbəqəsinin aylıq gəlirlərinin ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqından xeyli aĢağı olması əhalinin
bu təbəqəsinin keyfiyyətli səhiyyə xidmətlərindən istifadə etməsi imkanını azaldır. (4,s103)
―Azərbaycan 2020: Gələcəyə BaxıĢ‖ inkiĢaf konsepsiyasına əsasən icbari tibbi sığortaya keçilməsi təmin
ediləcək və onun əsasında tibbi yardımın keyfiyyətinə, pasiyentlərin hüquqlarının qorunmasına nəzarət
mexanizmlərinin təkmilləĢdirilməsinə Ģərait yaradılması nəzərdə tutulmuĢdur.
Ġnsan kapitalının inkiĢaf səviyyəsi insan resurslarının məhsuldarlığına Ģübhəsiz ki təsir edir. Ġnsan
kapitalı təkcə əmtəə və xidmətlərin istehsalı,istehlakı prosesində deyil həm də xidmət sferasında iĢtirak
edir.Ġnsan resursları termini isə təĢkilatın daxili və xarici insan potensialından yararlana biləcəyi bütün
insanları ifadə edir, yəni birinci rəhbərdən tutmuĢ ən aĢağı vəzifədə çalıĢan iĢçiləri və potensialları əhatə edir.
Ġnsan resursları dedikdə cəmiyyətin sahib olduğu bütün sahələr üzrə xüsusiyyətləri özündə cəmləĢdirən
bir insan qrupu baĢa düĢülür ki, bunun da idarəetmə prosesində nəzərə alınması olduqca vacibdir.
Ġnsan resurslarının idarə edilməsində ölkənin siyasi vəziyyəti,iqtisadi durumu və iqtisadi
potensialı,sosial-ictimai xatarteristikası,mədəni və etnik tərkibi və.s göstəricilər nəzərə alınmalıdır. Ġnsan
resusrlarının idarə edilməsi hər bir ölkə üçün fərqli bir modellə müəyyən olunur. Eləcə də ölkənin insan
resursları potensialına əhalinin mexaniki hərəkəti , yəni miqrasiya da təsir edir. Misal olaraq, Yaponiyada
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insan resursları üzrə idarəetmə ölkənin tarixi xüsusiyyətlərini, mədəniyyətini və ictimai psixologiyasını əks
etdirir. Yapon idarəetmə metodları Avropa və Amerika metodları ilə kökündən fərqlənir. Kollektivçiliyə
əsaslanan yapon menecmenti Ģəxsiyyətə təsir edə bilmək üçün bütün mənəvi-psixoloji alətlərdən istifadə
edir. (3,s30)
Ölkəmizdə dövlət səviyyəsində aparılan iqtisadi-sosial islahatlar, özünün aktuallığı və müasirliyi ilə
seçilən bu tipli yanaĢma ilk növbədə insan kapitalından daha səmərəli istifadə olunmasına əsaslanmaqla
iyirmi birinci əsrin əvvəllərindən baĢlayan irəliləyiĢ sürətli inkiĢafı təmin edən əsas təməl daĢlarından
sayılmalıdır. Ġnsan kapitalının formalaĢması və inkiĢafında təhsilintəhsilin rolunu nəzərə almaqla
Respublikamızda təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə "Azərbaycan Respublikasında təhsilin
inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası" qəbul edilmiĢdir.Son illər ərzində Azərbaycan Respublikasında təhsilin
inkiĢafı istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə edilmiĢdir. Həyata keçirilən dövlət proqramları çərçivəsində
ölkənin bütün regionlarında ümumi təhsilin infrastrukturu əhəmiyyətli Ģəkildə yenilənmiĢdir.
Bundan baĢqa keçən əsrin son on illiyində dünyanın aparıcı dövlətlərinin iĢtirakı ilə bağlanmıĢ ―Əsrin
müqaviləsi‖- nin reallaĢdırılmasında insan amilinə istinad olunması məhz iqtisadi inkiĢafı təmin edən
istiqamətlərin düzgün seçimi ilə müəyyənləĢdirildiyini göstərir, çünki neft və ona yaxın olan
karbohidrogenlərdən istifadə yalnız insan kapitalının yaxından iĢtirakı olmadan aparılması qeyri-mümkün
olmaqla həmin maddi dəyərlər ölü sərvət kimi hafizələrdə həkk olunur.(7,s134)
―Azərbaycan 2020: Gələcəyə BaxıĢ‖ inkiĢaf konsepsiyası çərçivəsində insan kapitalının inkiĢafı
sahəsində ölkədə əhalinin keyfiyyətli səhiyyə və təhsil xidmətləri ilə təmin edilməsi və bu xidmətlərin
müxtəlif sosial qruplar, o cümlədən aztəminatlı ailələr və yoxsul vətəndaĢlar üçün əlçatanlığı əsas strateji xətt
olaraq ön plana çəkilmiĢdir. Eləcə də konsepsiyada deyilir ki, dövrün sonunda Azərbaycan əhalinin
gəlirlərinin yüksək, iĢsizlik səviyyəsinin minimum həddə olduğu, inkiĢaf etmiĢ insan kapitalına, mühafizə
edilən, sağlam ətraf mühitə və hər bir vətəndaĢı üçün geniĢ imkanlara malik məkan olacaqdır. Bu
konsepsiyada habelə dövrün sonunda ölkəmizdə adambaĢına ÜDM-un həcminin iki dəfə artaraq 13000 ABġ
dollarına çatdırılması vəzifəsi qarĢıya qoyulmuĢdur. Bununla bərabər, əhalinin etibarlı sosial müdafiəsinin
təmin edilməsi məqsədi ilə görülən iĢlər davam etdiriləcək və geniĢləndiriləcəkdir.
Qeyd edəbilərik ki ÜDM-in əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən artım sürəti 2017-ci il üçün 100.1% ,
2016-cı il üçün 96.9% , 2015-ci il üçün 101.1% təĢkil etmiĢdir. AdambaĢına düĢən və ya hər nəfərə düĢən
ÜDM 2015-ci il üçün 5706.6 manat, 2016-cı il üçün 6269.6 manat, 2017-ci il üçün isə 7205.0 manat təĢkil
etmiĢdir. Bu göstəricilər onu deməyə əsas verir ki, aparılan uğurlu sosial iqtisadi siyasət öz nəticisini
göstərməkdədir. (12)
Cəmiyyət üzvlərinin maddi-rifah halının yaxĢılaĢdırılmasına istiqamətlənən ―Regionların sosial iqtisadi
inkiĢaf proqramları‖ ölkə əhalisinin maddi-rifahının əvvəlki illərlə müqayisə olunmayan dərəcədə dünya
standartlarına uyğunlaĢdırılması məqsədini daĢıyır. Eyni zamanda sosial iqtisadi tərəqqi üçün təhsil, səhiyyə
müəssisələrinin modernləĢdirilməsi, yeni müasirmripli müəssisələrin inĢası nəzərdə tutulur. Dövlət
Proqramının əsas məqsədi ölkədə qeyri-neft sektorunun inkiĢafı, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, regionların
sürətli inkiĢafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi, xüsusi ilə kəndlərin inkiĢafı ilə bağlı
infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da yaxĢılaĢdırılmasından ibarətdir.
BirləĢmiĢ Millətlər təĢkilatının 2010-cu il üzrə Ġnsan ĠnkiĢafı Hesabatına əsasən,2005-ci illə müqayisədə
Azərbaycan 34 pillə irəliləyərək 169 ölkə arasında 101-ci yerdən 67-ci yerə yüksəlmiĢ, "orta insan inkiĢafı"
qrupuna daxil olmuĢdur. Azərbaycan həmçinin iqtisadi inkiĢaf tempini sürətləndirərək yoxsulluğun
azaldılması və orta ömür uzunluğu göstəricisinin artması baxımından böyük nailiyyətlər əldə etmiĢdir. (1,s5)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ġlham Əliyev tərəfindən 13 dekabr 2016cı ildə təsdiq
edilmiĢ Strateji yol xəritəsi 2004-2014-cü illər ərzində uğurla reallaĢmıĢ iqtisadi artım dövrünün yeni iqtisadi
artım modelinə transformasiyasının zərurətini elan etmiĢdir. Bu sənəddə insan kapitalının daha da inkiĢaf
etdirilməsi, təhsil səviyyəsinin Avropa ölkələri səviyyəsinə qaldırılması, ali təhsilli insanların payının daha
da artırılması, 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün rəqabətqabiliyyətli iĢçi qüvvəsinin Azərbaycan
iqtisadiyyatının əsas hərəkətverici qüvvəsi olması nəzərdə tutulmuĢdur.
Ġnsan kapitalının qiymətləndirilməsi onun bilik və təcrübi bacarıqları,peĢəkarlıq səviyyəsi,kapitalın gəlir
gətirmə qabiliyyəti və.s ilə aparıla bilər. Ġnsan kapitalının inkiĢafı üçün təhsilə çəkilən xərclər özündən
dəfələrlə çox gəlir gətirmək qabiliyyətindədir. BaĢqa sözlə təhsilə çəkilən xərclər əlavə, artan dəyər yaradır.
Ġnsan kapitalının formalaĢması və mükəmməlləĢməsi fərdin təhsili və səhiyyə üçün çəkilən xərclərdən
asılıdır. Bu xərclər üçün maliyyə mənbəyi rolunu isə daha çox dövlət büdcəsi oynayır. Ġnsan kapitalı
xərclərinin dövlət büdcəsi xərclərinə aid edilmə səbəbi onun ölkənin milli sərvətinin yaranmasında, iqtisadi
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eləcə də milli təhlükəsizlik məsələlərində əvəzedilməz mövqeyə malik olmasıdır.
Təhsilə çəkilən xərclər sosial inkiĢafın baĢlıca göstəricisidir. Ġnsan kapitalının üst səviyyədə inkiĢafı
iqtisadi artıma, sosial iqtisadi tərəqqiyə, gətirib çıxara, digər ölkələr arasıda rəqabətqabiliyyətlik səviytəsini
yüksəldə bilər,lakin bunun əksi iqtisadi sosial geriliyə,əhalinin rifah halının aĢağı düĢməsinə gətirib çıxara
bilər.
Təsadüfi deyil ki, aparılan dövlət siyasətinə uyğun olaraq təhsilə ayrılan dövlət xərcləri yalnız son beĢ
ildə 1,3 dəfə artmıĢdır. Bununla yanaĢı, Azərbaycanda insan kapitalının inkiĢafı üzrə yeni uzunmüddətli
çağırıĢlar təhsil sahəsinin maliyyələĢdirilməsində mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri etmiĢdir.
Ölkənin sosial iqtisadi inkiĢafına təsir edən amillər arasında təhsilin baĢlıca rolu var. Təsadüfi deyil ki,
Prezident Ġlham Əliyevin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiqlənmiĢ ―Milli iqtisadiyyat və
iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri‖nin qarĢıya qoyduğu əsas vəzifə və hədəflərə nail
olunmasında, müasir tələblərə cavab verən kadr hazırlığının vacibliyini vurğulanmıĢdır. Cəmiyyətlə təhsil
sistemi eyni sürətlə inkiĢaf etmir. Bunun üçün dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etmək,təhsil sistemini
möhkəmləndirmək lazımdır. Sosial-iqtisadi sferanın modernləĢdirilməsi üçün təhsilin rolu yalnız təhsilalanın
əldə etdiyi bilik və bacarıqlarla məhdudlaĢmır. Həmçinin Ģəxs qazandığı bilik, bacarıqlar, eyni zamanda etikəxlaqi dəyərlər,normalar,qayda qanunlarla cəmiyyətdə özünə layiqli yer tuta, cəmiyyətdə nüfuzlu,
qəbuledilən, nümunəvi habelə faydalı vətəndaĢa , təhsilli, geniĢ dünyagörüĢlü ailə üzvünə çevrilə bilər.
Beynəlxalq əmək bölgüsü, nəqliyyat və informasiya texnologiyaları sahəsində elmi-texniki tərəqqinin
nəticəsi olaraq qloballaĢma prosesi get gedə dərinləĢir. Ġnformasiya mübadiləsi və nəqliyyat sahəsində gedən
tərəqqi hər Ģeydən əvvəl ölkələr arasında iqtisadi məsafəni qısaltmıĢdır . Artıq təhsil və biliyin həm iqtisadi
sferada həm də cəmiyyətin sosial rifahında rolu gözəçarpacaq dərəcədə artmıĢdır. Ölkələr biliklərə əsaslanan
iqtisadiyyatın formalaĢması və inkiĢafına meyil edirlər.
Bilik iqtisadiyyatı 3 bazarın – biliklər, xidmət və əmək bazarlarının vəhdətidir. Bu bazarlar qarĢılıqlı
əlaqə və asılılıq formasında mövcuddur və onları bir birindən ayrı düĢünmək mümkün deyil.
Təhsilin cəmiyyətin ictimai həyatında mərkəzi rolu qeyd-Ģərtsiz qəbul edilir. YUNESKO-nun müəyyən
etdiyi beynəlxalq tərifə görə isə, təhsil Ģəxsiyyətin bacarıq və davranıĢlarının təkmilləĢdirilməsinin elə bir
prosesi və nəticəsidir ki, bu zaman o, əqli yetkinlik və fərdi inkiĢafa nail olur. Ümumdünya Ġnsan Hüquqları
Bəyannaməsində, Ġnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasında və
Ġqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktda təhsil hüququ ən vacib insan hüquqları
sırasında təsbit edilmiĢdir.
ĠnkiĢaf baxımından təhsil prosesi insanın istər əqli istərsə də fiziki imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə
geniĢləndirməyə imkan verir. Təhsil və iqtisadi artım arasındakı qarĢılıqlı əlaqə və asılılıq amilinin
iqtisadiyyatın inkiĢafında əhəmiyyəti danılmazdır. Təhsilin səviyyəsi və əhatəliliyi insanların həyat
fəaliyyətinin müxtəlif sferalarına- sağlamlığına, siyasi fəaliyyətinə, musiqi qavrayıĢına, sosial bağlılıqlarına,
intizamlılığına, etik davranıĢına, ailə dəyərlərinə və s. təsir göstərir. Təhsil ev təsərrüfatlarının idarə
olunmasında, uĢaqların tərbiyəsində, onların qidalanmasının təĢkilində, sağlamlığının və keyfiyyətli
təhsilinin təmin edilməsində yeni bilik və texnologiyaların istifadə edilməsinə imkan yaradır. Ananın təhsil
səviyyəsi yüksək olduqca, ana və uĢaq, körpə ölümü əmsalı aĢağı düĢür, belə ki, ailədə gəlir səviyyəsindən
asılı olmayaraq, uĢaqlara qulluğun, onların təlim-tərbiyəsinin və qidalanmasının keyfiyyəti yaxĢılaĢır.
Təhsilli ana təhsilli gələcək deməkdir. Təhsilli insanlar daha mürəkkəb və deməli daha yüksək ödəniĢli
iĢlərin öhdəsindən gələ bilir,gəlir səviyyəsi də digər insanlara nisbətən yüksək olur. Onlar fiziki və təbii
kapitaldan daha səmərəli istifadə edərək, məhsuldarlığı yüksəldilməsinə, əmtəə və xidmətlərin həm kəmiyyət
həm keyfiyyət baxımından istehsalının artırılmasına və sonda nəticə etibariləĢqtisadi kapitalın da artırmına
səbəb olurlar.
Təhsil inkiĢafın xarakterik göstəricisi olduğu üçün elm və təhsilin inkiĢafı həm dövlət tərəfindən, həm də
özəl kapital tərəfindən dəstəklənməlidir. Deyə bilərik ki, ümumilikdə təhsil sistemi ölkənin milli
təhlükəsizliyinin və iqtisadi rifah halının yazĢılaĢdırılmasında, sosial-iqtisadi, elmi texniki və mədəni
inkiĢafın təmin edilməsində mərkəzi rol oynayır . Əhalinin rifah halının və gəlirlərinin artması təhsil
xidmətlərinə ödəniĢ qabiliyyətli tələbin artmasına təkan verir və tədricən investisiya-maliyyə yükünün
dövlətdən özəl sektora tərəf istiqamətlənməsinə köməklik edir. Göstərilən amillər və meyillər ali təhsil
sahəsində ölkəmizdə aparılacaq yeni islahatların əsas istiqamətlərini göstərir.
QloballaĢma Ģəraitində əmək məhsuldarlığı get gedə artmaqdadır. Bu da öz növbəsində bilavasitə maddi
istehsalda məĢğul olan əhalinin sayının azalmasına, intellektual əməklə və xidmət sahəsində çalıĢan əhalinin
sayının isə artmasına gətirib çıxartmıĢdır. Müasir dövrdə inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə iĢləyən əhalinin 60%
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informasiya və xidmət sahəsində, istehsal sferasında çalıĢanlar isə ancaq 15-25% -i təĢkil edir.
Hazırda Azərbaycan üçün əsas hədəf qeyri neft sektorunun inkiĢafı, yəni neft ixarcından əldə olunan
gəlirdən asılılığını minimuma endirməkdir. Bu ümumi problemdir və onun həllində təhsilin inkiĢafı, insan
kapitalına qoyulan investisiyaların artırılması, əmək məhsuldarlığının artırılması həlledici mövqeyə malikdir.
Ümumiyyətlə, insan kapitalına yönəldilən investisiyalar əsasən birbaĢa xərclər adlandırılır. Burada təhsil
xərcləri əsas yerlərdən birini tutur. Qeyd etmək lazımdır ki, cari dövrdə təhsil almaq üçün həyata keçirilən
xərclər həmin dövrdə gəlirlərin itirilməsi kimi dəyərləndirilməklə yanaĢı, mənəvi ziyana gətirə bilməsi də
nəzərdən qaçırılmamalıdır. Belə ki, təhsil alma prosesi özü gərgin əmək tələb edir və bu baxımdan
xoĢagəlməz məĢğuliyyət hesab olunur.
Ġnsan kapitalına yönəldilən investisiyalar həyata keçirildiyi mənbələr baxımından fərqlənir. Bu
baxımdan investisiyaların müxtəlif səviyyələrini ayırmaq olar. Bu zaman fərdi və ya müəssisələr tərəfindən
onun formalaĢması və inkiĢafına yönələn investisoyalarla yanaĢı, dövlət, yəni makro səviyyədə həyata
keçirilən investisiyaları da göstərmək olar. Makro səviyyədə həyata keçirilən investisiyalara əsasən dövlətin
büdcə mexanizmi vastitəsilə, elmin, təhsilin, səhiyyənin və digər sahələrin inkiĢafına yönəltdiyi xərclərlə
əsaslandırılır. Bunun nəticəsi kimi isə ölkənin sosial inkiĢafı ilə yanaĢı, iqtisadi inkiĢafı da təmin olunur,
daha konkret desək ölkədə ÜDM-in və MG-in artımı baĢ verir.
Təhsil investisiyaları iĢçilərin özü, iĢəgötürənlər və hökumət tərəfindən həyata keçirilir. Təbii ki, burada
istənilən subyektin hər birinin öz maraqları vardır. Belə ki, iĢçilərin ixtisas, peĢəkarlıq, bilik səviyyələrini
yüksəltməklə iĢçilər əmək haqlarının, iĢəgötürənlər əmək məhsuldarlığının və deməli, mənfəətlərinin,
hökumətlər isə ölkənin iqtisadi artımına nail olmaq istəyirlər. (2,s 499)
Təhsil, iqtisadi inkiĢafın əsas mənbəyidir. Təsadüfi deyil ki, ABġ-da milli gəlirin 20%-i təhsilin payına
düĢür. Gəlirin təxminən 20-40%-ini elmi biliklərin təkmilləĢdirilməsi və onların tətbiqi verir. Bu prosesdə
aparıcı rolu ali təhsil müəssisələri oynayır. (11,s36)
Məlum olduğu kimi, iqtisadi artım insan potensialının inkiĢafı, xüsusilə də ölkə əhalisinin təhsil
səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün Ģərait yaradır. Bununla yanaĢı, təhsil özü-özlüyündə iqtisadi artımın və milli
sərvətin formalaĢdırılmasının vacib Ģərtidir. Yəni ölkədə təhsilin səviyyəsinin artırılması insan kapitalının
inkiĢafına töhfə verir.
Ümumi yanĢdıqda təhsilin iqtisadi artıma verdiyi töhvə üç istqamət üzrə həyata keçirilir: təhsil iĢ
qüvvəsini məhsuldar biliklərlə silahlandırır, yeni biliklərin artırılmasına Ģərait yaradır, yeni ideyaların
yaranması prosesini stimullaĢdırır.
Ġnsan kapitalı iqtisadi artım,iqtisadi sosial inkiĢafla əlaqəli olduğu kimi iĢsizlik ilə də sıx əlaqəli aktual
məsələdir. Ġqtisadçılar iĢsizlik anlayıĢına yeni təsnifat "təhsil iĢsizliyi" daxil etmiĢlər. Bu hal keçid dövrü
yaĢayan bir sıra MDB ölkələri kimi Azərbaycanda da baĢ vermiĢdir. Təhsil iĢsizliyi ali və ya orta ixtisas
diplomu olmasına baxmayaraq əhalinin təhsilli təbəqəsinin iĢsiz qalmasıdır. Maraqlı hal olsa da bu
problemin də bir sıra səbəbləri vardır. Birinci səbəb iqtisadiyyatda baĢ verən struktur dəyiĢikliklərin baĢ
verməsi idi. Ġkinci səbəb həmin qarıĢıqlıq vəziyyətində kapitalın daha çox mənfəət əldə oluna biləcək
sahələrə yönəldilməsi,çünki təhsilə qoyulan investisiya uzunmüddətli investisiyadır və mənəvi dözümlülük
əzm tələb edir. Üçüncü səbəb peĢə təhsilinin quruluĢu və səviyyəsi həmin dövrdə əmək bazarındakı tələblə
üst üstə düĢməməsi idi.
Bazar münasibətlərinə keçid Ģəraitində məĢğulluq sahəsində aparılan islahatlar bu və ya digər fəaliyyət
sahələrində gənclər üçün müəyyən edilmiĢ kvotaların ləğvinə səbəb olmuĢdur. Ġlk dəfə əmək bazarına çıxan
gənclər iĢə düzəlmək təminatını itirdiyindən sosial cəhətdən müdafiəsiz qalmıĢdır. Bundan əlavə gənclərin
mərkəzləĢdirilmiĢ qaydada iĢ yerləri arasında bölüĢdürülməsi indiki dövrdə də mümkün deyil. Bu halın
üstünlüyü ondan ibarətdir ki, gənclər könüllü surətdə istədikləri iĢ yerini seçməkdə sərbəstdirlər. (13,s 23)
Lakin reallıqda bu hal əmək bazarına ilk dəfə çıxan gənclərin iĢsizlərin sırasına qatılmağa məcbur edir. Bu
kapitalizm üçün hər nə qədər qəbuledilən hal olsa da iĢçi qüvcəsinin cavanlaĢmasını ləngitməklə bərabər
iĢsizliyin ölkə üzeə səviyyəsinin artmasına habelə təhsilə olan marağın azalmasına, əhalinin rifah halının
aĢağı düĢməsinə,eyni zamanda kölgə iqtisasiyyatının geniĢlənməsinə gətirib çıxarır. Ġstisna hal kimi
həqiqətən mütəxəssisə ehtiyacı olan ayı-ayrı təĢkilatlar, sahibkarlar ali və ya orta ixtisas məktəblərində öz
maraqlarına uyğun kadr hazırlığının keyfiyyətlərinin yüksəldilməsinə təkan verə bilirlər. Sonda isə
müəssisənin tələblərinə uyğun gələn kadrlar seçmə yolu ilə iĢə götürülür. Bu sahədə iĢsizlik probleminin
həlli üçün məncə ali məktəblərə daxil olacaq tələbə sayı təsərrüfatda həmin sahədə olan tələbata
uyğunlaĢdırılsın ki məzun olan gənclər iĢlə təminatda çətinlik yaĢamasın. Daha bir problem istər ali istər orta
ixtisas və peĢə məktəblərində,deyə bilərik ki ümumilikdə təhsilin nəzəri cə praktiki sahələri arasındakı
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gözəçarpacaq uyğunsuzluğun olmasıdır. Digər bir həll yolu ali təhsil müəssisələrinin müəssisələr ilə fərdi
müqavilələrinin olmasıdır,hansı ki bu razılaĢma həmin təhsil müəssisəsinin məzumları üçün iĢyeri olsun.
Habelə təhsil sisteminə ETT nailiyyətlərinin tətbiqi mütəmadi hal almalı,innovasiya yönümlü təsərüfat
sistemi bərqərar olunmalıdır.
PeĢə məktəblərinin də rolunu nəzərdən qaçırmamaq lazımdır. PeĢə məktəbində tələbə öz sahəsi üzrə tam
məlumatlanmalı və həqiqi bir peĢəkar kimi yeriĢdirilməlidir. Bir Ģəxsin həm özü üçün həm də ölkə təsərrüfatı
üçün faydalı olması üçün ali təhsilli olması vacib deyil,ixtisasını mahir bilən hər kəs faydalı hesab edilir.
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XARĠCĠ ĠQTĠSADĠ MÜNASĠBƏTLƏRĠN
TƏMĠN EDĠLMƏSĠNDƏ NƏQLĠYYATIN ROLU
Məqalədə müəllif S.M.Hüseynova beynəlxalq xarici iqtisadi münasibətlərin təmin edilməsində
nəqliyyatın rolunu analiz edir. Müəllif nəqliyyatın xüsusiyyətlərini və onun mənasını nəzərdən keçirdir.
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Внешнеэкономическая деятельность предприятия тесно связана с транспортным обеспечением,
которое является одной из важных составляющих процесса организации доставки товаров от места
их изготовления к месту потребления.
На всех этапах развития экономики транспорт обеспечивает потребности ее отраслей и населения
в оперативном перемещении грузов и пассажиров. При развитии рыночных отношений особо остро
ставится вопрос о соблюдении сроков перемещения, установленных заказчиком перевозок.
Основной особенностью транспорта является нематериальный характер производимой продукции. Транспорт обеспечивает нормальное функционирование производственной и непроизводственной сфер экономики, удовлетворяет нужды населения и, следовательно, является обслуживающей
отраслью.
Отсюда и его специфическая роль в обеспечении (опосредованно) роста общественного продукта
и национального дохода и улучшении работы отраслей, производящих материальную продукцию.
Эта роль заключается в своевременной доставке требуемой продукции от производителя к потребителям, уменьшении потерь и порчи готовой продукции и сырья, сокращении времени омертвления
материальных средств, находящихся на транспорте, улучшении транспортного обслуживания населения путем быстрой его доставки в комфортных условиях.
Однако роль транспорта не сводится лишь к перемещению грузов или пассажиров, он активно
воздействует на весь процесс расширенного воспроизводства, на формирование и потребление запасов продукции на производстве и в сфере потребления, на стоимость складского хозяйства и т.д. Таким образом, транспорт способствует прогрессу общества, в связи с чем считается одной из важнейших баз экономики. При этом транспорт объединяет в единое целое все отрасли экономики. Кроме
того, он является единственным средством, обеспечивающим циркуляцию товаров путем их перемещения, и как бы продолжает процесс производства, доставляя товар в сферу потребления для продажи. Только в этом случае образуется система «деньги—товар—деньги», на которой строится любая
экономика.
Транспорт — очень трудоемкая отрасль, в которой занято более 10 % работающих граждан страны. Транспортная отрасль потребляет 60 % мирового производства жидких нефтепродуктов, 20 %

675

стали, 80 % свинца, 70 % синтетических каучуков, 40 % лакокрасочных изделий и др.
На транспорте одновременно находится примерно 27—30 млн. т различных грузов
Экономическое значение транспорта в жизни общества состоит в обеспечении развития, связи и
координации работы всех отраслей экономики.
Транспорт способствует монолитности государства, позволяет маневрировать ресурсами, оперативно разрешать чрезвычайные ситуации. В этом состоит политическое значение транспорта.
Культурное значение транспорта состоит в возможности распространения с его помощью эстетических ценностей, что повышает культуру и образование населения.
Социологическое значение транспорта состоит в экономии времени, облегчении труда и повышении его производительности. Транспорт участвует также в организации досуга людей, т.е. времени, необходимого для восстановления их производственных и творческих способностей. При недостатках в работе транспорта, обслуживающего население, транспортная усталость может снижать
производительность труда на 12 %.
Неоценимо научное значение транспорта. Потребность в совершенствовании транспорта ставит
перед наукой новые задачи, а развитие науки, в свою очередь, позволяет транспорту оказывать услуги населению на более высоком уровне при уменьшении затрат.
Модернизация и расширяющиеся инновации в транспортной сфере качественно меняют всю конфигурацию мирохозяйственных связей, создают новые возможности для включения стран в международную производственно-сбытовую кооперацию, открывают новые рынки сбыта и позволяют снижать издержки трансграничного бизнеса.
Прогнозы некоторых специалистов позволяют сделать вывод о том, что через 10-15 лет примерно
треть всей производимой в мире продукции будет предметом международного обмена.
В связи с этим возрастает роль транспорта в обеспечении внешнеэкономических связей. Под транспортным обеспечением понимается широкая совокупность технических, экономических, коммерческо-правовых и организационных воздействий, а также форм и методов управления транспортными
процессами.
Транспортные услуги, как и всякая услуга, имеет свои особенности.
1. Транспорт не производит нового товара или продукта, но именно благодаря их перемещению
из одного места в другое обеспечивается продолжение процесса производства и обращения, имеет
место конечное потребление произведенных товаров. Перемещение товаров, продукции с места производства до места потребления и является той потребительной стоимостью, которую создает транспорт, его транспортные услуги.
2. Действие транспортных услуг выражается в таком полезном эффекте, который не может возникать, сохраняться и реализоваться в отрыве от транспортa. Вместе с тем производство транспортных услуг неотрывно от их потребления. Транспортные услуги удовлетворяют потребности в момент
своего проявления, то есть создание таких услуг совпадает с их потреблением.
3. Транспорт занимает особое место в международном товарообороте. С одной стороны, он является необходимым условием осуществления международного разделения труда, внешнеэкономических связей. С другой - транспортная индустрия выступает на мировых рынках экспортером
своей продукции, частично, транспортных услуг.
4. Транспортные услуги, осуществляемые в сфере ВЭД, подвергаются воздействию всех факторов, характеризующих развитие рыночной экономики. Прежде всего, это колебание цен на нефть,
спроса и предложений на товары, а, соответственно, и на их перевозку; валютного курса, степень
вмешательства государства во внешнеэкономическую деятельность, состояние политических и экономических отношений различных государств и многие другие.
Транспортное обеспечение - неотъемлемая составная часть внешней торговли. Транспортные
операции начинают и завершают процесс реализации внешнеторговой сделки. Затраты на транспортировку продукции и связанные с ней операции входят в издержки товара и включаются в цену товара или проявляются в ней в косвенном виде.
Недостаточный уровень транспортного обеспечения внешней торговли может оказать негативное
воздействие на результаты контрактной работы. Неправильно рассчитанная транспортная составляющая в контрактной цене товара приводит иногда к неэффективности реализации внешнеторговой
сделки, а неверный выбор видов транспортного маршрута следования и перевозчика - к потере самого товара.
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Техническая эксплуатация транспорта во внешнеторговых перевозках, а также при экспорте
транспортных услуг не имеет принципиальных отличий по сравнению с перевозками грузов во внутрихозяйственных связях страны. Однако коммерческая эксплуатация внешнеторгового транспорта
имеет ряд характерных особенностей.
Внешнеторговые грузы перевозятся теми же транспортными средствами, по тем же транспортным путям, через те же предприятия транспортной инфраструктуры (морские и речные порты, железнодорожные станции, аэропорты, терминалы), что и любые другие грузы. Однако то, что груз перевозится во исполнение внешнеторгового контракта, накладывает на организацию процесса транспортировки некоторые ограничения, которые могут оказать существенное влияние на экономическую
эффективность, конкретной сделки. Присутствие в перевозке "международного элемента" меняет
также правовые процедуры транспортировки груза.
Транспортное обслуживание можно определить как деятельность, связанную с процессом перемещения грузов и пассажиров в пространстве и во времени и предоставлением сопутствующих этой
деятельности транспортных услуг. Транспортное обслуживание и его характер во многом определяет
спрос на перевозки. К параметрам, характеризующим спрос, можно отнести: род груза (вид поездки)
и объем перевозок; размеры обслуживаемой территории; регулярность грузопотоков (пассажиропотоков); срочность и время доставки; уровень тарифов; необходимость хранения товаров (технологического простоя-пересадки) в цикле доставки; юридическое положение отправителя или получателя
(предприятие или частное лицо). Спрос носит локальный характер и на его количественные и качественные характеристики влияет покупательная способность, существующая в данном конкретном
месте, так как в зависимости от нее изменяется спрос. Что касается предложения, то оно практически
всегда рассредоточено, а следовательно, в количественном и качественном отношении меняется в зависимости от наличия или отсутствия возможностей для получения прибылей (или удовлетворение
потребностей) на местном рынке.
Зарубежный опыт свидетельствует об актуальности повышенного внимания к проблемам транспортного обслуживания. Так, в странах с развитой рыночной экономикой имеют место следующие
тенденции развития транспортного обслуживания: увеличение объема перевозок грузов повышенной
стоимости с одновременным сокращением малоценных грузов (или неэкстренных перемещений пассажиров); увеличение средних расстояний доставки и рост доли международных перевозок; повышение ответственности за качество и сроки перевозки по всей транспортной цепи; рост объема перевозок между предприятиями при сокращении объемов перевозок в самих предприятиях; уменьшение
объемов массовых навалочных грузов и увеличение объемов штучных грузов в контейнерах и на
поддонах; повышение коэффициента грузоподъемности (пассажировместимости) подвижного состава; увеличение объема перевозок грузов (пассажиров) в специализированном подвижном составе;
преобладание логистических подходов при организации перевозок и управлении транспортным процессом.
В настоящее время все большее значение начинают приобретать вопросы повышения уровня
транспортного обслуживания клиентов, которые в рыночных условиях хозяйствования тесно связаны
с проблемой сервиса и качества предоставляемых услуг. Под качеством понимают совокупность
свойств и характеристик услуги, которые придают ей способность удовлетворять потребности клиентов. Если компания обязуется доставить груз по назначению и в оговоренные контрактом сроки в
условиях сохранности, то в будущем клиент ожидает, что перевозчик сократит время простоя, снизит
плату за хранение, расширит сеть доставки и т.д., т.е. повысит качество предоставляемых услуг.
Ошибочным является суждение о том, что предоставление качественных услуг весьма дорогое
удовольствие. Наоборот, невыполнение условий принятого соглашения влечет за собой дополнительные расходы материальных и трудовых ресурсов, направленных на устранение ошибок. Так, систематические срывы графика перевозок приводят, в конечном счете, к потере клиентов, репутации и
места на рынке транспортных услуг.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях одной из важнейших концепций управления предприятиями является
маркетинг.
Экономический смысл использования маркетинга заключается в ускорении отдачи производственных фондов предприятий, уровня конкурентоспособности выпускаемых товаров и повышении
мобильности производства, своевременном создании новых товаров и ускорении их продвижения не
просто на международный рынок, но и на его сегменты, где может быть достигнут максимальный
экономический эффект. Именно поэтому международный маркетинг представляет несомненный
практический интерес для отечественных предприятий.
Под международным маркетингом понимают маркетинг товаров и услуг за пределами страны,
где находится фирма.
Маркетинг - это наука о том, как искать рынок, на котором лучше всего работать, что именно
предлагать, как работать продуктивно и эффективно, удовлетворяя потребности общества.
Маркетинг и финансы - важнейшие области деятельности предприятий и предпринимателей.
Экономическая наука значительно обновилась и обогатилась в последние годы под влиянием
опыта, накопленного в 80-90-х годах, особенно в странах с переходной экономикой, и в результате
использования новых идей и исследовательских возможностей.
Впервые понятие «международный маркетинг» появился в начале 60-х гг. прошлого столетия.
Целесообразность использования международного маркетинга была обусловлена необходимостью
обеспечения эффективного международного обмена товарами и услугами, объем которой достиг значительных размеров. В начале 60-х гг. международная торговля становится основной составляющей
международных экономических отношений. Поступательное развитие международных экономических отношений привело к активизации международной торговли, что оказало позитивное влияние
на состояние мировой экономики в целом.
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Дальнейшее развитие международной торговли обеспечило более глубокое разделение труда
между отдельными странами и способствовало дальнейшей интеграции национальных экономик в
мировую.
Чтобы обеспечить эффективную экономическую деятельность на внешних рынках, фирмы стали
использовать маркетинг, реализуемый на национальном рынке, с учетом специфики деятельности на
внешних рынках.
Итак, положительные изменения, произошедшие в международных экономических отношениях,
вызвавшие глобализацию и интеграцию национальных экономик, явились главной предпосылкой появления международного маркетинга. Новый экономический порядок, складывавшийся и постоянно
развивающийся на основе принципов либерализации и сотрудничества, способствовал появлению и
практическому использованию международного маркетинга, его дальнейшему развитию.
В международном маркетинге существуют различные способы выхода на рынки отдельных
стран. Выбор конкретного способа зависит, в первую очередь, от финансовых возможностей и целей
предприятия, вида и конкурентоспособности продукции, особенностей экономической, политикоправовой и культурной сферы рыночных стран.
Глава1
Маркетинг - это комплексная система организации производства и сбыта продукции, ориентированная на удовлетворение конкретных потребителей и получение прибыли на основе исследования и
прогнозирования товарного рынка.
В современном маркетинге реклама является вторичной и уступает стратегии продвижения для
всех, кроме крупных брендов, занимающихся, в первую очередь, реализацией потребительских, розничных товаров. На этом фоне, интернет маркетинг и социальные медиа стали неотъемлемой частью
современного комплекса маркетинга.
Также, нужно упомянуть ещѐ один очень важный аспект воздействия на уровень интерактивной
взаимосвязи между компанией и еѐ аудиторией — это проведение пресс-конференций, брифингов с
участием широкого круга лиц, деловых встреч и переговоров. Всѐ это можно назвать деятельностью,
направленной на всестороннее проведение массовых мероприятий с целью привлечения наибольшего
внимания со стороны потенциальных покупателей, а также заинтересованных в сотрудничестве
партнѐров. Сегодня на рынке по предоставлению услуг проведения массовых мероприятий существует немалое количество профильных компаний с богатой историей и опытом, поэтому эксперты не совсем правомерно относят такие компании к области, так называемого, «традиционного маркетинга».
Современный маркетинг сильно отличается от маркетинга, что был 10-20 лет назад. Это отличие
подразумевается в возникновении тесно связанного между собой спектра старых и новых методик,
применяемых в построении маркетинговой стратегии.
Современный маркетинг — это входящий маркетинг, который ориентирован, прежде всего, на
«ненавязчивое» привлечение внимания к бренду с последующей конвертацией посетителей сайта в
реальных покупателей, но всѐ же опирается на традиционный, исходящий маркетинг. Последний, как
наиболее привычный и даже несколько агрессивный по отношению к потенциальным потребителям,
по-прежнему остаѐтся доминантным в рекламной среде маркетинга. Проекцию подобного соотношения можно представить в виде пирамидальной фигуры, где избранная стратегия маркетинга является
фундаментом для всех последующих действий по продвижению конкретного бренда; исходящий
маркетинг станет логическим продолжением — кирпичной надстройкой; а верхушкой пирамиды выступит входящий маркетинг, одной из целей которого будет конечный анализ результатов всей рекламной кампании.
При более детальном рассмотрении становится ясно, что современный маркетинг преимущественно ориентирован на интернет и социальные сети, чем на традиционный, исходящий маркетинг.
Другими словами, если рекламу расценивать как информационный повод, то современный входящий
маркетинг ставит себе целью не только лишь продажу конкретного продукта, но и продажу определенного стиля жизни.
Современный маркетинг стремительно развивается, и уже успел, в результате сочетания со стратегическим маркетингом, эволюционировать в новый продукт, новые медиа и интернет проекты. Современный маркетинг стал более измеримым и более эффективным, как с точки зрения экономических показателей, так и со стороны целенаправленности. Он стал более социальным и мобильным.
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Глава2
Международный маркетинг – маркетинг, используемый предприятиями и государством во внешнеэкономической деятельности. Современный международный маркетинг – это система, обеспечивающая стратегическое взаимодействие фирмы с мирохозяйственной сферой для решения ее собственных задач. Главные цели международного маркетинга это вывоз товаров и улуг за пределы
страны для получения прибыли, удовлетворения потребностей иностранных потребителей, позиционирования товара, получения иностранного опыта, улучшения конкурентоспособности товара и т.д.
Международный маркетинг осуществляется такими факторами, как суверенитет государства;
национальные валютные системы, национальное законодательство; экономическая политика государства; языковые, культурные, религиозные, бытовые и прочие особенности и обычаи. Это означает,
что международный маркетинг шире национального, ибо он охватывает большую гамму факторов.
Цели международного маркетинга могут быть краткоcрочными, оперативными и долгоcрочными.
Для обеспечения эффективности и высокой конкурентоспособности фирмы вынуждены прибегать к технологиям международного маркетинга. Причем при организации международного маркетинга для каждого отдельного вида товаров и услуг существует своя специфика и предполагается
владение специальными навыками и компетентной информацией, в том числе и по соответствующим
странам.
Таким образом, международный маркетинг представляет расширение, интернационализацию и
глобализацию в мировом масштабе маркетинговой деятельности фирмы и в настоящее время является основным видом маркетинга успешного бизнеса.
Современный международный маркетинг имеет следующие правила:
1. Реклама является важным правилом, но современный маркетинг имеет гораздо большее значение, из-за того, что создает область для плодотворного общения между сотрудниками и клиентами
компании. Такие коммуникации способны подключить эмоции покупателя, среди которых всего
окажутся любовь и приверженность к бренду.
2. Вовлечѐнность – тоже одна из важнейших правил современного международного маркетинга.
Сегодня мы живем в мире, где активные потребители хотят иметь право голоса, хотят, чтобы их голоса сыграли свою роль. Надо предоставьте им эту возможность, пускай и номинальную, но видимую.
3. Интернет маркетинг - интернет-сообщества, рейтинги, отзывы, интервью и обзоры, социальные сети — всѐ это обеспечивает возможности для обучения и инноваций. В настоящее время интернет помогает приобретению новых клиентов. Сейчас есть больше возможностей, чем когда-либо
прежде для каналов, по которым можно слушать своих покупателей.
4. Мобильный интернет. В эпоху бурного развития устройств коммуникаций, мобильный интернет должен стать стимулом к созданию новых идей. Мобильные устройства стали неотъемлемой частью жизни людей всего мира, о чем нельзя забывать маркетологам и предпринимателям.
5. Новые технологии. Новые технологии могут помочь в приобретении новых клиентов. Необходимо экспериментировать с инновациями, своевременно внедряя их в производство, можно достичь
не только экономии средств и ценного времени, но и увеличить эффективность вовлечения новых покупателей в вашу компанию. Такие инновации хоть и стоят недѐшево, но эти вложения в скором времени обязательно окупятся, а ещѐ обновят бренд, сделают современный маркетинг действенным и
востребованным.
Глава3
Предприниматель, ориентированный на маркетинг, стремится изготовить товар индивидуализированным, что более полно отвечает запросу конкретного клиента или предприятия. Маркетинг требует знаний рынка и его конъюнктуры, гибкой товарной политики, знаний о покупателе. Основные
принципы международного маркетинга:
1. Нацеленность на коммерческий результат - овладение желаемой долей рынка на основе определенного срока, ресурсов и ответственности.
2. Комплексный подход к достижению выдвинутых фирмой целей.
3. Максимальное приспособление к условиям и требованиям выбранного рынка с одновремен-
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ным целенаправленным воздействием на него.
4. Долгосрочный «горизонт видения» своих целей и соответственно этому выбор направления
деятельности.
5. Научно практические исследования рынка и производственно-сбытовых возможностей предприятия.
6. Сегментация. Еѐ смысл заключается в том, что предприятие выявляет для себя наиболее приемлемый сегмент рынка (однородную группу потребителей), в отношении которой и будет проводить
исследование рынка и продвижение товара.
7. Гибкое реагирование производства и сбыта предполагает быстрое изменение в зависимости от
меняющихся требований рынка, эластичности спроса и предложения.
8. Инновация предполагает совершенствование и обновление товара, разработку новых технологий, внедрение новых методов работы с потребителями, выходы на новые рынки, обновление рекламы, новые каналы товародвижения, новые методы сбыта.
9. Планирование предполагает построение производственно-сбытовых программ, основанных на
рыночных исследованиях, и конъюнктурных прогнозах.
Основное свойство маркетинга это производство и продажа всех тех товаров, что обязательно
будут куплены. Ни в коем случае нельзя пытаться навязывать покупателям любой произведен фирмой товар.
В современной экономической практике взаимоотношения организации с большинством субъектов рынка должны строиться на принципах маркетинга.
Итак, маркетинг следует рассматривать как экономический, социальный, управленческий и технологический процессы, основанные на следующих основных принципах:
постоянное изучение состояния и динамики рынка;
адаптация к условиям рынка с учетом требований и возможностей конечных потребителей,
активное формирование рынка в необходимых для организации направлениях.
Управление поведением организации на основе принципов маркетинга должно обеспечивать работу в динамичном, непрерывном режиме, обеспечивающем гибкость и адаптивность организации к
турбулентным изменениям рыночной среды.
Цель управления поведением организации на основе принципов маркетинга — определить перспективные направления деятельности организации на рынке, обеспечивающие конкурентные преимущества организации с минимальными затратами ресурсов.
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DÖVLƏTLƏRARASI MÜNAQĠġƏLƏRĠ YARADAN FAKTORLAR
Məqalədə dövlətlərarası münaqişələr problemi ətraflı şəkildə araşdırılmışdır. Müəllif dövlətlərarası
münaqişə anlayışının mahiyyətinin təhlilindən başlayaraq, onların həlli metodlarına qədər bir çox
məsələlərə aydınlıq gətirmişdir. Xüsusilə, diqqət onların yaranması faktorları üzərində cəmləşmişdir. Qeyd
olunmuşdur ki, digər münaqişə növləri kimi dövlətlərarası münaqişələrin də düzgün həlli və idarə edilməsi
üçün onların yaranması səbəblərinin dəqiq müəyyən edilməsi vacibdir
Açar sözlər: siyasi münaqişə, beynəlxalq əməkdaşlıq, sülhün təhlükəsizliyi, dövlətlərarası, münasibətlər
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Мастер Бакинский Государственный Университет
ФАКТОРЫ, СОЗДАВАЮЩИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
В статье анализируется проблема межгосударственных конфликтов. Автор, начиная с анализа
сущности межгосударственных конфликтов, внес ясность в определение методов решения этих
конфликтов. Особое внимание уделялось факторам возникновения конфликтов. Для решения и
управления межгосударственных конфликтов, как и другие типов конфликта, нужно четко определить причины их возникновения.
Ключевые слова: политический конфликт, международное сотрудничество, душевное спокойствие, межгосударственные отношения
Coshgun ABDULLAYEV
Master Baku State University
FACTORS CREATING THE INTERGOVERNMENTAL CONFLICTS
The article investigates interstate conflicts. The author studies the definition of interstate conflicts,
methods of their settlement and some other problems.The spacial attention is focused on the factors giving
rise to interstate conflicts. It is noted that like other types of conflicts, settlement and management of
interstate conflicts necessitate defining the reasons of their origin.
Key words: political conflict, International cooperation, peace of mind, interstate relations
MünaqiĢələrə verilmiĢ və çoxlarının məqbul saydığı geniĢ yayılmıĢ təriflərdən biri L.Kozerin verdiyi
tərifdir. O yazır: «MünaqiĢə – dəyərlər, müəyyən sosial status, hakimiyyət və məhdud maddi və mənəvi
nemətlər iddiası uğrunda aparılan mübarizədir; bu mübarizədə münaqiĢədə olan tərəflərin məqsədi qarĢı
tərəfi neytrallaĢdırmaq, ona zərər vermək və rəqibi məhv etməkdir» [4, 40]. Tərifdən də göründüyü kimi,
müəllif geniĢ sahələrdə baĢ verən münaqiĢələri əhatə etməyə çalıĢmıĢdır və bu, həqiqətən də, məqbul sayıla
bilər. Deyilənlərdən belə bir nəticə çıxarmaq mümkündür ki, müəyyən bir münaqiĢənin mövcudluğu üçün
əsasən üç Ģərt olmalıdır: 1. qarĢılıqlı münasibətdə olan ən azı iki tərəfin mövcud olması; 2. bu tərəflərin
mənafelərinin, baxıĢlarının, mövqelərinin, tələbatlarının, məqsədlərinin üst-üstə düĢməmələri; 3. tərəflərin bu
fikir ayrılığını dərk etmələri, yəni münaqiĢə subyektlərinin Ģüurlu fəaliyyət göstərmələri. münaqiĢələri
araĢdırarkən ziddiyyətlərin xarakterinin nəzərə alınması vacibdir. Ziddiyyətlər obyektiv və subyektiv olaraq,
tərəflərdən birinin liderinin və ya siyasi rəhbərliyinin dəyiĢməsi ilə yox ola bilər. Bundan baĢqa,
ziddiyyətlərin antaqonist və ya qeyri-antaqonist xarakteri özünü beynəlxalq münaqiĢənin formasında,
miqyasında və vasitələrində göstərir. Beynəlxalq münaqiĢələr özlərinin zaman-məkan miqyasına görə də
fərqlənirlər: regional, lokal və s. Beynəlxalq münaqiĢələrin əsas subyektlərini dövlətlər təĢkil edir. Bunun
əsasında aĢağıdakılar fərqləndirilir:
- dövlətlərarası münaqiĢələr (hər iki qarĢıduran tərəf dövlətlər, yaxud onların koalisiyaları ilə təmsil
olunmuĢdur);
- milli-azadlıq müharibələri (tərəflərin biri dövlətlə təmsil olunmuĢdur): müstəmləkəçilik əleyhinə,
irqçilik əleyhinə, habelə demokratiya prinsiplərinə zidd fəaliyyət göstərən hökumətlərin əleyhinə;
- beynəlmiləlləĢmiĢ daxili münaqiĢələr (dövlət baĢqa dövlətin ərazisindəki daxili münaqiĢədə tərəflərin
birinə kömək edir).
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Dövlətlərarası münaqiĢələrin spesifikliyi aĢağıdakılarda ifadə olunur:
- onların subyektlərini dövlətlər, yaxud dövlətlərin koalisiyaları təĢkil edir;
- dövlətlərarası münaqiĢələrin əsasında münaqiĢə tərəflərinin milli-dövlət mənafelərinin toqquĢması
durur;
- dövlətlərarası münaqiĢə iĢtirakçı dövlətlərin siyasətinin davamıdır;
- müasir dövlətlərarası münaqiĢələr beynəlxalq münasibətlərə eyni vaxtda lokal və qlobal təsir göstərir;
- bu gün dövlətlərarası münaqiĢə iĢtirakçı dövlətlərdə və bütün dünyada insanların kütləvi məhvi
təhlükəsini doğurur.
TəsnifləĢdirmələrin əsasında iĢtirakçıların sayı, miqyas, tətbiq edilən vasitələr, iĢtirakçıların strateji
məqsədləri, münaqiĢənin xarakteri dura bilər. Davametmə müddətinə görə münaqiĢələr uzun sürən, orta
müddətli və qısa müddətli olur. Eyni zamanda bu növ münaqiĢənin subyektinin dövlətlər olmasını nəzərə
alaraq aĢağıdakıları fərqləndirmək olar: - dövlətlərarası münaqiĢələr (hər iki qarĢıduran tərəf dövlətlər, yaxud
onların koalisiyaları ilə təmsil olunmuĢdur); - milli-azadlıq müharibələri (tərəflərdən biri dövlətlə təmsil
olunmuĢdur): müstəmləkəçilik əleyhinə, irqçilik əleyhinə, habelə demokratiya prinsiplərinə zidd fəaliyyət
göstərən hökumətlərin əleyhinə; - beynəlmiləlləĢmiĢ daxili münaqiĢələr (dövlət baĢqa dövlətin ərazisindəki
daxili münaqiĢədə tərəflərin birinə kömək edir) [1, 156]. Ġstifadə olunan vasitələrdən asılı olaraq silahlı
beynəlxalq münaqiĢələri və yalnız dinc vasitələrdən istifadə olunan münaqiĢələri ayırmaq mümkündür. Bu
halda silahlı münaqiĢələrdə hərbi potensialdan - kütləvi və ya hərbi gücdən məhdud istifadə oluna bilir. Bu
da münaqiĢə tərəfləri arasındakı maraqlı ziddiyyətlərin səviyyəsi ilə təyin olunur. Beynəlxalq münaqiĢələrdə
dinc vasitələrdən bir qayda olaraq ya kompleks, ya da seçim Ģəklində istifadə olunur (embarqo, ticarət
məhdudiyyətləri, siyasi nümayəndəliyin aĢağı salınması və s.) Bəs, bu münaqiĢələrin yaranmasına hansı
faktorlar səbəb olur? Onlardan bir neçəsini sadalamağa çalıĢaq. Ümumiyyətlə, beynəlxalq münaqiĢələr
aĢağıdakı səbəblərdən baĢ verir. Ġqtisadi münaqiĢə beynəlxalq arenada iqtisadi böhran, yəni, tələb-təklif,
istehsal və istehlak, alıcılıq qabiliyyətli bazar tələbi ilə istehsalın mövcud miqyası arasında uyğunsuzluğun
artmasıdır. Beynəlxalq siyasi münaqiĢə – siyasi böhran. Bəzən ölkə daxilində hakimiyyəti bölüĢdürmək,
hakim olmaq, cəmiyyətdə nüfuzlu mövqe tutmaq, təsir dairəsinə malik olmaq kimi fəaliyyətlər sonda
hökumət tərəfindən diqqəti ölkədaxili vəziyyətdən yayındırmaq üçün daha geniĢ miqyaslı münaqiĢə
yaratmaq səyi ilə nəticələnir. Bundan baĢqa dövlətlər arasında siyasi münaqiĢələrə nail olmaq, millətlər
arasında hər hansı millətin hüquqlarının pozulması səbəblərindən və s.-dən beynəlxalq – dövlətlərarası
münaqiĢə yaranır. Dövlətin sərhədi müəyyən olunarkən qonĢu etnosların və onların dövlət qurumlarının
mənafeləri toqquĢa bilər. Bir çox hallarda sərhədlər etnosun, mədəni və dini icmaların yaĢadığı rayon nəzərə
alınmadan müəyyən edilmiĢdir ki, bunun nəticəsində bəzi xalqlar müxtəlif dövlətlərdə yaĢayırlar. Bu,
dövlətlərin münasibətlərində xroniki münaqiĢəqabağı vəziyyətlərin saxlanmasına səbəb olur.
Buna misal kimi Asiyada, Afrikada, Latın Amerikasında müstəmləkəçilik imperiyalarının süqutundan
sonra müstəqil dövlətlərin yaranması, SSRĠ-nin dövlət qurumlarının - Mərkəzi Asiya, Qafqaz
respublikalarının, Moldova və Pribaltika respublikalarının sərhədlərinin formalaĢması proseslərini göstərmək
olar. Bəzən isə münaqiĢənin əsasında mənəvi amillər durur. Bu isə mənəvi münaqiĢənin yaranmasına səbəb
olur. Mənəvi münaqiĢə ideyalar, əqidələr, dünyagörüĢlərin, dinlərin (müxtəlif dinlər və onların cərəyanları
arasında), yaradıcı ziyalıların irəli sürdükləri nəzəriyyələr, elmi ixtiralar və bədii əsərlərdəki baxıĢlarla bağlı
mübarizədir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu fərqləndirmələrin hamısı Ģərti xarakter daĢıyır. Çünki yalnız bir
növə aid edilə biləcək münaqiĢə yoxdur və siyasi münaqiĢənin əsasında iqtisadi və ya ideoloji amillərin
durması istisna hal deyil və ya əksinə. Yeri gəlmiĢkən, qeyd etmək lazımdır ki, dövlətlərarası münaqiĢəni
yaradan səbəblər və mənbələr çox olduqca münaqiĢə daha mürəkkəb xarakter alır. Bu isə ya onun olduqca
uzun müddətə həll olunmasına, ya da tamamilə həll olunmamasına, barıĢmaz münaqiĢəyə çevrilməsinə
gətirib çıxarır. Deməli, münaqiĢələri yaradan səbəblərə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bunun isə ən səmərəli
yolu münaqiĢələrə sistemli yanaĢmadır. Hər hansı bir münaqiĢəli tərəfin ayrı–ayrılıqda üzvlərinin
münaqiĢəyə nisbətən mövqeyi təklikdə bir cür, qrupun tərkibində isə baĢqa cürdür. Buradan belə nəticə çıxır
ki, münaqiĢəni münaqiĢəli tərəflərini ayrılıqda bir struktur səviyyəsində nə öyrənmək, nə də həll etmək olar,
ona mütləq sistem halında yanaĢmaq lazımdır. BaĢqa sözlə desək, münaqiĢənin obyekti və predmetinə daxil
olan bütün elementlər (dəyərlər, mənafelər, məqsədlər, maraqlar, ərazi, hakimiyyət, sosial vəziyyət və s.),
münaqiĢənin subyektini xarakterizə edən bütün keyfiyyətlərin – psixoloji, əxlaqi, mədəni, dini, təhsil və s.
qarĢılıqlı təsir və nüfuzetmə Ģəraitində öyrənilməlidir [2, 35]. Öz xarakterinə görə dövlətlərarası
münaqiĢələrin subyektləri arasındakı münasibətlər müttəfiqlik, əməkdaĢlıq, qarĢıdurma və düĢmənçiliyə
bölünür. Onlar dövlətlər, millətlər, dövlətlər daxilindəki siyasi, ictimai, dini və digər təĢkilatlar, dövlət
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qrupları, ictimai xarakterli beynəlxalq təĢkilatlar arasındakı iqtisadi, sosial, siyasi, elmi-texniki, mədəni,
mənəvi, sosial-psixoloji, hərbistrateji və digər əlaqə və münasibətlər sistemini ifadə edirlər. MünaqiĢə üçün
qarĢıdurma və düĢmənçilik münasibətləri xarakterikdir. MünaqiĢənin obyektində hər zaman müəyyən bir
ziddiyyət olur. Ziddiyyət və münaqiĢəni eyniləĢdirmək qəbuledilməzdir. MünaqiĢə və o cümlədən silahlı
münaqiĢə sadəcə olaraq ziddiyyətin özünün təzahüretmə formasıdır. Ziddiyyət bəzən fikir ayrılığı formasında
özünü büruzə verir ki, münaqiĢə formasına çatmır və dinc yolla – danıĢıqlar, məsləhətləĢmə və b. həll oluna
bilər. Belə olduqda ziddiyyət yalnız münaqiĢəli vəziyyət yarada bilər ki, ondan da münaqiĢə törəyə bilər.
Lakin bu prosesin baĢ verməsi labüd deyil. Ziddiyyətin münaqiĢə doğurması üçün, birinci subyektlər
tərəfindən ziddiyyət dərk olunmalı, ikincisi münaqiĢənin baĢlanğıc vəziyyəti razılaĢdırılmalıdır.
Deyilənlərdən aydın olur ki, ziddiyyət qaçılmazdır. O, dünyada dəyiĢiklik və inkiĢafın əsasında durur. Bir
ziddiyyət zaman keçdikcə digərini əvəz edir. Bundan baĢqa danıĢıqlar üzrə amerikan mütəxəssisi R.FreĢin
fikrincə, dünya nə qədər rəngarəng olsa, bir o qədər çox ziddiyyətlərlə qarĢılaĢır. Bu halda siyasətçilərin
vəzifəsi ziddiyyətlərdən yaxa qurtarmaq deyil, onları məhsuldar edərək, dinc yolla həll oluna bilən etməkdir.
MünaqiĢənin artıq baĢ verdiyi halda (ziddiyyətin münaqiĢə formasında özünü büruzə verdiyi halda)
münaqiĢəli münasibətlərin yaranmasının ilk anlarında onun destruktiv funksiyası dinc yolla nizamlanma
üsulları ilə minimuma endirilməlidir. Müasir dövrdə sözsüz, münaqiĢənin uğurlu həlli üçün onun həqiqi
səbəblərinin öyrənilməsi xüsusi tapĢırıq kimi qarĢıda durur. Baxmayaraq ki, münaqiĢənin təbiəti, növləri,
səbəbləri haqqında müxtəlif fikirlər var. Məlumdur ki, münaqiĢənin növləri müxtəlifdir. Ġndi biz xüsusi hala
fikir verək. MünaqiĢələr içərisində üçüncü dövlətin, ABġ, Rusiya kimi fövqəldövlətlərin yaratdıqları süni
münaqiĢələr xüsusi yer tutur. Bu münaqiĢədə isə məqsəd çox sadədir – Ģəxsi dövlət maraqlarını təmin etmək,
dünyanı iqtisadi, siyasi və hərbi sferada idarə etmək. Bu prosesin gediĢi zamanı makyavelizm prinsiplərindən
istifadə edilir – məqsədə gedən yolda bütün vasitələr məqbuldur. Öncə münaqiĢə subyektləri arasında
«viruslar» vasitəsilə - etnik qrupların öz müqəddəratını həll etmək hüququ, tarixi intiqam hissi, seperatizm və
s. kimi münaqiĢəlilik münasibəti, krizis vəziyyəti yaradılır. Bu, münaqiĢənin gizli elementlərini oyadır ki, öz
növbəsində bunlar da münaqiĢəni uzun müddətə həll edilən və ya ümumiyyətlə, barıĢmaz münaqiĢəyə
çevirir. Fövqəldövlətlərdə xeyli sayda institutlar fəaliyyət göstərir ki, onlar müxtəlif dünya xalqlarının
tarixini, adət-ənənəsini, milli mentalitetlərini öyrənməklə məĢğul olur. Bu institutların məqsədi spontan
(qəflətən), sinergetik xarakterli elementə malik münaqiĢə ocağı yaratmaqdır ki, o zəncirvari xüsusiyyətə
malik olsun və özündən yeni-yeni münaqiĢələr doğursun. Demək olar ki, 1987-ci ildə akademik Ağanbekyan
Fransadakı çıxıĢından sonra özü ilə çoxlu qurbanlar gətirmiĢ, region üçün böyük təhlükə doğuran, 1988-ci
ildə Azərbaycan SSR-də yaradılmıĢ Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi məhz belə münaqiĢələrdəndir. Yaradılan bu
münaqiĢə Qərb, Qərbpərəst və erməni qüvvələrinin səyi nəticəsində seperatçı münaqiĢəyə çevrildi.
«Etnosların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ» adı altında baĢlayan, sonradan silahlı münaqiĢəyə
çevrilən bu müharibə artıq 20 ildən artıqdır ki, davam edir. Qafqazın digər regionlarındakı münaqiĢə ocaqları
da (məsələn: GürcüAbxaz münaqiĢəsi də) analoji olaraq bu ssenari üzrə yaradılmıĢdır. Süni yaradılmıĢ bu
münaqiĢələr özündə region millətləri üçün gələcəkdə böyük potensial faciə daĢıyır. Demək olar ki,
fövqəldövlətlərin bu gizli maraqları Cənubi Qafqazdakı münaqiĢələrin gizli və əsl səbəbləridir. Bütün
münaqiĢələrdə münaqiĢə səbəblərini araĢdırarkən gizli və görünən səbəbləri ayırd etmək lazımdır. Bununla
əlaqədar Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə bir qədər nəzər salaq.
Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ torpaqları ermənilər tərəfindən tez-tez «azad olunmuĢ ərazilər» elan olunur,
«Ermənilər harada yaĢayırlarsa, ora Ermənistandır» - tezisi Ermənistan parlamenti və dövlət rəsmiləri
tərəfindən daha tez-tez eĢitdirilir. Azərbaycan və Türkiyənin müxtəlif Ģəhər və əraziləri də erməni əraziləri
elan olunur, bu ərazilərinin də «Azərbaycanlılardan, Türklərdən azad edilməsi» tələbləri ilə çıxıĢlar olunur.
Yuxarıdakı fikirlərdən çıxıĢ edərək əvvəla, Qarabağ probleminin yaranma səbəbləri ilə bağlı suallar üzərində
dayanaq. Son iyirmi ildə baĢ verənlər Qarabağ probleminin yaranmasının səbəblərini bir daha
dəqiqləĢdirməyə imkan verir. Siyasətdən xəbəri olan hər bir kəsə aydındır ki, bu səbəblər təkcə Dağlıq
Qarabağ erməniləri liderlərinin, Ermənistan siyasətçilərinin, beynəlxalq təĢkilat nümayəndələrinin
dediklərindən ibarət deyildir. Bu münaqiĢənin yaranma səbəbləri dəqiq aydınlaĢdırılmalıdır. Aydındır ki, bu
səbəblər içərisində aĢağıdakı amillər də vardır: dünyadakı bir sıra xalqların, xüsusilə Avropa ölkələrinin
türkçülüyə münasibətindəki xof meyli, Qərbin və bir sıra baĢqa ölkələrin Ġslam dünyasına olan münasibəti,
bu münaqiĢədə müəyyən beynəlxalq təĢkilatların marağı, beynəlxalq ictimai fikir, bu münaqiĢədə qonĢu
dövlətlərin hər birinin ayrılıqda marağı, Ermənistan dövlətinin marağı, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin marağı,
Azərbaycan tərəfindən atılan müəyyən addımlar və s. Bu amilləri yekun olaraq ekspertlər müəyyənləĢdirə
bilərlər. Əksər hallarda, həm biz, həm də qarĢı tərəf bu amilləri birtərəfli izah edirlər: məsələn, ermənilər
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«türkçülüyü» faĢizmdən də qorxunc bir Ģey kimi yayır, biz isə dünyada ən ədalətli, yüksək mədəniyyət
nümunəsi kimi təqdim etməyə üstünlük veririk. O zaman biz «Ġyirminci əsr türkün əsridir!», «Türkün
türkdən baĢqa dostu yoxdur!» çağırıĢlarının nə qədər yerli–yerində olduğunu aydınlaĢdıra bilərik.
Azərbaycana qarĢı aparılan ideoloji mübarizənin bir sahəsini də din sahəsində aparılan ideoloji təxribat təĢkil
edir. Guya Erməni – Azərbaycan münaqiĢəsi xristian – islam qarĢıdurmasının tərkib hissəsidir və «Böyük
Ermənistan» ideyası ilə əlaqədar deyil. Bununla ermənilər Qərbin və xristian dünyasının dəstəyini almaq,
«islam fundamentalizminə» qarĢı mübarizədə onların köməkliyinə arxalanmaq niyyətindədir. Bu bir sıra rus
və Qərb politoloqlarının ―Araz çayı Ġslam-xristian qarĢıdurmasının sərhəd xətti‖dir fikri ilə həmahəng
səslənir, erməni ideoloji təbliğatının dəyirmanına su tökür, onların azərbaycanlılara qarĢı apardıqları
soyqırım siyasətinə bir növ haqq qazandırır [3, 129- 130]. Göründüyü kimi, ermənilərin fikrincə, guya
problemin kökündə din və sivilizasiya fərqləri dayanır və ona görə də onun həlli bu fərqlərin mövcud olduğu
təqdirdə həmiĢəyaĢar olacaqdır. Samuel Xantinqton və baĢqaları tərəfindən irəli sürülən və ermənilərin əlinə
bir bəhanə verən bu ideyalara əsasən guya bu kimi qarĢıdurmaların məqsədi Avropa sivilizasiyasını xilas
etməkdir. Geri qalmıĢ Ġslam dini və islam sivilizasiyasının nümayəndəsi olan azərbaycanlılarla inkiĢaf etmiĢ
Avropanın və xristianlığın regionda nümayəndəsi olan ermənilər bir yerdə yaĢaya bilməzlər, onlar Qafqazı
tərk edib Araz çayından cənuba çəkilib getməlidirlər. Mövcud bütün dinlər və sivilizasiyalar Qərb üçün
qorxuludur və ona görə də ermənilər Qərb mədəniyyətinin bir üzvü kimi onlara qarĢı barıĢmazdır. Özlərinə
Qərbin isti evində rahat yer tutmağa səy göstərən ermənilər lazım olanda özlərini Qərb mədəniyyətinin
nümayəndələri kimi qələmə verməyə çalıĢırlar. Bununla da onlar Qərbin dəstəyini almaq və Qarabağda
özlərini əbədiləĢdirmək fikrindədirlər. Azərbaycana qarĢı aparılan iĢğalçı və soyqırım siyasətinin ideoloji
cəhətdən əsaslandırılmasının bir istiqamətini də yeni qisasçılıq təĢkil edir. Onlar 1905–ci il uydurma «erməni
genosidinin» əvəzində azərbaycanlıların da «məsuliyyət daĢıdığını» əsaslandırmağa çalıĢırlar. Bu hal bizə
imkan verir ki, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin əsasında ideoloji ziddiyyətin də durduğuna əminliyimizi
bildirək. Məlumdur ki, beynəlxalq arenada mövcud olan münaqiĢə ocaqlarının böyük əksəriyyəti müsəlman
dövlətlərinin ərazilərindədir və uzun müddətdir ki, həll olunmur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi onların əksər
hissəsinin səciyyəvi xüsusiyyətləri isə daha çox süni münaqiĢələrə uyğun gəlir və mövcud olan qlobal bir
problemin-ikili standartların nəticəsi kimi özünü büruzə verir. Süni Ģəkildə yaradılmıĢ bu münaqiĢələrin həll
olunmaması və ya güc tətbiqi ilə həlli üsulu inkiĢaf etmiĢ, xristian fövqəldövlətlərinin mənafelərinə uyğun
gəlir.
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100 il bundan əvvəl bütün Şərqdə, o cümlədən türk-islam dünyasında ilk demokratik parlament olan
Azərbaycan parlamenti çox çətin və mürəkkəb bir şəraitdə meydana gəlmişdir.
Məqalədə göstərilir ki, 1918-ci il dekabrın 7-də yaradılan Azərbaycan parlamenti fəaliyyət göstərdiyi
qısa müddətdə ərzində daxili, həm də xarici siyasət sahəsində bir sıra işlər görmüşdür.
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ПЕРВЫЙ ПАРЛАМЕНТ НА МУСУЛЬМАНСКОМ ВОСТОКЕ
100 лет тому назад на всем Востоке, в том числе в турецко- исламском мире, первым демократическим парламентом стал Азербайджанский парламент, который сформировался в очень трудных и сложных условиях.
В статье рассматривается, что Азербайджанский парламент, сформированный 7 декабря
1918 года, во время своей короткой деятельности принял ряд решений в сфере внутренней и внешней
политики.
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THE FIRST DEMOCRATIC PARLIAMENT IN THE MUSLIM EAST
100 years ago in the whole East, including in the turkish-islamic world, the first democratic parliament
was the Azerbaijani parliament, which was formed in very hard and difficult conditions.
The article considers that the Azerbaijani parliament, formed on 1918 ?december 7, during its short
activity took a number of decisions in the sphere of domestic and foreign policy.
Key words: parliament, democratic principles, republic, National council, electoral right
XX əsrin əvvələrində bütün ġərqdə o cümlədən türk-islam dünyasında ilk demokratik parlament olan
Azərbaycan parlamenti çox çətin və mürəkkəb bir Ģəraitdə meydana gəlmiĢdir. Azərbaycan parlamentinin
meydana gəlməsi Rusiya ipmeriyasında gedən tarixi proseslərlə sıx bağlı olmuĢdur. Birinci Dünya
müharibəsi nəticəsində zəifləmiĢ çar Rusiyasını siyasi inqilablar didib parçalayırdı. 1917-ci il fevral inqilabı
monarxiya rejmini birdəfəlik devirdi. Hakimiyyətə gələn Müvəqqəti hökümət Müəssislər Məclisinə seçkilər
keçirdi. Lakin Müvəqqəti hökümət uzun müddət hakimiyyətdə qala bilmədi. 1917-ci ilin oktyabrında
hakimiyyət çevriliĢi baĢ verdi.
Hakimiyyətə gələn bolĢeviklərin müharibədən çıxdığını elan etməsi Cənubi Qafqzda ictimai-siyasi
Ģəraiti dəyiĢdirdi. Cənubi Qafqazdan Müəssislər Məclisinə seçilən deputatlar 1918-ci il fevralın 14-də
Tiflisdə Cənubi Qafqazın ali hakimiyyət orqanı olan Zaqafqaziya Seymini yaratdılar. Seymin müsəlman
fraksiyası Azərbaycan əhalisini təmsil edən 44 deputatdan ibarət idi.
1918-ci il aprelin 9-da Zaqafqaziya Seymi Zaqafqaziyanın müstəqilliyini elan etdi və Zaqafqaziya
Demokratik Fedarativ Respublikasi yaradıldı. BaĢ verən hadisələr fonunda Qafqaz seyminin üzvləri arasında
ciddi ixtilaflar getdikcə güclənirdi. Qafqaz xalqlarının taleyində həlledici rol oynayan məsələlərin həllində
yekdil rəyə gələ bilməyən Zaqafqaziya Seymi 1918-ci il mayın 26-da öz səlahiyyətlərinin bitdiyi haqda qərar
qəbul etdi. 1918-ci il mayın 26-da Gürcüstan Seymdən çıxaraq öz müstəqiliyini elan etdi.
1918-ci il mayın 27-də Seymin 44 nəfər azərbaycanlı deputatlardan ibarət fraksiyası dərhal özünü
Azərbaycanın Milli ġurası elan edərək gizli səs vermə yolu ilə M.Ə.Rəsulzadəni onun sədri seçdilər.
1918-ci il mayın 28-də H.Ağayevin sədrliyi ilə Milli ġuranın tarixi iclasında 6 bənddən ibarət ―Ġstiqlal
bəyannaməsi‖ qəbul edildi. Xalqımızın milli mənlik Ģüurunda dərin iz salmıĢ bu tarixi sənəddə xüsusi olaraq
vurğulanırdı ki, Müəssislər Məclisi çağrılana qədər bütün Azərbaycanın idarəsi baĢında xalq tərəfindən
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seçkilərdə seçilmiĢ Milli ġura və Milli Məclis qarĢısında məsuliyyət daĢıyan hökümət durur.
Azərbaycan Milli ġurası mahiyyət etibarı ilə ilk milli Azərbaycan parlamentinin müjdəçisi idi. Onun
Azərbaycan parlamentinin ilk rüĢeymi hesab edilməsi üçün müəyyən əsaslar var idi. Birincisi Milli ġuraya
daxil olan deputatlar ümumi seçki əsasında seçilmiĢ millət vəkili idi. Ġkincisi parlament idarə üsuluna
müvafiq olaraq hökümət yaratmaq funksiyasını öz üzərinə götürmüĢdü. Milli ġura xüsusilə 1918-ci il mayın
27-dən noyabrın 19-dək dəvam edən 6 ay ərzində parlamentçilik tarixinin birinci dövründə çox mühüm
qərarlar qəbul etmiĢdi. Bu 6 ay ərzinda Azərbaycan Milli ġurası adı ilə fəaliyyət göstərən ilk parlamentimiz
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın müstəqilliyini elan etmiĢ, ölkənin idarə olunmasını öz üzərinə
götürmüĢ və tarixi istiqlal bəyannaməsi qəbul etmiĢdir. 1918-ci il noyabrın 19-da Milli ġuranın iclasında
Azərbaycanın Müəssislər Məclisinin təĢkili haqqında qanun qəbul edilir. Milli ġura əsasında müvəqqəti ali
qanunverici orqan-parlamentin təĢkili haqqinda qərar Azərbaycan parlamentinin yaranmasının əsasını qoydu.
Azərbaycan parlamentinin açılıĢı 1918-ci il dekabrın 3-nə təyin olunsa da, ölkədəki bəzi siyasi
qüvvələrin bu iĢə maneçilik törətməsi, ingilis generalı Tomsonla aparılan danıĢıqlar və qəzalardan bütün
deputatlarin gələ bilməməsini nəzərə alaraq parlamentin açılıĢı dekabrın 7-nə keçirildi. Parlamentin ilk təsis
iclası Bakıda H.Z.Tağıyevin qız məktəbində-indiki Əlyazmalar Ġnstitutunun binasında keçirildi. Milli
ġuranın sədri kimi M.Ə.Rəsulzadə təbrik nitqində deyirdi: ―Firqə ehtirasları, Ģəxsi-qərəzlikləri və bütün bu
kimi vətən və millət qayəsi qarĢısında son dərəcə miskin görünən hissləri bir tərəfə ataraq, vətən və millət
duyğusu hər Ģeydən üstün tutulmalıdır‖. O, göstərdi ki, əgər biz bir millət kimi istiqlala layiq olduğumuzu
sübut edə bilsək, sizi əmin edirəm ki, heç kim onu əlimizdən almağa cəsarət etməz [5,s.90].
Nitqini bitirdikdən sonra M.Ə.Rəsulzadə parlamentin sədrini və sədr müavinini seçməyi təklif etdi.
Müsavat fraksiyasından olan ġəfi bəy Rüstəmbəylinin təklifi ilə bitərəf hüquqĢünas Əli Mərdan bəy
TopçubaĢov Azərbaycan parlamentinin sədri, müsavat partiyasının üzvü , hüquqĢünas Həsən bəy Ağayev isə
onun birinci müavini seçildi. TopçubaĢov Ġstanbulda Azərbaycan Demokratik Respublikasının nümayəndəsi
vəzifəsini yerinə yetirdiyi üçün bu iclasda iĢtirak etmirdi. TopçubaĢov diplomatik fəaliyyəti ilə əlaqədar
parlamentə rəhbərlik etmədiyi üçün onun vəzifəsini H. Ağayev yerinə yetirdi.
Parlamentin ilk iclasında baĢ nazir F.Xoyski hökümətin altı aylıq fəaliyyəti barəsində millət vəkilləri
qarĢısında hesabat verdi. O, hökümətin səlahiyyət müddətinin qurtarması ilə əlaqədar onun istefasını qəbul
etməyi parlamentdən xahiĢ etdi. F.Xoyski parlamentin yaranmasının Azərbaycan dövləti üçün
əhəmiyyətindən danıĢaraq çıxıĢına belə yekun vurmuĢdu: ―Hökümət çalıĢmıĢdır ki, öz nüfuzunu millətin
gözündə itirməsin. Biz xahiĢ edirik ki, nöqsanlarımızı bizə göstərəsiniz. Tənqidə ixtiyarınız var və təndiq
xeyirli iĢdir. Parlamentin əsas vəzifəsi də belə yol göstərməkdir‖[2,s.5].
Parlament hökümətin istefasını qəbul etdikdən sonra parlamentin tapĢırığı ilə sədrlik edən H.Ağayev
yeni hökümətə rəhbərlik etməyi və yeni tərkibdə hökümətin formaĢladırılmasını yenə də F.Xoyskiyə tapĢırır.
Dekabrın 26-da F.Xoyski dövlət proqramı və hökümətin tərkibi barədə parlamentdə məruzə edir. GeniĢ
müzakirədən sonra parlament yeni hökümətin proqramını bəyənir və onun tərkibinə etimad göstərir.
Parlamentin təĢkili haqqında qəbul edilmiĢ qanunda parlamentin 120 nəfərdən ibarət olması nəzərdə
tutulmuĢdu, lakin müxtəlif səbəblərdən parlamentdə heç vaxt bu sayda deputat olmamıĢdı. Parlamentin ən
mütəĢəkkil vaxtında - yəni 1919-cu ilin sonlarında onun tərkibinə 11 müxtəlif partiya fraksiyası və qrupunu
təmsil edən 96 deputat daxil idi. Deputatların istefa verməsi, geri çağrılması və s. nəticəsində parlamentin
demək olar ki, hər 2-3 aydan bir yeni üzvlərlə təzələnməsi prosesi gedirdi.
Azərbaycan parlamentinin iĢində iĢtirak edən partiya fraksiyaları və qruplarının öz fəaliyyət proqramları
və ona uyğun bəyannamələri var idi. Parlamentin iclaslarında onlar adətən təmsil etdikləri partiya və
qrupların mənafeyi və ideologiyası istiqamətindən çıxıĢ edirdilər. Onların arasında ən çoxsaylı və aparıcı
fraksiya Azərbaycan xalqının milli mənafeyinin ifadəçisi və parlamentdə çoxluq təĢkil edən Müsavat
fraksiyası idi.
Müsavatçıların partiya proqramına uyğun tərtib edilmiĢ fraksiya bəyannaməsinin əsas xəttini millidemokratik prinsiplər təĢkil edirdi. Müsavat fraksiyası Azərbaycanın istiqlaliyyətinin qorunub
möhkəmləndirilməsi, torpaqların pulsuz, haqqi ödənilmədən kəndlilər arasında bölüĢdürülməsi, torpaq
üzərində xüsusi mülkiyyət hüququnun tanınması, 8 saatlıq iĢ günü və s. vəzifələri daim ön plana çəkirdi.
Ordu quruculuğu məsələsi fraksiyanın irəli sürdüyü ən baĢlıca vəzifələrdən idi. Onlar dövləti xarici
müdaxilələrdən qorumaq və daxili asayiĢi təmin etmək üçün güclü ordu yaradılmasını tələb edirdilər.
Parlamentin iclasları bir qayda olaraq Azərbaycan dilində keçirilirdi. Yalnız qeyri-millətlərdən olan
deputatların rus dilində çıxıĢ etməsinə icazə verilirdi. Azərbaycanlı millət vəkillərindən isə yalnız öz ana
dillərində danıĢmaqları tələb olunurdu. Azərbaycamlı deputatların müəyyən hissəsi rus və Avropa
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universitetərində təhsil almıĢdılar və onlar üçün əsas ünsiyyət vasitəsi rus dili idi. Digər depuatalar isə öz
fikirlərini ədəbi türkcə daha aydın ifadə edirdilər. Mədrəsə təhsili almıĢ üçüncü qrup deputatlar nitqlərində
ərəb-fars sözlərindən geniĢ istifadə edirdilər. Buna baxmayaraq, deputatların hamısı iclasların 1918-ci ilin
iyununda dövlət dili elan olunmuĢ Azərbaycan türkcəsində keçirilməsi ilə bağlı tələbə ardıcıl əməl edirdilər.
Azərbaycan parlamenti öz fəaliyyətini demokratik prinsiplər üzərində qurmuĢdu. Bu prinsiplər qəbul
edilmiĢ qanunvericilik aktlarının bütün normalarına hopmuĢ, həmçinin real əməli addımlarda özünü
göstərmiĢdir. Məhz buna görə də müasir Azərbaycan parlamenti 1918-1920-ci illərdə fəaliyyət göstərmiĢ
Xalq Cumhuriyyəti Parlamentinin layiqli varisidir. Həmin illərdə Cumhuriyyət parlamenti tərəfindən qəbul
edilən və hüquqi dövlətin əsas atributu olan dövlət bayrağı, gerbi, himni 1991-ci ildə müstəqil Azərbaycan
parlamenti tərəfindən yenidən qəbul edildi.
Ulu öndər Heydər Əliyev demiĢdir: ‖Hər bir varis varislik prinsipini əziz tutaraq,o dövrün ,o hadisənin
varisi olaraq o hadisəni, o dövrü, o quruluĢu daha da yüksəklərə qaldırmalıdır.Biz Azərbaycanda bunu edirik
və bu sahədə çox Ģeylərə nail olmuĢuq. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın bugünki Milli Məclisi varislik adını
Ģərəflə daĢıyır,eyni zamanda,ötən illərdə və xüsusən son dövrdə Azərbaycan müstəqil dövlətini inkiĢaf
etdirmək üçün çox iĢlər görübdür‖. [5,s.5].
Azərbaycan Parlamenti öz fəaliyyətini demokratik prinsiplər üzərində qurmuĢdur.Bu prinsiplər qəbul
edilmiĢ qanunvericilik aktlarının bütün normalarına hopmuĢ,həmçinin, real əməli addımlar da özünü
göstərmiĢdir.Bununla belə Azərbaycan Parlamenti müvəqqəti ali qanunverici orqan idi.Ölkə qarĢısında duran
vacib məsələlər həll olunmalı,gənc milli dövlətin əsas qanuni Konstutisiyası qabul edilməli idi.
Parlamentdə gedən uzun müzakirələrdən sonra 1918-ci ilin iyulun 21- də Azərbaycan Respublikası
Müəssislər Məclisinə seçkilər haqqında Əsasnamə qəbul edildi. Əsasnaməyə görə Müəssislər Məclisinə
seçkilərdə cinsindən,dinindən,dilindən,milliyətindən asılı olmayaraq 20 yaĢına çatmıĢ bütün Azərbaycan
vətəndaĢları iĢtirak edə bilərdilər. [3,s.25].
ġərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan Parlamenti qadınlara seçki hüququ verdi.Halbuki,çağdaĢ
demokratiyanın vətəni sayılan Ġngiltərədə seçki hüququnu əhalinin 4%-i əldə etmiĢdir. Fransada 1848-ci ildə
ilk dəfə ümumi seçki hüququ tətbiq olunarkən bu ancaq kiĢilərə Ģamil olunmuĢdur.Qadınlar seçki hüququnu
çox sonra əldə etmiĢlər.ABġ-da qadınlar seçki hüququnu 1920-ci ildə,Ġsveçrədə isə 1971-ci ildə əldə
etmiĢlər.
Seçkilər 1920-ci ilin aprelin 20-nə təyin edilmiĢdi.Lakin ölkənin arici siyasi vəziyyətinin kəskin surətdə
dəyiĢməsi Müəssislər Məclisinə seçkilərin keçirilməsinə icazə vermədi.
Azərbaycanın ilk Parlamenti dövründə ölkə qarĢısında duran əsas vəzifələrin həyata keçirilməsi və
qanunvericilik bazasının yaradılması baxımından əhəmiyyətli iĢlər görmüĢdür.Fəaliyyəti dövründə Parlament
bir sıra böyük əhəmiyyət kəsb edən qanunlar qəbul etmiĢdir.
Parlamentin öz fəaliyyəti dövründə ən çox diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri ölkədə ordu quruculuğu
idi.Hərbi məktəblərin açılması,Bakıda və Gəncədə hərbi zavodların iĢə salınması,ordunun ehtiyacları üçün
müvafiq maliyyə vəsaitlərini ayrılması haqqındakı müvafiq qəraların qəbul edilməsi,qapalı parlament
dinləmələrinin keçirilməi və s. tədbirlər qısa müddətdə təxminən 30 minlik mütəĢəkkil Silahlı Qüvvələrin
yaradılmasına imkan verdi.Digər qanun layihələrinə münasibətdən fərqli olaraq ordu quruculuğu ilə bağlı
məsələlərin müzakirəsində parlament üzvləri yekdillik nümayiĢ etdirirdilər.
Parlamentin bir neçə iclası Qarabağ probleminin həlli yollarına həsr olunmuĢdur.Regiondakı vəziyyəti
öyrənmək üçün qarıĢıq deputat komissiyası da yaradılmıĢdır.Dəfələrlə BaĢ Nazir, Daxili ĠĢlər Naziri və digər
yüksək rütbəli dövlət məmurları Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı deputat sorğularına cavab vermək üçün
parlament qarĢısında durmalı olmuĢlar.
Azərbaycan parlamentini fəaliyyətində elm,təhsil,mədəniyyət sahələrinin inkiĢafına da geniĢ yer
verilmiĢdi. Tədris və teatr-tamaĢa müəssisələrinin açılması,müəllimlərin maddi vəziyyətini yaxĢılaĢdırılması
kimi məsələlər daim parlamentin diqqət mərkəzində idi.
1 sentyabr 1919-cu ildə parlament Bakı Ģəhərində Universitet təĢkil etmək haqqında 10 maddədən
ibarət qanun qəbul etdi.Həmin dövrdə ilk ali təhsil müəssisəsi olan Bakı Universitetinin açılması
Azərbaycanın mədəni həyatında çox mühüm hadisə idi.
Milli kadrlar yetiĢdirmək məqsədilə azərbaycanlı tələbələri xaricə göndərmək sahəsində də
Azərbaycan parlamenti və hökuməti mühüm iĢlər görmüĢdür.Parlamentin qəbul etdiyi qanuna görə 19191920-ci tədris ilində xarici ölkələrə 100 nəfər abituriyent və tələbə ezam olunması müəyyən
edilmiĢdi:Ġngiltərəyə (10 nəfər), Ġtaliyaya (23 nəfər), Fransaya (45 nəfər), Türkiyəyə (9 nəfər) və Rusiyaya
(13 nəfər).
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Parlamentin qərarı ilə ölkədə 7 müəllimlər seminariyası, 1 qadın seminariyası,qəzalarda orta
məktəblər açılmıĢ,ilk dəfə uĢaq bağçaları sistemi yaradılmıĢdı.
Azərbaycanın bir sıra Ģəhər və yer adlarının özünə qaytarılması sahəsində də parlament mühüm iĢlər
görmüĢdü.Parlament Gəncənin tarixi adını özünə qaytarmıĢ, Qaryagin qəzasının Cəbrayıl qəzası
adlandırılması haqqında qərar qəbul etmiĢdi. [3,s.30].
Parlamentin fəaliyyətində xarci siyasət məsələləri də mühüm yer tuturdu.Bu dövrdə parlamentin
qarĢısında duran ən baĢlıca vəzifələrdən biri Azərbaycanın istiqlaliyyətinin beynəlxalq aləmdə tanınmasına
nail olmaq idi.Bunun üçün hələ 1918-ci il dekabrın 28-də Azərbaycan hökumətinin və parlamentinin birgə
yığıncağında Azərbaycan parlamentinin Paris sülh konfransına göndəriləcək nümayəndə heyətinin tərkibi
müəyyənləĢdirilmiĢ və onlar üçün müvafiq təlimat hazırlanmıĢdı.Nümayəndə heyətinə Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə tanınmasında xüsusi xidmətləri olmuĢ Ə.M.TopçubaĢov sədrlik edirdi.Onun müavini isə
hökümət üzvü M.Hacinski təyin edildi.Paris sülh konfransına getmək üçün viza almaq məsələsində fransızlar
Azərbaycan nümayəndə heyətini 3 ay Ġstanbulda gözləməyə məcbur etdilər. Böyük çətinliklərlə Parisə gedən
nümayəndə heyəti gərgin fəaliyyətə baĢladı.
ABġ prezidenti V.Vilson Azərbaycan Respublikasından olan nümayəndələrin Versal sülh konfransına
buraxılmasının məqsədəuyğun olduğunu qeyd edərək TopçubaĢovu Azərbaycan nümayəndə heyətinin
baĢçısı kimi qəbul etməyin tərəfdarı olduğunu bildirdi.
1919-cu il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının birinci il dönümü günü
V.Vilson Ə.TopçubaĢovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndələrini qəbul edir.Nümayəndə heyətinin
səmərəli fəaliyyəti sayəsində 1920-ci il yanvarın 11-də Ali ġuranın qəbul etdiyi qərarda bəyan edildi
ki,müttəfiq və birlik ölkələri Azərbaycan hökümətinin de-fakto sayəsində tanıyırlar.Bir neçə gün sonra
Yaponiya hökuməti də Ali ġuranın bu qərarını qəbul etdi. Həmin ilin aprel ayında Parlament
Ġngiltərə,Fransa,ABġ,Ġtaliya,Ġsveçrə və PolĢada diplomatik nümayəndəliklər açmaq haqqında qanun qəbul
etdi. Bu tarixi hadisələr 1920-ci il yanvarın 14-də Azərbaycan Parlamentinin iclasında xüsusi qeyd olunaraq
bildirirdi ki,Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması böyük tarixi əhəmiyyət daĢıyır.Parlamentin iclasına
sədrlik edən H.Ağayev qeyd etdi ki, ―Bu bayram yalnız bizim bayramımız deyil,bütün türk xalqlarının
bayramıdır.Sübut etmək lazim idi ki,biz müstəqil həyata layiqik.Avropa bizim dövlətimizdə olan
nümayəndələri vasitəsi ilə xalqımızın həyat qabiliyyətinə inandı və bizim müstəqliyyimizi tanıdı.Böyük
qurbanlar bahasına biz buna nail olduq‖. [4,s.75].
On yeddi aylıq fəaliyyəti dövründə Azərbaycan Parlamenti 145 iclas keçirmiĢdir.Bu iclaslardan 15-i
yetərsay olmadığı üçün baĢ tutmamıĢdır.130 iclasda ölkənin daxili, xarici siyasəti, iqtisadiyyat, maliyyə
məsələləri,ordu quruculuğu və digər məsələlər müzakirə edilmiĢdir. Qısa fəaliyyəti dövründə Azərbaycan
parlamentinin müzakirəsinə 270-dən artıq qanun layihəsi çıxarılmıĢ,onlardan 230-a yaxını qəbul
olunmuĢdur.Parlamentin qəbul etdiyi qanunların,qərarların hamısı müstəqil Azərbaycanın ilk qanun və
qərarları özünün mütərəqqiliyi,demokratik ruhlu olması ilə fərqlənirdi.
1920-ci ilin mart-aprel aylarında Azərbaycanda siyasi vəziyyət son dərəcə ağır idi. Ölkədə sabitlik
pozulmuĢdu.Qarabağda və Gəncəbasarda daĢnaq qiyamları ara vermirdi.Hökumət əsas hərbi qüvvələri onlara
qarĢı yönəltdiyi üçün Azərbaycanın Ģimal sərhədləri müdafiəsiz qalmıĢdı.Bundan istifadə edən XI Qızıl Ordu
hissələri 1920-ci il aprelin 26-dan 27-nə keçən gecə Azərbaycanın sərhədini keçərək Bakı üzərinə yürüĢə
baĢlayır.Həmin gün Azərbaycan Parlamenti özünün son -145-ci iclasını keçirirdi.Deputatlar hakimiyyətin
təhvil verilməsi haqqında bolĢeviklərin verdiyi ultimatumu müzakirə edirdilər.Son dərəcə kəskin
mübahisələr Ģəraitində keçən iclasda parlament üzvləri hakimiyyətin danıĢıqsız bolĢeviklərə verilməsi fikrini
qəbul etmədilər.Onlar vətəndaĢ müharibəsinin və qan tökülməsinin qarĢısını almaq üçün müəyyən Ģərtlər
daxilində hakimiyyətin baĢda N.Nərimanov olmaqla Müvəqqəti Ġnqilab Komitəsinə verilməsi haqqında
qərarı imzaladılar.Lakin qəbul olunan Ģərtlər,o cümlədən, hökumət və parlament üzvlərini təqib olunmaması
Ģərti,elə ertəsi gün unuduldu.Parlament və hökumət üzvlərinin bir qismi,xüsusən də liderlər və rəhbər
vəzifədə çalıĢanlar terrorun qurbanı oldu.
Azərbaycan Parlamenti cəmi 17 aylıq fəaliyyəti dövründə bütün çətinliklərə baxmayaraq,xalqımızın
gələcəyi üçün çox iĢ gördü.Təsadüfi deyil ki,müsəlman ġərqində Parlament mədəniyyətinin əsası məhz
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Parlamenti tərəfindən qoyulmuĢdur.Bu dövrdə Azərbaycan Parlamenti
özünün yüksək iĢgüzarlıq qabiliyyətini nümayiĢ etdirdi.
Bununla əlaqədar Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yüzillik yubileyi haqqında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab Ġ.Əliyevin imzaladığı sərəncamda deyilir:‖Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti
təcavüzə məruz qaldığı üçün qarĢıya qoyduğu məqsədlərə tam müvəffəq ola bilmədən süquta uğrasa da onun
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Ģüurlarda bərqərar etdiyi müstəqillik ideyası unudulmadı.Azərbaycan xalqı ötən dövr ərzində milli
dövlətçilik atributlarının bir çoxunu qoruyub saxlaya bildi.‖ [1,s.6].
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Heydər Əliyev dövrünün görkəmli şəxsiyyəti və siyasətçisidir. Müasir azərbaycanın müstəqilliyi onun
adı ilə bağlıdır. Onun azərbaycanın geosiyasi mövqeyinin formalaşmasında xidmətlərinə nəzər yetirəcəyik.
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Гейдар Алиев - выдающаяся личность и политик эпохи. От его имени зависит независимость
современного Азербайджана. Мы рассмотрим его услуги по формированию геополитического положения Азербайджана. В то же время мы будем говорить о роли наследия в увеличении политической и экономической мощи Азербайджана.
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Heydar Aliyev is an outstanding personality and politician of the era. Independence of modern
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Azerbaijan. At the same time we will talk about the role of heritage in increasing the political and economic
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Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin XX əsrin sonlarında bərpa edilib zənginləĢdirilməsi,
Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, onun əbədi, dönməz xarakter alması, ölkəmizin dinamik
iqtisadi inkiĢaf yolu ilə inamla irəliləməsi, onun beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artması Heydər Əliyevin
səmərəli fəaliyyəti sayəsində mümkün olmuĢdur. Heydər Əliyev öz müdrik rəhbərliyi, siyasi uzaqgörənliyi,
qəti‘yyəti və əzmkarlığı ilə zəmanəmizin görkəmli siyasi xadimi kimi tanınmıĢ, Azərbaycan xalqının
ümummilli liderinə çevrilmiĢdir. Azərbaycan ziyalısını keçən yüzilliklərdə ən ciddi bir Ģəkildə düĢündürən
milli dirçəliĢ problemləri bütöv Ģəkildə Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə strateji dövlət siyasəti müstəvisinə
keçmiĢdir. Azərbaycanın hərtərəfli inkiĢafı üçün onun hazırladığı strateji istiqamətlər hələ uzun illər müstəqil
Azərbaycan dövlətinin möhkəmləndirilməsi və gücləndirilməsi, iqtisadi qüdrətinin artırılması, xalqımızın
layiq olduğu xoĢbəxt həyata qovuĢması iĢinə xidmət edəcəkdir.(1,s.65)
Hər bir müstəqil dövlətin əsas geosiyasi vəzifəsi öz milli ərazisi çərçivəsində vahid milli-dövlət
strukturunu, mərkəzləĢmiĢ dövlət idarəçilik sistemini və suveren dövlət hakimiyyətini yaratmaq,
möhkəmlətmək və daimiliyini təmin etməkdən ibarətdir. Bundan baĢqa, dövlətin geosiyasi vəzifələri sırasına
həm də cəmiyyətin artan sosial-iqtisadi, mənəvi və s. tələbatının, ölkənin xarici və daxili təhlükəsizliyinin
dolğun Ģəkildə təmin edilməsi, əhalinin təbii fəlakətlərdən qorunması, ölkədə milli-vətəndaĢ həmrəyliyinin
yaradılması, tolerantlığın qorunması və s. daxildir. Bütün bu vəzifələri həyata keçirmək üçün dövlət onunla
həmsərhəd olan qonĢu ölkələrlə, qarĢılıqlı münasibətlərdə fərqli mövqeyi ilə seçilən ayrı-ayrı beynəlxalq və
regional aktorlarla təmasa girməli olur. Dövlətin geosiyasi maraqları həmin aktorlarla toqquĢa, kəsiĢə, yaxud
üst-üstə düĢə bilər. Lakin heç nədən asılı olmayaraq dövlətin rəsmi və qeyri-rəsmi strukturları tarixən
formalaĢmıĢ beynəlxalq normalara, regional ənənələrə və praktikaya, dərk olunmuĢ milli və ümumi
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maraqların qarĢılıqlı tarazlığına əsaslanaraq xarici aktorlarla bu və ya digər geosiyasi münasibətlər qurmağa
borcludur.
Azərbaycanın geosiyasi ərazisi ġərqlə Qərbin, Avropa ilə Asiyanın birləĢdiyi, islam sivilizasiyasının
sərhədlərinin bitdiyi və xristianlığın sərhədlərinin baĢlandığı mədəni-mənəvi təmas məkanıdır. Bundan
baĢqa, onun ərazisi dünyanın ən əhəmiyyətli geoməkanlarından biri hesab olunur, mühüm
nəqliyyatkommunikasiya dəhlizlərinin kəsiĢmə nöqtəsində yerləĢir və zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına
malikdir. Əsasən müsəlman əhalisinə malik olan, ġərq və Qərb dəyərlərini özündə birləĢdirən ölkə dünyəvi
həyat tərzinə malikdir.(3,s.126)
Müdrik Ģəxsiyyət Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılmıĢ məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkənin
iqtisadi həyatında qazanılmıĢ ən mühüm uğurlardan biri də dünyanın inkiĢaf etmiĢ nüfuzlu Ģirkətləri ilə
bağlanmıĢ neft müqavilələri olmuĢdur. Bu müqavilələr Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək inkiĢafı üçün
geniĢ perspektivlər açmıĢdır. Heydər Əliyevin neft strategiyası dövlətimizin müstəqilliyinin qarantına
çevrilməklə yanaĢı, azad iqtisadi münasibətlər mexanizmlərini də hərəkətə gətirmiĢ, ölkəmizin dünya iqtisadi
məkanına dinamik inteqrasiyasını, xalqımızın rifahının artması üçün çox önəmli olan xarici sərmayələrin
cəlb edilməsini təmin etmiĢdir. Bütün bunlar dövlətimizin daxili qüdrəti ilə yanaĢı, beynəlxalq nüfuzunun
artırılmasına xidmət edir. Xəzərin Azərbaycan hissəsində dünyanın tanınmıĢ neft Ģirkətləri ilə yataqların
birgə iĢlənməsi üzrə ilk saziĢlərin, ―Əsrin müqaviləsi‖nin imzalanması, ölkəmizin parlaq gələcəyinə stimul
yaradan yeni neft strategiyası Heydər Əliyev müdrikliyinin bariz nümunəsi idi. Siyasi və iqtisadi böhran
keçirən bir ölkədə qısa zamanda sabitlik yaratmaq, dünyanın nəhəng Ģirkətlərini regiona cəlb etmək, konkret
olaraq milyard dollarla ölçülən saziĢləri imzalamaq, sözsüz ki, uzaqgörən siyasət və müdriklik tələb edirdi.
―Əsrin müqaviləsi‖nin Azərbaycanın parlaq inkiĢafı üçün nə demək olduğunu hamı anlamalıdır‖. Bu sözlər
məhz ümummilli lider Heydər Əliyevə məxsusdur.
Azərbaycanın ətraf aləmlə mövcud geosiyasi əlaqələrinin, məkan təmaslarının taktikasının müəyyən
olunması, bölgədəki və dünyadakı potensial tərəfdaĢlar və rəqiblərin düzgün qiymətləndirilməsi, onların təsir
və müdaxilə imkanlarının, bu iĢdə istifadə edə biləcəyi geosiyasi ehtiyatların və mexanizmlərin obyektiv
dəyərləndirilməsi, bu fonda ölkənin geosiyasi fəaliyyət konsepsiyasının və proqramının yaradılması
təhlükəsizlik və xarici siyasət fəaliyyəti ilə məĢğul olan müvafiq dövlət qurumları qarĢısında mühüm
vəzifələr qoyur.
Cənubi Qafqaz və Xəzər hövzəsinin digər dövlətləri ilə müqayisədə hazırda Azərbaycanın beynəlxalq
aləm üçün müasir geosiyasi dəyər ölçülərini artıran, milli inkiĢafını dönməz edən, regional və beynəlxalq
perspektivini yüksəldən, xarici aləmlə tərəfdaĢlıq münasibətlərinə müsbət təsir göstərən əsas amillər daha
çox ölkənin təbii-mineral ehtiyyatları, Qərbləġərq arasındakı mövcud siyasi, hərbi, ticarət və s. əlaqələrdə
tutduğu mövqe, malik olduğu nəqliyyat- kommunikasiya və tranzit imkanları, yürütdüyü geoiqtisadi siyasət
və s. ilə bağlıdır.(2,s.99)
Azərbaycan regionda və dünyada geosiyasi mövqeyini möhkəmləndirən əsas amillərdən biri Xəzərin
ona məxsus sektorundakı zəngin karbohidrogen ehtiyatları və və həmin resursların alternativ marĢrutlarla
dünya bazarlarına daĢınması sahəsində həyata keçirdyi müstəqil və qərbyönümlü enerji siyasəti olmuĢdur.
Ardıcıl Ģəkildə həyata keçirdiyi yeni neft strategiyası ilə Azərbaycan qısa müddətdə Avrasiynın alternativ
enerji daĢıyıcılarının tranzit qovĢağına və əsas təminatçılarından birinə çevrilmiĢdir. Avropa Birliyinin enerji
təhlükəsizliyində həm tranzit ölkə, həm də neft və qaz təchizatçısı kimi tanınması XXI əsrdə Azərbaycanın
geosiyasi dəyərini artırması üçün geniĢ perspektivlər yaradır.
Bu sahədə onun bundan sonrakı həlledici mövqelərinin qorunması və möhkəmləndirilməsinə artıq təkcə
əvvəlki qərbyönümlü mövqelərdə dayanması, yaxud fərqli, müstəqil və alternativ geosiyasət yürütməsi bəs
etməyəcəkdir. Azərbaycanın bundan sonrakı geosiyasi və geoiqtisadi dəyəri daha praqmatik və real Ģəkildə,
dünyada kəskin rəqabət Ģəraitində, enerji bazarlarına daha ucuz qiymətə, sabit və artan miqdarda enerji
resursları çıxarmaq qabiliyyətindən, bölgədəki xarici investisiyaların həcmini artırmasından, öz milli kapitalı
ilə sonrakı transmilli enerji-nəqliyyat layihələrində xarici partnyorlarla bərabər hüquqlu tərəfdaĢlıq əsasında
iĢtirak etməsindən və s. asılı olacaqdır.(6,s.191)
Azərbaycan Avropa və Asiyanın nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizlərinin və neft-qaz ixracatı
marĢrutlarının üzərində yerləĢir. Ölkənin dünyada önəmli rol oynayan dövlətlərlə geoiqtisadi
münasibətlərinin taktikasının düzgün müəyyənləĢdirilməsi, neft-qaz ixracı marĢrutlarının Ģaxələndirilməsi və
səmərəli istifadəsinin təĢkili, xarici aləmlə mövcud nəqliyyat-tranzit əlaqələrinin geniĢləndirilməsi, dünyada
yeni-yeni satıĢ bazar larının axtarılması və mənimsənilməsi onun 2010-2020-ci illərdə reallaĢdıracağı əsas
geosiyasi və geoiqtisadi vəzifələr sırasına daxildir. Bu məqsədlə xarici aləmlə Azərbaycanı birləĢdirən
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transmilli və ölkədaxili strateji tranzit-nəqliyyat infrastrukturlarının, neft-qaz kəmərlərinin yenidən
qurulması, buraxılıĢ və daĢıma gücünün bir neçə dəfə artırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın
tam müstəqil geosiyasi, geoiqtisadi və təhlükəsizlik siyasəti, prinsipial və qətiyyətli mövqeyi Asiya ilə
Avropanı birləĢdirən böyük enerji-nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsini mümkün etdi. Hazırda, BakıTbilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa, Bakı-Novorossiysk kimi illik gücü təxminən 70 milyon ton təĢkil edən üç neft
kəməri, Bakı-Tbilisi- Ərzurum, Bakı-Astara-Ġran və Bakı-Rusiya kimi illik gücü təxminən 30-40 milyard
kub metr olan maye qaz kəmərlərinin mövcudluğu Azərbaycanın və tərəfdaĢlarının enerji ixracı sahəsindəki
geoiqtisadi risklərini, demək olar ki, sıfıra endirmiĢdir. Xəzər qazının Qara dənizin Gürcüstan limanlarına
qədər kəmərlərlə, sonra isə sıxılaraq tankerlərlə Rumıniyaya, oradan da Avropa Birliyi ölkələrinə ixrac
olunması haqqında dövlətlərarası saziĢin imzalanması təkcə Azərbaycanın deyil, bütöv Xəzər hövzəsi
ölkələrinin qaz ixracı ilə bağlı risklərini ciddi Ģəkildə azaltmıĢ və geoiqtisadi etibarlılığını artırmıĢdır. Buna
əlavə olaraq, ―ġahdəniz-2‖ layihəsinin reallaĢdırılması ilə yeni kəmərlər-TANAP və TAP vasitəsilə böyük
Azərbaycan qazının Avropa bazarına çıxarılması perspektivi bu etibarlılığı daha da
möhkəmləndirmiĢdir.(8,s.123)
2010-cu ildən baĢlayaraq Azərbaycan ―Cənub dəhlizi‖ layihəsi ilə bağlı müzakirələrin
perspektivsizliyini görərək təĢəbbüsü öz əlinə aldı və növbəti dəfə liderlik keyfıyyətlərini ortaya qoydu.
2011-ci ildə Azərbaycan ilə Avropa Ġttifaqı arasında strateji enerji əməkdaĢlığına dair memorandumun,
2012-ci ildə Türkiyə ilə Trans-Anadolu layihəsi üzrə saziĢin imzalanması, 2013-cü ildə isə Trans-Adriatik
layihənin əsas ixrac marĢrutu kimi seçilməsi ―Cənub dəhlizi‖nə yeni nəfəs gətirdi. Nəticə etibarilə 2013-cü il
dekabrın 17-də Bakıda ―ġahdəniz-2‖ layihəsinə dair yekun investisiya qərarı qəbul edildi. Azərbaycan öz
təĢəbbüsü və praktiki addımları ilə yeni transmilli enerji layihələrinin əsasını qoydu, ―Cənub dəhlizi‖
layihəsini xilas etdi, eyni zamanda Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında daha fəal iĢtirak
etmək imkanı qazandı.
Beləliklə, Avrasiyanın əsas tranzit ölkələrindən biri olaraq, Azərbaycan ġərq-Qərb ticarət, enerjiyanacaq və nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin mərkəzində dayanır. Bu mövqe getdikcə güclənir və ən
əsası isə dünyanın əsas qloballaĢma və regional inteqrasiya mərkəzləri (Avropa Birliyi, ABġ, Yaponiya, Çin,
Cənub-ġərqi Asiya ölkələri və b.) Azərbaycanın üçüncü minillikdə dünyanın həm alternativ enerji
təminatçılarından biri hesab edir, həm də onun əsas tranzit ölkə mövqelərinin güclənməsində maraqlı
olduqlarını nümayiĢ etdirir və bu iĢə ciddi səy göstərirlər. Azərbaycanın tranzit imkanları artdıqca, planetar
geosiyasi dəyəri də yüksəlir ki, bu da onun xarici ölkələrlə geosiyasi tərəfdaĢlığını Ģərtləndirən digər əsas
amil hesab olunur.
Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan diplomatiyasının bütün səyləri planetin mürəkkəb siyasi
münasibətlər sistemində ölkənin müharibədən çıxarılmasına, pozulmuĢ ərazi bütövlüyünün bərpa
olunmasına, milli, regional və beynəlxalq maraqlarının təmin edilməsinə, xarici aləmlə dinc əməkdaĢlıq
mühitinin yaradılmasına yönəlmiĢdir. Prezident Heydər Əliyevin diplomatik məharəti, Azərbaycanın mühüm
coğrafi mövqeyi, zəngin təbii ehtiyatları, dünya üçün kəsb etdiyi geosiyasi önəm və s. həmin vəzifələri həll
etməyə Ģərait yaratmıĢdır.
Azərbaycanın Avrasiyadakı əhəmiyyətli strateji mövqeyi və geosiyasi dəyəri məĢhur dünya
politoloqları, aparıcı tədqiqat mərkəzləri tərəfindən də etiraf olunmuĢdur. Politoloq Z.Bjezinski bildirmiĢdir
ki, «Müstəqil Azərbaycan Qərbin Xəzər hövzəsinin və Orta Asiyanın zəngin enerji resurslarına çıxıĢı üçün
dəhliz ola bilər. Və əksinə, asılı Azərbaycan Orta Asiyanın dünyadan təcrid edilməsi deməkdir».(5,s.207)
Avroatlantik təhlükəsizlik strukturlarına inteqrasiya xətti götürməsi Azərbaycanı dünyanın və regionun
təhlükəsizlik maraqlarında ciddi bir aktora çevirmiĢ və transmilli hərbi-strateji maraqların mərkəzinə
çıxarmıĢdır. 1994-cü ildə NATO-nun Sülh Naminə TərəfdaĢlıq Proqrama qoĢulmaqla Azərbaycan özünün
regional və milli təhlükəsizlik maraqlarını təmin edəcəyinə və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqiĢəsinin həllinə nail olacağına çox ümid bəsləyirdi. Mütəxəssislər hesab edir ki, bu sahədə
Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasət Cənubi Qafqazın mövcud reallığına tam adekvat idi. Çünki ―Rusiya
Bakını hərbi cəhətdən birbaĢa nəzarətdə saxlaya bilməsə də, Ermənistanla müvafiq əməkdaĢlığı
gücləndirmək və rəsmi olaraq Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsindəki davranıĢını Ermənistanın xeyrinə dəyiĢməklə
Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə və hərbi-strateji maraqlarına ciddi təhlükə yarada bilərdi‖. Eyni
zamanda, bu proqrama qoĢulmaqda Azərbaycanın əsas məqsədi həm də öz müstəqilliyinə və sərhədlərinin
təhlükəsizliyinə əlavə zəmanət almaq, Xəzər dənizinin ona məxsus sektorunda həyata keçirdiyi neft-qaz
layihələrinin və dünya bazarlarına çəkilən transmilli kəmərlərin təhlükəsizliyini təmin etməkdən ibarət idi.
Prezident Heydər Əliyevin qətiyyəti və böyük səyləri, tərəqqipərvər dünyanın hərtərəfli dəstəyi
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nəticəsində o dövrdə bəzi ölkələrin və maraqlı qüvvələrin bu iĢə mane olmaq cəhdləri müvəffəqiyyətlə
neytrallaĢdırılmıĢdır. Artıq Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsində əhəmiyyətli rol oynamağa baĢlayan
Transqafqaz enerji ixracı kəmərləri həm də Mərkəzi Asiya və Xəzər hövzəsi ölkələrinin geosiyasi və
geoiqtisadi müstəqilliyinə ciddi təsir göstərmiĢ, onların Qərblə yaxınlaĢması yolunda əsas maneələri aradan
qaldırmıĢdır.
Beləliklə, göründüyü kimi, Azərbaycan təkcə Avropa Birliyinin enerji təminatı və təhlükəsizliyi
baxımından və ―QonĢuluq siyasəti‖nin əsas fiqurantlarından biri kimi deyil, həm də dünyanın müxtəlif
bölgələrində – Əfqanıstanda, Ġraqda, Balkanlarda və s. həyata keçirdiyi sülhyaratma proseslərində birbaĢa
iĢtirakı, NATO-nun qeyri-hərbi ehtiyatlarla təchizatı, təhlükəsiz hava dəhlizinin təqdim olunması və s.
fəaliyyəti ilə də Qərbin etibarlı tərəfdaĢı hesab olunur.
Bu gün dövlət müstəqilliyi möhkəmlənmiĢ və hərtərəfli inkiĢaf edən Azərbaycan həm özünün daxili
məsələlərini uğurla həll etmək iqtidarındadır, həm də regionda, beynəlxalq aləmdə geosiyasi, geoiqtisadi və
s. maraqlarını qorumağa,
öz prinsipial mövqeyini müdafiə etməyə qadirdir. Artıq dünyanın əksər geosiyasi güc mərkəzləri
Azərbaycanla bərabərhüquqlu əməkdaĢlığa üstünlük verir və yerləĢdiyi regionun bütün transmilli
məsələlərinin həllində onun rəyini nəzərə alırlar. Bəhs olunan geosiyasi vəziyyət və imkanlar ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllində də Azərbaycanın mövqeyini gücləndirir ki, bu da
ölkənin gələcək inkiĢafı haqqında optimist ovqat yaradır. Hər bir xalqın milli azadlıq və istiqlaliyyət
tarixində xilaskar rolunu oynayan dahi insanlar var. Həmin dahilər öz qətiyyətləri ilə mənsub olduqları xalqı
arxasınca aparıb, ən taleyüklü məqamlarda qalib rolu oynamıĢlar. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev müasir dünya tarixinə parlaq və silinməz iz qoymuĢ böyük Ģəxsiyyət, qeyri-adi zəka, fitri
istedad sahibi, müdrik dövlət xadimi kimi düĢmüĢdür.(9,s.52)
Müstəsna xidmətləri ilə əbədilik qazanan ümummilli lider Heydər Əliyevin mənalı həyat yolu, zəngin
və çoxĢaxəli irsi tükənməz ibrət məktəbidir. Ötən illərə nəzər salarkən Azərbaycan xalqının öz müdrik
liderinin rəhbərliyi ilə qazanmıĢ olduğu mühüm tarixi nailiyyətlərin bir daha Ģahidi oluruq. Ġntibah və milli
Ģüurun oyanıĢı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəliĢi ilə baĢlamıĢ, müstəqilliyimiz məhz onun sayəsində əbədi
və dönməz xarakter almıĢdır. Ölkəmiz dünyada layiq olduğu mərtəbəyə Ulu Öndərin uzaqgörənliyi,
müdrikliyi, qətiyyəti, dəmir iradəsi, zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksələ bilmiĢdir.
Vətəni, xalqı qarĢısında misilsiz xidmətlərinə görədir ki, bu gün ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 95 illik yubileyi ölkəmizin hər yerində və onun hüdudlarından kənarda hər bir
azərbaycanlının yüksək ehtiramı və dərin minnətdarlıq hissi ilə geniĢ qeyd olunur.Heydər Əliyev keçdiyi
böyük, mənalı və Ģərəfli həyat yolu zaman və məkan anlayıĢına sığmır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
xarakterində və fəaliyyətində doğma xalqına bağlılıq və təəssübkeĢlik hələ gənc yaĢlarından özünü göstərirdi.
Naxçıvanda sadə, zəhmətkeĢ bir azərbaycanlı ailəsində dünyaya göz açan bu böyük insan hələ gəncliyindən
yüksək vəzifələr tutmuĢ, çiyinlərində böyük bir ölkənin yükünü daĢımıĢdır.
Ulu Öndərin 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanın rəhbəri kimi gördüyü iĢlər xalqın yaddaĢında daim
qalacaqdır.Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə gəliĢi keçmiĢ SSRĠ-nin geridə qalmıĢ respublikalarından biri
sayılan Azərbaycanda həyat ritmini büsbütün dəyiĢdi, ölkədə görünməmiĢ canlanma və yüksəliĢ, tikintiquruculuq iĢləri baĢlandı. Heydər Əliyevin gərgin fəaliyyəti nəticəsində iqtisadiyyat, sənaye və kənd
təsərrüfatında, mədəniyyət və təhsil sahəsində böyük uğurlar əldə edildi, çoxsaylı sənaye müəssisələri,
mədəniyyət və təhsil ocaqları, tibb müəssisələri inĢa edildi, yeni yaĢayıĢ massivləri salındı, yollar tikildi,
ucqar rayonlara qaz xətləri çəkildi.(10,s.30)
Respublikamızın siyasi və mədəni həyatında böyük əhəmiyyəti olan saraylar, özünün görkəmi ilə Ģəhərə
gözəllik verən neçə-neçə yaraĢıqlı binalar, xalqımızın tarixində mühüm rol oynamıĢ Ģəxslərə, ədəbiyyat və
incəsənət xadimlərinə əzəmətli heykəllər ucaldıldı.Məhz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi o
illərdə bugünkü dövlət müstəqilliyimizin möhkəm təməli qoyuldu, milli ruh, azərbaycançılıq məfkurəsi
yüksəlməyə baĢladı, kadr korpusunun milliləĢdirilməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar atıldı, hər il yüzlərlə
gənc müxtəlif mühüm, o cümlədən hərbi ixtisaslara yiyələnmək üçün SSRĠ-nin ən qabaqcıl ali məktəblərinə
göndərildi, azərbaycanlılar mühüm dövlət vəzifələrinə irəli çəkildilər.
Özünün təkmil dövlətçilik konsepsiyasında ədalət, qanunçuluq və hüquq qaydalarının təminatına hər
zaman üstünlük verən ümummilli lider Heydər Əliyev «ədaləti ədalətsizliklə bərpa etmək olmaz» - deyərək
dövlət idarəçiliyində qanunun aliliyini, ədaləti əsas meyar kimi müəyyənləĢdirdi, vəzifə səlahiyyətləri ilə
bağlı cinayətlərə, rüĢvətxorluğa qarĢı barıĢmaz münasibət nümayiĢ etdirirdi.
Ədliyyə Nazirliyinin də yenidən yaradılması ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik
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etdiyi dövrə təsadüf edir. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 oktyabr 1970-ci il tarixli qərarı
ilə təsis edilmiĢ Ədliyyə Nazirliyi sabit fəaliyyət göstərməyə baĢladı, ədliyyə iĢi təkmilləĢdirilərək onun
gələcək inkiĢafı üçün zəmin yarandı.
1978-ci ildə Azərbaycan SSR Konstitusiyasının qəbul edilməsi və orada Azərbaycan dilinin dövlət dili
kimi təsbit edilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləridir. Totalitar sovet rejiminin hökm sürdüyü
o dövrdə respublikanın ali qanununda xalqın mənəvi sərvətlərinin, xüsusən dilinin qorunub saxlanması və
inkiĢaf etdirilməsi üçün hüquqi əsasların müəyyən edilməsi olduqca cəsarətli addım kimi dəyərləndirilir.
Sovet milli siyasətinin tələbləri ilə tam bir ziddiyyət təĢkil edən bu çətin vəzifənin öhdəsindən məhz Heydər
Əliyev gələ bilmiĢdir. "Qoy ədalət zəfər çalsın!" – o zaman Heydər Əliyevin söylədiyi və bütün iĢlərinin
mahiyyətini təĢkil edən bu sözlər xalqın dilində Ģüara çevrild.(7,s.160)
Sonralar Heydər Əliyevin SSRĠ kimi nəhəng dövlətin rəhbərliyində Siyasi Büronun üzvü, Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavini kimi yüksək mövqe və vəzifə tutması qürurverici hadisə oldu. Heydər
Əliyevin siyasi elitanın zirvəsinə yüksəlməsi Azərbaycan üçün xüsusilə böyük önəm kəsb etdi. Heydər
Əliyev artan nüfuzundan və yüksək vəzifənin açdığı imkanlardan istifadə edərək, Ġttifaq büdcəsindən
Azərbaycana daha çox vəsait ayrılmasına, bir sıra ittifaqmiqyaslı layihələrin Bakıya yönəldilməsinə nail oldu.
Dahi Ģəxsiyyət Heydər Əliyevin titanik fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan keçmiĢ ittifaqın qabaqcıl
respublikalarından birinə çevrildi. Lakin sonralar baĢ verən məlum hadisələr, Mixail Qorbaçovun siyasi
hakimiyyətə gəldikdən sonra Heydər Əliyevə qarĢı həsəd və qısqanclıq hisslərinin baĢ qaldırması,
Azərbaycan əleyhinə çirkin niyyətlərin həyata keçirilməsi Ulu Öndərin vəzifədən uzaqlaĢdırılması ilə
nəticələndi.
Bundan istifadə edən ermənilər ölkəmizə qarĢı uydurma ərazi iddiaları irəli sürərək əzəli torpağımız
olan Dağlıq Qarabağ ətrafında hərbi təcavüzə baĢladı. Əgər o vaxt Heydər Əliyev Azərbaycanda və ya sovet
rəhbərliyində olsaydı heç vaxt Dağlıq Qarabağ kimi problem meydana çıxmazdı. Heydər Əliyev amili, onun
gücü, qüdrəti erməni millətçilərini belə təxribatlardan çəkindirirdi.(8,s.122)
1990-cı ilin yanvarında keçmiĢ SSRĠ rəhbərliyinin Azərbaycana qərəzli münasibətinin təzahürü olaraq,
dinc etirazçılara qarĢı Bakıya sovet ordusunun yeridilməsi misli görünməmiĢ qanlı faciə ilə nəticələndi.
Əfsuslar olsun ki, həm SSRĠ, həm də o vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyi bu qanlı cinayətin bilavasitə təĢkilatçısı
və iĢtirakçısı olduğundan nəinki onun açılması və cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunmasından ötrü
tədbirlər görmədi, əksinə bu vəhĢiliyi gizlətmək üçün əlindən gələni etdi. 20 Yanvar faciəsindən bir gün
sonra ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gedərək xalqımızın
kədərini bölüĢməsi və sovet hakimiyyətinin ölkəmizdə həyata keçirdiyi qanlı aksiyanı ifĢa etməsi o dövrdə
xalqımıza bir dayaq, bir təsəlli oldu. Xalq o ağır günlərdə köməksiz olmadığını hiss etdi.
Zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan böyük strateq Heydər Əliyev hüquqi dövlətin Azərbaycan
modelini ilk milli Konstitusiyanı yaratmaqla gerçəkləĢdirdi. Heydər Əliyevin müəllifi olduğu 1995-ci ildə
ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuĢ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında hüquqi
dövlətin bütün prinsipləri - qanunun aliliyi, insan hüquqlarının müdafiəsi, hakimiyyət bölgüsü, konstitusiya
nəzarəti prinsipləri təsbit olundu, insan haqlarının təmini dövlətin ali məqsədi kimi bəyan edildi.
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LĠDERLĠYĠN XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
Liderlik insanın cəmiyyət həyatında əsas yer tutmasına səbəb olan bir xüsusiyyətdir. Liderlik seçilmiş
insanlara verilmiş bir medal deyil, o içimizdəki bir seçimdir. Liderlik öz-özünə inkişaf etməz, istək,
məşğuliyyət və zəhmət nəticəsində ortaya çıxar. İnsanları illərdir düşündürən bir fikir vardır: lider doğulur
yoxsa lider olunur? Bu sualı cavablandırmağa çalışacağıq
Açar sözləri : liderlik anlayışı, liderliyin təsnifatı, idarəçilikdə liderlik, rəhbər və lider.
Джейхун КАРИМЛИ
магистр, Бакинский Государственный Университет
ЛИДЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Лидерство - это особенность, которая заставляет человека играть ведущую роль в обществе.
Лидерство - это не медаль, данная избранным людям, это выбор внутри нас. Лидерство возникает в
результате самосовершенствования, желания, энтузиазма и тяжелой работы. Есть люди, которые
много лет думали: родился ли лидер или лидер? Мы постараемся ответить на этот вопрос
Ключевые слова: концепция лидерства, классификация лидерства, лидерство в руководстве, лидерство и лидерство.

Jeyhun KARIMLI
master, Baku State University
LEADERSHIP FEATURES
Leadership is a feature that causes a person to take the lead in society. Leadership is not a medal given
to selected people, it is a choice within us. Leadership emerges as a result of self-improvement, desire,
enthusiasm and hard work. There are people who have been thinking for years: Is the leader born or leader?
We will try to answer this question
Key words: leadership concept, classification of leadership, leadership in managment, guidance and
leadership.
Təbii ki, liderlik geni daĢıyan insanlar dünyaya gəlir. Onlar hələ uĢaq yaĢlarında ikən öz dostları
arasında ―liderliyini‖ təbliğ etməyə baĢlayır, bu öz növbəsində məktəb, universitet və iĢ həyatlarına qədər
davam edir. Tarix boyu belə insanlar olmuĢlar. Hamımızın bildiyi kimi krallar, zadəgənlar habelə Osmanlı
Ģahzədələri liderlik ruhu ilə böyüyüb bir sıra təlimlər keçmiĢdir. Eyni zamanda bizə son dərəcə aydındır ki,
onların hamısı liderlik zirvəsinə çata bilməmiĢlər. Burada bu sual yenə ortaya çıxır: lider doğulur yoxsa lider
olunur?
Lider olunur! Hər insanın daxilində bir xəzinə yatır. Kimilərin daha dərində kimilərində isə daha üstdə.
Üstdə olan xəzinəni hamı ortaya çıxara bilər. Əsl bacarıq dərində olanı tapmaqdır. Bunun üçün hər zaman
əlimizə xəzinəyə çatmaq üçün xəritə verilmir, parçaları birləĢdirib tam bir xəritə əldə edib, xəritə üzrə
düzgün hərəkət edib, o sonsuz xəzinəyə çata bilərik. Bir Xəzinə misalında təsəvvür edin ki, qarĢınıza – pul,
status, enerji və vaxt qoyulub. Sizdən bunları uğur qazanmaq yolunda əhəmiyyət dərəcəsi üzrə ən çoxdan az
lazım olana düzməyiniz istənilir. Əgər pul, status, enerji və vaxt kimi sıralamağı düĢünürsünüzsə bu
müvəffəqiyyət yolunda atılmıĢ səhv addımdır. Daha uyğun olanı, vaxt, enerji, status və puldur. Yəni ilk öncə
vaxtınızı, zamanınızı ortaya qoymalısınız. Bu müddətdə enerjinizdən maksimum istifadə etməlisiniz. Bunları
bu Ģəkildə davam etdiyinizdə uğurlu bir status qazanmıĢ, cəmiyyətdəki sosial rolunuzu müəyyənləĢdirmiĢ
olursunuz. Sonra isə pul məsələsi həll olunur. Unutmaq lazım deyil ki, pul qazanmağın bir çox üsulları vardır
və o üsullar sizdən böyük tələblər istəyir. Lider olub çox pul qazanmaq isə sizdən yalnızca vaxt və enerjinizi
tələb edir.(2,s.95)
Liderlik və ya idarəçilik, hansı daha vacibdir? Liderlik nadir insanlara xas olan, anadangəlmə
xüsusiyyətdir. Həyat tərzi və keçmiĢdə qazandığı təcrübələr liderliyi meydana gətirər. "Lider" sözü
ingiliscə "leader" sözündən götürülmüĢ "bələdçi", "idarəedici", ―rəhbər‖ mənalarını daĢıyır.Çox
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zaman idarəedicilik və liderlik bir-biri ilə qarıĢdırılır, lakin bunların ikisidə çox fərqli anlayıĢdır.
Ġdarəçilik, sonradan öyrənmə yolu ilə əldə olunur. Liderlik isə insanların daxilindən gəlir. Ġdarəçilik
üçün bir insan təhsil ala bilər, idarəçiliyin bütün sistemlərini mənimsəyə bilər və nəhayət
təcrübələrlə bu insan çox gözəl bir idarəçi ola bilər.
Lakin liderlik haqqında nə qədər təhsil, məlumat alınsa da, nə qədər bu barədə danıĢılsa da
lider olmaq üçün bunlar yetərli olmaya bilər. Lider təsir edən, idarə edən, gözəl örnəklər verə bilən,
cəmiyyətə yararlı olanı aydın sezmək yolu ilə düzgün qiymətləndirən, məsuliyyətlə, ağılla davranan,
düzgün yol göstərməyi bacaran insandır. Lider baĢqalarından aldığı bilik və təcrübələrlə bilikli ola
bildiyini, ancaq sadəcə öz ağlı ilə ağıllı ola bildiyini bilir. Bu səbəblə ətrafındakılarla məsləhətləĢər,
lakin son qərarı bütün məsuliyyəti üzərinə götürərək özü qərar verər.(1,s.211)
Sahib olduğu güclü dəyərlər sayəsində ətrafında yaratdığı xarizmatik nümunəvi insan və əsaslı
davranıĢları ilə digər insanlar üçün bir ideal insan modeli olmasına yol açar. Lider həmçinin tolerant
və xoĢ xasiyyət bir insandır. Hər kəslə tolerant davranır və hər kəslə də sərhəd saxlayır. Sevgi
göstərən hər hansı bir insan qarĢısındakından sevgi görməyə bilər, ancaq hörmət göstərən hər hansı
bir lider qarĢısındakından mütləq mənada hörmət görür. Bugünün birləĢmiĢ dünyasında liderlik bilik və
təcrübəsi getdikcə artan bir möhtərəmlik qazanmaqdadır.Bugün insanlar mükəmməlliyi əldə etmək
mənasında liderliyi təĢviq etməkdədirlər.Ġdarəetmə, iĢçilərin vəziyyətini düzəltmək və tam məhsuldar hala
gəlmələrini təmin etmək üçün onları təĢviq etməyə kafi əhəmiyyəti verə bilməməkdədir.Bu məzmunda təsirli
bir liderin idarəsindəki rəhbərlik maksimum səmərəni əldə etməyi təmin edəcək.
Dünya var olduğundan bəri insanlar hər zaman bir liderin ətrafında toplanmıĢ və onun yönləndirmələri
istiqamətində müvəffəqiyyətə ya da ziyana uğramıĢlardır.Liderler cəmiyyətləri ya da birliyi hərəkətə keçirən,
onlara missiya yükləyən insanlardir.Lider nə qədər təsirli olursa o qədər doğru, mütənasib olaraq
müvəffəqiyyət qaçınılmazdır.Bunu unutmamalıyıq ki, liderlər lider olaraq doğulmazlar, onlar yaradılır. YaxĢı
edilməsi lazım olan Ģey sizcə də ortada deyilmi? Hər insan olduğu ictimai mühitdə bir lider ola bilər.O
zaman edilməsi lazım olan təsirli bir lider olmaqdır.(3,s.127)
Bir Liderin əvəzolunmaz xüsusiyyətləri:
Lider adam- IĢ mühitində baĢqalarının xidmətində olmağa hazırdır,baĢqalarından xidmət almaq kimi bir istəyi
yoxdur.
- Təvazökar və dürüstdür.
- Bütün sualların cavabını bilməz, hansı sualları soruĢacağını bilər.
- Düzgün fikirləri, mənbələri və insanları bir yerə yığar. Onlara nəzarət etməyə çalıĢmaz.
- Fürsətlər yaradar, maneələri aradan qaldırmaq üçün çalıĢar.
- Xaosda sabitliyini qoruyar,qarıĢıqlıqda Ģəffaflığını.
- Acgözlük və eqo ilə davranıĢlarının dəyiĢməsinə yol verməz.BaĢqalarını dinləyər,özü az danıĢar.
Liderlik- Insanın davranıĢlarıyla hər gün bir az da artıq qazanılır.Liderlik-titrinizdə müdir yazmasıyla
reallaĢmaz.
- Bir yoldur, hədəf deyil.
- Bir prosesdir,nəticə deyil.
Liderdə cəmlənməli olan digər xüsusiyyətlər hansılardır? Bu suala cavab olaraq aĢağıdakı
xüsusiyyətləri qeyd edə bilərik.
Enerji: lider, birlikdə çalıĢdığı Ģəxslərin istəklərini, hətta daha çoxunu etməyə istəkli olmalıdır.
Onlardan daha çox iĢləmək, düĢünmək, təhlükəyə sinə gərmək, hər kəsdən çox yük yüklənmək
məcburiyyətindədir. Amma o, bunu sevərək edir və məcburiyyətdə qalırmıĢ kimi davranmaz.
Maraq: Ġnsanlar özlərinə və problemlərinə həqiqətən maraq göstərdiyinə inanmadıqları
kimsənin arxasından getməzlər. Lider arxasından gələnləri yaxĢı tanımalı, onları qəmgin olmamağa
sövq etməli, onların yaradıcılığını ortaya çıxarmalıdır. Ġnsanların hər birinin nə ilə motivasiya
olduğunu öyrənər, iĢin hansı yanından zövq aldıqlarını, güclü və zəif yanları olaraq nələri
gördüklərini hər biri ilə ayrı ayrılıqda müzakirə edər.
Nəzarət bacarığı: Lider kontrolu bacarandır. Lider, hər nə qədər hadisələrin içində olsa da
hadisələrin axınına özünü salmaz, hər zaman üçün onun bir tərəfi hadisələrin xaricində nəzarətçi
rolundadır. Lider həmiĢə situasiyaya kənardan baxmağı bacarmalı, situasiyanın qurbanına
çevrilməməli və situasiyanı özünə tabe etməyi bilməlidir. Hadisələr içində öhdəliyində olanları
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təqib edər və iĢin öhdəsindən gəlmək tərzlərini güclü təqib sezgisiylə izlər. Müvəffəqiyyətli
nəticənin fərdlərin (komandanın hər bir üzvünün) ortaq zəhmətinin və müvəffəqiyyətinin bəhrəsi
olduğunu görüb, hər üzvün doğru yolda və doğru hədəfdə olmasına köməklik göstərər.(5,s.153)
Ġstəkli olmaq: Uzun iĢ saatları liderlik mövqeyinin gərəyidir. Lider, keçmiĢin rahatlığını
düĢünməz, onun üçün əhəmiyyətli olan Ģey gələcəyin gətirəcəyi müvəffəqiyyət və insanların üzündə
görəcəyi bacarmaq sevincidir.
Ġdarəçilik: Ġnsanlar təriflənməkdən və təqdir edilməkdən xoĢlanarlar. Liderlər –insanları hər
kəsin içində tərifləyər, motivasiya verər, görülən hər bir iĢi qiymətləndirər və əldə olunan hər bir
uğura görə təbrik etməkdən çəkinməzlər. Lakin lazım olduğunda da xəbərdarlıqdan etməkdən də
qaçmamalıdırlar. Amma xəbərdarlıq iĢini yerinə yetirərkən qəlb qırıcı olmamalı, hədəfdən
yayınmalardakı faktlara vurğu edilməlidir. Ġnsanlar arasında doğulacaq olan qarĢıdurmaları
görməməzlikdən gəlməməli, anında müdaxilə etməli, performansa təsir etmədən mütləq həllinə
çatmalıdır.
Özünü Yeniləmə: Sürətli dəyiĢən dünya liderin davamlı olaraq yeni məlumatlara yiyələnməsini
və özünü davamlı inkiĢaf etdirməsini zəruri edər. Lakin bir liderdən hər Ģeyi bilməsi
gözlənilməzdir. Lider, özündən daha məlumatlı Ģəxslərin məlumatlarını ortaq məqsəd istiqamətində
istifadə etməsi üçün insanları təĢviq edən adamdır. Güclü liderlik insanların güclü motivasiyası və
hədəf istiqamətində bir-birlərini inkiĢaf etdirmək səviyyəsi ilə də ölçülə bilir.
Zamanını seçmək: Lider, köhnəlmiĢ düĢüncələrə iliĢib qalmadan onları bir kənara buraxıb, yeni
fikir və məsləhətlərə açıq olmalı, özünü davamlı yeniləməlidir.
BaĢa düĢülən olmaq: Lider hökmünü məntiq çərçivəsində verməli, öz düĢüncələrinin
alternatiflərini müqayisə etməli və ondan sonra qərar verməlidir. DüĢüncələrini açıq və aydın
Ģəkildə ifadə etməlidir.
Ġnanmaq: Bir lider, yanındakı adamlarına və onları yönəltdiyi məqsədə inanmaq
məcburiyyətindədir. Özünün inanmadığı bir Ģeyə, yanındakılarıda inandırmaq və səhvlərinə ortaq
etmək səhvinə düĢməməlidir. Amma inandığı bir Ģeyində arxasından sonuna qədər bütün təhlükələrə
baxmayaraq getməlidir.
Güclü xarakter: Liderlər – stressli və gərgin vəziyyətlərdə mühiti ələ almağı bacaran insandır.
Bütünlüklə hadisələrə baxan, tənzimləyici rolunu boynuna götürən, qarĢılaĢdığı çətinliklərə
müdriklik və soyuqqanlılıqla yaxınlaĢan kəslərdir.
Çətinliklərdən qorxmamaq: Lider, zamana nəzarət edən, zamana qarĢı təsirli qərar alan və
çətinlikləri məğlub etməyi sevən adamdır. O, ən çətin görünən problemləri həll etməkdən zövq alan
və o, bu inancı insanlara yayan adamdır.
Həvəs: Lider, hər zaman aktiv və enerjili adamdır. O, əksəriyyətlə optimist və dəyiĢiklik
yaradar. Ümumiyyətlə dinamikdir, yerində dayana bilməz, hər zaman üçün yeni bir Ģeylər yaratmaq
üçün yorulmadan qətiyyət göstərər.
ġüurluluq: Hər zaman üçün mükəmməlliyə istiqamətli yüksək standartları və ən yaxĢını etməyə
istiqamətli yüksək daxili istəyi vardır. Öz içində isə, daima daxili intizamını qorumağa istiqamətli
Ģüurlu davranıĢ və əxlaqi dəyər nümayiĢ etdirər.
Məsuliyyətlilik: Lider, Ġctimai olaraq məsuliyyətli bir quruluĢdadır. BaĢqalarının
məsuliyyətinin üzərində olduğunun Ģüuruyla hərəkət edər. Bu xüsusiyyət ona hadisələrə qarĢı güc
verər.
Fikri güclülük: YaxĢı lider praktikdir, məntiqlidir və hədəfə istiqamətlidir. Emosional hisslərə
özünü qapdırıb hərəkətə keçmə meyli aĢağıdır, tənqidlərə qarĢı dayanıqlıdır. Tənqidi inkiĢafının
parçaları olaraq görər. Özünə inamı olduqca yüksəkdir.
Komanda ġüuru: Komanda Ģüuru yaradan hər lider güclü lider deyil. Əhəmiyyətli olan
komanda Ģüurunun həmrəylikçi quruluĢda olması və komandanın qərarlara təsirli iĢtirakının təĢkil
edilməsidir. Güclü lider, öhdəsindəki fərdləri komanda ruhu içində yaradıcı edən liderdir.
Liderin həyatında bu Ģərtlərdən biri və ya daha çoxu bir neçə ay və ya daha çox tapılmaya bilər.Bütün
insanların müvəqqəti sağlamlıq və Ģəxsi problemləri ola bilər.Öyrənmə motivasiyaları da azala bilər.Ancaq
xroniki xəstəliyi və ya evində problemləri olan biri davamlı, ən yaxĢı performansı əldə edə bilməz.Bu, o
adamın özünə yönəlməsinə yol açaraq, təsirli olmasına mane olur.Sağlamlığı və Ģəxsi həyatı baxımından ən
yaxĢı biri həyatı boyunca özünü inkiĢaf etdirməyə həsr etmədiyi müddətcə lider ola bilməz.ġəxsi inkiĢaf və
tərəqqi durduğunda liderlər köhnə bir maĢın qədər modası keçmiĢ olar.(6,s.76)
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Nəticə olaraq; Lider olmaq demək "Bundan sonra qrupun bir üzvü olmadığınızı bilmək və bir zamanlar
davam etdirdiyiniz və zövq aldığınız qrupsal əlaqələri bitirməyiniz‖ deməkdir.Məsuliyyət altına girdiyinizdə
"Xeyr‖ deyə bilməli, intizamı təmin edə bilməli və bəzi insanlar tərəfindən xoĢ qarĢılanmayacaq qərarları
verə bilməlisiniz. Köhnə yoldaĢlarınız tərəfindən rədd edilmə, tez-tez sonradan haqqınızda fikir irəli sürülmə
və arxanızdan danıĢılmaq riskləriylə qarĢı-qarĢıyasınız.
Zirvədə Yalnızlıq! Əgər bu sizi narahat edirsə, idarə sizə görə olmaya bilər.
Liderlik bütün bunlara dəyərmi? Bu sizin Ģəxsiyyətinizə və həyatdan gözləmələrinizə bağlıdır.Hər insan
xeyrini və zərərini dartaraq bir lider olub, ola bilməyəcəyinə qərar verməlidir.Mənə görə liderlik bunların
hamısına, hətta daha da çoxuna dəyər.
Ümumiyyətlə isə , lider ola bilmək üçün insanın özünü, yaxın və uzaq çevrəsini bir birinə tam
Ģəkildə bağlaya biləcək bir hədəfi olmalıdır. Hədəfinizin nə olduğunu bilmirsinizsə, gördüyünüz iĢin
zaman itkisindən və daha baĢdan müəyyən müvəffəqiyyətsizlikdən kənar mənası olmaz. Liderlər
insanlara nəyi etməli olduqlarını deyərək rəhbərlik etməməlidirlər. Əvəzində liderlər insanların onlara kömək
etməyi istəmələrinə səbəb olmalıdırlar. Bunun əsas hissəsi baĢqalarına yardım etmək üçün Ģəxsi istəklərinizi
təkmilləĢdirməkdir. BaĢqaları sizin onlara kömək etmək istədiyinizi düĢündükdə onlar da öz növbəsində sizə
yardım edəcəklər.(9,s.225)
Mən nə qədər uzağa hədəf qoya bilərəm?
―Mən kiməm ki böyük hədəflərim olsun, böyük ideyaların dalınca qaçam, mənə icazə
verməzlər, məni bu yolda əngəlləyərlər, mənə kiçicik hədəflər bəs edər ― deyən bir insanın liderlik
yolundakı qətiyyəti nə qədər təsirli ola bilər ki?
Mən kimdir? Mən - Özünə inamdan baĢlayır. Özünə inam, içində olunan mühitin fərdi necə
qəbul etdiyindən, o fərdin özü ilə əlaqədar qəbulunun yəni edə biləcəklərinin daxili qərarıdır. Çin
dilində öyrənə bilərəmmi? Qətiyyətlə, dayanmadan ―bəli‖ deyə bilirikmi? Özünə inam üçün ehtiyac
olan vacib element Etibardır. Etibar - verilərək alınan bir Ģeydir. Yalan söyləməyib, etdiyini
gizləməyərək, hərəkətlərimizlə əks etdirərik qarĢımızdakı insana. Və 'SEVGĠ' bizə xəyallarımızın
kənarında bir yol açan, motivasiyamızı artıran, sehrli bir dünya. Sevgi, yalnız söyləyərək verilməz,
bunun üçün davranıĢlarımızla da dəstəkləməyimiz lazımdır. lider baĢqalarını hərəkətləndirə bilən,
düĢüncə üfüqü geniĢ, yaxĢı bir dizaynerdir.Liderin bu tərifi iki əhəmiyyətli ölçüyə malikdir;
- Gələcəyə istiqamətli bir məqsəd yaratma.
- Ġnsanlara bu məqsədi həyata keçirmək üçün təsir.
BaĢqalarına liderlik etmək üçün lazımlı Ģərt təbii və içdən olmaqdır.Ġnsanları müvəffəqiyyətli bir
Ģəkildə idarə etmək üçün təklif edilən "texnikalar‖ bəzən iĢə yaramaya bilər. Lideliyin 5 mərhələsi bunlardır.
Liderliyin 1-ci və ən alt mərhələsi Position adlanır.Hansı ki,hmaçı bu məhələdən baĢlayır.Bu
mərhələnin açıqlaması səlahiyyətlərdir.Ġyerarxiyaya görə sizdən aĢağıdakı vəzifədə olanlar sizə bir müdür
kimi yanaĢırlar.Amma bu lideliyin təməlidi.Bu liderliyin vəzifə olaraq əldə olunmasıdır.Birinci mərhələnin
üstünlüyü,liderliyimizi öyrənməyimiz və Ģəkilləndirməyimiz üçün imkan verir.Bu mərhələnin mənfi
xüsusiyyəti iĢçilərin yalnız liderlərinə vəzifyə görə rəhbər demək məcburiyyətində qalmasıdır.Buna görə
iĢçilər effektiv çalıĢmırlar.(4,s.54)
Lideliyin 2-ci mərhələsi isə,icazə mərhələsidir.Bu mərhələnin açar sözü əlaqə və münasibətlərdir.Biu
mərhələdə iĢçilər rəhbərliyin qərarlarına özləri istədiyi üçün əməl edəcəklər.Birinci mərhələdən fərqi isə
iĢçilərlə olan münasibətlərdir.Münasibət qurmağa baĢladıqda komanda ilə daha münasibət qurulur.Ġnsanlarla
münasibət liderliyin özəyidi.Liderlik münasibətlər üzərində qurulmalıdır.Əgər düzgün münasibətlər yoxdursa
deməli siz lider olmayacaqsınız.2 mərhələdə liderliyin 3 xüsusiyyəti var. Lider yaxĢı dinləmək qabiliyyətinə
malik olur,2-ci onlar yaxĢı müĢahidə edirlər.3-cü liderlər öyrənirlər.
3-cü mərhələnin açar sözü nəticələrdir.Bu mərhələdə lider komanda üzvlərinə dəstək olurlar.Lider bu
mərhələdə daha effektiv olur.Lider komanda üzvlərinə örnək olur.Bu səbəbdən iĢ daha yaxĢı alınır.ĠĢçilər
nümunə götürür liderdən.Liderin yardıcılıq xüsusiyyətləri bu mərhələdə daha aydın görüür və iĢ daha asan
həll olunur.
4-cü mərhələ komanda yoldaĢlarını inkiĢaf etdirmə mərhələsidir.ġirkətdə iĢləyən iĢçilər inkiĢaf
etdikcə,iĢçilr də inkiĢaf edir.Bu Ģirkətin üstünlüklərini artırır.ĠĢ daha məhsuldar görülür.Komandada
motivasiya,yaradıcılıq yüksəlir.Bacarıqdüzgün iĢçini iĢə götürmək yox onu düzgün sahəyə
mövqeləndirməkdir.
Liderlikdə 5-ci mərhələ zirvə mərhələdidir.Açar söz isə hörmətdir.Liderlik insanlara təsir
etməkdir.Düzgün təsir etməkdir.Lider olan adama hamı hörmət bəsləyir.Gördükləri iĢə görə.Etdiklərinə
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görə.Bu mərhələyə çatmıĢ adam artıq əsl liderdir.
Bu dünyadakı hər kəsin öz hədəflərini seçmə və arxasından getmə haqqı vardır. YaxĢı bir lider,
nəyi bacarmaq istədiyini bilir. Hara getmək istədiyini də, niyə oraya çatmaq istədiyini də yaxĢı bilir.
Bunun üçün insan özünə inam hissi ilə baxması və ətrafına güvən və sevgi verməsi lazımdır. Bir
lider olaraq, bir baĢqasının sizin üçün hədəf seçməyini gözləməyin! ĠĢarə gözləyən adamın lider ola
biləcəyindən Ģübhələnmək üçün kifayət qədər səbəb var deməkdir. Böyük hədəflərə çatmanın yolu
böyük məqsədləri kiçik addımlara bölmək və hər gün bir addımını reallaĢdırmaqdır. Bacardığınız
hər addım, etdiyiniz hər irəliləmə bir sonrakı irəliləyiĢ üçün lazımlı olan inam və istəyi yaradacaq.
Ən pis nəticəni qəbul edən, ən yaxĢı nəticəni əldə edəcək. Çünki problemlə ən yıxılmaz cəsarətlə
boğuĢduğunuz o an - ən pis nəticəni gözə aldığınız andır.(7,s.162)
Heç bir əsgər ölməkdən qorxmayan əsgər qədər qorxuducu ola bilməz. Və unutmayın ki , kiçik
hədəflər üçün xərcləyəcəyiniz səy böyük hədəflər üçün xərcləyəcəyiniz səydən az deyil. Siz qalxın
və gedin, kölgəniz hökmən arxanızla gələcək. Ulu Öndər Heydər Əliyev bütün dünyada Ģöhrət qazanmıĢ
Ümummilli Siyasi Liderdir. Liderlik xüsusiyyətlərini Ona Tanrı özü bəxĢ etmiĢdir. Milli Məclisin Sosial
Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli yazır: "Siyasi elitanın ən mühüm elementi siyasi liderdir.
Məhz siyasi lider hakimiyyət və idarəçilik sistemini fərdiləĢdirərək müvafiq hakimiyyəti bütün cəmiyyətin və
ya vətəndaĢ qruplarının nəzərində təcəssum etdirir. Yəni siyasi lider digər keyfiyyət və məziyyətləri ilə
yanaĢı, siyasi elitanı təĢkil edən digər Ģəxslərdə fərqlənən xüsusi, spesifik bir fenomen-malik olmalıdır.
Heydər Əliyev dünya siyasi arenasında özünü məhz belə lider kimi göstərdi. Ġstər Azərbaycana baĢçılıq
etdiyi bütün dönəmlərdə, istər Moskvada SSRĠ kimi nəhəng və qüdrətli bir dövlətin ən yuxarı hakimiyyət
eĢalonunda yüksək rəhbər vəzifələr daĢıdığı vaxtlarda, istərsə də, çox qısa zaman kəsiyində iĢsiz qaldığı
zamanda Heydər Əliyev sadə adamlardan tutmuĢ ən böyük siyasi xadimlərin də etiraf etdiyi kimi, əlahiddə
istedad, və dühası baxımından həmiĢə fərqlənmiĢdir. fərqlənirdi.
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münasibətlər sistemindəki mövqeyini gücləndirir.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В процесс урегулирования Aрмяно-Aзербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта вовлечены самые авторитетные международные организации такие как, ООН, ОБСЕ, Совет Европы,
СНГ и др. С помощью вышеназванных организаций Азербайджанская Республика стремится решить
армяно-азербайджанский, Нагорно-Карабахский конфликт и укрепить свое положение в системе
международных отношений.
Ключевые слова: конфликт, Нагорный Карабах, организация, оккупационная политика
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BASIC PRINCIPLES OF FOREIGN POLICY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC AND
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
The process of regulation of Armenian-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh conflict involves such
international organizations as UN, OSCE, Council of Europe, CIS etc. With the help of the above mentioned
organizations, the Azerbaijan Republic aspires to solve ArmenianAzerbaijan, Nagorno-Karabakh conflict
and strengthen the position in the system of international relations
Key words: conflict, Nagorno-Karabakh, organization, occupying politics
MünaqiĢələrin tənzimlənməsində beynəlxalq təĢkilatların rolundan danıĢmazdan əvvəl münaqiĢələr
haqqında qısa məlumat vermək istərdik. P.A.Tsıqankov münaqiĢələri Ģəxsiyyətlər, qruplar, dövlətlər arasında
olmasından asılı olaraq daxili və xarici tiplərə bölür (6,409). Daxili münaqiĢələr qrup daxilində, dövlət
daxilində baĢ verə bilər. Xarici münaqiĢələr isə dövlətlər arasında ərazi iddiaları, diplomatik mübahisələr,
iqtisadi ziddiyyətlər üzündən baĢ verə bilər və münaqiĢələr müxtəlif formalarda təzahür edə bilər. Bu əsasən
zorakı – yəni hərbi toqquĢma, müharibə və qeyri-zorakı yəni diplomatik notalar, iqtisadi sanksiyalar formasında
olur. MünaqiĢənin zorakı formasında təzahürü zamanı müxtəlif metodlar tətbiq edilir ki, bunların sırasında: 1)
genosid – yəni dövlət tərəfindən sanksiyalaĢdırılmıĢ sistemli, kütləvi Ģəkildə hər hansı bir etnik qrupun məhvi
(8, 7): məsələn, Ermənistan tərəfindən törədilən Xocalı faciəsi; 2) etnik deportasiya, yəni bir etnik qrupun öz
yaĢadıqları doğma torpaqlarından kütləvi Ģəkildə qovulması: məsələn, azərbaycanlıların Ermənistandan zorla
deportasiya edilməsi; 3) məcburiyyət metodu: süni stimullaĢdırılan assimilyasiya; 4) konsensus metodu:
inteqrasiya və multikulturizm siyasəti; 5) ərazi metodu: narazi etnik qrup dövlətin tərkibindən ayrılır: məsələn,
Dağlıq Qarabağda olduğu kimi – daxili sesessiya (ayrılma). MünaqiĢələrin qarĢısını həm dinc yolla, həm də
hərbi yolla almaq olar. MünaqiĢənin dinc yolla həlli zamanı müxtəlif vasitələrdən – araĢdırma, danıĢıqlar,
barıĢdırma, beynəlxalq arbitraj, vasitəçilikdən istifadə olunur. MünaqiĢələrin həllində dövlət sərhədlərinin
pozulmazlığı, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və beynəlxalq mübahisələrin dinc yolla həlli prinsiplərinə dövlətlər
əməl etməlidirlər. 1975-ci il ATƏMin Yekun aktında sərhədlərin pozulmazlığı prinsipinin əsas məzmununu
aĢağıdakılar təĢkil edir: 1) mövcud sərhədlərin beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq hüquqla müəyyənləĢdirilmiĢ
qaydada tanınması; 2) mövcud anda və gələcəkdə hər hansı bir ərazi iddialarından imtina edilməsi; 3) bu
sərhədlərə zor iĢlətmə və ya zor iĢlətməklə hədələmə də daxil olmaqla istənilən qəsdlərdən imtina edilməsi (2,
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72-73). Sərhədlərin pozulmazlığı prinsipi ilə yanaĢı dövlətlərin ərazi bütövlüyü yaxud ərazi toxunulmazlığı
prinsipi də mövcuddur ki, bu da BMT-nin 1945-ci ildə qəbul edilmiĢ Nizamnaməsində öz əksini tapmıĢdır.
BMT Nizamnaməsinin 2-ci bəndinin 4- cü maddəsində bildirilir ki, «hər bir dövlət istənilən digər dövlətin və
ya ölkənin milli vəhdətini və ya ərazi bütövlüyünü tam və ya qismən pozmağa yönəldilmiĢ istənilən
hərəkətlərdən çəkinməlidir». Həmçinin «ĠĢtirakçı dövlətlər hər hansı bir iĢtirakçı – dövlətin ərazi bütövlüyünə
hörmət bəsləyəcəklər, o cümlədən zor iĢlətməkdən və ya zor iĢlətməklə hədələməkdən çəkinəcəklər. ĠĢtirakçı
dövlətlər bərabər dərəcədə, beynəlxalq hüququ pozaraq bir-birinin ərazisini hərbi iĢğal və ya ilhaq obyektinə
çevirməkdən, birbaĢa və ya dolayı yolla hər hansı bir zor iĢlətmək tədbirindən çəkinəcəklər. Bu qəbildən olan
heç bir iĢğal və ilhaq qanuni sayılmayacaqdır» (2, 74- 75). ATƏM-in Yekun aktında da bu prinsip öz təsdiqini
tapmıĢdır. Beynəlxalq mübahisələri dinc yolla həll etmək prinsipi BMT Nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 3- cü
bəndində göstərilir: «TəĢkilatın bütün üzvləri öz beynəlxalq mübahisələrini elə Ģəkildə həll edirlər ki,
beynəlxalq sülhü, təhlükəsizliyi və ədaləti təhlükə altına qoymasınlar». Bundan əlavə BMT Nizamnaməsinin
33 maddəsinə əsasən, «mübahisədə iĢtirak edən tərəflər mübahisəni, hər Ģeydən əvvəl, danıĢıqlar, müayinə,
vasitəçilik, barıĢdırma, arbitraj, məhkəmə əməliyyatı, regional orqanlara və ya saziĢlərə müraciət etmək yolu ilə
və ya özlərinin seçdikləri baĢqa dinc vasitələrlə həll etməlidirlər» (2, 76). Qeyd edək ki, ATƏM-in (ATƏT)
1991-ci il Vallettadakı (Malta) MüĢavirəsinin Yekun sənədində Avropada xüsusi orqan - «Mübahisələrin
nizama salınması üzrə ATƏM mexanizmi» nəzərdə tutulmuĢdu. Bu mexanizm barıĢdırma orqanı kimi
fəaliyyətdir. Ümumiyyətlə, son illərdə beynəlxalq mübahisə və münaqiĢələrin dinc vasitələrlə həllinin xüsusi
çəkisi artmıĢdır. Ermənistan – Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsində Ermənistan yuxarıda bəhs etdiyimiz
prinsipləri kobud surətdə pozmuĢdur. Ermənistan xalqların «öz müqəddaratını təyin etməsi prinsipini» əsas
götürərək «Dağlıq Qarabağ xalqının» müstəqil suveren olmasını iddia edərək, bunu Dağlıq Qarabağ xalqının
Azərbaycana qarĢı müharibəsi və Azərbaycanın daxili problemi kimi qələmə verməyə çalıĢır. Məlumdur ki,
Dağlıq Qarabağda Ermənistanın hərbi birləĢmələri (Rusiyanın köməyilə) müharibə aparıb və indi də orada
qalmaqdadır. Ermənistan ordusunun baĢqa bir dövlətin ərazisində olması artıq iĢğalçılıq faktını təsdiq edir və
«Dağlıq Qarabağın ordusu» da milli-separatçı terror aksiyalar ilə məĢğul olmuĢ, indi də bu terror davam edir.
Ermənistanın «Xalqların öz müqəddaratını təyinetmə hüququnu» əsas götürməsi siyasi avantüradan baĢqa bir
Ģey deyildir. BMT Nizamnaməsinin 1-ci maddəsinin 2-ci bəndi, 55-ci maddəsi, BMT BaĢ Məclisinin 14 dekabr
1960-cı il tarixli 1514 (XV) saylı qətnaməsində, 1970-ci il Bəyannaməsində öz əksini tapmıĢ bu prinsipin
xalqların vəzifəsi yox, hüququ olduğu bildirilmiĢdir. Öz müqəddəratını təyin etmə suveren dövlətlərin ərazi
bütövlüyü və siyasi vəhdətinin ziyanına olaraq separatçılıq mövqeyindən həyata keçirilməməlidir. 1960-cı il
qətnaməsində göstərilir ki, bu hüquq xalqlara siyasi statusunun sərbəst olaraq təyin edilməsi, öz mədəni və
iqtisadi inkiĢafını həyata keçirməsi imkanı verir, lakin məhz ərazi bütövlüyünün dağıdılmasına yönəlmiĢ hər
hansı bir cəhdin BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsipləri ilə bir yerə sığmadığı qəti Ģəkildə təsdiq edilir.
Beləliklə, Ermənistan tərəfinin siyasi alver alətinə çevirdiyi bu məsələnin heç bir hüququ əsası yoxdur.
Həmçinin söhbət «xalqın öz müqəddəratını təyin etməsindən gedirsə», erməni xalqı artıq öz müqəddəratını
1920-ci ilin noyabrında Sovet Rusiyasının köməyi ilə təyin etmiĢ və Azərbaycan torpaqları hesabına
Ermənistan SSR adlı respublika qurmuĢdu. Dağlıq Qarabağda yaĢayan erməniləri isə ayrıca bir xalq, yaxud
millət kimi qəbul etmək düzgün deyildir. Onlar Azərbaycanda yaĢayan digər xalqlar kimi sadəcə Azərbaycan
Respublikasının əhalisidir. Dağlıq Qarabağ ərazisi isə Azərbaycan Respublikasının inzibati tərkib hissəsidir
(Azərbaycan Respublikasına daxil olan inzibati ərazi vahidləri kimi, məsələn: Naxçıvan Muxtar Respublikası
və s.) Beləliklə, Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi «öz müqəddaratını təyin etmə»nin hüququ subyekti olması
qeyri-mümkündür. Xüsusilə, qeyd etmək lazımdır ki, münaqiĢəyə qədər Dağlıq Qarabağ ərazisində
azərbaycanlılar da yaĢamıĢdır və məhz azərbaycanlılar Qarabağın yerli aborigen əhalisidir. MünaqiĢə
nəticəsində Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisi ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz qalaraq qovulmuĢlar.
Məhz buna görə də «öz müqəddəratını təyin etmə»dən danıĢarkən Dağlıq Qarabağda yaĢamıĢ və oradan
qovulmuĢ azərbaycanlıları da nəzərə almaq lazımdır. Hər iki xalqın «öz müqəddəratını təyin etdiyi üçün», hər
iki xalqın suveren dövləti olduğu üçün, bu prinsipdən sui-istifadə etməsi beynəlxalq hüququn normalarına
sığmır və bu qanundan kənardır. Hər iki xalqın nümayəndəsi Dağlıq Qarabağın əhalisidir. Bu əhalinin
(azərbaycanlı və erməniləri) xalq kimi hüquqi subyekt olduğunu ehtimal etsək belə, yenə də sərhədlərin
pozulmazlığı, ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı prinsiplərinə əməl edilməməsi beynəlxalq hüququn
normalarının pozulması deməkdir. Bu həm də 1970-ci il Bəyannaməsinin yuxarıda göstərilən Ģərtlərinə əməl
edilməməsidir. Həmçinin dünyada, beynəlxalq hüquq təcrübəsində bir xalqın iki dəfə və ya çoxsaylı Ģəkildə
«öz müqəddəratını təyin etmək» kimi nümunəsinə rast gəlinməmiĢdir. SSRĠ-nin dağılması ərəfəsində Dağlıq
Qarabağın erməni deputatlarının 1991-ci il sentyabrın 2-də qanunsuz olaraq Dağlıq Qarabağ Respublikasını
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elan etmələrini erməni tərəfi 3 aprel 1990-cı il tarixli «Müttəfiq respublikanın SSRĠ-dən çıxması ilə əlaqədar
məsələlərin həlli qaydası haqqında» qanunla əsaslandırır (5, 41;7). Lakin bu prosesin özü çoxmərhələli,
referendum yolu ilə həll edilən olduğu və SSRĠ xalq deputatları qurultayı tərəfindən məsələyə baxıldıqdan
sonra qərar çıxarıldığı üçün heç bir müttəfiq respublika sözügedən qanundan istifadə etmədi. Üstəlik 1991-ci il
noyabrın 26-da Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti «Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətini ləğv etmək haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununu qəbul etdi (9). Qanunda DQMV-nin
Ermənistan rəhbərliyinin əlində alətə çevrilərək Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü
üçün real qorxu törətdiyi, Qarabağın dağlıq hissəsində Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarını bərpa
etmək, qanunsuz yaradılmıĢ silahlı dəstələri tərk-silah etmək, Azərbaycan Respublikasının vətəndaĢlarının
hüquqlarını, azadlığını və ləyaqətini qorumaq, millətlərarası münasibətləri nizama salmaq zərurəti əsas
götürülərək Azərbaycan Respublikasında «Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması haqqında»
Azərbaycan Mərkəzi Ġcraiyyə Komitəsinin 1923-cü il 7 iyul tarixli Dekreti və ―Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
haqqında‖ Azərbaycan SSRĠ-nin 1981-ci il 16 iyun tarixli Qanunu qüvvədən düĢmüĢ hesab edildi. SSRĠ
dağıldıqdan sonra isə məsələyə beynəlxalq-hüquq doktrinası əsasında (uti possidetis juris) baxılır ki, bu da «hər
hansı bir vəziyyətdən asılı olmayaraq öz müqəddəratını təyinetmə hüququ müstəqillik zamanı (uti possidetis
juris) mövcud olan sərhədlərin dəyiĢməsini özündə cəmləĢdirə bilməz» (4, 97). Bundan belə bir nəticəyə
gəlmək olar ki, Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdiyi vaxtdan (Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla)
Azərbaycan SSRĠ-nin keçmiĢ inzibati sərhədləri beynəlxalq sərhədlər sayılaraq beynəlxalq hüquqla qorunur.
Azərbaycan tərəfi məhz yuxarıda qeyd olunan beynəlxalq hüququn normaları çərçivəsində münaqiĢənin həll
edilməsini istəyir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ġ.Əliyev bu barədə fikir bildirərək söyləmiĢdir:
«Dünyada muxtariyyat sahəsində müsbət təcrübə mövcuddur. Avropada, xüsusilə çoxlu milli azlıq və
muxtariyyatlar vardır. Milli azlıq olmaq hələ dövlətin bir hissəsini qopararaq yeni dövlət yaratmaq hüqüquna
malik olmaq demək deyildir. Bu bizim konstruktiv mövqeyimizdir, bizim təklif edə biləcəyimiz
maksimumdur» (3). Azərbaycan beynəlxalq təĢkilatlara BMT, ATƏT, Avropa Birliyi, Avropa ġurası, Ġslam
Konfransı TəĢkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi və s. təĢkilatlara üzv olaraq fəal xarici siyasət yeridir, həmçinin
bu təĢkilatların vasitəsilə Ermənistan – Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsini həll etməyə çalıĢır.
Azərbaycan həmçinin NATO ilə də əməkdaĢlıq edir. Bu təĢkilatlar xüsusilə BMT, ATƏT və NATO yarandığı
gündən bu günə qədər bir sıra münaqiĢələrin nizamlanmasında yaxından iĢtirak etmiĢ və münaqiĢələrin həllinin
dinc vasitələrlə həyata keçirilməsinə üstünlük vermiĢlər. Hər hansı bir münaqiĢənin beynəlxalq hüququn
normalarına uyğun həll edilməsinin təminatçısı olan bu beynəlxalq təĢkilartlarla əməkdaĢlıq etmək Azərbaycan
üçün zəruridir. Çünki Ermənistan – Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllində beynəlxalq təĢkilatlar
tərəfindən hüquqi təminat Azərbaycan üçün olduqca vacibdir. Bundan əlavə, bu münaqiĢənin həlli zamanı
beynəlxalq ictimai rəyin müsbət və əsaslı Ģəkildə Azərbaycanın xeyrinə formalaĢması üçün bu təĢkilatlarda
iĢtirak mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu təĢkilatlarda iĢtirak nəticəsində Azərbaycan Respublikası onların
potensial imkanlarından geniĢ istifadə edə bilər. Müstəqil dövlət qurmuĢ Azərbaycan üçün qarĢısına çıxan bu
problemin – münaqiĢənin həll edilməsi respublikanın xarici siyasət fəaliyyətinin aparıcı istiqamətlərindən
biridir. Bu münaqiĢə Cənubi Qafqazda ən uzunmüddətli və mürəkkəb münaqiĢə hesab edilə bilər. 1992-ci ilin
mart ayından istər Azərbaycan, istərsə də Ermənistan BMT-nin üzvüdürlər. Ermənistanın Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ və ona bitiĢik 7 rayonunun iĢğalından sonra BMT Tġ-nin 822, 853, 874, 884 nömrəli 4 qətnaməsi
qəbul olunsa da, erməni tərəfi bu qətnamələrə fikir vermədi. Çünki qətnamələrdə bilavasitə Ermənistanın deyil,
«Dağlıq Qarabağın ermənilərinin hərəkətlərindən» - yəni iĢğalından bəhs edilirdi. Hətta qətnamələrin bu
qüsuruna baxmayaraq, burada ermənilər iĢğalçı tərəf kimi göstərilirdi. Lakin onunla belə Ermənistanın BMT
Nizamnaməsini pozaraq, onun prinsiplərinə əməl etməməsi təəssüf ki, cəzasız qalmıĢdır. Məhz belə hallarda
BMT-nin münaqiĢələrin qarĢısının alınması və nizama salınmasında rolu azalır. MünaqiĢənin həllinə halhazırda
BMT müdaxilə etməsə də, 1992-ci ildən onun nizama salınması ATƏT-ə tapĢırılmıĢdır. 1997-ci il 27 iyul – 6
avqustda Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyev ABġ-a ilk tarixi rəsmi səfəri zamanı BMT-də dünya
dövlətlərinin akkreditə olunmuĢ daimi nümayəndələri ilə görüĢündə ATƏT-in iĢi haqqında belə demiĢdir:
«BMT və Təhlükəsizlik ġurası ATƏT-ə bu məsələ ilə məĢğul olmaq mandatı vermiĢ və 1992-ci ildə
Ermənistan – Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin dincliklə aradan qaldırılması üçün ATƏT öz
tərkibində Minsk konfransı Minsk qrupu yaratmıĢdır. Bütün bu müddət ərzində Minsk qrupu bu məsələ ilə
ardıcıl məĢğul olmuĢdur. Ancaq təəssüf ki, müsbət nəticələr əldə edilməmiĢdir» (2, 68-69). Təəssüf ki,
fəaliyyətinin ilk dövrlərində bu qrup Ermənistanın mənafeyini müdafiə edərək daha çox Azərbaycanın
kompromisə getməsini istəmiĢdir. Həmçinin Minsk qrupunun üzvlərinin yekdil fikri də formalaĢmamıĢdı.
Lakin H.Əliyevin uzaqgörən siyasəti sayəsində bu qrup öz fəaliyyətini təkmilləĢdirdi və fəallığını artırdı.
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Lissabon sammitindən sonra yeni həmsədr dövlətlərin – Fransa və ABġ təyin edilməsi, həmçinin 1997-1998-ci
illərdə münaqiĢəni nizama salmaqdan ötrü əsasən 3 təkliflər planının – «paket», «mərhələli» və «ümumi
dövlət» irəli sürülməsi danıĢıqlar prosesinə öz təsirini göstərdi. Lakin Ermənistan Respublikasının qeyrikonstruktiv mövqe tutması, özünün törətdiyi hərbi cinayətlər üçün cəzasız qalması, ATƏT-in bölgədə ikili
standartlar mövqeyindən çıxıĢ etməsi və əsassız olaraq hər iki tərəfdən kompromisə getməyi tələb etməsi
münaqiĢənin nizamlanması prosesini ləngidir. Fikrimizcə, BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının yuxarıda
göstərilən qətnamələrinə baxmayaraq, BMT-nin real olaraq Ermənistana qarĢı bir təcavüzkar kimi tədbir
görməməsi onun bu Ģəkildə qeyrikonstruktiv siyasətini davam etdirməsinə gətirib çıxarmıĢdı. ġübhəsiz ki,
BMT Tġ iĢ metodlarını təkmilləĢdirməli, yeni mexanizmlər iĢləyib hazırlamalıdır. 1974-cü ildə keçirilən BMT
BaĢ Məclisinin 29-cu sessiyasında təcavüzün istənilən forması hərbi cinayət elan edilmiĢdi. Həmçinin BMT
Nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndində deyilmiĢdir ki, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının bütün üzvləri
öz beynəlxalq münasibətlərində hər hansı bir dövlətin ərazi toxunulmazlığına və siyasi istiqlaliyyətinə qarĢı,
habelə BMT-nin məqsədləri ilə bir araya sığmayan hər hansı baĢqa bir yolla zor iĢlətməkdən və zor iĢlətməklə
hədələməkdən çəkinirlər (2, 249). Həm də BMT-nin Nizamnaməsinin VII və VIII fəsillərinə müvafiq tədbirlər–
yəni VII fəslə uyğun olaraq hərbi qüvvələrin tətbiqi ilə bağlı olmayan tövsiyə və tədbirlər, habelə BMT və digər
regional təĢkilatların BMT Nizamnaməsinin VIII fəslinə uyğun olaraq hərbi müĢahidəçilər, hərbi kontingent,
polis, mülki heyətdən istifadə etməklə dövlətlər arasında və daxilində yaranan mübahisə və münaqiĢələrin
qarĢısının alınmasına və dinc yolla nizamlanmasına, yaxud bərpasına xidmət edən hərəkətlər – əməliyyatlar
görülməlidir (1, 536-542). Göründüyü kimi, burada söhbət sülhməramlı əməliyyatlardan, həmçinin iĢğalçının
cəzalandırılmasından gedir ki, bunlar da Ermənistanla bağlı həyata keçirilməmiĢdir. Əslində Ermənistan
beynəlxalq birliyin iradəsinə tabe olmur və beynəlxalq təĢkilatlar da bunun üçün mütləq qəti addımlar atmalı,
real sanksiyalar tətbiq etməlidirlər. MünaqiĢənin həlli ilə bağlı bir sıra digər regional təĢkilatlar da – Avropa
ġurası, Avropa Birliyi, NATO, ĠKT qətnamə və qərarlar qəbul etmiĢlər, bunlardan yalnız ĠKT Ermənistanı
təcavüzkar kimi tanımıĢdır. Lakin məhz ATƏT bu münaqiĢənin həlli ilə birbaĢa məĢğul olduğu üçün və
Azərbaycan ATƏT-in vasitəçiliyini qəbul etdiyi üçün münaqiĢənin sülh yolu ilə tənzimlənməsinin məsuliyyəti
bütünlüklə ATƏT-in üzərinə düĢür. Ümummilli lider Heydər Əliyev öz çıxıĢlarında ATƏT-in Minsk qrupunun
iĢinə Azərbaycanın «böyük ümidlər bəslədiyini» söyləmiĢdir. O, Azərbaycanın kompromis mövqedə duraraq
Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində yüksək status verilməsinə razılıq verdiyini, amma heç
vaxt Azərbaycanın Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusunun verilməsi ilə razılaĢa bilmədiyini göstərmiĢdir.
Prezident bunu dəfələrlə söyləmiĢ, mövqeyinin qəti olduğunu göstərmiĢ və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunmasını tələb etmiĢdi. Sonda qeyd etmək istərdik ki, BMT, ATƏT və münaqiĢənin tənzimlənməsi və
həllində maraqlı olan digər təĢkilatların münaqiĢəni sülh yolu ilə həll etməsi, əlbəttə ki, müsbət və proqressiv
bir haldır. Lakin bu təĢkilatlar, ilk növbədə çalıĢmalıdırlar ki, münaqiĢə beynəlxalq hüququn normalarına uyğun
həll edilsin. Yalnız bu halda münaqiĢənin ədalətlə həll olunacağını gözləmək olar.

ƏDƏBĠYYAT
1.

Azərbaycan beynəlxalq aləmdə (Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 1997-ci ildə
xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar). III cild. Bakı: Göytürk, 1998, 776 s.
2. Beynəlxalq hüquq: Dərslik / Məsul redaktor və tərcümə edən h.e.n. R.F.Məmmədov. Bakı: Qanun,
2002, 752 s.
3. Ə. M. Həsənov. Azərbaycan və ATƏT. Bakı,1997,s.143
4. Region plus jurnalı. 15 noyabr 2006-cı il.
5. Səlimov Kamil. Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi beynəlxalq hüquq müstəvisində. Qarabağ dünən, bu
gün və sabah. I Ümumrespublika elmi-əməli konfransı. Bakı, 2002, s.97.
6. Мамедов И., Мусаев Т. Армяно-азербайджанский конфликт: история, право, посредничество. Тула: Гриф и К, 2006, 192 с.
7. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. М.: Гардарики, 2002, 590
с.
8. Чистяков Павел. Что мешает разрешению карабахского конфликта. М.: МГУ, http: // www.
geoconflict.narod.ru/chistyakov-2009.
9. Mc Garry J., O‘Leary B. The Politics of Ethnic conflict regulation. L.: Rout ledge, 1993, Pp.7.
10. http: //www.karabakh – doc.azerall.info.

706

Земфира АХМЕДОВА
доцент Бакинского Государственного Университета
«НОВЫЕ» УГРОЗЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье анализируются новые угрозы международной безопасности, являющиеся острыми
международными проблемами, приобретшие глобальный характер. В частности рассматривается
триада, включающую международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, а также внутренние вооруженные конфликты.
Ключевые слова: безопасность, новые угрозы, терроризм, оружия массового уничтожения, вооруженные конфликты.
Zemfira ƏHMƏDOVA
dosent,Bakı Dövlət Universiteti
BEYNƏLXALQ TƏHLÜKƏSIZLIYIN “YENI” TƏHDIDLƏRI
Məqalədə dünyanın ən kəskin problemlərindən olan, qlobal xarakter daşıyan, beynəlxalq
təhlükəsizliyin “yeni” təhdidləri analiz edilir. Xüsusilə də triada nəzərdən kecirilir: beynəlxalq təhlükəsizlik,
kütləvi qırğın silahlarının yayılması və onların çatdırılma vasitələri, eləcə də daxili silahlı münaqişələr.
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NEW THREATS TO INTERNATIONAL SECURITY
The article analyzes new threats to international security, which are acute international problem that
have acquired a global character. İn particular a triad including international terrorism, the proliferation of
weapons of mass destruction and their means of delivery, as well as internal armed conflicts.
Key words: international security, new threats, terrorism, weapons of mass destruction, armed conflict
Понятие угрозы является базовой категорией национальной безопасности. Именно характеристика угроз формирует самобытную природу и детерминирует конкретную специфику механизма национальной безопасности государств.
Своевременное обнаружение угроз и реагирование на них со стороны системы обеспечения
национальной безопасности имеют первостепенную важность в практической деятельности по защите жизненно важных интересов личности, общества и государства. Характер и уровень угроз определяют основные направления деятельности по их предупреждению и локализации, формы, способы,
средства и методы решения задач обеспечения национальной безопасности при рациональном использовании имеющихся ограниченных ресурсов.
В условиях нового мира стала очевидной сложность и многообразие форм новых угроз безопасности, которые подстерегают современные общества. Экономические кризисы и дисбаланс между
бедными и богатыми странами, рост численности населения и уровня бедности; дефицит природных
ресурсов и гражданские войны породили массовую миграцию населения, большое количество беженцев, рост организованной криминальности и напряженности между государствами.
В начале XXI в. оформился качественно новый набор приоритетных угроз международной безопасности. «Старые» угрозы, проистекавшие из прямого соперничества, в первую очередь между
наиболее мощными в военном плане государствами и их союзами, начали отодвигаться на второй
план. Можно утверждать, что большинство «старых» угроз сегодня находится в «дремлющем» состоянии.
Для новых угроз безопасности в условиях глобализации государственные границы перестали являться препятствием. Такие транснациональные явления, как международный терроризм, политический и религиозный экстремизм, подпольный наркобизнес, незаконная торговля оружием, деградация
окружающей среды, мигранты и беженцы, работорговля изменили традиционные представления о
государстве, его безопасности, национальных ценностях и интересах.
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К «новым» угрозам сегодня относят триаду, включающую международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, а также внутренние вооруженные
конфликты. Близко к ним примыкает феномен «международных вооруженных вмешательств», который в определенных случаях может играть роль нейтрализатора возникающих угроз, но и сам становится угрозой — в других случаях. Эти угрозы существовали и раньше. Но в то время они были в тени «старых» угроз. Существенное повышение их приоритетности в последние годы объясняется развитием внутреннего потенциала и опасности каждой из этих угроз и их совокупности.
Самым опасным вызовом в планетарном масштабе, одним из активных средств борьбы за власть
и влияние различных политических сил, новым широко используемым, дешевым и бесперебойным
видом войны малой интенсивности становится современный терроризм. Он превратился в самодостаточную силу, имеющую собственные цели и интересы, поэтому традиционные методы антитеррора в
рамках отдельного государства стали малоэффективными. Террористические организации стремятся
получить доступ к более мощным смертоносным средствам уничтожения людей.
Международный терроризм выдвинулся во главу угла триады «новых» угроз. В последние годы
наблюдается формирование нового качества терроризма. Из локального явления, известного и ранее
в отдельных странах, он превратился в не признающее государственных границ глобальное транснациональное движение, как по составу участников, так и по географии проведения операций. В качестве идеологической базы он использует крайнее течение исламистского радикализма. Новое качество международного терроризма дополняется сращиванием корневых систем глобального движения и его национальных проявлений. Получила развитие и организационная структура этого движения, основывающаяся на сетевом принципе взаимодействия часто автономных и инициативных
ячеек, имеющих способность к «клонированию». Получив первоначальный стимул от «Аль-Каиды»
во главе с Бен Ладеном, движение международного терроризма приобрело динамику саморазвития и
приспособления к местным условиям в различных уголках земного шара. "Аль-Каида" как ядро террористических организаций действует более, чем в 60 странах мира. Ниже приведены государства, в
которых действовала террористическая организация «Аль-Каида» [4,c.137].
Страны, в которых действовала организация «Аль-Каида» (по данным ФБР США)
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Терроризм ныне превратился в одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости, с которой человечество вошло в XXI столетие.
Проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы, разрушаются духовные, материальные, культурные ценности. Для многих людей, групп, организаций, терроризм
стал способом решения проблем: политических, религиозных, национальных. Жертвами терроризма
могут стать невинные люди, каждый, кто не имеет никакого отношения к конфликту, породившему
террористический акт.
За последние несколько лет проблема терроризма приобрела во всем мире глобальные масштабы
и имеет тенденцию к устойчивому росту. Современный терроризм характеризуется резко возросшей технической оснащенностью, высоким уровнем организации, наличием значительных финансовых средств. Терроризм тесно связан с агрессивным сепаратизмом, организованной преступностью, наркобизнесом, торговлей оружием и людьми.
Терроризм, став разрушительной силой, превратился в первостепенную проблему в иерархии
глобальных угроз. Он превратился в самодостаточную силу, имеющую собственные цели и интересы,
поэтому традиционные методы антитеррора в рамках отдельного государства стали малоэффективными. Террористические организации стремятся получить доступ к более мощным смертоносным
средствам уничтожения людей.
Сегодня вполне естественно, что государства, создавая стратегию национальной безопасности, учитывают угрозы терроризма, а иногда даже полностью строят свою стратегию на угрозе террора и рациональной борьбы с ним. Противодействие терроризму рассматривается всеми цивилизованными странами в качестве одной из основных общегосударственных задач. Глобальный характер
угрозы международного терроризма поставил задачу международного объединения усилий по борьбе
с ней.
Можно констатировать, что в целом мировому сообществу удалось создать широкую антитеррористическую коалицию вокруг идеи крайней опасности, абсолютной неприемлемости международного терроризма и необходимости совместной борьбы с ним. Однако наблюдаются и процессы,
ослабляющие и раскалывающие это единство.
Азербайджан, оказавшийся лицом к лицу с армянским терроризмом, не составляет исключения в
этом отношении. Наша страна, наравне с усилением своей военной, экономической и политической
мощи, систематически проводит меры по борьбе с терроризмом. Азербайджан, присоединившись к международной антитеррористической коалиции, вносит свой вклад в борьбу с этой страшной
опасностью нового тысячелетия. Общенациональный лидер Г. Алиев характеризовал терроризм как
глобальное преступление, не имеющее границ, и направленное против всех человеческих ценностей
(1)
Другой угрозой, выдвинувшейся на передний план и приобретающей новое качество, стал комплекс реального и потенциального распространения оружия массового уничтожения. В большой степени резко возросшая актуальность этой угрозы объясняется потенциальной возможностью ее смыкания с угрозой международного терроризма, который получил название ОМУ-терроризма. В связи с
этим расширилось и изменилось предметное поле этой угрозы и борьбы с ней.
Если раньше источниками таких угроз были государства, то теперь они исходят главным образом
от негосударственных действующих лиц. Функционировавший ранее между государствами набор
поощрений и наказаний в сфере нераспространения ОМУ не способен воздействовать на негосударственных действующих лиц. У источника угрозы нет обратного адреса, по которому может быть
направлено наказание. С террористами нельзя договориться об отказе от такого оружия, предоставляя им какие-либо преимущества. Они заинтересованы не просто в обладании таким оружием для целей сдерживания, а именно в применении его для достижения политических целей. Одним словом, в
этой сфере перестает работать рациональная логика сдерживания распространения, действовавшая
ранее в межгосударственном формате.
Резко возросла ранее незначительная угроза похищения негосударственными действующими лицами оружия массового уничтожения, следовательно, возникла принципиально новая задача физической защиты такого оружия или его компонентов. Если раньше речь шла в основном об обладании
таким оружием, то сегодня она дополнилась угрозой намеренного разрушения в мирное время ядерных, химических и других объектов с последствиями, близкими к результатам применения ОМУ.
Одновременно произошел прорыв рамок традиционной системы ядерного нераспространения и
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обзаведение ядерным оружием новыми государствами. Это дает толчок региональным гонкам ядерных вооружений, ставит вопрос о производстве ядерного оружия теми государствами, которые прежде не имели таких планов. Вместе с тем особую обеспокоенность вызывает судьба ядерного оружия у
ряда ее новых обладателей. Например, политическая нестабильность Пакистана вызывает законные
вопросы о том, в чьих руках окажется ядерное оружие в случае, если власть в стране перейдет к радикальной исламистской оппозиции, близкой к международным террористам. Некоторые государства
известны своим граничащим с иррациональностью поведением, в том числе и в области нераспространения, симпатиями к международному терроризму или даже сотрудничеству с ним. В последнее
время появилась угроза формирования полугосударственных, полуобщественных подпольных транснациональных сетей распространения ОМУ.
Завершение двухполюсного соперничества сверхдержав за мировое господство уменьшило опасность вооруженного конфликта между различными государствами. Однако на международной арене
появились новые, нетрадиционные угрозы безопасности, которые в годы «холодной войны» подавлялись императивами противостояния между Востоком и Западом. В регионах и государствах, которые
были относительно стабильными, возникли конфликты: вырвались наружу латентно назревавшие в
течение длительного времени противоречия. Часть из них вызывалась проблемами, которые не были
решены, а заморожены и отодвинуты на будущее: в годы биполярной конфронтации они могли стать
косвенной причиной глобального конфликта. «Отложенные конфликты» по сути, оказались минами
замедленного действия.
Истоки этих проблем уходят в эпоху «холодной войны», когда участники подобных конфликтов
часто получали прямую или косвенную поддержку от конкурирующих СССР или США и контролировались теми, кто их вооружал. Советский Союз активно помогал палестинским инсургентам, а Соединенные Штаты - афганским моджахедам. Каждая сторона считала, что таким образом она успешно ослабляет своего главного противника. При этом риск того, что между ними начнутся боевые действия, практически был равен нулю: взаимный страх перед опасностью возможных последствий применения оружия массового уничтожения для своих стран и всего человечества сдерживал их от
действий, которые могли нарушить состояние хрупкого равновесия.
Новое измерение приобретает угроза внутренних вооруженных конфликтов. Переход от холодной войны к современному состоянию международной безопасности сопровождался затуханием ряда
конфликтов, которые ранее подпитывались центральным противостоянием между Вашингтоном и
Москвой. Другие конфликты, освободившиеся от внешних стимулов, тем не менее, сохранили свою
внутреннюю локальную динамику. Начал формироваться широкий международный консенсус относительно недопустимости самого явления внутренних вооруженных конфликтов в принципе. Это
объясняется рядом причин. При всей опасности других угроз внутренние вооруженные конфликты
являются причинами самых крупных человеческих жертв в глобальном масштабе. В последнее время
они все в большей степени сращиваются с другими ведущими угрозами, в первую очередь с международным терроризмом, а также с незаконным оборотом наркотиков, нелегальной торговлей оружием, международной организованной преступностью. Зоны внутренних вооруженных конфликтов, как
правило, являются самыми обездоленными в экономическом плане районами земного шара. Боевые
действия в них служат главным, а в большинстве случаев единственным препятствием для оказания
гуманитарной помощи. Нарушения прав гражданского населения, в частности этнические чистки,
становятся массовым явлением. Почти повсеместно внутренние вооруженные конфликты прямо или
косвенно втягивают в свою орбиту соседние государства, разного рода иностранных добровольцев.
Конфликты низкой интенсивности могут тянуться годами, десятилетиями, что приводит к упадку
экономики, резкому росту преступности, подпольной торговли оружием, наркотиками, людьми и часто угрожают возможностью превратиться в "высокоинтенсивный" конфликт. Так, после начала боевых действий в Нагорном Карабахе, Армения и Азербайджан оказались на грани полномасштабной
войны. Начавшийся после вывода советских войск низкоинтенсивный межэтнический конфликт в
Афганистане привел к образованию на территории этой страны баз и лагерей для исламистских террористов, которые вывели этот конфликт на международную арену, нанеся удар по США 11 сентября
2001 года.
Новым угрозам безопасности не в состоянии противостоять собственными усилиями ни одно
государство в мире.
Хотя многие нетрадиционные угрозы безопасности оказываются не такими наглядными и оче-
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видными, как угроза мировой войны, однако иногда степень наносимого ими вреда не уступает войнам. Они представляют большую угрозу развитию всего мира и существованию человечества.

ЛИТЕРАТУРА
1. Интервью Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева ведущему телевизионной программы "Момент истины" Андрею Караулову. 21 июня 2000 года.
2. Лебедева М.М. Мировая политика. М. 2011
3. Макеев А.В. Политика и безопасность. М.2006
4. Проблемы современного международного терроризма. Баку. 2002
5. Севдималиев Р. Международный терроризм и политико – правовые проблемы борьбы с ним. Баку.2011

711

Günel MƏLĠKLĠ
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,
BDU-nun “Politologiya və sosiologiya” kafedrasının müəllimi
MĠLLĠ ĠNKĠġAF SĠSTEMĠNDƏ AZƏRBAYCAN ELMĠ
Məqalədə Azərbaycanın milli inkişafında elm sahəsinin inkişaf xüsusiyyətləri təyin edilməyə cəhd
göstərilir. Göstərilir ki, Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra, elm sahəsində islahatların
reallaşdırılmasında əlverişli şərait yarandı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 4 yanvar
2003-cü ildə imzaladığı Fərmanı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına ən yüksək dövlət elmi təşkilat
statusunu verib bununla Akademiyanın fəaliyyəti sferasını xeyli genişləndirdi və gücləndirdi. Məqalədə elm
və təhsil sahələrinin inkişaf xüsusiyyətləri araşdırılmış, burada mövcudolan problemlərə münasibət
bildirilmişdir.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НАУКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ
В статье предпринята попытка выявить особенности вклада научной сферы в национальное
развитие Азербайджана. Показано, что после восстановления государственной независимости в
Азербайджане созданы благоприятные условия для осуществления реформ в области науки. 4 января
2003 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о статусе высшей
государственной научной организации Национальной Академии Наук Азербайджана, что значительно расширило и улучшило деятельность Академии. В статье рассматриваются особенности развития науки и образования,определены существующие проблемы.
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AZERBAIJAN SCIENCE IN THE NATIONAL DEVELOPMENT SYSTEM
The article attempts to identify the features of the contribution of the scientific sphere to the national
development of Azerbaijan. It is shown that after the restoration of state independence, favorable conditions
have been created in Azerbaijan for the implementation of reforms in the field of science. On January 4,
2003, President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev signed a decree on the status of the highest state
scientific organization of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, which significantly expanded and
improved the activities of the Academy. The article discusses the features of the development of science and
education, identifies existing problems.
Key words: Azerbaijan, national development, state policy, science and ICT, applied science, science
and life.
Biz iqtisadi potensialımızı intellekt kapitalına çevirməliyik
Ġlham Əliyev.
Elm insan mədəniyyətinin tərkib hissəsi, insan sivilizasiyasının əsas nailiyyəti, insan nəslinin
Ģüurluluğunun parlaq göstəricisidir. Onun inkiĢafının tarixi mərhələləri eyni zamanda mədəniyyətimizin
inkiĢafı mərhələləridir, insan sivilizasiyasının bütün nailiyyətlərinin göstəricisidir. Elmi yaradıcılıqda təhsil
böyük rolu oynayır, digər tərəfdən intuisiya da elmi ideyaların formalaĢmasının vacib tərkib elementidir.
Burada rasionalizm və intuisiya, dünyagörüĢü və sosial status birləĢir.
Elmi bilik haqqında müasir təsəvvürlər kommunikativ hərəkət, sinergizm ideyaları ilə (Ġ. Priqojin, Ġ.

712

Stenqers) zənginləĢdi.Sosial hadisə kimi elmin formalaĢmasına imkan yaratmıĢ biliklərin sistemləĢdirməsi
indiyə qədər davam edir. Elm qlobal mənaya malik olan güclü sosial instituta çevrildi. Bu vahid ümumbəĢər
mədəniyyətinə lokal mədəniyyətlərin birləĢməsinə imkan yaradan həyat fəaliyyətinin bütün formalarının
inkiĢafında universal stimuldur.
Bu prosesdə xüsusi rolu anlayıĢlar, bu və ya digər hadisənin əsas məzmununu ifadə edən sözlər və
kateqoriyalar oynayır. Kateqoriyalar dildəleksik və qrammatik vasitələrlə bərkidilmiĢ ümumi təfəkkür
formalarıĢəklində biliklər sistemlərinin məntiqi strukturunda çıxıĢ edir.Elmin inkiĢafında bir sıra
xüsusiyyətlər var:
- təbii, texniki, ictimai və humanitar elmlərin qarĢılıqlı əlaqəsi artır;
- müxtəlif etnosların nümayəndələrinin dillərinin lüğət tərkibndəi, düĢüncə üslubunda, psixologiyasında
dəyiĢikliklər baĢ verir, bu da onların məntiqi- qnoseoloji kateqoriyalar aparatında öz əksini tapır;
- xüsusi elm sahələrinə aid biliklərin formalaĢmasında ümumelmi kateqoriyaların rolu artır.
Məlumdur ki, ümumelmi anlayıĢlar öz inteqrativ-sintetik funksiyanı həyata keçirir, bu da təbii, texniki,
ictimai və humanitar elmlərin artmaqda olan qarĢılıqlı əlaqəsi prosesinə reallaĢır [2].
Elmi biliklərdə tarixən üç paradiqma formalaĢıb – klassik, qeyri-klassik və postqeyriklassik, təhsil
vasitəsilə elmi düĢüncənin klassik paradiqması yenidən canlandırılır, hərçənd elmin qeyri-klassik və
postqeyriklassik paradiqmasının yeni holist dünyagörüĢününəsasıdır [3, s.95].
Müasir elmi elitanın fəaliyyət mədəniyyəti anlayıĢına biz daxil edirik: 1) bu və ya digər tədqiqatçının
rəhbər tutduğu elmi mövqeləri üzərində qurduğu dünyagörüĢünün əsas postulatları; 2) onların baza
universitet hazırlığı; 3) onların həyat mövqeyi, burada mövcud humanizm elementləri;4) elmi birliklərdə
ideyaların yekdillik dərəcəsi, burada konseptual, kateqorial aparatının mövcudluğu.
Elm sahəsində baĢ verən bu və digət proseslər Azərbaycan elminin də inkiĢafına öz təsirini göstərmiĢdir.
Burada elm sahələr üzrə, xüsusi elmi qurumlar vasitəsilə inkiĢaf edərək, ölkənin inkiĢafına, həyat
səviyyəsinin artmasına, insan kapitalının çiçəklənməsinə, ölkənin qüdrətinin yüksəlməsinə səbəb olmuĢdur.
Sovet dövründən etibarən elmin təĢkili formalarından biri Elmlər Akademiyası olmuĢdur. Müstəqilli
illərində EA qurumlarında köklü islahatlar həyata keçirilməyə baĢlandı. Bu barədə 1997-ci il yanvarın 31-də
Akademiyanın aparıcı alimləri ilə görüĢdə Heydər Əliyev ―Akademiyanın öz strategiyası olmalıdır və öz
iĢini bu strategiya əsasında qurmalıdır‖ tələbini ortaya qoydu. Heydər Əliyev humanitar elmlər qarĢısında
duran ən vacib məsələlərə aydınlıq gətirdi, xalqımızın tarix və mədəniyyətini yeni metodoloji prinsiplərlə
öyrənməyi tövsiyə etdi. Xüsusən sovet dövründə əsaslı təhriflərə məruz qalan XIX-XX əsrlərə aid
tariximizin yenidən və obyektiv Ģəkildə iĢlənməsi zəruriliyini ön plana çəkdi [1, s.239].
60 il ərzində Akademiyadayüksək elmi nəticələr əldə edilmiĢ,ixtisaslı kadrlar hazırlanmıĢ, çoxsaylı
ixtiralar əldə edilmiĢdir. AMEA müstəqil Azərbaycan Respublikasındademokratik və hüquqi dövlətin
formalaĢmasında bu gün həlledicirol oynayır. Akademiyanın fəaliyyəti dünyada qəbul edilmiĢ qaydalara
uyğun olaraq qurulur və eyni zamanda respublikamızın maraqlarından irəli gələn müasir elmi istiqamətlər
üzrə inkiĢaf edir. Akademiyada elmi istiqamətlər üzrə elmi bölmələr iĢləyir. Ekspertlərin göstərdiyi kimi,
―Akademiyanın idarəetmə və təĢkilat sistemində, kadr hazırlığı iĢində əsaslı dəyiĢikliklər həyata keçirildi,
müasir tələblərə cavab verən, müstəqil Azərbaycanın siyasi-iqtisadi və mədəni quruculuğuna xidmət edən
elmi-tədqiqat istiqamətləri dəqiqləĢdirildi. Akademiyanın humanitar sahədə araĢdırmalarının yeni
konsepsiyası hazırlandı. Xüsusən yeddi cildlik ―Azərbaycan tarixi‖nin nəĢri respublikamızın ictimai-mədəni
həyatında böyük bir hadisəyə çevrildi. Məlum olduğu kimi, Prezident Heydər Əliyevin 2001-ci il 15 may
tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyasına ―Milli Elmlər Akademiyası‖ statusu, 4 yanvar 2003-cü
il tarixli fərmanları ilə müstəqil dövlətimizin elmi-texniki siyasətini həyata keçirən ali dövlət orqanı statusu
verildi, onun yeni nizamnaməsi təsdiq edildi. Bu fərmanlar Akademiyanın yeni tərkibdə, yeni strukturda və
yeni məzmunda iĢləməsinə hüquqi, maddi-mənəvi özül oldu, onun qarĢısında məsul dövlət vəzifələri qoydu,
xalqımızın intelellektual potensialını inkiĢaf etdirmək, onun dünya elmi ilə inteqrasiyasına nail olmaq
baxımından mühüm tarixi sənəd rolunu oynadı [1, c.239].
Müasir elmin inkiĢaf xüsusiyyətlərindən biri də onun sürətli inteqrasiyası və hər bir yeniliyin praktikaya
tətbiq olunmasıdır [4, s.502].
Müstəqil dövlətiyeni quran Azərbaycanda Milli LiderHeydər Əliyev elm adamlarının əməyini yüksək
qiymətləndirməklə yanaĢı, onların qayğısına da qalırdı, onların problemlərini də həll edirdi. Bu sahəni hər
zaman Ģəxsi diqqətində saxlayan ölkə baĢçısının həyata keçirdiyi məqsədyönlü tədbirlər sayəsində elm
adamlarının maddi və mənəvi problemləri ardıcıl Ģəkildə öz həllini tapır, onların sosial vəziyyəti yaxĢılaĢırdı
[1, s.239-240].
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Azərbaycanda elmin inkiĢaf istiqamətləri cəmiyyətin mənəvi tələblərə uyğun olaraq formalaĢır və
inkiĢaf edir. Bildiyimiz kimi, ―Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının nəĢri haqqında‖ və ―Azərbaycan dilində
latın qrafikası ilə kütləvi nəĢrlərin həyata keçirilməsi haqqında‖ dövlət rəhbərliyinin sərəncamları bu sahədə
aparılan iĢlərini nizamlamıĢ, keyfiyyət baxımından yeni müstəviyə ucalmasına səbəb olmuĢdur.Elm sahəsi
dövlətimizin sosial siyasətin əsas inkiĢaf istiqamətlərindən biridir. Bildiyimiz kimi, Respublika Prezidenti
Ġlham Əliyevin 4 may 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikasında 20092015-ci illərdə elmin inkiĢafı üzrə Milli Strategiya‖ və bu Strategiyanın gerçəkləĢdirilməsi ilə bağlı Dövlət
Proqram həyata keçirilir [5, s.36].
Müharibə Ģəraitində yaĢayan ölkə olmasına baxmayaraq Azərbaycan alimləri 10 mart 2016-cı ildə
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təĢkilatçılığı və QarĢılıqlı Fəaliyyət Ģurası, Madrid Klubu,
Ġsgəndəriyyə Kitabxanası, Roma Klubu, Dünya Elmlər və Mədəniyyət Akademiyası ilə əməkdaĢlıq
çərçivəsində ―Çoxqütblü dünyaya doğru‖ mövzusunda IV Qlobal Forum keçirdilər [5, s.42].
―Elm haqqında‖ qanunun icrasına aid Prezident tərəfindən verilən fərmanda tapĢırılmıĢdır ki,
Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının ―Elm haqqında‖
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaĢdırılması ilə bağlı təkliflərini Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin [6]. Azərbaycanda elm sahəsində gənclərin yaradıcı potensialını və onun iqtisadi,
mədəni və mənəvi sorğularının təmin olunmasına yönəldilmiĢ innovasiya aspektlərini özündə əks etdirən
gənclər siyasəti formalaĢdırılmıĢdır. Ölkədə bu siyasətin normativ-hüquqi bazası təkmilləĢdirilmiĢ, sosial,
iqtisadi həllinə yönəldilmiĢ əhəmiyyətli qanunverici aktlar və proqramlar qəbul edilmiĢdir. 2001-ci il
sentyabrın 3-də Ümummilli Lider Heydər Əliyev elmə böyük ehtimalını bildirərək ―Azərbaycan
Respublikasının ali məktəb tələbələri üçün Prezident təqaüdünün təsis edilməsi haqqında‖ Fərman
imzalanmıĢdır. Bu fərmanın imzalanması ali məktəblərdə təhsil alan gənclərə öz elmi fəaliyyətlərində daha
böyük uğurlar əldə etməsi böyük bir stimul mənbəyi olmuĢdur. ―Gənclər siyasəti haqqında‖ Azərbaycan
Respublikasının Qanununda gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi və mədəni həyatda iĢtirakı, istedadlı gənclərə
dövlət qayğısı, gənclərin sağlamlığının qorunması və fiziki inkiĢafı, məĢğulluqlarının təmin edilməsi, gənc
ailələrə dövlət yardımı kimi proseslər göstərilmiĢdir. 2003-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan gəncliyi
Ümummilli Liderin siyasi xəttini davam etdirən Ġlham Əliyevi seçmiĢdir. Digər sahələrdə olduğu kimi
gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi sahəsində də Ulu Öndərin siyasətini davam etdirən Prezident Ġlham
Əliyev, öz növbəsində, gənclərə qarĢı daim böyük diqqət göstərmiĢ, onların problemləri ilə maraqlanmıĢ və
bu problemlərin aradan qaldırılması üçün müvafiq addımlar atmıĢdır. 2003-cü il 13 oktyabrında gənclərin III
Forumu, 2005-ci ildə isə IV Forumu keçirilmiĢdir. Bununla da elmdə varislik ənənəsinin təmin olunmasına
doğru addım atılmıĢ, gənc kadrların elmə üz tutmasına Ģərait yaradılmıĢdır. Azərbaycanda yenidən
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Heydər Əliyev milli elm sistemini yenidən bərpa etməyə, elmi mühiti
canaldırmağa nail oldu. Ölkə baĢçısının 7 avqust 2002-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin yaradılması muxtar respublikada elmi-tədqiqatların daha da
geniĢləndirilməsi üçün münbit Ģərait yaratdı. Bölmənin yaradılması regionun müxtəlif yönümlü
problemlərinin araĢdırıb öyrənilməsinə, burada gənc istedadların elm sahəsinə daha geniĢ cəlb olunmasına,
bütövlükdə muxtar republikanın sosial-iqtisadi tərəqqisinin sürətləndirilməsinə dövlət qayğısının əməli
ifadəsi idi. Elm tariximizdə misilsiz dəyərə malik olan bu sənəd Naxçıvanın zəngin elm mərkəzlərindən
birinə çevrilməsinə real imkanlar açmıĢdır [8, s.483].
Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının ―Təhsil haqqında‖ və ―Dövlət qulluğuhaqqında" qanunlarına,
―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖na və ―Azərbaycan 2020: gələcəyə
baxıĢ‖inkiĢaf Konsepsiyasınaəsasənelm sahəsində ən mühüm fəaliyyət istiqamətləri aĢağıdakılar hesab
olunur:
- elmin inkiĢafı üzrə dövlət siyasətinin formalaĢmasında viĢtirak etmək;
- mülkiyyət formasından və tabe etmədən asılı olmayaraqtəhsil sisteminə daxil olanali təhsil
müəssisələrinin bütün elmi-tədqiqat təĢkilatlarının (elmi tədqiqat institutları, mərkəzlər, laboratoriyalar və s.)
üzərində elmi, tədris-metodiki rəhbərliyini həyata keçirmək;
- ali təhsil müəssisələri və onların elmi strukturları tərəfindən bu konsepsiyanın icrasına, yənielmin
inkiĢafının konsepsiyasının hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iĢtirak etmək və səlahiyyətlər
daxilində nəzarət etmək [6].
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının ən yüksək elmi təĢkilatı olan və elmi sferada dövlət
siyasətini həyata keçirən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və elmi-analitik informasiyanın ən nüfuzlu
mənbəyi kimi dünya elmi ictimaiyyətinə məlum olan ―Thomson Reuters‖ Ģirkəti arasında ƏməkdaĢlıq
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müqaviləsi imzalanmıĢdı. Bu müqaviləyə əsasən, 40-dan çox elmi-tədqiqat müəssisəsi AMEA, burada
iĢləyən alimlər və mütəxəssislər ―Thomson Reuters‖ Ģirkətinin Web of Science platformasının
məlumatlarından istifadə etmək imkanını tapmıĢlar. "Web of Science" elm sahəsində bibliometrik məlumat
bazasıdır.Bu baza yüksək indeksli jurnalların,kitabların, konfransların və baĢqa nəĢrlərin materiallarınıngeniĢ
toplusuna malikdir və dünyada elmi yeniliklər və analiz sahəsində qızıl standartı hesab edilir [1, s.236].
Elm və təhsil bir-biri ilə sax əlaqədə olan sahələrdir. Təhsil sahəsində xüsusi təyinatlı təhsil
müəssisələrinin inkiĢafı müstəqillik illərinə təsadüf edir.2014-2015-ci illərdə xüsusi təyinatlı təhsil
müəssisələrinin fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsi ilə bağlı bir sıra rəhbər sənədlər hazırlanmıĢ və qüvvəyə
minmiĢdir. O cümlədən, Müdafiə nazirinin 20 fevral 2014-cü il tarixli 70 nömrəli əmri ilə xüsusi təyinatlı
tam orta təhsil müəssisələrinin fəaliyyətlərinin təĢkili haqqında təlimatlar, müdafiə nazirinin 28 iyun 2014-cü
il tarixli 43 nömrəli qərarı ilə ―Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində Dövlət attestasiya komissiyalarının iĢi
haqqında Təlimat‖, Müdafiə nazirinin 11 avqust 2015-ci il tarixli 33 nömrəli qərarı ilə ―Xüsusi təyinatlı ali
təhsil müəssisələrinin təhsil fəaliyyətinin təĢkili haqqında Təlimat, Müdafiə nazirinin 12 noyabr 2015-ci il
tarixli 50 nömrəli qərarı ilə ―Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı təhsil
müəssisələrinə və Azərbaycan Tibb Universitetinin Hərbi tibb fakültəsinə qəbul qaydaları haqqında Təlimat‖
və digər rəhbər sənədlər qüvvəyə minmiĢdir‖ [7, s. 681-682].
Həmçinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 2009-cu il tarixli, 8 nömrəli qərarına
əsasən Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində 4 bakalavr ixtisası çərçivəsində 9 hərbi uçot
ixtisası üzrə, Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbində 4 bakalavr ixtisası çərçivəsində 4 hərbi uçot
ixtisası üzrə, Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbində isə 3 bakalavr ixtisası çərçivəsində 8 hərbi uçot
ixtisası üzrə zabit kadrlarının hazırlığı təĢkil edilmiĢdi [7, s.681].
Ölkəmizdə elmin inkiĢafına yüksək qayğı göstərən Cənab prezident Ġlham Əliyevin 26 yanvar 2015-ci il
tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ ―2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin ĠnkiĢaf Strategiyası‖,
həmçinin ―Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə‖ dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam
imzalaması dövlət gənclər siyasətinin daha da inkiĢafına səbəb olacaqdır. Proqrama gənclər siyasətinin
səmərəli həyata keçməsinə, cəmiyyətin bütün sahələrində gənclərin fəal iĢtirakına Ģərait yaratmaq və s.
daxildir. Bütün bu tədbirlər təhsil sisteminin gücləndirilməsi, ölkədə elm potensialının artırılmasında böyük
rol oynayır [9, s.148-149].
Deyilənlərlə yanaĢı elm sahəsində görülməli olan və öz həllini gözləyən bir çox məsələlər var [10, s.3].
Burada maddi bazanın möhkəmləndirilməsini, alimlərin potensialının və peĢəkarlığının artırılmasını, elmi
axtarıĢlarının istiqamətinin daha dəqiq seçilməsini, elm ilə təcrübənin birləĢdirilməsini bütövlükdə elmin
səmərəsinin artırılmasını göstərmək olar.Ali məktəblərdə aparılan elmi araĢdırmalar sahə elm ilə
birləĢməlidir ki, elmin sənərəsi daha da yüksək olsun.
Nəticə. Azərbaycan Respublikasında elm sahəsində aparılan sosial siyasət həm strateji, həm də konkret
sosial hədəfləri nəzərdə tutur. Elm təhsil ilə, istehsalat ilə əlaqəli olduğu üçün burada həyat keçirilən siyasət
kompleks xarakter daĢıyır. Bütün qüvvələr birləĢməli, aparılan iĢin qiymətləndirilməsi ümumdövlət
maraqları və mənafeləri baxımından aparılmalıdır.
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MÜASĠR AZƏRBAYCAN DÖVLƏTĠNĠN GƏNCLƏR SĠYASƏTĠ
Məqalədə Azərbaycanda gənclər siyasətinin dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsi olmasından, gənc
nəslin düzgün yetişdirilməsinin ölkə siyasətində önəmli yer tutmasından bəhs edilir. Həmçinin, Azərbaycanın
müstəqil bir dövlət kimi beynəlxalq aləmdə layiqli yer tutmaq üçün həm bugünkü potensialından səmərəli
istifadə etməsinin, həm də öz gələcəyi haqqında düşünməsinin vacibliyi təhlil edilir. Bu gün gənclər hər bir
dövlətin ən mühüm qüvvəsidir. Buna görə də məqalədə Azərbaycan Respublikasındakı gənclərin hərtərəfli
inkişafı üçün yaradılmış gənclər siyasəti strategiyasının məqsədi, bu strategiyanın həyata keçirilməsi üçün
qəbul edilən fəaliyyət planları və onların nəticələri şərh olunur.
Açar sözlər: Azərbaycan gəncliyi, gənclər siyasəti, dövlət proqramları, gənclərin inkişafı, xaricdə təhsil,
gənclərin məşğulluğu, gənclərə dövlət qayğısı, forumlar, gənclər siyasətinin əsas istiqamətləri
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОГО
ГОСУДАРСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА
В статье представлена молодежная политика Азербайджана, которая является важной частью государственной политики и ее значительного влияния на надлежащее развитие молодого поколения. В нем также анализируется важность эффективного использования сегодняшнего потенциала и размышления о его будущем для занятия независимым Азербайджаном достойного места на
международной арене. Сегодня молодые люди являются величайшими державами любых государств. Поэтому в статье интерпретируется цель молодежной политики, созданной для всестороннего развития молодежи в Азербайджанской Республике и ее планов действий и результатов ее
реализации.
Ключевые слова: Азербайджанская молодежь, молодежная политика, государственные программы, развитие молодежи, образование за рубежом, трудоустройство молодежи, государственная забота о молодежи, форумы, основные направления молодежной политики.
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YOUTH POLICY OF THE MODERN STATE OF AZERBAIJAN
The article contains youth policy of Azerbaijan which is being an significant part of the state policy and
its important effect on proper development of young generation. It also analyzes the importance of effectively
using today's potential and thinking about its future to occupy a worthy place in the international arena by
independent Azerbaijan. Today, the youngs are the greatest powers of any states. Therefore, in the article is
interpreted the purpose of the youth policy, which was created for the comprehensive development of youth
in the Republic of Azerbaijan and its action plans and outcomes from implementing it.
Keywords: Azerbaijani youth, the youth policy, state programs, development of youth, education at
abroad, youth employment, state care for young people, forums, the main directions of youth policy.
Hamıya bəllidir ki, gənclik bir millətin yaĢaması, inkiĢafı üçün təməl daĢıdır. Bir millətin mövcudluğu
üçün onun sağlam gəncliyinin olması vacib Ģərtlərdən biridir. Çünki hər bir ölkədə müstəqilliyin,
dövlətçiliyin daha da möhkəmləndirilməsi, gələcəyin etibarlı təminatı intellektual səviyyəsi yüksək potensial
kadrların yetiĢdirilməsindən, onların aparıcı qüvvəyə çevrilməsindən daha çox asılıdır. Bu baxımdan
ölkəmizdə gənclərlə iĢ sahəsində görülən tədbirlər Azərbaycan gəncliyinin inkiĢafına güclü təkan vermiĢ,
onların cəmiyyətdə özlərini təsdiq etməsində mühüm rol oynamıĢdır. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra baĢda Qarabağ müharibəsi olmaq üzrə bir çox siyasi, iqtisadi və ictimai çətinliklə üzləĢmiĢdi.
Bu çətinliklərdən ən ağırı isə gəncləri keçid dövrünün mənfi təsirlərindən qorumaq və o dövrün çətin
Ģəraitindən müdafiə etmək idi. Çünkü bu mənfi təsirlərə məruz qalan və milli vətənpərvərlik hissləri ilə
böyüməyən gənclik gələcəkdə nəticə etibarı ilə həmin millətin özü üçün problemlər yaradır. O millət ki
gəncliklə məĢğul olmur, onun gələcəyi yox səviyyəsindədir. Ümumilli Lider Heydər Əliyev öz çıxıĢlarında
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həmiĢə qeyd etmiĢdir: ―UĢaqlara, gənclərə qayğı və diqqət Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin,
prezidentinin ümdə vəzifəsidir və əsas borcudur‖. (6,səh 242)
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuĢ dövlət gənclər siyasətinin Prezident Ġlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan gəncləri bütün sahələrdə
özlərini doğruldurlar. Məhz onun apardığı siyasət nəticəsində bu gün Azərbaycan gəncliyi öz potensialını
müxtəlif sahələrdə - təhsil, informasiya və texnologiya, elm və s. göstərmək imkanı əldə etmiĢdir.
Ümumiyyətlə, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləĢdirdiyi və həyata keçirdiyi gənclər siyasəti 5 mühüm
istiqaməti ehtiva edirdi:
– Milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında gənclərin rolunu artırmaq, gənc nəslin tarixi köklərimizə
bağlı olaraq vətənpərvərlik ruhunda tərbiyələndirilməsini təmin etmək;
– Gənclərin elmi, intellektual potensialının artırılması üçün ciddi təhsil və mədəni islahatlar həyata
keçirmək;
– Gənclərin təĢkilatlanmasını təmin etməklə, onları müstəqilliyimizin keĢiyində vahid qüvvə kimi
birləĢməyə səfərbər etmək;
– Gənclərin dövlət idarəçiliyində rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq və onların məsuliyyət hissini
formalaĢdırmaq;
– Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq aləmə inteqrasiyasının yaratdığı imkanlardan gənclərin maksimum
səviyyədə yararlanmasına möhkəm əsaslar yaratmaq. (8, səh 59-69)
Azərbaycan Respublikasının ―Gənclər siyasəti haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununa
dəyiĢikliklər və əlavələr edilməsi barədə‖ 5 may 2007-ci il tarixli Qanununa əsasən Azərbaycanda gənclər
14–29 yaĢlarında hesab edilir. (12) Gənclər siyasəti isə Qanuna əsasən bu formada izah edilmiĢdir: Gənclər
siyasəti – gənclərin hərtərəfli inkiĢafını, cəmiyyətin həyatında onların fəal iĢtirakını təmin etmək məqsədi ilə
dövlət tərəfindən ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, təĢkilati-hüquqi Ģəraitin və təminatların yaradılmasına
yönəlmiĢ tədbirlər sistemidir. Bu sosial qrupun sosial-iqtisadi inkiĢafı güclü ölkə, parlaq gələcək deməkdir.
Ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafında gənclərin potensialından istifadə etməklə həm gəncləri inkiĢaf etdirmiĢ
olarıq, həm də ümumi problemlərimiz öz həllini tapar. Bu gün gənclərin peĢə hazırlığı, məĢğulluğunun təmin
olunması, sosial təminatı, sahibkarlıq fəaliyyəti, bazar iqtisadiyyatının əsaslarına dair biliklərə yiyələnməsi
sahəsində tədbirlər həyata keçirilməsi durmadan geniĢləndirilməlidir. Müasir gənclik durmadan inkiĢaf edir,
bununla onların tələbatları, istəkləri də dəyiĢir. Bildiyimiz kimi, dövlət gənclər siyasəti – gənclərin öz bilik
və bacarıqlarını, təbii potensialını effektli reallaĢdırmasını, cəmiyyətdə layiqli yer tutmasını təmin edən
Ģəraitin yaradılması məqsədilə dövlət tərəfindən müəyyən edilmiĢ prioritetlər və həyata keçirilən tədbirlər
sistemidir və bu siyasət müvafiq hüquqi sənədlərdə öz əksini taparaq hökumət qurumları tərəfindən həyata
keçirilir.
Gənclər siyasətinin formalaĢması tarixinə qısa nəzər salsaq görərik ki, həyata keçirilən gənclər
siyasətinin baĢlıca məqsədi milli dəyərlərə söykənən, vətəninə, xalqına bağlı olan müasir düĢüncəli gənc
nəslin formalaĢdırılması, bu gəncliyin potensialından dövlətin inkiĢafı naminə istifadə edilməsidir. Ölkədə
demokratik prosesin sürətlənməsi ərəfəsində gənclərin təĢkilatlanması məqsədi ilə dövlət baĢçısı tərəfindən
1994-cü il 26 iyul tarixində Gənclər və Ġdman Nazirliyinin yaradılması barədə fərman imzalandı və bununla
da dövlətin gənclərlə bağlı siyasəti vahid mərkəzdən idarə olunmağa baĢladı. Gənclərlə çox saylı görüĢlər
təĢkil edilir, onlara dəyərli tövsiyələr verilirdi. Bütün bunlar əlbəttə gənclərin ümummilli maraqlar və dövlət
mənafeyi ətrafında birləĢmələrinə xidmət edirdi. Bunun məntiqi nəticəsi olaraq Azərbaycan gənclərinin
cəmiyyətin inkiĢafında və öz problemlərinin həllində rolunu artırmaq, ölkənin gələcək inkiĢafında iĢtirakını
və məsuliyyətini yüksəltmək, paytaxt və regionlarda yaĢayan gənclərin fikir mübadiləsinə Ģərait yaratmaq,
gənclər və dövlət qurumları, hökumət nümayəndələri ilə açıq ünsiyyəti asanlaĢdırmaq məqsədilə 1996-cı ilin
2 fevralında Azərbaycan Gənclərinin Birinci Formu keçirildi. Formda gənclər və idman siyasəti sahəsində
görülən iĢlərdən, gəncliyin qarĢısında böyük məsuliyyətin dayandığından danıĢıldı. Ümummilli liderimizin
1997-ci il 2 fevral tarixində imzaladığı fərmana əsasən həmin tarix ―Azərbaycan gəncləri günü‖ elan
edilmiĢdir. Təkcə Azərbaycan MDB və ġərqi Avropa ölkələri içərisində ilk dövlətlərdəndir ki, gənclər günü
qeyd olunmağa baĢlanmıĢdır. Gənclər günü qeyd olunandan sonra digər MDB ölkələrində və ġərqi Avropa
dövlətlərində də bu gün qeyd olunmağa baĢladı. Azərbaycanda hər il Gənclər günündə bütün istiqamətlər
üzrə fəaliyyət göstərən gənclər yekun hesabat verirlər. Dünyada yalnız 1999-cu ildə BMT-nin qərarı ilə
avqustun 12-si gənclər günü elan edilib. 1996-2002-ci illərdə qəbul olunmuĢ ―Bədən tərbiyəsi və idman
haqqında‖, ―Azərbaycanın gənc istedadlarına dövlət qayğısı haqqında‖, ―Gənc istedadlar üçün xüsusi
təqaüdlərin təsis edilməsi haqqında‖, ―Dövlət gənclər siyasəti haqqında‖ qərarların, habelə ―Gənc ailə‖
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proqramı, ―gənclərdə vətənpərvərlik və vətəndaĢlıq hislərinin yüksəldilməsi haqqında‖, ―Ordudan tərxis
olunmuĢ gənclərin məĢğulluğu‖ dövlət sənədləri bu baxımdan təqdirə layiqdir. (4,səh 134)
Növbəti Azərbaycan Gənclərinin Ġkinci Forumu Bakı Ģəhərində 1999-cu ildə keçirildi. Gənclərin fiziki,
əqli və mənəvi inkiĢafına Ģərait yaratmaq, onların imkan və bacarıqlarının reallaĢdırılmasına, sosial
problemlərinin həllinə və hüquqlarının müdafiəsinin təmin olunmasına kömək etmək məqsədi ilə 2002-ci
ildə 9 apreldə Gənclər siyasəti haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu qəbul edilmiĢdir. Gənclər
siyasətinin əsas istiqamətləri ―Gənclər siyasəti haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə aĢağıdakı
kimi müəyyənləĢdirilib:
1. Gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi və mədəni həyatda iĢtirakı;
2. Ġstedadlı gənclərə dövlət qayğısı;
3. Gənclərin sağlamlığının qorunması və fiziki inkiĢafı;
4. Gənclərin məĢğulluğunun təmin edilməsi;
5. Gənc ailələrə dövlət yardımı;
6. Gənclər təĢkilatlarına dövlət yardımı. (14)
Gənclərin III forumu 13 oktyabr 2003-cü ildə Bakı Ģəhərində keçirilmiĢdir. Forumda Heydər Əliyev də
iĢtirak etmiĢ, görülmüĢ tədbirlərlə yaxından tanıĢ olmuĢdur.
Ümumilli lider Heydər Əliyevin gənclərlə bağlı siyasətini bu gün Ġlham Əliyev uğurla davam etdirir.
Dövlət baĢçısı Ġlham Əliyev ölkənin mənafeyi, xalqımızın rifahı naminə gənclərin potensialından tam və
düzgün istifadə edilməsi, onların faydalı məĢğulluğunun təmin edilməsi, dövlət idarəçilik sistemində
iĢtirakının gerçəkləĢdirilməsi məqsədi ilə 30 avqust 2005-ci il tarixdə ―Azərbaycan Gəncliyi Dövlət
Proqramının təsdiq edilməsi haqqında‖ sərəncam imzalamıĢdır. Sərəncamda Azərbaycanda gənclərlə bağlı
dövlət siyasətinin baĢlıca istiqamətləri açıqlanmıĢ, habelə bu sosial qrupa diqqətin artırılması üçün konkrekt
tədbirlər hazırlanması və maliyyələĢdirilməsi Nazirlər Kabinetinə həvalə olunmuĢdur. Proqrama gənclər
arasında hüquq pozuntularının, narkomaniyanın və digər zərərli vərdiĢlərin profilaktikası sahəsində
tədbirlərin həyata keçirilməsi, gənclərin sağlamlığının qorunması sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi,
kütləvi bədən tərbiyəsinin və idmanın inkiĢaf etdirilməsi, ölkənin ictimai-siyasi həyatında gənclərin fəal
iĢtirakı, uĢaq və gənclər üzrə təĢkilatların formalaĢması və inkiĢafı üçün Ģəraitin yaradılması kimi vəzifələr
daxil edilmiĢdir. Ümumiyyətlə, gənclərlə bağlı qəbul edilmiĢ bu və ya digər proqramlar gənclər siyasətində
müəyyənləĢdirilmiĢ əsas istiqamətlərin həyata keçirilməsinə yönəldilmiĢ dövlət sənədidir və burada nəzərdə
tutulan bütün məqsədlər, fəaliyyət planı və vəzifələr bu siyasətin mərhələli formada, cəmiyyətin inkiĢaf
tempinə uyğun həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Savadlı gənc mütəxəsislərin hazırlanması orta
məktəbdən baĢlayır. Dövlətimiz bu məsələyə də xüsusi diqqət yetirir. Azərbaycanda büdcənin ən böyük
hissəsi təhsil xərclərinə yönəldilmiĢdir. Son illər həm dövlət vəsaiti hesabına, həm də Heydər Əliyev
fondunun hesabına yüzlərlə məktəb tikilib. Məktəb tikintisi bu gün də sürətlə davam etdirilir. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin ―Dövlət Gənclər siyasəti haqqında‖ fərmanı ilə təsdiq olunmuĢ tədbirlər planında
dövlət gənclər siyasətinin əsas istiqamətləri üzrə öz əksini tapmıĢ vəzifələr sırasında - çadır Ģəhərciklərində
və digər qaçqın məntəqələrin də yeni məktəblərin açılması və təhsilin səviyyəsinin gücləndirilməsi üçün
tədbirlərin görülməsi, uĢaqların yay istirahətlərinin səmərəli təĢkili üçün həmin təbəqədən olan tələbələrin
təqaüdlərinin artırılması, yaradıcı və istedadlı gənclərə dövlət qayğısının artırılması, gənc abituriyentlər ucun
pulsuz test hazırlıq kurslarının təĢkili, iĢğal olunmuĢ rayonların gənclər, idman və turizm idarələrinə əlavə
Ģtat vahidlərinin verilməsi və s. məsələlər qeyd edilmiĢdir. Həmin vəzifələrin icrası Nazirlik və onun yerli
idarələrinin daim diqqət mərkəzində olmuĢ, bu məqsədlə kompleks tədbirlər planı təsdiq edilmiĢ, rayon
(Ģəhər) gənclər, idman və turizm idarələrinin rəisləri və mütəxəssislərinin iĢtirakı ilə keçirilmiĢ müĢavirə və
toplantılarda qarĢıda duran vəzifələr ətrafında geniĢ müzakirələr aparılmıĢdır. Tədbirlər planının müvafiq
bəndlərinə uyğun olaraq Təhsil Nazirliyi ilə birgə respublikanın müxtəlif bölgələrində məskunlaĢan məcburi
köçkünlərdən olan buraxılıĢ siniflərinin Ģagirdləri ilə mütəmadi görüĢlər keçirilmiĢ, onlara peĢə yönümü
barədə məsləhətlər verilmiĢ, qəbul imtahanlarına hazırlaĢmaları üçün tədris metodik materiallar, dərsliklər,
test kitabçaları və dərs ləvazimatları verilmiĢdir. Eyni zamanda Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının
nəzdində fəaliyyət göstərən təsərrüfat hesablı hazırlıq kurslarında qaçqın ailələrindən olan gənclərin güzəĢtli
Ģərtlərlə təhsil almaları təmin edilmiĢdir. Bütün bu tədbirlərin nəticəsində ali məktəblərə qəbul olunan qaçqın
və məcburi köçkün ailələrindən olan abituriyentlərin sayı əvvəlki illərə nisbətən xeyli artmıĢdır.
Azərbaycanda bütövlükdə təhsil infrasturukturu yeniləĢir. Prezident Ġlham Əliyev gəncləri aparıcı qüvvəyə
çevirmək və onların sosial-iqtisadi problemlərinin həllini təmin etmək məqsədilə böyük iĢlər görür. Dövlət
quruculuğunda gənclərin iĢtirakına Ģərait yaradılması, gənc ailələrə kömək göstərilməsi, qaçqın və məcburi
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köçkün ailələrindən olan yeniyetmə və gənclərin hüquqlarının qorunması, sosial problemlərin həlli, gənclərin
hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi onun fəaliyyətinin əsasını təĢkil edir. Yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik və
vətəndaĢlıq tərbiyəsinin daha da gücləndirilməsi, gənclərin məĢğulluğunun təmin edilməsi, onların
sahibkarlıq fəaliyyətinə kömək göstərilməsi, sosial problemlərinin həlli, yaradıcı və istedadlı gənclərə, gənc
ailələrə dövlət qayğısının artırılması, o cümlədən onların mənzil Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması, gənclərin dövlət
quruculuğu iĢlərinə geniĢ cəlb olunması və bu kimi məsələlər dövlət gənclər siyasəti çərçivəsində bir sıra
tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri edirdi. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasında dövlət gənclər
siyasətini daha da inkiĢaf etdirmək, gəncləri dövlət idarəçiliyində aparıcı yerlərdən birini tutan qüvvəyə
çevirmək və onların sosial-iqtisadi problemlərinin həllini təmin etmək məqsədilə ―Azərbaycan Gəncliyi
Dövlət Proqramı (2005-2009-cu illər) 2005-ci il 30 avqust tarixində qəbul edilmiĢ və bu proqramın 100-dən
çox bəndi həyata keçirilmiĢdir. Proqramda gənclər siyasətinin əsas prinsipləri öz əksini tapmıĢ, gənclərin
vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, dövlətçilik, dünyəvilik prinsipləri əsasında, Azərbaycan xalqının tarixinə,
mədəni irsinə, adət-ənənələrinə, dövlət dilinə və rəmzlərinə, milli-mənəvi və ümumbəĢəri dəyərlərə hörmət
ruhunda tərbiyə olunması, onların yaradıcılıq potensialının ölkənin inkiĢafına və ümummilli problemlərin
həllinə səfərbər olunması, hüquq və azadlıqlarının hər hansı Ģəkildə məhdudlaĢdırılmasının yolverilməzliyi
əsas istiqamətlər kimi müəyyənləĢdirilmiĢdir. Proqramda dövlət gənclər siyasətinin əsas istiqamətləri
müəyyən edilmiĢ, gənc nəslə diqqətin artırılması üçün konkret tədbirlərin hazırlanması və
maliyyələĢdirilməsi Nazirlər Kabinetinə həvalə olunmuĢdur. Bu proqrama uyğun olaraq gənclərin sosial
müdafiəsi, onların məĢğulluğunun təmin edilməsi, hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi,
yaradıcılıq axtarıĢlarının stimullaĢdırılması, milli-ədəbi irsin qorunmasının təmin edilməsi və digər tədbirlər
həyata keçirilmiĢdir. Dövlət baĢçısının fərmanı ilə 2006-cı ildə Gənclər, Ġdman və Turizm Nazirliyi yenidən
Gənclər və Ġdman Nazirliyinə çevrildi. Əsas icra orqanı qarĢısında gənclər siyasəti sferasında yeni vəzifələr
qoyuldu. Ənənə halını alan Gənclərin IV forumu 2005-ci ildə yenidən təĢkil edilmiĢdir. (7, səh 192)
Məlumdur ki, ölkədə fəaliyyət göstərən bazar sturukturları iĢ təcrübəsi olan və bazar iqtisadiyyatı
prinsiplərini bilən mütəxəssislər axtarıĢındadır. Ġlk növbədə, gənclərin təhsilinə, peĢə hazırlığı məsələlərinə
böyük diqqət yetirilməlidir. Xüsusilə texniki-peĢə təhsili müəssisələrinin kadr hazırlığında mövcud əmək
bazarını və ya sahibkarların tələbatları nəzərə alınmalıdır. Bu və bu kimi problemlərin qarĢısını almaq, yeni
inkiĢaf yolları açmaq məqsədi ilə dövlətin gənclər siyasəti cox geniĢ bir spektri – gənclərin təhsili, tərbiyəsi,
sağlamlığı, intellektual və mənəvi inkiĢafı, asudə vaxtının təĢkili, sosial problemlərinin həlli, hüquqlarının
müdafiəsi, ölkənin ictimai- siyasi, mədəni həyatında iĢtirakı, gənclər təĢkilatlarının fəaliyyəti, beynəlxalq
əlaqələri və s. ilə bağlı məsələləri əhatə edir. Gənclərin növbəti illik hesabatlarını dinləmək üçün V forum 03
oktyabr 2008-ci il Bakı Ģəhərində keçirilmiĢdir. (11,səh 7)
Müasir günümüzə qədər qeyd etdiyim kimi gənclər siyasətinə dair bir sıra proqramlar və dövlət
sənədləri qəbul olunmuĢdur. Bu proqramlar ölkəmizdə gənclər üçün infrastrukturun yaradılmasından
baĢlamıĢ, onların xaricdə təhsilinə, yaradıcı və elmi fəaliyyətlə məĢğul olan gənclərlə yanaĢı kütləvi idmanı
təbliğ etməklə sağlam gəncliyin formlaĢmasına töhvə verməklə çox geniĢ spektrı əhatə etmiĢdir. Bu
proqramlardan biri də 6 aprel 2011-ci il tarixində prezident Ġlham Əliyev tərəfindən ―Azərbaycan gəncliyi
2011-2015-ci illərdə‖ Dövlət Proqramı haqqında sərəncamdır. Gənclər siyasətilə bağlı elm, təhsil,
mədəniyyət və digər sosial sahələrə yönələn fəaliyyətlərin stimullaĢdırılması məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu yaradılıb, Gənclər üçün Prezident Mükafatı təsis edilib,
Gənclər evləri istifadəyə verilib. Azərbaycan gənclərinin ölkədə gedən proseslərdə yaxından iĢtirakını nəzərə
alaraq növbəti illərdə də vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi, müstəqilliyimizin dərk edilməsi və
dəyərləndirilməsi, gənclərin hərbi xidmətə həvəsləndirilməsi və ordu sıralarına yola salınması
mərasimlərinin yüksək səviyyədə keçirilməsi, o cümlədən milli qəhrəmanların gənclər arasında tanıdılması
onların bilikli olmasını və informasiya texnologiyaları mühitində inkiĢaf etməsini zəruri edir. Gənclərin
növbəti forumu olan VI forum 25 oktyabr 2011-ci il və VII forum 2-3 iyun 2014-cu il tarixində Bakı
Ģəhərində keçirilib. Bu forumlar çərçivəsində qeyri-hökumət gənclər təĢkilatlarının vəzifə və öhdəlikləri,
gənclərin ictimai və siyasi fəallığı, tələbələrin sosial problemləri, təhsilin keyfiyyəti, gənc alimlərin
perspektivləri, yaradıcı gənclərin problemləri və yeni layihələri, gənclərin idarəetmə sferasına cəlb edilməsi,
gənclərin xaricdə təhsil layihələrinin dəstəklənməsi və həyata keçirilməsi, beynəlxalq əməkdaĢlıq və digər
mühüm məsələlər müzakirə olunur, müvafiq qərarlar qəbul edilir. Bütün bunlar gənclərin problemlərinin
bilavasitə həlli üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycanda Gənclər Günü ilə bağlı hər il silsilə tədbirlərin təĢkil olunması, təhsil və digər sahələrdə
yüksək nailiyyət qazanmıĢ gənclərin xüsusi mükafatlarla təltif edilməsi, gənclər tərəfindən təqdim olunmuĢ
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layihələrin maliyyələĢdirilməsi, istedadlı gənclərin beynəlxalq müsabiqələrdə, konfrans-seminarlarda
iĢtirakının təmin edilməsi, müxtəlif istiqamətlər üzrə yarıĢların keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Bunu
konkret misallarla göstərsək əvvəl qəbul edilmiĢ proqramların məntiqi davamı kimi biz Gənclər Fondunun
yaradılmasını, Virtual Qarabağ ĠKT mərkəzinin fəaliyyətə baĢlamasını, Gənclər Evləri Ģəbəkəsinin
regionlarda və paytaxtda iĢə düĢməsini, Azərbaycan Tələbə Kartınının ərsəyə gəlməsini, Azərbaycan Gənclər
Paytaxtının təsis olunması və s. göstərə bilərik. Belə misallar yüzlərlədir. Bu proqramlardan minlərlə
Azərbaycan gənci yararlanmıĢdır və yararlanmaqda davam edir. Proqramların nəticəsi olaraq yeni - yeni
gənc liderlər yaranmıĢ və onlar bu və ya digər sahədə Azərbaycan dövlətinə, o cümlədən gəncliyimizin
inkiĢafına bu gün də töhvə verməkdədirlər. Bakıda Gənclər Mərkəzinin, regionlarda isə ―Gənclər Evi‖ nin
inĢa edilməsi üçün müvafiq addımlar atılmıĢdır. Artıq 12 rayonda gənclər evləri fəaliyyət göstərir. Bakı
Ģəhəri və ətraf qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkiĢafı proqramı çərçivəsində paytaxtın 10 rayonunda gənclər evi
tikilməsi üçün layihələr təsdiq olunub.Son illər həyata keçirilən tədbirlər gənclərin hərtərəfli inkiĢafının
təmin olunması üçün siyasi, sosial-iqtisadi, təĢkilati - hüquqi Ģərait və təminatların yaradılmasını
sürətləndirmiĢ, onların ictimai-siyasi fəallığının artmasına kömək etmiĢdir. (15)
Dövlət baĢçısının 2007-ci ili gənclər ili kimi qeyd etməsi çox mühüm tarixi hadisə idi. Bu sərəncam
Azərbaycan dövlətinin gənclərə göstərdiyi qayğını əyani Ģəkildə sübut edir. Ġndi iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrində aparıcı qüvvə kimi gənc nəsil iĢtirak edir. Cəmiyyətin hər bir sahəsində gənclərin rolu böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan gəncliyinin beynəlxalq gənclər hərəkatına inteqrasiyası sahəsində böyük
uğurlar qazanılmıĢdır. Respublikanın gənclər təĢkilatları BMT-nin, YUNESKO-nun, Avropa ġurasının,
Avropa Birliyinin və s. beynəlxalq qurumların gənclər proqramlarına qoĢulur, birgə layihələrdə iĢtirak edir,
MDB və digər ölkələrin gəncləri ilə müntəzəm tədbirlər keçirirlər. Bununla yanaĢı bütün bunlar deməyə əsas
verir ki, ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən dövlət gənclər siyasəti gələcək nəslin intellektual səviyyəsinin
artmasına da olduqca müsbət təsir göstərir.Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi təhsil sahəsində aparılan islahatların
davamı olaraq gənclər siyasətinin ən vacib istiqamətlərindən biridir. ―Xüsusi istedada malik olan uĢaqların
(gənclərin) yaradıcılıq potensialının inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramı‖ (2006-2010-cu illər), ―Azərbaycan
Respublikasında texniki-peĢə təhsilinin inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramı‖ (2007-2012-ci illər) gənclər
siyasətinin daha da təkmilləĢdirilməsini təmin edir, gənclərin yaradıcılıq potensialının aĢkara çıxarılmasına,
yaradıcılıq potensialının reallaĢdırılması üçün lazımi Ģəraitin yaradılmasına, yaradıcılıq potensialının
səmərəli idarə edilməsinə, gənclərin intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsinə, xüsusi istedadlı gənclərin
seçilməsinə və onlarla müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə, gənclərin sosial problemlərinin həllinə
böyük zəmin yaradır. (1,səh 280)
Həmçinin, Azərbaycan gəncləri il ərzində bir sıra beynəlxalq tədbirlərdə iĢtirak edirlər. Gənclərimiz
beynəlxalq platformalarda özlərinin xarici həmkarları ilə nəinki baĢ-baĢa mübarizə apara bilir, bəzi hallarda
isə onları üstəliyə bilirlər. Ötən dövr ərzində Azərbaycanda kifayət qədər savadlı, geniĢ dünyagörüĢlü gənclik
formalaĢmıĢdır. Sevindirici tərəf ondan ibarətdir ki, gənclərimiz xaricdə yalnız müxtəlif tədbirlərdə iĢtirak
etmirlər, eyni zamanda onlar müxtəlif beynəlxalq təĢkilatların idarə heyətində də yer alırlar. Bu gün onlarla
Azərbaycan gənci bir sıra beynəlxalq təĢkilatların idarə heyətlərinin üzvləridirlər. Onlar artıq dünyanın
müxtəlif regionlarında bu və ya digər siyasətin formalaĢmasında birbaĢa iĢtirak edirlər. 2008-2011-ci illərdə
Azərbaycan gənclər təĢkilatları 11 beynəlxalq təĢkilata üzv qəbul edilib. Gənclərin maariflənməsinə,
savadlanmasına, elmi inkiĢafına göstərilən xüsusi diqqət və qayğının davamı olaraq, yeni proqramlar gənclər
siyasətinin sonrakı təkmilləĢdirilməsinə - gənclərin yaradıcılıq potensialının aĢkar edilməsi üçün əlavə
əsasların yaradılmasına, yaradıcılıq potensialının reallaĢdırılması və onun idarə olunması üçün lazımi Ģəraitin
yaradılmasına, gənclərin intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsinə və bu məqsədlə müvafiq tədbirlərin
keçirilməsinə, gənclərin sosial problemlərinin həllinə yönəlmiĢdir. ―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xaricdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı" çərçivəsində tələbələrin dünyanın məĢhur
universitetlərində təhsil almaq üçün göndərilməsi xüsusi diqqətə layiqdir. 2011-ci ilin məlumatına görə bu
günədək 1204 azərbaycanlı gənc ölkəmizin ehtiyac duyduğu sahələr üzrə müxtəlif təhsil səviyyələri üzrə
dünyanın ən qabaqcıl universitetlərinə göndərilmiĢdir. Bu proqram çərçivəsində 5000-dən çox gənc təhsil
alması üçün xarici ölkələrə göndərilmiĢdir. Bu gün gənclər dövlət orqanlarında, parlamentdə, bələdiyyələrdə,
biznes strukturlarında, digər təĢkilatlarda təmsil olunurlar və cəmiyyətin inkiĢafına öz töhfələrini vermək
imkanına malikdirlər. Belə ki, 2008-2011-ci illərdə dövlət orqanlarında iĢə qəbul olunan bütün əməkdaĢların
60 faizdən çoxunu gənc kadrlar təĢkil etmiĢlər; bələdiyyə üzvlərinin 28 faizi (4303 nəfər) gənclər, onlardan
isə 326 nəfəri bələdiyyə sədridir. (16)
Prezident Ġlham Əliyevin imzaladığı ―Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə‖ Dövlət Proqramı
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(bundan sonra – Dövlət Proqramı) 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərman ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan 2020:
gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasına əsasında hazırlanmıĢdır. ―Azərbaycan gəncliyi 2017–2021-ci illərdə‖
Dövlət Proqramı ölkədə gənclər siyasətinin daha səmərəli həyata keçirilməsi istiqamətində atılan növbəti
mühüm addımlardan biridir. Dövlət Proqramının məqsədi Azərbaycanda gənclər siyasətinin daha səmərəli
həyata keçirilməsinə nail olmaq, cəmiyyətin bütün sahələrində gənclərin fəal iĢtirakına Ģərait yaratmaq,
onların yaradıcı və innovativ potensialının üzə çıxarılmasını dəstəkləməkdir. Bu Proqramın məqsədi,
həmçinin, gənc nəslin sağlamlığını qorumaq, gənclərin təhsil və məĢğulluq məsələlərinə diqqəti artırmaq,
müasir informasiya - kommunikasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə etmək, ölkədə könüllülük
hərəkatını inkiĢaf etdirməkdir. Prezident Ġlham Əliyev müxtəlif sahələrdə uğurlar qazanmıĢ bir qrup gənc və
tələbə gənclər təĢkilatının nümayəndələri ilə görüĢdə məĢğulluq problemi ilə bağlı fikirlərini belə ifadə
etmiĢdir: ―Bu gün Azərbaycan gəncləri ölkəmizin ictimai - siyasi, iqtisadi həyatında fəal rol oynayırlar.
Gənclərimiz dövlətçiliyə sadiqdirlər, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alırlar, bu, çox vacibdir. O ki qaldı
proqrama, orada ilk növbədə gənclərin məĢğulluğu məsələləri öz həllini tapmalıdır. Son illərdə ölkəmizdə
iĢsizliyin aradan qaldırılması üçün böyük iĢlər görülmüĢdür, yüz minlərlə yeni iĢ yerləri, yeni müəssisələr
açılmıĢdır. Ancaq yenə də iĢsizlik problemi var, bu problem bizi narahat edir və elə etməliyik ki, iĢsizliyin
aradan qaldırılması üçün daha da fəal olaq‖. (10, səh 195) Əvvəlki dövlət proqramı çərçivəsində 675 tədbir
keçirilib, orta hesabla iki minə yaxın gəncin mübadiləsi aparılıb. Yeni proqramda isə bu iĢlərin əhatə dairəsi
daha da geniĢləndirilib. 11 bölmədən və 104 bənddən ibarət proqramda insan hüquqlarının qorunması,
gender bərabərliyi, yeni texnologiyalar vasitəsilə Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixinin gənclərə çatdırılması,
ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin dünya miqyasında təbliği, gənclərin sağlamlıqlarının qorunması kimi məsələlər
yer alıb. Eləcə də regionlarda gənclər arasında yeni texnologiyaların tətbiqi məsələsi əksini tapıb. Həmçinin,
gənclərin sağlamlığı və məĢğulluğu, gənclər siyasətinin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı bəndlər də
proqramda yer alıb. Proqram gənclərin hərtərəfli inkiĢafı üçün Ģəraitin yaradılmasını, azərbaycançılıq və
dövlətçilik prinsipləri əsasında vətəndaĢlıq və vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsini və digər
vəzifələrin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur. Proqram müxtəlif dövlət qurumları, nazirlik və komitələr
qarĢısında konkret məqsədlər qoyur. Sənəddə ölkə gənclərinin müasir texnologiyalara yiyələnmələri,
beynəlxalq əlaqələrini gücləndirmələri təĢviq olunur. Azərbaycan Prezidentinin gənclər siyasəti və gənclərlə
iĢ sahəsinə, o cümlədən, gənclərin asudə vaxtlarının mənalı və səmərəli təĢkil edilməsinə göstərdiyi diqqət və
qayğı sayəsində bu sahədə bir sıra yeni uğurlar əldə edilib. QloballaĢma dövründə milli maraqlara və milli
dəyərlərə əsaslanan, beynəlxalq təcrübəni nəzərə alan Azərbaycan dövlətinin gənclər siyasəti gəncləri ölkədə
gedən proseslərdə həm iĢtirakçı, həm də bəhrələnən sosial qrup kimi qəbul edir. Həyatın bütün sahələrində
gənclərin fəallığı, təĢəbbüskarlığı, irimiqyaslı layihələrin icrasında və idarəetmədə rolu artmıĢ, vətənpərvərlik
ruhu və vətəndaĢlıq mövqeyi möhkəmlənmiĢ, könüllülük hərəkatı geniĢlənmiĢ; 2012-ci il Avroviziya Mahnı
Müsabiqəsi, I Avropa Oyunları, Formula 1 Bakı Qran Prisi və 2017-ci il IV Ġslam Həmrəyliyi Oyunları
nəticəsində isə daha böyük vüsət almıĢdır. 2005-2009-cu və 2011-2015-ci illəri əhatə edən ―Azərbaycan
gəncliyi‖ dövlət proqramlarının uğurla həyata keçirilməsi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Gənclər Fondunun yaradılması, bilikli, peĢəkar, istedadlı gənclərin dəstəklənməsi üçün Prezident
Mükafatının təsis edilməsi, gənclərin hərtərəfli inkiĢafını stimullaĢdırmıĢdır. Gənclərin məĢğulluğu və
sahibkarlığın inkiĢafı üçün biznes inkubatorların, texnoparkların yaradılması onların maddi durumunun, rifah
halının daha da yaxĢılaĢdırılmasına imkan vermiĢdir.
Gənclər siyasətinin digər istiqamətlərindən biri də gənc ailələrə dövlət qayğısının göstərilməsidir.
YaĢayıĢ evi tikmək və ya mənzil almaq, ev təsərrüfatı yaratmaq üçün gənc ailələrə güzəĢtli ipoteka kreditləri
və ssudalar verilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli 515 nömrəli fərmanı
ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikasında güzəĢtli ipoteka kreditlərinin verilməsi Qaydaları‖ gənc
ailələrin və hərbi qulluqçuların sosial vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması üçün hazırlanmıĢdır və yaĢayıĢ sahəsinin
alınması məqsədilə verilən ipoteka kreditləri üzrə güzəĢtlərin tətbiqi qaydalarını müəyyən edir. Həmin
qaydalara əsasən güzəĢtli ipoteka kreditlərindən əsasən gənc ailənin üzvü olan aĢağıdakı Ģəxslərin istifadə
etmək hüququ vardır:
- ġəhid ailəsinin üzvü (əri/arvadı/övladları);
- Milli Qəhrəman (özü,əri/arvadı/övladları);
- Məcburi köçkün və ya ona bərabər tutulan Ģəxs;
- Üç ildən az olmayan müddətdə dövlət qulluqçusu iĢləyən Ģəxs;
- Elmlər namizədi və ya doktoru elmi dərəcəsi olan Ģəxs;
- Ġdman sahəsində xüsusi xidmətləri olan Ģəxslər (fəxri bədən tərbiyəsi və idman xadimi, ölkə miqyaslı
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yarıĢların qalibi ( I yer), beynəlxalq miqyaslı yarıĢların mükafatçıları ( I, II, III yerlər)) . (11, 215)
Ġnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkiĢafı və qloballaĢma prosesləri gənclərin
həyat və düĢüncə tərzinə də ciddi təsir göstərməkdə davam edir. Bu amillərin yaratdığı problemlərin
müzakirəsi üçün BMT BaĢ katibinin müraciəti ilə 2014-cü ilin oktyabrında Dünya ölkələrinin Gənclər
Siyasəti üzrə I Qlobal Forumu keçirilmiĢdir və Forumda müxtəlif ölkələrdə aparılan gənclər siyasətinə
diqqətin artırılması üçün gənclər siyasəti üzrə dünya ekspertlərini bir araya gətirmək, mövcud təcrübəni təhlil
etmək, dövlət gənclər siyasəti standartlarının müəyyən etmək kimi istiqamətlər müəyyənləĢdirilmiĢdir.
Qlobal Forumun Bakıda keçirilməsi ölkəmizdə gənclər siyasəti sahəsində təcrübə və müsbət tendensiyaların
əldə edilməsinin təzahürü olmuĢdur.
Həmçinin, daha bir Sərəncam- gənclərin intellektual, fiziki və mənəvi inkiĢafını, ölkənin sosial-iqtisadi,
ictimai-siyasi və mədəni həyatında fəal iĢtirakını təmin etmək məqsədi ilə 26 yanvar 2015-ci il tarixində
―2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin ĠnkiĢaf Strategiyası‖ qəbul edilmiĢdir. Bu Strategiyanın
məqsədi 2015-2025-ci illəri əhatə edən müddətdə Azərbaycan gəncliyinin potensialını müasir dövrün
tələblərinə uyğun inkiĢaf etdirmək, həmin potensialdan Azərbaycan Respublikasının mənafeləri naminə
istifadə etmək, yeni nəsildə fəal vətəndaĢlıq mövqeyi formalaĢdırmaqdır.
Dünyada gedən prosesləri nəzərə alaraq, növbəti illərdə də Azərbaycan gənclərinin vətənpərvərlik,
vətəndaĢlıq tərbiyəsinin gücləndirilməsi və müstəqilliyimizin Ģüurlu dərk edilməsi və dəyərləndirilməsi,
onlar tərəfindən innovativ düĢüncə və rəqabətə davamlı biliklərin əldə olunması, yüksək texnologiyalar və
informasiya mühitində sərbəst davranıĢının təĢviqini zəruri edir. Gənclər arasında yaradıcılığı, intellektual
inkiĢafı stimullaĢdırmaq və əqli mülkiyyətin yüksək dəyər olduğunu təbliğ etmək, ekoloji tarazlığın
pozulması və sağlam təbii mühitin məhdudlaĢması ilə mübarizədə yeni təsirli formaların tətbiqində gənc
nəslin fəal iĢtirakını dəstəkləmək mühüm əhəmiyyət daĢıyır. Gənclərin dini ekstremizm, separatizm,
beynəlxalq terrorizm kimi təhlükəli, zərərli təsirin altına düĢməsinin qarĢısını alan yeni iĢ metodları tətbiq
edilməlidir.
Biz gənclərin inkiĢafı gələcəyin inkiĢafı deməkdir. Sırf indiki gənc nəslin inkiĢafı üçün QHT-lərin və
vətəndaĢ cəmiyyətlərinin inkiĢafı əhəmiyyətlidir. Xüsusilə də QHT-lər arasındakı əlaqələr və əməkdaĢlıq
güclənməlidir. Nəzərə alsaq ki, müasir dövrümüz qloballaĢma və informasiya mübadiləsi dövrüdür, bu
zaman əsas iĢ məhz bu qurumların üzərinə düĢür. Məhz onlar gəncləri kifayət qədər informasiya ilə təmin
etməlidirlər. Gənclərin yaradıcılığını, intellektual inkiĢafını stimullaĢdırmaq və sağlam həyat tərzini təbliğ
etmək üçün bütün sahələrdə gənc nəslin fəal iĢtirakına dəstək olmaq məsələsi gündəmə gəlir.
Hazırda ölkəmizdə gənclər siyasəti uğurla həyata keçirilir. Azərbaycan əhalisinin 2,8 milyonu və ya
31%-i gənclərdir. Sosial həyatın bütün sferalarına nəzər salsaq, görərik ki, orada gənclər əksəriyyət təĢkil
edir. (13)
Sonda qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan gəncliyi ictimai həyatın bütün sferalarında aktiv fəaliyyəti ilə
həmiĢə seçilmiĢ və iqtisadi, siyasi, sosial, humanitar tədbirlərin həyata keçirilməsində mühüm rol
oynamıĢdır. Son illər həyata keçirilən tədbirlər gənclərin hərtərəfli inkiĢafının təmin olunması, onların
ictimai-siyasi fəallığının artırılması üçün siyasi, sosial-iqtisadi, təĢkilati – hüquqi Ģəraitlərin yaradılmasını
sürətləndirmiĢdir. Bu gün Azərbaycan gəncləri böyük imkanlara malikdirlər. Tarixi milli-mənəvi dəyərlər,
ölkənin zəngin resursları, həmçinin Azərbaycan dövləti tərəfindən keçirilən tədbirlər, gənclərin inkiĢafı üçün
Ģərait yaradır. Ġndi əsas vəzifə bu imkanlardan layiqincə yararlanmıĢ gəncləri, dövlətimizin mənafeyini
etibarlı Ģəkildə müdafiə edən layiqli vətəndaĢ kimi formalaĢdırmaq və inkiĢaf etdirmək üçün hərtərəfli
dəstəkləməkdir. Dövlətin gənclərin fəaliyyəti üçün yaratdığı geniĢ imkanlar nəticəsində bu sosial qrup
cəmiyyətin avanqard qüvvəsinə çevrilə bilmiĢdir. Gənclər üçün qəbul edilən proqramların icrası prosesində
çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilmiĢ və gənclərin inkiĢafı və onların problemlərinin həllinə milyonlarla manat
vəsait sərf edilmiĢdir. Qoyulan investisiyalar nəticəsində Azərbaycan gəncləri idman, elm və digər sahələrdə
uğurlar qazanaraq öz ölkəsini bütün dünyada layiqincə təmsil edir. Bu bir daha görülmüĢ iĢlərin
səmərəliliyini və neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi istiqamətində Azərbaycanın dövlət siyasətinin
həqiqiliyini təsdiq edir. Azərbaycan dövlətinin gənclər siyasəti onun inkiĢafı üçün normativ-hüquqi bazanın
yaradılması, idman, təhsil, elm, səhiyyə, siyasət, mədəniyyət, incəsənət, ictimai həyat və s. sahələr daxil
olmaqla gənclərin maraqlarının stimullaĢdırılması, əldə edilən nailiyyətlərin təbliği, hərbi vətənpərvərlik və
vətəndaĢlıq ruhunun inkiĢafına kömək edir. Ölkədə gənclərin sosial vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması, dövlət
orqanlarında gənclərin üstünlük təĢkil etməsi göstərir ki, Prezident Ġlham Əliyev gənclərlə bağlı siyasətə
xüsusi həssalıqla yanaĢır. Beləliklə, dövlət tərəfindən Azərbaycan gənclərinin inkiĢafı və özünütəsdiqə
yönəlmiĢ mühüm iĢlər həyata keçirilmiĢ və keçirilir. Hər bir azərbaycanlı gəncin borcu isə onun inkiĢafı üçün
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yaradılan imkanlardan maksimum istifadə edərək öz xalqına, dövlətinə, vətəninə yararlı olmaq məqsədilə öz
üzərində iĢləməkdir.
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STRATEGĠYASININ YARADILMASI MƏQSƏDLƏRĠ
Hər bir ölkə müstəqillik qazandıqdan sonra ölkəsində təhülkəsizliyi təmin etməlidir və bu da öz
növbəsində müvafiq qanunda öz əksini tapır. Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik strategiyasından
danışarkən Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarınada nəzər yetirəcəyik. Eyni zamanda milli
təhlükəsizliyin əsas istiqamətlərindən də danışacayıq.
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ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СТРАТЕГИИ БЕЗОПАСНОСТИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Kаждая страна должна обеспечить безопасность после восстановления своей независимости,
и в ней должны быть указаны соответствующие законы. Говоря о стратегии безопасности Азербайджана, мы будем смотреть на ее национальные интересы. В то же время мы поговорим об основных целях национальной безопасности.
Ключевые слова: концепция национальной безопасности, национальные интересы, национальная
политика развития, независимая государственность.
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PURPOSES OF ESTABLISHMENT OF THE SECURITY
STRATEGY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC
Every country has to supply safety after regaining its independence and its must be shown appropriate
law. While talking about the security strategy of Azerbaijan we are going to look at its national interest. At
the same, we are going to talk about the main objectives of national security.
Key words: national security concept, national interests, national development strategy, independent
statehood.
XX əsrin sonunda müstəqillik əldə etməsi Azərbaycanın həm dövlət quruluĢunda əsaslı dəyiĢikliklərin
həyata keçirilməsini, yeni sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi münasibətlərin formalaĢmasını Ģərtləndirdi, həm də
ona davamlı olaraq öz təhlükəsizliyinin qayğısına qalmaq kimi daimi bir məsuliyyət bəxĢ etdi. Müstəqil
dövlətçilik maraqlarının təmin edilməsi tələbləri, yeni geosiyasi aktorlarla birbaĢa ünsiyyətin yaranması,
tamamilə fərqli bir təhlükəsizlik mühitinə daxil olması, iqtisadi, ictimai, siyasi münasibətlərin demokratiya,
vətəndaĢ cəmiyyəti, bazar iqtisadiyyatı yoluna çıxması və s. yeniliklərAzərbaycanda Ģəxsiyyətin, cəmiyyətin
və dövlətin təhlükəsizliyinə dair yeni-yeni yanaĢmaların, proqram və konsepsiyaların yaradılması zərurətini
ortaya çıxardı. Bütün bunlar Azərbaycan hökumətini və onun müvafiq məsul Ģəxslərini ölkənin milli
maraqlarının və təhlükəsizliyinin əsas vəzifə və tələblərinə uyğun gələn Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasını
(MTK) formalaĢdırmağa məcbur etdi.
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyə qovuĢduqdan sonra - 1991-ci ildən baĢlayaraq milli
təhlükəsizliyinin əsas məqsədləri, milli maraq çərçivəsinin müəyyən edilməsi və təmin olunması, milli
təhlükəsizlik siyasətinin vəzifələrinin, mexanizmlərinin, metod və vasitələrinin tapılması və s. haqqında
müxtəlif dövlət qurumları səviyyəsində, akademik dairələrdə və ictimai-siyasi institutlarda rəsmi və qeyrirəsmi müzakirələr baĢlandı. Əlbəttə, milli inkiĢaf strategiyasının, milli maraq dairəsinin, ölkənin
təhlükəsizliyinin əsaslarının müəyyən olunması və lazımi səviyyədə təĢkili, onun təhlükəsizlk çərçivəsinin,
geosiyasi kodunun yaradılması və milli təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsi və s. mühüm dövləti
vəzifələrin həlli - yenicə müstəqillik qazanmıĢ və milli təhlükəsizlik sistemi hələ kifayətqədər
möhkəmlənməmiĢ bir dövlət üçün düĢünüldüyü qədər də asan iĢ deyildi.
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Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, konstitusiya quruluĢunun, vətəndaĢlarının
hüquqlarının, cəmiyyətinin milli və vətəndaĢ birliyinin, ölkənin sabit inkiĢafının tələb etdiyi ən ümdə dövləti
vəzifələr və onların təminatı yolları, mövcud milli resursların bu iĢə səfərbər edilməsi proqramı və bəhs
olunan sahədə məsuliyyətli dövlət idarəçiliyinin yaradılması onun milli təhlükəsizlik siyasətinin ən ali
məqsədini təĢkil edir.
Hər bir dövlət kimi Azərbaycan da xaricdən müdaxilə olmadan öz dövlət idarəçiliyini yaratmaq, onun
strateji inkiĢaf yolunu seçmək, ölkənin konstitusiya quruluĢunun, daxili həyatının, cəmiyyətin və hər bir
vətəndaĢın təhlükəsizliyini, əhalinin firavan həyatını təmin etmək, milli- vətəndaĢ birliyini və ictimai-siyasi
sabitliyi qorumaq və s. kimi strateji vəzifələr həyata keçirir. Bu vəzifələrin reallaĢdırılması onun milli
təhlükəsizliyinin ikinci əsas məqsəd və vəzifəsini təĢkil edir.
Milli təhlükəsizlik siyasəti beynəlxalq hüquq normalarına, ölkə konstitusiyasına, daxili qanunlara və
prinsiplərə, insanların, cəmiyyətin və dövlətin maraqları arasında tarazlığın gözlənməsinə, həmin tərəflərin
qarĢılıqlı məsuliyyətinə əsaslanmalıdır. Mürəkkəb geosiyasi məkanda yerləĢən Azərbaycan Respublikası
müstəqilliyə qovuĢduğu andan hüquqi və dünyəvi dövlət, demokratik cəmiyyət və siyasi plüralizm yolunu öz
inkiĢafının və konstitusiya quruluĢunun əsası elan edərək, bölgə ölkələri ilə sülh və mehriban qonĢuluq
Ģəraitində, dünyanın qabaqcıl siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik sistemləri ilə bərabərhüquqlu əməkdaĢlıq etmək
və bu strukturlara inteqrasiya olunmaq xətti yürüdür. Bu vəzifələr Azərbaycandan həm öz daxili
təhlükəsizliyini təmin edən, həm də regionun və dünyanın güc mərkəzləri, geosiyasi aktorları, transmilli
strukturları ilə münasibətlərə dair xüsusi düĢünülmüĢ və ardıcıl həyata keçirilən Milli Təhlükəsizlik
Konsepsiyasının reallaĢdırılmasını tələb edirdi. Bu konsepsiyanın yaradılması və ondan irəli gələn
məsələlərin həlli ölkənin milli təhlükəsizlik siyasətinin digər əsas məqsəd və vəzifələrindən birini təĢkil
edirdi.
Hər bir dövlətin daxili və xarici vəziyyətini, milli maraq dairələrini və onların təminatını, beynəlxalq
aləm və region ölkələri ilə münasibətlərinin taktikasını, vəzifələrini, yollarını, vasitələrini və ehtiyatlarını onu
əhatə edən geosiyasi subyektlərin hərəkətlərini və buna müvafiq olaraq geosiyasi davranıĢını müəyyən edən
milli inkiĢaf strategiyası olur. Milli inkiĢaf strategiyası bir-biri ilə eyni statusda və dəyərdə olan milli inkiĢaf
və milli təhlükəsizliyin əsas ölçüləri və tələblərini əks etdirir, hər iki sahə üzrə ayrıca konsepsiyanın
yaradılması və həyata keçirilməsini bir vəzifə kimi qarĢıya qoyur.
Müstəqilliyə qovuĢmaqla Azərbaycanın milli inkiĢaf və təhlükəsizlik siysəti birdən-birə yaranmamıĢ və
bir neçə mərhələdən keçərək, tədricən formalaĢmıĢdır. Siyasi ədəbiyyatda bəzi xarakterik xüsusiyyətlərinə
görə, Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğu və milli inkiĢafı bir neçə mərhələyə bölürlər :
Birinci mərhələyə Azərbaycanın 18 oktyabr 1991-ci ildə müstəqillik haqqında Konstitusiya aktının
qəbul etməsindən baĢlayaraq 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə qədərki dövrü aid edirlər.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkənin milli inkiĢafının yeni- ikinci mərhələsi baĢlandı.
Tədqiqatçıların fikrinə görə bu mərhələdə Azərbaycanın milli inkiĢaf siyasətinin, gələcək ictimai-siyasi,
sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi inkiĢafının əsası qoyuldu. ( 2, s. 52)
Azərbaycanın xarici siyasətinin və geosiyasi hədəflərinin müəyyənləĢməsində milli təhlükəsizlik
məsələləri aparıcı yer tutur və onun əsas prioritetlərini təĢkil edir. Bundan irəli gələrək, ölkənin milli
təhlükəsizliyinin təmin olunması, suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması, dünya
birliyində nüfuzunun möhkəmlənməsi onun həm xarici siyasətinin, həm də milli təhlükəsizliyinin prioritet
istiqamətlərindən və məqsədlərindən hesab olunur.
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasında göstərilir ki, milli maraqlar xalqımızın
fundamental dəyər və məqsədlərini, habelə insan, cəmiyyət və dövlətin tərəqqisini təmin edən siyasi, iqtisadi,
sosial və digər tələbatların məcmusudur və aĢağıdakılardan ibarətdir:
• dövlətin müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması, onun beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ
sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsi;
• Azərbaycan xalqının vahidliyinin qorunub saxlanılması, azərbaycançılıq ideyasının təĢviqi;
• vətəndaĢ cəmiyyətinin formalaĢdırılması, insan hüquq və əsas azadlıqlarının təmin olunması;
• demokratik və vətəndaĢ cəmiyyəti təsisatlarının inkiĢafı, qanunun aliliyi, asayiĢin təmini yolu ilə
dövlətin funksiyalarının yerinə yetirilməsinin gücləndirilməsi, əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması;
• beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmək, qlobal və regional təhlükəsizliyə, sabitliyə töhfə vermək üçün
beynəlxalq təĢkilatlarla əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsi;
• bazar iqtisadiyyatının inkiĢafı, onun hüquqi əsaslarının təkmilləĢdirilməsi, iqtisadi sabitliyin təmin
olunması məqsədilə daxili və xarici sərmayələr üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması;
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• təbii sərvətlərdən tam səmərəli istifadə edilməsi, davamlı iqtisadi inkiĢaf, ətraf mühitin qorunması,
təhsil, elmi və texnoloji potensialın artırılması yolu ilə xalqımızın gələcək inkiĢafının, əhalinin layiqli həyat
səviyyəsinin və fiziki sağlamlığının təmin edilməsi;
• milli özünəməxsusluğun və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi;
• xalqımızın mədəni-tarixi irsinin və mənəvi dəyərlərinin qorunması, ümumbəĢəri dəyərlərlə
zənginləĢdirilməsi;
• özünüdərk, vətənpərvərlik və milli iftixar hissinin, intellektual potensialın inkiĢaf etdirilməsi. (3, s.
125)
Milli təhlükəsizliyin təmin olunması müasir dövrdə istənilən dövlətin daxili və xarici siyasətinin ən
prioritet vəzifəsi hesab olunur. Milli təhlükəsizlik ölçüləri və milli maraq çərçivəsi dünyada texniki
nailiyyətlərin zəfər çaldığı və qlobal inkiĢafın dönməz xarakter aldığı XX əsrin sonlarına qədər daha çox
ölkələrin müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, konstitusiya quruluĢunun və suveren dövlət idarəçiliyinin
birbaĢa xarici hücumlardan, hərbi müdaxilələrdən, cəmiyyət həyatı və Ģəxsiyyətə qarĢı qəsdlərdən, xəfiyyə
fəaliyyətindən və s. təhdidlərdən qorunması kimi baĢa düĢülürdüsə, qloballaĢmanın vüsət aldığı və
ölkələrarası sərhədlərin ĢəffaflaĢdığı müasir dövrdə bu anlayıĢa həm də:
• Regional münaqiĢə və transmilli mütəĢəkkil cinayətkarlıq, nəzarətsiz ərazi və silahlı və mütəĢəkkil
silahlı dəstələrdən qaynaqlanan təhlükəsizlik təhdidlərini;
• dövlətdaxili içtimai həyatın (cəmiyyətin) milli, dini, sosial balansının, ölkənin demoqrafik mühitinin
pozulmasını və qanunsuz miqrasiyanı;
• dövlətlərin iqtisadi, siyasi, sosial, ərzaq, enerji, ekoloji, nəqliyyat, maliyyə və milli valyuta
təhlükəsizliyinə və makroiqtisadi mühitinə müdaxilə və xarici aktorlardan asılı vəziyyətə salmanı;
• ölkələrin informasiya-kommunikasiya sistemlərinə, içtimai rəyyaratma, ideoloji və mətbuat
vasitələrinə total xarici, transmilli müdaxiləni və geosiyasi təsiretməni;
• transmilli beynəlxalq terrorizmi, kütləvi qırğın və digər silahların nəzarətdən kənar yayılması, narkotik
maddələrin ticarəti və s. kimi milli təhlükəsizlik sahələrini və s. aid edirlər.
Geosiyasi ədəbiyyatda milli təhlükəsizliyin XXl əsrdəki əsas ölçülərinin qloballaĢmanın səviyyəsi və
mövcud ölkənin transmilli dünyaya inteqrasiyasının dərinliyi ilə bağlı müəyyənləĢəcəyini söyləyirlər.
Sərhədlərin ĢəffaflaĢması ilə mal dövriyyəsi və ticarətin, pul, texnologiya və informasiya innovasiyalarının
transmilliləĢməsi dövlətlərin getdikcə öz geoməkanlarını qorumaq iĢini cətinləĢdirir. Bir çox ölkələr artıq
əvvəlki kimi, sərhəd maneələri yaratmaqla yerli bazarın təhlükəsizliyini təmin etmək, dünyanın əsas
transmilli Ģirkətlərinin, arzuolunmaz ideologiyaların, təbliğat-informasiya materiallarının onun ərazisinə
daxil olmasının qarĢısını almaq iqtidarını itirir. Bu vəziyyət getdikcə milli adət-ənənələrin, mənəvi dəyərlərin
itirilməsinə, ənənəvi həyat tərzinin pozulması və kosmopolit mühitin formalaĢmasına, ictimai, siyasi və
sosial həyatın standartlaĢmasına səbəb olur ki, bu da ölkənin milli varlığını bilavasitə təhlükə qarĢısında
qoyur. Bundan baĢqa, əsas məqsədi gəlir götürmək olan transmilli Ģirkətlər ölkələrin təbii sərvətlərini və
sağlam ekoloji mühitini vəhĢicəsinə istismar edir, onun təbiətini korlayır, ölkənin balanslı inkiĢafını pozaraq
xammal mənbəyinə çevirir və əhalini gələcək iqtisadi, sosial, ekoloji və baĢqa geosiyasi, geostrateji və
geoiqtisadi təlükələrlə üz-üzə qoyur. Bütün bunlar və qloballaĢmanın dövlətlərin milli maraqlarının təmin
olunması yolunda yaratdığı digər müasir problemlər hər bir ölkədən öz milli maraqlarını və milli
təhlükəsizliyini təminetmənin xüsusi strategiyasını yaratmağı və onu dönmədən həyata keçirməyi tələb edir.
Azərbaycanın hərbi-geostrateji durumu, bu sahədə yürütdüyü siyasət və atdığı addımlar həm Qərbin,
xüsusilə ABġ, AB və NATO-nun, həm də Rusiya, Ġran və Çin kimi region ölkələrinin diqqət mərkəzində
dayanır. Regionun Rusiya, Ġran və Türkiyə kimi güclü ölkələri ilə həmsərhəd olması, dünyada və bölgədə
balanslı, tarazlaĢdırılmıĢ xarici siyasət aparması, heç bir hərbi-strateji bloka üzv olmaması, əksər ölkələrlə
tərəfsiz əməkdaĢlıq etməsi və s. geosiyasi addımları onun təhlükəsizlik mühitinə və beynəlxalq imicinə
təsirsiz ötüĢmür. Bu mənada Azərbaycanın davamlı olaraq müstəqillik illərində yürütdüyü dinc tətəfdaĢlıq və
qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq siyasəti ona "regionda geosiyasi gərginliyi azaldan və bərabərhüquqlu
əməkdaĢlıq mühiti yaradan konstruktiv dövlət" imici qazandırmıĢdır. Bu amil dünya birliyində ölkəmizə
etibarlı və sözübütöv tərəfdaĢ imici qazandırmıĢ, Xəzər hövzəsi və Cənubi Qafqazda onun reallaĢdırdığı
transmilli layihələrə diqqəti artırmıĢ və bölgədəki geosiyasi roluna ciddi maraq yaratmıĢdır.
Azərbaycanın zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik olması və öz milli sərvətlərini insanların rifahı,
dünyada sülhün və iqtisadi inkiĢafın təmin olunması naminə istifadə etməsi, bəĢəriyyətin XXl əsrdə artan
enerji və nəqliyyat-kommunikasiya ehtiyaclarını təmin etmək məqsədi güdən nəhəng transmilli enerji
layihələrinin əsas təĢəbbüskarı olması onun müsbət imicini yüksəltmiĢ və dünyanın əsas güc mərkəzlərinin
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diqqətini ona cəlb etmiĢdir. "Əsrin müqaviləsi" çərçivəsində 1994-cü ildən etibarən çoxsaylı xarici
tərəfdaĢlarla birgə Azərbaycan Xəzər dənizində özünün zəngin neft və qaz yataqlarının istismarına baĢladı.
ABġ, Böyük Britaniya, Fransa, Norveç, Türkiyə, Ġtaliya, Yaponiya, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanının nəhəng
Ģirkətləri ilə neft və qaz müqavilələri bağladı və transmilli enerji layihələri reallaĢdırıldı.
Bütün bunlarla yanaĢı, Azərbaycanın bir çox əhəmiyyətli enerji, nəqliyyat-kommunikasiya və tranzit
yükdaĢıma - Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri, Avropa-Qafqaz-Asiya
nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizi (TRASEKA və Böyük Ġpək yolu), Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu və s.
layihələrində iĢtirakı onun nəinki təkcə regiondakı geoiqtisadi əhəmiyyətini artırdı, həm də beynəlxalq
enerji-nəqliyyat təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rolu olan ölkələrdən birinə çevirdi. Məsələn,
mərkəzində Azərbaycanın dayandığı TRASEKA layihəsinin Hindistandan və Çindən baĢlayaraq Portuqaliya
və Ġspaniyaya qədər böyük bir coğrafi ərazidə yerləĢən Avropa və Asiya dövlətlərini, Cənub-ġərqi Asiyadan
Avropa Ġttifaqına qədər nəhəng iqtisadi güc mərkəzlərini əhatə etməsi və ən əlveriĢli marĢrutla birləĢdirməsi
regional və beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasına böyük töhfə oldu. Lakin ölkəmizin yerləĢdiyi
əhəmiyyətli coğrafi və geomühit ona mühüm geosiyasi üstünlüklər və arzuolunan tərəfdaĢ imici
qazandırmaqla yanaĢı, həm də ona ciddi rəqiblər qazandırdı, bir sıra özünəməxsus təhlükəsizlik problemləri
və təhdidləri ilə üzləĢdirdi.
Azərbaycanın milli maraq və milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi birbaĢa onun daxili və xarici
maraqlarının düzgün müəyyənləĢdirilməsi və təmin olunması mexanizmlərinin yaradılmasından asılıdır.
Ölkənin milli təhlükəsizlik maraqları və onun çərçivəsi müəyyənləĢdiril ərk ən konkret zaman - SSRĠ ilə
ABġ arasındakı ―soyuq müharibə‖ dövründən və birincinin da ğılmasından sonra yaranmıĢ ―müasir dünya
nizamı‖ adlandırılan beynəlxalq münasibətlər sistemindəki mühüm dəyiĢikliklər və dünya geosiyasi
məkanındakı indiki qüvvələr nisbətind ən irəli gələn xarakterik xüsusiyyətlər nəzərə alınır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında göstərilir ki, milli maraqlar
xalqımızın fundamental dəyər və məqsədlərini, habelə insan, cəmiyyət və dövlətin tərəqqisini təmin edən
siyasi, iqtisadi, sosial və digər tələbatların məcmusudur və aĢağıdakılardan ibarətdir:
 dövlətin müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması, onun beynəlxalq səviyyə də tanınmıĢ
sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsi;
 Azərbaycan xalqının vahidliyinin qorunub saxlanılması, azərbaycançılıq ideyasının aĢılanması;
 vətəndaĢ cəmiyyətinin formalaĢdırılması, əsas insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması;
 demokratik və vətəndaĢ cəmiyyəti təsisatlarının inkiĢafı, qanunun aliliyi, asayiĢin təmin edilməsi yolu
ilə dövlətin funksiyalarının yerinə yetirilməsinin gücləndirilməsi və əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması;
 beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmək, qlobal və regional təhlükəsizliyə, sabitliyə töhfə vermək üçün
beynəlxalq təĢkilatlarla əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsi və s.
Milli təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün dövlət özünün həm daxili ehtiyatlarından, həm də xarici
siyasət vasitələrindən (siyasi, iqtisadi, hərbi, təbliğat, informasiya və s.) istifadə edir. Xarici siyasi fəaliyyətin
əsas vasitəsi ilk növbədə rəsmi diplomatiya qurumları hesab olunur. Diplomatiya xüsusi institutların
timsalında və beynəlxalq hüquqa uyğun olan çoxsaylı metod və vasitələrin köməyi ilə dövlətin rəsmi xarici
fəaliyyətini təĢkil edir və ona rəhbərliyi həyata keçirir.
Təhlükəsizliyin təmin edilməsində ən çox istifadə olunan daxili ehtiyatlar və siyasət vasitələrinə dövlət
orqanları və qeyri-hökumət strukturları, siyasi partiyalar, vətəndaĢ cəmiyyəti institutları, kütləvi informasiya
vasitələri, milli elita və s. daxildir. Dövlət bu qurumların hər biri ilə xüsusi iĢ aparır və onların bəzi tələbatını
ödəməklə, imkanlarından milli təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində istifadə edir.
Milli təhlükəsizliyin daxili Ģərtləri sırasına dövlətin ali orqanlarının ölkədə konstitusiya normalarını,
qanunçuluğu, ictimai-siyasi sabitliyi, demokratiyanı və hüquqi dövlət maraqlarını dönmədən təmin etməsi,
milli-vətəndaĢ birliyinə nail olması, tolerant mühit yaratması, elmi, təhsili, sosial həyatı inkiĢaf etdirməsi,
milli-mənəvi dəyərləri qoruması, iqtisadi, mənəvi, sosial tərəqqiyə nail olması və s. daxildir.
Müstəqil Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik haqqında qanunu 29 iyun 2004-cü ildə qəbul olunmuĢdur.
Bu qanun 28 maddə və 4 fəsildən ibarətdir. Təhlükəsizlik haqqında konsepsiya isə 23 may 2007-ci ildə qəbul
olunmuĢdur.
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HEYDƏR ƏLĠYEVĠN AZƏRBAYCANÇILIQ SĠYASƏTĠNĠN ƏSASLARI
Umumilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi və islahatlar aparması məsələlərinə toxunacayiq.
Eyni zamanda onun Azərbayan üçün gördüyü işlərdən danışarkən daxili və xarici siyasətə də nəzər
salacayıq. Məqalədə Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı Heydər Əliyvin gördüyü işlərdən danışacayıq.
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ОСНОВЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЛИТИКИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА
Мы поговорим о правительстве Гейдара Алиева и его реформах. В то время мы будем искать
внешнюю и внутреннюю политику. В этой статье мы поговорим об усилиях Гейдара Алиева, связанных с Ногоральным Карабахом.
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FUNDAMENTALS OF HAYDAR ALIYEV'S POLICY IN AZERBAIJAN
We are going to talk about Haydar Aliyev`s coming to government and his reforms. Atth time while
talking about his efforts for Azerbaijan we are going to look throught foreign and internal politics too. In the
article, we are going to talk about efforts of Haydar Aliyev associated with Nogorno-Karabakh.
Key words: Azerbaijaniism, ideology, national statehood, state independence, Nogorno-Karabakh
conflict.
Heydər Əlirza oğlu Əliyev mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan Ģəhərində anadan olmuĢdur. O,1939-cu
ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikomunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye Universitetinə daxil olmuĢdur.
Təhsili 2-ci Dünya Müharibəsi llərinə düĢdüyünə görə yarımçıq qalmıĢdır.
1941-ci ildə Heydər Əliyev Naxçıvan MSSR Xalq Daxili ĠĢlər Komissarlığında və Naxçıvan MSSR
Xalq Komissarlığı Sovetinə Ģöbə müdiri vəzifəsində iĢləmiĢ və 1944-cü ildə dövlət təhlükəsizliyi
orqanlarında iĢə göndərilmiĢdir. Bu dövrdən təhlükəsizlik orqanları sistemində çalısan Heydər Əliyev 1965ci ildən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini, 1967-ci
ildən isə sədri vəzifəsində çalıĢmıĢ, general-mayor rütbəsinə qədər yüksəlmiĢdir. Həmin illərdə o
Leninqradda xüsusi ali təhsil almıĢ, 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət
Universiteti) tarix fakültəsini bitirmiĢdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan üçün gördüyü iĢlər Azərbaycan Kommunist Patiyasının
Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildiyi 1969-cu ilin iyul ayının 14-dən baĢlamıĢdır. Həmin illərdə o,
1982-ci ilə qədər SSRĠ-nin rəhbərlərindən biri olmuĢdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin aərbaycançılıq siyasəti
məhz siyasi rəhbərliyə gəldikdən sonra baĢladığı yöndədir. Heydər Əliyevin azərbaycançılq ideologiyasının
əsaslarını, rüĢeymlərini hələ Sovet dövründə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə rəhbərliyi
dövründə baĢlatmıĢdır. Biz bilirik ki, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi Sovet hakimiyyətinin ideoloji və siysi
əsaslarını formalaĢdıran, onu iarə edən və yönləndirən əsas orqanlarından biri idi. Ulu öndər Heydər Əliyevin
öz fəaliyyətini siysi sahəyə transfer etdikdən sonra, yəni 1969-cu ildə AKP Mərkəzi Komitəsinin birinci
katibi seçildikdən sonra artıq bu rüĢeym daha bir münbit sferaya düĢməklə siyasi populyarlıq qazandı. Həmin
dövrdə artıq azərbaycançılıq ideyası artıq bir ideya Ģəklindən, yəni bir fərdin, bir siyasətçinin, bir öndərin
ideyasından ideologiyaya çevrilməyə baĢladı.
Heydər Əliyevin Aərbaycan rəhbəri olduğu dövrdə bütün sahələrdə həyata keçirilən islahatlar, görülən
iĢlər respublikamızın inkiĢafını təmin edən substrat oldu. Həmin dövrdə Azərbaycaqn SSRĠ miqyasında
xammal mənbəyi qismində çıxıĢ edən aqrar respublika kimi tanınırdi. Odurki, ölkəmizin yalnız xammal
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mənbəyi kimi çıxıĢ etməsi ənənəsini aradan qaldırmaq və davamlı, sürətli inkıĢafı təmin etmək üçün
kompleks səciyyəli strateji əhəmiyyətli islahatlar aparmaq, geniĢmiqyaslı tədbirlər görmək zəruri idi. Ulu
öndər Heydər Əliyev də məhz bu istiqamətdə fundamental strateji tədbirlər görməklə davamlı və sürətli
inkiĢafı təmin etməyi bacardı. Bunlarla yanaĢı Ulu öndər Heydər Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısının
fonunda kadr potensialının formalaĢdırılması və təkmilləĢdirilməsi istiqamətində azərbaycanlı gənclər SSRĠ
miqyasında fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinə göndərildi.
Ulu öndər Heydər Əliyev rəhsil sektorunun inkıĢafının zərurətini məhz bu cür dəyərləndirirdi: ―
Azərbaycanda yüksək savada, biliyə, ixtisasa, yüksək elmə malik insanlar var və onlar cəmiyyətin çox
hissəsini təĢkil edir. Əgər onlar olmasaydı Azərbaycanın iqtisadiyyatı, Azərbaycan elmi inkiĢaf edə bilməzdi.
Bunlar olmasaydı, biz indi Azərbaycanı müstəqil dpövlət kim idarə edə bilməzdik.Onları qiymətləndirmək
lazımdir və on illərlə əldə etdiyimiz nailliyyətləri heç vaxt unutmamalıyıq. ― ( 1, s. 29)
Mərkəzi Komitənin birini katibi olduğu dövrdə Heydər Əliyevin gördüyü iĢlər içərisində ən önəmlisi
1978-ci ildə qəbul edilmiĢ Azərbaycan SSR Konstitusiyasında Azərbaycan dilini Azərbaycan SSR-in rəsmi
dövlət dili kimi təsdiq olunmasıdır. Bu milli ideologiyamızın funkional vahidi olan milli dövlətimizin
mühafizəsi və təbliği baxımından mühüm tarixi strateji addım oldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin
hakimiyyətinin birinci dövründə gördüyü önəmli iĢlərdən biri də ölkəmizə qarĢı ermənilərin təĢkil etdiyi
təbliğat və hücumların qarĢısının məharətlə alınmasıdır. Məlum olduğu kimi həmin ərəfədə ermənilər
mütəmadı sürətdə Dağlıq Qarabağ məsələsini gündəmə gətirməyə cəhd edirdilər. Ümumiyyətlə, Ulu öndər
Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik etdiyi 13 il ərzində (1969-1982) respublikamızın regionları da
daxil olmaqla , bütün Ģəhərlərində ciddi tarixi inkiĢaf baĢ verdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin azərbaycançılıq siyasətindən danıĢarkən 1990-cı illəri xüsusilə nəzərədən
keçirmək lazımdır. Bildiyimiz kimi SSRĠ rəhbərliyində Azərbaycana rəhbərlik edən yeganə azərbaycanlı
Heydər Əliyev idi. Onun azərbaycanlılara qarĢı münasibəti SSRĠ rəhbərliyini qane etmədiyinə görə
Azərbaycanla əlaqəsini hər yolla kəsməyə cəhd edirdilər. Lakin Heydər Əliyev bütün bunlara məhəl
qoymurdu. 1982-1987 və 1990-1993-cü illər Heydər Əliyevin qeyri-formal dövrü kimi xarakterizə olunur.
1990-cı ildə Azərbaycanda olduqca mürəkkəb situasiya mövcüd idi. 1990-ci ilin iyul ayında
Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev ilk öncə Bakı da, sonra isə Naxçıvanda yaĢamağa baĢlamıĢdır.
Elə həmin ildə Azərbycan Alı sovetinə millət vəkili seçilmiĢdir. O, 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Alı Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədrinin müavini olmuĢdur.
1992-ci ilin noyabrında Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasını təsis etmiĢ, eyni zamanda onun sədri
seçilmiĢdir.
Qeyd etdiyimiz kimi 1990-ci ildən Heydər Əliyevin Naxçıvan dövrü baĢlamıĢdır. Həmin tarixi dövrdə
mövcüd problemlərin fonunda Azərbaycanda olduqca mürəkkəb sosial, iqtisadi və siyasi-hüquqi
katalikzmlər burulğanında idi. Mövcüd durum 1991-ci ilin sentyabrında Ulu öndər Heydər Əliyevin
Naxçıvan MSSR-in Ali Sovetinin sədri seçilməsinədək olan tarixi mərhələdə daha da kəskinləĢdi. Ali
Sovetin sədri seçilən Ulu öndər Heydər Əliyevin gərgin fəaliyyəti və səyləri nəticəsində sabitlik təmin edildi
və muxtar qurumun sosial-iqtisadi vəziyyəti yaxĢılaĢdırıldı.Ümumiyyətlə Heydər Əliyevin siyasi
fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə gördüyü iĢlərin mahiyyətini və əzəmətini anlamaq üçün bir neçə faktora
nəzər yetirmək lazımdır: 1. milli dövlətçilik ənənələri bərpa edildi. Milli dövlətçilik ənənələrinin bərpa
olunması yönündə görülən iĢlər sırasında, Muxtar Respublikanın dövlət rəmzlərinin bərpa olunması və
milliləĢdirmə siyasətinin həyata keçirilməsini vurğulamaq lazımdır. 1990-cı ildə Naxçıvan Alı Məclisinin 1ci sessiyasında ilk dəfə olaraq üçrəngli bayrağımız qaldırıldı. Bununla yanaĢı Naxçıvan MSSR adından ―
Sovet ‖ və ― Sosialist ‖ sözləri çıxarıldı. 2. Ulu öndər Heydər Əliyevin milli ideolji məsələləri önə çəkərək
bir sıra təxirəsalınmaz tədbirlər gördü və tarixi qərarlar qəbul etdi. Ġlk növbədə ― 1990-cı ilin yanvar ayında
törədilmiĢ Bakı hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında ― Qərar qəbul etdi. Qərarda 20 Yanvar
hadisələrinin mahiyyəti, siyasi və hüquqi əsasları əks olunmuĢdur. Eyni zamanda 31 Dekabr Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəliyi Günü elan edilməsi haqqında da tarixi qərar qəbul edildi.
Heydər Əliyevin azərbaycançılıq siyasətinin əsasını həm də Naxçıvan dövrü təĢkil edir. Əgər
azərbaycançılıq siyasətini mərhələlərə ayırmıĢ olsaq, bu zaman Naxçıvan dövrünü yüksəliĢ mərhələsi kimi
qeyd edə bilərik. Bunu da qeyd etməliyəm ki, Heydər Əliyevin xarici siyasətində və Naxçıvan dövründə
atdığı addımlardan biri də 24 mart 1992-ci ildə Ankarada Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə arasında
iĢbirliyi protokolunun imzalanması oldu. Bu iĢbirliyi blokada Ģəraitində olan Naxçıvanın vəziyyətinə xüsusi
əhəmiyyətli töhfə oldu.
Bildiyimiz kimi 1991-1993-cü illər Azərbaycan da xaosun, böhranın hökm sürdüyü bir zaman idi.
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Həmin dövrdə hakimiyyətdə olan liderlərin özbaĢınalığı, Rusiyada asılı siyasəti xəttin yeridilməsi
müstəqilliyin möhkəmləndirilməsinə ən böyük təhlükələrdən biri idi. 1993-cü ilin may-iyununda dövlət
böhranının, hakimiyyətsizliyin, xaosun kulminasiya nöqtəsinə çatması ilə ölkədə vətəndaĢ müharibəsi və
müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandıqda, xalq təkidlə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə
ayağa qalxdı və bu ümummilli hərəkata çevrildi. Azərbaycanın o zamankı rəhbərləri Heydər Əliyevi Bakıya
dəvət etməyə məcbur oldular. 15 Ġyun 1993-cü ildə Heydər Əliyev Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi,
iyulun 24-də isə Əbülfəz Elçibəy öz prezidentlik səlahiyyətlərini Heydər Əliyeve verdi. 15 Ġyun tarixə Milli
QurtuluĢ günü kimi daxil oldu. Həmin gün müdrik siyasətçinin, təcrübəli və iradəli dövlət xadiminin
hakimiyyətə qayıdıĢı baĢ verdi. Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dövrü özünün yeni, daha Ģərəfli, daha
əzəmətli mərhələsinə daxil oldu. (2, s. 374 )
1993-cü ildən yeni formalaĢmağa baĢlayan Azərbaycanın müstəqil xarici siyasəti, ilk növbədə ölkənin
ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tezliklə bərpa olunması, qonĢu dövlətlərlə mehriban və qarĢılıqlı
surətdə faydalı münasibətlərin inkiĢaf etdirilməsi, yeni dünya nizamı çərçivəsində regional və qlobal
proseslərdə ölkənin fəal iĢtirakının təmin edilməsi, regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi,
Avropa və Transatlantik strukturlarına inteqrasiya məsələlərinə yönəlmiĢdir.
Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dövlətçiliyini inkiĢaf etdirmək üçün
tarixi fürsət əldə etmiĢ oldu. Belə bir Ģəraitdə milli dövlətçilik prinsiplərinə uyğun olaraq yeni xarici siyasət
kursunun formalaĢdırılmasını və həyata keçirilməsi ən vacib məsələ kimi qarĢıda dururdu. Əsas prioritet
istiqamət isə hərbi iĢğal, etnik təmizləmə, bir milyəna yaxın azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün
hüquqlarının kobudcasına pozulması, ölkəmizin böyük bir hissəsinin tarixi və mədəni irsimizin ermənilər
tərəfindən dağıdılması faktlarını özündə cəmləĢdirən Ermənistanın Azərbaycana qarĢı təcavüzü ölkənin
təhlükəsizlik mühitinin əsas təyinedici amili oldu və buda öz növbəsində Azərbaycanın təhlükəsizlik və
xarici siyasətinin formalaĢmasında əsas rol oynadı.
Daxili siyasətdə hər Ģeydən əvvəl əmin-amanlığın, qanunçuluğun bərpa olunması, müstəqilliyin qorunub
saxlanılması istiqamətində uğurlu addımlar atıldı. 1993-cü ilin 3 oktyabrında Azərbaycanda ilk demokratik
prezident seçkiləri keçirildi. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. 1994-cü ilin
oktyabr və 1995-ci ilin mart ayında dövlət çevriliĢinə cəhd olundu, lakin uğurla qarĢısı alındı. Azərbaycan
dövlətçiliyi qorunub saxlanıldı, respublikada möhkəm, davamlı sabitlik təmin edildi.
Xalqın iradəsi, istəyi və məhəbbəti ilə siyasi hakimiyyətə qayıtmıĢ Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının
müdrik lideri olaraq əliyevçilik ideologiyasını- Azərbaycan dövlətçiliyinin təməl prinsiplərini özündə əks
etdirən ideologiyanı bizə bəxĢ etdi. Müstəqil Azərbaycanın təməl prinsipi olan əliyevçiliyin əsas qayəsini
müstəqillik, azərbaycançılıq, dövlətçilik, ədalətlilik, demokratiya və bu kimi digər məfhunlar təĢkil edir. ( 3,
s. 376 )
Müstəqilliyin ilk illərində ölkə daxilində olduqca mürəkkəb kataklizmlərin hökm sürməsinə və siyasi
böhranın pik nöqtəyə çatmasına baxmayaraq, Ulu öndər Heydər Əliyevin rasional və praqmatik tədbirləri
sayəsində siyasi sabitliyin təmin olunması missiyasına nail olundu. 1991-1993-cü illərdə hakimiyyətin
fəaliyyət mexanizminin səmərəsizliyi və qeyri-legitimliyi sabitliyin təmin olunmasını mümkün etmədi.
Amma 1993-cü ildən Ümummili lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəliĢindən sonra hakimiyyətin fəliyyət
mexanizminin effektivliyinin artırılması və sürətli legitimləĢdirmə tendensiyası ictimai-siyasi müstəvidə
sabitliyin təmin edilməsini Ģərtləndirdi.
Azərbaycançılıq ideologiyasına mənəvi sərvət kimi yanaĢan ümumilli lider Heydər Əliyev deyirdi:
―Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli
mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı – Azərbaycan dili, mədəniyyətini, millimənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaĢatmalıyıq...azərbaycanlılar harada yaĢamalarından asılı olmayaraq
daim öz milli, mənəvi dəyərlərinə, milli köklərinə sadiq olmalıdırlar. Azərbaycan dövləti müstəqilliyini əldə
etdikdən sonra azərbaycançılıq aparıcı ideya kimi həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada yaĢayan bütün
azərbaycanlılar üçün əsas ideya olub. Azərbaycançılıq oz milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini
qoruyub saxlamaq, eybi zamanda, onların ümumbəĢəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasıyından bəhrələnmək
və hər bir insanın inkiĢafının təmin olunması deməkdir.‖ ( 4, s. 93-94)
Müstəqillik əldə edildikdən sonra Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli istiqamətində Prezident Heydər
Əliyevin geniĢ və çoxĢaxəli fəaliyyətinin əsas məzmununu münaqiĢənin beynəlxalq normalara uyğun,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizama salınması təĢkil edir. ABġ konqresinin 1992-ci ildə qəbul
etdiyi Azərbaycana hər cür yardımın göstərilməsini qadağan edən ― Azadlığa dəstək aktı‖ na ―907-ci düzəliĢ
― deyilən ədalətsiz sənədlə ayri seçkiliyə məruz qalan A zərbaycan yalnız Heydər Əliyevin fəal diplomatıyası
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nəticəsində Azərbaycana qarĢı münasibəti dəyiĢdirməyə nail ola bildi. MünaqiĢənin həlli istiqamətində
atılmıĢ ən böyük addımlardan biri də 1994-cü ilin mayında atəĢkəsin əldə edilməsi oldu. 1993-1995-ci illərdə
Azərbaycan Prezidentinin bir sıra xarici ölkələrə səfərləri, keçirdiyi görüĢlər, eləcə də dünyanın ayrı-ayrı
dövlətlərindən respublikamıza gələn nümayəndələrlə aparılan danıĢıqlar Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü
haqqında həqiqətlərin beynəlxalq aləmə çatdırılmasında əhəmiyyətli rol oynadı.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdıĢından sonra həyəta keçirilən geniĢmiqyaslı tədbirlə sisteminin
ümumi məntiqi milli dövlət quruculuğu prosesində bazar iqtisadiyyatının bərqarar olması, iqtisadi böhranın
aradan qaldırılması və tərəqqinin təmin edilməsindən ibarətdir.1993-cü ildən əsas götürülən siyasi xəttin əsas
üstün cəhətlərindən olsn demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu yönümündə ardıcıl, məqsədyönlü tədbirlərin
həyata keçirilməsi ölkəmizdə demokratiyanın , insan hüquqları və azadlıqlarının fundamental prinsiplərinin
qərar tutmasına zəmin yaratmıĢdır. 1995-ci ildə ğlkənin bəĢəri demokratik dəyərləri özündə əks etdirən
Konsitutisiyanın qəbul edilməsi, çoxpartiyalılıq əsasinda parlament seçkilərinin keçirilməsi, ölkə tarixində
ilk dəfə olaraq Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətə baĢlaması, 1998-ci ilin fevralında ölüm hökmünün
ləvğ olunması və bir sıra digər mühüm qanunların qəbulu və əməli tədbirlərin həyata keçirilməsi
Azərbaycanın demokratik dövlət quruculuğu yolunda atdığı önəmlı addımlardandır.
Ġstər hakimiyyətinin birinci dövründə, istərsə də müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi son on ildə
yalnız vətənini və xalqını düĢünən Heydər Əliyevin ürəyi müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi, xalqın
xoĢbətliyi üçün çırpırdı. O, Azərbaycanın ən çətin anlarında üzərinə düĢmüĢ xilaskar missiyasını ləyaqətlə
yerinə yetirmiĢ, bu yolda fədakakarlıqlar göstərmiĢ, xalqı çox müdhiĢ bəlalardan qoruya bilmiĢdir.
O, fitri istedadı və zəngin təcrübəsi hesabına hadisələrin gediĢini qabaqcadan görür, böyük əhəmiyyət
kəsb edən tarixi qərarlar qəbul edir və bu zaman əsl vətənpərvər mövqeyində dayanırdı. Heydər Əliyev
zəngin və çoxəsrlik Azərbaycan tarixində dövlət baĢçısı və prezident kimi müstəsna yer tutmuĢdur.Onun
çoxĢaxəli fəaliyyəti əhəmiyyəti və dəyəri baxımından ölkəsinin hüdudlarını aĢır, dünyada qlobal proseslərə
öz təsirini göstərirdi.
Heydər Əliyev həm də zəmanəsinin böyük mütəfəkkiri və filosofu olaraq olaraq,azərbaycançılıq
fəlsəfəsini formalaĢdırı və inkiĢaf etdirirdi. Məhz bu fəlsəfə Azərbaycanın müasir dünyada yerini xüsusi
yerini müəyyənləĢdirmiĢ, milli dövlətçiliyimizin təməl prinsiplərini təĢkil etmiĢdir.Dünya azərbaycanlıların
həmrəyliyinə və birliyinə nail olunmasında Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri var. O, dünya
azərbaycanlılarının müstəqil Azərbaycan dövləti ətrafında birləĢməsi üçün yorulmadan çalıĢmıĢ, bu
istiqamətdə misilsiz qərarlar qəbul etmiĢdir. Onun təĢəbbüsü ilə Dünya azərbaycanlılarının Bakıda keçirilmiĢ
I qurultayı yaxın-uzaq ellərdə yaĢayan azərbaycanlıların bir araya gətirilməsində müstəsna rol oynamıĢdır.
Heydər Əliyev Azərbaycana demokratiya və demokratik seçkilər, bəĢəri dəyərlər gətirmiĢdir. Onun bu
istiqamətdə həyata keçirdiyi siyasət ölkənin hər bir vətəndaĢının azad yaĢamaq hüququnu təmin etmiĢ,
hərkəsə öz rifahını yaxĢılaĢdırmaq imkanı yaratmıĢdır. Heydər Əliyev prezidentliyi dövründə həyata
keçirilən iqtisadi islahatlar, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına ardıcıl sürətdə inteqrasıya etməsi ölkəmizin
gələcək tərəqqisinin rəhnidir.
1998-ci ildə keçirilən Prezident seçkilərində Ulu öndər Heydər Əliyev yenidən qələbə çaldı. Düzgün
siyasi xəttin yürüdülməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasına
və beynəlxalq arenada müstəqil dövlət kimi tanınmasına nail oldu. 2003-cü ilin dekabr ayının 12-də
Ümumilli lider Heydər Əliyev vəfat etmiĢdir. Hal-hazırda Heydər Əliyevin siyasi kursunu Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Ġlham Heydər oğlu Əliyev davam etdirir.
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INTERNATIONAL TERRORISM: STRATEGY AND THE
LEGAL BASIS FOR STRUGGLING AGAINST IT
The article considers international terrorism as a problem that concerns the world community, as a
danger that arises in relation to the stability of international relations, which also has a devastating effect on
the norms of international law. The legal framework for combating international terrorism and the
significance of interstate cooperation are analyzed here.
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XX əsrin 80-ci illərindən etibarən terrorizm dünya birliyini narahat edən problemlərdən birinə çevrildi.
11 sentyabr hadisələrindən sonra beynəlxalq terrorizm məsələsi gündəmə gəldi. Terrorçuluqla bağlı
cinayətlərə qarĢı mübarizənin zəruriliyi 6-8 dekabr 2000-ci ildə 192 dövlətin iĢtirakı ilə Nyu-Yorkda
keçirilən minilliyin samitinin qəbul etdiyi bəyannamədə öz əksini tapmıĢdır.
Əksər tədqiqatçılar terror və terrorizm anlayıĢlarının bir-birini tamamladığını qeyd edirlər (1,2,3 və b.).
Terror zorakılığın tətbiqi metodursa, terrorizm bu metodun tətbiq edilmə prosesidir. Terrorizm məqsədinə,
hədəfləri və subyektlərinə görə fərqləndirilir. Terrorçuların veb səhifələrinin hədəfləri cari və potensial
dəstəkləyicilər, beynəlxalq ictimai rəy və düĢmən cəmiyyətdir.
Terrorçu qrupların virtual aləmdə varlığı keçən əsrin 90-cı illərinin sonundan baĢlayır.1998-ci ildə ABġın ―1996-cı ilin antiterrorizm və effektiv ölüm cəzası‖ aktına əsasən 30 xarici terrorçu təĢkilatın yarıdan
çoxunun internetdə veb səhifəsi var idi. ABġ Dövlət Departamentinin məlumatına görə 1998-ci ildə 15 veb
sayt terroristlərə məxsus idi.2005-ci ildə onların sayı 4000, 2007-ci ildə isə 5800 olmuĢdur. Terrorçuların
―Mücahidlərin sirləri‖ adlı proqramı onların əsas əlaqə vasitəsidir. ĠġĠD Avropa terrorçuları vaxtlarının 70%-
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ni virtual aləmdə keçirirlər. ĠġĠD tvitterdən təbliğat vasitəsi kimi istifadə edir. Onun təbliğatı iki
istiqamətdədir:
1.Xəlifət yaratmaq istəyən müsəlmanlar
2. Qərb və ĠġĠD-in düĢmənləri üçün təhlükə yaratmaq
ETA terror təĢkilatının rəsmi veb səhifəsi katalon, alman, fransız və italyan dillərində fəaliyyət göstərir.
Veb səhifələr terroristlər üçün döyüĢdükləri dövlətin vətəndaĢlarını hədələmək, hökuməti günahlandırmaqla
xalqı dövlətə qarĢı qaldırmaq üçün bir vasitədir. Terroristlər internetdən istifadə etməklə psixoloji müharibə
aparmaq, geniĢ auditoriya əldə etmək, təbliğatı gücləndirmək, maliyyələĢmək (məsələn, ĠRA-nın veb
səhifəsində istifadəçilər kart vasitəsilə təĢkilata yardım etmək), geniĢ məlumat əldə etmək, informasiya
mübadiləsi aparmaq və səfərbərlik həyata keçirmək imkanı əldə edirlər.
Bu gün Asiyada regional hegemonluq uğrunda Rusiya, Yaponiya, Çin, Hindistan, Cənubi Koreya
arasında gərgin mübarizə gedir. Çinin regionda güclənməsinin qarĢısını almaq üçün ABġ Yaponiya və
Koreyaya dəstək verir.
Beynəlxalq terrorizmin qarĢısını almağa çalıĢan dövlətlər özləri terrora rəvac verirlər. Belə ki, BMT
Təhlükəsizlik ġurasının daimi üzvü olan 5 ölkə dünyada silah satıĢına görə ilk beĢlikdədir. Ərəb ölkələri
zəngin neft və qaz yataqlarına malik olduğu üçün bu ərazi ABġ-ın maraq dairəsinə daxildir.
Son illər dünyada etnik və dini separatçılıq meyllərinin güclənməsi, mərkəz-ucqar münasibətlərində
gərginliyin davam etməsi, silahlı münaqiĢələrin artması nüvə silahının istifadə olunması ehtimalını çoxaldır.
Henri Kissincerin fikrincə, kütləvi qırğın silahlarının yayılması dünyanı xaos təhlükəsi ilə üzləĢdirir. Hazırda
idarə olunmayan ərazilərin mövcudluğu, nüvə silahına malik olan dövlətlərin digər dövlətləri qorxu və təhdid
altında saxladığı bir dövrdə dünya düzənində güc balansı ABġ-Çin rəqabətindən, Rusiya, Avropa birliyi və
Yaponiyanın iqtisadi və siyasi mövqeyindən asılıdır. Müasir terrorizm lokallıqdan çıxıb beynəlxalq xarakter
daĢıyır. XX əsrin 70-ci illərində meydana gəlmiĢ ―Beynəlxalq terrorizm‖ anlayıĢı mürəkkəb və çoxcəhətlidir.
Beynəlxalq terrorizm beynəlxalq münasibətlər üçün təhlükə yaratmaqla yanaĢı, beynəlxalq hüquq
qaydalarına dağıdıcı təsir göstərir. Hazırda ən təhlükəli terror təĢkilatı sayılan ĠġĠD torpaqları zəbt etməklə
məqsədinə çatmağa səy göstərir.
Nigeriyanın Ģimal-Ģərqində fəaliyyət göstərən Boka Haram terror təĢkilatı bu vaxtadək 7 minədək insanı
qətlə yetirmiĢdir.
Ən böyük terror qruplaĢması sayılan və Əfqanıstan ərazisində fəaliyyət göstərən Kataib Hizbollah terror
təĢkilatı Ġraq ordusu dağıldıqdan sonra fəallaĢmıĢdır.
Beynəlxalq terrorçuluğun üç növü (fərdi, mütəĢəkkil, dövlət) var.
Beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədə beynəlxalq sənədlər mühüm rol oynayır. 1999-cu ildə BMT BaĢ
Məclisi ―Terrorçuluğun maliyyələĢdirilməsi ilə mübarizə haqqında‖ beynəlxalq konvensiya qəbul etmiĢdir.
2001-ci ilin oktyabrında Azərbaycan Milli Məclisi qəbul etdiyi Qanunla bu konvensiyaya qoĢulmuĢdur.
Ötən illər ərzində dünya ictimaiyyətini təhlükə altında qoyan zorakılığın qarĢısını almaq üçün müəyyən
tədbirlər görülmüĢdür. Mübarizə həm universal, həm də regional səviyyədə (Amerika Dövlətləri TəĢkilatı,
Afrika Birliyi TəĢkilatı, Ərəb Dövlətləri Liqası, NATO,Aġ, Cənubi Asiya Regional ƏməkdaĢlıq
Assosiasiyası və s.) aparılır. BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi və BMT-nin Tġ beynəlxalq terror aktları ilə
əlaqədar dövlətlərin Ģikayətlərinə (XX əsrin 70-80-ci illərində Ġsrailin Livana, 1983-cü ildə ABġ-ın
Qrenadaya, 1988-ci ildə Amerikanın Panamaya qarĢı və s.) baxmıĢdır.
1972-ci ildən etibarən BMT BaĢ Assambleyası ―beynəlxalq terrorizmin qarĢısının alınması vasitələri‖
barədə qətnamələr qəbul etmiĢdir. 18 dekabr 1972-ci ildə 27-ci sessiyada qəbul edilmiĢ qətnamə ilə BMT-nin
üzvü olan dövlətlərin beynəlxalq terrorizmə qarĢı münasibətləri müəyyənləĢdirilmiĢ, beynəlxalq terrorizm
üzrə Xüsusi Komitəyə bu sahədə mandat verilmiĢdir.
Terrorizm ekstremizmin təzahürüdür. Terrorizm biznesdir. Terror iqtisadiyyatı qərb kapitalizminin
dirəyidir.
Dünyanın ən varlı 10 terror təĢkilatından 8-i islam yönümlüdür. ĠġĠD-in illik gəlirləri 2 milyard
dollardan çoxdur və pulların 99%-i neft satıĢından əldə edilir. Fələstin Həmas TəĢkilatının illik gəliri 1
milyard dollardır. Körfəz ölkələri Həmasa maddi yardım göstərirlər. Üçüncü yerdə illik gəliri 600 milyon
dollar olan Kolumbiyanın Farc təĢkilatıdır. Gəlirin əsas hissəsi narkotikdən və insan alverindən əldə edilir.
Ġranın dəstəklədiyi Hisbullah təĢkilatının illik gəliri 400 milyon dollardır. Digər yerləri Əl-Qaidə, Taliban və
Ġrlandiya mənĢəli ĠRA terror təĢkilatı tutur. Sonuncu yerdə illik gəliri 200 milyon dollar olan və əsas məqsədi
Nigeriyada islam respublikası qurmaq olan Boko Haram təĢkilatıdır ki, onun əsas gəliri insan alverindən əldə
edilir. Ən böyük terror təĢkilatlarından biri üzvlərinin sayı 4000-dən çox olan və Türkiyədə fəaliyyət
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göstərən PKK-dır. 1978-ci ildən bu təĢkilatın törətdiyi terror aktları nəticəsində 40 mindən çox insan həyatını
itirmiĢdir. 2000-ci ildə tapılan kütləvi məzarlıq bu təĢkilatın insanları qəddar metodlarla məhv etməsini üzə
çıxartdı.
Cənubi Amerikanın əsas terror təĢkilatlarından biri Peruda fəaliyyət göstərən və 70 000 nəfərin ölümünə
bais olmuĢ ―Parlaq yol‖ təĢkilatıdır.
2014-cü ildə Ġraq və Nigeriyada bütün ölümlərin 53%-i terrorla bağlı olmuĢdur. Nigeriyada Boko Haram
6644 nəfərin ölümünü öz üzərinə götürmüĢdür.
Kanada terror qruplarının fəaliyyəti üçün əlveriĢli məkandır. 2001-2003-cü illərdə (1 apreldən 31
martadək) Kanada terrorçu qruplara 22 milyon dollar ayırmıĢdır.
Əksər terror qrupları hökumətə qarĢı və güc sahibi olmaq üçün yaradılır və terrorizmi özlərinin əsas
strategiyalarına çevirirlər.
Müasir dövrdə terrorizmin beynəlxalq xarakteri dəyiĢmiĢ, onun müasir növləri yaranmıĢ və terror qeyrirasional mübarizə vasitəsinə çevrilmiĢdir. Hazırda ―Əl-Qaidə‖ təĢkilatlanmıĢ terrorçu struktur kimi deyil,
cihad hərəkatının ideoloji platforması kimi çıxıĢ edir.
Terror aktları günümüzdə Ģəklini dəyiĢdirərək din pərdəsinə bürünmüĢdür.Əfqanıstandakı Əl-Qaidə din
adı altında fəaliyyət göstərən təĢkilatlara misal ola bilər. Bu təĢkilat iddia edir ki, müsəlmanlar Qərb
dövlətlərinin istilası altındadır və bu vəziyyətdən xilas olmaq üçün terror ən yaxĢı vasitədir.
ĠRA Belfastda daĢıma sahəsində inhisar yaratması, PLO-Bekkanın Voleyevdən həĢiĢ ticarəti ilə məĢğul
olması, Karlos və Abi Nidalın ərəb liderlərinə silah satması kimi faktlar göstərir ki, XXI əsrdə yeni dünya
düzənini formalaĢdıran əsas atributlardan biri terrordur. Buna görə də terrorizmə qarĢı mübarizəyə bütün
dünya dövlətləri cəlb edilməlidir.
Hindistanda terrorçuları 3 qrupa ayırmaq olar (kommunistlər, islamçılar və separatçılar). Maosçu
kommunist qrupları 2014-cü ildə terrorla bağlı ölümlərin 41%-nin məsuliyyətini öz üzərlərinə götürmüĢlər.
Pakistanla mübahisəli ərazi sayılan Jammu və KəĢmir islam terrorunun mənbəyidir. Islam terrorçuları bu
regionda 57% ölümün məsuliyyətini öz üzərlərinə götürmüĢlər.
11 sentyabr hadisəsindən sonra terrorizmlə mübarizənin beynəlxalq miqyas alması və Amerikanın
Əfqanıstanda hərbi bazasının yerləĢdirilməsi ona Mərkəzi Asiyada strateji dayaqlarını yaratmağa imkan
verdi. ABġ terrorizmlə mübarizəyə ayda təxminən 1 milyard dollar xərcləmək məcburiyyətindədir.
28 sentyabr 2001-ci ildə BMT Tġ-ın 1373 saylı qətnaməsinə əsasən antiterror komitəsi yaradılmıĢ və
hazırda BMT-nin on, Avropa Ġttifaqının səkkiz konvensiyası dünyada beynəlxalq terrorçuluğa qarĢı mübarizə
məqsədilə qəbul olunmuĢdur.
Əksər dövlətlərin nüvə silahı olmadığı üçün onlar kimyəvi və bioloji silahlar əldə etməyə səy göstərirlər.
Terrorçuluğa qarĢı mübarizə dünya birliyindən iqtisadi, siyasi diplomatik səyləri birləĢdirməyi tələb edir.
Beynəlxalq terrorçuluğa qarĢı mübarizədə BMT tərkibində fəaliyyət göstərən Ġnterpol təĢkilatı da mühüm rol
oynayır. Bir sıra dövlətlərin (ABġ, Ġsrail, Almaniya, Fransa və s.) xüsusi xidmət orqanları antiterror
əməliyyatları həyata keçirərkən ümumi prinsiplərə riayət edirlər (5).
BMT-nin himayəsi altında 1997-ci ildə bomba, 1999-cu ildə isə maliyyə terrorizminə qarĢı mübarizə
haqqında beynəlxalq konvensiyalar qəbul olunmuĢdur.
Müasir terrorizm üçün aĢağıdakı cəhətlər səciyyəvidir:
- terror aktlarının artması və onların xüsusi amansızlıqla icrası;
- terror aksiyalarının nəticələrinin miqyasının geniĢ olması;
- ayrı-ayrı dövlətlərin öz geosiyasi təsir dairəsini geniĢləndirmək üçün terrorçu qruplarına
himayədarlıq etməsi;
- terrorçuların peĢəkarlığı və xüsusi hazırlıq səviyyəsinin artması;
- terrorçu qruplaĢmaların beynəlmiləl tərkibi;
- terrorçuların kütləvi qırğın silahı əldə etməyə cəhd göstərməsi;
- daha təhlükəli terrorçu qruplaĢmaların texniki təchizatının yüksək səviyyəsi;
- ölkədaxili və beynəlxalq terrorizm arasında sərhədlərin aradan qalxması;
- beynəlxalq terrorçu təĢkilatlar arasında sıx əlaqələrin olması;
- beynəlxalq terrorçu təĢkilatların liderlərinin öz mübarizələrini milli-azadlıq hərəkatı adı altında
pərdələməyə cəhd göstərməsi;
- terrorizmin yeni növlərinin meydana gəlməsi;
- terrorizmin separatçılıqla əlaqəsi və s.
Son dövrlər böyük dövlətlərin, ilk növbədə dünyanın iqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ səkkiz böyük
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dövlətinin – ABġ, Kanada, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Ġtaliya, Yaponiya və Rusiyanın terrorizmə
qarĢı birgə mübarizəsinin beynəlxalq terrorizmin qarĢısının alınması və ləğv edilməsində əhəmiyyəti
böyükdür. Böyük Yeddilərin ilk görüĢü 15-17 noyabr 1975-ci ildə tarixində Fransanın Rambuye Ģəhərində
keçirilmiĢdir.
ABġ-da 11 sentyabr 2001-ci il faciəsindən sonra BMT BaĢ Məclisinin sessiyalarında BMT-nin 6-cı
komitəsinin hazırladığı ―Beynəlxalq terrorizm haqqında hesabat ‖ mütəmadi müzakirə edilir və müvafiq
qərarlar qəbul edilir. Həmçinin BMT çərçivəsində beynəlxalq terrorizmlə mübarizə haqqında bir neçə
Konvensiya və bəyannamə imzalanmıĢ, qətnamələr qəbul edilmiĢdir. 9 dekabr 1999-cu il tarixli ―Maliyyə
terrorizminə qarĢı mübarizə haqqında‖ beynəlxalq Konvensiya, 1269 (1999), 1368 (2000, 1373 (2001), saylı
BMT Tġ-ın qətnamələri.
Hələ 1972-ci ilin oktyabrında ABġ prezidenti Nikson terrorizmə qarĢı kompleks mübarizə üçün kabinet
yaratmıĢdı.
20-21-iyul 1981-ci ildə Kanadanın paytaxtında Böyük Yeddilərin 7-ci görüĢündə terrorizm haqqında
qəbul edilmiĢ bəyanatda dövlət və hökumət baĢçıları beynəlxalq terrorizmə, terror təĢkilatlarına maddi və
hərbi dəstəyin artırılmasından, terrorçu qruplara sığınacaq verilməsindən, terrorçular üçün təlim
düĢərgələrinin yaradılmasından, eləcə də hava gəmilərinin, diplomatik missiya və konsulluq əməkdaĢlarının
girov götürülməsindən dərin nahatçılıq keçirdiklərini bildirmiĢlər.
1978-ci ildə Bonn, 1980-ci ildə Venesiya və 1981-ci ildə Ottava bəyanatlarının qəbul rdildiyi dövrdən
indiyədək keçmiĢ dövr ərzində müasir terrorizmin yeni növləri yaranmıĢ, terror aktlarının narko ticarətlə
əlaqəsi aĢkara çıxarılmıĢdır.
Rusiya Federasiyasında ―Terrorizmlə mübarizə haqqında‖ 1998-ci il 25 iyul tarixli qanun qəbul edilmiĢ
və 2001-ci ilin yanvarında Rusiya ―bomba terrorizmi ilə mübarizə haqqında‖ beynəlxalq konvensiyasını
imzalamıĢdır. Rusiya artıq BMT-nin 12 antiterror konvensiyasının onunun iĢtirakçısına çevrilmiĢdir.
Böyük Britaniyanın ―Terrorizmlə mübarizə haqqında‖ qəbul etdiyi qanunda törətdikləri terror aktlarına
görə Ģəxslərə və təĢkilatlara qarĢı təkcə Böyük Britaniyada deyil, onun hüdudlarından kənarda da xaricində
da mübarizə aparılması nəzərdə tutulmuĢdur.
2001-ci il 11 sentyabr terror aktından sonra Avropa Ġttifaqı beynəlxalq terrorizmlə mübarizə proqramı
hazırlamıĢ, sənəd 2001-ci ilin oktyabrın 19-da Avropa Ġttifaqının dövlət və hökumət baĢçılarının sammitində
təsdiqlənmiĢdir.
Keçən yüzilliyin 80-ci illərinin sonu 90-cı illərinin əvəllərində qəbul edilmiĢ VaĢinqton Kartoxen və
Monaqya protokolları təkcə beynəlxalq münasibətlərdə güc tətbiq edilməsinə qarĢı deyil, həm də
terrorçuluğa qarĢı yönəlmiĢdir. ABġ Dövlət Departamentinin qəbul etdiyi ―Terrorizmə sədd‖ və
―Terrorizmlə mübarizədə yardım proqramı‖ adına almıĢ sənədlər terrorizmin maliyyələĢdirilməsinə qarĢı
mübarizədən tutmuĢ, məqsədli kadr hazırlığınadək bir çox məsələləri əhatə edir. Hər iki proqram terrorizmlə
bağlı informasiayaya görə böyük miqdarda pul mükafatlarının verilməsini nəzərdə tutur.
ABġ konqresinin ayrı-ayrı sənədlərində (―Terrorizmlə mübarizə və ölüm hökmü‖, ―Beynəlxalq
cinayətkarlığa nəzarət aktı‖, ―Nam-Luqer-Domeniç proqramı‖ və s.) beynəlxalq terrorizmə qarĢı
mübarizənin konkret sahələri, yolları və vəzifələri müəyyənləĢdirilmiĢdir. Beynəlxalq terrorizmi doğuran
amillərin içərisində təcavüzkar və etnik separatizm xüsusilə təhlükəlidir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ MĠLLĠ MARAQLARI
VƏ ONA ƏSAS TƏHDĠDLƏR
Mövzunun aktuallığı Azərbaycanın milli maraqlarının formalaşması və reallaşmasına təsir göstərən
geosiyasi amilləri müəyyənləşdirmək, Azərbaycanın milli maraqlarında dövlət və ictimai maraqların
vəhdətinin aparıcı faktor olduğunu diqqətə çatdırmaq; Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünü və ərazi
iddialarını milli maraqlarmıza başlıca təhdid kimi qiymətləndirmək, onun beynəlxalq arenada dərki uğrunda
mübarizənin vacibliyini əsaslandırmaqdan ibarətdir.
Açar sözlər: milli maraq, siyasət kursu, təhdidlər, Dağlıq Qarabağ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ
Актуальность темы состоит из следующих: формирование национальных интересов Азербайджана и определение геополитических факторов, влияющих на его реализацию, принимая во внимание роль как государственных, так и общественных интересов в качестве важного фактора для
национальных интересов Азербайджана; Оценка агрессии и территориальных претензий Армении
против нашей страны в качестве одной из основных угроз национальным интересам, обосновывая
важность борьбы за признание на международной арене.
Ключевые слова: национальные интересы, политический курс, угрозы, Нагорный Карабах
Garanfil RAHMANOVA
master, Baku State University
NATIONAL INTERESTS OF THE REPUBLIC
OF AZERBAIJAN AND MAIN THREATS
Actuality of the topic consists of the followings: the formation of national interests of Azerbaijan and
determining of geopolitical factors influencing on its realization, taking into consideration of the role of both
governmental and public interests as an important factor on national interests of Azerbaijan; Assessing
Armenia's aggression and territorial claims against to our country as a major threat to our national
interests, substantiating the importance of the struggle for recognition in the international arena.
Key words: national interest, policy course, threats, Nagorno-Karabakh
Yeni minilliyə daxil olmuĢ Azərbaycan öz tarixinə, özünün prioritetlərinə və perpektivlərinə
münasibətdə özünü müəyyənləĢdirmənin həyati əhəmiyyətini daha artıq dərəcədə dərk edir. Məhz indi,
sistemli transformasiya Ģəraitində ölkənin siyasi elitası, siyasi baxıĢ və əqidələrindəki fərqlərdən asılı
olmayaraq, optimal inkiĢaf strategiyasının reallaĢdırılmasına imkan verəcək etibarlı zəmin yaratmalıdır.
Bizim fikrimizcə, bu strategiyanın ayrılmaz tərkib hissələrini Azərbaycanın milli maraqları və onun
prioritetləri təĢkil edir.
Özünün müstəqilliyini bərpa etmiĢ Azərbaycan Respublikası ciddi qayğılar və problemlərlə dolu çətin
və mürəkkəb sistemli transformasiya dövrünü yaĢamalı olmuĢdur. Tam dolğun müstəqilliyin təmin edilməsi,
bərabərhüquqlu əsasda dövlətlərarası münasibətlərə inteqrasiya olunması, bir ictimai sistemdən keyfiyyətcə
yeni sistemə, vahid dövlət mülkiyyətindən müxtəlif mülkiyyət formalarına, sovet sosialist iqtisadi
münasibətlərindən bazar iqtisadi münasibətlərinə, kommunist ideologiyasından milli ideologiyaya,
totalitarizmdən demokratik siyasi idarəetmə formalarına, hüquqi dövlətə, cəmiyyətin qapalı tipindən açıq
vətəndaĢ cəmiyyətinə keçilməsi və s. postsovet keçid mərhələsinin atributiv xassələrinin təzahür etdiyi
istiqamətlərdir.
Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası müəyyən tarixi dövrlərdə çar Rusiyasının, sonra isə onun varisi
olan Sovet Ġttifaqının tərkibində olmuĢdur. Bütün bunlardan əlavə, baĢqa imperialist dövlətlərin müxtəlif

739

iĢğalçı hücumlarına məruz qalmıĢdır. Bu kimi səbəblərlə əlaqədar olaraq Azərbaycanın milli maraqları
dövlət müsətqilliyini əldə etdikdən sonra yaranmağa baĢlamıĢdır.
Keçən əsrin 80-cı illərinin sonları SSRI-nin tədricən dağılması və Sovet Respublikalarında milli-azadlıq
hərəkatlarının canlanması ilə əlamətdar olmuĢdur. Milli azadlıq hərəkatlarının əsas məğzini isə milli Ģüurun
və milli ideologiyanın formalaĢması təĢkil edir. Azərbaycan filosofları Ə.Ġsmayılovun və Q. Əliyevin fikrinə
görə, ―tarixin məhz bu dövrü üçün o zaman SSRĠ-nin tərkibinə daxil olmuĢ xalqların milli Ģüurunun
oyanması səciyyəvi idi.‖ Lakin məlumdur ki, Ģüurun heç də hər cür oyanması onun inkiĢaf etməsi demək
deyildir. Milli Ģüurun oyanması sonrakı inkiĢaf yolunda yalnız ilk addımdır. Bifurkasiya məqamı yetiĢir ki,
bu zaman çoxsaylı alternativlərdən istənilən nəticəyə- mahiyyət etibarı ilə müstəqil dövlətin təĢəkkülünə və
inkiĢafına gətirib çıxara biləcək yeganə olan birini seçmək lazım gəlir. Lakin hər Ģey bundan asılı idi ki,
oyanmıĢ milli Ģüur haraya axar tapacaq, onun məzmunu nə ilə, hansı ideyalarla, prinsiplərlə və dəyərlərlə
zənginləĢəcəkdir, nəhayət fərdi, ictimai, kütləvi və milli Ģüurun inkiĢafına hansı istiqamət veriləcəkdir.
Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı lazımi istiqamətdə
uğur qazana bilməzdi, baxmayaraq ki, Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini qazanmıĢdı və dövlət
suverenliyinin tanınmasına nail ola bilmiĢdi. Problem həm də bundan ibarət idi ki, 90-cı illərin əvvəllərində
dövlətin elm və təhsil siyasəti böyük elmə və müasir biliklərə, əvvəlki sistemdən bütün mütərəqqi, həyat
qabiliyyəti olanları saxlamaqla ictimai inkiĢafın müasir tələblərinə cavab verən sistemin yaradılmasına deyil,
siyasətin xidmətçisi funksiyalarının yerinə yetirilməsinə doğru istiqamətləndirilmiĢdi.
Ölkəmizdə və beynəlxalq miqyasda baĢ verən köklü ictimai-siyasi dəyiĢikliklər, mürəkkəb geosiyasi
hadisələr ciddi suallar doğurur,onların elmi dərki və əməli siyasi praktikada nəzərə alınması tələb olunur.
Ötən əsrin son onilliyində cərəyan edən dərin proseslər dünyanın siyasi xəritəsində əsaslıdəyiĢikliklərə səbəb
olmuĢdur. Dünya sosializm sistemi və SSRĠ-nin dağılması nəticəsində yeni müstəqil dövlətlərin yaranması
onların beynəlxalq münasibətlərsistemində yeri məsələsini gündəmə gətirmiĢ, özünəməxsus ictimai və dövlət
maraqlarının, ümdə milli mənafelərinin istər ölkə daxilində, istərsə də geniĢ beynəlxalq aləmdə etibarlı
qorunması zərurətini yaratmıĢdır. Bu, keçmiĢ sovet məkanındayaranan on beĢ gənc müstəqil dövlətdən biri
kimi Azərbaycan Respublikasına da aiddir.Yeni milli prioritetlərin formalaĢdırılmasını çətinləĢdirən əsas
amillər sırasında SSRĠ dönəmində sovet respublikalarının vahid mərkəzdən idarə olunmasını faktını da
nəzərə almaq lazım gəlir. Ġttifaq mənafeyinin bütün respublikalar üçün ümumi maraqlar sistemi kimi
müəyyən edilməsi onların hər birinin ayrıca millimaraqlarının formalaĢmasına yol verirdi. Doğrudur, ciddi
qadağalara və sərt cəza tədbirlərinə baxmayaraq, müəyyən dissident hərəkatlarının meydana gəlməsi, ha-belə
rəsmi milli siyasi liderlərin bəzi ehtiyatlı addımlar, onu deməyə əsas verir ki.hər halda ümumittifaq
mənafeləri ilə milli maraqların heç də tam üst-üstə düĢmədiyi dərk edilir, bu maraqlarındaha fəal irəli sürülüb
həyata keçirilməsinə nail ol-maq üçün əlveriĢli Ģəraitin yetiĢməsi gözlənirdi. Məlumdur ki, SSRĠ-nin son
(1977-ci il) konstitusiyası əsasında milli respublikaların konstitusiyalar, hazırlanarkən Azərbaycan SSR milli
dövlət dili məsələsini qaldıraraq, özünün 1978-ci il konstitusiyasına ―Azərbaycan Sovet Sosialist
Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir‖ maddəsinin daxil edilməsinə nail olmuĢdur (13, s. 25). Lakin
bu qəbildən olan müddəalar əslində deklarativ səciyyə daĢıyır, əməli məzmun kəsb etmirdi. ―Vahid sovet
xalqı‖ anlayıĢı kimi ―ümumittifaq mənafeyi‖anlayıĢı da milli maraqların hamı üçün ümumi sayılan sovet və
ya sosialtst maraqları içərisində əridilməsi idi. Bununla belə, xalqın ictimai Ģüuru səviyyəsində mi1li
maraqlar öz rolunu oynayır, xüsusən də mədəniyyət, o cümlədən din, incəsənət, vəs. sahələrdə təsirini
saxlamaqda davam edirdi. Məsələn, ölkəmizdə ―Bahar bayramı‖ adı ilə novruzun qeyd edilməyə baĢlanması
sərt sovet məhdudiyyətlərinə ciddi milli reaksiya kimi qiymətləndirilə bilər. Halbuki, ictimai milli maraq
ümummilli maraqların yalnız müəyyən bir sahəsini təĢkil edir, onun dövlət maraqları səviyyəsində
formalaĢdırılması, müvafiq rəsmi sənədlərdə qanuniləĢdirilməsi və əməli surətdə həyata keçirilməsi tələb
olunur. Bu isə yalnız SSRĠ-nin dağılması və ölkəmizin suveren, müstəqil Azərbaycan Respublikası
formasında milli dövlətçiliyini yenidən bərpa etməsi Ģəraitində mümkün olmuĢdur. Lakin müstəqilliyin
bərpasıdövrünün təcrübəsindən göründüyü kimi, milli maraqların formalaĢmasıvə realizəedilməsi son dərəcə
məsul və uzun sürən bir prosesdir. Burada dövlət siyasətinimüəyyən edən qurumlar və siyasi liderlərlə yanaĢı
ictimai və elmi dəstəyə böyük ehtiyac var.
Bütün bunlara görə:
- dövlət müstəqilliyinə yenidən qovuĢan Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarının konseptual
səviyyədə müəyyən edilməsi, onun milli hüquqi bazasının yaradılması həyati zərurətdir;
- milli maraqların strukturunda fərd (insan), cəmiyyət və dövlət maraqları,onların qarĢılıqlı münasibəti
mühüm yer tutur, müasir transformasiya prosesindəvəhdəti müstəsna əhəmiyyət kəsb edir;
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- milli maraqların daxili aspekti ilə yanaĢı beynəlxalq səpkisi, buradageosiyasi amillərin getdikcə
güclənən təsiri do mühüm rol oynayır, elmi əsaslarlaöyrənilməsinə ciddi tələbat yaranır;
- subregional, regional və qlobal miqyasda inteqrasiya proseslərinin dərinləĢməsi müasir inkiĢafın
mühüm amili olmaqla yanaĢı, həm də milli və beynəlmiləl maraqlar arasında ziddiyyəti kəskinləĢdirir,
müvafiq beynəlxalqqurumlarla dövlət institutlarının optimal əməkdaĢlığın, tələb edır;
- sadalanan problemlər dövlət qurumlar, və siyasi liderlərlə yanaĢ, respublikamızda nisbətən gənc olan
geosiyasət elminin üzərinə də mühüm vəzifələr qoyur, bütün bu proseslərin elmi əsaslarla dərkini və müvafiq
əməli tövsiyələr hazırlanmasını zəruri edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, 1991-ci ilə qədər Azərbaycan Sovet Ġttifaqının tərkibində olarkən onun özünün
respublika maraqları var idi ki, bu maraqlar da SSR-nin dövlət maraqları kompleksinə daxil idi. Bu səbəbdən
də Azərbaycanın suveren subyekt kimi milli maraqları kölgədə qalırdı,ən yaxĢı halda, dövlət təhlükəsizliyi
xidmətlərinin nəzarəti altında həyata keçirilirdi. Onu da qeyd edək ki, 1918-1920-ci illərdə, birinci
müstəqillik dövründə, milli maraqların mükəmməl kompleksini yaratmaq təĢəbbüsləri olmuĢdur və bu
istiqamətdə müəyyən faydalı iĢlər də görülmüĢdür.
XX yüzilliyin 90-cı illərinin ortalarından baĢlayaraq müstəqil Azərbaycan Respublikası milli maraqların
təmin edilməsi siyasətini məqsədyönlü və kompleks Ģəkildə həyata keçirməyə baĢlamıĢdır. Buna qədərki
vaxtlarda isə bu maraqlar sistemi üçün müəyyən yarımçıqlıq, gerçəkliyə uyğun olmayan saxta realizm və
utopiklik səciyyəvi idi. Milli maraqların komlpleks sistemli müəyyənləĢməsi və həyata keçirilməsi,
azərbaycançılıq ideyasının rəhbər tutulması bilavasitə Heydər Əliyevin apardığı siyasi kursla bağlı olmuĢdur.
(12)
Bu kursun müxtəlif aspektlərini Heydər Əliyev vahid bir tamın bir-birini tamamlayan üzvi hissələri
kimi nəzərdən keçirirdi. Elə həmi aspektlər Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət kursunda öz əksini
tapmıĢdır. H. Orucov yazır: ―Heydər Əliyev xalis iqtisadi əlaqələrin yaradılması ilə kifayətlənməyərək,
burada da qibtə olunacaq müdriklik və diplomatik istedad nümayiĢ etdirdi, bərabər dərəcədə siyasi maraqları
da nəzərə aldı; o yenidən xarici siyasətə kompleks yanaĢmanın zəruriliyini bir daha bəyan etdi.‖
Mahiyyət etibarı ilə müstəqil Azərbaycanın milli maraqlarının tam kompleksinin təĢəkkül və
təkamülünü, çərti olaraq, üç mərhələyə ayırmaq olar:
Birinci mərhələ 1988-ci ildən 1993-cü ilin iyununa qədərki xronoloji çərçivəni əhatə edir. (bu mərhələni,
Ģərti olaraq, ilkin təĢəkkül mərhələsi adlandırmaq olar);
Ġkinci mərhələ 1993-cü ilin ikinci yarısından baĢlayaraq 2003-cü ilin oktyabr ayına qədərki vaxtı əhatə
edir. (konseptual formalaĢma və qərarlaĢma mərhələsi- Heydər Əliyev dövrü);
2003-cü ilin oktyabrından indiyə qədərki mərhələ- Prezident Ġlham Əliyev dövrü (milli maraqların stabil
və ardıcıl reallaĢdırılması mərhələsi).
Xüsusi olaraq qeyd etməl lazımdır ki, suveren dövlət statusuna malik olan ölkə, o cümlədən Azərbaycan
Respublikası yad milli maraqlar Ģəbəkəsində məharətlə və peĢəkarcasına balanslaĢdırma aparmalıdır., elə bir
Ģəkildə ki, öz milli maraqlarına ziyan vurmasın. Məhz bu qayə Heydər Əliyev siyasətinin baĢlıca xüsusiyyəti
olmuĢdur.
Heydər Əliyevin milli siyasət konsepsiyasında ölkənin milli və dövlət maraqları ilə bağlı olan bütün
məsələlər əhatə olunmuĢdur. Təfərrüatına varmadan hazırda həmin siyasətin aĢağıdakı mühüm nəticələrini
fərqləndirmək olar:
Qarabağ problemi haqqında həqiqətin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və sülh danıĢıqları yolu ilə
problemin ədalətli həllini axtarıb tapmaq;
Müstəqil və süveren Azərbaycanın beynəlxalq birliyin bərabərhüquqlu, nüfuzlu üzvü kimi tanınması;
Azərbaycanın dünya iqtisadi inteqrasiya prosesinə fəal sürətdə cəlb edilməsi, qlobal maliyyə bank
sisteminə ölkənin qoĢulması;
Vahid elmi-mədəni dünya məkanına daxil olunması, Azərbaycanın sivilizasiyalı dünya birliyi tərəfindən
qəbul edilmiĢ beynəlxalq saziĢlərə, öhdəliklərə qoĢulması üçün zəmanətlərin və zəminlərin yaradılması;
Xarici ölkələrin və iĢgüzar dairələrin bizim ölkəmizin iqtisadiyyatına, əsaslı demokratik, hüquqi, iqtisadi
və siyasi islahatların keçirilməsi üçün investisiyalar qoymaq məqsədilə maraqların artırılması;
BMT-nin, ATƏT-in, Avropa ġurasının, Avropa Ġttifaqının və digər beynəlxalq strukturların iĢində fəal
iĢtirak etmək yolu ilə çoxtərəfli münasibətlərin daha da inkiĢaf etdirilməsi;
QarĢılıqlı fayda verən saziĢlərin bağlanması əsasında ayrı- ayrı dövlətlərlə ikitərəfli əlaqələrin
qurulması.
Yuxarıda göstrəilən problemlərin həlli heç də asan olmamıĢdır, lakin nə vaxt asan olacağını gözləyib
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dayanmaq və sonradan fəaliyyət göstərmək ölkənin gələcəyini təhlükə altına qoymaq demək olardı. ―Sabah
gec olacaqdır‖ prinsipini rəhbər tutan H. Əliyev xarici siyasət kursunu kifayət qədər fəallaĢdırdı ki, əvvəlki
rəhbərliyin passivliyi, qeyri-peĢəkarlığı ucbatından əldən verilmiĢ, daha doğrusu, itirilmiĢ vaxt və imkanların
əvəzini çıxmaq mümkün olsun. Hər Ģeydən əvvəl isə ölkəmiz ətrafında yaradılmıĢ informasiya blokadasını
aradan götürmək üçün diletantların və daxili satqın qüvvələrin, həmçinin, xarici düĢmənlərin bilavasitə
fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan haqqında yaradılmıĢ millətçi-Ģovinist, antidemokratik imici, yalnıĢ
təsəvvürləri dağıtmaq lazım idi. (12)
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət kursu ―bir sıra Ģərhçilərin bəyan etdikləri kimi, nə
qərbpərəst, nə amerikanpərəst, nə də ruspərəst kurs deyildir, bütöv və tamamilə Azərbaycanpərəst kursdur.‖
Bu kursun əsas məqsədi öz nüfuz və Ģərəfini saxlamaqdan, bu və ya digər Ģəkildə dünyanın siyasi
mənzərəsini müəyyən edən ölkələrlə t arazlaĢdırılmıĢ müstəqil siyasətin aparılmasından ibarətdir.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət kursu ilə əlaqədar olaraq akademik R. Mehdiyev yazır:
―1993-cü ilin ortalarından baĢlayaraq Azərbaycanda həyata keçirilən xarici və daxili siyasət milli
təhlükəsizlik strategiyasının prioritet konturlarının müəyyən edilməsi üçün müqəddəm Ģərtlər hazırlamıĢdır.
Bu milli təhlükəsizlik strategiyasını tamamilə əsaslandırılmıĢ Ģəkildə üç yerə bölmək olar. Birincisi,
―avropsentrizmdir‖. Bu, Azərbaycanın Avropa iĢlərində fəal iĢtirakının əhəmiyyətini və Avropa təhlükəsizlik
arxitekturasının formalaĢması prosesində fəal iĢtirakçı kimi ölkənin mövqe tutmasını müəyyən edir. Milli
təhlükəsizlik strategiyasının ikinci aspekti olan ―atlantizm‖ dünyanın aparıcı dövlətləri ilə, xüsusilə BirləĢmiĢ
ġtatlarla strateji yaxınlaĢmaya istiqamətləndirilmiĢdir. Strategiyanın üçüncü komponenti olan ―regional
perimetr‖ Azərbaycanın regional siyasi və iqtisadi dominant kimi gücləndrilməsini nəzərdə tutur.‖
Hamı tərəfindən qəbul edildiyi kimi, Azərbaycanda onun coğrafi mövqeyi, təbii sərvətləri və s
ucbatından dünyanın aparıcı dövlətlərinin geosiyasi və iqtisadi maraqları bir-biri ilə toqquĢur. Maraqlı
tərəflərdən birinə üstünlük verilməsi, bir qayda olaraq, digər tərəfin istər- istəməz barıĢmaz rəqibə çevrilməsi
demək olardı. DüĢünülmüĢ, tarazlaĢdırılmıĢ müstəqil xarici siyasət indiyə qədər Azərbaycana düĢmənlər
deyil, müttəfiqlər qazandırmıĢdır və hətta rəqib olmağa çalıĢmıĢ ölkələr bunun üçün səbəb və bəhanə
tapmırlar., tapsalar da, bir qayda olaraq, açıq rəqabətə daxil olmağa cəsarət etmirlər. Bu isə respublikanın
dünya miqyasında müsbət imicə malik olduğunu bir daha nəzərə çatdırır. Azərbaycan respublikasının
prezidenti Ġlham Əliyev 28 may –Respublika günü münasibəti ilə rəsmi qəbulda demiĢdir: ―Azərbaycanın
milli maraqlarının qorunmasında xarici siyasət də mühüm rol oynayır. Son illər bu istiqamətdə nəzərə çarpan
dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir... Azərbaycanın xarici siyasəti bizim milli maraqlarımızın qorunmasına xidmət
edir. Biz qonĢu dövlətlərin hamısı ilə iĢgüzar münasibətlər qura bilmiĢik. Biz dünyanın aparıcı ölkələri ilə,
beynəlxalq təĢkilatlarla çox faydalı qarĢılıqlı əlaqə yaratmıĢıq. Bizim xarici siyasətimiz daxili siyasətin
davamı olmaqla Azərbaycan xalqının gələcəyinə xidmət göstərir.‖
Qarabağ münaqiĢəsi və bu münaqiĢədən irəli gələn ictimai siyasi və sosial iqtisadi nəticələr ölkənin
xarici siyasət kursuna önəmli təsir göstərmiĢdir. ĠĢğalçı Ermənistanla zorla müharibəyə cəlb edilmiĢ, öz
ərazisinin iyirmi faizini itirmiĢ, bir milyondan artıq qaçqını və məcburi köçkünü məskunlaĢdırmaq və
saxlamaq məcburiyyətində qalmıĢ Azərbaycanın xarici siyasətində iqtisadi, maliyyə və s əhəmiyyəti ilə
yanaĢı, bu reallığın hələ mühüm siyasi, psixoloji, ideoloji əhəmiyyəti də vardır. Bu nöqteyi nəzərdən xarici
siyasət kursunun böyük uğur qazanmasında iki amilə: Ermənistan və erməni lobbisi amilinə; dövlət, milli və
geosiyasi maraqlarına görə Ermənistanın iĢğalçı mövqeyini nümayiĢkarcasına müdafiə edən ölkələrin
mövcudluğu amilinə prioritet diqqət verilməsi kömək etmiĢdir.
Müasir Ģəraitdə Azərbaycan respublikasının milli maraqları Ģəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin iqtisadi,
daxili-siyasi, sosial, beynəlxalq, informasion, hərbi, sərhəd, ekoloji və digər sahələrdə tarazlaĢdırılmıĢ
maraqlarının məcmusudur. Bütövlükdə milli maraqlar uzun müddətli xarakter daĢıyır və milli təhlükəsizlik
məsələləri də daxil olmaqla dövlətin əsas həyati əhəmiyyətli məqsədlərini, daxili və xarici siyasətinin strateji
və cari vəzifələrini müəyyən edirlər. Milli maraqlar öz funksiyalarını Azərbaycan respublikasının
konstitusiyası və bütün qanunvericiliyi əsasında həyata keçirən dövlət hakimiyyəti institutları, beynəlxalq
iqtisadi münasibətlər sistemində aparıcı rol oynayan xüsusi bölmənin əsas subyektləri, milli təhlükəsizlik
maraqlarını hər Ģeydən yüksək tutan, milli marqların, milli ideologiyanın formalaĢmasında və təmin
edilməsində fəal iĢtirak edən, bununla da hüquqi dövlət və vətəndaĢ cəmiyyəti ideyalarını fəal sürətdə həyata
keçirən müxtəlif ictimai təĢkilatlar tərəfindən təmin olunurlar. (5, s. 142)
Daxili siyasət sahəsində Azərbaycanın milli maraqları konstitusion quruluĢun, dövlət hakimiyyəti
institutlarının sabitliyinin və qüdrətinin qorunub saxlanması; vətəndaĢ sülhünün, milli həmrəyliyin təmin
edilməsi; ərazi bütövlüyünün bərpası və gələcəkdə də təmin edilməsi; demokratikləĢmə prosesinin
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dərinləĢdirilməsi; siyasi radikalizmin və dini ekstermizmin, etnik seperatçılığın və s. meyillərin
neytrallaĢdırılmasından ibarətdir.
Sosial sahədə Azərbaycanın milli maraqları xalqın yüksək həyat səviyyəsinin təmin edilməsində lazımi
Ģəraitin yaradılmasında öz ifadəsini tapır. Mədəniyyətin, təhsilin, elmin incəsənətin inkiĢafına kömək
göstərilməsi, əhalinin sağlamlığının təmin edilməsi, Azərbaycan xalqının tarixi, maddi və mənəvi irsinin
mühafizə ediməsi və s aiddir.
Beynəlxalq sahədə xüsusən qloballaĢan dünyada Azərbaycanın milli maraqları Qafqaz regionunda
aparıcı rol oynayan respublikamızın suverenliyinin təmin edilməsində, onun mövqelərinin
möhkəmləndirilməsində, bütün ölkələrlə və inteqrasiyaya qoĢulmuĢ birliklərlə, hər Ģeydən əvvəl MDB
ölkələri ilə və Azərbaycan Respublikasının ənənəvi tərəf müqabilləri ilə bərabərhüquqlu və qarĢılıqlı faydalı
münasibətlərin inkiĢaf etdirilməsində, insan haqlarının və vətəndaĢ azadlıqlarının daim müdafiə edilməsində
və burada ikili standartların tətbiqinə yol verilməməsində öz ifadəsini tapır.
Ġnformasiya sahəasində Azərbaycan Respublikasının milli maraqları informasiyanın alınması və ondan
yararlanması sahəsində vətəndaĢların konstitusiya hüquq və azadlıqlarının əməl edilməsində, müasir
telekommunikasiya texnologiyalarının inkiĢafında, dövlət informasiya resurslarının sanksiyalaĢmamıĢ giriĢ
və istifadələrdən qorunmasında özünü göstərir.
Azərbaycanın hərbi sahədə milli maraqları bu respublikanın müstəqilliyinin suverenliyinin, ərazi
bütövlüyünün qorunmasından, Azərbaycana və onun müttəfiqlərinə qarĢı hərbi təcavüzün qarĢısının
alınmasından, dövlətin dinc, demookratik inkiĢafı üçün Ģəraitin təmin edilməsindən ibarətdir. Sərhəd
sahəsində isə Azərbaycanın dövlət sərhəddinin siyasi, hüquqi, təĢkilati və digər Ģərtlərinin yaradılmasından,
sərhəd məkanında iqtisadi və digər fəaliyyət növlərinin respublikanın qanunvericiliyi ilə təsbit edilmiĢ
qaydaları gözləməklə həyata keçirilməsindən ibarətdir.
Ekoloji sahədə Azərbaycanın milli maraqları ətraf mühitin qorunmasında və sağlamlaĢdırılmasında,
insanın əsas ekoloji hüquqlarının qorunmasında özünü göstərir.
Milli maraqların bütöv sisteminin iĢlənib hazırlanması elə mürəkkəb vəzifədir ki, onun həlli kompleksi
iĢin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Bu kompleks iĢi reallaĢdırarkən ölkənin xarici və daxili siyasətinin,
milli hüququn və bütövlükdə qanunçuluğun, respublikanın iqtisadiyyatının, millətin mədəniyyətinin və
ənənəsinin xüsusiyyətlərini üzvi surətdə nəzərə almaq lazımdır. Bizim respublikamızın reallığı olan millətdövlət yalnız o yerdə və o halda yaranır ki, orada xalqın öz maraqları haqqında aydın təsəvvürü var.
Azərbaycanın milli maraqlarına təsir göstərən bəĢəri amillər coğrafi amillər, sosial dəyərlər, siyasi
dəyərlər, iqtisadi amillər, hərbi dəyərlər və xüsusən də elm, mədəniyyət, texnologiya kimi amillər aiddir. (1.
s. 95)
Dünyanın digər ölkələri kimi Azərbaycan Respublikasının da milli maraqlarını müəyyənləĢdirən ən əsas
ünsürlərdən biri coğrafi göstəricilərdir. Bunların və dövlətlərin yalnız siyasətini deyil, sosial, iqtisadi, hərbi
quruluĢlarını və müəyyən dərəcədə mədəniyyətlərini də istiqamətləndirib formalaĢdırır. Ölkələrin tarixinə
nəzər salsaq görərik ki, müəyyən dövrlərdə ciddi hakimiyyət dəyiĢikliyi baĢ verdiyi halda belə, dəyiĢməyən
coğrafi ünsürlərin təsiri sayəsində onların daxili dəyiĢmir. Lakin bunu mütləqləĢdirmək həmin problemə
metafizik yanaĢma olardı. Dialektik düĢüncə tələb edir ki, hər belə halda əks prosesləri də nəzərə almaq,
ziddiyyətlərin mübarizəsini də görüb qiymətləndirmək lazıımdır.
Belə yanaĢma geosiyasətin dəyiĢməyən ünsürlərinin təsiri məsələsi ilə sıx bağlı olan dah bir anlayıĢı
təhlil prosesinə cəlb etməyimizi zəruri edir. Bu, qaçılmaz anlayıĢdır, güc mərkəzlərinə nisbətdə ölkənin
mövqeyinin müəyyən olunmuasında önəmli yer tutan siyasi kateqoriyalardandır. Dialetik düĢüncəyə görə,
coğrafi amillərin təsirinin dəyiĢməzliyi hökmünə nisbinə yanaĢmaq lazımdır. Çünki həmin amillərin
obyektiv xarakterinə baxmayataq onların təsir imkanlarına gəldikdə, burada subyektiv ail də mühüm rol
oynaya bilir, insan iradəsi ilə çox Ģeyi dəyiĢdirmək mümkün olur. Belə ki, zahiri göstəriciləri ciddi
dəyiĢməyən fiziki coğrafi amillər də elmi-texniki tərəqqinin təsiri ilə geosiyasi məna və fəaliyyətində
müəyyən dəyiĢikliklərə uğramaqdadır. Qaçılmazlıq vəziyyəti böyük bir dərəcədə zamanla bağlıdır. Güc
mərkəzlərinin yeri dəyiĢdikcə ölkələlərin coğrafi dəyərləri və qiymətləndirmələr də dəyiĢir. Bu dəyiĢiklik
bəzilərində daha çox, bəzilərində isə nisbətən az təzahür edir. (9. s. 452)
Milli maraqları formalaĢdıran coğrafi amillər arasında coğrafi mövqe elementi mühüm yer tutur. Coğrafi
mövqe dünyanın fiziki xəritəsində milli dövlətin yerləĢdiyi məkanla müəyyən edilir. Təbii-coğrafi baxımdan
onun hansı materik və ya qitədə yerləĢməsindən, quru, dəniz və quru-dəniz ölkələr qrupuna aid olmasından,
habelə müasir dünyada mühüm beynəlxalq kommunikasiya xətlərinin üstündə və ya kəsiĢmə nöqtəsindn
olması ilə də bağlıdır. Bu mənada Azərbaycan çox mühüm coğrafi mövqeyə malikdir, Avrasiya materikinin
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qovuĢuğunda, indi yaradilmaqda olan ġərq-Qərb (Ġpək yolu), ġimal-Cənub kommuunikasiya dəhlizlərinin
kəsiĢmə nöqtəsindədir. Bununla bağlı ölkədə zəruri təchizat-təminat obyektləri, o cümlədən logistik mərkəz
yaradılır. Bu isə müasir beynəlxalq kommunikasiyanım sistemli və davamlı qurulmasında Azərbaycana elavə
üstünlüklər gətirir. Onu da qeyd edək ki, ölkənin coğrafi mövqeyi onun gücünə, xarici əlaqələrinə və xarici
təhdidlərdən qorunma qabiliyyətinə əsaslı təsir göstərir.
Azərbaycan Respublikası özünün coğrafi mövqeyi cəhətdən Avropanın və Asiyanın qovuĢağında aparıcı
yerlərdən birini tutur və bura elə bir məkandır ki, orada dünyanın bir çox aparıcı ölkələrinin, müxtəlif
transmilli Ģirkətlərin və beynəlxalq münasibətlərin digər subyektlərinin mənafeləri toqquĢur. Geosiyasətin
coğrafi amillərinin vacib ünsürlərindən biri də sərhədlər və onunla sıx bağlı olan coğrafi bütövlük
elementləridir. Beynəlxalq nübasibətlərdə münaqiĢələrin böyük bir qismi sərhəd problemlərindən
qaynaqlanmaqdadır. Odur ki, burada ən mühüm və etibarlı vasitə sərhədlər müəyyənləĢdirilərkən bütün
tərəflərin razılığıdır. Sərhədlərin təyin olunmasında müxtəlif üsullardan istifadə edilməsi dövlət ərazilərinin
fərqli forma almasına səbəb olur. Ən təbii sərhəd çay və dənizlərdir. Tarixi nəzər saldıqda görərik ki, coğrafi
bütövükdən məhrum bir çox ölkələr sərhədlərin müəyyənləĢdirilməsi üstündə qonĢu dövlətlərlə daim
mübarizə aparmıĢlar. Burada qonĢu dövlətlərin öz ərazilərini geniĢləndirmə maraqları da nəzərdən
qaçırılmamalıdır. Azərbaycanın müstəliq dövlətcilik tarixində belə münaqiĢələr tez-tez baĢ vermiĢdir və
hazırki dövrdə onun ağrılı nəticələrini yaĢamaqda davam edirik.
Burada milli dövlətin sərhəd göstəriciləri, əhatə olunduğu qonĢu ölkələr, onlarla qarĢılıqlı münasibəti də
mühümdür. Bizə məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikası Ģimaldan Rusiya Federasiyası, Ģimal-qərbdən
Gürcüstan, qərbdə Ermənistan, cənubdan Ġran, cənub-qərbdən Türkiyə ilə həmsərhəddir. Xəzər dənizi
vasitəsilə Qazaxıstan və Türkmənistan da sərhəd qonĢularımız sırasındadır, sadəcə birbaĢa deyil, dənizaĢırı
qonĢulardır.
Azərbaycanın coğrafi bütövlüyü ilə bağlı üzləĢdiyi mühüm problem Naxçıvan Muxtar Respublikasının
ölkənin əsas hissəsindən kənarda qalması ilə bağlıdır. Onun Ermənistan və Ġranla, habelə Türkiyə ilə əhatə
olunması bu bölgəni ölkəmizin həssas zonasına çevirir. Xüsusən də Ermənistan tərəfindən daimi təhdidlər
həm siyasi-diplomatik arenada, həm də təhlükəsizliyin daxili təminatı sahəsində zəruri tədbirlər görülməsini
həmiĢə gündəmdə saxlayır.
Dövlətin cəmiyyət üçün müqəddəs və toxunulmaz sayılan ərazisi böyüklüyündən –kiçikliyindən asılı
olmayaraq insanların doğulduqları, həyatlarını davam etdirdikləri və mövcud imkanlarından istifadə
etdikləriu ümumi məkandır. Bu ərazinin yeraltı və yerüstü, habelə dəniz və dəniz dibi təbii sərvətlərinin,
bolluğu ölkənin ümumi inkiĢafında əsas rol oynamaqla onun ən mühüm milli sərvəti, maraq obyekti
əhəmiyyətini həmiĢə saxlayır. Ölkəmizin təbii sərvətləri, torpağımızın münbitliy, flora və fauna zənginliyi
daxili təbii-coğrafi əhəmiyyəti ilə yanaĢı onun beynəlxalq nüfuzu və xarici əlaqələrinin artmasında da
mühüm amillərdəndir. Xüsusən müasir dövrdə iqtisadi əməkdaĢlığın geniĢlənməsi ilə yanaĢı beynəlxalq
turizmin geniĢ inkiĢaf etdiyini nəzərə alsaq, təbii-coğrafi amillərin bu baxımdan cəlbediciliyini də
qiymətləndirmək lazımdır. Müasir Türkiyə politoloqlarından Suat Ġlhanın göstərdiyi kimi ―sahə ən böyük
potensial dəyərdirĢ Bunun üçün hər qarıĢ önəmlidir‖. (13, s. 87). Azərbaycan isə Ermənistanın təcavüzkarlığı
və ölkəmizə qarĢı hərbi əməliyyatları nəticəsində ərazisinin 20%-ni itirməklə sahəsinin beĢdə bieinin təbii
sərvətlərindən istifadə imkanından məhrum olmuĢdur. Bu baxımdan da ərazi bütövlüyümüzen bərpasə həyati
əhəmiyyətlu, birinci dərəcəli prioritet marağımızdır.
Müasir milli dövlətlərin hər birinin prioritet məqsədi onun milli təhlükəsizliyinin hərtərəfli müdafiəsidir
Hər bir dövlətin isə iki əsas təhlükəsizlik aspekti vardır ki, biri daxili, digəri isə xarisi aspektdir. Azərbaycan
Respublikası müstəqilliyinin ilk illərində dövlətçiliyinə ağır təhdidlərlə üzləĢməli oldu. Hələ sovet siyasi
sisteminin son böhranı dövründə baĢlanan Dağlıq Qarabağ ermənilərinin fitnəkar seperatçılığı milliləĢmə
dalğaların da Ģiddətləndi, müstəqilliyin ilk illərindəcə Ermənistanən ölkəmizə qarĢı açıq hərbi əməliyyatları
dərəcəsinə çatdı, himayədarlarının hərbi və siyasi havadarlığı sayəsində ərazimizin, Dağlıq Qarabağ da daxil
olmaqla, iyirmi faizə qədər iĢğal edə bildi.
Eyni zamanda ölkəmizin cənubunda TalıĢ-Muğan. simalmda isə sadval təfriqəçiliyinin əməli fəaliyyətə
keçməsi gənc Respublikanın ərazi bütövlüyü ilə birlikdə onun dövlət varlığını da məhv olmaq təhlükəsi
qarĢısında qoymuĢdu. Xalqın təkidi ilə yenidən ali rəhbər vəzifəyə qayıdan milli öndər Heydər Əliyevin
siyasi ustalığı sayəsində son iki təhlükə dinc yolla tənzimlənsə də, Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqiĢəsi milli təhlükəsizliyimizə ən böyük təhdid kimi bugönədək qalmaqdadır. Ərazi bütövlüyümüzə
təhdidlərin ölkəmiz üçün həyati, indiki birinci dərəcəli geosiyasi amil olduğunu sübut etməyə, yəqin, ehtiyac
yoxdur. Belə vəziyyətə düĢən hər bir dövlət ərazi bütövlüyünün bərpasını milli maraqlarına prioritet vəzifəsi
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elan edərək, bütün resurslarını onun yerinə yetirilməsinə yönəldir.
Respublikamızın indiki birinci dərəcəli, həəyati vacib amil milli maraqları kimi qiymətləndirməyimiz
lazım olan digər mühüm geosiyasi faktor təbiətin ölkəmizə bəxĢ etdiyi təbii sərvətlərdən sosial-iqtisadi
tərəqqimiz naminə dolğun və sərbəst istifadə edə bilməyimizdir. Lakin bu sahədə də ciddi təhdidlərlə üzüzəyik. Burada biz maddi, maliyyə, texnologiya kadr problemləri nəzərdə tutmuruq- bunları normal
beynəlxalq münasibətlər və qarĢılıqlı surətdə faydalı əməkdaĢlıq Ģəraitində müsbət həll etmək mümkündür.
Mahiyyətcə ərazi bütövlüyü anlayıĢına daxil edilə bilən, amma müzakirə və mübahisə obyektinə çevrilən elə
məsələlər nəzərdə tuturuq ki, onların siyasi həllinin uzanması milli inkiĢafa maneə olmaqla yanaĢı, siyasi,
hətta hərbi münaqiĢə həddinə gətirib çıxara bilər. Bunun ən birinci nümunəsi sərhədlərin delimitasiyası və
demarkasiyasıdır. Ermənistanın ölkəmizə qarĢı açıq təcavüzkar ərazi iddiaları beynəlxalq səviyyədə tanına
sərhədlərin təftiĢi və dəyiĢdirilməsi cəhdi olduğundan müharibəyə səbəb olmuĢdur. Dövləimizin Rusiya və
Gürcüstanla sərhəd problemləri diplomatik vasitələrlə tənzimlənir. Ən çətin məsələ Xəzərin sahil dövlətləri
arasında bölgüsü ilə bağlıdır. Xüsusnən Ġran və Türkmənistanla hələlik qarĢılıqlı razılaĢma əldə
edilmədiuyindən, bu sahədə diplomatik səylərimizin daha da gücləndirilməsi lazım gəlir.
Ġndiki vəziyyətdə Xəzər problemini də respublikamız üçün həyati vacib, birinci dərəcəli milli maraqlar
sırasına aid etməliyik. N.l. Məmmədov yazır ki, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi va Xəzər probleminin həllini
dövlətimizin milli təhlükəsizliyi və iqtisadi inkiĢafı üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən əsas məsələlərdir. (11,
s. 280). Belə ki, vacib, birinci dərəcəli məsələsi olan Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi
və Xəzər dənizi problemləri üzərində dayanmağı həm elmi, həm də əməli-siyasi baxımdan daha vacib
sayırıq. Ərazimizin təhlükəsizliyi va bütövlüyü kimi asas milli maraqlarımızı təhdid edən geosiyasi amillərin
əsasını da məhz bu məsələ təĢkil edir.
Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinə baĢlıca təhdid kimi Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqiĢəsinin həllini müĢkül problemə çevirən amilləri ayırd etməyə çalıĢsaq, burada geosiyasət
baxımından ümumi maneələrlə yanaĢı bir sıra spesifik faktorları da aĢkara çıxarmaq olar. Siyasətə
tərəfgirliklə deyil, az-çox obyektiv yanağan hər vir siyasətçi və siyasətĢünasa elə ilk baxıçdan aydın
olmalıdır ki, bu münaqiĢənin kökündə ərazi iddiası durur. Deməli, burada siyasi həqiqət axtarıĢı Dağlıq
Qarabağın Azərbaycanamı, yoxsa Ermənistanamı mənsubiyyəti istiqamətində getməlidir. Bunu isə əsas
obyektiv prinsip – problemin tarixi səciyyəsi və müasir gerçəklik əsasında aydınlaĢdırmaq mümkündür.
Təbii ki, burada habelə subyektiv amili – münaqiĢə iĢtirakçılarının arqumentlərini də nəzərə almaq lazım
gəlir. Hesab edirik ki, Dağlıq Qarabağ ın tarixi Azərbaycan torpağı olduğunu təsdiq və ya sübut etməyə
ehtiyac yoxdur. Lakin müasir dünya siyasətinin ―baĢ memarı‖ rolunu mənimsəyən ABġ baĢda olmaqla Qərb
dövlətlərində güclü erməni diasporu və onun təĢkil etdiyi nüfuzlu erməni lobbisi elə fikir formalaĢdırmıĢdır
ki, guya Dağlıq Qarabağ Azərbaycan sərhədləri daxilində Ermənistan anklavıdır. Milli öndər Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi 1993-cü ilin dekabrında Fransaya ilk rəsmi səfəri zamanı
prezidenr F. Mitterana Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın daxili ərazisi olduğunu xəritə üzərində coğrafiya
çubuğu ilə izah etməli olmuĢdu.
ġübhəsiz, tarixi həqiqətin üzə çıxarılması siyasət və ya qanunvericiliyə aid olmayıb, tarixi-elmi
araĢdırmanın iĢidir. Yalnız tarixi həqiqətlə barıĢmaq istəmədikdə subyektiv üsullarla, açıq saxtakarlığa əl
atılır. Dağlıq Qarabağ problemində də tarixi həqiqətin üzə çıxarılması erməni tərəfi üçün arzuolunan deyil.
Bu məsələ elm aləminə kifayət qədər dəqiq məlumdur. Dağlıq Qarabağ torpaqları 1747-1805-ci illərdə Kür
və Araz çayları arasında mövcud olmuĢ Qarabağ xanlığının daxili tərkib hissəsidir, bu xanlığın Azərbaycana
mənsubluğunun isə əlavə təsdiqinə ehtiyac yoxdur. Lakin erməni ideoloqlarına tarixi və ya milli həqiqət
deyil, Qarabağ torpağı lazımdır.
25 ildən artıqdır, Ermənistanın destruktiv mövqeyi səbəbindən həllini tapmayan ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi Cənubi Qafqaz regionunda sabitlik, təhlükəsizlik və iqtisadi inkiĢaf
üçün baĢlıca maneə olaraq qalır. Amma mövcud "status-kvo‖ vəziyyəti daha çox Ermənistanın özü üçün ağır
nəticələrə səbəb olub. Belə ki, bu gün iĢğalçı ölkə üçün ən böyük strateji təhlükə onun təcrid olunması və
regional mahiyyətini itirməsi riskidir ki, bu da Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsilə bağlı 25 ildir ki,
davam etdirdiyi destruktiv mövqeyi ilə bağlıdır.
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MILLI MARAQLAR VƏ GÜC AMILI
“Milli maraq” anlayışının siyasi elmin bir kateqoriyası kimi meydana gəlməsi, məzmununun
müəyyənləşməsi, konsepsiyalar halına salınması və müasir dövrdə kəsb etdiyi məna çalarları diqqət
yetirəcəyimiz əsas məsələlərdir. Dövlətin gücü milli maraqların formalaşmasına birbaşa təsir göstərən
faktorların ən əhəmiyyətlisidir. Güc amilini izah edərkən Hans Morgentaunun konsepsiyasına əhəmiyyət
verilmişdir.
Açar sözlər: siyasi realizm nəzəriyyəsi, milli maraq, beynəlxalq münasibətlər sistemi, milli güc,
geosiyasi amillər, dövlət, ideologiya.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И КОЭФФИЦИЕНТ ПРОЧНОСТИ
Формирование понятия «национального интерес» как категория политической науки, определение своей концепции, создание концепций и его значения в современном обществе являются основными проблемами в статье. Сила правительства является одним из важнейших факторов, влияющих
на формирование национальных интересов. Концепция Ханса Моргентауна особенно важна при объяснении фактора силы в статье.
Ключевые слова: теория политического реализма, национальный интерес, система международных отношений, национальной силы, геополитические факторы, государство, идеология.
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master, Baku State University
NATĠONAL ĠNTERESTS AND POWER FACTOR
The formation of the notion of “national interest” as a category of political science, definining its
concept, creation of conceptions and its meanings in the modern society are main issues in the article. Power
of th government is one the most important factors directly influencing on the formation of national interests.
The conception of Hans Morgenthau is especially paid attention while explaining strength factor in the
article.
Key words: the theory of political realism, national interest, the system of international relations,
national power, geopolitical factors, government, ideology.
Məqalənin əsas məğzinə baĢlamazdan əvvəl milli maraq anlayıĢının üzərində dayanmağı vacib hesab
edirik. Daha doğrusu, ―milli maraq‖ anlayıĢının siyasi elmin bir kateqoriyası olaraq meydana gəlməsi,
məzmununun öyrənilməsi, konsepsiyalar halına salınması və müasir dövrdə kəsb etdiyi məna çalarları
əhəmiyyətli mövqe tutur. Hesab edirik, burada elmi idrakın sınanmıĢ metodları olan məntiqilik və tarixilik
vəhdətdə tətbiq edilərsə, əldə edəcəyimiz qənaətlər daha dolğun və etibarlı olar. Belə yanaĢmamız onunla
bağlıdır ki,milli maraqlar anlayıĢının özündən tutmuĢ onun kateqorial həcmi, strukturu, buna təsir göstərən
geosiyasi amillər və s. məsələlər hələ də birmənalı elmi həllini tapmamıĢdır. Odur ki, ilk olaraq milli maraq
anlayıĢına tarixilik və məntiqilik baxımından nəzər salaraq, siyasi elmin bu mühüm kateqoriyasının
mahiyyətini, müasir dövrdə kəsb etdiyi baĢlıca məzmununu müəy-yənləĢdirməyə çalıĢacağıq.
Milli maraqların formalaĢması, təĢəkkülü xüsusiyyətləri və prioritetliyinin aĢkar edilməsi siyasi elmdə
və əməli təcrübədə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Milli maraq problemini tədqiq edən siyasətĢünasların yekdil
rəyincə, bu, mürəkkəb və uzunmüddətli proses üç əsas mərhələdən keçir: 1) milli maraqların araĢdırılıb
formalaĢdırılması; 2) milli maraqların ölkənin qanunvericilik aktlarında təsbit olunması; 3) milli maraqların
təmin olunmasının vasitə və üsullarının müəyyən edilib əməli fəaliyyətə keçilməsi. Göründüyü kimi, proses
milli maraqların formalaĢmasından baĢlayır.
Milli marağı formalaĢdıran komponentlərin aĢkara çıxarılması, təbii ki, onun mahiyyətinin daha
dərindən baĢa düĢülməsi ilə bağlıdır. Ümumi rəy belədir ki, milli maraqlar obyektiv amillərin təsiri altında,
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fərdin, cəmiyyətin və dövlətin tələbatları əsasında təĢəkkül tapır. Həm də bu prosesə iki qrup geosiyasi
amillər təsir göstərir: 1) obyektiv geosiyasi amillər – ölkənin ərazisi, coğrafi mövqeyi, təbii resursları,
əhalisinin sayı, iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi, siyasi sabitlik dərəcəsi, hərbi gücü, tarixən formalaĢmıĢ
mədəniyyəti, elm və texnologiyanın inkiĢaf səviyyəsi, beynəlxalq vəziyyət; 2) subyektiv geosiyasi amillər –
siyasi rejim, siyasi rəhbərlik, liderlərin idarəçilik səriĢtəsi, ictimai Ģüurun, xüsusən hüquqi və siyasi Ģüurun
inkiĢaf səviyyəsi. Milli maraqların formalaĢması və inkiĢafında obyektiv geosiyasi amillərin həlledici rolu
danılmazdır. Bununla belə, istənilən amilin milli mənafe forması kəsb etməsi üçün bu amillər hökmən
insanların Ģüurundan keçməlidir, baĢqa sözlə, ictimai Ģüur aktına çevrilməlidir.
Milli maraqlar fərdi, ictimai və dövlət maraqlarının cəmi olmaqla ictimai Ģüurda kök salan tələbatların
bütöv bir sistemidir. Onun komponentləri arasında milli təhlükəsizlik, daxili siyasət, xarici siyasət, millət və
ya dövlətin nüfuzu, beynəlxalq aləmdə rolu, milli gücü kimi kateqoriyalar mühüm yer tutur. Bunlardan milli
güc geniĢ əhatə dairəsinə görə fərqlənir, əslində toplu məzmuna malik olmaqla, dövlətin, cəmiyyətin maddi,
mənəvi və hərbi qüdrətini özündə ehtiva edir.
Milli maraqlar anlayıĢı ilk dəfə 1935-ci ildə Oksford sosial elmlər ensiklopediyasına salınmaqla elmi
dövriyəyə daxil edilmiĢ, tezliklə siyasi elmin fundamental kateqoriyalarından birinə çevrilmiĢdir. Lakin qeyd
edək ki, tədqiqatçıların böyük əksəriyyəti bu anlayıĢın yaranmasını Avropada milli dövlətlərin meydana
çıxdığı dövrə - XVI əsrə aid edirlər. Hesab edirik, bu baxıĢa qida verən əsas amil məhz həmin mərhələdən
baĢlayaraq Avropanın bir sıra qabaqcıl ölkələrində burjua-əmtəə münasibətlərinin meydana gəlib
möhkəmlənməsi, vahil bazarın təĢəkkül tapmağa baĢlamasıdır. Bununla belə milli maraqlar anlayıĢının siyasi
elmin kateqoriyalar sistemində müvaiq yer tutması və ümumiĢlək elmi terminı çevrilməsi ilə ayrı-ayrı etniksosial toplumların və dövlətlərin öz dövrləri üçün müvafiq qaydada baĢa düĢülən maraqları arasında genetik
əlaqəni də nəzərə almaq lazımdır.Yəni sosial və ya siyasi mənafelərin hələ ―milli maraqlar‖ adlandırılmaması
onların mövcudluğunu, istər cəmiyyətdaxili, istərsə də cəmiyyətlərarası münasibətlərdə müəyyənedici rol
oynadığını inkar etməyə əsas vermir. Müəyyən ictimai və ya siyasi qurumların özünəməxsus mənafe və
maraqlarının mövcudluğu normal haldır və həmin maraqların qorunması uğrunda mübarizə lap qədim
zamanlardan məlumdur. Xüsusən dövlətin meydana gəlməsi, siyasi təsisat kimi sonrakı inkiĢafı təmsil etdiyi
cəmiyyətin mənafe və maraqlarına köklənmiĢ, onların müdafiəsi baĢlıca vəzifəsi olmuĢdur. Siyasi rejimin
tarixi tiplərindən asılı olaraq həmin mənafe və maraqlar müxtəlif formalarda cəmiyyət həyatının idarə
edilməsinə öz təsirini göstərmiĢdir. Xüsusən monarxiya rejimləri Ģəraitində hökmdarlar tərəfindən xarici
düĢmənə qarĢı müvafiq cəmiyyəti birləĢdirən mübarizədə mənafe və maraqlar həmiĢə önə çəkilmiĢ, istər
müdafiə, istərsə də qəsbkar yürüĢlərə bəraət qazandırmağa xidmət etmiĢdir. Bununla yanaĢı, milli maraqlar
problemi siyasi elmin predmetini çevrilənədək hər bir xalqın hələ ibtidai-mifoloji, habelə dini Ģüurunda
icmanın, sonralar isə meydana gəlməkdə olan dövlətin mənafe və maraqları barədə kifayət qədər konkret
təsəvvürləri olmuĢdur. Sistemli biliyin ən qədim forması, olan fəlsəfənin təĢəkkülü Qədim ġərq
mütəfəkkirlərinin və antik müəlliflərin fərdi və ictimai maraqlar probleminə də diqqət yetirmələri ilə
əlamətdar olmuĢdur. Qədim Çinin ilk filosoflarından olan Kun-tszı, (Konfusi, e.ə. 551-479) ―Lun yuy‖
(―Müsahibələr və mülahizələr‖) əsərində cəmiyyətdə təbəqə və fərdi-ailə maraqlarına üstünlük verirdisə, Mo
Di (e ə 479-400) öz sosial etikasını, onun fərdi etikasına qarĢı qoyur. Adına uyğun olaraq ―Mo-tszi‖
adlandırılan mənbədə bütün maraqların ümumi məhəbbət və qarĢılıqlı yardım prinsipinə əsaslanmasını tələb
edir. (9,s. 205-212)
Fərdi və ümumi ictmai dövlət maraqlarının nisbəti antik filosoflarını da diqqətindən kənarda
qalmamıĢdır. Qədim Yunanıstan filosofu Platon ―Dövlət‖ və ―Qanunlar‖ adlı dialoqlarında özünün ideal
dövlət və cəmiyyət baxıĢlarını ifadə etmiĢdir. O cəmiyyəti üç təbəqəyə bölmüĢdür: 1. Ölkəni idarə edənlərə;
2. Ölkəni qoruyanlara, təhlükəsizliyini təmin edənlərə; 3. Digər vətəndaĢlara – insanların həyati təbəbatlarını
təmin edən istehsalçılara- sənətkarlara, iĢ adamlarına, əkinçilərə bölsə də onların hamısı dövlətdə maraqlı
olduqlarını əsaslandırırdı.
Antik dövrün digər görkəmli mütəfəkkiri Aristotel də dövlət haqqında bütöv bir təlim yaratmıĢ, baĢlıca
ideyalarını ―Siyasət‖ əsərində vermiĢdir. O da cəmiyyəti üç təbəqəyə - ən çox varlılara, orta təbəqəyə və
kasıblara bölür, sonuncuları ikinci dərəcəli adamlar adlandırır, həddindən artıq varlanmadın cəmiyyətdə
sabitliyi pozduğunu deyir, dövləti maraqların qorunmasında orta təbəqəni daha sərfəli hesab edirdi.
Ümumiyyətlə, dövlət və cəmiyyət anlayıĢlarını eyniləĢdirir, onların maraqlarının üst-üstə düĢdüyünü zənn
edirdi (3). Aristotel dövlət idarəçiliyi tiplərini fərdi, qrup və ümumi maraqların nisbəti baxımından belə
səciyyələndirir. ‖... istibdad üsul-idarəsi yalnız hökmdarın mənafeyini nəzərdə tutan çar hakimiyyətidir;
oliqarxiya dövlətli adamların mənafeyini qoruyur; demokratiya isə yoxsulların mənafeyini; ümumun

748

mənafeyini isə onlardan heç biri nəzərdə tutmur (3, s. 98). O, ümumi marağın təminatını ədalətli siyasətdə
görür: ―Əgər bütün elmlərin və sənətlərin son məqsədi yaxĢı Ģeydirsə, onda ən zəruri Ģey bütün elmlərdən və
sənətlərdın yuxarıda duran siyasətin baĢlıca məqsədidir. Dövlətdə olan yaxĢı Ģey ədalətdir, yəni o Ģeydir ki,
ümumun mənafeyinə xidmət edir (3, s. 109)
Orta əsrlərin dini-sxolastik konsepsiyalarında da maraq təsəvvürləri mühüm yer tutur. Təbii ki,
cəmiyyətin mənəvi həyatı ilə yanaĢı onun siyasi sistemini də müəyyən edən dini konsepsiyalar, xüsusən də
xristianlıq və islam öz dini maraqlarını baĢlıca prinsipə çevirmiĢ, həmin maraqlar uğrunda mübarizə onların
məhəlli çərçivədən çıxaraq dünya dinlərinə çevrilməsində müstəsna rol oynamıĢdır. Bununla belə, ictimaitarixi tərəqqinin həmin mərhələsində hələ nəinki ―milli maraq‖ anlayıĢı formalaĢmamıĢ, ümumiyyətlə sosial
toplum və dövlətin mənafe və maraqları korporativ səciyyə daĢımıĢ, ümummilli səviyyəyə yüksələ
bilməmiĢdir. Bu proses yalnız milli dövlətin meydana gəlməsi ilə bütün cəmiyyəti əhatə edən ,müvafiq siyasi
qurumun baĢlıca vəzifəsinə çevrilən strateji səviyyəyə yüksəlmiĢdir. Lakin orta əsrlərin hakim dini maraqları
Ģəraitində də müxtəlif baxıĢlar hərhalda özünü göstərməyə baĢlamıĢdır. Görkəmli ərəb mütəfəkkiri ĠbnXəldun (1332-1406) ictimai və dövləti maraqların qarĢılıqlı nisbəti məsələsim orijinal bir tərzdə həll
etmiĢdir. O, 1375-ci ildə tamamladığı "Ġbrətlər kitabı, baĢlanğıc divanı və ərəblər, filosof və bərbərlərin
günləri və onların ali hakimiyyət sahib, olan müasirləri haqqında xəbərlər‖ əsərində ilk dəfə olaraq olaraq
cəmiyyətin birgə əməyə əsaslanan zəhmıtkeĢ kollektiv hesab etmiĢ hakimiyyət anlayıĢı cəmiyyətin təbii
tələbatı ilə bağlamıĢ ona törəmə hadisə tarixi kateqoriya kimi baxmıĢdır.
Yeni dövrün ərəfəsi və əvvəlinin fəlsəfi siyasi görkəmli nümayındısi Nikkolo Makiavelli (1469-1527),
Tomas Hobbs (1588-1679), Con Lokk (1632-1704) və baĢqaları əsərlərində milli maraqlar və məna
baxımından ona yaxın olan ―rasion detat , ―will of prince‖, ―public interest‖ və s. anlayıĢlara rast gəlmək
mümkündür. (8,10,11). Sonrakı dövrlərdə bu terminlərdən siyasi ritorikalarda, beynəlxalq müqavilələrin
mətnlərində və diplomaik yazıĢmalarda da istifadə olunmuĢdur. Burjuaziyanin hakim dini-feodal quruluĢa
qarĢı mübarizəsi gediĢində insanların iĢgüzarlığı ilə yanaĢı təbii-coğrafi amillərin ictimi inkiĢafda rolu
məsələsinə diqqət artmıĢ və coğrafi mühit adını alan yeni konsepsiya formalaĢmıĢdır. ―Coğrafi determinzm‖
kimi də qiymətləndirilən bu baxıĢın ilk nümayəndələrindən olan ġarl Lui Monteskyöyə görə ictimai
quruluĢun və adətlərin formalaĢmasında iqlim, torpaq, relyef və s. coğrafi amillər xüsusi əhəmiyyət daĢıyır.
XVI11-X1X əsrlərdə mövqelərini möhkəmləndirən Avropa kapitalist dövlətlərinin yeni torpaqlar ələ
keçirmək uğrunda müstəmləkəçi müharibələrinin nəticəsində ―coğrafi mühit" konsepsiyasının əvvəlki
mütərəqqi mahiyyəti dəyiĢmiĢ, ―yaĢayıĢ sahəsi uğrunda mübarizə" nəzəriyyəsinə çevrilmiĢdir. Burada ingilis
mütəfəkkiri Henri Tomas Bokl (1821-1862) böyük rol oynamıĢ, bəĢəriyyətin inkiĢafına 4 qrup amilin - iqlim,
qida, torpaq və təbiətin ümumi görkəminin ən güclü təsir göstərdiyini əsaslandırmağa çalıĢmıĢ, əməyin
iqlimin təsirindən asılılığını mütləqləĢdirməklə əslində istismar Ģəraiti və müstəmləkəçiliyin əbədi olduğunu
təsdiq etmiĢdir (7). Ümumiyyətlə, obyektiv və stabil milli maraqlar ideyasının formalaĢma tarixini XIX - XX
əsrin əvvəllərinə aid edirlər. Həmin dövrün siyasi nəzəriyyələrində dövlət ilk növbədə coğrafi vəziyyətinə
əsasən nəzərdən keçirilirdi. Dövlətin obvektiv maraqlarına onun əsasən hərbi, iqtisadi və siyasi gücünün
artırılması, sahəsində fəaliyyəti aid edilirdi. Milli maraqlara belə yanaĢma Alfred Mehenin (1840-1914), Con
Makkinderin (1861-1947) və Rudolf Çellenin (1864-1922), siyasi fikrin digər nümayəndələrinin əsərlərində
öz əksini tapmıĢdır.
Ġkinci Dünya müharibəsindən sonra milli maraqların tətbiqinə maraq daha da artmıĢdır. Bu dövrün
məhĢur siyasətĢünaslarından Hans Morgentau milli maraqlarla bağlı müxtəlif rəylərin irəli sürülməsini
onların tərəfdarları arasında nəzəri mübarizəni ―yeni böyük debatlar‖ adlandırırdı. Dünya kommunist
sisteminin dağılması, ―soyuq müharibənin‖ baĢa çatması beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasına
müəyyən müsbət təsir göstərmiĢdir. Bundan ruhlanan liberal demokratiya nəzəriyyəsinin tərəfdarları
beynəlxalq təhlükəsizliyin möhkəmlənməsini dünyada demokratik dövlətlərin sayının artması ilə
əlaqələndirmiĢlər. Onlar kommunist sisteminin dağılması ilə əlaqədar demokratik dövlətlərin sayının
artmasının ölkələrarası müharibələrin baĢlanması təhlükəsinin qarĢısının alınmasına səbəb olması ideyasını
irəli sürmüĢlər.
Bununla belə qeyd etmək lazımdır ki, liberal demokratların dünya kommunist sisteminin dağılmasının
və bunun bir mühüm nəticəsi kimi demokratik dövlətlərin sayının artmasının dövlətlərarası müharibələrin
baĢlanması təhlükəsinin qarĢısının alınmasına dair fikrini mütləqləĢdirmək düzgün deyil. Belə ki, müasir
dövrdə böyük dövlətlərin arasında müharibələrin baĢ verməsi ehtimalının az olmasına baxmayaraq dünyada
hələ də müharibə bir təhlükə və bir reallıq kimi qalmaqdadır. Bunu faktlar da sübut edir. Məlum statistik
göstəricilərə görə, 1990-cı illərdə dünya-da 100-dən çox müharibə baĢ vermiĢdir. Bu müharibələrdə 90
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dövlət iĢtirak etmiĢ və 9 milyon insan həlak olmuĢdur (1, s. 176). Müharibə beynəlxalq münasibətlərin
aktorları arasında yaranan münaqiĢələrin həll edilməsinin bir vasitəsi kimi öz əhəmiyyətini itirməmiĢdir və
çox güman ki, yaxın gələcəkdə itirməyəcəkdir. Bundan baĢqa son zamanlar dövlətlərarası münasibətlərdə baĢ
verən ziddiyyətli hadisələri, xüsusilə beynəlxalq münasibətlərin əsas aktorları olan böyük dövlətlərin
beynəlxalq miqyasda davranıĢlarını, onların ikili standart siyasət aparmalarını anlamaq üçün görkəmli
Amerika politologu Hans Morqentaunun milli maraq konsepsiyasına müraciət etmək məqsədəuyğundur.
Məlum olduğu kimi, Hans Morqentau beynəlxalq münasibətlərin nəzəri problemlərinin öyrənilməsində
böyük rol oynamıĢdır. O, beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi fənninin əsas məktəblərindən biri olan
realizmin əsasını qoyanlardan biri olmuĢdur. Onun milli maraq konsepsiyası tədqiq etdiyi beynəlxalq
münasibətlərin nəzəri problemlərinin sırasında mühüm yer tutur. Daha konkret desək, bu konsepsiya onun
siyasi realizm nəzəriyyəsinin əsasını təĢkil edir.Morqentaunun milli maraq konsepsiyasının mahiyyətini və
əhəmiyyətini göstərməkdən öncə onun siyasi realizm nəzəriyyəsi haqqında bir necə söz demək lazımdır.
Morqentau ilk dəfə siyasi realizm nəzəriyyəsini bütöv Ģəkildə ―Millətlər arasında siyasət. Hakimiyyət və
sülh uğrunda mübarizə‖ (―Politics among nations. The Struggle for Power and Peace.‖) (1948) adlı əsərində
təqdim etmiĢdir (14). Ġkinci Dünya müharibəsindən sonra yazılmıĢ bu əsər realistlərin çox mühüm əsəri
hesab olunur. O vaxt ABġ dünyada iqtisadi və hərbi-strateji sahələrdə öz hegemonluğunu yeridirdi. Bu əsər
realizmin prinsiplərini möhkəmlətməklə yanaĢı yaranmıĢ Ģəraitdə ABġ-ın oynayacağı rola intellektual dəstək
verirdi. Sözügedən əsər bir tərəfdən, akademiyada realizmin mövqelərinin möhkəmlənməsinə xidmət etməli,
digər tərəfdən, müharibədən sonrakı dövrdə ABġ-ın xarici siyasətini istiqamətləndirməli idi.
Morqentau beynəlxalq münasibətlərin öyrənilməsinə təbiət elmlərinin pozitivist metodologiyasını tətbiq
edirdi və bu yolla beynəlxalq siyasət elmini yaratmaq istəyirdi. Bu yanaĢmanın intellektual dəqiqliyi dünya
siyasətinin əsasını təĢkil edən gerçəkliyi aĢkarlayır. Heç də təsadüfi deyildir ki, Morqentaunun ideyalarında
qanuna, prinsiplərə, gerçəkliyə və elmə istinad edilir. Məsələn, Morqentaunun nəzəriyyəyə verdiyi tərif təbiət
elmlərindən alınmıĢdır. Morqentauya görə, nəzəriyyə abstrakt prinsiplərə, yaxud gerçəkliklə bağlı olmayan
məfhumlarla deyil, bizi əhatə edən hadisələrə qayda və məna gətirməklə özünü göstərməlidir (14, s. 7-11).
Nəzəriyyə faktlara uyğun gəlməlidir. Bir sözlə, nəzəriyyə fakta əsaslanan və müstəqil olmalıdır. O, empirik
və məntiqi meyara da cavab verməlidir. Morqentauya görə, xarici siyasətin rasional mahiyyəti vardır. Onu
nəzəriyyələr aĢkar etməlidir. Bu, pozitivizmin metodoloji əsasıdır. Morqentaunun bu mülahizələri 1980-ci
illərdə beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi fənnində özünü büruzə verən epistemoloji debatlara səbəb oldu.
Morqentau öz konsepsiyasını liberalizmin tənqidi üzərində qurur. Onun beynəlxalq münasibətlərin
öyrənilməsinə yönəlmiĢ nəzəriyyəsinin əsasını siyasi realizmin altı prinsipi təĢkil edir: 1) Siyasət obyektiv
qanunlarla idarə olunur. Bu qanunların kökü insan təbiətindədir. Vaxt keçdikcə bu qanunlar dəyiĢmir və
bizim nəyi üstün tutmağımızdan asılı deyildir. Biz bu faktları dərk etməliyik. Beynəlxalq münasibətlər
nəzəriyyəsi bu qanunlara əsaslanır. Bu qanunların əsasında rasional siyasi davranıĢı proqnozlaĢdırmaq
mümkündür; 2) Beynəlxalq siyasətin dərk olunmasının açarı qüvvə, güc kimi tərif verilən maraq
məfhumudur. Bu məfhum siyasəti fəaliyyətin müstəqil bir sahəsi kimi görməyə kömək edir, siyasətin
predmetinə rasional qayda qoyur və siyasətin nəzəri Ģəkildə dərk olunmasını mümkün edir. Hakimiyyət kimi
təqdim olunan maraq ideyası siyasətçilərin həqiqi davranıĢlarını açıqlayır. Xarici siyasətin müəyyən
edilməsində etik məsələlərə, siyasi fəlsəfəyə və ya fərdi maraqlara yer yoxdur. Hakimiyyət beynəlxalq
münasibətlərin öyrənilməsində mərkəzi məsələdir. ―Beynəlxalq siyasət də bütün baĢqa siyasətlər kimi
hakimiyyət, qüvvə uğrunda mübarizədir‖. Beynəlxalq siyasətin son məqsədi nə olursa olsun, onun bilavasitə
məqsədi həmiĢə hakimiyyətdir, qüvvədir. Morqentauya görə, hakimiyyət, qüvvə – insanın baĢqalarının
fikirlərinə və hərəkətlərinə nəzarət deməkdir; 3) Zamandan, məkandan və kontekstdən asılı olaraq dövlət
hakimiyyətinin formaları və mahiyyəti dəyiĢsə də, maraq məfhumu dəyiĢməz qalacaqdır. Siyasi, mədəni və
strateji mühit hakimiyyətin formalarına mühüm təsir göstərəcəkdir. Milli dövlət tarixin məhsulu kimi
gələcəkdə yox olacaqdır. Buna görə də realistlər maraq və milli dövlət arasında olan əlaqəni
mütləqləĢdirməməlidirlər; 4) Universal etik prinsiplər dövlətin fəaliyyətini müəyyən etmir. Lakin buna
baxmayaraq, Ģübhəsiz, dövlətin fəaliyyətinin etik və mənəvi əhəmiyyəti olmalıdır. Mənəvi prinsiplər fərdlərə
təsir edir, lakin dövlətlər mənəvi agent deyil. Buna görə də, dövlətlərin beynəlxalq fəaliyyətini izah etmək
cəhdi mənəvi prinsiplərə yönəl-məməlidir. Siyasi fəaliyyət bu fəaliyyətdən irəli gələn siyasi nəticələrə uyğun
qiymətləndirilir. Mənəvi fəaliyyət ilə siyasi fəaliyyətin tələbləri arasında ziddiyyət vardır; 5). Universal
Ģəkildə razılaĢdırılmıĢ mənəvi prinsiplərin məcmusu yoxdur. VaxtaĢırı dövlətlər öz fəaliyyətlərini etik
müstəvidə (insan hüquqlarının müdafiəçisi) qələmə verməyə çalıĢmasına baxmayaraq, onlar beynəlxalq
sahədə fəaliyyətlərinə bəraət vermək məqsədilə mənəvi prinsiplərə əl ataraq öz üstünlüklərini göstərmək
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istəyirlər və milli maraqlarını müdafiə edirlər. Universal mənəvi prinsiplər dövlətin fəaliyyətinin etibarlı
istiqamətləndiricisi deyil. Morqentauya görə, dövlətlər universal prinsipləri irəli sürməklə öz milli yaxud
mədəni dəyərlərini dünyaya tanıtmaq istəyirlər. Maraq elə bir daimi standartdır ki, onun vasitəsilə siyasi
fəaliyyətə qiymət verilir və o, istiqamətləndirilir; 6) Siyasi sahə intellektual cəhətdən digər sahələrdən asılı
deyil. Buna görə də beynəlxalq sahə, onun təhlil və dəyərləndirmə meyarları fərqlidir. ―Bu siyasət millətin,
dövlətin hakimiyyətinə necə təsir edir‖ kimi əsas suallar beynəlxalq münasibətləri maraqlandırır. (14)
Morqentaunun irəli sürdüyü bu altı prinsip mövcud Ģəraitin intellektual əhval-ruhiyyəsini əks etdirirdi.
Bu prinsiplər liberalizmə qarĢı yönəlmiĢdir. Morqentauya görə, beynəlxalq siyasət dövlətlər arasında
hakimiyyət uğrunda mübarizədir: milli maraqları güdmək normal, arzuolunan və müəyyən mənada zəruri bir
fəaliyyətdir.
Morqentaunun siyasi fəlsəfəsinin əsasında belə bir fikir durur ki, siyasi qanunlar insanın təbiətindən
yaranır. Dünyada daim xeyir və Ģər, ölüm və həyat arasında mübarizə gedir. Bu mübarizə tez-tez insana
düĢmən olan qüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnir. Bu dünya bir-birinə zidd olan və münaqiĢə edən
maraqların dünyasıdır. Ġnsanın iki xüsusiyyəti münaqiĢənin və Ģərin səbəbidir: eqoizm və hakimiyyət arzusu.
Eqoizm münaqiĢəyə səbəb olur, çünki birisi nə istəsə, baĢqası da həmin Ģeyi istəyir, yaxud onda həmin Ģey
artıq vardır. Eqoizm tam irrasional deyil. Onun tələbi yerinə yetirilə bilər. Buna görə də Morqentau hesab
edir ki, insanın insana qarĢı müharibəsi eqoizm kimi izah edilə bilməz. Belə izah hakimiyyət arzusundadır.
Eqoizmdən fərqli olaraq bu istəyin həddi-hüdudu yoxdur. Bu, irrasional impulsdur. Hakimiyyət arzusu hər
cür siyasətin mahiyyətini təĢkil edir. Morqentaunun milli maraq konsepsiyası bu qeyd olunan müddəaların
məntiqi nəticəsidir.
Dövlətin milli marağı dedikdə Morqentau onun güclü olmasını nəzərdə tutur. Əgər hər hansı bir dövlətin
milli marağı onun beynəlxalq münasibətlər sistemində hər sahədə güclü olmasına yönəlmirsə, onda belə
dövlətin digər dövlətlər tərəfindən iĢğal olması ilə nəticələnə bilər. Bu fikir Tomas Hobsun siyasi
fəlsəfəsindən irəli gəlir. Məlum olduğu kimi, Hobs ―Leviafan‖ adlı əsərində qeyd edir ki, insan öz təbiətinə
görə eqoist məxluqdur. Onda hakimiyyət istəyi güclüdür. Ġnsanlar təbiətdən qabiliyyətlərinə görə fərqlənirlər.
Buna görə onların rəqabəti, bir-birinə inamsızlığı, var-dövlətə hərislikləri ―hammını hammıya qarĢı, hər bir
kəsi hər bir kəsə qarĢı müharibəyə aparır‖. Müharibə insanların qarĢılıqlı münasibətinin təbii halıdır. Birbirini tamamilə qırmamaq üçün insanlar ictimai müqavilə bağlayaraq dövlət yaradırlar. Dövlətin yaranması
zamanı insanlar ictimai qayda-qanunu əldə etmək üçün öz hüquq və azadlıqlarını dövlətə həvalə edirlər.
Dövlətlər təbii halda olaraq bir-birilə heç bir məhdudiyyətlə bağlı deyil. Dövlətlərarası münasibətlərin
yeganə tənzimləyicisi gücdür və dövlətlər müharibəyə hazır vəziyyətdə duraraq bir-birinə nəzarət edirlər.
Realizmin digər bir görkəmli nümayəndəsi Edvard Karra görə, liberalların universal hesab etdikləri
prinsipləri (sülh, maraqların harmoniyası, kollektiv təhlükəsizlik və sərbəst ticarət) prinsip hesab etmək
düzgün deyil. Bu ―prinsiplər‖ konkret vaxtda milli marağın konkret anlayıĢına əsaslanan milli siyasətin
Ģüursuz əks olunmasıdır. Bu, universal maraqların harmoniyası doktrinasının bir hissəsidir. Liberalizmin
əsası olan maraqların harmoniyası isə qalib ölkələrdəki elitanın konkret marağıdır. ―Maraqların harmoniyası
doktrinası elə bir mənəvi plandır ki, elita ondan öz hakim mövqeyini təsdiq etmək və saxlamaq üçün istifadə
edir‖ (13, s. 104). Karr qeyd edir ki, ―sənaye kapitalizmi və sinfi sistem cəmiyyətin qəbul olunmuĢ strukturu
olan kimi, maraqların harmoniyası haqqında doktrina öz maraqlarını bütün cəmiyyətin maraqları kimi təqdim
etməklə öz üstünlüyünü qorumaq istəyən hakim sinfin ideologiyasına çevrildi‖ (13, s. 58). Lakin beynəlxalq
aləmdə onun qəbul edilməsi müharibələrarası sülhün aradan qalxmasına səbəb olur.
Mövcud dünya nizamından razı olmayan, ərazisinin sərhədlərini, yaxud iqtisadi və strateji qüvvəsini
dəyiĢmək istəyən dövlət üçün beynəlxalq sülh universal harmoniya kimi qəbulolunmazdır. Beynəlxalq sülh
öz iradəsini, istəyini digər dövlətlərə qarĢı qoyan güclü dövlətlərin Ģüarıdır. Beynəlxalq sistemdə dövlətlər
arasında maraqların təbii harmoniyası yoxdur. Yalnız qlobal hakimiyyətin konkret konfiqurasıyanın keçici və
müvəqqəti harmoniyası vardır. Müharibə beynəlxalq sistemdə qüvvələrin həyata keçirə biləcəyi yeganə və
məqsədəuyğun yoldur.
Dövlətlər arasında maraqların harmoniyası məfhumunu təkzib etmək üçün Karr laissez-faire (sülh və
mülkiyyət hüquqları məsələlərindən baĢqa iqtisadi məsələlərdə hökumətin müdaxiləsinə qarĢı çıxan
doktrina.- E. N.) iqtisadiyyatını misal gətirir. Onun fikrincə, laissez-faire aparıcı iqtisadi ölkələrdəki hakim
elitaların ideologiyasıdır (13, s. 77). Bu ideologiyaya görə, hakim elitaya sərfəli olan hamı üçün sərfəlidir.
XIX əsrdə ingilis manufakturaçısı və taciri laissez-faire-nin onun zənginliyini artırdığını gördükdə əmin oldu
ki, bu, bütün Britanaya üçün xeyirlidir. Ġngilis dövlət xadimi öz növbəsində görəndə ki, laissez-faire
ingilislərin rifahını qaldırır, o, qərara gəldi ki, sərbəst ticarət bütün dünyanın rifahını artırır. Karr Fridrix Listi
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müdafiə edərək qeyd edirdi ki, sərbəst ticarət Britaniya hakim sənaye ölkəsi olduğu zaman düzgün siyasət
idi. O vaxt yalnız proteksionizm siyasəti zəif ölkələri Britaniyanın caynağından qurtara bilən real bir siyasət
idi. ABġ və Almaniyada aparılan iqtisadi millətçilik siyasəti Britaniyanın iqtisadi gücünə qarĢı yönəlmiĢdir.
Dövlət nəzarəti zəif dövlətlərin özünümüdafiə silahıdır. Millətlər arasında maraqların təbii harmoniyası
yoxdur. Xalqlar arasında ümumi maraq tənzimləmə yolu ilə yaranır. Karra görə, müxtəlif dövlətlər güclərini
artırdıqda öz milli maraqlarını qorumağa qadir olurlar. Milli maraqların toqquĢması zəruridir. Belə
toqquĢmalar müharibələrə səbəb olur. Bu toqquĢmaların qarĢısının alınmasının yeganə yolu dövlətlər
arasında təxmini qüvvələrin balansının yaradılmasıdır. Liberalların dediyi kimi, qüvvələrin balansı
beynəlxadq münaqiĢənin səbəbi deyil. O, təbiətin qanunlarına bənzəyir: o, beynəlxalq hakimiyyətin normal
ifadəsidir və sülhün ən yaxĢı təminatçısıdır. Kollektiv təhlükəsizlik isə qalib dövlətlərin hakimiyyətini,
status-kvonu möhkəmlədir.
Beləliklə, Morqentaunun milli maraq konsepsiyasının əsasını aĢağıdakı müddəalar təĢkil edir:
Birincisi, beynəlxalq münasibətlər sistemində milli maraq hər bir dövlət üçün ən etibarlı istiqamətverici
amildir. Bunu üçün hər bir dövlət öz milli maraqlarını güdməlidir;
Ġkincisi, milli marağın əsasını dövlətin beynəlxalq münasibətlər sistemində hərbi-iqtisadi gücü və nüfuzu
təĢkil edir, çünki məhz güclü olmaqla dövlət öz məqsədlərinə nail ola bilər;
Üçüncüsü, milli maraq abstrakt prinsiplərə deyil, konkret faktlara, gerçəkliyə əsaslanmalıdır. Öz xarici
siyasətini kosmopolit ideyalar əsasında quran dövlət gec-tez beynəlxalq münasibətlər sistemində nüfuzunu
itirməyə məhkumdur. Bu isə öz növbəsində belə dövlətin daxili böhranla üzləĢməsinə səbəb olacaqdır. Milli
maraqlara isə əsaslanan xarici siyasət rasional xarakter daĢıyır.
Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində bu müddəaların və ümumiyyətlə Morqentaunun milli maraq
konsepsiyasının hər bir dövlət üçün əhəmiyyəti artmaqdadır. Bu, ilk növbədə qeyd olunan müddəaların
dövlətlərarası münaqiĢələrin səbəblərinin dərk olunmasında öz əksini tapır.
Güc anlayıĢına, onun struktur elementləri və qiymətləndirilməsi ilə bağlı məsələlərə antik mütəfəkkir
Fukididdən bu günə qədər bir çox tədqiqatçılar diqqət yetirmiĢlər. Fukidid ―Peloponnes müharibəsinin tarixi‖
əsərində qeyd edir ki, dövlətlərarası münaqiĢədə ən əsas arqument gücdür, güc vasitəsilə bir dövlət baĢqa bir
dövləti müəyyən iĢlər görməyə məcbur edə bilər. O həmçinin bildirir ki, güc və qüvvə məqsəd deyil, dövlətin
təhlükəsizliyini və nüfuzunu saxlamaq üçün vasitədir (12, s. 22). Tomas Hobbs ―Leviafan və ya Dini və
mülki dövlətin materiyası, forma və hakimiyyəti‖ əsərində göstərir ki, dövlətlərarası münasibətlərin yeganə
tənzimləyicisi gücdür və dövlətlər müharibəyə hazır vəziyyətdə duraraq bir-birinə nəzarət edirlər. O,
ümumiyyətlə hakimiyyət məsələsini ictimai müqavilə ilə yanaĢı güc amili ilə də bağlayaraq yazır: ―Ali
hakimiyyətə çatmaq üçün iki yol var. Birincisi – bu, fiziki gücdür, məsələn, nə vaxt kim isə uĢaqlarını sözə
baxmayacaqları halda məhv etmək hədəsi ilə öz hakimiyyətinə tabe olmağa məcbur edirsə və ya müharibə
yolu ilə düĢmənlərini özünə tabe edib bu Ģərtlə onları əfv edirlərsə‖ (8, s. 133). Hans Morgentau isə gücü
həm dövlətin can atdığı məqsəd, həm də milli maraqların təmin olunmasının vasitəsi kimi nəzərdən keçirir
toplamı onun hərbi gücünü təĢkil edir. Milli güc, milli mənfəətlərin saxlanılması və milli hədəflərin əldə
edilməsində istifadə edilə biləcək insan gücü, coğrafi, iqtisadi, əsgəri və idarəetmə, psixososial və texnoloji
gücləri əhatə edir, dövlətin sahib olduğu bütün maddi və mənəvi ünsürlərin məcmusunu bildirir. Hərbi güc
milli gücə dayanır‖ (5, s. 35). Daha sonra tədqiqatçı milli gücün ünsürlərinə diqqət yetirir, əsgəri güc və
fiziki gücü fərqləndirir. Alimin coğrafi gücü ölkənin dünya üzərindəki yerinin, iqliminin, hidroqrafik,
geoloji, bioloji vəziyyətinin hərbi və əsgəri gücə təsir qüdrəti kimi dəyərləndirməsi, problemə relyef, düzən,
dağlıq, çay, göl, dəniz, okeana çıxıĢ, ərazi böyüklüyü, dünyanın güc mərkəzlərinə yaxın və uzaqlığı və s.
parametrlər mövqeyindən yanaĢması geosiyasi baxımdan xüsusi maraq doğurur. Milli gücün strukturu, tərkib
elementlərinin nisbəti barədə müxtəlif mülahizələr irəli sürülmüĢdür. Gücün strukturunun dəyiĢməsinə həm
tarixi dövrün xarakteristikası, həm də dövlətlərin dünya arenasında mövqeyi, geosiyasi vəziyyəti və s. amillər
təsir göstərir. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, əvvəllər dövlətin gücünün əsas elementini onun ərazisinin
böyüklüyü, özgə ərazilərin iĢğalı, ekspansionist siyasət təĢkil edirdisə, müasir dövrdə dövlətlər iqtisadi gücün
artırılmasına, əhalinin rifahının, təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsinə, elmin inkiĢafına xüsusi diqqət yetirirlər.
Misal üçün, XIX əsrdə ―dəniz hökmranlığı‖ ideyasının banisi A.T. Mehenin fikrincə, dənizlərə sahib olanlar
və ya onlara nəzarət edənlər indi və gələcəkdə dünya tarixinin mühüm faktoru hesab olunacaqlar. O
həmçinin qeyd edir ki, tarix boyunca həmiĢə dənizlərə hökmranlıq edənlər qalib gəlmiĢdir. Hannibalın Roma
ilə on yeddi il, Napoleonun isə Ġngiltərə ilə on altı il döyüĢməsinə baxmayaraq məğlub olmalarını buna misal
göstərir.
Dövlətin milli gücünü müəyyənləĢdirmək üçün ilk növbədə gücün strukturunu, onun hansı
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elementlərdən ibarət olduğunu dəqiqləĢdirməyə zərurət yaranır. Müasir dövrün əksər tədqiqatçıları milli
gücün strukturunu təxminən oxĢar Ģəkildə müəyyənləĢdirirlər. Fərqlər isə tədqiqatçıların öz dövlətlərinin
geosiyasi vəziyyətindən, inkiĢaf səviyyəsindən çıxıĢ etmələrindən və s. irəli gəlir. Dövlətin gücü milli
maraqların formalaĢmasına birbaĢa təsir göstərən faktorların ən əhəmiyyətlisidir. Belə ki, böyük gücə malik
olan dövlətin milli maraqları zəif dövlətə nisbətən geniĢ və əhatəli olur. Qlobal təhlükəsizliyin təmin
olunmasından böyük mənfəət əldə edən super gücə malik dövlətlər onun təmin olunmasında kiçik dövlətlərə
nisbətən daha çox maraqlıdırlar. Böyük dövlətlərin milli maraqlarının spektrində onların beynəlxalq aləmdə
baĢ verən proseslərə təsir imkanları da öz əksini tapır. ABġ-ın prioritet maraqlarına nəzər salsaq görərik ki,
onlardan ikisi beynəlxalq səciyyəlidir. Bunların biri əlveriĢli beynəlxalq Ģəraitin (beynəlxalq təhlükəsizlik
baxımından) yaradılması, ikincisi isə demokratiya və insan hüquqları kimi dəyərlərin beynəlxalq aləmdə
yayılmasına yardım etməkdir. Halbuki zəif ölkələrin milli maraqlarında bu məsələlər prioritet ola bilməz,
çünki onların beynəlxalq siyasi proseslərə təsir etmək imkanları yox dərəcəsindədir.
Milli gücün qeyd olunan elementləri xaraktercə obyektivdir. Lakin onlarla yanaĢı subyektiv amillərin
təsiri də böyükdür. Bura ilk növbədə dövlət strategiyasını və siyasi iradəni aid etmək olar. Dövlət
strategiyasının milli maraqlara, geosiyasi amilə, beynəlxalq Ģəraitə və s. uyğunlaĢdırılması kadrların hazırlıq
səviyyəsindən, problemə yanaĢma tərzindən asılıdır. Siyasi iradə və strategiyanı milli gücün həm subyektiv
elementləri kimi, həm də milli gücün çəkisini artıran vasitə kimi qəbul etmək olar.
Dövlətin ümumi gücünün müəyyənləĢdirilməsində hansı göstəricilərin əsas götürülməsi ilk növbədə
dövrün xarakterindən asılıdır. Belə ki, ―soyuq müharibə‖ dövründə dövlətin ümumi gücünün əsas göstəricisi
onun hərbi potensialı idisə, sonrakı dönəmdə iqtisadi göstəricilər daha böyük əhəmiyyət kəsb etməyə
baĢlamıĢdır. Müasir dövrdə dövlətlər iqtisadiyyatın, texnologiyanın inkiĢafına və əhalinin layiqli həyat
səviyyəsinin təmin edilməsinə üstünlük verirlər. Bununla yanaĢı, hər hansı elementin əhəmiyyətini
müəyyənləĢdirərkən mütləq onunla bağlı olan digər elementləri də nəzərə almaq vacibdir.
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SĠYASĠ MÜNAQĠġƏ PROBLEMĠNĠN NƏZƏRĠ-METODOLOJĠ ƏSASLARI
Məqalədə müasir dövrün aktual problemlərindən olan siyasi münaqişələrin nəzəri-metodoloji əsasları
üzərində elmi dəlillərə əsaslanan tədqiqat işi aparıldı. Bir sıra filosofların (Anaksimandır, Heraklit, Epikür,
Platon, Aristotel, Konfutsi, Avreliy Avqustin, Akvinalı Foma, Nikkolo Makiavelli, Frensis Bekon) siyasi
münaqişələrin əlamətləri, xüsusiyyətləri, səbəbləri, funksiyaları, həlli yolları haqqında fikirləri qeyd edildi və
ümumiyyətlə münaqişələrin nə olduğuna aydınlıq gətirildi.
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ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
Статья основана на научных данных, основанных на теоретических и методологических основах политических конфликтов, одной из актуальных проблем современной эпохи. Взгляды некоторых
философов (Анаксиманд, Гераклит, Эпикур, Платон, Аристотель, Конфуций, Аврелий Август, Акино
Фома, Никколо Макиавелли, Фрэнсис Бэкон) были отмечены признаками политических конфликтов,
их особенностями, причинами, функциями и способами разрешения и в целом объяснения конфликтов
был принесен.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS
OF THE PROBLEM OF POLITICAL CONFLICT
The article is based on scientific evidence based on theoretical and methodological foundations of
political conflicts, one of the urgent problems of the modern era. The views of some philosophers
(Anaximand, Heraclitus, Epicure, Plato, Aristotle, Confucius, Aurelius Augustus, Aquino Foma, Nikkolo
Machiavelli, Francis Bacon) were marked by the signs of political conflicts, their attributes, reasons,
functions, and ways of resolving and generally explaining conflicts was brought.
Keywords: political conflict ,theoretical-methodology
Ümumiyyətlə, konfliktoloji ideyaların toplanması ənənələri çoxəsirlik tarixə malikdir. MünaqiĢənin ilk
bütöv konsepsiyaları XIX – XX əsrlərin ortalarında yaransa da, əvvəlki yüzilliklərdə də bəĢəriyyətin ən yaxĢı
zəkaları bu fenomenin təbiətinə, münaqiĢələrin qarĢısının alınması və həlli yollarına dair baxıĢlarını
açıqlamıĢlar.
Ġlk insan toplumları ilə birlikdə meydana çıxan münaqiĢələr gündəlik təzahür olmuĢ və uzun müddət
elmi tədqiqat obyektinə çevrilməmiĢdir, hərçənd onların barəsində ayrı – ayrı dahiyanə fikirlərə bizə gəlib
çatmıĢ ən qədim mənbələrdə rast gəlmək olar. Zaman keçdikcə həyat Ģəraiti dəyiĢmiĢ, bununla birlikdə
münaqiĢələrin Ģəkli də dəyiĢmiĢdir. Onların fiziki, iqtisadi və sosial nəticələri fərqlənmiĢdir. Ġctimai fikrin
onlara münasibəti də dəyiĢməz qalmamıĢdır. Antik dövrdən müharibələrin müfəssəl təsviri və bu kimi
münaqiĢələrin ilk qiymətləndirilmələri qalmıĢdır. Orta əsrlərdə və Yeni dövrdəbu təzahürün mahiyyətini
mənalandırmağa cəhd göstərilmiĢdir. Humanist mütəfəkkirlərin bütöv bir nəsli münaqiĢələr, bəĢəriyyətin
inkiĢafına onların mənfi təsiri, müharibənin cəmiyyət həyatından kənar edilməsi və əbədi sülhün bərqərar
edilməsi haqqında təsəvvürlərini ifadə etmiĢlər.
Qədim filosoflar belə hesab edirdilər ki, öz – özlüyündə münaqiĢə nə pis, nə də yaxĢıdır, o, insanların
rəyindən asılı olmayaraq, hər yerdə mövcuddur.(1,s.32)
Nəzərdən keçirilən problemə dair bizə gəlib çatmıĢ ilk tədqiqatlar b.e.ə. VII – VI əsrlərə aiddir. Həmin
dövrün Çin mütəfəkkirləri belə hesab edirdilər ki, bütün varlığın inkiĢaf mənbəyini materiyaya xas olan,
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daimi ziddiyyətdə olan və daĢıyıcılarının cəbhələĢməsinə gətirib çıxaran müsbət (yan) və mənfi (in)
cəhətlərin qarĢılıqlı münasibətləri təĢkil edir.
Çin filosofu Lao – tszı müharibə və müharibəni deyil, sülh və barıĢığı ali dəyər hesab edirdi. O, b.e.ə.
579 – 499 – cu illərdə yaĢamıĢdır. O qeyd edirdi ki, döyüĢlərdə müharibə istəməyənlər qalib gəlir, ən
baĢlıcası sakitliyə riayət etməkdir.
Qədim Yunanıstanda əksliklər və Ģeylərin yaranıĢında onların rolu haqqında fəlsəfi təlim meydana çıxır.
Anaksimandr göstərirdi ki, Ģeylər əksliklərin ayrılmasına gətirib çıxaran vahid maddi baĢlanğıcın, yəni
―apeyron‖ un daimi hərəkəti nəticəsində əmələ gəlir. Heraklit hərəkətin səbəbini açmağa, Ģeylərin və
təzahürlərin hərəkətini əksliklərin mübarizəsinin doğurduğu zəruri, qanunauyğun proses kimi təqdim etməyə
cəhd göstərmiĢdir. O yazırdı ki, mübarizə ümumidir və hər Ģey zərurət üzrə mübarizədən keçir.
Müharibə kimi sosial münaqiĢənin roluna dair ilk ümumiləĢdirmələr bu dövrə aiddir. Belə ki, Heraklitin
fikrincə, ―müharibə bütün Ģeylərin atasıdır, sülh isə onların anasıdır‖. Planton (b.e.ə. 428 – 348) isə onu ən
böyük bəla kimi nəzərdən keçirirdi. Onun fikrincə, bir vaxtlar ―qızıl əsr‖ mövcud olmuĢ, adamlara bir –
birini sevmiĢ və bir – birinə xeyirxah münasibət bəsləmiĢlər. Buna baxmayaraq, Platonun ―ideal dövlət‖
əsərində istənilən vaxt yürüĢə çıxmağa hazır olan döyüĢçülər vardır.
Herodot da Heraklitə qarĢı çıxırdı. O göstərirdi ki, ―heç kim müharibəni sülhdən üstün tutacaq qədər
ağılsız deyildir. Axı müharibə vaxtı atalar övladlarını, sülh dövründə isə övladlar atalarını basdırırlar‖.
Materialist filosof Epikür də belə hesab edirdi ki, toqquĢmaların mənfi nəticələri nə vaxtsa insanları sülh
Ģəraitində yaĢamağa məcbur edəcəkdir.(1,s.48)
KeçmiĢin mütəfəkkirləri ictimai həyatda cəbhələĢmənin labüdlüyünü dərk edərək, hələ o zaman
―ədalətli‖ və ―ədalətsiz‖ zorakılığın meyarlarını müəyyən etməyə cəhd göstərirdilər. Məsələn, Siseron
özünün ―Dövlət haqqında‖ əsərində Ģərin qisasının alınması, düĢmənin ölkədən qovulması uğrunda aparıla
biləcək ―ədalətli və Ģərəfli müharibə‖ haqqında tezis irəli sürmüĢdür.
Avreli Avqustin Siseronun Ģərtlərinə müharibə aparanın ―ədalətli niyyətləri‖ ni də əlavə etmiĢdir.
Bu dövrün görkəmli nümayəndəsi olan Akvinalı Foma cəmiyyət həyatında müharibələrə yol verilməsi
haqqında fikirlərini inkiĢaf etdirərək, ədalətli müharibənin daha bir Ģərtini müəyyən etmiĢdir: ondan ötrü
―avtorizə olunmuĢ səlahiyyət‖, yəni dövlət hakimiyyətinin sanksiyası zəruridir. Hərçənd bütövlükdə, onun
fikrincə, ―müharibə və zorakılıq həmiĢə günahdır‖.(4,s.52)
Sosial münaqiĢələrin sistemli təhlilinə ilk cəhdlərdən biri Florensiyalı nəzəriyyəçi və dövlət xadimi
Nikkolo Makiavelliyə məxsusdur. Onun konsepsiyasının dəyəri həmin dövrdə hökmran olan ictimai
inkiĢafın mənbələrinə dini baxıĢlardan uzaqlaĢmasında idi. Orta əsrlərin böyük nəzəriyyəçisi münaqiĢəni
cəmiyyətin insan təbiətinin qüsurlu olması, müxtəlif insan qruplarının daimi və qeyri – məhdud maddi
zənginləĢməyə can atması ilə Ģərtlənən universal və fasiləsiz halı hesab edirdi. N.Makiavelli bütün dövlət
hakmiyyətini öz əllərində cəmləĢdirən əyanları sosial münaqiĢənin mənbələrindən biri hesab edirdi. Buna
baxmayaraq, o münaqiĢənin yalnız dağıdıcı funksiyasını deyil, həm də yaradıcı funksiyasını görürüdü.
MünaqiĢənin mənfi rolunun azaltmaq üçün ona düzgün təsir etməyi bacarmaq lazımdır. Bu missiyanı dövlət
yerinə yetirməlidir.
Rotterdamlı Erazm qeyd edidi ki, ―müharibə onu bilməyənlərin ruhu üçün Ģirindir‖. O, həmçinin
münaqiĢənin öz məntiqinə malik olduğunu, zəncirvari raksiya kimi yayılaraq, özünün təsir dairəsinə əhalinin
və ölkənin yeni – yeni təbəqələrini cəlb etdiyini göstərirdi. Rotterdamlı Erazm müharibələrin səbəblərini
təhlil edərkən vurğulayırdı ki, çox vaxt hökmdarların xəbis və tamahkar keyfiyyətləri xalqları müharibələrə
sürükləyir.
Hüqo Qrotsi suveren dövlətlər arasında hər iki tərəfin özünün haqlı olduğuna əmin olduğu müharibə
imkanını nəzərdə tuturdu. Onun mülahizələri sonralar bitərəflik anlayıĢının nəzəri əsasını qoymuĢdur.
MünaqiĢələrin təbiətinə dair ingilis filosof Frensis Bekonun irəli sürdüyü ideyalar maraq doğurur. O, ilk
dəfə ölkə daxilində sosial münaqiĢələrin səbəbləri sistemini əsaslı nəzəri təhlildən keçirmiĢdi. Onlraın
arasında xalqın acınacaqlı maddi vəziyyəti aparıcı rol oynayır. MünaqiĢələrin yaranmasına hökmdarların
senatın və silklərin rəyinə etinasızlığı, idarəetmədəki siyasi səhvlər, Ģayiələrin yayılması, habelə ―paskvillər
və müxtəlif nitqlər‖ də təkan verir.
Tomas Hobbs özünün ―Leviafan‖ əsərində hamının hamıya qarĢı müharibəsi konsepsiyasını
əsaslandırmıĢdı. O, adamlarda eyni ümidlərin yaranmasına, özünü qoruyub saxlama, yaxud həzz alma üçün
zəruri olan obyektlərə sahib olmaq istəyinə gətirib çıxaran bərabərliyə canatmanı münaqiĢələrin baĢlıca
səbəbi hesab edirdi, bu isə insanları düĢmənlərə çevirir, rəqabət, etimadsızlıq və Ģöhrətpərəstlik doğurur.
Hobbs insanların qüsurlarının aradan qaldırılmasının dövlət zorakılığının tətbiqindən baĢqa bir yolunu
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görmürdü.(12,s.158)
Yeni dövrdə münaqiĢlərin mahiyyətinə,cəmiyyərdə tutduğu yerinə və baĢ vermə səbəblərinə dair
baxıĢlar əvvəlkilərdən fərqlənirdi.Bu dövr problemə həm çox fərqli yanaĢmaların olması,həm də universal
konsepsiyaların meydana gəlməsi ilə fərqlənir. Yeni dövrdə cəmiyyətdə silahlı münaqiĢələrin yer alması
arzuolunmaz hal kimi qiymətləndirilirdi.Bu dövrdə silahlı münaqiĢələri feodal qalıqları adlandırırdılar və
hesab edirdilər ki,yalnız bu qalıqlardan imtina edildiyi halda dünyada əbədi sülh mümkün olacaq.Silahdan
istifadə olunması halları yalnız, insanların birgə yaĢamalarını istiqamətləndirmək üçün baĢladıqları ―ictimai
müqavilə‖ pozulduqda təqdir olunurdu.Yeni dövrün xarakterik cəhətlərindən biri də münaqiĢələrin səbəbi
izah olunarkən dini determinizmin izlərinin demək olar ki,hiss edilməməsidir.Yeni dövrə qədər müharibə
cəmiyyətin təbii vəziyyəti kimi qəbul edilirdisə,yeni dövrdə sülh insan cəmiyyətinin normal vəziyyəti kimi
nəzərdən keçirilməyə baĢlamıĢdır.Yeni dövrün mütəfəkkirlərinin fikirləri ilə tanıĢ olduqda görürük ki,onlar
cəmiyyətdə ziddiyyətlərin baĢ verməsini insanların Ģüurlarının və dünyagörüĢlərinin zəif olması ilə izah
edirdilər. Həmçinin onlar hesab edirdilər ki,ictimai həyatı düzgün təĢkil etməkləcəmiyyətdə ziddiyyətləri
aradan qaldırmaq olar.Yeni dövrdə bir sıra mütəfəkkir münaqiĢələr haqqında fikir söyləmiĢdir,məsələn:
J.J.Russo,Adam Smit, Ġmmanuel Kant,G.Hegel,Tomas Maltusun,Karl Klauzeviç və s.
Bu dövrdə münaqiĢələrin təbiətinin iqtisadi maraqlarla uzlaĢdırılması cəhdləri sezilir və münaqiĢənin
meydana gəlməsinin baĢlıca səbəblərindən biri kimi maddi mülkiyyət göstərilirdi.Bu cür yanaĢma fransız
filosofu Jan Jak Russonunəsərlərində geniĢ yer almıĢdır.O,insan cəmiyyətinin tarixi inkiĢafını üç mərhələdə
nəzərdən keçirmiĢdir.Birinci mərhələni o,insanların ―təbii vəziyyəti‖ adlandırmıĢdır.Bu mərhələdə insanlar
bərabər və azad olurlar.Ġnsanlar bərabər və azad olduqları üçün münaqiĢənin baĢ verməsini istisna edən
filosof sonrakı mərhələni ―bərabərliyin itirildiyi‖ mərhələ kimi səciyyələndirmiĢdir.Onun fikrincə,
sivilizasiyaının inkiĢafı insanların sosial durumlarında fərqlərin meydana gəlməsinə səbəb olmuĢdur.Buna
uyğun olaraq insanlar azadlıqlarını,bərabərliklərini və sakit həyatlarını da itirmiĢ oldular.O qeyd edirdi ki,
―kim ki,bir bölük torpaq sahəsini tutaraq oranın ora məxsus olduğuna sadə insanları inandıra bilmiĢsə,onu
vətəndaĢ cəmiyyətinin əsl memarı hesab etmək olar.Bu fırıldaqçıya inanmayın,yer üzünün sərvəti hamıya
aiddir,torpaq isə hec kimə məxsus deyil‖ ifadələrini dilə gətirəni isə ―bəĢəriyyəti bəlalardan xilas edən‖ kimi
qəbul etmək lazımdır.Müəllif bu fikirləri söyləməklə,insanlar arasındakı ziddiyyətlətin əsas səbəbini onların
sosial bərabərsizliyində gördüyünü bildirir.O,insan cəmiyytənin tarixi inkiĢafının üçüncü mərhələsini ―daimi
sülh‖ vəziyyəti adlandırmıĢdır.Bu mərhələdə insanlar öz aralarında ―ictima müqavilə‖ bağlayaraq
münasibətlərindəki itirilmiĢ harmoniyanı bərpa edir,daimi sülh və razılıq Ģəraitində yaĢayırlar.
Yeni dövrün digər mütəfəkkiri Adam Smitinfikirləri də diqqətə layiqdir.O,ilk dəfə olaraq münaqiĢələri
çoxsəviyyəli sosial bir hadisə kimi nəzərdən keçirərək bu sahəyə aid bir neçə dəyərli əsər yaratmıĢdır.Həmin
əsərlərdən biri ―Xalqların sərvətlərinin təbiəti və səbəbləri haqqında araĢdırmalar‖ adlanır.Bu əsərində O
birmənalı Ģəkildə münaqiĢələrin baĢ vermə səbəbini iqtisadi rəqabətdə və cəmiyyətin siniflərə bölünməsində
gördüyünü diqqətə çatdırır.A.Smit cəmiyyətin siniflərə bölünməsini ictimai inkiĢafın əsas hərəkətverici
qüvvəsi hesab edir.Həmin əsərində o göstərir ki,insan münasibətlərinin nüvəsini iqtisadi maraqlar təĢkil
edir.Yəni cəmiyyət üzvlərinin hər biri ilk növbədə ayrı – ayrılıqda öz maddi maraqlarının digərlərindən fərqli,
yüksək Ģəkildə təmin olunması uğrunda mübarizə aparırlar.Lakin, bununla yanaĢı o qeyd edirdi ki, insanların
fərdi maraqlarının təmin edilməsi cəmiyyətdə ümumi rifah naminə öz Ģəxsi maraqlarından imtina
etməlidirlər.(4,s.155)
A.Smit ―mənəvi hisslər nəzəriyyəsi‖adlı kitabında cəmiyyətdəki ziddiyyətlərin digər bir səbəbini özünün
də müsbət yanaĢdığı insan eqoizmində görürdü.O,həmçinin bu əsərində yazır ki,sosial statuslarını
yüksəltmək istiqamətində insanları ruhlandıran əsas amillər onların digərlərindən fərqlənmək istəkləri,
diqqəti üzərlərinə çəkmək,onlara baĢqalarının həsəd aparması arzularıdır.Qeyd etdiyimiz kitabda O yazırdı:
Bizim Ģəxsi maddi rifahımız bizi ağıllı olmağa sövq edir;bizim yaxınlarımız maddi rifahı bizi ədalətli və
humanist olmağa sövq edir;ədalət bizi bizim yaxınlarımızın xoĢbəxtliyinə xələl gətirə biləcək hər Ģeydən
uaqlaĢdırır,humanistlik isə bizi yaxınlarımızı xoĢbəxt etməyə sövq edir.O,həm də qeyd edirdi ki,insan yalnız
cəmiyyətdə mövcud ola bilər və onda ictimai vəziyyətətəbii meylilik olur.Bu baxımdan insanlar ümumi
mənəvi qaydalara rayyət etmməyi özlərinin borcu hesab edirlər.
Yeni dövrün görkəmli nümyəndəsi Ġmmanuel Kant qonĢuluqda yaĢayan insanlar arasında sülhün
olmasını onların təbii vəziyyəti hesab etmirdi.Əksinə insanlar arasında daimi müharibə vəziyyətini Ġ.Kant
təbii vəziyyət kimi qəbul edirdi.O qeyd edirdi ki,insanlar arasında fasiləsiz müharibələr olmasa da, bu
təhlükə həmiĢəmövcud olur.Buna görə sülh vəziyyəti yaratmaq lazımdır.Onun fikirlərindən bele bir nəticə
cıxarmaq olar ki,insanlar yaranıĢından bir – birilərinə qarĢı aqressivliyə meyilli olurlar.Ġnsanlar sülh
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vəziyyətini yalnız tarixi inkiĢafın sonrakı mərhələsində,yəni münaqiĢənin təhlükəli tərəflərini dərk etdikdən
sonra ictimai müqavilə əsasında yaratmıĢ olurlar.
Ġ.Kant dövlətlərarası qütbləĢmə probleminə də toxunaraq,qeyd edirdi ki,bu münasibətlərdə dövlət
baĢçılarının Ģəxsiyyəti ön planda olmalıdır.O yazırdı ki,hər hansı bir dövlətin digər dövlətlərin siyasi
həyatına zorla müdaxilə etməsi gec – tez müharibəyə səbəb olacaq.Müharibənin asanlıqla baĢ verməsi isə
hakimiyyətdə olanların zorakı vasitələrə meylli olmaları ilə bağlıdır.
Yeni dövrün digər nümayəndəsi olan G.Hegelmüasirlərindən fərqli olaraq,cəmiyyətin inkiĢafında
müharibəni müsbət bir hal kimi qəbul edirdi.Cəmiyytədəki ziddiyyətlərin səbəbini o,əsasən insanların sosial
vəziyyətlərinə görə qütbləĢməsində görürdü.O heasb edirdi ki,münaqiĢənin səbəbi bir tərəfdə sərvətin
toplanması, digər tərəfdə isə əməyə məhkum insanların olmasıdır.O,münaqiĢərələrin aradan qaldırılmasında
belə bir fikir qeyd edirdi ki,dövlət bütün cəmiyyətin maraqlarını ifadə edir və münaqiĢələri aradan qaldırmaq
onun vəzifəsidir.
Yeni dövrdə filosofların fikirləri ilə tanıĢ olduqda,dini determinizmdən tam azad yanaĢmalara rast
gəldiyimiz halda,bəzi müəlliflər cəmiyyətdə gedən proseslərdə ilahi ruhun təsirini əsas kimi göstərməyə
çalıĢırdılar.
Cəmiyyətdə dövlətlərarası münasibətlərdə münaqiĢələrin mərkəzi mövqe tutması onlara olan marağın
daha da artmasına və bu sahəyə dair yeni – yeni fikirlərin meydana gəlməsinə zəmin yaradırdı.Ġngilis
iqtisadçısı Tomas Maltusunfikirləri cəmiyyətdə baĢ verən sosial narazılıqların səbəbini özünə məxsus tərzdə
izah edilməsi baxımından maraqlıdır.TanınmıĢ iqtisadçı olmaqla yanaĢı,eyni zamanda ruhani olan T.Maltus
―təbii qanun‖ nəzəriyyəsini iĢləyib hazırlamıĢdır.Onun bu nəzəriyyəsinə görə əhalinin sayı həndəsi silsilə
üzrə artdığı halda,insanların yaĢaması üçün tələb olunan vəsaitlər cəbri silsilə üzrə artır.O,ziddiyyətlərin
məhz buradan meydana gəlməsində israr edirdi. Yəni T.Maltus müasirlərindən və digər filosoflardan fərqli
olaraq cəmiyyətdəki münaqiĢələrin səbəbini insanların sosial vəziyyətindəki qeyri – bərabərlikdə və ya yeni
dövr üçün xarakterik olan sənaye çevriliĢində deyil, insanların ―mənasız‖ artımında görürdü.Onun fikrincə,
insanların sayı ilə maddi vəsaitlərin kəmiyyəti arasında balans pozulduqda cəmiyyətdə münaqiĢələr
qaçınılmaz olur.Ġnsanların yaĢamaq üçün bu maddiyyat uğrunda mübarizəsi onların təbiətindən irəli
gəlir.(3,s.216)
Karl Klauzeviçbeynəlxalq hərbi münaqiĢələrin təbiətinə dair maraqlı yanaĢmanın müəllifidir.Hərbi
nəzəriyyəçi olan general K.Klauzeviç müharibəyə böyük önəm verərək,onu dövlətlərarası münasibətlərə
müəyyənlik gətirməyin ən münasib vasitələrindən biri heab edirdi.O,beynəlxalq hərbi münaqiĢələr haqqında
fikirlərini ―müharibə haqqında‖ adlı nəzəriyyəsində diqqətə çatdırır.O burada göstərir ki,müharibə siyasətin
digər vasitələrlə davam etdirilməsidir.K.Klauzeviç bu istiqamətdə fikirlərini inkiĢaf etdirərək qeyd edirdi
ki,beynəlxalq hərbi münaqiĢələr dövlət daxilində və ya dünyada gedən qanunauyğun proseslərin inkiĢafının
məntiqi nəticəsidir.Bununla O,qeyd etmək istəyir ki,münaqiĢə və onu müĢəat edən zorakılıq təsadüfi deyildir,
sosial münaqiĢələrin və zorakılığın əsas səbəbini sosial qruplar, millətlər, dövlətlər arasındakı siyasi
münasibətlərdə axtarmaq lazımdır.(2,s.178)
Sistemli yanaĢma elmi idrak metodologiyasının və sosial təcrübənin əsasında obyektlərin sistemlər kimi
nəzərdən keçirilməsi istiqamətidir. O, konfliktolqu münaqiĢənin təzahür kimi bütövlüyünün açıqlanmasına,
onda bütün əsas rəngarəng əlaqə tiplərinin axtarıĢına və onların real münaqiĢələri maksimum hərtərəfli və
dərindən əks etdirən vahid nəzəri mənzərədə birləĢdirilməsinə istiqamətləndirir.
Sistemli yanaĢma tarixən XVII – XIX əsrlərdə geniĢ yayılan mexanizm konsepsiyalarını əvəz etmiĢdir.
O, mürəkkəb, çoxsəviyyəli, iyerarxik, inkiĢaf etməkdə olan obyektlərin tədqiqi mənafeyi baxımından iĢlənib
hazırlanmıĢdır. Belə obyektləri yalnız inkiĢaf, ümumi əlaqə, konkret – tarixi yanaĢma və s. prinsiplərinə
istinad edərək öyrənmək çətindir. MünaqiĢə tədqiqində sistemli yanaĢmadan, yaxud heç olmasa, onun
elementlərindən istifadə edilməsi arzuolunan təzahürlər sinifinə aiddir.
Sistemli yanaĢma prinsipi aĢağıdakıları nəzərdə tutur:
 Öyrənilən təzahürün system kimi, qarĢılıqlı fəaliyyətdə olan elementlərin fərqləndirilmiĢ çoxluğu
kimi nəzərdən keçirilməsi;
 Sistemin elementlərninin və hissələrinin tərkibinin, strukturunun, təĢkilinin müəyyən edilməsi,
onların arasındakı aparıcı qarĢılıqlı fəaliyyətin aĢkara çıxarılması;
 Sistemin xarici əlaqələrinin aĢkara çıxarılması, baĢlıca əlaqələrinin fərqləndirilməsi;
 Sistemin funksiyasnının, digər sistemlər sırasında onun yerinin və rolunun müəyyən edilməsi;
 Sistemin inkiĢaf qanunauyğunluqlarının əv meyllərinin aĢkara çıxarılması;
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Sistemli yanaĢma ümumi sistemlər nəzəriyyəsi ilə yanaĢı, sistemli analizin metodoloji və nəzəri
əsaslarını təĢkil edir. MünaqiĢələrin tədqiqində sistemli analizin bütün əsas növləri məqsədəuyğundur:
sistemli – struktur, sistemli – funksional, sistemli – genetik və sistemli – informasiya.
MünaqiĢənin sistemli – struktur analizi, birincisi onun yarımstrukturlara bölünməyən elementlərdən
ibarət yarımstrukturlar sistemindən ibarət tam kimi nəzərdən keçirilməsindən ibarətdir. Ġknicisi, istənilən
münaqiĢə yarımsistem qismində daha yüksək səviyyəli sistemə daxildir. Sistemli struktur analiz aĢağıdakı
mərhələləri ehtiva edir:
 Tam kimi münaqiĢənin məkan – zaman və məzmun sərhədlərinin müəyyən edilməsi;
 MünaqiĢənin strukturunu təĢkil edən mümkün qədər çox sayda yarımstruktur və elementlərin aĢkara
çıxarılması;
 Elementlərinin əsaslandırılmıĢ sayda yarımstrukturda qruplaĢdırılması;
 Yarımstruktur və elementlərin aĢağı səviyyələrin yuxarı səviyyələrə tabe olduğu iyerarxiyanın
müəyyən edilməsi;
 Yarımsistemi tədqiq olunan münaqiĢədən ibarət sistemdə bütün əsas yarımstrukturların və daha
yüksək səviyyəli sistemin strukturunda münaqiĢənin yerinin aĢkara çıxarılması.
MünaqiĢənin sistemli – funksional analizi, birincisi, burda münaqiĢənin inkiĢaf etdiyi xarici mühitlə
bütün əsas qarĢılıqlı əlaqələrinin müəyyən edilməsindən, ikincisi isə münaqiĢənin yarımstrukkturlarının bəzi
elementlərnin digər elementlərə təsirinin xarakterinin və üsullarının aĢkara çıxarılmasından ibarətdir.
MünaqiĢənin sistemli – genetik analizi münaqiĢənin təkamülünün, inkiĢafının və dinamikasının
hərəkətverici qüvvələrinin tədqiqinə yönəlmiĢdir. O, münaqiĢələrin makro və mikro mühit amilləri ilə
Ģərtlənməsinin, münaqiĢə iĢtirakçılarının subyektiv aləmindən asılılığının açıqlanmasından, münaqiĢələri
doğuran səbəblərin iyerarxiyasının müəyyən edilməsindən ibarətdir.
MünaqiĢənin sistemli – informasiya analizi münaqiĢələrin təĢəkkülündə, inkiĢafında və baĢa çatmasında
informasiyanın rolunun və funksiyalarının aĢkara çıxarılmasından ibarətdir. O, münaqiĢənin əsas
yarımstrukturları arasında informasiya mübadiləsinin qanunauyğunluqlarının, opponentlərin və digər
münaqiĢə iĢtirakçılarının psixikasındakı dərketmə proseslərinin dinamikasının, subyektlərin münaqiĢə
vəziyyətinin tam və obyektiv informasiya modellərinə təsir göstərən əsas amillərin təhlilindən ibarətdir.
MünaqiĢənin sistemli – situasiya analizi münaqiĢələrin empirik tədqiqinin perspektivliyini elmi
metodlarından biridir. Bu analizdə münaqiĢə sadəcə öz elementlərinin cəmindən ibarət olmayan, elementin
xassələrinin onun strukturdakı yeri ilə müəyyən olunduğu sosial cəhətdən Ģərtlənən və dinamik sistem kimi
nəzərdən keçirilir. MünaqiĢənin sisitemli – situasiya analizinin vahid qismində müəyyən məzmun və dinamik
xarakteristikasınına, zaman və məkan sərhədlərinə malik münaqiĢə vəziyyətindən istifadə olunur.
Retrospektiv analizin köməyi ilə münaqiĢə vəziyyətləri ―bankı‖ yaradılır. O, riyazi statistika metodlarını
tətbiq etməklə, münaqiĢənin inkiĢafının ümumləĢdirmələrə və tövsiyələrə əsas verən bir sıra asılılıq, meyl və
inkiĢaf qanunauyğunluqlarını aĢkara çıxarmağa imkan verir.
Fənlərarası analiz münaqiĢənin sistemli analizinin mühüm növlərindən birini təĢkil edir. Onun zəruriliyi
tədqiqi ilə on bir elmin məĢğul olduğu təzahür kimi münaqiĢənin unikallığı ilə Ģərtlənir. Fənlərarası analiz bir
elm çərçivəsində münaqiĢəni öyrənərkən konfliktoloqunqalan on konlfikttoloji elmdə alınmıĢ biliklərdən
maksimum tam istifadə etməsini tələb edir.
MünaqiĢəyə dair bir sıra nəzəriyyələr vardır ki, onlardan sosioloji nəzəriyyələri qeyd edək. Politoloqlar
tərəfindən münaqiĢələrin tədqiqinin 3 istiqaməti fərqləndiririlir: siyasi qruplar nəzəriyyəsi; siyasi sabitlik
nəzəriyyələri; etnosiyasi nəzəriyyələr.
Siyasi qruplar nəzəriyyəsi. Ġtalyan tədqiqatçısı Vilfredo Pareto belə hesab edirdi ki, insanların sosial
davranıĢı ağıldan və psixikanın irrasional səviyyələrindən asılıdır. Ġnsanlar biopsixoloji keyfiyyətlərinə görə
fərqləndikləri kimi, cəmiyyət də sosial cəhətdən yekcin sdeyildir.
Elitalar arasında mübarizə və onların əvəzlənməsi istənilən cəmiyyətin mahiyyətini təĢkil edir. Hakim
elita deqradasiyaya uğradıqda və aĢağı siniflərdən müvafiq keyfiyyətlərə malik yeni üzvlərin cəlb edilməsi
yolu ilə buna qarĢı çıxmağa cəhd göstərmədikdə inqilab Ģəklində sosial münaqiĢə yaranır.
Qaytano Masko cəmiyyətin iki sinifə: dövlətin funksiyalarını öz üzərinə götürən və imtiyazlardan
istifadə edən hakim ―siyasi sinifə‖ və qeyri – mütəĢəkkil çoxluğu təmsil edən idarəolunanlar sinifinə
bölgüsünü vacib sayırdı. Real hakimiyyət həmiĢə siyasi sinifin əlindədir.(13,s.98)
Siyasi sabitlik nəzəriyyələri. Bu istiqamətə aid konsepsiyalar XX əsrin 60 – cı illərinin əvvəllərində
meydana çıxmıĢdır. Burda əsas diqqət müasir cəmiyyətdə münaqiĢələrə yol verilməməsi amillərinin
öyrənilməsinə yetirilir. Yəni, C.Blondel ənənvi dixotomiyadan fərqli olaraq, siyasi sistemin üçölçülü
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qurluĢunu təklif etmiĢdir. Onun fikrincə, totalitar – demokratik ölçüdən baĢqa, hökümətin yeritdiyi mövcud
vəziyyətin dəyiĢdirilməsi, yaxud saxlanması siyasətin istiqamətini müəyyənləĢdirən radikal mühavizəkar
oxu, habelə hökümətin özünün siyasi məqsədlərini həyata keçirməsinə kömək göstərə vasitələri
qiymətləndirən liberal – avtoritar oxu nəzərə almaq zəruridir.
Etnosiyasi nəzərəiyyələr. Bu konsepsiyalar 70 – ci illərin iknici yarısında meydana çıxmıĢdır. VaĢinqton
universitetinin professoru M.Hekterin 1975 – ci ildə etdiyi daxili müstəmləkəçilik konsepsiyası Ģöhrət
qazanmıĢdır. O, sosial – iqtisadi inkiĢafın qeyri – bərabərliyi problemlərini dövlət əhalisinin etnik fərqləri ilə
bağlayır. Çoxmillətli dövlətin modernləĢdirilməsi prosesində mərkəzi hökumətlə etnik əyalət qrupları
arasında siyasi münaqiĢə vacibdir. Etnomilli qrupların sosial – iqtisadi inkiĢafındakı fərqlərin güclənməsi
onların qeyri – bərabər modernləĢdirilməsi ilə izah olunur. Əmələ gəlmiĢ iqtisadi bərabərsizlik etnomilli
həmrəyliyin, sonradan isə etnomillətçiliyin meydana çıxmasına səbəb olur.(11,s.105)
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SĠYASĠ MÜNAQĠġƏLƏRĠN TƏNZĠMLƏNMƏSĠNĠN PRĠNSĠP VƏ VASĠTƏLƏRĠ
Münaqişə subyektlərinin qarşılıqlı maraqlarının təmin olunmasında əsas mərhələ olan “Münaqişənin
həlli” mərhələsi mahiyyət etibarilə, münaqişə tərəflərinin birgə səyləri nəticəsində ziddiyyətlərə son
qoyulmasını və həmin ziddiyyətlərin əsasında duran problemlərin aradan qaldırılmasını ifadə edir. Həll
olunma vasitələrinə əsasən iki qrupda birləşdirmək daha məqsədəuyğundur : dinc və zorakı vasitələr. Bütün
münaqişələr yarandığı andan etibarən iştirakçıların əsas məqsədi mövcud problemli situasiyanı aradan
qaldırmaq olur. Münaqişənin həllindən sonra isə əvvəlki vəziyyətin - sülh vəziyyətinin yaradılması isə xüsusi
əmək və səbr tələb edən bir prosesdir.Məhz buna görə də tədqiqat işinin məqsədi münaqişəli vəziyyəti
aradan qaldırmağın daha səmərəli yollarını aşkara çıxarmaqdır.
Açar sözlər : münaqişə, tənzimlənmə, prinsip, vasitə
Джабраил ГУРБАНЗАДЕ
магистрант, Бакинский Государственный Университет
ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
Фаза «разрешения конфликтов», которая является ключевым шагом в обеспечении взаимных
интересов конфликтующих субъектов, в основном означает конец конфликта в результате совместных усилий конфликтующих сторон и устранения проблем, основанных на этих противоречиях.
Основываясь на средствах решения, более целесообразно объединить две группы: мирные и насильственные. С момента всех конфликтов главная цель участников - преодоление существующей проблемной ситуации. После того, как конфликт будет разрешен, создание прежнего состояния мира это процесс, требующий особой рабочей силы и терпения. Поэтому целью исследования является
выявление более эффективных путей разрешения конфликта.
Kлючевые слова : конфликт, регулирование, принцип, средство
Jabrayil GURBANZADE
master, Baku State University
PRINCIPLES AND MEANS OF REGULATING POLITICAL CONFLICTS
The "conflict resolution" phase, which is a key step in ensuring the mutual interests of the conflicting
subjects, basically means the end of the conflict as a result of the joint efforts of the conflicting parties and
the elimination of the problems that are based on these contradictions. Based on the means of solution, it is
more appropriate to combine in two groups: peaceful and violent means. From the moment of all conflicts,
the main objective of the participants is to overcome the existing problem situation. After the conflict is
resolved, the creation of a previous state of peace is a process that requires special labor and patience.
Therefore, the purpose of the research is to find out more effective ways to resolve the conflict.
Key words: conflict , regulation, principle, mediation
MünaqiĢələrin ictimai həyatın bütün sferalarında mövcud olması və mühüm təsiredici gücü onun
xarakteristikasının ən əsas əlamətlərindəndir.Öncədən də qeyd etdiyimiz kimi, bu mövcudluğun və təsiredici
gücün cəmiyyətdə pozitiv və ya neqativ rolunun olmasına dair daim fərqli fikirlər səsləndirilmiĢ, müxtəlif
mövqelərdən əsaslandırılmasına çalıĢılmıĢdır. Lakin hər kəs tərəfindən qəbul edilən bir fikir var,
münaqiĢələrin pozitiv və ya neqativ təsirə malik olmasının ən əsas meyarlarından biri də onun düzgün həlli
mexanizmlərinin seçilməsi və tətbiqidir.Belə ki, münaqiĢələrin həlli mexanizmlərinin düzgün seçimi və
tətbiqi onların doğurduğu nəticələri, ictmai həyatda qoyduğu izi müəyyən edir. Elə bununla əlaqədar olaraq
da müasir konfliktologiya elminin prioritet istiqamətlərindən biri məhz münaqiĢələrin konstruktiv həlli
mexanizmlərini iĢləyib hazırlamaqdan ibarətdir.
MünaqiĢə subyektlərinin qarĢılıqlı maraqlarının təmin olunmasında əsas mərhələ olan ―MünaqiĢənin
həlli‖ mərhələsi mahiyyət etibarilə, münaqiĢə tərəflərinin birgə səyləri nəticəsində ziddiyyətlərə son
qoyulmasını və həmin ziddiyyətlərin əsasında duran problemlərin aradan qaldırılmasını ifadə edir. Bir proses
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kimi münaqiĢənin həlli üçün hər iki münaqiĢə subyektinin fəallığı ilkin Ģərtdir. MünaqiĢə subyektləri
danıĢıqlar prosesi nəticəsində münaqiĢəni yaranmasına səbəb olan ziddiyyətləri aradan qaldırmaqla onun
həllinə nail olurlar. MünaqiĢənin həlli prosesinin baĢlıca kriteriyası kimi məĢhur konfliktoloq M. Doyç hər
iki subyektin də maraqlarının təmin olunması və ya hər ikisinin də münaqiĢənin baĢa çatması Ģərtlərindən
razı qalmalarını göstərirdi .[10, s.212]
MünaqiĢələrin hansı yolla həll olunmasının əsas meyarı konkret münaqiĢənin xarakterik
əlamətləridir. MünaqiĢələrin subyekti qismində müxtəlif qruplar və ya Ģəxslər və s. çıxıĢ etdiyi üçün hər bir
münaqiĢənin həllinə yanaĢma metodları da fərqli olur. MünaqiĢənin baĢa çatması formasını müəyyənləĢdirən
digər bir amil onun inkiĢafının hansı mərhələsində olmasıdır . MünaqiĢələrin həllində əsaslı uğurun
qazanılması adətən onun inkiĢafının latent mərhələsində mümkün olur. Bu istiqamətin görkəmli
araĢdırmacılarından olan K. Mitçel də bu fikri əsaslandırmıĢdır.O bildirirdi ki, münaqiĢənin əsasını təĢkil
edən ziddiyyətlərin bu mərhələdə nisbətən yumĢaq xarakterli olması həllin də uğurlu olmasını Ģərtləndirir.
Latent mərhələdə məhz münaqiĢə subyektlərinin davranıĢlarına hərtərəfli təsir etmək üçün əlveriĢli Ģərait
olur. Yəni münaqiĢənin həlli üçün latent mərhələ daha məqsədə uyğundur.[11, s. 63]
MəĢhur alman sosioloqu R. Darendorf kimi bir çox tədqiqatçıların fikrincə isə ―münaqiĢənin həlli‖
terminini iĢlətmək ,ümumiyyətlə,düzgün deyildir. Onlar bunu belə əsaslandırırdılar ki, münaqiĢənin
tamamilə aradan qaldırılması və ya ―münaqiĢəsiz cəmiyyət‖ sadəcə utopiya ola bilər. Bu terminin istifadəsi
münaqiĢənin əsas mahiyyətinın dərk olunmasında yanlıĢlığa səbəb ola bilər.
Qeyd etdiyimiz kimi, münaqiĢələrin həlli prosesini Ģərtləndirən baĢlıca amil tərəflərin qarĢılıqlı
fəaliyyətidir və bu baxımdan subyektlərinin iki formada fəaliyyətləri müĢahidə olunur. MünaqiĢə
subyektlərinin birtərəfli və ya birgə fəaliyyətləri .
Subyektlərin birtərəfli fəaliyyətinin səciyyəvi xüsusiyyəti kimi münaqiĢə iĢtirakçılarının birbirilərindən asılı olmadan sərbəst hərəkət etmlərini göstərmək olar. Yəni subyektlər qarĢı tərəfdən aslı
olmadan münaqiĢəni müxtəlif yollarla həll etməyə çalıĢırlar.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz iki fəaliyyət formasının hər biri münaqiĢənin həlli prosesində müxtəlif
Ģəkildə təzahür edə bilər. Bunlardan biri birtərəfli fəaliyyətin nəticəsi kimi münaqiĢələrin tərəflərdən birinin
tam qələbə çalması ilə baĢa çatmasıdır.MünaqiĢələrin həllində tərəflərin əsas məqsədi öz maraqlarının təmin
olunması və münaqiĢəli vəziyyətdən minimum ziyanla qurtulmaqdır.Tərəflərdən birinin qələbəsilə bitən
münaqiĢələrdə isə məğlub tərəfin maraqları təmin olunmamıĢ qalır. Yəni münaqiĢələrin əsasını təĢkil edən
ziddiyyətlər aradan qalxmamıĢ olur və bu da yeni münaqiĢələrin yaranmasında zəmin rolunu oynamaq
təhlükəsi yaradır.Belə vəziyyətdə isə münaqiĢə daha kəskin Ģəkil alması ehtimalı artır və bu cür Ģərtlər
daxilində təmin edilmiĢ sülh , münaqiĢəsiz vəziyyət uzunömürlü ola bilməz.
Tərəflərdən birinin qarĢı tərəfin təzyiqlərinə heç bir müqavimət göstərmədən öz məğlubiyyətini qəbul
etməsi də birtərəfli fəaliyyət növlərindən biridir. Adətən belə fəaliyyət formasına subyektlər arasında güc
potensialının qeyri-bərabər olması və bu vəziyyəti tərəflərin dərk etməsilə üstünlük verilir. Yəni zəif tərəf
vəziyyətin daha da pisləĢməməsi üçün öz məğlubiyyətini elan edir,qarĢı tərəfə tabe olur .Bu cür sonluqla
baĢa çatmıĢ münaqiĢələrdə kapitulyasiya etmiĢ tərəfin maraq və məqsədləri reallaĢmır. Bu fəaliyyət
formasına da öncəki birtərəfli fəaliyyət formasında olduğu kimi əsas ziddiyyətlərin aradan qalxmaması və
münaqiĢənin daha da kəskinləĢməsi ehtimalı xarakterikdir.
Tərəflərin münaqiĢə vəziyyətinə loyal münasibət nümayiĢ etdirməsi birtərəfli fəaliyyətin digər bir
istiqamətidir.(58, s.36) Mahiyyət etibarilə fəaliyyətin bu istiqaməti mövcud ziddiyyətlərin aradan
qaldırılması üçün tərəflərin hər hansısa bir tədbir göməkdə maraqlı olmaması deməkdir ,yəni münaqiĢədən
qaçmadır. Loyal münasibət dedikdə , ümumiyyətlə cəmiyyətdə ziddiyyətlərin qəbul edilməməsi,
mövcudluğunun inkar edilməsi nəzərdə tutulur. Bu fəaliyyət formasının həm müsbət ,həm də mənfi
aspektlərini qeyd etmək olar. Loyal münasibətin nümayiĢ etdirilməsinin mənfi tərəfi odur ki , zamanında həll
olunmayan ziddiyyətlər uzun müddət yığılır və sonradan ―barıt çəlləyi‖ effekti yaradır. Müsbət yönümdən
yanaĢan tədqiqatçılar isə xüsusi olaraq üç məqamı qeyd edir:
- daha az vaxt aparması;
- əlavə resurslara ,xərclərə ehtiyac qalmır;
-münaqiĢədən qaçma onun inkiĢaf sürətinin zəifləməsini də Ģərtləndirir.
MünaqiĢə subyektlərinin davranıĢlarında rast gəlinən digər birtərəfli fəaliyyət forması hüquqi
instansiyalara müraciət etdilməsidir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hüquqi instansiyalar münaqiĢəli
vəziyyətin aradan qaldırılmasında heç də həmiĢə səmərəli olmur.
MünaqiĢə həlli prosesində subyektlərinin birgə fəaliyyəti uğurlu nəticəni Ģərtləndirən əsas amillərdəndir
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. Belə ki, subyektlərin birgə fəaliyyətinin daha konstuktiv xarakter daĢıması səmərəli nəticənin əldə
olunmasına da təsir edir. Tərəflərin birgə fəaliyyəti nəticəsində münaqiĢələrin tənzimlənməsi dedikdə,
münaqiĢənin hər iki subyektinin birbaĢa və ya mediatorun da iĢtirakı ilə danıĢıqlar prosesini həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulur. Birgə fəaliyyət tərəflərə ortaq məxrəcə gəlməyə , razılaĢmanın əldə edilməsinə
imkan yaradaraq uğurlu nəticəni Ģərtləndirə bilər.
MünaqiĢənin həlli və ya tənzimlənməsi prosesində tətbiq edilən vasitələr kifayət qədər müxtəlifliyə
malikdir və onları ən ümumi meyara əsasən ,yəni,həll olunma vasitələrinə əsasaən iki qrupda birləĢdirmək
daha məqsədəuyğundur.
- dinc
- zorakı vasitələr
Maraqlı haldır ki, münaqiĢələrə dair elmi ədəbiyyatların bir qismində onların aradan qaldırılmasının iki
vasitəsi yəni, dinc və zorakı vasitələri adətən qarĢı-qarĢıya qoyulur. Lakin onların arasında sərt sərhədlər
qoymaq düzgün hal deyil. Çünki, hər nə qədər mahiyyət etibarilə antaqonist xüsusiyyətlərə malik olsalar da
dinc və zorakı vasitələr adətən bir-birilərini tamamlayırlar. Bu istiqamətdə Konflitologiya elmi çərçivəsində
fikir ayrılıqları mövcuddur. Belə ki, ilk qeyd etdiyimiz yanaĢmadan fərqli olaraq münaqiĢələrin iki antaqonist
həlli vasitələrinin dialektik vəhdətinə dair fikirləri dəstəkləyən tədqiqatçılar da az deyil.
Bugün dünyada baĢ verən münaqiĢələrin təhlili tərəflərin zorakı vasitələrə nisbətən dinc vasitələrin
tətbiqinə daha çox üstünlük verdiyini göstərir . Bu üstünlüyü Ģərtləndirən bir neçə mühüm səbəb vardır.
Bunlardan biri , münaqiĢə subyektlərinin mövcud situasiyanı əlavə resurs sərf etmədən aradan qaldırılmağa
çalıĢırmalarıdır. Digər bir səbəb kimi sırf zorakı vasitələrin tətbiqinin münaqiĢə iĢtirakçılarının tam və ya
qismən məhvinə, onların ciddi sosial, maddi, mənəvi itkilərə məruz qalmasına gətirib çıxarmasını göstərmək
olar. Belə vəziyyətlə qarĢılaĢmamaq üçün tərəflər dinc vasitələri daha məqsədəuyğun sayırlar.
MünaqiĢəli situasiyada subyektlərin bir -birinə təsir üsullarından birinin də qarĢılıqlı məhdudlaĢdırma
olduğunu qeyd etmiĢdik. Bu üsulun tətbiq olunması təhlükəsi də tərəfləri dinc vasitələrə istiqamətləndirən
səbəblər sırasındadır.MəhdudlaĢdırmanın tətbiqi nəticəsində tərəflərin itkilərinin qazandıqlarından artıq olma
ehtimalı tərəfləri zorakı vasitələrəndən çəkindirir. Dinc vasitələrin daha təhlükəsiz və əlveriĢli olması da ona
daha çox üstünlük verilməsinə səbəb olur.
MünaqiĢələrin həllində vasitələri baxımınan bir -birindən kəskin fərqlənən bu iki qrup həll metodlarının
bir neçəsinə nəzər salaq.MünaqiĢələrin dinc yolla həll olunmasına əsas yaradan ilk metod kimi danıĢıqlar
metodunu göstərə bilərik. DanıĢıqlar metodu özündə dəyirmi masa arxasında münaqiĢənin hər iki
subyektinin, həmçinin üçüncü tərəfin də iĢtirakı ilə mövcud münaqiĢəli vəziyyətin müzakirəsini və qarĢılıqlı
razılaĢmanın əldə olunmasını ehtiva etdirir.Bu metodda inandırma və yaxud da məcburetmə üsullarından
istifadə edərək nəticə alınmasına çalıĢılsa da bunlardan ən geniĢ yayılanı inandırma üsuludur.
MünaqiĢələrin həlli metodu kimi "konfliktdən qaçma" metodu da həmçinin dinc yolla həlli vasitəsidir.
Bu metod adətən tərəflərdən birinin məğlubiyyətinin qaçılmaz olmasını anlaması ilə münaqiĢəli situasiyanın
aradan qaldırılması məqsədilə geri çıkilməsi deməkdir.
Dinc vasitələrə əsaslanan baĢqa bir metod isə iki eyni qüvvələrə malik münaqiĢə subyektləri arasında
yaranan "qarĢılıqlı güzəĢt " metodudur. Eyni səviyyəli qüvvə balansına malik olan tərəflər adətən münaqiĢəli
vəziyyətin sadəcə güc və vaxt itkisi olmasını anlaması ilə bu metoda müraciət edirlər.Burada əsas Ģərt
razılaĢmanın hər iki tərəfin maraqlarına da balanslaĢdırılmıĢ Ģəkildə uyğun gəlməsidir.
Digər bir metod isə münaqiĢənin müəyyən səbəblərlə əlaqədar olaraq təxirə salınmasıdır. Buna səbəb isə
adətən tərəflərin qüvvələr baxımından tükənməsidir ki, gücün yenidən toplanması üçün münaqiĢə
dondurulur.
MünaqiĢələrin dinc yolla həllində ən effektiv metodlardan biri də "arbitraj" metodudur.Bu metoda
əsasən tərəflər münaqiĢəni onun məzmunu,səbəbləri və s. xüsusiyyətləri baxımından konkret sahəyə dair
yerli və beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq həll etməyə yönəlirlər.
MünaqiĢələrin həlli vasitələri baxımından digər bir kompleks metodlar qrupu isə zorakılıq
metodlarıdır.Ġlkin forması kimi tərəflərdən birinin digərinə tətbiq etdiyi iqtisadi zorakılığı göstərə bilərik. Bu
istiqamətdə həmçinin mənəvi, sosial,psixoloji, siyasi və ya hüquqi zorakılıq metodlarını qeyd etmək olar.
MünaqiĢələrin ən kəskinləĢdiyi zamanlarda tətbiq olunan silahlı zorakılıq metodudur ki, bu metoda adətən
tərəflər artıq münaqiĢənin həlli üçün heç bir variantın qalmadığı vaxtlarda müraciət edirlər. [8, s. 103-104]
MünaqiĢələrin həlli prosesinin həyata keçirilməsində uğurlu nəticəni Ģərtləndirən və nəzərə alınması
vacib olan bir sıra prinsiplər vardır. Bu prinsiplərdən bir neçəsinə nəzər salaq prinsiplərini qeyd etmək olar:
- ―tədricilik‖ prinsipi .Tənzimlənmə prosesində tərəflər qarĢılıqlı əlaqələrin qurulmasında müəyyən
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ardıcıllığa riayət etməli, prosesin inkiĢaf mərhələlərinə uyğunlaĢmalıdır. Yəni, qarĢıdurma vəziyyətində olan
münaqiĢə iĢtirakçılarının, münaqiĢənin tənzimlənməsi istiqamətində birdən-birə birgə fəaliyyət növünə
keçmələri qeyri-realdır.Əks təqdirdə danıĢıqlar, siyasi münaqiĢənin dinc tənzimlənməsi vasitəsi kimi
aktuallığını itirə bilər. (9, s.87 )
Tədricilik prinsipinə əsasən münaqiĢənin tənzimlənməsinin bir neçə mərhələdə həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulur. Bu mərhələlər aĢağıdakılardır:
1. zorakılığın məhdudlaĢdırması və ya tamamilə sonlandırılması;
2. ilkin kommunikasiya əlaqələrinin qurulması ;
3. danıĢıqlar prosesinə baĢlamaq;
4. əldə edilmiĢ razılaĢmaların yerinə yetirilməsi.
Adətən tənzimlənmənin ilk iki mərhələlərində tərəflərin birgə fəaliyyətləri müĢahidə edilmir. Lakin
danıĢıqların uğurlu təĢkili üçün lazimi Ģəraitin yaradılması həm böyük əmək tələb edir, həm də xüsusi
əhəmiyyətə malikdir.Birinci və ikinci mərhələdə zəmini yaxĢı qurulmuĢ danıĢıqlar prosesi uğurlu nəticəyə
daha yaxındır.
Birinci mərhələdə subyektlərinin qarĢısında açıq qarçıdurma vəziyyinin, zorakılıq hallarının qarĢısının
alınması kimi vacib vəzifə durur. Yəni ziddiyyətlər yumĢaldılmadan tənzimləmə prosesinə baĢlamaq qeyrirealdır. . Tənzimlənmə istiqamətində atılacaq növbəti addımların səmərəliliyi məhz bu məsələdən çox
asılıdır.Belə ki, birinci mərhələdə vəziyyətin stabilləĢdirilməsi münaqiĢənin həlli istiqamətində növbəti
addımların atılmasında xüsusi rol oynayır.
Zorakılıq hallarının qarĢısı alındıqdan sonra növbəti- ikinci mərhələdə kommunikasiya kanallarının
bərpasına və danıĢıqların aparılması üçün hazırlıqlara baĢlanılır. Belə ki, tərəf arasında kommunikasiya
əlaqələrinin bərpası və qarĢılıqlı informasiya mübadiləsi onlara bir-birilərinin mövqeyini öyrənə bilmək
imkanı yaradır. MünaqiĢə subyektləri arasındakı kommunikativ əlaqələr iki yolla; birbaĢa və ya üçüncü
tərəfin vasitəsilə ilə qurula bilər. Bu vasitələrdən ən əhəmiyyətlisi olan birbaĢa kommunikasiya kanalı bu
prosesdə dinamikliyin təmin edilməsini Ģərtləndirir.
Beləliklə , kommunikasiya kanallarının bərpa edilməsi ilə danıĢıqlar prosesinə keçid baĢ verir və
münaqiĢənin həllinin üçüncü mərhələsi baĢlayır.DanıĢıqların reallaĢdırılması üçüncü mərhələyə aiddir.
MünaqiĢələrin həlli prosesində dördüncü-sonuncu mərhələ də xüsusi önəmə malikdir və bu mərhələdə
danıĢıqlar nəticəsində əldə edilmiĢ razılaĢmaların Ģərtlərinə əməl edilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki
,bəzən əvvəlki mərhələlərin uğurla keçilməsinə baxmayaraq, dördüncü mərhələdə ziddiyyətlər yenidən
dərinləĢir. Buna da səbəb tərəflərin danıĢıqların nəticəsi kimi əldə olunmuĢ razılaĢmanın tələblərinə əməl
etmək gücünə malik olmamalarıdır, yaxud da bunu istəməmələridir.
-sinxronluq prinsipi. MünaqiĢə iĢtirakçılarının sayı ilə əlaqədar olaraq tənzimlənmə prosesində
sinxronluq prinsipi tədricilik prinsipini tamamlayır. Sinxronluq prinsipinin dedikdə münaqiĢə tərəflərinin
eyni vaxtda tənzimlənmənin eyni mərhələsində olmaları nəzərdə tutulur.(9, s.92)
Qeyd edildiyi kimi,istənilən münaqiĢənin həllinə baĢlanılması sonda tərəflər arasında müəyyən
razılaĢmanın əldə olunması məqsədi güdür.MünaqiĢələrin çoxçalarlı xarakteristikası baxımından onun həll
olunması da müxtəlif səviyyələrdə ola bilər.Həlli səviyyəsindən asılı olaraq razılaĢmaların üç növü
fərqləndirilir:
- barıĢıq haqqında razılaĢma;
- münaqiĢənin tənzimlənməsi üzrə razılaĢma;
- münaqiĢənin həll edilməsi haqqında razılaĢma.[ 7, s.381-382]
BarıĢıq haqqında razılaĢma münaqiĢə prosesində qarĢıdurmaların bir müddət dayandırılmasını ifadə edir.
RazılaĢmanın bu növü münaqiĢənin əsasında duran ziddiyyətlərə toxunmur. Adətən üçüncü tərəfin də
təĢəbbüsü ilə bu razılaĢma tərəflər arasındakı qarĢıdurmanı və zorakılığı dayandırır. BarıĢıq haqqında
razılaĢmanın imzalanması olur. BarıĢıq haqqında razılaĢmanın imzalanmasına bəzən subyektlərin tükənmiĢ
güclərini bərpa etmək məqsədləri də səbəb olur.Bu razılaĢma mahiyyət etibarilə müvəqqəti xarakter
daĢıdığından tərəflər öz gələcəkdə addımları haqqında fikirləĢməyə zaman qazanmıĢ olurlar.
Ġkinci tip yəni münaqiĢələrin tənzimlənməsi üzrə razılaĢma qismən barıĢdırılmıĢ maraqları və bununla
da yumĢaldılmıĢ ziddiyyətləri Ģərtləndirir. MünaqiĢələrin tənzimlənməsi üzrə razılaĢma adətən danıĢıqlar
prosesinin nəticəsi kimi formalaĢır.
Sadalanan üç növ razılaĢma arasında ən vacibi münaqiĢələrin həll edilməsi haqqında razılaĢmadır. Digər
iki növdən fərqli olaraq münaqiĢələrin həll edilməsi haqqında razılaĢma tərəflər arasındakı ziddiyyətlərin
tamamilə aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur. Bu razılaĢmanın imzalanması ilə də subyektlər aralarındakı
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əlaqələrdə yeni mərhələyə qədəm qoyurlar.
MünaqiĢələrin həlli prosesində tərəflərin razılaĢmaları aĢağıdakı üç formada nəticələnə bilər:
- münaqiĢəyə səbəb olan ziddiyyətlərin tamamilə aradan qaldırılması;
- tərəflərin kompromisə getməsini;
- tərəflərdən birinin maraqlarının tamamilə təmin edildiyi halda, digərininkinin nəzərə alınmaması.
MünaqiĢə subyektlərinin ziddiyyətləri tamamilə aradan qaldıra biləcək yeni qərarların qəbul etməsi
problemli məsələnin aradan qalxması və qarĢılıqlı münasibətlərdə əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢikliklər baĢ
verməsi deməkdir.
Bu tip qərarların qəbulu da iki yolla mümkündür:
- tərəflərin maraqlarının uzlaĢdırılması ilə;
- tərəflərin maraqlarının dəyiĢməsi ilə.
RazılaĢmanın nəticəsi kimi tərəflərin kompromisə getməsi ən geniĢ yayılmıĢ üsullardandır. Kompromis
qərarların qəbul olunmasına əsaslanan razılaĢmaya tərəflərin maraqlarının eyni səviyyədə təmin olunması və
danıĢıqlar prosesində eyni səviyyədə itkilərə məruz qalmaları xarakterikdir.
Üçüncü tip nəticənin olduğu razılaĢmalarda tərəflərdən biri digərinə nisbətən daha çox güzəĢtə getmək
məcburiyyətində qalır. Buna səbəb kimi tərəflərdən birinin danıĢıqlar masası arxasına oturmaqdan baĢqa
variantının olmamasını və razılaĢmadığı təqdirdə daha acınacaqlı vəziyyətlərin yaranmasını göstərə bilərik.
Bunun nəticəsi kimi də bəzən tərəflərdən birinin maraqları tamamilə nəzərə alınmır. Bu isə özlüyündə baĢqa
təhlükəli vəziyyətlərə gətirib çıxara bilər. Maraqları təmin olunmayan tərəf mübarizəyə yenidən baĢlamaq
üçün əlveriĢli Ģərait axtaracaqdır və yarandığı halda münaqiĢənin yenidən baĢlayacağı Ģübhə doğurmur.
MünaqiĢələr mahiyyət etibarilə bir proses kimi yaranır və inkiĢaf mərhələsi keçərək sona çatır.
MünaqiĢələrə inkiĢaf dinamikası aspektindən yanaĢdıqda qeyd etmiĢdik ki, onların üç mərhələni əhatə edən
inkiĢaf yolu ideyasının müəllifi R. Darrendorfdur. R.Darrendorf tərəfindən irəli sürülən bu ideyalar sonrakı
dövrlərdə də demək olar ki, əksər tədqiqatçılar tərəfindən qəbul edilmiĢdir. Lakin bir çox məqamlarda olduğu
kimi münaqiĢələrin çoxçalarlı xarakteristikası bu istiqamətdə də fikir ayrılığına yol açmıĢdır. Belə ki,
münaqiĢələrin inkiĢaf dinamikasının üç mərhələli olmasını əsaslandıran ideyalardan fərqi olaraq bəzi
tədqiqatçılar dördüncü mərhələni də qeyd edirlər. MünaqiĢə müəyyən ziddiyyətlərdən qaynaqlı olaraq
yaranması, özünün pik mərhələsinə çatması və müxtəlif yollarla baĢa çatması mərhələləri ilə yanaĢı post
münaqiĢə mərhələsi də vardır. PostmünaqiĢə mərhələsi-dördüncü mərhələ münaqiĢənin baĢa çatmasından
sonrakı dövrü əhatə edir.Bu mərhələdə tərəflər arasında gələcəkdə yeni münaqiĢələrin yaranmamasına
istiqamətlənmiĢ qarĢılıqlı əlaqələrin qurulması məqsədli müxtəlif fəaliyyətlər göstərilir.Belə ki, gərginlik
azalır, tərəflər arasındakı münasibətlər tamamilə normallaĢır, tərəflər əməkdaĢlıq və inama meyl edirlər.
Bütün münaqiĢələr yarandığı andan etibarən iĢtirakçıların əsas məqsədi mövcud problemli situasiyanı
aradan qaldırmaq olur. MünaqiĢənin həllindən sonra isə əvvəlki vəziyyətin - sülh vəziyyətinin yaradılması
isə xüsusi əmək və səbr tələb edən bir prosesdir. Bəzi tədqiqatçıların postmünaqiĢə adlandırdıqları mərhələ
məhz bütün bu səyləri özündə ehtiva etdirir. Yəni bu mərhələnin əsas məqsədi "sülh quruculuğudur".
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ERMƏNĠSTAN-AZƏRBAYCAN,DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQĠġƏSĠNĠN
HƏLLĠNDƏ ATƏT-ĠN MĠNSK QRUPUNUN FƏALĠYYƏTĠ
Məqalə Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində ATƏT-in roluna
həsr olunmuşdur. 1992-ci ildən ATƏT-in Minsk qrupunun bu münaqişənin həlli istiqamətində fəaliyyəti
tədqiq edilmişdir. 1997-1998-cil illərdə Minsk qrupunun təklifləri,Madrid prinsipi nəzərdən keçirilmişdir.
ATƏT-in Minsk qrupunun təşkilatçılığı ilə hər iki dövlət başçılarının görüşləri keçirilsə də, heç bir razılığa
gəlinməmişdir. Bu təşkilatın ikili standartlar yürütməsi, məsələyə obyektiv yanaşmaması Azərbaycan
tərəfinin münaqişənin sülh yolu ilə deyil, hərb yolu ilə həllini bəyan etməsinə səbəb olmuşdur.
Açar sözlər : münaqişə, Dağlıq Qarabağ,vasitəçilik
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНСКОЙ ГРУППЫ ОБСЕ В УРЕГУЛИРОВАНИИ
АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО, НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА
В статье основное внимание уделяется роли ОБСЕ в урегулировании Армении, Азербайджана и
нагорно-карабахского конфликта. Деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию этого
конфликта была расследована с 1992 года. Были рассмотрены предложения Минской группы в 19971998 годах и Мадридские принципы. Несмотря на то, что встречи глав двух государств проходили
под эгидой Минской группы, соглашение не было достигнуто. Тот факт, что организация не придерживается двойных стандартов и не объективности, заставила азербайджанскую сторону объявить мирное решение, а не мирное урегулирование конфликта.
Ключевые слова: конфликт, Нагорный Карабах, посредничества
Gunel RZAZADE
master, Baku State University
THE ACTIVITY OF THE OSCE MINSK GROUP IN THE SETTLEMENT
OF THE ARMENIA-AZERBAIJAN, NAGORNO-KARABAKH CONFLICT
The article focuses on the role of the OSCE in the settlement of Armenia, Azerbaijan and the NagornoKarabakh conflict. The activity of the OSCE Minsk Group in the settlement of this conflict has been
investigated since 1992. The proposals of the Minsk Group in 1997-1998 and the Madrid Principles were
reviewed. Although the meetings of the heads of the two states were held under the auspices of the Minsk
Group, no agreement has been reached. The fact that the organization does not pursue the double standards
and the non-objectivity approach has caused the Azerbaijani party to declare a peaceful solution rather than
a peaceful settlement of the conflict.
Key words: conflict, Nagorna Karabakh, mediation
Müasir dünyada gedən qlobal proseslərin ümumi mənzərəsinə nəzər saldıqda münaqiĢələrin ,xüsusilə də
dövlətlərarası münaqiĢələrin bu mənzərənin formalaĢmasında nə qədər böyük təsiredici gücə malik olduğunu
görməmək mümkün deyil. Mühüm siyasi maraqların, böyük hədəflərin, milli mənafelərin toqquĢmasının
əsas səbəb kimi çıxıĢ etdiyi dövlətlərarası münaqiĢələrin subyekti qismində, demək olar ki , bütün dünya
dövlətləri çıxıĢ etmiĢdir. Yəni elə bir dövlət yoxdur ki, haqlı və ya haqsız Ģəkildə, münaqiĢələrin bu tipinin
iĢtirakçısı olmasın. Bugün həlli çətin münaqiĢələrin mövcudluğu onların dondurulmasına gətirib
çıxarmıĢdır.Bunun səbəbi beynəlxalq təĢkilatların,böyük güc mərkəzlərinin bu məsələlərdə ikili mövqeyə
malik olması,yalnız öz maraqlarına uyğun siyasət yeritməsidir.Belə münaqiĢələrə kifayət qədər nümunə
çəkmək olar.Məsələn,Kosovo,Rusiya və Yaponiya arasında hələ də mövcud olan Kuril adaları
problemi,Hindistan və Pakistan arasında KəĢmir məsələsi,Türkiyədə Kürd məsələsi,Efiopiya və Eritreya
arasında sərhəd problemləri və s. Siyahını uzatmaq mümkündür.
MünaqiĢələrin daha qaynar olduğu bölgə kimi Qafqaz regionu bugün də siyasi düyün nöqtəsi olaraq
qalır.Təsadüfi deyildir ki,Postsovet məkanında 8 etno-siyasi münaqiĢənin 6-sı məhz Qafqaz regionunun

765

payına düĢür. Bunlar Dağlıq Qarabağla bağlı Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsi, Gürcüstan-Osetiya və
Gürcüstan-Abxaziya münaqiĢəsi, Gürcüstanda vətəndaĢ müharibəsi, Rusiya daxilində Osetiya-ĠnquĢetiya və
rus-çeçen münaqiĢələridir.Qafqaz regionunda bugün də öz aktuallığını qoruyan münaqiĢə məhz Dağlıq
Qarabağ münaqiĢəsidir.
Dünyada istər iqtisadi, siyasi ,istərsə də baĢqa sahələrdə öz sözünü demiĢ dövlətlərdən biri kimi
Azərbaycan da belə bir münaqiĢəli vəziyyətin iĢtirakçısı olmuĢdur və dünyanın ―uzunömürlü‖
münaqiĢələrindən sayılan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi hələ də öz həllini
tapmamıĢdır.
Bütün münaqiĢələrə xas əlamət kimi Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin də yarandığı vaxtdan bugünə qədər
dəfələrlər danıĢıqlar prosesi heyata keçirilmiĢ, həlli yolları tapılmağa çalıĢılmıĢdır. Bu istiqamətdə irəli
sürülən həlli variantlarından öncə münaqiĢənin yaranma səbəblərinə, tarixinə nəzər salaq. Tarixi faktlara
əsaslanaraq qeyd etmək olar ki, bugün Ermənistan tərəfinin haqq irəli sürdüyü ərazilərə ilk dəfə Çar
Rusiyasının Qarabağı tutduqdan sonra Sisianov tərəfindən digər əyalətlərdən köçürülmüĢlər. Bu köçürülmə
daha geniĢ miqyas alaraq davam etdirilmiĢ və 1825-1826–cı illərdə daha 18 min erməni ailəsi Qarabağa
köçürülmüĢdür. 1828–ci il fevralın 10–da Türkmənçay müqaviləsinə əsasən 8249 erməni ailəsi xüsusilə
Ġrəvan quberniyasında, Qarabağ əyalətində yerləĢdirilmiĢdir. Bütün bu tarixi faktlar bir daha ermənilərin
haqq iddia etdikləri Dağlıq Qarabağda gəlmə olduqlarını və tarixi Azərbaycan torpaqlarını iĢğal etdiklərini
göstəri.(6, s.41)
Ermənilərin bu ərazilərə köçürüldükləri vaxtdan latent Ģəkildə davam etdirdikləri münaqiĢə özünün açıq
mərhələsinə 1988-ci ilin fevral ayında keçid etdi. Məhz 1988-ci ilin əvvəllərində DQMV-nin Azərbaycanın
tərkibindən çıxarılaraq Ermənistana verilməsi haqqında qərar qəbul edilmiĢ, bu ərazidə yaĢayan
azərbaycanlıların zorla gücüylə yurdlarından çıxarılmasına baĢlanmıĢdır. Bu vəziyyətə haqq qazandırmaq
üçünsə qondarma erməni icması öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu bəhanə gətirmiĢdir. Beynəlxalq
hüquq normalarının kobudcasına pozan Ermənistan 1989-cu ilin dekabrında parlamentdə heç bir hüquqi əsas
olmadan Dağlıq Qarabağın birləĢdirilməsi haqqında qərar qəbul etdilər. Bununla da onlar açıq Ģəkildə
Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsinə qarĢı ərazi iddiasında olmalarını göstərmiĢ oldular. Yəni , hal-hazırda
da həllini tapmamıĢ olaraq qalan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin baĢ vermə səbəbi Ermənistanın beynəlxalq
normaları pozaraq Azərbaycan Respublikasına qarĢı irəli sürdüyü əsassız ərazi iddiaları və iĢğalçılıq
siyasətidir. SSRĠ-nin dağılması ilə keçmiĢ sovet məkanında yeni dövlətlərin yaranması Ermənistana , faktiki
olaraq, açıq Ģəkildə iĢğalçı müharibəyə baĢlamaq imkanı verdi. Ermənistanın hərbi birləĢmələri
Azərbaycanın sərhədlərini pozaraq Dağlıq Qarabağa daxil olub və bu əraziləri iĢğal etmiĢlər. Ermənistan öz
iĢğalçı siyasətiylə kifayətlənməyərək 1992-ci ilin Fevral ayının 25-dən 26-a keçən gecə 366-cı rus hərbi
alayının birbaĢa iĢtirakı ilə Xocalı Ģəhərində XX əsrin ən dəhĢətli faciəsini- Xocalı soyqırımını törəddilər.
UĢaq, gənc, qoca, qadın demədən mindən artıq dinc sakin vəhĢicəsinə qətlə yetirildi və Ģəhəri iĢğal olundu.
1992-ci il, mayın 8-də ġuĢa Ģəhərini iĢğalı ilə bütün yuxarı Qarabağ torpaqlarını iĢğal etmiĢ olan erməni
hərbi birləĢmələri 1992-ci il, mayın 17-də Laçını iĢğal etməklə iĢğalçı siyasətin təkcə Dağlıq Qarabağ
deyil,digər ərazilərə də istiqamətləndiyini göstərdi. Yəni, Ermənistan vaxtilə Rusiya tərəfindən
məskunlaĢdırıldıqları Dağlıq Qarabağın adını öz iĢğalçı müharibələrini gizləmək məqsədilə bir pərdə kimi
istifadə etdiklərini,əslində isə hədəfin daha böyük ərazilər tutmaq olduğunu göstərmiĢ oldu. Laçın
"humanitar dəhlizinin " tutulması iĢğalçı niyyətlərini daha rahat həyat keçirməyə, bu dəhliz vasitəsilə silahsursat,hərbi qüvvəni Dağlıq Qarabağa gətirməyə nail oldular və bir-birinin ardınca Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli,
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələri də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən iĢğal edildi.
Belə ki, bir zamanlar Rusiyanın azərbaycanlılara qarĢı yeritdiyi məkrli siyasətin nəticəsi kimi Dağlıq
Qarabağa köçürülən ermənilərin bu ərazilərdə "öz müqəddəratını təyin etmək" adı altında pərdələnmiĢ iĢğalçı
siyasəti , ərazi iddiası öncə Dağlıq Qarabağın, daha sonra isə bu bölgəsinin sərhədlərindən kənarda yerləĢən
və onun ərazisindən 4 dəfə böyük olan ərazilərin də tutulması ilə sonlandı. Azərbaycana qarĢı həyata
keçirilən açıq təcavüz nəticəsində ümumilikdə Azərbaycan Respublikasının ərazisinin 17 000 kvadrat
kilometri iĢğal edilmiĢ, 18 000-dən atrıq insan öldürülmüĢ, 50 000-dən çox insan isə yaralanmıĢ və ya Ģikəst
olmuĢdur. Bundan baĢqa bir milyondan artıq dinc sakin öz yurd-yuvalarından didərgin düĢmüĢlər.
Azərbaycan ərazilərində 700 yaĢayıĢ məntəqəsi tamamilə dağıdılmıĢ, mədəniyyət abidələri məhv edilmiĢ,
məktəblər və xəstəxanalar, evlər qarət edilmiĢdir. Bu hadisələrə ilk siyasi qiymət ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev 1998-ci il martın 26-da ―Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında‖ imzaladığı fərman ilə
verilmiĢdir və bu sənəd əsl həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında əvəzsiz bir rol oynamıĢdır. (5,
s.439-440.)
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Öncədən də qeyd etdiyimiz kimi "uzun müddətli " münaqiĢələrdən sayılan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi
hələ də öz həllini tapmayıb. Bir dövlətin digər bir dövlətə iĢğalçılıq siyasətinə əsaslanan bu münaqiĢənin
tezliklə və ədalətli bir Ģəkildə həll olunması xalqımızın qarĢısında duran ən vacib tarixi bir vəzifədir.
Ermənistanın qatı düĢmənçilik mövqeyinə baxmayaraq azərbaycan xalqı münaqiĢənin tənzimlənməsi
prosesində daim dinc vasitələrdən istifadə edilməsinə istiqamətlənmiĢ və bununla bağlı bir çox danıĢıqlar
prosesində istirak etmiĢ, sülh yolu ilə tənzimlənməsinin tərəfdarı kimi çıxıĢ etmiĢdir. Lakin lazım gələrsə
azərbaycan xalqının öz tarixi torpaqlarını hərb gücünə almaq iqtidarında olması da unutulmamıĢdır.
MünaqiĢələrin həlli variantlarından, metodlarından bəhs etdiyimiz öncəki fəsillərdə də qeyd edilmiĢdir
ki , münaqiĢələrin həllində, bu xüsusilə də danıĢıqlar vasitəsilə həllinə yönəlmiĢ dövlətlərarası və siyasi
münaqiĢələrə Ģamil edilir, nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatlar və digər regional beynəlxalq təĢkilatların vasitəçi
qismində çıxıĢ etməsi mühüm rol oynayır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin
tənzimlənməsi prosesində hər nə qədər Ermənistanın iĢğalçı siyasəti, hətta soyqırım həyata keçirməsi qan
yaddaĢımızda tarixi fakt kimi qalsa da Azərbaycan tərəfi münaqiĢənin ən ədalətli Ģəkildə ,dinc vasitələrlə həll
olunmasının tərəftarı olmuĢdur.Bugünə qədər bu istiqamətdə bir çox addımlar atılmıĢ, nüfuzlu beynəlxalq
təĢkilatlar və digər regional beynəlxalq təĢkilatların müxtəlif səviyyələrdə üçüncü tərəf qismində iĢtirak
etdiyi danıĢıqlar prosesi həyata keçirilmiĢdir. MünaqiĢənin həlli variantlarında ortaq məxrəcə
gəlinməməsində səbəb isə yenə də Ermənistan tərəfənin öz iĢğalçı siyasətindən əl çəkməməsi, haqsız Ģəkildə
yürütdüyü ərazi iddialarını davam etdirməsidir.
Aparılan danıĢıqlar prosesində üçüncü tərf qismində iĢtirak edən nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatlar və digər
regional beynəlxalq təĢkilatlara əsasən ATƏT, BMT, Aġ, AB kimi təĢkilatları göstərmək olar. Optimal həlli
variantının tapılması üçün həmçinin ABġ, Fransa, Rusiya, Almaniya, Ġtaliya, Ġngiltərə, Türkiyə, Ġran və s.
nüfuzlu dövlətlər də tənzimləmə prosesində vasitəçi qismində çıxıĢ etmiĢlər. MünaqiĢənin tənzimlənməsi
prosesində sadalanan beynəlxalq təĢkilatların mövqelərini və fəaliyyətinə dair bəzi məqamlara diqqət
yetirmək vacibdir.
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin beynəlxalq arenaya daĢınmasına 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-a
keçən gecə ermənilər tərəfindən Xocalıda və digər yerlərdə törətdilən qanlı cinayətlərdən sonra beynəlxalq
ictimaiyyətin bu duruma laqeyd qala bilməməsi səbəb olmuĢdur. Belə ki, münaqiĢənin vəziyyətin
tənzimlənməsinə dair beynəlxalq proses vasitəçilik missiyasnın BMT-in təĢəbbüsü ilə Avropada
Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq TəĢkilatına həvalə olunmasından sonra ATƏT–in(ATƏM) Minsk qrupu
çərçivəsində 1992–ci ilin fevral ayından baĢlamıĢdır. 1992-ci ilin mart ayının 23-24-də Helsinkidə təĢkil
olunmuĢ görüĢdə münaqiĢə bölgəsində atəĢin dayandırılması və tərəflərin sülh konfransı üçün hər cür Ģərait
yaradılması müzakirə olundu.Bununla da mart ayının 24-ü ATƏT (ATƏM) Minsk qrupunu yaradıldı və bu
qrupa Azərbaycan, Ermənistan, Almaniya, Türkiyə, Ġtaliya, Rusiya, ABġ, Fransa, Ġsveç, Finlandiya və
Çexoslovakiyadan ibarət 11 dövlət daxil edildi. ATƏT-in Minsk qrupunun yaradılması tezliklə sülh dair
konfransının keçirilməsini planlaĢdırsa da Ermənistanın 1992-ci ilin mayında ġuĢa və Laçını iĢğal etməsi
qrupun fəaliyyətlərindəki qeyri-konstruktivliyi göstərirdi. ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən həyata keçirilən
mediator fəaliyyətlərinin yeganə müsbət rolu Azərbaycanla Ermənistan arasında ilkin dialoqlar baĢlaması
oldu.( 1, s. 48.)
1992-ci il ərzində Ermənistan tərəfindən törədilən beynəlxalq normalara zidd cinayətlərdən ,iĢğallardan
sonra ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə münaqiĢənin həlli istqamtində atılan ən böyük addım 12 may
1994 –cü ildə ümummilli liderimiz H. Əliyevin səyləri nəticəsində atəĢkəs haqqında razılaĢmanın əldə
edilməsi oldu. 1994-cü ildə əldə olunan razılaĢma bugün də öz qüvvəsində qalmaqdadır. Lakin, Ermənistanın
münaqiĢənin həllində göstərdiyi pozuculuq fəaliyyətləri bugünə kimi dəfələrlə atəĢkəs haqqında razılaĢmanı
pozmalarından da görünür.AtəĢkəs elan olunmasına baxmayaraq onlarla azərbaycan əsgəri qətlə yetirilmiĢdir
.
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli istiqamətində atılan ən böyük addım olan atəĢkəs razılaĢması
ardınca vasitəçilərin fəaliyyətində bir sıra vacib irəliləmələr də oldu. Bunlar sırasında ilk olaraq 1994-cü il
dekabrın 5-6-da BudapeĢtdə ATƏT üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət baĢçılarının Zirvə toplantısının
keçirilməsini göstərə bilərik. BudapeĢt sammitinin Azərbaycan Ermənistan münaqiĢəsinə dair verdiyi ən
böyük töhfə ATƏT-in Minsk qrupunun siyasi razılaĢma əldə edilməsi üçün sürətləndirilmiĢ danıĢıqların
aparılması və atəĢkəs möhkəmləndirilməsi kimi mühüm vəzifələri yerinə yetirən həmsədrlik institutunun
formalaĢdırılması oldu. Ġlkin həmsədrlər kimi Ġsveçlə Rusiyanın nümayəndələri müəyyənləĢdirilsə də, 1995ci ildə Ġsveç nümayəndəsini Finlandiyanın nümayəndəsi əvəz etdi. BudapeĢt sammitində münaqiĢənin
tənzimləndiyi halda əraziyə sülhməramlı qüvvələrin yerləĢdirilməsi ilə bağlı müzakirə də həyata
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keçirilmiĢdi.Lakin adından da göründüyü kimi sülhməramlı qüvvələrin yerləĢdirilməsi sülh saziĢinin
imzalanmasından sonrakı bir zamana planlaĢdırıldığından bu müzakirə Azərbaycana heçnə vəd etmirdi.(10)
Ümumi Ģəkildə BudapeĢt sammitində münaqiĢəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsinə dair iki mərhələli
danıĢıqlar strategiyası iĢlənib hazırlanmıĢdır.
1) əldə edilmiĢ razılaĢmanın Ģərtlərinə əməl edilməklə silahlı münaqiĢənin nəticələrinin aradan
qaldırılmasını nəzərdə tuturdu.
2) Ġkinci mərhələ isə tam sülh müqaviləsinin iĢlənib hazırlanmasını və qəbul edilməsini nəzərdə tuturdu.
Ümumiyyətlə, BudapeĢt sammitində birinci mərhələsində Azərbaycan Respublikasının iĢğal olunmuĢ
ərazilərinin azad edilməsini, qaçqınlar və məcburi köçkünlər öz yurdlarına qayıtmasını, ikinci mərhələsində
isə sülh müqaviləsinin hazırlanmasını,imzalanmasını nəzərdə tutan ikimərhələli danıĢıqlar strategiyası
hazırlansa da məlum səbəblər üzündən həyatda öz əksini tapmamıĢdır.
Ġkinci mühüm sammit isə 1996–cı il dekabr ayının 2-3-də keçirilmiĢ Lissabon sammitindir ki , bu Zirvə
toplantısına Avropanın 52 dövləti, ABġ və Kanadanın, habelə müĢahidəçi qismində 10 Asiya və Afrika
dövlət baĢçıları iĢtirak etmiĢdir. Lissabon sammiti münaqiĢəsinin tənzimlənməsinin üç baĢlıca prinsipinin
iĢlənib hazırlanması ilə yadda qalıb :(4,s. 101)
1. Azərbaycan və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi;
2. Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikası tərkibində yüksək özünüidarə statusunun verilməsi;
3. Dağlıq Qarabağın, həmçinin orada yaĢayan əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
Bu prinsipləri 53 iĢtirakçı dövlətin müdafiə etməsinə baxmayaraq Ermənistanın qətnaməyə veto qoyması
heç bir uğurun qazanılmaması ilə nəticələnmiĢdir.
Lissabon sammitində yadda qalan digər bir məqam həmsədrlik institutunda Finlandiyanı Fransanın əvəz
etməsidir. Fransanın açıq Ģəkildə yüütdüyü erməni pərəst siyasəti bu qərarın Azərbaycana qarĢı atılmıĢ
ədalətsiz addım kimi qiymətləndirməyə imkan verir. Buna edilən etirazların nəticəsi kimi isə ABġ üçüncü
həmsədr oldu(Rusiya-Fransa-ABġ).
Qeyd etdiyimiz Zirvə toplantıları ilə yanaĢı Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli istiqamətində
günümüzədək bir çox görüĢlər, səfərlər həyata keçirilmiĢ ,müxtəlif həlli variantları irəli sürülmüĢdür.Lakin,
bugün də münaqiĢənin öz həllini tapmaması bütün bu proseslərin uğursuzluqla nəticələndiyini, həlli
variantlarına dair uzlaĢmanın əldə edilmədiyini göstərir. Qısaca olaraq tarixən münaqiĢənin həllinə dair irəli
sürülən təkliflərin bir neçəsinə nəzər yetirək.
Ġlk təklif 1997-ci ilin iyul ayının 18-də ―Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin aradan qaldırılmasına dair
hərtərəfli saziĢ‖ adlandırılan Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən hazırlanmıĢ və münaqiĢə tərəflərinə
təqdim edilmiĢdir. Bu təklifin əsas xüsusiyyəti münaqiĢənin tənzimlənməsinin ―paket variantı‖ kimi
tanınmasıdır. Adından da göründüyü kimi bu həll variantı paketdə olaraq özündə iki anlaĢmanı birləĢdirir.
Yəni iki əsas məsələni həll etmək üçün paralel danıĢıqlar mexanizmi iĢlənib hazırlansın. Yəni, həm iĢğal
edilmiĢ ərazilərin azad edilməsi , həm də Dağlıq Qarabağın özünü idarəetmə statusunun müəyyənləĢdirilməsi
ilə bağlı danıĢıqların aparılması nəzərdə tuturdu. MünaqiĢə tərəflərindən Azərbaycan bəzi Ģərlərlə bu variantı
qəbul edəcəyini bildirsə də ,Ermənistən qəti olaraq razılaĢmadı.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən hazırlana ―mərhələli həll‖ variantı 1997-ci il dekabrın
2-də təklif dilmiĢdir. Bu tənzimləmə planının mərhələ Ģəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Birinci
mərhələ aĢağıdakı məsələlərin həllini əhatə edir:(1,s.62)
 münaqiĢə bölgəsində hərbi gərginliyin aradan qaldırılması;
 Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların 5+1 prinsipinə uyğun (Ağdam, Fizuli, Zəngilan, Cəbrayıl,
Qubadlı, sonra isə Kəlbəcər) azad edilməsi;
 köçürülmüĢ əhalinin azad edilmiĢ ərazilərdə yerləĢdirilməsi;
 münaqiĢə bölgəsində əsas kommunikasiya xətlərinin bərpa edilməsi;
Ġkinci mərhələdə isə Dağlıq Qarabağın status məsələsi ,eyni zamanda Laçın və ġuĢa məsələləri müzakirə
edilməli idi. Dağlıq Qarabağ inzibati sərhədlərində bufer zonanın yaradılması, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin münaqiĢə zonasını çıxarılması da sənədlərə daxil edilmiĢdi. Azərbaycanın bu dəfə də
konstruktiv davranmasına baxmayaraq, Ermənistan tərəfi ərazidə qüvvələr balansının Azərbaycanın xeyrinə
dəyiĢəcəyini bəhanə edərək uzlaĢmaya yanaĢmamıĢdır.Bununla da ikinci həlli variantı da uğursuzluqla
nəticələndi.Maraqlı faktlardan biri isə , hər iki variantın sənədlərində də Ermənistan tərəfi iĢğalçı kimi
göstərilmir və öz doğma yuvalarından zorla çıxarılan əhali isə sadəcə ―köçürülmüĢ əhali‖ kimi qeyd edilir.
Bu bir daha münaqiĢəyə tərəflərinə dair yanaĢmada obyektiv davranılmadığını , tərəfli mövqe tutulduğunu
göstərir.
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Növbəti təklif Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən 1998-ci il noyabrın 7-də ―ümumi dövlət‖ modeli
kimi irəli sürülmüĢdür. Bu tənzimləmə variantı keçmiĢ DQMV sərhədləri çərçivəsində ―DQR‖-ın ―tam
özünüidarə hüquqlu subyekt‖ olmasını nəzərdə tuturdu. Bu plan da bir daha Azərbaycana qarĢı münasibətdə
ədalətsiz yanaĢmanı göstərdi.Çünki bu təklif Dağlıq Qarabağın Azərbaycanla əlaqələrinin tam kəsilməsini
əsaslandırırdı. ReallaĢdırılacağı halda Dağlıq Qarabağın itirilməsinə səbəb olacaq bu planla Azərbaycan qəti
Ģəkildə razılaĢmadı.
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin tənzimlənməsi prosesində 2004-cü ilin aprel ayından etibarən
danıĢıqların ―Praqa prosesi‖ adlandırılan mərhələsi baĢlanmıĢdır. Bu mərhələni Ģərtləndirən mühüm
əlamətlər sırasına bu mərhələ çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistanın xarici iĢlər nazirlərinin mütəmadi,
prezidentlərin isə vaxtaĢırı birbaĢa görüĢlərinin keçirilməsi,bu zaman qədərki həll variantlarının
uzlaĢdırılması nəzərdə tutulurdu.
"Praqa prosesi" ərzində keçirilən görüĢlər zamanı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ―keçid statusu‖
deyilən yeni tənzimləmə variantını hazırlamıĢdılar. Lakin bu təkliflə bağlı danıĢıqlar prosesi də səmərə
vermədi.
Öncədən də qeyd etdiyimiz kimi ,ATƏT Minsk qrupunun fəaliyyətində daim Ermənistanın maraqlarına
bu və ya digər Ģəkildə üstünlük verilmiĢ, münaqiĢənin həlli prosesində Ermənistanın iĢğalçı siyasəti kəskin
dillə pislənməmiĢdir. Bunu göstərən digər bir məqam isə ABġ-ın yeni həmsədr qismində Azərbaycanın
mövqelərinə açıq-aydın biganə yanaĢan, Ermənistanın maraqlarını dəstəkləyən Metyu Brayzanı təqdim
etməsi oldu.Təbii ki, sonrakı fəaliyyətdə yeni həmsədrin qeyri-obyektivliyi nəzərlərdən qaçmır və bu
düĢünməyə əsas verdi ki, ABġ məsələnin Ermənistanın maraqlarına uyğun həll edilməsində maraqlıdır.
2006-cı il iyunun 22-də qəbul edilən bəyanatda ―nizamasalmanın təməl prinsipləri‖ adı altında təklif olunan
variant da Ermənistanın maraqlarına xidmət edirdi. Bu prinsiplərdə iki rayonla (Laçın və Kəlbəcər) bağlı
müzakirələrin davam etdirilməsi, beĢ rayonun azad edilməsi, Dağlıq Qarabağ və Ermənistan arasında
dəhlizin təmin olunması, statusla bağlı referendum keçirilməsindən ibarət olduğu haqda məlumat öz əksini
tapmıĢdı.(7)
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin tənzimlənməsində 2008-ci il martın 14-də BMT BaĢ Assambleyasının
―Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ ərazilərində vəziyyətə dair‖ qətnamə qəbul etməsi Azərbaycanın mövqeyini
ədalətli Ģəkildə əsaslandıran ,demək olar ki,ilk addım idi. Belə ki, BaĢ Assambleya Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü beynəlxalq qanunlardan əks olunmuĢ sərhədləri çərçivəsində tanıdı.Bu o deməkdir ki, Dağlıq
Qarabağ Azərbaycanın torpaqları kimi qəbul edilir. BMT-in üzv dövlətlərindən 39-nun dəstəyi ilə qəbul
olunmuĢ bu qətnamədə öncəkilərdən fərqli olaraq iĢğal olunmuĢ ərazilərdən bir qisminin deyil, məhz
tamamının təcili Ģəkildə və Ģərtsiz olaraq boĢaldılması prinsipinin qeyd olunması Dağlıq Qarabağ
münaqiĢəsinin həllinin bundan sonrakı istiqamətlərində Azərbaycan üçün faydalı olacağına ümid edirik.Bu
qətnamənin müzakirəsi və qəbulu zamanı ATƏT-in MQ-nun həmsədrləri- qərarın əleyhinə səs verdilər.
Əvvəlki fəaliyyətlərində də Ermənistanın lehinə olan fəaliyyətlərini bununla bir daha açıq çəkildə nümayiĢ
etdirdilər.
Praqa prosesi adlanan danıĢıqların nəticəsində həmsədrlər tərəfindən formalaĢdırılan sülh planı 2007-ci
ildə ATƏT Xarici ĠĢlər Nazirlərinin Madrid görüĢünə təqdim olundu və bu plan Madrid Prinsipləri kimi
dövrəyə girdi.Bu prinsiplərə, DQ-ı əhatə edən iĢğal edilmiĢ ərazilərin geri qaytarılması,DQ-a aralıq
status,DQ-la Ermənistanı birləĢdirən koridor,DQ-ın yekun statusunun gələcəkdə müəyyən edilməsi,qaçqın və
yerlərini məcburən dəyiĢmiĢ adamların geri qayıtma hüququ və beynəlxalq təhlükəsizlik təminatları
daxildir.(3, s.72)
ATƏT Minsk qrupunun hazıraladığı sonuncu həlli variantı 2007-ci ildə hazırlanmıĢ "Madrid" təklifidir
ki, bu təklif hələ də masa üzərində qalmağa davam edir və müəyyən dəyiĢikliklər edilərək razılaĢmanın əldə
ediləməsinə çalıĢılır. Helsinki Yekun Aktının uyğun olaraq Madrid planına altı prinsip daxil edilmiĢ. Birinci
prinsipdə Ermənistanın Dağlıq Qarabağdan kənar iĢğal etdiyi 7 rayondan 5-i (Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl,
Zəngilan və Qubadlı) qaytarması nəzərdə tutulur. QaytarılmıĢ ərazilərə yurdlarından didərgin düĢmüĢ qaçqın
və məcburi köçkünlər geri qaytarılıb, yenidən məskunlaĢdırılmalıdır. Madrid həlli variantına əsasən
sadalanan prinsiplər həyata keçirildikdən sonra Kəlbəcər rayonu erməni iĢğalından azad edilir və bütün
bunların qarĢılığı kimi Azərbaycanın Ermənistanı iqtisadi blokadodan çıxarması təklif olunur.Laçın
dəhlizinin statusu isə tərəflərin qarĢılıqlı razılaĢması ilə müəyyən olunur. Bu mərəhələlərin ardından
münaqiĢənin ana xəttinin müzakirəsi Dağlıq Qarabağın aralıq statusu barədə razılaĢma əldə edilməsi
məsələsi həll edilir.Burada iki əsas mərəhələ nəzərdə tutulur.Ġlk olaraq Dağlıq Qarabağ məcburi köçkünləri
(bu həm ermənilərə, həm də azərbaycanlılara Ģamil edilir) yerlərinə qayıdır. Sonda yekun addım kimi Dağlıq
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Qarabağın statusunun referendum yolu ilə müəyyən edilir. . Nəhayət, altıncı element təhlükəsizliyə
beynəlxalq qarantiyaları, o cümlədən sülhyaratma əməliyyatını nəzərdə tutur―. Dağlıq Qarabağ
münaqiĢəsinin tənzimlənməsi istiqamətindəki vasitəçilik fəaliyyətinə nəzər salaraq bir daha heç bir səmərəli
nəticənin əldə olunmadığını görmüĢ olduq.
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Bugün vasitəçilik öz mahiyyəti etibarilə siyasi münaqişələrin tənzimlənməsini həyata keçirən bir
mexanizmdir.Məhz vasitəçilik siyasi münaqişələrin daha səmərəli nəticələrlə həll edilməsinə gətirib çıxara
bilər. Hal-hazırda kifayət qədər aktual olan münaqişə mövzusu həmçinin onun həllində vasitəçilik edən
dövlətlərin də əhəmiyyətini artırır və bu mövzuda elmi dəlillərə əsaslanan araşdırılma edilməsini tələb edir.
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CУЩНОСТЬ И ТИПЫ КОНЦЕПЦИИ МЕДИАЦИИ
Сегодня посредничество - это механизм, который регулирует политические конфликты как
сущность. Посредник может привести к более эффективному исходу политических конфликтов.
Вопрос о конфликте, который в настоящее время имеет значение, также увеличивает важность
посреднических стран и требует научного исследования, основанного на фактических данных.
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THE ESSENCE AND TYPES OF MEDIATION CONCEPT
Today, mediation is a mechanism that regulates political conflicts as an entity. The mediator can lead to
a more effective outcome of political conflicts. The issue of conflict, which is currently important, also
increases the importance of mediating countries and requires evidence-based research.
Key words : mediation, regulation, political conflict.
MünaqiĢələrin meydana gəlməsində iki tərəfin yəni, münaqiĢə subyektlərinin qarĢılıqlı maraqlarının,
fikirlərinin, məqsədlərinin üst-üstə düĢməməsi, toqquĢması, ziddiyyətlərin yaranması potensial mənbə rolunu
oynayır. Yəni münaqiĢələrin yarandığı və mövcud olduğu müddətdə biz adətən iki tərəfin qarĢılıqlı fəaliyyətinə
Ģahid oluruq. MünaqiĢələrin həlli prosesində isə üçüncü bir tərəfin-vasitəçi tərəfin də iĢtirakı mümkündür. Hər
bir münaqiĢə baĢladığı andan etibarən artıq onun həlli yollarının ən düzgün variantının tapılması haqqında
düĢünülür və hər iki tərəf də bu prosesin uğurla baĢa vurmaq, öz məqsədlərinə çatmaqda qarĢısını kəsən
maneəni aradan qaldırmaq üçün istəkli olur. Məhz bu zaman iki qarĢı-qarĢıya gəlmiĢ tərəfin arasında əlaqələrin
qurulmasında münaqiĢələrin həlli prosesinin uğurla nəticələnməsini Ģərtləndirən vacib amillərdən biri kimi
üçüncü tərəf vasitəçi rolunda çıxıĢ edir. MünaqiĢələrin vasitəçiliklə həlli əsrlər boyu münaqiĢələrin
tənzimlənməsinin ən etibarlı və geniĢ tətbiq olunan forması olmuĢdur.
Vasitəçilik siyasi münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesində üçüncü tərəfin ən geniĢ yayılmıĢ fəaliyyət
formalarında biridir.Diplomatik lüğətlərdə vasitəçilik beynəlxalq mübahisələrin tənzimlənməsinin dinc
vasitələrindən biri kimi izah edilir.Onun əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki,münaqiĢə iĢtirakçısı olmayan hər
hansı üçüncü tərəf beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq münaqiĢə subyektləri arasında danıĢıqları təĢkil
edir.Vasitəçilik anlayıĢının tətbiq edilməsi qədim tarixə malikdir.Antik Yunanıstanda Ģəhər-dövlətləri
arasındakı münaqiĢələrin həll olunmasında geniĢ istifadə edilmiĢdir.XIX-XX əsrlərdə müharibələrin geniĢ vüsət
alması vasitəçilik xidmətlərinin daha geniĢ yayılmasına səbəb oldu.1904-1905-ci illərdə rus-yapon müharibəsi
ABġ-ın vasitəçiliyi ilə sona çatmıĢdır. . Həmin dövrdə ABġ öz ərazisində danıĢıqlar prosesini təĢkil etmiĢdir və
Portsmut Ģəhərində sülh müqaviləsi imzalanmıĢdır. [9. s. 395]
Müasir dövrdə də bu anlayıĢ geniĢ vüsət almıĢdır.Vasitəçilik xidmətləri zamanı da münaqiĢə subyektlərinə
qarĢı bəzi təzyiq metodları tətbiq edilə bilir.Buna misal olaraq,hədələmə,iqtisadi yardım göstərməkdən imtina
etmək kimi təzyiq metodlarından istifadə edilə bilər.Məsələn,1990-cı ildə Ġraq Küveyti ona məxsus olan
Rumeyla neft yatağını mənimsəməkdə ittiham etdi və öz qoĢunlarını oraya yeritməklə Küveyti ilhaq etdiyini və
özünün əyaləti elan etdi. Lakin BMT Təhlükəsizlik ġurası bu bəyanatı qeyri-qanuni və Ġraqın öz qoĢunlarını
Küveytdən çıxarmayacağı təqdirdə ona qarĢı bütün güc vasitələrindən istifadə edəcəyi ilə hədələdi.Ġraq dövləti
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buna məhəl qoymadı və nəticədə BMT öz qoĢunlarını Ġraqa göndərməklə bu münaqiĢəni sona çatdırdı.
Tarixi kökləri qədim zamanlara qədər gedib çıxan vasitəçilik fəaliyyətinin münaqiĢələrin həllində olan
əvəzsiz rolu, təbii ki, bir sıra tədqiqatçıların bu istiqaməti araĢdırmasına, vəzifələrinin, fəaliyyət
formalarının,təsir vasitələrinin,növlərinin müəyyənləĢdirilməsinə çalıĢmıĢdır . Əlbəttə ki, bununla bağlı irəli
sürülən fikirlər arasında da fərqlər çoxdur.Bəzi tədqiqatçılar vasitəçinin missiyasının ,yalnız münaqiĢənin həlli
yolunu tapmağa kömək etməkdən ibarətdir olduğunu bildirirlər.
Görkəmli tədqiqatçılarından J. Uoll tənzimlənməsində vasitəçinin 50-yə qədər vəzifəni yerinə yetirdiyini ,
bunlardan dördünün isə daha əhəmiyyətli olduğunu bildirirdi: [13, s.125]
1.
vasitəçi tərəfləri problemin birgə həlli yollarının tapılmasına istiqamətləndirir;
2.
onlara öz maraq və məqsədlərinə dair informasiya mübadiləsi etmək üçün Ģərait yaradır;
3.
münaqiĢənin təhlilində və tərəflərin hər ikisinin maraqlara uyğun ola biləcək qərarların qəbul
edilməsində köməklik göstərir, öz təkliflərini irəli sürür;
4.
tərəflərin qarĢılıqlı fəaliyyətlərinə və əldə olunmuĢ razılaĢmaların Ģərtlərinə əməl edilməsinə nəzarəti
həyata keçirir.
Birinci vəzifənin həyata keçirilməsi ilə münaqiĢə subyektlərinin tək tərəfli fəaliyyətni birgə fəaliyyət əvəz
edir.
Ġkinci vəzifə isə özündə tərəflər arasında etibarlı kommunikasiya kanallarının qurulmasını ehtiva etdirir.
Ġnformasiya mübadiləsi birbaĢa deyil, mediatorun köməyi ilə həyata keçirilir və bununla da bir sıra neqativ
hallar aradan qaldırılır.
MünaqiĢə iĢtirakçılarının mediatorun köməyi ilə böhranlı vəziyyəti qarĢılıqlı Ģəkildə müzakirə etməsi,
qiymətləndirməsi üçüncü mühüm vəzifə hesab olunur.
Vəzifələrdən dördüncüsü isə vasitəçinin qarĢılıqlı fəaliyyət qaydalarını müəyyənləĢdirməsi və əldə
olunmuĢ razılaĢmanın Ģərtlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etməsidir.
MünaqiĢələrin həll olunması prosesinin uğurla nəticələnməsini Ģərtləndirən mühüm amillərdən biri də
üçüncü tərəf qismində çıxıĢ edən subyektlərin xarakteridir. Subyektlərin xarakterindən asılı olaraq, vasitəçiliyin
bir sıra növləri vardır (10, s.5-10).
Ən geniĢ yayılmıĢ formalardan biri vasitəçiliyinin dövlət tərəfindən həyata keçirilməsidir ki,bu
vasitəçiliyin özü də növlərə bölünür:
- iri dövlətlərin vasitəçilikləri
- kiçik dövlətlərin vasitəçilikləri
- neytral dövlətlərin vasitəçilikləri
Bu üç növ vasitəçilik arasında ən səmərəli nəticə iri dövlətlərin vasitəçiliyi zamanı əldə olunur. Çünki, iri
dövlətlər münaqiĢə iĢtirakçılarına güclü iqtisadi, siyasi təsiretmə imkanlarına malik olurlar və bəzən
tənzimlənməsi çətin olan münaqiĢələri daha rahat və az vaxt sərf edərək həll edə bilirlər. Problemi dinc
vasitələrlə həll etməyə məcbur edən səbəb isə münaqiĢə iĢtirakçılarının iri dövlətlərin dəstəyinə olan ehtiyacı və
ondan qorxmasıdır.
Vasitəçi rolunda kiçik dövlətlərin də münaqiĢələrin iĢtirakını qeyd etmək lazımdır. Ancaq onların
münaqiĢə iĢtirakçılarına təsiretmə imkanları iri dövlətlərlə müqayisədə xeyli məhdud olması münaqiĢənin həlli
baxımından çətinliklər yarardır. Onların vasitəçilik xidmətləri adətən inandırmadan və kommunikasiya
kanallarının yaradılmasından ibarət olur. Buna nümunə kimi Ġraq-Küveyt münaqiĢəsi zamanı bu böhranı
nizamlamaq məqsədilə Ərəb dövlətləri-Misir,Səudiyyə Ərəbistanı vasitəçi rolunda münaqiĢə subyektlərini bir
masa ərafında birləĢdirməyə can atsa da,bu cəhdləri baĢ tutmadı.
Vasitəçi statusunda çıxıĢ edən subyektlərin digər bir geniĢ yayılmıĢ növü hökumətlərarası universal və
regional təĢkilatlardır. Xüsusilə də ATƏT , BMT, Amerika Dövlətləri TəĢkilatı, Afrika Birliyi TəĢkilatı kimi
təĢkilatların bu istiqamətdə fəaliyyətlərini göstərmək olar. Bu tip təĢkilatların fəaliyyətlərinin uğurlu nəticələri
münaqiĢə iĢtirakçıları həmin təĢkilatların irəli sürdükləri təklifləri daha asanlıqla qəbul edə bilməsi ilə bağlıdır.
Eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan Avropa Birliyinin ―ġərq tərəfdaĢlığı‖ proqramının üzvüdürlər.
Bu qurumun Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin ədalətli həlli məqsədilə iki tərəfdaĢı - Azərbaycan və Ermənistanla
danıĢıqları sürətləndirmək imkanları var.
MünaqiĢələrin həlli prosesində qeyri-hökumət təĢkilatlarının da rolu diqqətə layiqdir. Beynəlxalq Qırmızı
Aypara Komitəsini və ―Sərhədsiz həkimlər‖ təĢkilatlarını göstərmək olar. Xüsusi təsiretmə imkanlarına malik
olmadığında belə təĢkilatlar bir qayda olaraq, sırf mediator rolunda çıxıĢ edirlər. Bu təĢkilatlara böyük etibar
bəslənilməsi onların vasitəçilik xidmətlərinin uğurla nəticələnməsini Ģərtləndirir.
MünaqiĢələrin tənzimlənməsində vasitəçilik fəaliyyətinin digər kriteriyalarına əsasən baĢqa növlər də
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mövcuddur:
1.
təklif olunan – müraciət edilən;
2.
daimi – müvəqqəti;
3.
birtərəfli – çoxtərəfli və s.
Vasitəçilik xidmətlərini göstərmək təĢəbbüsünü üçüncü tərəf özü irəli sürürsə bu təklif olunan vasitəçilik
adlanır.Buna nümunə olaraq, 1979-1980-ci illərdə Ġran-ABġ ziddiyyətləri zamanı Əlcəzair öz vasitəçilik
xidmətlərini təklif etməsini göstərə bilərik. (14, s.102)
MünaqiĢə iĢtirakçılarının özlərinin üçüncü tərəfin vasitəçilik xidmətlərindən istifadə etmək qərarına
gəlməsi isə çoxluq təĢkil edir. Belə vasitəçilik ―müraciət olunan‖ vasitəçilik adlanır.
MünaqiĢələrin həlli prosesində daimi vasitəçi öz funksiyalarını münaqiĢənin mövcud olduğu bütün zaman
kəsiyi boyu yerinə yeritdiyi halda, müvəqqəti vasitəçi münaqiĢəsinin konkret bir mərhələsində fəaliyyət
göstərir.
Adından da göründüyü kimi ,birtərəfli vasitəçilik zamanı vasitəçi rolunda bir dövlət, təĢkilat və ya Ģəxs
çıxıĢ edir. Çoxtərəfli vasitəçiliyi isə dövlətlər qrupu və ya bir neçə Ģəxs həyata keçirir. Bu iki növ arasında
çoxtərəfli vasitəçilik daha geniĢ yayılmıĢdır. Çünki bu zaman münaqiĢə vəziyyətini bir tərəf deyil, iki və ya
daha artıq tərəf qiymətləndirir. Bu isə tərəflər arasındakı arasındakı ziddiyyətlərin əsas səbəbin dəqiq müəyyən
edilməsinə və münaqiĢənin daha səmərəli həll edilməsinə imkan yaradır[9,s. 397]
Üçüncü tərəf münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesində daim çətin , qarıĢıq situasiyalarla qarĢı -qarĢıya qala
bilər. MünaqiĢənin səmərəli Ģəkildə həllində və eləcə də çətin vəziyyətlərin arada qaldırılmasında vasitəçinin
düzgün taktika seçməsi və tətbiq etməsi vacib Ģərtdir.MünaqiĢənin həlli prosesində vasitəçinin opponentlərlə
qarĢılıqlı əlaqədə iĢlədə biləcəyi taktikalara aĢağıdakıları göstərmək olar:
- Növbəli dinləmə taktikası daha çox kəskin münaqiĢə dövründə münaqiĢənin aydınlaĢdırılması üçün
təkliflərin dinlənilməsi zamanı tətbiq olunur və kifayət qədər uğurlu taktikadır.
- SövdələĢmə üsuluna əsasən tərəflərin hər ikisinin iĢtirakı ilə danıĢıqlar aparılır və qərarların birgə
qəbuluna çalıĢılır
-Məkik diplomatiyası zamanı isə hər iki tərəf ayrılır ,vasitəçi onlar arasında sanki dövr edərək
razılaĢdırmağa çalıĢır
-Opponentlərdən birinə təzyiq taktikasını istifadə edən vasitəçi isə tərəflərdən biri ilə daha çox vaxt
keçirərək güzəĢtə getmək üçün razı salmağa çalıĢır
Direktiv təsir taktikası diqqəti opponentlərin qarĢılıqlı fəaliyyətlərindəki yanlıĢ məqamların üzərində
toplayaraq onları barıĢığa sövq etməyə çalıĢmağı nəzərdə tutur [1. s.193]
MünaqiĢələrin həlli prosesində vasitəçilik fəaliyyəti kifayət qədər məsuliyyətli və çətin bir iĢdir. Üçüncü
tərəf vasitəçilik xidmətlərini həyata keçirən zaman münaqiĢə vəziyyətini düzgün qiymətləndirməli və
problemin həllinin daha səmərəli yolunu müəyyən edə bilməlidir. Buna görə də öz fəaliyyətini həyata keçirə
bilməsi üçün vasitəçinin qarĢısında bir sıra ciddi tələblər qoyulur. Bu tələblərin ən vacibləri aĢağıdakılardır:
1. bacarıqlı və təcrübəli olmalıdır.;
2. münaqiĢəyə tərəfsiz və obyektiv yanaĢmalı;
3. subyektlər arasında nüfuza malik olmalıdır ;
4. münaqiĢənin xüsusiyyətlərini , Ģəraiti bilməlidir və s.
MünaqiĢəli vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək və öz vəzifələrini yüksək səviyyədə həyata keçirmək
bacarığı vasitəçinin səriĢtəliliyi kimi qəbul edilir . Bundan öncəki fəaliyyətlərindən də müəyyən təcrübəyə
malik olmaq da həmçinin müsbət hal hesab olunur .Ġlkin tələbə cavab verməyən vasitəçinin fəaliyyəti
münaqiĢəli situasiyanın çətinləĢməsinə səbəb ola bilər.
Vasitəçinin münaqiĢə iĢtirakçılarından hər hansı birini tərəfində olması həlli prosesi üçün qəbul edilməz
hallardandır. Vasitəçinin iĢtirakı tam Ģəkildə tərəfsiz və obyektiv olmalıdır. Əks təqdirdə vasitəçinin özü də
birbaĢa münaqiĢə iĢtirakçısına çevrilə bilər.
Sadalanan bütün parametrlər, istifadə olunan bütün taktikalar, üsullar ,həyata keçirilən bütün fəaliyyətlər
yalnız bir məqsəddə ,sonda səmərəli nəticə əldə etmək məqsədində birləĢir.Elmi ədəbiyyatlarda vasitəçilik
fəaliyyətinin səmərəlilik səviyyəsini müəyyən edən bir sıra meyarlara rast gəlinir.
Vasitəçilik fəaliyyəti həyata keçirən üçüncü tərəf son nəticənin səmərəliliyi üçün bəzi məqamlara xüsusi
diqqət yetirməlidir. Vasitəçi ilk öncə münaqiĢə iĢtirakçılarını , münaqiçənin özünü yaxĢı tanımalıdır. Yəni
vasitəçinin daha obyektiv qərarlar qəbul etməsi bələd olduğu Ģəraitdə mümkün olur.
Diqqət yetirilməsi gərək olan məqamlardan biri də münaqiĢə subyektlərinin arasındakı güc potensialı
baxımından balansın olmasıdır. Bərabər qüvvəyə malik tərəflər arasındakı münaqiĢələrin həlli daha az vaxt
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aparır və daha rahat olur. Bu məqam münaqiĢə iĢtirakçılarını problemi dinc vasitələrlə tənzimləməyə yönəldir.
Qüvvələr nisbətində qeyri-bərabərlik güclü tərəfin öz mövqeyini möhkəmləndirərək güzəĢtə getməmsilə
nəticələnir. Zəif tərəf isə son nəticədən razı olmur və bu da razılaĢmanın müvəqqətiliyi ilə nəticələnir.
Bu istiqamətdə mühüm amillərdən biri də həmçinin münaqiĢəni törədən səbəblərin düzgün dərk
edilməsidir. MünaqiĢənin baĢ vermə səbəbləri onun həlli yollarına da ciddi təsir göstərdiyindən bu səbəblərin
dəqiq Ģəkildə aydınlaĢdırılması səmərəliliyin artmasına səbəb olur.
Vasitəçiliyin harada həyata keçirilməsi səmərəliliyi müəyyən təsir göstərən amillərdəndir. Görkəmli
tədqiqatçılarından olan J.Berkoviçin vasitəçilik neytral ərazidə həyata keçirildikdə daha səmərəli olur fikrini
irəli sürmüĢdür. Bu zaman əsasən psixoloji faktor böyük əhəmiyyət kəsb edir. (13, s.178)
Səmərəliliyin əldə olunmasında digər bir təsiredici amil vasitəçinin tənzimləmə prosesinə münaqiĢənin
inkiĢafının hansı mərhələsində qoĢulmasıdır. Yəni , üçüncü tərəf tənzimləmə prosesinə qoĢulmaq üçün düzgün
vaxt seçdikdə fəaliyyəti daha səmərəli olur.
Ümumiyyətlə, hansı mərhələnin daha səmərəli ola biləcəyi haqqında tədqiqatçılar arasında vahid fikir
mövcud deyildir. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, üçüncü tərəfin tənzimləmə prosesinə münaqiĢə subyektlərinin
müraciətindən sonra qoĢulması daha məqsədəuyğundur. Belə ki, üçüncü tərəf tənzimlənmə prosesinə özbaĢına
qoĢulduqda, onun fəaliyyəti bir o qədər səmərəli olmur. MünaqiĢənin tənzimlənməsi prosesinə özbaĢına
qoĢulmuĢ üçüncü tərəfin zorakı vasitələrdən istifadə etməsi isə münaqiĢəli vəziyyəti daha da kəskinləĢdirə bilər.
Bütün qeyd olunanlardan görünür ki , vasitəçilik fəaliyyəti müəyyən mürəkkəbliyə, rəngarəngliyə malik
bir prosesdir.Buna görə də, bu fəaliyyəti müəyyən bir sərt strukturda qəlibləĢdirmək uyğun deyil.Ancaq əsas üç
mərhələ vardır ki , bütün vasitəçilik proseslərinə xasdır:[9, s. 392]
-MünaqiĢə və münaqiĢə tərəfləri ilə tanıĢlıq mərhələsi;
-MünaqiĢə tərəfləri ilə iĢ;
-DanıĢıqların aparılması mərhələsi.
Vasitəçi münaqiĢə tərəflərinin könüllü razılığa gəlmələrini Ģərtləndirir. MünaqiĢə müddətincə tərəflərin bir
araya gəlməsində vasitəçi münaqiĢə subyektlərinin dialoqunu təĢkil etməklə, öz mövqelərini və maraqlarını
bəyan etmək imkanı verir. MünaqiĢəli vəziyyəti tənzimləmə prosesinə vasitəçinin cəlb edilməsini Ģərtləndirən
bir sıra vacib məqamlar vardır. Bunlardan ən vacibi öncədən də qeyd etdiyimiz, əlaqələrinin bərpasındakı
müsbət roludur. MünaqiĢənin həllində birtərəfli fəaliyyətin əhəmiyyətsiz olduğunun dərk edilməsi tərəflərin
adətən birgə fəaliyyətə yönəlmələrinə təkan verir. Bu zaman vasitəçinin fəaliyyətinə ehtiyac yaranır. (15)
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In article of Ulviyya Guliyeva the “Eurasian polities as hybrid regimes: The case of Putin's Russia”, the
author portrays the types of political regimes, the pattern of Russia‟s development in particular compared to
other post-soviet union countries. The author explicitly depicts all the “political pyramids” Eurasian
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ЕВРАЗИЙСКИЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ КАК ГИБРИДНЫЕ РЕЖИМЫ:
ПРИМЕР ПУТИНСКОЙ РОССИИ
В статье Ульвии Гулиевой “Евразийские формы правления как гибридные режимы: Пример Путинской России”, автор показывает типы политических режимов, в особенности пример развития
России на контрасте других постсоветских страх. Упоминаются явно выраженные “политические
пирамиды”, которые евразийские страны постепенно выработали для сохранения независимости с
середины 80х – начала 90х годов.
Ключевые слова: гидрибный режим, вертикаль власти, субпатроны, соревнующаяся пирамида,
тандемократия (или двуглавая пирамида), сверхпрезиденская конституция, эмпирическое доказательство существования гибридных режимов.
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AVRASĠYA ĠDARƏETMƏ FORMALARI HĠBRĠD REJĠM KĠMĠ:
PUTĠNĠN RUSĠYASI NÜMUNƏSĠNDƏ
Ülviyyə Quliyevanın “Avrasiya idarəetmə formaları hibrid rejim kimi: Putinin Rusiyası nümunəsi” adlı
məqaləsində müəllif siyasi rejimlərin növlərini, xüsusi ilə Rusiyanın digər postsovet ölkələri ilə müqayisədə
inkişafını göstərir. Avrasiya dövlətlərinin 80-ci illərin ortası - 90-cı illərin əvvəllərində müstəqilliklərinin
saxlanılması məqsədilə tədricən yaratdıqları “siyasi piramida” mövhumu önə çəkilir.
Açar sözlər: hibrid rejim, vertikal idarəetmə, subpatronlar, rəqabət aparan piramida, tandemokratiya
(və ya ikibaşlı piramida), üstprezidentlik konstitusiyası, hibrid rejimin mövcudluğunun empirik sübutu.
Most Eurasian countries' political systems are not accurately described as some version of either democracy
or authoritarianism. Nor does it advance social science to study each of these countries' political systems as being
completely unique, sharing no significant commonalities with those of other countries. Instead, it is more fruitful
to understand many Eurasian countries as a type of hybrid regime, a system that combines important elements of
both democracy and autocracy in some way. One of the most important features of Eurasia's hybrid regimes, one
that is shared by many hybrid regimes worldwide, is that they combine contested elections with pervasive political
clientelism. Political developments in these countries can thus be usefully understood as machine politics, and the
development of political systems can be understood as processes of rearranging the components of the machines
in different ways. The usefulness of this approach is demonstrated through an in-depth study of the Russian
Federation. It is argued that Russian political development under Putin is best understood not as
―authoritarianization‖ but as a process in which Russia transitioned from a system of ―competing pyramids‖ of
machine power to a ―single-pyramid‖ system, a system dominated by one large political machine. It turns out that
in single-pyramid systems that preserve contested elections, as does Russia, public opinion matters more than in
typical authoritarian regimes.
 Previous article in issue
 Next article in issue
How can we best understand political developments in post-Soviet Eurasia? Three traditional lenses are
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frequently invoked. One is the narrow country studies approach. This approach focuses only on one individual
country's dynamics without relating them to any other country, without attempting to draw any conclusions that
could be useful for a comparative understanding of other countries, and without drawing on the collective wisdom
of comparative research to gain insight into what is happening in this country.1 While studying a country like
Russia or Kazakhstan alone is certainly worthwhile, this is an underachieving approach from the perspective of
social science because it does not contribute as much as it could to the central social scientific goal of building
cumulative knowledge through theory.
The second traditional lens is the democracy perspective: When the USSR first broke apart, most Eurasian
states except Turkmenistan and Uzbekistan were assumed to be ―young‖ democracies and the driving forces of
political system change were assumed to be such factors as public opinion, political party strategy, electoral
institutions, and incumbent authorities' ability to manipulate these elements as is typically done in democracies.2
These topics still structure many of the best textbooks on Eurasian countries.3 But this approach – which in essence
frames our understanding of Russia, Georgia, Kyrgyzstan and other Eurasian countries in the same terms we use for
Western European polities – was never an ideal fit with these countries and in most cases (led by Russia), the fit
seems to be growing worse.4
A third approach, increasingly popular among Western specialists on Eurasia as well as a subset of Eurasian
analysts themselves, goes to the opposite extreme and treats Russia and its Eurasian neighbors as autocracies in
the mold of Franco's Spain or Amin's Uganda.5 Factors like public opinion and elections are ruled out as driving
forces behind political developments, with most explanations of these developments focusing on the personal
interests of the ―dictator‖ and the mechanisms of monitoring and punishment that the dictator uses to prevent
meaningful political challenges. Some scholars do allow a role for public opinion, but in the form of what they
sometimes call Russia's authoritarian political culture.6 While this approach does provide a simple explanation for
the contraction of contested political space in Russia and most other countries of Eurasia during 2000–2008, it is
quite at odds with other ways in which most of today's Eurasian countries differ quite dramatically from 1960s
Spain and 1970s Uganda, not to mention the Brezhnevite USSR or even today's Uzbekistan. While some would
treat Eurasian countries as being in ―transition‖ to democracy or autocracy, this is also unsatisfactory: Indeed,
most political systems of the post-Soviet space have remained something other than pure democracy or pure
dictatorship for the entire period since their independence (Carothers, 2002).
In the pages that follow, I propose that the comparative social science analysis of countries with political
systems like Russia's – whose system has been widely emulated and even propagated in Eurasia – will be most
fruitful by treating its political system not as sui generis but also as neither democracy nor autocracy. Instead, it is
helpful to think of Russia and many other Eurasian countries as one type of hybrid regime. A hybrid regime is a
political system that combines some democratic and some autocratic elements in significant measure. It is not,
however, a mere half-way category: hybrid regimes have their own distinct dynamics that do not simply amount
to half of what we would see in a democracy plus half of what we would see in an autocracy. And such systems
are far from being unique to Russia or even Eurasia. According to Freedom House measures, about one-third of
all of the world's political systems have been what we might call hybrid regimes ever since the mid-1970s, when
Freedom House began its well-known global evaluations.7 The study of Russia, therefore, can help us better
understand these dynamics that are relevant to other countries in Eurasia and the world. And more general theories
of hybrid regimes, it is argued, can help us better understand Russian developments under Putin (and before him).
1. The hybrid regime: a useful concept for understanding Eurasian politics
There are many ways in which a regime can be ―hybrid.‖ One way is exemplified by South Africa under
apartheid, which featured free, fair, and highly competitive elections but only among the minority white
population. The majority blacks were excluded entirely. To explain outcomes within white community politics,
then, one needed the analytical tools of democracy. But to understand the bigger picture, including how whites
maintained their dominance, one needed to understand the logic of authoritarianism. Robert Dahl dubbed this
form of hybrid regime competitive hegemony (Dahl, 1971).
Russia is an example of a different kind of hybrid regime, one that is far more common than competitive
hegemony and that – for convenience sake – we might refer to as an electoral patronal system. First, the formal
mechanism for gaining, maintaining, and retaining the most powerful posts in the country is regular elections.
Second, real opposition parties are allowed to exist and at least some of them are permitted to compete in these
elections. Third, power in the regime is exercised primarily through complex networks of patron–client relations
(Afanasiev, 1997). That is, political transactions consist less of abstract promises to support broad programmatic
ideas than of concrete promises of personal incentives and private benefits made to specific individuals (jobs,
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contingent opportunities to gain private income, bribes, help with local problems, assistance to relatives, etc.) as
well as explicit or implicit threats made to these same individuals (Kitschelt & Wilkinson, 2007). In politics, these
are the methods of what is known in the West as ―machine politics‖ and in Russia as the ―administrative resource‖
(administrativnyi resurs). Political machines are typically dominated by a patron (such as Yury Luzhkov in
Moscow or Huey Long in the American state of Louisiana in the 1930s) who sits atop a ―pyramid‖ of individuals
and organizations and distributes resources and punishments to (based on systematic monitoring of) those at lower
levels of the pyramid. A whole set of ―subpatrons‖ control different parts of the machine under the supervision of
the patron (Medina & Stokes, 2007). In Russian parlance, this is also widely known as the ―power vertical‖
(vertikal' vlasti).
Political machines can provide real benefits to their constituents and even to the larger communities that they
dominate. For example, Huey Long's political machine in Louisiana mobilized a great deal of resources to build
universities and infrastructure in a previously underdeveloped American state. But they also can be very coercive,
using corruption and pressure (along with inducements like bribes) to remain in power and to get things done. To
borrow an image from sports, they strongly ―tilt the playing field‖ to their advantage when it comes to elections
and the exercise of power, though they do not eliminate the contest or destroy the field altogether as a true
dictatorship does (Levitsky & Way, 2002).
Political machines can exist at many different levels in the same country. A city-level political machine can
completely dominate the politics of its own city but be in strong competition with a political machine of a rival
city. Political machines at the regional level can similarly be in control of city-level machines in some cities but
not in other cities. And likewise, a political machine at the national level might base its authority primarily on
some regional- or city-level political machines but not on others. Moreover, regional-level political machines that
are not subordinated to the national machine can gang up to try to oppose the national-level machine or rival
alliances of regional-level machines. Of course, territorially based political machines are not the only form of
patronal pyramids: large corporations in collusion with the state are also a form of patronage pyramid that can be
very important in an electoral patronal system. This is especially true where corporations control ―company
towns,‖ where large shares of people are dependent on a single corporation for their livelihoods and where the
corporation can thus easily influence political outcomes. In short, electoral patronal politics can come in a wide
variety of different configurations.
What we have seen in Russia under Putin, it will be argued below, can be understood as a transformation
from a ―competing-pyramid‖ system where multiple regional and corporate patronage pyramids actively
competed for support to a ―single-pyramid‖ system where the president has effectively combined the most
important lower-level patronal networks into one large nationwide political machine. This is very different from
saying that Russia has become an authoritarian state since a political machine, even a very large nationwide
political machine, behaves in ways that are quite distinct from authoritarianism so long as it does not end elections
in which at least some real opposition is allowed to compete.
For one thing, electoral patronal systems force their leaders to pay more attention to public opinion than pure
autocracies are usually expected to do. This is because the mere fact of elections that include even just one real
opposition party or candidate make the machine vulnerable to collapse if public opinion turns against it. Public
support is a resource that opposition politicians (those who would create or expand alternative pyramids) can use
to bring people into the streets, to convince subpatrons that the incumbent regime is doomed, to persuade troops
that they should not fire on ―the people,‖ or to generate such overwhelming votes against the regime that
falsification becomes impossible or so obvious and outrageous that people will be willing to actively oppose it
despite threats of repression. As Tucker has also emphasized, elections in such situations can solve important
problems of both mass and elite collective action that regime incumbents can usually manipulate to prevent mass
mobilization and coordinated elite moves against the authorities (Tucker, 2007). It is for such reasons that the
―color revolutions‖ all took place in electoral patronal systems, in the wake of elections, and among precisely the
set of countries with the least popular incumbent presidents (Hale, 2005, McFaul, 2005). And it is also for such
reasons that Putin's team has paid such intense attention to monitoring and promoting its own public opinion
ratings, a phenomenon that has led Aleksandr Shmelev to call Putin's Russia a ―ratingocracy‖ (reitingokratiia).8 It
is important to realize that this role for public opinion (which primarily acts to strengthen or weaken a political
machine's ability to manipulate electoral outcomes and to ensure elite unity between elections) is very different
from that typical of democracies (where shifts in public opinion regularly produce incumbent defeat at the ballot
box without any attendant strengthening or weakening of the ability to manipulate, coerce, or defraud). One
reason why electoral patronal regimes like Russia's should be considered as a category distinct from democracy or
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dictatorship, therefore, is that public opinion plays a distinct role in these systems.
There are at least two other important reasons for treating them as a separate category, however. For one
thing, many of these systems are highly durable, which discredits the notion that they should be treated merely as
transitory, as half-way houses on the road to democracy or autocracy. Even a quick look at the political systems of
the Commonwealth of Independent States (CIS) makes this clear. The vast majority of countries there have
remained far from purely democratic yet have still retained at least some meaningful electoral contestation for a
whole decade or more in the post-Soviet period. Since even one decade is quite a significant period of time, it
would-be unwise to forego a full understanding of how regimes behave for such a period even if they are all to
later shift clearly either to democracy or autocracy.
Moreover, there is strong empirical evidence that hybrid regimes do not behave like democracies or
autocracies in terms of many different political outcomes. They do not even behave like half-democracies or halfautocracies, producing outcomes that are roughly in between those that democracies would produce and those that
autocracies would produce. In fact, systematic comparative research has found that hybrid regimes are more likely
to go to war than either democracies or autocracies (Mansfield & Snyder, 2005), are more prone to state failure
than either democracies or autocracies (Goldstone et al., 2000), and have lower rates of business confidence than
in either democracies or autocracies (Kenyon & Naoi, 2010). That is, somehow being between democracy and
autocracy is associated with higher levels of certain economic, political, and international problems rather than
middle levels of these problems. Much more research needs to be done to determine if these relationships are
more than coincidental and if regime hybridity is indeed a cause rather than an effect. But at a minimum, these
findings provide important cause to study hybrid regimes as potentially something distinct.
Why was Putin so much more effective in turning Russia's political system into something that might be
described as ―one big political machine‖ than was Yeltsin? One factor is probably political style. While a close
examination of Yeltsin's record belies any claim that he is a true democrat, what we can say is that he was more
tolerant of media criticism and, significantly, more inclined to trust in his own ability to mobilize forces to achieve
an improbable victory against strong opponents than Putin has been. There is some evidence that Yeltsin even
thrived personally on pulling off such political victories (Colton, 2008). Thus while he was quite authoritarian in
some of his methods of rule, he mainly sought to rein in opposition when a personal victory was most essential, as
in the presidential contests of 1996 and 2000. Putin, on the other hand, is a more cautious political actor who
appears unwilling to leave anything to chance, leading him to take greater advantage of presidential authority to
control the Russian political environment even when he could probably win handily even in a completely free and
fair contest. Putin also clearly benefited in this regard from his background in the KGB and FSB. Especially as he
proved willing to strike decisively against political opponents, potential political opponents were frequently
intimidated and believed that he had both the power and will to detect and ruthlessly suppress political opposition.
Thus even where Putin actually did nothing, there seems to have taken place a great deal of self-censorship and
self-suppression, especially in the business and media communities.
Finally, there is a strong case to be made that Putin's very popularity was an essential part of his success in
building Russia's ―power vertical‖ and eliminating rival political verticals. Potential political opponents surely
understood that a challenge to Putin, who from the moment he took presidential office enjoyed favorability ratings
well above 50%, was unlikely to be greeted favorably by much of the population. This is especially true since
many of those few who actively disapproved of Putin's job performance were already committed to the
Communists, who were also clearly opposed by a majority of the population ever since the late 1990s. This,
combined with the observed failure of opposition attempts from both left and right to mobilize mass support,
served to disincline most incumbent central officials, governors, and business leaders from getting very involved
in opposition politics.
The question of what this popularity is based on is a topic beyond the scope of this article. But suffice it to
say that evidence points strongly to several factors. Most obviously, Putin has benefited in public eyes from a
steadily growing economy (Treisman, 2008). In addition, he has created a sense of inevitability and stability about
his rule that increases people's willingness to support him relative to the kinds of alternatives they can conceive as
realistic (Rose, Mishler, & Munro, 2006). He has also taken policy stands that are both recognized and supported
by the wider public, including opposition to a socialist economy, and has developed a personal style of leadership
that people generally like (Colton & Hale, 2009).
Of course, this shift from a patronal presidential system to one where the single pyramid is led by both a
president and a palorp potentially creates problems of its own. Today, Putin and new President Dmitry Medvedev
seem to be largely on the same page, if sometimes appearing either to differ on some tactical questions or to play a
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kind of good-cop/bad-cop strategy. But in principle, if they ever diverge on a significant issue, both sides have
considerable power to struggle against the other. If Putin is indeed determined to eventually leave active politics,
if his strategy has all along been to usher Medvedev into his new role as President and defend him from the
centrifugal pressures of succession before retiring, then the system is likely to remain quite stable until the next
moment of succession nears. But if Putin is merely seeking a new power arrangement for himself for some reason,
then the tensions have a good chance of coming to the foreground at some point in the future since Medvedev
may not always remain happy in the role of sidekick when he has the formally superior state post. If that happens,
we may well start to see open president–palorp competition, and if neither side is capable of decisive victory,
political contestation might become more than a passing phenomenon. This brings to mind an old conclusion of
classic social science research: Democratization may not require actual democrats. Instead, it often results when
political stalemate, and the fear of being annihilated by their rivals should they lose, drives leaders to create the
kind of political guarantees and competition that over time generates democracy (Rustow, 1970).
One factor that can counteract centrifugal forces to some degree, social science research has widely
documented, is the presence of an immediate foreign threat. For this reason, the events in Georgia of 2008 have
been fairly convenient from the point of view of dampening internal tensions within Russia's political system
during a delicate time of transition and new regime consolidation, just as these same tensions also worked to
Mikheil Saakashvili's domestic political advantage as the patron in a similarly single-pyramid regime in Georgia.17
Such foreign relations, so long as they endure, may indeed stave off any democratizing impulse that intra-elite
tensions generated by Russia's new ―tandemocracy‖ (or ―two-tipped pyramid‖) would otherwise bring.18
4. Conclusion
Russia's political system can be fruitfully understood as an electoral patronal regime in which the most
important actors are organized into a single pyramid of authority that dominates the electoral arena. This political
machine was not built from scratch by Putin, but was skillfully consolidated using certain premade components
that Yeltsin had given him upon transferring the reins of presidential power. But while the regional political
machines, the superpresidential constitution, and the oligarchic corporate conglomerates were only loosely
cobbled together under Yeltsin, and even then only mobilized fully during certain crucial moments such as the
election cycles of 1995–1996 and 1999–2000, Putin fused these elements into a highly coordinated whole, a
gigantic political machine with great staying power, surviving even the presidential succession of 2008.
Russia represents a certain pattern for electoral patronal regimes that is relatively common to Eurasia, a
pattern characterized by strong and tough leadership tactics and regime popularity, a situation probably most
closely approximated in 2009 by Armenia, Azerbaijan, Belarus, and Kazakhstan. The development of power
pyramids in Georgia and Kyrgyzstan was interrupted by their respective color revolutions, episodes of competingpyramid politics brought on partly by succession crises, but single-pyramid systems have effectively reemerged
there too as of 2009.19 Other than the Baltic countries, only Moldova and post-Orange Revolution Ukraine, with
stronger parliaments than the rest, have sustained something closer to competing-pyramid politics, with its
characteristic openness.
This analysis, therefore, demonstrates that the logic of hybrid regimes and clientelist politics can be useful in
understanding political developments in Eurasia. That is, the development of Russia's political system (as well
those of other countries of Eurasia) can be more fruitfully understood as the development of a particular type of
hybrid regime than as the functioning of (or the movement toward) either democracy or autocracy. And because
hybrid regimes are so common worldwide but so underconceptualized and poorly understood, specialists in the
Eurasian area who are oriented to the development of comparative political science theory will likely have a lot to
offer world social science in the years to come.
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―Gənclər siyasəti haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununda yer alan müddəalardan biri də
dövlətin vəzifələri sırasında Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq tədbirlərdə iĢtirakına, dünya gəncləri ilə, o
cümlədən xarici ölkələrdə yaĢayan gənc həmvətənlərlə qarĢılıqlı əlaqələrin inkiĢafına imkan və Ģəraitin
yaradılmasını nəzərdə tutur. Buna uyğun olaraq Azərbaycan gəncləri dünyada baĢ tutan bütün vacib tədbirlərin
fəal iĢtirakçılarıdır. Bu, istər idman tədbirləri, istər bilik yarıĢları, istərsə də müxtəlif ölkələrdəki yaĢıdları ilə
müxtəlif platformalarda olan görüĢlər, seminarlar, konfranslardır. Keçirilən müxtəlif tədbirlərdə gənclərimiz
ölkəmizin mədəniyyətini, idmanını, elmini təmsil etməklə bərabər, Azərbaycanın əsas problemi olan
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi mövzusunda da Respublikamızın haqlı mövqeyini ifadə
edirlər. Son illər ərzində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə həyata
keçirilən ―Xocalıya ədalət‖ (Justice for Khojaly) kampaniyasında da minlərlə gənc fəal iĢtirak edir.
Bundan əlavə, Azərbaycan öz növbəsində bir çox beynəlxalq tədbirlərin ev sahibi olur. Nümunə kimi deyə
bilərik ki, 2016-cı ildə Gəncə Ģəhəri "Avropanın gənclər paytaxtı" adını daĢıyırdı. Bu münasibətlə
Azərbaycanın qədim Ģəhərinə bütün qitədən yüzlərlə fəal gənc qonaq gəldi, ölkəmizlə yaxından tanıĢ oldu, bu
çərçivədə müxtəlif mədəni tədbirlər həyata keçirildi. Həmçinin, ölkəmiz 2025-ci ildə keçiriləcək Ümumdünya
Sərgisinin (Expo 2025) ev sahibliyinə namizədliyini irəli sürüb. Sərginin mövzusunun "Ġnsan kapitalının
inkiĢafı, daha yaxĢı gələcəyin qurulması" olması ölkəmizin gənclərə, onların inkiĢafına verdiyi əhəmiyyəti bir
daha vurğulayır. (1)
Müstəqil Azərbaycanda bir sıra dövlət qurumları fəaliyyət göstərir ki, gənclərin xaricdə keçirilən tədbir və
layihələrdə iĢtirak etməsində bilavasitə rol oynayır. Bu sırada ilk yer Gənclər və Ġdman Nazirliyinə məxsusdur.
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Gənclər və Ġdman Nazirliyi dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinin 179 №-li Sərəncamı ilə 26 iyul 1994-cü ildə yaradılmıĢdır. Bu qurumun yaradılmasında baĢlıca
səbəb Dağlıq Qarabağda baĢ verən müharibə, onun doğurduğu humanitar böhran, 1 milyon məcburi köçkünün
yaranması və onların 30%-dən çoxunun gənc olmasıdır. (2)
Gənclər və Ġdman Nazirliyi hər il öz xətti ilə bir sıra gənclər qrupunu xarici tədbirlərə göndərir və ya qəbul
edir. 2017-ci ilin ən irimiqyaslı tədbiri Rusiya Federasiyasının Soçi Ģəhərində keçirilən XIX Beynəlxalq
Gənclər və Tələbələr Festivalı idi. Həmin festivalda gənclərin seçimi, təlimlənməsi, gediĢ-gəliĢi birbaĢa olaraq
Gənclər və Ġdman Nazirliyinin öhdəliyində olmuĢdur.
Festivalda Azərbaycan özünəməxsus stendlə iĢtirak etmiĢdir. Stenddə Azərbaycan haqqında nümayiĢ
etdirilən məlumatlar yüksək diqqətə səbəb olmuĢdur. Forumda Azərbaycan stendinə, sərgi yerinə yaxınlaĢan
Ģəxslərə ətraflı məlumatlar verilib, onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb, Azərbaycanın dövlət gənclər
siyasəti haqqında məlumatlar çatdırılmıĢdır. Həmin festivalda 150-dən çox ölkədən 20 mindən çox gənc iĢtirak
etmiĢdir. (3)
Gənclər sahəsi ilə sıx iĢləyən digər dövlət qurumu isə Təhsil Nazirliyidir. Təhsil Nazirliyinin Dünya Bankı
ilə əməkdaĢlığı 1999-cu ildən baĢlayaraq davam edir. Ġndiyədək bir neçə birgə layihə artıq reallaĢdırılmıĢdır.
Təhsil Sektorunun ĠnkiĢafı üzrə Ġkinci Layihə 2009-cu ildən baĢlayaraq həyata keçirilir. Layihənin məqsədi
kurikulum islahatları və müəllimlərin ixtisasartırma təlimləri vasitəsilə ümumtəhsil məktəblərində təlim və
tədris Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılmasıdır. Layihə 3 təhsil pilləsini əhatə etməklə 6 komponentdən ibarətdir. Əvvəlki
layihələrdə olduğu kimi, bu Layihənin icrasına məsuliyyəti Təhsil Nazirliyinin Ģöbələri və məsul Ģəxsləri
daĢıyır. Dərsliklərin qiymətləndirici qruplarının xarici ölkə təcrübəsindən faydalanması məqsədilə Türkiyə
Respublikasına tədris səfəri təĢkil edilmiĢdir. Səfər zamanı heyət üzvləri ixtisaslarına müvafiq olan
komissiyalarda iĢ prosesinə cəlb edilmiĢ, qiymətləndirmənin bütün mərhələlərində iĢtirak etmiĢdilər. (4)
Bundan əlavə, gənclərin xaricə göndərilməsi onların uzunmüddətli təhsil alması yolu ilə həyata keçirilir.
Hökumətlərarası müqavilələr çərçivəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaĢlarının xaricdə təhsili digər
ölkələrin Azərbaycan vətəndaĢları üçün və ya qarĢılıqlı olaraq, ayrılan təqaüd yerləri üzrə reallaĢdırılır. Bu
proses Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 01.05.2015-ci il tarixli 125 nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmiĢdir. Hökumətlərarası Təqaüd Proqramları çərçivəsində təhsil alan tələbə və məzunlar əsasən Çin,
Latviya, Macarıstan, Rusiya, Rumıniya və Türkiyə kimi ölkələrdə təhsil alanlardır. (5)
Gənclərin xarici ölkələrdə təmsil olunması həmçinin qeyri-hökumət təĢkilatlarının vasitəsilə də tətbiq
edilir. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Gənclər TəĢkilatları Milli ġurası (ARGTMġ) Avropa Gənclər
Forumu, Dünya Gənclər Assambleyası kimi nüfuzlu təĢkilatların üzvü və fəal iĢtirakçısıdır. ARGTMġ ―Gənc
Elçilər‖ beynəlxalq təmsilçilik proqramını keçirir. Proqramın əsas məqsədi Azərbaycanı əhəmiyyətli
beynəlxalq tədbirlərdə layiqli təmsil edəcək ―Gənc Elçilərin‖ yetiĢdirilməsi və gənclərin beynəlxalq
əməkdaĢlığının dəstəklənməsi, gənclər təĢkilatlarının beynəlxalq əlaqələr sahəsində potensialının artırılmasıdır.
―Gənc Elçilər‖ beynəlxalq təmsilçilik proqramı məqsəd və hədəflərinə çatmaq və proqramın effektiv
fəaliyyətini təmin etmək üçün «3T» modeli formalaĢdırmıĢdır. Proqramın modeli 3 əsas komponentdən
ibarətdir: Təlim, Təcrübə və Təmsilçilik. ―Təlim‖ komponenti çərçivəsində iĢtirakçılar peĢəkar təlimçilər,
ekspertlər və diplomatlar tərəfindən keçirilən təlim və seminarların iĢtirakçısı olur. Təlimlər Ģəxsi inkiĢaf,
beynəlxalq əlaqələr və diplomatiya, gənclər siyasəti və gənclərlə iĢ, Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti
blokları üzrə keçirilir. ―Təcrübə‖ komponenti vasitəsi ilə gənclər diplomatik korpus nümayəndələri, təcrübəli
diplomat və siyasətçilər, beynəlxalq təĢkilatların rəsmiləri ilə görüĢmək və təcrübələri ilə tanıĢ olmaq imkanı
əldə edir. ―Təmsilçilik‖ komponenti çərçivəsində isə seçilmiĢ gənclər ölkə xaricində Azərbaycanı təmsil etmək
və unudulmaz təcrübə əldə etmək imkanı qazanır. Proqram yuxrarıda qeyd olunan komponentləri özündə
birləĢdirməklə, həm gənclərin müvafiq sahələrdə nəzəri və praktiki olaraq maarifləndirilməsi, həm də
Azərbaycanın beynəlxalq tədbirlərdə layiqli Ģəkildə təmsil olunması baxımdan unikal imkan yaradır. (6)
Gənclər sektorunun digər aktiv aktoru - ―ĠRƏLĠ‖ Ġctimai Birliyidir. Ġctimai Birliyin qarĢısında duran
mühüm vəzifələr aĢağıdakılardır:
 Azərbaycan həqiqətlərinin dünya miqyasında tanıtdırılması;
 Ölkə mövqeyinin gücləndirilməsi məqsədilə nüfuzlu xarici KĠV nümayəndələrinin mütəmadi olaraq
Azərbaycan haqqında yazılarının çap olunması;
 Vətənpərvərlik və beynəlxalq iĢtirakçılıq haqqında iĢlərin görülməsi;
 Beynəlxalq əlaqələrin gücləndirilməsi (BMT-nin ĠnkiĢaf Proqramı və Avropa Ġttifaqı ilə birgə
layihələrin keçirilməsi);
 Ölkədə gənclər siyasətinin inkiĢafı;
 Dayanıqlı inkiĢaf göstəricilərinin qaldırılması;
 Korporativ məsuliyyətin inkiĢafı;
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 Gəncləri narahat edən problemlər üzrə iĢlərin aparılması (məĢğulluq, narkomaniya və s.);
 Spesifik sahələr üzrə müvafiq dövlət qurumları ilə əməkdaĢlığın davam etdirilməsi. (7)
Bundan əlavə, ―ĠRƏLĠ‖ ĠB Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu ilə birgə
2014-cü ildə ―Nəzər Nöqtəsi‖ layihəsini həyata keçirmiĢdi. Layihənin əsas məqsədi dünya arenasında
Azərbaycanın adını yüksəldə bilən gənclərin hazırlanması, beynəlxalq rəqabətə davamlı gənclərin
yetiĢdirilməsi, dünya arenasına ―Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam‖ fəlsəfəsini çatdırıb, izah edib, təbliğ
etmək olmuĢdur. (10)
Xaricdə təhsil alan gəncləri hər il yay düĢərgəsi keçirərək bir yerə toplayan təĢkilat 2001-ci ildə əsası
qoyulan ASAIF-dir (Azerbaijani Students and Alumni International Forum). Böyük tarixi inkiĢaf yolunu
keçmiĢ bu təĢkilatın baĢlıca məqsədi ümumi Azərbaycan amalları üçün xaricdə faktiki təhsil alan və ya almıĢ
gəncləri bir yerə toplamaqdır.
ASAIF-in əsas hədəfləri:
 Ġnformasiya mübadiləsində bizim həqiqətlərin göz önündə olması üçün Azərbaycanın potensiallı
gəncləri üçün platformanın yaradılması;
 Azərbaycanı xaricin dörd bir yanında təmsil etmək üçün tədbirlərin keçirilməsi, lobbiçilik və diaspora
iĢlərinə dəstək;
 Dünyanın siyasi paytaxtlarında qlobal forumların təĢkili;
 Vahid çətir altında potensiallı gənclərin bir araya toplanması;
 Gənclərə öz dəstixətlərini tapmaqları üçün köməklik göstərmək.
European Voluntary Service (EVS) – Avropa Könüllülük Xidməti (AKX) Erasmus+ proqramının əsas
istiqamətlərindən biridir. Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələĢdirilən bu platforma gənclərin özünü
inkiĢaf etdirməsinə xidmət edir. AKX 18-30 yaĢ arası gənclərə xarici ölkələrdə könüllülük fəaliyyəti
göstərməyə Ģərait yaradır. Adətən 2-12 ay müddətinə nəzərdə tutulan layihə Avropa və ġərq tərəfdaĢlığı
ölkələrini əhatə edir. Könüllülük fəaliyyəti bir sıra sferalara aid edilir, məsələn: ətraf mühitin qorunması,
incəsənət, mədəniyyət, uĢaqlarla bağlı mövzular, idman və s. Hər layihədə minimum 3 ölkədən tərəfdaĢ təĢkilat
iĢtirak etməlidir, onlardan ən azı biri Avropa Ġttifaqı ölkəsi olmalıdır. Hər bir layihənin göndərən(lər) və qəbul
edən tərəfləri var. Azərbaycanda bir sıra təĢkilatların AKX lisenziyası var. (11)
Əlavə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, AKX azərbaycanlı gənclərə təcrübə, dil biliklərinin inkiĢafı,
dünyagörüĢünün geniĢlənməsi, baĢqa ölkələrin mədəniyyəti ilə tanıĢ olmaq, həmçinin ölkəmizə gələcək əcnəbi
gənclərə Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini tanıtmaq imkanı qazandırır. (8)
AKX lisenziyası olan təĢkilatlardan biri elə ―ĠRƏLĠ‖ ĠB-dir. ―ĠRƏLĠ‖-nin minlərlə üzvləri akkreditasiyaya
uyğun olaraq Avropa ölkələrində beynəlxalq proqramlarda ödəniĢsiz olaraq cəlb olunmaq imkanı əldə edirlər.
(9)
Yuxarıda bütün qeyd olunanları ümumiləĢdirərək demək olar ki, Azərbaycan gəncliyinin təĢkilatlanması,
müxtəlif tədbirlər vasitəsilə dünyadakı yaĢıdları ilə əlaqələri yüksək səviyyədədir. Azərbaycan gəncləri öz
növbələrində ölkəmizin beynəlxalq təĢəbbüslərinin dəstəklənməsi sahəsində səylərini əsirgəmirlər. Bundan
sonra da Avropa Oyunları, ―Formula-1‖, Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu və ölkəmizdə keçirilən digər
qlobal əhəmiyyətli tədbirlərdə olduğu kimi, Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil etməyə davam edəcəklər. Bu
tədbirlərdə gənclər həm iĢtirakçı, həm də yardımçıdırlar.
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Нурана МАМЕДОВА
Бакинский Государственный Университет
докторант кафедры Международные отношения
ПОНЯТИЕ МИГРАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ МИГРАЦИИ
РЕЗЮМЕ
Первые миграционные процессы происходили в первобытном обществе под влиянием естественной среды и продолжаются до сегодняшних дней. Таким образом, миграция присутствовала на
всех этапах истории человечества, и люди мигрировали из одного города или страны в другие, чтобы жить спокойной и процветающей жизнью.
Изучение миграционных процессов, занимающих важное значение в жизни людей, всегда привлекало особое внимание. Глубокие изменения, происходящие в мире в конце XX в. - начале XXI в., стало
причиной активизации международной миграции. Невозможно изучить миграционную политику и
проблемы миграции, не изучив значение термина «миграция» и классификацию ее типов.
Данная статья посвящена исследованию значения понятия «миграции» и изучению ее основных
типов и видов.
Ключевые слова: миграция, перемещение, население, движение, международный, граница, территория, история.
Миграция (от лат. migratio - переселение) - это перемещение населения с целью изменения места
жительства. Такие перемещения могут быть следствием разнообразных причин, как социального характера (войны и притеснения по каким-либо признакам и основаниям), так и природного (стихийные
бедствия) и осуществляться в не менее разнообразных границах.
Миграция является одной из важнейших проблем народонаселения и рассматривается не только
как простое механическое передвижение людей, а как сложный процесс, затрагивающий многие стороны жизни. Миграция сыграли выдающуюся роль в истории человечества, с ними связаны процессы
заселения, хозяйственного освоения земли, развития производительных сил, образования и смешения
рас, языков и народов.
Примеров миграции в истории: исход евреев из Древнего Египта, Великое переселение народов в
Европе в VIII-IX веках и сформировавшее во многом этническую карту современной Европы, потоки
эмигрантов и беженцев, явившихся следствием войн и революций в ХХ веке. В конце XX - начало
XXI в. человечество стало свидетелем процессов глобализации, охвативших все сферы общественной
жизни и создающих глобальную по своему масштабу систему взаимозависимости стран и народов
мира. Этот процесс в сочетании со стремительными переменами в политических и экономических
системах способствовали резкой интенсификации международных миграционных потоков, привели к
формированию принципиально новой миграционной ситуации в мире.
Анализ современной литературы, посвященной миграционной проблематике, показал, что относительно трактовки определения «миграция населения» не существует единства мнений. Количество
определений столько же, сколько и авторов этих определений. [3]
Под миграцией населения понимается перемещение людей (мигрантов) через границы тех или
иных территорий с переменой места жительства навсегда, или на более или менее длительное время,
или с регулярным возвращением к нему. [6]
Под миграциями населения «следует понимать любые его перемещения, связанные с переменой
места проживания (изменение государства, области или населенного пункта, в котором живет то или
иное лицо, семья или другая более обширная общность людей)». [7]
Миграция населения - это «любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-территориальных образований с целью смены постоянного места жительства или временного пребывания на территории для осуществления учѐбы или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких факторов оно происходит - притягивающих или выталкивающих».[5]
Таким образом, под миграцией населения понимается территориальная подвижность (механическое движение) населения, связанная с его перемещением по территории страны (или между государ-
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ствами), и обусловленная, как правило, влиянием разнообразных факторов: социальноэкономических, военно-политических, религиозных, природных, экологических; особенностями исторического и хозяйственного развития отдельных регионов и стран. Люди, совершающие миграцию,
называются мигрантами.
Миграция достаточно сложный и неоднозначный социальный феномен. В качестве главного
признака миграционной подвижности населения выступает территориальный, а следствием миграций
является изменение географии расселения. К другим признакам миграции относят функциональный,
по которому ее можно подразделить на трудовую, культурно-бытовую, рекреационную (связанную с
отдыхом), служебные командировки
Влияние миграции на развитие современного мира, в котором люди в поисках лучшей доли и
судьбы перемещаются с одной территории на другую, очень велико: миграция обеспечивает соединение территориально распределенных (по континентам, странам, регионам внутри стран) природных ресурсов и средств производства с рабочей силой, содействует удовлетворению потребностей
населения в получении работы, жилья, средств к существованию, социально-профессиональной мобильности, изменении социального статуса, других характеристик жизненного положения населения
и т. д.
Одним из проявлений этих его качеств является многообразие основных типов, видов и форм
миграционных процессов. На сегодняшний день существует несколько классификаций типов миграции.
Согласно одной из классификаций, в основе которой лежит временной критерий, миграции делятся на виды: временная или возвратная; маятниковая; сезонная; постоянная, или безвозвратная (переселение); эпизодическая. [1]
Эпизодические миграции представляют собой деловые, рекреационные и иные поездки, совершающиеся, как правило, нерегулярно по времени и необязательно по одним и тем же направлениям.
По своим масштабам этот вид миграции достаточно большой и в современный период распространяется с высокой скоростью, часто превосходя все остальные виды миграций. Степень влияния этого
вида миграции на социально-демографические процессы невысока.
Маятниковые (челночные) миграции представляют собой ежедневные или еженедельные поездки населения от мест жительства, расположенных в разных населенных пунктах, до мест работы или
учебы и обратно. Этот вид миграции широко распространен во многих странах и продолжает активно
развиваться и расширяться, особенно в тех регионах, в которых существуют крупные мегаполисы,
притягивающие к себе большое количество населения близлежащих малых городов и сельских поселений.
Сезонные миграции - это перемещения, как правило, экономически активного населения к местам временной работы или жительства на срок в несколько месяцев, но не более чем на год с обязательным возвращением на постоянное место жительства. Подобные миграции связаны с сезонными
видами работ (сельское хозяйство, например), видами деятельности (охота, рыболовство и др.).
Временные миграции - это переселение на какой-то достаточно длительный, но ограниченный,
часто заранее обусловленный срок, что обычно связано с работой (например, по контракту в другой
стране, городе, регионе).
Безвозвратная миграция - это перемещение населения, связанное с изменением постоянного места жительства, сопровождаемое также сменой гражданства в случае переселения в другую страну.
Согласно другой классификации, в основе которой лежат причины переселения, миграции делятся на следующие типы: трудовую; политическую; военную; брачную.[2]
Трудовая миграция - это результат перемещения населения по экономическим причинам (безработица, экономическая нестабильность, невостребованность на рынке труда определенных видов
профессий, низкая оплата труда и т.д.).
Политическая миграция - это результат смены политического режима, идеологического противостояния или политических конфликтов и перемещения населения, испытывающего притеснения различного характера (религиозного, расового, идеологического). Этот тип порождает такой тип мигрантов, как беженцы.
Основной причиной военной миграции, как проистекает из названия, является ситуация военного, а также послевоенного времени, результатом которой могут быть эвакуация, реэвакуация, а также
депортация населения.
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Под брачной миграцией обычно понимается международная, как результат перемещения населения по причине создания брака с представителем другого государства. Особенностью является высокий процент женской брачной миграции, по причинам: социально-экономическим (стремление повысить уровень благосостояния и стабильности за счет переезда в другую страну и заключения брака с
иностранцем), социально-психологическим и эмоциональным (стремление найти спутника жизни),
социально-демографическим (превышение женского населения над мужским и др.).
Следующая классификация - по характеру решения относительно миграции (собственный выбор
либо вынужденный) выделяют миграцию: добровольную и принудительную (например, межэтнические, политические, военные и иные конфликты, безработица и т.д.). В зависимости от поселенческого типа направления переселения, миграции могут быть: городскими и сельскими.
По форме организации, помощи и организации процесса переселения и приема мигрантов, выделяют миграции: общественно-организованные, то есть осуществляемую при участии и с помощью
государства, и неорганизованные (самодеятельные). Так, организованная миграция широко использовалась в практике в СССР: в 1950-60 гг. значительные трудовые ресурсы (свыше 1,5 млн чел) были
направлены на освоение целинных земель в регионах Северного Казахстана и Южной Сибири. [8]
В плановом порядке осуществлялась мобилизация рабочей силы для крупнейших строек страны
- сибирских ГЭС, Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, БАМа, других промышленных объектов, возводимых в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Одновременно формировались миграционные потоки из РСФСР в республики Средней Азии и в Казахстан, где не хватало квалифицированных кадров для работы на промышленных предприятиях.
Здесь стоит отметить принудительные миграции, которые в истории нашей страны занимают
особое место, и связаны с насильственным переселением людей из мест их постоянного проживания.
Самое крупное разделение по направлению миграционных потоков: внутренняя миграция связана с перемещением групп населения через границы определенных территорий, находящихся в пределах государства, как со сменой жительства (временного или постоянного характера), так и без нее.
Пример внутренних миграций - переезды из одного города в другой, из села в город (и обратно), из
одного региона в другой. Внутренние сезонные миграции, как правило, усиливаются в период активизации сельскохозяйственных работ (весна, лето, осень), когда повышается спрос на рабочую силу в
сельской местности, во время летних отпусков.
Внешняя миграция характеризуется перемещением групп населения за пределы границ государства как со сменой жительства (временного или постоянного характера), так и без нее. К внешней миграции относятся эмиграция (выезд из страны проживания) и иммиграция (въезд в страну), а также
реэмиграция, или репатриация (возвращение выехавших на родину). К внешней миграции можно отнести и нелегальную миграцию (подпольная, незаконная) - связана с проникновением на территорию
другого государства с нарушением законодательства этого государства в отношении иностранных
граждан. Нелегальная миграция приобретает широкий размах в современном обществе и вызывается
обычно целью нелегального трудоустройства на территории иностранного государства.
Типология миграционных процессов может быть осуществлена и по другим основаниям, однако
и этот перечень позволяет убедиться в том, что миграционные процессы занимают очень важное место в жизни человеческого общества.
Причинами, побуждающими или вынуждающими людей втягиваться в процессы перемещений
по территориям, могут быть явления и факторы разного порядка. Разработка причин миграции занимает одно из ключевых мест. В концепции миграционной подвижности населения ученых второй половины XX - начала XXI в., причиной выступает противоречие между потребностями личности и
возможностями их удовлетворения в месте постоянного жительства индивидов, при этом миграции
свойственно противоречие между экономической и социальной функциями. [4]
Чаще всего, к основным причинам миграции относят следующие: экономические, или трудовые; политические, вызванные изменением государственных границ, дискриминацией отдельных
групп населения; религиозные; семейно-бытовые. Вынужденная миграция - это перемещение людей с целью поиска убежища. Отчасти миграция обусловлена такими причинами как войны (эмиграция из Ирака и Боснии в США и Великобританию), политические конфликты (эмиграция из Зимбабве
в США) и природные катастрофы (миграция из Монтсеррата в Великобританию из-за извержения
вулкана).
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Следует отметить незаконную миграцию, под которой понимается въезд в страну, транзитный
проезд через страну, пребывание в ней и выезд с ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением действующего законодательства, регулирующего правовые отношения в области миграции.
Безусловно, в каждом конкретном случае процесс перемещения больших или малых групп людей может иметь и свои специфические причины, не относящиеся к другим участникам миграционных процессов. Но какие бы причины ни определяли современную миграцию, главенствующая роль
принадлежит экономическим причинам, обусловленных, главным образом, поисками нового места
приложения труда, в другом районе страны или за ее пределами.Ведущую роль в современном мире
играет трудовая миграция, и масштабы ее все время возрастают. [9] Так, если в 1960 г. общее количество трудовых мигрантов в мире немногим превышало 3 млн, то в середине 1990-х гг. оно превысило
уже 35 млн человек. А в 2018 году мировая армия трудовых мигрантов продолжает расширяться и
уже составляет 164 млн. человек. [10] А так как на каждого мигранта приходится примерно по три
иждивенца, это число можно увеличить в три-четыре раза. На самом же деле оно еще больше, ибо к
нему следует добавить мигрантов-сезонников, рабочих-фронтальеров (живущих по одну сторону
государственной границы, а работающих по другую ее сторону), нелегальных эмигрантов, отчасти и
беженцев. Согласно отчету Международной организации по миграции, число международных мигрантов в 2010 году составило 214 млн человек или 3,1% населения мира. А в 2017 году число мигрантов в мире составило 257млн. человек. Если рост этого показателя продолжится с прежней скоростью, то к 2050 году он достигнет значения 405 млн.[11].
Поставщиками рабочей силы на мировом рынке в настоящее время являются Индия, Пакистан,
Вьетнам, Алжир, Мексика, Ирландия, Турция, СНГ. Главный стимул трудовых миграций - очень
большие различия в обеспеченности стран трудовыми ресурсами и в еще большей мере - различия
между ними в оплате труда. Рабочая сила мигрирует в основном из трудоизбыточных стран с высокой безработицей и низкой заработной платой в страны с дефицитом трудовых ресурсов и высокой
заработной платой. Не менее 2/3 трудовых мигрантов - выходцы из развивающихся стран, которые
ищут работу в развитых странах Запада. Обычно это работники, претендующие на малооплачиваемую, неквалифицированную, не престижную, тяжелую, а зачастую и вредную для здоровья работу.
Как правило, миграционные потоки направляются из стран, находящихся на той или иной ступени
демографического взрыва, в страны, переживающие демографический кризис и депопуляцию или
приближающиеся к ним. Первое место в Европе и второе в мире (после США) по количеству эмигрантов занимает Германия. В 2002 г. в Германии проживало 7,3 млн иностранных граждан (8,9%
всего населения), в том числе 3,7 млн человек экономически активного населения, что составляет 10%
всей рабочей силы страны. В основном это турки, югославы, итальянцы. Во Франции число иностранных жителей составляет 3,6 млн человек (6,4% всего населения), а численность работающих там
иностранцев (преимущественно выходцев из северной Африки и Португалии) определяется в 1,6 млн
человек (6,2% рабочей силы). В Великобритании проживают более 2,5 млн иностранных граждан,
большинство которых - выходцы из стран британского Содружества. Численность работающих в Великобритании иностранцев оценивается в 1,2 млн человек (4,4% рабочей силы). По состоянию на
2017 год две трети мигрантов проживали в 20 странах, при этом половину миграционного потока
приняли десять стран. Больше всего мигрантов (49,8 млн, или 19% от общего числа в мире) проживают в Соединенных Штатах. Далее следуют Саудовская Аравия, Германия и Российская Федерация:
в каждой из этих стран проживают около 12 млн мигрантов. Замыкает пятерку лидеров Великобритания, принявшая почти 9 млн мигрантов.[12]
Больше всего мигрантов выехали из Индии: за пределами этой страны проживают около 17 млн
человек, родившихся в ней. На втором месте Мексика — 13 млн покинувших страну. Среди лидеров
также Россия, Китай, Бангладеш, Сирия, Пакистан и Украина: число выехавших из каждой из этих
стран колеблется от 6 млн до 11 млн человек. По прогнозам ЕС к 2912 году количество иностранных
граждан в развитых странах Европы увеличится в среднем на 10-15%.[12]
Большое количество мигрантов принимают страны-экспортеры нефти на Ближнем Востоке, в которых 70 % рабочей силы составляют иностранцы. Также высокий показатель миграционного сальдо
у стран Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Венесуэла), Юго-Восточной Азии (Сингапур,
Гонконг, Япония), Африки (ЮАР), а также Израиль имеет хороший миграционный поток из России.[12]
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Последствия миграций могут быть как положительными, так и отрицательные. В странах, которые поставляют рабочую силу, трудовая миграция способствует снижению уровня безработицы, дает
дополнительные источники валютного дохода в виде денежных переводов рабочих-мигрантов своим
семьям. После возвращения домой такие мигранты обычно пополняют ряды среднего класса, используя заработанные деньги, чтобы открыть на родине собственное дело, а это помимо всего прочего
приводит к созданию новых рабочих мест. С другой стороны, далеко не все трудовые мигранты возвращаются в свою страну.
У стран, принимающих трудовых мигрантов, возникает еще больше разного рода проблем. Конечно, таким путем они в какой-то мере компенсируют недостаток трудовых ресурсов (особенно в
отраслях с низкой квалификацией занятых) и получают некоторые экономические выгоды. Однако
социальные проблемы трудовая миграция, как правило, только обостряет. Лишь части из пришлых
рабочих удается получить гражданство принимающей страны и стать ее полноправными гражданами.
Остальным приходится довольствоваться так называемым видом на жительство, что не делает их
полноправными членами общества. Хотя рабочие-мигранты нередко живут и работают в своего рода
этнических анклавах и существуют как бы сепаратно в своей культурно-политической среде, иммигрантские общины часто влияют на облик целых городов, зачастую становясь очагами преступности,
наркомании и других социальных зол. Даже в периоды экономических подъемов это вызывает протесты местного населения. Когда же подъем сменяется кризисом, депрессией или состоянием политической нестабильности, возрастает и неприязнь к иммигрантам, начинаются межэтнические трения и
раздоры. Неудивительно, что трудовые миграции давно уже стали объектом острой политической
борьбы между демократическими и националистическо-экстремистскими силами. Острота проблем
трудовой миграции в настоящее время не снизилась, а в некоторых аспектах даже обострилась. В
частности, актуальными остаются проблемы легализации и защиты трудовых прав мигрантов; культурная и трудовая адаптация мигрантов, и так далее. Что касается внешней миграции, проблема постановки на миграционный учет трудовых мигрантов более или менее решена, то проблема получения разрешения на работу для трудовых мигрантов еще остается. Есть еще несколько ключевых проблем в сфере трудовой миграции, которые требуют обсуждения.
Важнейшими задачами, стоящими практически перед всеми странами мира в области регулирования миграционных потоков, являются минимизация стихийного развития данных процессов, снижение их негативного влияния.
Таким образом, значительное разнообразие видов, форм, типов, причин и тенденций, свойственных миграционным процессам, порождает не менее значительное разнообразие проблем, с которыми
сталкиваются мигранты и которые необходимо решать. Проблема регулирования миграций все
больше выходит за пределы отдельных стран, приобретает международное и общенациональное значение, требует формирования регулирующих механизмов на международном уровне. Наиболее значимыми проблемами для принимающих государств являются:
- предотвращение возможных конфликтов, складывающихся на основе усиления миграционных
процессов;
- защита национальных интересов с помощью административно-ограничительных мер, не противоречащих нормам демократических государств;
- создание механизмов интеграции мигрантов в принимающую социальную среду.
Особенно актуальны вопросы, связанные с миграционной политикой, для государств, которые
уже не в состоянии естественным путем преодолеть проблему демографического кризиса. С учетом
активизации миграционного движения во всем мире, возрастает и степень влияния миграционных
процессов на социально-демографическое развитие общества. Все это обусловливает необходимость
разработки комплекса мер по совершенствованию государственной политики в области миграции
населения.
Сегодня требуется акцентировать внимание государственной власти на политике обеспечения
эффективной межкультурной коммуникации, способствующей интеграции мигрантов и принимающего общества.
В заключение важно отметить следующее: многие специалисты сходятся во мнении, что без разумной миграционной политики, направленной на регулирование внутренних потоков мигрантов и
привлечение в страну дополнительной рабочей силы, вряд ли удастся решить те масштабные социально-экономические задачи регионального развития, которые намечаются на перспективу. Процеду-
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ра разработки и принятия решений по вопросам миграций должна быть организована таким образом,
чтобы успевать быстро и адекватно реагировать на неожиданные изменения в характере миграционных процессов.
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