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AVROPA ĠNTEQRASĠYASININ NƏZƏRĠ ÇƏRÇĠVƏSĠ 

Qloballaşma nəticəsində sürətlə dəyişən beynəlxalq sistem dövlətlərə və ümumilikdə sistem dax-

ilindəki bütün aktorlara öz təsirini göstərmişdir. Belə olan halda bütün bu proseslərin izahında 

nəzəriyyələrin önəmini danmaq olmaz. Dünyadakı inteqrasiya proseslərinin sürətli inkişafı beynəlx-

alq münasibətlər nəzəriyyələrinin də diqqətindən yayınmamış, bu sahədə kifayət qədər araşdırma və 

fikirlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu proseslərin Avropadan qaynaqlanması səbəbindən 

mütəfəkkirlər məsələyə bu prizmadan baxmağa başlamışlar. 
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THEORETICAL FRAMEWORK OF EUROPEAN INTEGRATION 

As a result of globalization, the rapidly changing international system has had an impact on 

governments and all actors throughout the system. In this case, the importance of theories cannot be 

denied in the explanation of all these processes. The rapid development of integration processes in 

the world has not ignored by the theories of international relations and led to enough research and 

development in this area. Because of these processes coming from Europe, the thinkers began to 

look at this issue from this perspective. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ EВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В результате глобализации быстро меняющаяся международная система оказала влия-

ние на правительства и всех участников всей системы. В этом случае нельзя отрицать 

важность теорий при объяснении всех этих процессов. Быстрое развитие интеграционных 

процессов в мире не игнорируется теориями международных отношений и привело к доста-

точным исследованиям и разработкам в этой области. Из-за этих процессов, происходящих 

из Европы, мыслители начали рассматривать этот вопрос с этой точки зрения. 

Ключевые слова: международные отношения, интеграция, Европа, международные ор-

ганизации, кооперация 

 

Avropada inteqrasiya prosesləri və birləĢməyə meyilli cəhdlərin baĢ verməsinin əsas səbəbkarı 

iki dünya müharibəsinin gətirdiyi dağıntı və fəsadların olması artıq qəbul edilmiĢdir. Mövzuda bu 

zamandan sonrakı dövr hadisələrini izah etməyə çalıĢan və gələcək fəaliyyət haqqında təklif və 
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proqnozlar verən inteqrasiya nəzəriyyələrindən bəhs edəcəyik. 

Dünya müharibələrinin baĢ verməsi və fəsadları Avropada yeni fərqli fikir və ideyalara yol 

açmıĢdır. Bunlardan ilki Federalizm nəzəriyyəsi olmuĢdur. ABġ-ın federal dövlət olması və o dövr 

üçün ideal güc və inkiĢafda olduğuna görə ona oxĢar modelin Avropaya tətbiqi fikrinin ortaya 

atılmasına səbəb olmuĢdur. Ġlkin Federalist ideyaları I dünya müharibəsindən sonra Altiero Spinello 

tərəfindən irəli sürülmüĢdür ki, o Avropada Avropa BirləĢmiĢ ġtatlarının yaradılmasını nəzərdə 

tuturdu.  Federalistlərə görə münaqiĢələrin əsas səbəbkarı milli dövlət idi və bu problemin aradan 

qaldırılması üçün onlar konstitusiyalı federal struktur yaradılmasını önərmiĢlər. Əlavə olaraq qeyd 

etmiĢlər ki, yaradılacaq birliyin məqsədi müxtəlif varlıqların inteqrasiyası olmalıdır, assimilyasiyası 

yox. Jean Monnetin sözləri ilə desək ―Avropa xalqları üçün ittifaq xaricində gələcək yoxdur‖(2).  

Lakin bu fikir zamanına görə asanlıqla tənqid olundu. O dövr üçün dövlətlərin suverenlikdə 

həssaslığı federal quruluĢun tənqidi ilə nəticələndi. Həmçinin Federal sturuktur məsələsində də 

mübahisələr var idi – yaradılacaq struktur ABġ, Almaniya yoxsa Ġsveçrə modelini əsas seçməli 

idimi, yoxsa yeni unikal model yaradılmalı idi? Bundan bir növ nəticə çıxaran Avropada yeni 

Funksionalizm nəzəriyyəsi ortaya çıxdı. Əsas nümayəndəsi D. Mitrani olmuĢdur, onun fikrincə 

inteqrasiya prosesində ilkin olaraq həssaslıq təĢkil etməyən sahələrdən baĢlamaq lazımdır. O sahələr 

ki, orada ideologiya və ya suverenliyin nəzarəti yoxdur. Və əvvəlki nəzəriyyəyə əks olaraq bu 

prosesdə federal ittifaqın vacib olmadığı bildirilmiĢdir. 

Funksionalistlərin fikirlərinə ən bariz örnək kömür və polad istehsalı sahəsində 1952-ci ildə 

qurulan Avropa Kömür və Polad Birliyidir. Funksionalistlərin əsas tənqid olunduğu məsələ isə 

onların inteqrasiyanı siyasi sferadan uzaq, yalnız texniki səviyyədə olan bir proses kimi görmələri 

olmuĢdur. Məsələyə məhdud yanaĢmaları Funksionalistləri fikirlərinə yenidən baxmağa vadar 

etmiĢdir. 

Funksionalistlərdən fərqli olaraq Karl Doyça görə siyasi cəmiyyətin mədəni və iqtisadi 

faktorlarla yaradıla biləcəyi irəli sürülmüĢdür. Hətta ona görə cəmiyyətlərarası qarĢılıqlı əlaqələrin 

inkiĢafının dövlət inkiĢafından daha səmərəli idi. Cəmiyyət təhlükəsizliyinin əsas təminatının oxĢar 

cəmiyyətlər arasında yaradılan inamla ola biləcəyini və uğurla yaradılacağı təqdirdə müharibə 

təhlükəsinin də qarĢısının alınacağını qeyd etmiĢdir. Doyça görə müharibə səbəblərini azaltdığı üçün 

Avropa cəmiyyəti siyasi cəmiyyət olaraq qəbul edilə bilər. Yenə də bu birliyin mənfi nəticələr 

doğura biləcəyi istisna deyil, məsələn vahid Avropa cəmiyyətinin yaradılması ―digərləri‖nin düĢmən 

obrazı kimi qəbul olunması ilə nəticələnə bilər ki, bu da qitənin təcridi ilə nəticələnər(8). 

Federalizm və Funksionalizmdəki boĢluqlara cavab olaraq 1950-60-cı illərdə geniĢ yayılan 

neofunksionalizmə görə əsas ideya saxlansa da, konstitusiya məsələsinin əvəzində ―funksional 

vasitələr‖ qeyd edilmiĢdir. MəhĢur nümayəndələri Ernst Haas və Lean Lindberq olmuĢdur. Bu 

yanaĢma bir növ Federalizm və Funksionalizmin ideyalarının birgə formasını irəli sürmüĢdür. 

Onlara görə Federalistlərin dedikləri siyasi səviyyədə inteqrasiyaya keçid birbaĢa ola bilməz, ancaq 

mümkünsüz də deyil. Siyasi inteqrasiya yalnız aktorların zamanla öz gəlir və itkilərindən nəticə 

çıxarmalarından sonra alınan qərarla ola bilər. Bu məqamda siyasi elitanın rolu qeyd edilməlidir(8). 

Ernst Haas burada ―Spillover‖ (yayılma) effektinin izahını vermiĢdir ki, proses tədrici xarakter 

daĢıyaraq və texniki sahələrdən baĢlayaraq siyasi səviyyəyə qədər davam edəcəkdir(2). 

1960-cı illərin hadisələri heç də neofunksionalistlərin xeyrinə olmadı. Bu dövrdə Böyük 

Britaniyanın birliyə üzvlük cəhdinə Fransanın qarĢı çıxması, həmçinin ―boĢ kürsü‖ siyasətində 

Fransa nümayəndəliyinin birlikdən geri çağırılması sübut etdi ki, yalnızca siyasi və beynəlxalq 

səviyyədə deyil, cəmiyyətin bütün sahələrində belə milli dövlət müəyyənedici olaraq qalır və bu 

göstərdi ki, hələ də dövlətüstü təĢkilati struktur tam formalaĢmamıĢdır. Həmçinin bəzi yazarlara 

görə, neofunksionalistlər bir sıra məsələlərdə səssiz qalmıĢlar ki, bunlara Avropa xaricindəki 

mübarizə prosesləri, geniĢlənmənin təsiri, Avropa Parlamentinin katalistik rolu və qitədəki ideoloji 
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dəyiĢilik və qeyri-rəsmi qurumların fəaliyyəti aiddir. 

Nəzəriyyədəki boĢluqlar və bir növ suverenliyə daxil olan məsələlərin həyati olduğu zamanın 

təsiri  yeni nəzəriyyənin - Ġnterqovernmentalizmin meydana gəlməsinə səbəb oldu. MəhĢur 

nümayəndəsi Stanley Hoffmanın fikrinə görə (əsasən realist baxıĢlı nəzəriyyəçi), həyati əhəmiyyətli 

olan və ―high politics‖ adlanan: xarici siyasət, müdafiə və maliyyə sahələrində inteqrasiya və 

əməkdaĢlığın mümkünsüzlüyü qeyd edilmiĢdir. Bu nəzəriyyə əsas olaraq S. Hoffman ―low 

politics\high politics‖ bölgüsünü qarĢılaĢdırmıĢdır. Bunu texniki əməkdaĢlığın mümkünlüyünü 

müdafiə etmələrinə görə bir növ Funksionalizmə qayıdıĢ kimi götürə bilərik (11). 

Ġnterqovernmentalizm sonrakı proseslərdə 1980-ci illərəcən neofunksionalizmlə əvəzlənmiĢdir. 

Səbəb isə 1970-ci illərdəki durğunluqdan sonra ―Vahid Avropa Aktı‖nın qəbulu və Avropa siyasi 

əməkdaĢlığı prosesinin təĢkilati səviyyəyə çıxarılması olmuĢdur. Eyni zamanda, inteqrasiya 

nəzəriyyələri də beynəlxalq əlaqələrin intizamında metodologiya üzrə debatların 

intensivləĢdirilməsindən qurtula bilməmiĢlər və 1980-ci illərin əvvəllərində neofunksionalizm və 

intergovernmentalizm nəzəriyyəsi elmi olmayan nəzəriyyə kimi tənqid olunmağa baĢlamıĢdır. 

1980-ci illərin sonlarından liberal Ġnterqovernmentalizm nəzəriyyəsi Avropa inteqrasiyasını 

ənənəvi dövlətlərarası strukturlar formalaĢdıraraq liberal hərəkata təkan verən bir proses kimi izah 

etməyə çalıĢdılar. Əsas nümayəndəsi Andrey MoravĢik olmuĢdur. O klassik interqovernmentalizm 

nəzəriyyəsində dövlətə milli təzyiq qruplarını da əlavə etmiĢdir. Həmçinin qeyd etmiĢdir ki, 

əməkdaĢlığın ―qeyri-mümkün‖ olduğu "high politics" sahələri Avropanın inteqrasiyası üçün 

mümkündür və buna ən yaxĢı nümunə pul siyasəti və müdafiə kimi sahələrdə birgə müəssisələrin 

artmasıdır. Bundan əlavə, o daxili siyasətlə xarici siyasət arasındakı fərqə də qarĢı çıxmıĢ və daxili 

siyasi hadisə və mübarizələr, qeyri-hökumət təĢkilatları və təzyiq qruplarının milli maraqlara da təsir 

etdiyini iddia etmiĢdir. Liberal interqovernmentalizmin üzləĢdiyi ən vacib məsələlərdən biri də üzv 

dövlətlərin beynəlxalq mübadilələr mərhələsində milli maraqların müəyyən olunduğu keçid 

dövrüdür. Bu dövrdə dövlətlərarası səviyyədə ―Avropa Vahid Aktı‖ və Maastrixt müqaviləsinin 

imzalanması milli maraq sahəsində önəmli güzəĢtlərə nail olunduğunun göstəricisidir. Lakin 

MoravĢik bu prosesdə Avropa Ġttifaqı siyasətini yalnızca bazarlıq edən qurum kimi görürdü. Bu 

məsələdə o, mübadilə prosesini formalaĢdıran, dövlətlərarası bazarlığı məhdudlaĢdıran və onların 

davranıĢlarını tənzimləyən dövlətüstü orqanları - Parlament, Komissiya və Ədalət məhkəməsini 

gözardı etmiĢdir(4). 

Bu dövrdə inteqrasiya proseslərinin izahına təĢkilati yanaĢma önə çıxmıĢdır. Onlardan 

Ġnstitusionalizm Avropa inteqrasiya proseslərini izah edərkən institutların önəmini qeyd edir. Ġnstitut 

dedikdə yalnızca təĢkilatlar deyil sosial qaydalar və ümumi struktur nəzərdə tutulur. 1980-90-larda 

ilkin olaraq ABġ konqresinin davranıĢlarını izah etmək məqsədi ilə inkiĢaf etdirilən  neo-

institusionalizm, sonradan Avropa inteqrasiyası üçün istifadə olunmağa baĢlandı. Yeni institusional-

izmin 3 təməl istiqaməti vardır: rasional seçim, sosioloji və tarixi institusionalizm. 

Rasional seçim institusionalizmi aktorların individual seçimlərini institusional qaydalar 

çərçivəsində etmələrini vurğulayır. Və nəticə olaraq qeyd edilir ki, institut qayda və normalarındakı 

dəyiĢikliklər individual maraqların da dəyiĢməsinə səbəb ola bilir. Bu məqamda onların Liveral in-

terqovernmentalizmə yaxınlıqı ortaya çıxır. 

Sosioloji institutionalistlər struktura bir qədər fərqli yanaĢır. Daha geniĢ pəncərə təqdim edən 

Sosioloji institutionalistlərə görə qayda və normalar nəinki individual maraqları dəyiĢdirə bilər, hətta 

maraqları formalaĢdıran amil elə qayda və normalardır. 

Tarixi institutionalistlər isə problemi zaman üzərindən tədqiq edirlər. Paul Piersonun 1996-cı 

ildə yazdığı ―Keçid asılılığı‖nda qeyd etdiyi kimi, əsas problem inkiĢaf dövründə verilən qərarlardı. 

Dövlətlərin keçmiĢdə verdiyi qərarlar gələcək üçün geri alına bilməyən nəticələr doğura bilər. P. 

Piersona görə dövlətlərin verdikləri qərarların nəticələri haqqında tam əmin ola bilməmələri əsas 
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problemdir. Yalnızca gələcəkdə ola biləcək problemləri düĢünsək dövlətlərin institutlara nə üçün 

tam etibar etməmələri aydın olur. 

Üçüncü Böyük Debat sonrası meydana gələn Sosial Konstruktivizm nəzəriyyəsi inteqrasiya 

nəzəriyyəsi olmasa da fikrimcə daha anlamlı yanaĢmalar irəli sürmüĢdür. Nəzəriyyənin sosial 

elmlərdən bu sahəyə gəlməsi üzərində bir çox tənqidlər vardı ki, bu da 1960-cı illərdən sonra sosial 

elmlərin elmi olmadığı sualı ilə bağlıdır(10). Ancaq sosial sahənin əsas önəmi kiçik detalların, 

həmçinin insan davranıĢının öyrənilməsidir. Bir çox nəzəriyyə və yanaĢmalardan fərqli olaraq, ic-

timai qurumlar, kimliklərin formalaĢması, qaydaların və normaların təsirləri, siyasi nəzəriyyələr və 

dilin rolu haqqında çoxlu suallar var(3, 162-176). Konstruktivistlər prosesləri anlamaq üçün daha 

geniĢ bir pəncərə təqdim edirlər. Onlara görə Avropanın birləĢməsi insanların özlərini avropalı 

hesab etdikləri üçün mümkün olur, konstrutivistlər burada dövlətin, müharibənin deyil, ideya və 

dəyərlərin əsas rol oynadığını qeyd edirlər. A. Vendtin Anarxiya barədə qeyd etdiyi ―Anarchy is 

what States make of it‖ (Anarxiya dövlətlərin yaratdığı bir Ģeydir) fikrini Avropa üçün desək ―AĠ 

avropalıların arzusundan doğan prosesdi və onlar özlərini vahid olaraq gördükləri üçün bir ittifa-

qdadırlar‖ nəticəsinə gələ bilərik(9). Təbii ki, bu sahədə də tənqidlər mövcuddur, milli marağın 

önəmi məsələsinə Avropada PolĢa, Çexiya, Macarıstanın Almaniya, Rumıniyanın Fransa, Kiprin 

Yunanıstan tərəfindən dəstəklənməsini göstərmək olar. 

90-cı illərdə Birliyin daha da irəliləməsi, çünki bəzi hallarda birliyi saxlayan qüvvənin biployar 

sistem olduğu da qeyd edilirdi, çox-səviyyəli idarəçilik(multi-level governance) yanaĢmasına yol 

açdı. Onların yanaĢmasına görə Avropa inteqrasiyasını statik inteqrasiya nəzəriyyələri ilə izah etmək 

çətindir. Əsas nümayəndələri Liesbet Hooghe və Gary Marks Birliyi ―səlahiyyətlərin bölgüsü‖ olar-

aq görürlər. Ötən 50 il ərzində Milli Dövlət səlahiyyətlərinin dövlətüstü (supranational) orqanlarla 

bərabər daxili (subnational) – regional məclislər və yerli idarələrə ötürüldüyünü qeyd edirlər. 

Həmçinin Avropa Ġttifaqının qərar qəbul etməsinin qeyri-müəyyən və tez-tez dəyiĢən proses 

olduğunu qeyd etməklər yanaĢı, onlar bütün digər nəzəriyyələrin gözardı etdikləri regiondakı 

müxtəlif idarəçilik formalarının olmasına da diqqət edirlər. 

Beynəlxalq sistemin əsas nəzəriyyələri olaraq Realizm və Liberalizmin də Avropa inteqrasiya 

prosesləri və ümumilikdə dünyadakı beynəlxalq təĢkilatların fəaliyyəti istiqamətində özünəməxsus 

yanaĢmaları olmuĢdur. Onlara ayrılıqda nəzər salaq. 

Realizm beynəlxalq münasibətləri öyrənən ən  qədim nəzəriyyələrdən biridir. Öz baĢlanğıcını 

Fukididin fikirlərindən götürən realizmin sonrakı inkiĢafında N. Makiavelli, T. Hobbs, K. 

Klauzevitz kimi mütəfəkkirlərin rolu danılmazdır(2). Həmçinin XX əsr realizminin inkiĢafı H. Mar-

gentau, C. Kennan, R. ġuman, H. Kissencer kimi məhĢur nəzəriyyə nümayəndələrinin dövrünə 

təsadüf edir. 

Realizmə əsasən beynəlxalq münasibətlərin əsas aktoru dövlətlər hesab edilir. Müqavilələrin 

bağlanması, müharibə edilməsi və ya sülhə getmə yalnız dövlətlərin səlahiyyətli olduğu 

məsələlərdəndir. Onlara görə beynəlxalq sistem anarxikdir və orada hansısa vahid idarəedici qüvvə 

yoxdur. Bu səbəbdən də bir dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində ancaq özü maraqlı ola bilər 

ki, bu da ―self-help‖ deyilən özünü müdafiə məsələsini ortaya qoyur. Belə olan halda dövlətlər 

siyasətlərini yalnız öz milli maraqlarını rəhbər tutaraq həyata keçirirlər. Bu da beynəxalq aləmdə güc 

uğrunda mübarizənin baĢqa sözlə desək ―təhlükəsizlik dilemması‖nın yaranmasına səbəb olur. 

Realist yanaĢmaya görə beynəlxalq təĢkilatlar dövlətlərin öz milli maraqlarına xidmət etdiyi 

halda yararlı olurlar, və onların yaradılmasında əsas məqsəd dövlətlər arasında müzakirələrin təĢkili 

yolu ilə maraqların təmin edilməsidir. Onlara görə təĢkilatların fəaliyyət səlahiyyətləri dövlət dav-

ranıĢlarından asılıdır. Düzdür beynəlxalq aləmdə onların varlığı qəbul edilir, ancaq suveren aktor 

deyil, daha çox dövlətlərin maraqlarının təmin edilməsi üçün yaradılmıĢ bir vasitə kimi. Bunlara ən 

sadə misal Millətlər Liqasının uğursuzluğu göstərilir. TəĢkilatın məhdudlaĢdırıcı qərarlarına razı 
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olmayan dövlətlər onu tərk edərək öz fəaliyyətlərini davam etdirirdilər. Realistlər əməkdaĢlığın 

mümkünlüyünü qəbul etsələr də maraq məsələsi müzakirə obyekti olduğu halında hər Ģeyin arxa 

plana keçməsi iddialarını irəli sürürlər(7). 

XX əsrin ortalarından etibarən digər nəzəriyyələrdə olduğu kimi realizmin də yenilənmiĢ forma-

ya – neorealizmə keçidi baĢ vermiĢdir. Ənənəvi realizmdən fərqli olaraq neorealizm beynəlxalq 

struktura fokuslanır. Əsas nümayəndəsi K. Volts olan neorealismə görə struktur dövlətlərin dav-

ranıĢlarına təsir edərək onların fəaliyyətlərini Ģərtləndirir. Dövlət davranıĢlarını araĢdıran K. Volts 

belə bir sualla çıxıĢ edir ―niyə fərqli siyasi quruluĢlara və ideologiyalara malik olan ölkələr beynəlx-

alq müstəvidə bənzər situasiyalarda eyni cür davranırlar?‖(2). Cavabinda isə səbəbinin beynəlxalq 

sistemin xüsusiyyətinin bunu tələb etməsini qeyd edir. Dövlətlərin hansı quruluĢda olması onun dax-

ili siyasətdəki davranıĢlarındakı fərqlərə səbəb ola bilər, ancaq xarici siyasətə gəldikdə, dövlətlər 

maraq amilini rəhbər tutmalı olurlar. Və burada dövlətlərin günahkar olmasını deyil, beynəlxalq sis-

temdəki anarxik vəziyyətin dövlətləri buna vadar etməsini önə çəkirlər(6). 

Realizm və neorealizmin əsas müddəalarından da görünür ki, onlar təĢkilatları dövlətlərarası 

əlaqənin bir hissəsi kimi nəzərdən keçirirlər. Müstəqil bir aktor kimi onların varlığını isə inkar 

edərək, ancaq ikinci dərəcəli aktor olaraq qəbul edilə biləcəkləri fikrini qəbul edirlər. 

Beynəlxalq münasibətləri öyrənən digər bir nəzəriyyə isə liberalizmdir. Realizmdən fərqli olaraq 

liberallar beynəlxalq münasibətləri demokratiya, insan hüquq və azadlıqları, əməkdaĢlıq, prizmasın-

dan təhlil edirlər. Və bu sahədə qeyri-dövlət aktorlarının – təĢkilatların rolunun əhəmiyyətini qeyd 

edirlər. Onlara görə təĢkilatlar dövlətlərarası əməkdaĢlığı Ģərtləndirən əsas aktorlardır və bunun 

nəticəsində münaqiĢələrin nizamlanması vasitəsi kimi müharibənin deyil, qarĢılıqlı müzakirələrin 

aparılmasında onların rolu danılmazdır(3). Liberallar beynəlxalq təĢkilatların özünün yaradılması isə 

təsadüfdən deyil, əməkdaĢlığın zəruriliyindən doğan bir proses olduğunu qeyd edirlər. 

Dövlət marağı amilini liberallar da qəbul edirlər lakin, realistlərdən fərqli olaraq onlar bu mara-

qların əməkdaĢlığa və birgə inkiĢafa yönəlməsi fikrini müdafiə edirlər. Bu sahədə də digər qayda, 

norma və adətlərin müsbət rolunun olmasına inanırlar. 

Liberalizmin yenilənmiĢ forması olan neoliberallar sistem təhlilində anarxiyanı qəbul edərək, 

əslində onun beynəlxalq norma və hüquqla məhdudlaĢdırıldığını qeyd edirlər. Liberallara görə 

beynəlxalq təĢkilatların səlahiyyətlərinin artması və əsas nizamlayıcı qüvvə olması səbəbindən 

gələcəkdə onlar dövlətləri üstələyəcəklər. Bu sahədə BMT, NATO, AĠ, BVF kimi qurumların artıq 

dövlətlərdən daha çox təsir imkanlarına malik olduğuna iddia edilir. 

Sonda nəticə olaraq Beynəlxalq münasibətlər sahəsində prosesləri bütünlüklə izah edə biləcək 

nəzəriyyənin olmadığının yenidən Ģahidi oluruq. Bütün nəzəriyyələrin əsaslı tənqidləri olduğunu 

görürük və bu da nəzəriyyələrin yenilənməsini Ģərtləndirən əsas amil kimi çıxıĢ edir. Hər bir 

nəzəriyyənin özünəməxsus yanaĢmaları olmasını nəzərə alsaq, onlardakı boĢluqların da fərqli ol-

masını anlamaq mümkündür. Ancaq ümumi olaraq Federalistlərin ―strukturu‖, Funkisionalistlərin və 

Ġntergovernmentalistlərin ―fəaliyyətini‖, Konstruktivistlərin ―ideya və istəklər‖ini, Realistlərin sis-

tem təhlili və amaraq amilini, Liberalların isə norma və qaydalarını birləĢdirikdə Avropa proseslərini 

və bütövlükdə dünya proseslərini anlaya biləcəyimiz və ən baĢdan yaratmağa çalıĢdığımız geniĢ 

pəncərəni əldə edə bilərik. 
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В статье «О некоторых национальных особенностях мировой дипломатии» исследуется 

процесс возникновения, становления и развития современной дипломатии. Автор справедли-

во подчеркивает, что дипломатия имеет многовековую историю, как и история человече-

ства. 

В статье анализируются дипломатические особенности и характерные черты таких 

стран, как: Англия, Германия, Франция, Италия, а также некоторых азиатских и арабских 

стран. 
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"Dünya diplomatiyasının bəzi milli xüsusiyyətlərinə haqqında" məqaləsində müasir 

diplomatiyanın yaranması, formalaşması və inkişafı prosesi araşdırılır. Müəllif haqlı olaraq 

vurğulayır ki,  diplomatiya bəşəriyyət tarixi kimi çoxəsrlik tarixə malikdir. 

Məqalədə İngiltərə, Almaniya, Fransa, İtaliya, eləcə də bəzi Asiya və Ərəb ölkələrinin 

diplomatik xüsusiyyətləri və xarakterik cəhətləri təhlil edilir. 
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emergence, formation and development of modern diplomacy. The author rightly emphasizes that 

diplomacy has a centuries-old history, like the history of mankind. 

The article analyzes the diplomatic features and characteristics of countries such as: England, 

Germany, France, Italy, as well as some Asian and Arab countries. 

Key words: diplomacy, international relations, negotiations, convention, peacefulness, coopera-

tion, state, relationship, intellect, reception. 

 

Современная мировая дипломатия имеет многовековую историю, как и история челове-

чества. Можно сказать, что история человечества – это и история дипломатии. Миллион лет 

до нашей эры, появились первые контакты людей, зачатки международных отношений, кото-

рые годами и веками стали оттачивать современное понятие «дипломатия». 

Спустя сотни лет из этих контактов и сношений людей появились первые зачатки шумер-
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ской письменности, потом знаменитый Закон Ману и, наконец, ХХ век сотворил Венскую 

Конвенцию. 

У каждого народа и государства есть свои особенности и отличительные черты в дипло-

матических сношениях, но всех их объединяет одно понятие – отношения между разными 

странами и народами, миролюбие и взаимопонимание, мирное сожительство и сотрудниче-

ство. 

В настоящей статье, нам  хотелось бы остановиться на некоторых особенностях нацио-

нальной дипломатии некоторых стран. 

Одной из старейших и опытнейших в современных международных отношениях является 

дипломатическая служба Великобритании. Следует отметить, что сотрудники Форин-офис 

(Министерство иностранных дел Великобритании) – это весьма образованные и высококва-

лифицированные люди. Их отличает интеллект, высокая культура элегантность, знание дела, 

которому они служат. Как правило, в Министерство иностранных дел Великобритании при-

нимают профессионалов и случайных людей там не бывает. 

Сотрудники Министерства постоянно в поисках новых способов и методов во имя до-

стижения поставленной перед ними цели. В их понимании в дипломатии нет мелочей. Любая 

сфера их деятельности должна служить интересам страны. И всѐ это ими достигается не 

только в ходе официальных переговоров, но также во время приѐмов, коротких незапланиро-

ванных встреч, во время посещения художественных выставок, театра, игры в гольф, теннис 

и т. д. 

В этих же целях, английские дипломаты широко используют семейные контакты, выезды 

на природу, совместные прогулки и т. д. 

В отличие от англичан, французские дипломаты ценят у партнеров знание французской 

культуры и искусства, очень ценят, если собеседники знакомы с мировой культурой, начиная 

от античности. 

Они очень восприимчивы к знанию французского языка и отрицательно реагируют, если 

собеседник в ходе беседы будет предлагать проспекты на английском и немецком языках. 

Для французов приглашение на ужин - это большая честь и они принимают его с благо-

дарностью. В то же время, опоздание на ужин на 10-15 минут для французов – норма. И, если 

Вас пригласили на ужин, то непременно следует приходить с подарками. Это могут быть: ви-

на дорогих марок, шоколадные конфеты и, если среди гостей будут женщины, то, непремен-

но, цветы. При этом следует помнить, что среди цветов не должны быть хризантемы, которые 

у французов считаются символом скорби. 

Во время встреч или бесед, официальных и неофициальных у французов не принято об-

ращаться по имени. Обычная форма обращения – «месье» и «мадам». 

Французы, несмотря на их демократичность, не любят формальностей, скажем, похлопы-

вание по плечу, как это часто употребляет президент США Д. Трамп, или же касаться руками 

собеседника. 

От французов отличаются итальянцы. Они любят обсуждать деловые, официальные во-

просы в неофициальной, непринужденной обстановке. Они стремятся вести переговоры с 

людьми равными или по положению, занимаемой должности или же дипломатическому ран-

гу. Например, временный поверенный в делах со своим коллегой по рангу, или же советник 

посла с советником другого посла и т. д. Итальянцам импонирует, когда во время беседы вы 

употребляете латинское выражение или афоризмы. 

В отличие от французов и итальянцев немцы очень точны, аккуратны и всегда соблюдают 

установленные место и время встречи. У немцев исключаются опоздания и задержки на 

предстоящие встречи и переговоры. У немцев не приняты формальные обращения, хорошо 
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воспринимают, когда к ним обращаются с учѐтом их титулов и рангов занимаемых в Мини-

стерстве иностранных дел в Германии, а также в посольствах в  зарубежных странах. Немцы 

ценят время  и поэтому во время деловых встреч, сразу начинают беседу 

Как видно из вышеизложенного, до сих пор мы вели разговор об особенностях в дипло-

матии Западных стран и  объектами были взяты в ведущих странах Европы: Великобритания, 

Франция, Германия и Италия. 

Ниже речь пойдѐт о дипломатических особенностях Востока. 

Одной из старейшин дипломатии Востока является индийская. 

Индийских дипломатов отличает высокий профессионализм, чувство достоинства и пат-

риотизм. Они с почтением и уважением относятся к собеседнику и требуют подобного отно-

шения к своей персоне. 

Характерная черта индийских дипломатов – это реализм, конкретность, отсутствие пу-

стословия и чванливости, большой практицизм, подчиненность всегда и во всѐм интересам 

своей страны. 

Особняком стоит дипломатия арабских стран. У них много общего, но есть и особенности 

каждой страны. У них общий язык, общая религия, психологический уклад. Вместе с тем у 

каждой арабской страны есть культ религиозных вождей. 

Арабских дипломатов отличает первоочередное внимание к арабским странам, привер-

женность идеи арабского единства (хотя бы внешне, на словах) 

Некоторые арабские дипломаты порою кажутся молчаливыми, но есть и словоохотливые, 

этим отличаются сирийские, египетские и некоторые другие. 

Их отличает, как правило, хорошее знание иностранных языков, организованность, 

стремление глубже узнать страну, с которой они имеют дело. 

Арабские дипломаты хорошо идут на контакты, очень гостеприимные. Но встречаются и 

такие моменты, как настороженность, недоверчивость. 

Следует подчеркнуть, что характерная особенность дипломатов всех времен и государств 

– это стремление вести дипломатические встречи, беседы, переговоры на должном уровне и 

на их основе достичь поставленную перед ними цель, во имя интересов своей страны. 

Каждая беседа дипломата, независимо от ранга требует высокого профессионализма и ни 

одна из них не повторяет другую, поскольку любая беседа имеет свои цели. И в этом аспекте, 

дипломат должен быть всесторонне подготовленным, иметь запас знаний и навыки ведения 

беседы. В свою очередь дипломатические беседы, по своей значимости делятся, на соответ-

ствующие категории и каждая из них имеет свою форму и свою цель. 

Всѐ начинается от первого знакомства, и какое впечатление вы оставите у собеседника. 

Вслед за этим наступает этап закрепления установленных контактов, расширения темы бесед 

и углубления связей. 

В процессе беседы, вы должны оказать на собеседника благотворное впечатление, чтобы 

он убедился в искренности вашей позиции, в стремлении понять точку зрения вашего прави-

тельства. 

Следует отметить, что весьма уместны беседы полуофициальные, в перерывах во время 

официальных переговоров. 

С учѐтом вышеизложенного беседы бывают следующие: 

- по официальному поручению руководства вашей страны или Министерства иностран-

ных дел с представителями страны пребывания; 

-  беседы по официальному приглашению руководства страны пребывания или МИД-а 

данной страны; 

- беседы с представителями страны пребывания по вашей просьбе или по их предложе-
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нию; 

-   беседы с представителями третьей стороны; 

-   беседы заранее незапланированные (случайные) при посещении выставок, театра и в 

других общественных местах; 

-    беседа непредусмотренные, когда тема беседы заранее не известна и т.п. 

Необходимо подчеркнуть, что в ходе беседы информация, которую вы сообщите собе-

седнику, должна быть достоверна. 

Важный момент то, что в ходе беседы вы должны приспособиться к манере собеседника. 

Не менее важно умение слушать собеседника, не перебивать его, дать возможность ему вы-

сказаться. В то же время вам необходимо подготовиться к контрответам, не спеша, обосно-

ванно и аргументированно. Главное не спешите, научитесь слушать собеседника. Карнеги 

советовал: «Будьте хорошими слушателями. Пусть больше говорит собеседник». 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аббасбейли А., Джафаров В. Дипломатический протокол. Б., 2005, 242 с. 

2. Аббасбейли А., Джафаров В., Гафаров З. Словарь дипломатических терминов. Б., 

2000, 162 с. 

3. Зорин В.А. Основы дипломатической службы. М., 1977, 327 с. 

4. Зонова Т.В. Дипломатическая служба Италии. М., 1195, 285 с. 

5. Казанцев Б.А. Дипломатическая служба Испании. М., 1984, 194с. 

6. Камбон Ж. Дипломат. М.,1945, 302 с. 

7. Ковалев А.Н. Азбука дипломата. М., 1954, 312 с. 

8. Попов А. Японская дипломатическая служба. М., 1990, 214 с. 

9. Матвеев В.М. Дипломатическая служба США. М., 1987, 311 с. 

10. Матвеев В.М. Британская дипломатическая служба. М., 1988, 299 с. 

11. Harr J.E. The Professional Diplomat. N.Y., 1969, 202 p. 

12. Feltham R.G. Diplomatic Handbook. N.Y., 1993, 219 p. 

13. Freeman C. The Diplomat‘s Dictionary W., 1997, 301 p. 

14. Thatcher M. The Downing Street Years. London., 1994, 213 p. 

15. Plischke E. Modern Diplomacy. N.Y, 2000, 317 p. 

  



14 
 

Afət GÜLƏLĠYEVA, 

dosent, Bakı Dövlət Universiteti 

Abdulkərim ABDULKƏRĠMOV, 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

“DEMOKRATĠYA”  TERMĠNĠNƏ  MÜASĠR  YANAġMALAR 

Məqalədə müasir beynəlxalq münasibətlərdə demokratiyanın mövcud durumu və onun inkişafı, 

demokratiya haqqinda müxtəlif yanaşma, konsepsiya  və ideyalar müasir dövlətlər üçün demokratik 

idarəetmənin vacibliyi təhlil olunur. 

Açar sözlər: Demokratiya, azadlıq, konsepsiya, insan hüquqları. 

 

 

Afet GULALIYEVA, 

associate Professor, Baku State University 

Abdulkerim ABDULKARIMOV, 

master, Baku State University 

 

MODERN  APPROACHES TO THE TERM "DEMOCRACY" 

The article analyzes the current state of democracy in modern international relations and its 

development, different approaches to democracy, concepts and ideas, the importance of democratic 

governance for modern states. 

Key words: Democracy, freedom, concept, human rights. 

 

Афет ГЮЛЬАЛИЕВА, 

доцент, Бакинский Государственный Университет 

Абдулкaрим АБДУЛКАРИМОВ, 

магистр, Бакинский Государственный  Университет 

 

СОВРЕМЕННЫЕ  ПОДХОДЫ К  ТЕРМИНУ "ДЕМОКРАТИЯ" 

В статье анализируется современное состояние демократии в современных 

международных отношениях и ее развитие, различные подходы к демократии, концепции и 

идеи, значение демократического управления для современных государств. 

Ключевые слова: демократия, свобода, концепция, права человека. 

 

Demokratiya sözün özü demos yəni ―xalq‖ və kratos ―hakimiyyət‖ demək olan yunan 

sözlərindən yaranır. Demokratiyanı ―xalq idarəsi‖ kimi müəyyən edirlər; baĢqa sözlə bu insanlar 

tərəfindən yaradılan və onların özlərinin riayət etməli olduqları qaydalar təyin edilməsi sisemidir.  

Demokratiya çoxları üçün tanıĢ söz olsa da, vaxtilə totalitar və hərbi diktatura rejimləri rəğbət 

qazanmaq üçün  bu anlamdan istifadə etməklə onun yanlıĢ baĢa  düĢülməsinə səbəb olmuĢlar. 

Lüğəvi tərifinə əsasən demokratiya ―xalqın hakimiyyəti‖dir, hansı ki, ali hakimiyyət xalqın əlindədir 

və xalqın özü və ya azad seçki əsasında seçilmiĢ təmsilçiləri tərəfindən idarə olunur. Azadlıq və 

demokratiya hər zaman eynimənalı Ģəkildə iĢlədilmiĢdir. Ancaq onları eyniləĢdirmək olmaz. 

Demokratiya azadlığı tərənnüm edən ideyalar və prinsiplər toplusu olsa da, uzun tarix boyu davam 

edən təcrübə və prosedurlardan təĢkil olunmuĢdur. Qısaca, demokratiya azadlığın  tərkib hissəsidir. 

Konstitusiyalı dövlətin əsasları, insan hüquqları və qanun qarĢısında bərabərlik demokratiyanın 

əsasını təĢkil edir. Demokratiya hakimiyyətin xalqa məxsus formasıdır və bu zaman xalq öz 

iradəsini seçdiyi Ģəxslərlə ifadə edir. Eyni zamanda heç bir kəs digərlərini öz Ģəxsi rəyi ilə hərəkət 
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etməyə məcbur etməməlidir.Liberalizmə görə müasir dünyada bir sosial hadisə kimi ram edilir,yəni 

onun qarĢisi alinir.Bu ilk növbədə liberal demokratik dövlətlərin sayının artması ilə baglıdır (1, s. 

48). 

Müasir Qərbi Avropa və Amerika siyasi ədəbiyyatında ―demokratiya‖ termininə bir neçə 

yanaĢma formalaĢmıĢdır. Bunlar aĢağıdakılardır 

1. Minimalistik konsepsiya. Bu konsepsiyanın nümayəndələri (Yozef ġumpeter, Vilyam Piker, 

Adam PĢevorski, Riçard Rosner) hesab edirlər ki, vətəndaĢlar seçki mexanizmi vasitəsi ilə idarəetmə 

aparatından öz hüquqlarını ―alırlar‖. Sadə vətəndaĢlar idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirə 

bilməzlər: Bunun üçün onların vaxt və lazımi bilikləri yoxdur və ümumiyyətlə, onların bir kütlə 

olaraq təsəvvürləri yoxdur ki, özləri nə istəyirlər. Konsepsiyada demokratik institutların rolu 

idarəçilik və hakimiyyət nümayəndələrinin müəyyən olunmuĢ vaxtda dəyiĢməsini reallaĢdırmaq 

kimi xarakterizə olunmuĢdur (4, s. 87). 

2. Ġnstrumental konsepsiya. Onun nümayəndələri (Entoni Doun, Qabriel Almond, Tolkott 

Parsons, Sidney Verba) demokratiyanı hüquqi normaların və vətəndaĢların istəklərinin cəmi kimi 

təsəvvür edirlər. Bu sistemi hüquqi normaların hakim olduğu cəmiyyət kimi təsəvvür etmək olar. 

Belə mexanizmin əsas funskiyası bərabərhüquqluluğu təmin etməkdir. Demokratiya cəmiyyətdəki 

müxtəlif qrupların maraqlarını balanslaĢdırmağa xidmət edərək ümumi tarazlığı saxlayır (5, s. 140). 

3. MəĢvərət konsepsiyası. Konsepsiya demokratik dövlətdə qərarların məĢvərət və debatlar 

vasitəsi ilə verilməsi fikrini müdafiə edir. Onun nümayəndələri sırasına Yurgen Xabermas, Con 

Elster, Emi Qutman, Denis Tompson daxildir. Konsepsiya siyasi sistemində informasiya açıqlığı 

prinsipinə əsaslanır. Bu elmi istiqamətdə amerikan politoloqu Con FiĢkinin də iĢləri mühüm  yer 

tutur. O qeyd edir ki, sosioloji sorğuların texnologiyası ictimai fikri hakimiyyətə lazım olan tərəfə 

yönəldir. Ona görə də, ―əsl demokratiya‖nı yaratmaq üçün seçilən nümayəndələrlə xalq arasında 

birbaĢa ünsiyyəti formalaĢdırmaq lazımdır.Lakin bu konsepsiyanı hakimiyyətin bütün pillələrindəki 

bütün orqanlara da aid etmək olmaz. Bütün qərarların qəbulu zamanı xalqla məĢvərətləĢmək 

struktukturun iflic olması ilə nəticələnər. RF BaĢ nazirinin keçmiĢ müavini Vladislav Surkov da 

müsahibələrinin birində qeyd etmiĢdir ki,  bütün qərarlarda hakimiyyət xalqla məsləhətləĢsə sistem 

faktiki iĢləyə bilməz və bunu demokratiyanın məhdudlaĢdırılması kimi anlamaq lazım deyil. Yəni, 

bu konsepsiyasının əhatə dairəsini aĢırı geniĢləndirmək cəhdi anarxiyaya səbəb ola bilir (6, s. 103). 

4. ĠĢtirak demokratiyası konsepsiyası. Konsepsiya vətəndaĢların idarəetmədə iĢtirakı ideyasına 

əsaslanır. Söhbət vətəndaĢların siyasi həyatla maraqlanması və seçki mexanizmi vasitəsilə ona təsir 

etməsindən gedir. Siyasi həyatda iĢtirak, həmçinin KĠV-də fəal olmaq, çap olunmaqla hadisələrə 

münasibətini bildirmək, məhkəmə çəkiĢmələri vasitəsi ilə yeni hüquqi normaların yaradılmasında 

iĢtirak kimi anlaĢılmalıdır. Onun nümayəndələri (Xana Arentd, Artur ġlezinger, Filipp ġmitter) 

birinci sıraya vətəndaĢ aktivliyini qoyurlar – insanların qərar qəbul etmək və bu qərara görə 

məsuliyyət daĢımaq bacarığının formalaĢması. 

5. Hüquqi konsepsiya. Bu konsepsiya demokratiyanı vətəndaĢ və konstitusiya azadlıqları kimi 

təsvir edir. Onun nümayəndələri (Qvido de Rudcero, Moris Oriu, Viktor Leontoviç) hesab edirlər ki, 

demokratiya yalnız o zaman güclü ola bilər ki, konstitusiya hüquqları vətəndaĢ hüquqları ilə 

tamamlansın. VətəndaĢ azadlıqları sistemi vasitəsi ilə cəmiyyətdə ―vətəndaĢ mədəniyyəti‖ qurulur: 

Ġnsanların Ģəxsi həyatının dövlətdən tam azadlığı. Lakin ―vətəndaĢ mədəniyyəti‖ insanların siyasi 

proseslərdəki iĢtirakını da inkar etmir, əksinə, onları fəal olmağa dəvət edir. Buna görə də, hüquqi 

konsepsiya nöqteyi nəzərindən demokratik cəmiyyətin yaradılması üçün ilk öncə konstitutiv 

hüquqları bərqərar etmək lazımdır. 

Demokratik sistemin əsasları sayılırlar: 

- Azad seçki mexanizminin tətbiq olunması, hakimiyyətin dəyiĢməsinin təmini; 

- Dövlətə əhalinin əksəriyyətinin fikrinin ifadə olduğu qurum kimi baxılması; 
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- ĠnkiĢaf etmiĢ ictimai sferanın mövculuğu: 

Siyasi qərarların qəbul olunmasının açıqlığı və onun üzərində KĠV nəzarəti; 

- VətəndaĢların dövlət institutlarının iĢində iĢtirakı, onların fəaliyyəti ilə maraqlanması; 

-VətəndaĢ hüquqları normalarının qəbulu, vətəndaĢın mülkiyyət toxunulmazlığının müqəddəs 

olması; 

- Hakimiyyətin bir-birindən müstəqil 3 qola ayrılması: qanunverici, icraedici, məhkəmə; 

- Azad məhkəmə hakimiyyətinin olması.      

 Yuxarıda sadalananların hamısı bir cəm olaraq Qərb politologiyasında ―liberal demokratiya‖ 

adlanır. Göstərilən konsepsiya anqlosakson siyasi fəlsəfəsində XVII əsrdə yaranmıĢdır. Liberal 

demokratiyanın əsas sütunları vətəndaĢların seçki mexanizmi vasitəsi ilə idarəetmədə iĢtirakı, siyasi 

güclərin bir-biri ilə mübarizəsinə əsaslanan siyasi həyatın açıqlığı, dövlətdən müstəqil olan KĠV-in 

mövcudluğu və muxalifətin məğlubiyyət halında hüquqlarının qorunmasına olan təminat sayılırdı. 

Bundan sonra liberal demokratiya nəzəriyyəsi üç modifikasiya ilə üzləĢdi. 

Birincisi, o vətəndaĢ cəmiyyəti nəzəriyyəsi ilə tamamlandı. Ġntibah dövründə qeyri-formal 

birliklər yaranmağa baĢladı: xüsusi salonlar, kafe, klublar, kitabxanalar, gizli cəmiyyətlər. XIX əsrdə 

onlar siyasi hərəkatlar, partiya və vətəndaĢ assosiasiyaları formasında leqallaĢdılar. Bunlar sonradan 

demokratik sistemin iĢləməsi üçün lazım olan ictimai sfera kimi qiymətləndirilməyə baĢladılar. 

Ġkincisi, ona sosial motiv əlavə olundu. XX əsrin əvvəllərində Qərbi Avropa ölkələrində sosial-

demokratik hərəkatlar formalaĢmağa baĢladı. Onlar vətəndaĢların iqtisadi azadlıqlarını 

məhdudlaĢdırmağı, müxtəlif iqtisadi  yollarla varlı təbəqənin qazancının bir hissəsini daha aĢağı 

təbəqədəkilərə yönəltməyi təklif edirdilər. Bu  kimi təkliflər dövlətin vətəndaĢalrın həyatına 

müdaxiləsinə qarĢı olan ―təmiz liberallar‖ın tənqidləri ilə üzləĢdi. Ancaq 1929-1933-cü illərin 

Böyük Depressiyası zamanı sosial-demokratların təkliflərini reallaĢdırmaq zərurəti yarandı. 

Beləliklə, liberal demokratiya sosial mexanizmlərlə tamamlandı. 

Üçüncüsü, ABġ və Qərbi Avropanın ictimai-siyasi fikrində ―demokratik dövlətlər birliyi‖ 

yaratmaq ideyaları formalaĢmağa baĢladı. Belə birliyi yaratmağın ilk cəhdi kimi birinci dünya  

müharibəsindən sonra Millətlər Liqasının fonunda görə bilərik. Ġkinci dünya müharibəsindən sonra 

ideyalar bir qədər də təkmilləĢdi. Ġctimai fikirdə birliyin iĢtirakçılarının hamısının əməl edəcəyi 

vahid kodeksin yaradılması zərurəti əmələ gəldi. ġimali Amerika və Qərbi Avropanın demokratik 

ölkələrinin AĠ və NATO kimi təĢkilatlarda birləĢdiyi bu birlik qeyri-formal olaraq ―Atlantika birliyi‖ 

adlanmağa baĢladı. 

Birliyin yaradılması istiqamətində ən mühüm addımlardan biri hərbi-siyasi blokların yaradılması 

və qismən də olsa müdafiə siyasətlərinin millələĢmədən uzaqlaĢması oldu. Lakin Qərbin demokratik 

ölkələri milli silahlı qüvvələrdən imtina etmədilər. Ancaq paralel olaraq onların strateji məsələlərdə  

məĢvərətləĢdiyi hərbi-siyasi institutlar yaranmağa baĢladı. Belə blokların yaradılması demokratik 

ölkələr arasındakı mümkün konfliktləri minimuma endirdi (3, s.656). 

Müxtəlif inteqrasiya proyektləri də polulyarlaĢmağa baĢlamıĢdı. Həmin birliklərin əsasını xarici 

ticarətin liberallaĢması prinsipi tuturdu (1, s. 188). Onlardan bəziləri (əsas da AĠ) siyasi-institusional 

elementlərlə tamamlanmağa baĢladılar. Dövlətlərarası inteqrasiya demokratik ölkələr arasında əsas 

komponentlərdən biri kimi baxılmağa baĢlanıldı (7, s. 230). 

BMT-nin Nizamnaməsində ―demokratiya‖ sözünə rast gəlinməsə də preambulasının ilk sözləri 

olan ―Biz, BirləĢmiĢ Millətlərin xalqları...‖ ifadəsi dövlətlərin suverenliyinin və hakimiyyətinin 

legitimliyinin mənbəyi kimi xalqın çıxıĢ etməsi qismində demokratiyanın fundamental 

prinsiplərindən biri əks olunub (9). 

Liberal demokratiya nəzəriyyəsində həmçinin insan hüquqları da mühüm rol oynamağa baĢladı. 

1940-cı illərin sonunda hər bir insanın əsas insan hüquq və azadlıqlarının müəyyən edən sənədlər 

qəbul edildi. Beləliklə, ―hüquqi müdafiə standartı‖ yarandı. Buna görə hər bir demokratik ölkənin 
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təmin etməli olduğu minimum sosial-siyasi hüquqlar dairəsi müəyyən oldundu. Tədricən Qərbi 

Avropa və ABġ-da alternativsiz liberal-demokratiyanın inkiĢaf modeli haqqında təsəvvürlər 

yaranmağa baĢladı. 

1970-ci illərin ―Neft Ģokları‖ ―Yeddilər qrupu‖nun yaradılmasına gətirib çıxartdı. Demokratik 

ölkələrin bu qeyri-formal birliyi onların maraqlarının uzlaĢdırılması üçün təĢəkkül tapmıĢdı. Onların 

ideyalarının möhkəmlənməsi 80-ci illərin sonunda sovet sisteminin böhranı ilə nəticələndi. Bu 

böhran libral-demokratik ideyaların daha effektiv olması ideyasını bir daha sübut etdi. 

―Demokratik dalğa‖ nın geniĢləndiyi dövrdə ,Ģəffafliq, dialoq və konstruktiv əməkdaĢlıq 

erasında ―açıq cəmiyyət‖ ideyaları və dövlətin demokratik inkiĢaf səviyyəsi ölkənin  qloballaĢma 

proseslərində səmərəli və mükəmməl iĢtirakının əsas inteqratorlarına çevrilmiĢdir (2, s.184). 

VətəndaĢ cəmiyyəti nəzəriyyəsi də yeni görünüĢ almağa baĢladı. XX əsrin əvvəllərində bu 

anlayıĢ dövlətlə iqtisadiyyatın yaxınlaĢması, sosial hərəkat və ictimai sferanın fəaliyyəti kimi baĢa 

düĢülürdü. XX əsrin ikinci yarısından etibarən isə onun mənası geniĢlənməyə baĢladı. ―VətəndaĢ 

cəmiyyəti‖ ideyası həmçinin könüllü kollektivlərin ümumi maraqların və ümumi dəyərlərin 

qoruması istiqamətindəki fəaliyyəti kimi anlaĢılmağa baĢladı. Milli dövlətlərin maraqlarının qlobal 

vətəndaĢ cəmiyyətinin maraqlarına tabe edilməsini iddia edən məktəblər formalaĢdı (10). 

 1980-ci illərdə ―qlobal idarəetmə‖ nəzəriyyəsinin yaranması digər problemlərin yaranması 

ilə nəticələndi. Liberal-demokratik ölkələrdə cavabı  uzun müzakirə obyekti olan sual verilməyə 

baĢladı. Bu nəzəriyyə milli dəyərləri, dövlət suverenliyini qoruyub saxlamağa mane olmayacaq ki? 

Çünki nəzəriyyədəki təkcə ―qlobal‖ sözü bəzilərində həyəcan təbilini çalmaq həvəsini artırırdı. 

Beləliklə, bu ideyaların fonunda qlobalistlərin və milli dövlətçilik ənənələrini qoruyub saxlamaq 

istəyənlər arasında fikir ayrılıqları dərinləĢməyə baĢladı. 

Qadınlar həmiĢə demokratik cəmiyyətin güclü tərəfi olmuĢlar. Demokratiya tələb edir ki, 

vətəndaĢların tələbləri eĢidilsin, müzakirə edilsin və qanunvericiliklə möhkəmləndirilsin. Qadınlar 

dünya əhalisinin yarısını təĢkil edirlər, buna görə də onların səsləri demokratik proseslərdə də 

eĢidilməlidir. Demokratik dövlət həqiqətən demokratik olmaq üçün qadınlara ehtiyac duyur, 

qadınlara isə demokratiya onlara və cəmiyyətə bərabərliyə nail olmağa mane olan qaydaları ləğv 

etmək üçün lazımdır. Ancaq demokratik hökümətin sayəsində qadınların maraqları təmsil oluna və 

səsləri eĢidilə bilər. Qadınlara qarĢı bütün diskriminasiya formalarının ləğv olunması haqqında 

Konvensiyanın VII maddəsində bir daha qadınların siyasi həyatdakı iĢtirakı məsələsi qaldırılmıĢdır: 

seçki və referendumlarda iĢtirak və seçilən bütün orqanlara seçilmək hüququ; hökümətin 

formalaĢmasında və siyasətinin həyata keçirilməsində iĢtirak, dövlət vəzifələri tutmaq, həmçinin 

bütün dövlət funksiyalarının icrasında olmaq hüququ. Qadınların demokratik proseslərdəki rolu 

BMT BaĢ Assambleyasının 2011-ci ildəki qətnaməsində də vurğulanmıĢdır. Burada qeyd olunur ki,  

qadınların kiĢilərlə bərabər hüquq və vəzifələrə sahib olması ümumilikdə dünyada bərabərliyin, 

sülhün, inkiĢafın, demokratiyanın möhkəmlənməsinə böyük tövhədir (11). 
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Müasir beynəlxalq münasibətlərdə həm dövlətlər, həm də analitiklər tərəfindən beynəlxalq 

məsələlərin həllində  ―yumĢaq güc‖ siyasətinin tətbiqinə geniĢ yer verilir. Bildiyimiz kimi dövlət 
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beynəlxalq arenada nüfuzlu mövqeyə malikdirsə, o yetərincə gücə sahibdir. Güc hər zaman 

beynəlxalq münasibətlərdə mərkəzi mövqeyə malik bir anlayıĢ olmuĢdur. Yəni cəmiyyətin hər 

sahəsinə sirayət etmiĢ və hər zaman mövcudluğunu sübut etmiĢdir. Amerikan siyasətçisi 

C.MaerĢeymer gücün beynəlxalq münasibətlərdə əsas faktorlardan biri olmasını belə ifadə etmiĢdir: 

―iqtisadiyyatda pul nədirsə, beynəlxalq münasibətlərdə də güc odur‖(5, s.123). Yəni iqtisadiyyatın 

mövcudluğu, inkiĢafı üçün pul nə dərəcədə önəmlidirsə münasibətlərin nizamlanması üçün də güc 

məfhumu bir o qədər vacibdir. 

Güc həm xarici siyasət təhlilərində, həm də beynəlxalq əlaqələr nəzəriyyələrində tez-tez istifadə 

olunan əsas anlayıĢdır. FormalaĢmıĢ olan güc faktoru beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələrində 

müxtəlif sferalardan izah edilmiĢdir. Məsələn, realistlər dövlətlərarası münasibətlər də ancaq gücü 

əsas vasitə kimi qeyd edirlər. Liberallar isə güc məfhumunun mövcudluğunu məhdudlaĢdırır, gücü 

beynəlxalq arenada əsas və yeganə amil kimi qəbul etmirlər. Onlara görə iqtisadiyyat və mədəniyyət 

kimi faktorları da nəzərə almaq lazımdır. Çünki müasir dövrdə bir çox dövlətlər iqtisadiyyat və 

mədəniyyət kimi amilləri əsas tutaraq dünya hegemonluğu uğrunda mübarizə aparırlar. Beynəlxalq 

münasibətlər ədəbiyyatlarında tez-tez istifadə olunan super güc, qüvvələr balansı, hegemon güc və s. 

kimi terminlərin ―güc‖ faktorundan  qaynaqlanması bu məfhumun əhəmiyyətli rol oynadığını bir 

daha ortaya çıxarır. 

Əsas olaraq gücün 3 forması ön plandadır : 1) sərt güc (hard power)  2) yumĢaq güc (soft power)  

3) ağıllı güc (smart power). Sərt güc dedikdə bir dövlətin xarici siyasətində hərbi və iqtisadi 

amillərin üstünlüyü nəzərdə tutulur. Dövlət öz maraqlarını və istəklərini reallaĢdırmaq məqsədilə 

digər dövlətə hərbi və eyni zamanda iqtisadi təzyiqdən istifadə edir. Bu gücün tərəfdarları qeyd 

edirlər ki, dövlətlər təhlükəsizliklərini təmin etmək və mövcudluqlarını qorumaq üçün ―sərt gücə‖ 

böyük miqdarda resurslar ayırır. Müasir dövrdə bir yandan sərt gücə üstünlük verilməsi, digər 

yandan ―yumuĢaq güc‖  tərəfdarlarının sayının artmasına baxmayaraq hər iki güc formasını yetərsiz 

hesab edənlərdə oldu. Onlar hər iki gücün ünsürlərini özündə birləĢdirən ―ağıllı güc‖ formasını üstün 

tuturlar(2, s.108). Ağıllı güc bir tərəfdən aktiv bir hərbi quruluĢun zərurriliyini vurğulayaraq, digər 

tərəfdən güclü ittifaqlara, təĢkilatlara ehtiyac duyur. Termin kimi 2007ci ildə elmi ədəbiyyatlara 

daxil olunmasına baxmayaraq, ABġ prezidenti T.Ruzvelt tərəfindən çıxıĢında istifadə olunmuĢdur. 

T.Ruzveltin ―soft talk, big stone‖ ifadəsi XX əsrdə adı istifadə olunmayan bir ağıllı güc sintezinin 

varlığını gösdərmiĢ oldu. 

Nəhayət çağdaĢ dövrdə nüfuzlu dövlətlər tərəfindən istifadə olunan güc formalarından biri də 

―yumĢaq gücdür‖. ―YumĢaq güc‖ terminin elmə gətirilməsi С.Nayın adı ilə bağlıdır. C.Nayın fikrinə 

görə, beynəlxalq münasibətlərdə uğur qazanmaq üçün dövlət həm yumĢaq gücdən, həm də sərt 

gücdən müəyyən normada istifadə etməyi bacarmalıdır. Bəzi tədqiqatçılar  yumĢaq güc anlayıĢını 

zəif dövlətlərə Ģamil edirlər. Ġdeal bir dövlət modeli üçün yumĢaq güc siyasətindən istifadə 

olunmalıdır. Bu siyasət müasir dövrün tələbləri nəticəsində yaranmıĢdır. Eyni zamanda bu siyasətin 

nəticələri uzunmüddətli xarakter daĢıyır. Yəni təbliğat, mədəniyyət, təhsil və s. vasitələrlə qarĢı 

dövləti uzunmüddət təsir dairəsində saxlamaq mümkündür. YumĢaq gücün əsas xarakterik 

əlamətlərindən biri də öz maraqlarını ümumi maraqlar kimi təqdim etmək imkanın olmasıdır. Lakin 

bu əlaməti həyata keçirmək və ya buna nail olmaq üçün dünya miqyasında həm mədəni, həm də 

siyasi  sahədə ön planda olmaq əsas Ģərtlərdəndir. C.Nay qeyd edir ki, dövlətin daxili və xarici 

siyasəti potensial yumĢaq güc mənbəyidir. Bir dövlətin daxilində, eyni zamanda beynəlxalq 

təĢkilatlarda və xarici siyasətində müdafiə etdiyi dəyərlər digərlərinin seçiminə birbaĢa təsir 

gösdərir. Dövlətlər qəbul etdiyi qərarlar, üstün tutduqları dəyərlərlə insanları özlərinə cəzb edə də 

bilər, yaxud əksinə özlərindən kənarlaĢdıra da bilər. 

QloballaĢmanın hegemonluq olduğu bir dövrdə böyük və kiçik bir çox ölkələr müxtəlif 

formalarda yumĢaq güc kampaniyaları baĢladıblar. Bu ölkələr içərisində yumĢaq güc siyasətinə ən 
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çox özünü həsr edən, aludə olan dövlətlərdən biri də Çindir. Pekin SSRĠ-nin süqutundan sonra 

dünya liderliyinə yumĢaq güc siyasəti ilə nail olmağa çalıĢır. 

Çin dünya siyasətində mühüm söz sahiblərindən biridir. Bu ölkənin tarixinə nəzər yetirsək qeyd 

edə bilərik  ki, XX əvvəllərindən ortalarına qədər ―faciəli vəziyyət‖ kimi xarakterize olunurdu(10, 

s.487). Çin həmin dövr üçün ağır sosial-iqtisadi cəhətdən geridə qalmıĢ ölkələrdən biri hesab 

olunurdu. Müasir dövrdə artıq dünyanın geosiyasi ağırlıq mərkəzi Asiyaya keçmək üzrədir. Bu 

faktla bağlı proqnozlar özünü ən azı, iqtisadi sahədə göstərir. Yaponiyanın ―iqtisadi möcüzələri‖, 

Çinin nəhəng iqtisadi yüksəliĢi, həmçinin «4 Asiya əjdahası və ya pələngi»in dünya iqtisadiyyatında 

rolunun artması əsas göstəricilərdir. Bütün bu göstəricilərin çoxluğu Qərbdə iqtisadi böhranın yeni 

bir Ģəraitinin yaranmasından xəbər verir. Yekun olaraq yəni, dünya siyasətində baĢda Çin olmaqla 

Asiya ölkələrinin çəkisi artır və mövqeləri güclənir. Sosializm çərçivəsində də Çinin iqtisadiyyatı 

müəyyən mənada inkiĢaf edirdi. Azad iqtisadi zonaların yaradılması, bazar iqtisadiyyatına keçid, ən 

əsası isə iki əks qütbü əhatə edən iqtisadi sistemin yanaĢı fəaliyyətinin təmin olunması qısa müddət 

ərzində ölkədə müsbət nəticələr vermiĢdir. Bir zamanlar iqtisadiyyatı çökmüĢ, borc içində olan Çin 

müasir dövrdə borc verən bir ölkə kimi qəbul olunur. ÇağdaĢ dövrün ―ġərq balinası‖ sürətli inkiĢafı 

ilə bir çox rəqiblərini geridə qoymuĢdur. ABġ-ın müasir dövr strateqlərindən biri Henri Kissincer 

Çinin əsasə göstəricilərini təhlil edərək belə qənaətə gəlmiĢdir ki, Çin yeni dünya nizamını quracaq 

beĢ əsas gücdən biri olacaq(8, s.251). Bu göstəricilərə Çinin yeni texnologiyalardan məharətlə 

istifadəsi, əhalisinin sayı, ərazisinin həcmi, həmçinin ucuz xammal mənbələrinə və əlveriĢli satıĢ 

bazarlarına sürətlə yiyələnməsi daxildir. Amerika analitiklərinin özləridə etiraf edirlər ki, Çin artıq 

müasir dünyanın geosiyasi mühitində ABġ-a rəqib ola biləcək dövlətə çevrilmiĢdir. 

Çin bu günləri siyasətinin mövcud olan əsas prinsipləri sülhü qoruyan bir ölkə imici yaratmağa 

xidmət edir. Xarici siyasətinin əsas prinsiplərinə daxildir : 

1. Azad inkiĢaf yollarının bərabərliyi ; 

2. QarĢılıqlı hörmət və suverenlik ; 

3. Sülh və təhlükəsizlik . 

Bu prinsiplər vasitəsilə ölkənin təcavüzkar məqsəd daĢımadığına beynəlxalq ictimaiyyəti 

inandırmaq, ölkəsinin hərbi münaqiĢələrə qarıĢmayaraq ancaq iqtisadi sahədə inkiĢaf yolunda 

maneələri aradan qaldırdığını diqqət mərkəzinə çəkməkdir. Müasir dövrün əsas xarakterik əlaməti 

olan qloballaĢmaya da Çin fərqli sferadan yanaĢır. Çin iqtisadi və siyasi qloballaĢmaya fərqli 

yanaĢır, eyni münasibət bəsləmir. Ġqtisadi qloballaĢmanın nəticələrindən çox məharətlə faydalanır və 

qloballaĢmanın bu növünü dəstəkləmiĢ olur. Siyasi qloballaĢmanı Qərb ölkələrinin onun daxili 

iĢlərinə qarıĢması cəhdi kimi qiymətləndirir. Bu fikrin arxasında Qərb dövlətlərinin Sincan-Uyğur 

Muxtar Rayonu, Tibet, Tayvan ilə bağlı məsələlərdə demokratiya və insan hüquqlarını pozmaqda 

günahlandırması dayanır. BaĢda Amerika olmaqla bir sıra Qərb dövlətləri bu ərazilərdə Çin 

hökuməti əleyhinə mübarizələrini müdafiə edirlər. Çin höküməti isə bu addımları onun inkiĢafına, 

dünyadakı iddialarına mane olmaq üçün istifadə edilən vasitələrdən biri hesab edir. 

Çinin xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biri Mərkəzi Asiyada yumĢaq güc inĢa etməkdir. 

Siyasi vasitə kimi hərbi manevrlər, ġanxay ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı, terrrora qarĢı birgə mübarizə, 

iqtisadi vasitə kimi Yeni Ġpək Yolu layihələri, sərbəst ticarət sahəsi və s. istifadə edir. Bu vasitələrlə 

yanaĢı Çin həmin regionda dil və mədəniyyətini yayan layihələr də  gerçəkləĢdirir. Çin Orta 

Asiyadan çıxan neft və təbii qazın ən böyük müĢtərisidir. Artıq çağdaĢ dövrdə Çin Türkmənistan, 

Özbəkistan , Tacikistan,  Qırğızıstan , Qazaxıstan və enerji daĢıyıcılarının ya tranzit ölkəsi, ya da 

layihədə ortağıdır. Bu göstərici də Çinin yumĢaq güc siyasətinin uğurudur. Regiondakı ―yumĢaq 

güc‖  inĢasının məqsədlərini bu cür ifadə etmək mümkündür : 

1. Regionda xüsusilə də Qırğızıstanda Rusiyanın yanacaq monopoliyasını dağıtmaq; 

2. Bu ölkələrə inteqrasiyanı gücləndirmək, müsbət bir Çin imicini yaratmaq ; 
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3. Bölgədəki uyğur Ģəxsiyyətini sıxıĢdırmaqdır. 

Çin müasir dövrdə ―yumĢaq güc‖ siyasətini həyata keçirən əsas dövlətlərdən biridir. Çin 

höküməti dünyada yumĢaq güc inĢası etməyə çalıĢır. Bu məqsədinə nail olmaq üçün əlbəttə ki, istər 

iqtisadi, istərsə də siyasi vasitələrdən istifadə edir. 2002-ci ildə Hu Jintao-nun hakimiyyətə gəlməsi 

ilə Çinin xarici siyasətində yumĢaq güc anlayıĢının tətbiq olunması siyasətçilərin gündəmində 

dayanan əsas məsələ idi. 2018ci ildə hakimiyyətə gələn Si Tszinpin də bu xəttin davamçısıdır. Çinin 

yumĢaq güc siyasətini ön planda saxlamasının əsasında onun 1970, 1980, 1990 cı illərdə təcavüzkar 

ölkə kmi tanınmasını, heç bir regionda baĢ verən problemlərlə maraqlanmayan, dövlətlərlə 

münasibət yaratmağı arxa plan da saxlamasını dəyiĢdirmək məqsədi dayanır(13, s.124). Çinin 

yumĢaq güc siyasəti gücləndikcə onun dünya ölkələrinin daxili siyasi proseslərinə müdaxlə 

imkanları da bir o qədər geniĢlənir. Bu siyasətinin nəticəsi kimi analitiklərin fikrincə Çinin əli Yer 

kürəsinin cənub hüdudlarına qədər uzanmağa baĢlamıĢdır. ġərq balinası yumĢaq güc siyasətilə 

yanaĢı, bir çox əməliyyatlarla demokratik rəqibəri üzərində təsir imkanlarını artırmağı planlaĢdırır. 

YumĢaq güc siyasətinin nəticəsidir ki, Çin hal-hazırda qızıl-valyuta ehtiyatlarının həcminə görə 

dünyada lider ölkədir. Rəsmi məlumatlara əsasən 2017-ci ildə bu məbləğ 3,95 trilyon ABġ 

dollarıdır. Çinin yumĢaq güc aludəçiliyinin digər bir göstəricisi yumĢaq güc siyasətinin əsas 

vasitələrindən biri olan ictimai diplomatiya üzrə çoxlu sayda tədqiqat mərkəzlərinin olmasıdır. 

Ümumiyyətlə ictimai diplomatiya yumĢaq gücün əsas qolu kimi beynəlxalq münasibətlərdə mühüm 

rol oynayır(4, s.115). ―Ġctimai diplomatiyaya‖ istinad beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlərarası 

əlaqələrdən sonra günbəgün artır. BaĢlıca məqsəd həm dövlətin milli maraqlarının beynəlxalq 

arenada təbliğ olunması, həm münasibətlərin qurulması və ya müəyyən nizama salınması, həm də 

nüfuza sahib olmaqdır. YumĢaq gücün bir qolu kimi ictimai diplomatiyanı müxtəlif vasitələrlə 

istifadə etmək mümkündür. Dövlət və hökümət təĢkilatları, özəl Ģirkətlər və s. ictimai 

diplomatiyanın funksiyalarını həyata keçirə bilər. Həmin bu qurumlar, təĢkilatlar, Ģirkətlər ictimai 

diplomatiyadan xalqın mədəniyyət və dəyərlərini yaymaq üçün, qarĢılıqlı mədəni əlaqələrin 

qurulması və inkiĢaf etdirilməsi üçün istifadə edir. Eyni zamanda son zamanlarda Çin jurnallarının 

ən böyük rəqəmsal kolleksiyanı olan CNKI saytında məqalələrinin əksəriyyətinin yumĢaq güc 

siyasəti ilə bağlı olmasıdır. Artmaqda olan iqtisadi və hərbi gücünü  Çin digər ölkələri koalisayalar 

yaradacaq qədər narahat etmək deyil də, yumĢaq güc siyasətinin vasitəsi kimi istifadə edir. 

Çinin daxili siyasətində artıq ―designed in China, manufactured in China‖ Ģüarı hakim 

olduğundan bu ölkə son illərin ―iqtisadi möcüzəsi‖ hesab olunur(7, s.96). Çin iqtisadi göstəriciləri 

ilə dünyaya yayılmağa və hegemonluğa can atır. Bu ünsürdə yumĢaq gücün vasitələrindən biridir. 

Çin siyasətində yumĢaq gücün mənbələrindən effektiv Ģəkildə istifadə edir. Qeyd etdiyim kimi, 

―yumĢaq gücün‖ əsas mənbələrindən olan mədəniyyət, Çin tərəfindən yumĢaq güc strategiyası 

çərçivəsində mühüm element kimi istifadə olunur. Çin xarici siyasətində yumĢaq güc siyasətini 

təbliğ edən, daima sülh və əməkdaĢlıq tərəfdarı olan bir ölkə imici yaratmıĢdır. Buna görə də 

müxtəlif regional və beynəlxalq təĢkilatlarda fəal rol oynamağa çalıĢır. Bu fəaliyyətinə həmçinin son 

zamanlar atdığı addımlar daxildir. Bu addımlar : 

1. ġimali Koreyanın nüvə silahı proqramını sonlandırmaq məqsədilə təĢkil olunan Altılı 

GörüĢmələr ( bu görüĢməyə Cənubi Koreya, ġimali Koreya, ABġ, Yaponiya, Çin və Rusiya aiddir ) 

iĢtirak etməsi ; 

2. Yaponiya ilə münasibətlərini inkiĢaf məqsədilə atdığı addımlar ; 

3. Ġranın nüvə siyasətinə dinc yanaĢmasıdır. 

Bölgədə inteqrasiyaya nail olmaq üçün isə yumĢaq güc siyasətinin əsas vasitəsi hesab olunan 

ictimai diplomatiyanı uğurla təbliğ edir. Uyğur məsələsinə gəldikdə isə bu məqsədlər içərisində 

demək olar ki, Çinin baĢlıca amalı məhz bu problemdir. Ölkənin ġərqi Türmənistan ilə bağlı siyasəti 

fərqlidir. Bu ərazidə hökümət qırğızlara və qazaxlara mühüm imtiyazlar verir, bu özü baĢlı-baĢına 
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uyğurlara qarĢı ayrı-seçkilik siyasətidir. Müxtəlif proqramlarla bu regiondan gələn tələbələr isə 

Çinin Uyğur Sincab bölgəsindəki universitetlərdə yerləĢdirilir. Yekun olaraq göründüyü kimi, Orta 

Asiya regionunda ictimai diplomatiya, yumĢaq güc siyasəti Çin üçün əhəmiyyətli xarici siyasətdir. 

Çinin yumĢaq güc strategiyasının əsas Ģüarı ―win-win‖ (qazanmaq-qazanmaq)dır. Çin bu Ģüarı 

Afrika ilə olan münasibətlərində də tətbiq edir. Belə ki, Afrika ölkələri ilə olan iqtisadi 

münasibətlərində ―qarĢılıqlı fayda‖ prinsipini ön planda saxlamağa çalıĢır(6, s.202). Bu addımın 

əsasən 2 səbəbi vardır. Ġlk olaraq yumĢaq güc strategiyası çərçivəsində Afrika ölkələri üzərində 

iqtisadi hegemonluqa nail olmaqdır. Daha sonra Afrika ölkələrində baĢda neft, qaz və digər 

ehtiyatlardan istifadə üçün bbu ölkələrdə bazarlar yaratmaq və tapmaqdır. Çin,Afrika ölkələrinin 

müstəqilliyini dəstəkləyərək, özünü müstəmləkəçi ölkələrdən ayırmağı üstün tutmuĢdur. Belə ki, Çin 

Anqola və Sudandan neft ehtiyatlarını, Qabondan və Zambiyadan mis, Konqodan və bir çox Afrika 

ölkələrindən taxıl ehtiyatıcını ödəyir. Buna qarĢılıq olaraq isə Çin Qərbin həyata keçirə 

biləcəklərindən daha uyğun Ģərtlərlə bu ölkələrdə infrastruktur formalaĢdırır və kömək etmək 

məqsədilə dəmiryol layihələrini reallaĢdırır. Bu layihələrində ən baĢında məhz  Tanzanya-Zambiya ( 

TAZAKA-dəmiryol xətti ilə bağlı) layihəsi dayanır. Pekin yumĢaq güc strategiyası çərçivəsində, 

Afrika ölkələri ilə müsbət əlaqələrin qurulmasına böyük diqqət yetirmiĢdir. Bu vəziyyətin ən vacib 

səbəbi iqtisadi artımın,yüksəliĢin əsasən Afrika qitəsindəki resurslardan asılı olması və Pekinin bu 

regionu siyasi manevr sahəsi kimi nəzərdən keçirməsidir. Afrika ölkələri ilə mövcud olan 

problemlər daim dövlətlərin diqqətini cəzb etmiĢdir. Hətta qeyd etməliyik ki, BMT Təhlükəsizlik 

ġurasının gündəliyində mövcud problemlərin 60% -dən çoxu Afrika ilə bağlıdır və eyni zamandan 

bu qitədə BMT TərəfdaĢlıq Qüvvəsinin 75% -dən çoxu iĢtirak edir. Çinin də BMT Təhlükəsizlik 

ġurasında daimi üzvlüyü Afrika ilə əlaqələrində ölkəyə əhəmiyyətli imkanlar təqdim edir. Hətta bəzi 

Çin universitetlərinin Afrikada filiallarının açılması gözlənilir. 

Beləliklə, Afrika daha uzun bir müddət Çinin kölgəsi altında inkiĢaf etməkdə olacaq. Çinin irəli 

sürdüyü lahiyələrlə, enerji siyasətlərinə məruz qalacaqdır. Son illərdə artıq Afrika ―Çinin ikinci 

qitəsi‖ adlandırılmağa baĢlandı. ÇağdaĢ dövrdə də MərakeĢ ilə baĢlayan Ruanda ilə davam edən 

Afrika geniĢlənmələri davam edir. Çin artıq bir neçə ildir ki, Afrikada ən böyük investordur. Pekin 

son illərdə Ərəb, Afrika və Asiya ölkələrinə yüksək miqdarda kredit verdi. Bundan əlavə, ölkə enerji 

təhlükəsizliyi və resursları zəngin olan Afrikadakı siyasi təsirini də artırmağa çalıĢır. Yüksələn 

iqtisadi xətlə inkiĢaf edən, iqtisadiyyatını geniĢləndirən Çin gələcək illərdə də Afrika siyasətlərini və 

investisiyalarını artırmağı hədəfləyir. Gələcəkdə də ―Çin-Afrika əməkdaĢlıq Formu‖nun cəmiyyətin 

digər sahələrində uğurla tətbiq olunması planlaĢdırılır. 

Müasir dövr üçün Çinin strateji xəttlərini ÇKP-nin XIX qurultayında təyin etdi və eyni zamanda 

bu qurultayda ölkənin 2050-ci ilədək qədər planlarını hazırlandı. Bu plan Çini "dünya liderləri 

arasında milli güc və beynəlxalq nüfuza" malik səviyyəyə çıxmasını hədəfləyir. Daha dəqiq qeyd 

etsək "dünya liderliyinə" iddia kimi ifadə etmək mümkündür(1, s.337). Çin üçün yumĢaq güc 

siyasəti yalnızca hərbi və təhlükəsizlik sahələri ilə məhdudlaĢmır. Bu siyasət ölkə üçün diplomatik 

vasitələrlə inkiĢaf etməkdə olan ölkələr kömək etməl, investisiyalar, bir çox beynəlxalq təĢkilatlara 

üzv olmağı ifadə edir. 

Yeni Zellandiyanın araĢdırmaçı-jurnalisti Ann-Mari Mredi Çinin ―yumĢaq‖ gücü ilə bağlı geniĢ 

və tam həcmli məruzə dərc etdirmiĢdir. Müəllif məruzəsində Çinin Yeni Zelandiyanın siyasi 

elitalarına gedib çıxan himayəçilik Ģəbəkələri qurması barəsində geniĢ yer vermiĢdir. Həmçinin 

Ann-Mari Mredi  qeyd edir ki, ―Çin sərmayəsi və ―yumĢaq güc‖lə bağlı digər təsir metodları 

Zambiya, Peru və Nepal kimi ölkələrdə seçkiqabağı kampaniyaya əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

göstərib‖. Müəllif Çinin hələ ki, öz maraqlarını iqtisadi çərçivədə saxlamağa çalıĢdığını vurğulayır. 

Lakin bir tədqiqatçılar isə əksinə onun strateji planlarının daha təhlükəli idoeloji hüdudlara çatdığı 

barədə xəbərdarlıq edirlər. Ümumiyyətlə Çin liderləri uzunmüddətli oyun oynayırlar. Çin yumĢaq 
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strategiyadan istifadə edərək riskdən qaçmağa çalıĢır, iqtisadi əlaqələrin və təsirin 

möhkəmlənməsinə kömək edən sabitliyə üstünlük verir. 

Çinin yumĢaq güc siyasətinin geniĢləməsi, bir çox ölkələr ilə təmasları, Çinin inkiĢaf etməkdə 

olan ölkələr üçün alternativ bir investisiya mənbəyi olan "açıq olan strategiya" ilə baĢladı. 2008-ci 

ildə baĢ verən qlobal maliyyə böhranı Çinin bu  strategiyasını geniĢləndirməyə imkan verdi. 

Ümumiyyətlə Çin dünyada ən çox nüfuza sahib olan, ikinci geniĢ iqtisadi gücə malik, ordusunu 

modernləĢdirmək üçün ən çox sərmayə qoyan beynəlxalq aktordur. Çin özünü qloballaĢmanın və 

iqtisadi inteqrasiya lideri kimi təsvir etməyə çalıĢır. Bu addımı atmaqla Çin bəlkə də beynəlxalq 

arenada liderliyini sübut etmək isdəyir. Bu hədəfinə nail olmaq üçün isə o, yumĢaq gücünü iki dəfə 

artıraraq, digər ölkələrə tam təsir göstərə bilmə qabiliyyətini istifadə edir. Müasir dövrdə Çinli 

liderlər tərəfindən yumĢaq güc siyasətinin əsas vasitəsi kimi  təqdim olunan  ―Bir yol, bir kəmər‖ 

(One Belt One Road – OBOR) layihəsi Çini dövlətlər üzərində təsir gücünü artırmaqda əhəmiyyətli 

rol oynamıĢdır. 2012-ci ildə Groningen Universitetindən verilən məlumatları istifadə edən 

McKinsey analitikləri qlobal iqtisadi ağırlıq mərkəzini təsvir edən bir xəritəsi hazırlandı. Xəritəyə 

diqqət yetirdikdə qeyd edə bilərik ki, ağırlıq mərkəzi Ġkinci Dünya müharibəsindən sonra 

Atlantikdən Amerikaya keçmiĢ, 1960-1990-cı illər arasında, ġimali yarımkürənin qərb hissəsində, 

2000 ilinin bütün istiqamətləri tamamilə dəyiĢdi və çəki tamamilə Çin tərəfinə döndü. J.Nayın  ―Is 

the American Century is Over?‖ kitabında da qeyd etdiyi kimi, güc Qərbdən ġərqə köçürülür. Buna 

da  Asiyanın dirilməsi və ya qaytarılması kimi deyilə bilər. Həmçinin müəllif düĢünür ki, mədəni, 

daxili və xarici siyasi dəyərlər dövlətin maraqlarına deyil, vətəndaĢ cəmiyyətinin ruhuna 

çatdırılmalıdır. Çin hökuməti konkret tarixi mərhələdə dövlətin iĢində olan məqsədlərə nail olmaq 

üçün bu konsepsiyanı istifadə edir, yəni vətəndaĢ cəmiyyətini hər zaman arxa planda saxlamağı 

üstün tutur. 

Çin sərhəd problemlərinin həllində yumĢaq güc siyasətindən istifadə edərək 1960-cı il Birma, 

Nepal, Monqolustan və Əfqanıstan ilə mövcud olan sərhəd ziddiyyətlərini həll etdi. Bununla yanaĢı 

son illərdə Qazaxıstan, Ġran və Tacikistan ilə olan sərhəd problemlərinə son qoydu. 2000-ci ildə isə 

Vyetnamla ilə Beibu körfəzinin sərhədlərinin müəyyənləĢdirilməsi, münasibətlərin nizamlanması 

məqsədilə müqavilə imzalamıĢdır. Son illərdə Çin xarici siyasətində hərbi gücdən çox yumĢaq 

gücün tətbiqinə geniĢ yer ayırmıĢdır. Xarici siyasətini ―sülhməramlılıq‖ adı ilə nümayiĢ etdirməsi 

onun yumĢaq gücünün sadəcə sübutlarından biri, eyni zamanda bu siyasətin tətbiq olunmasına təkan 

verən addımlardandır. ÇXR-in yumĢaq güc strategiyasının hədəflərindən biri də ölkələri iqtisadi 

cəhətdən cəzb etməklə regionda nüfuzunu daha da artırmaqdır. Bu hədəfinə nail olmaq üçün Çin 

ixracatının ən çoxunu Qərb ölkələri ilə etməyi üstün tutur. Bununla yanaĢı idaxılını əsasən Asiya 

ölkələri ilə edir. Bu baxımdan, Çin bölgənin xalqlarına qarĢı yumĢaq gücünü istifadə edir. Beləliklə, 

güvən imacı yaratmaqla Çin xarici investorları öz ölkəsinə cəzb etməyi bacara bilmiĢdir. 

YumĢaq güc siyasətini tətbiq edən ölkələr içərisində ən nüfuzlu Çin olmasına baxmayaraq, onun 

bu siyasətini məhdudlaĢdıran amillər mövcuddur. Bildiyimiz kimi, yumĢaq güc siyasətinin əsas 3 

göstəricisi var : 1.mədəniyyət 2.siyasi dəyərlər 3. xarici siyasət . Çin müasir dövrdə iqtisadi  və 

mədəni gücünü nümayiĢ etdirib, ancaq siyasi cəhətdən o qədər də ciddi addımlar atmıyıb. Bununla 

yanaĢı digər mühüm amillər sırasında : 1) millətçilik  2) Çinin vətəndaĢ cəmiyyətindən istifadə 

etmək istəməməsi xüsusilə fərqlənir(14, s.132). Müasir dövrdə Çin siyasətində ―Çin arzusu‖ adlı 

ümumbəĢəri müraciətin təsiri zəifləyib. Səbəb isə Çinin strategiyalarının Cənub Çin Dənizi və 

həmçinin qonĢu ölkələri düĢmənə çevrilməsi ilə nəticələnməsidir. Yəni məsələn Çin mübahisəli 

adalarla bağlı Filippinə güc tətbiq etməsi onun yumĢaq güc siyasətini məhdudlaĢdırır.Məhz bu 

səbəbə görə də Çin mədəniyyətini yayması üçün yaratdığı Konfutsi institutu bu regionda böyük uğur 

qazana bilməz.Ġkinci amil isə qeyd etdiyim kimi vətəndaĢ cəmiyyətini qəbul etməməsidir. Çin 

yumĢaq güc siyasətinin formalaĢdırılmasında və tətbiq olunmasında əsas dayaq kimi vətəndaĢ 
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cəmiyyətinin mövcudluğunu qəbul etmir. Çin bu siyasətdə tam nüfuz sahibi olmaq istəyirsə ölkə 

daixilində və xaricində yeritdiyi siyasəti yenidən iĢləməli, nizamlamalı və vətəndaĢ cəmiyyətinin 

əsas mənbə kimi qəbul etməlidir. Ölkə millətçilikdən əl çəkmədiyi təqdirdə yumĢaq gücü həmiĢə 

məhdud qalacaq. 

Çinin ―yumĢaq güc‖ siyasətinin məhdud tərəfləri ilə yanaĢı müsbət nəticələri də çox olmuĢdur. 

Ölkənin həyata keçirdiyi yumĢaq güc siyasətinin nəticəsidir ki, Çin dili və mədəniyyəti yüksək 

səviyyədə inkiĢaf etmiĢ, son zamanlarda isə öyrənilmək istənilən bir ölkə halına gəlmiĢdir. Necə ki, 

Qərbin, xüsusilə də ġimali Amerikada seçilmiĢ universitetlərində Çinli tələbələr çoxluq təĢkil edir, 

eyni zamanda Qərbin tələbələri də Çin də ən yaxĢı universitetlərində təhsil alırlar. Eyni zamanda Çin 

dünyanın ən böyük iqtisadi bazarı hesab olunur və bir çox ölkələrin iĢləmək istədəyi bir ölkəyə 

çevrilmiĢdir. Beynəlxalq münasibətlərdə yumĢaq güc siyasətini son zamanların ən aktual mövzusu 

olmağını nəzərə alaraq qeyd edə bilərik ki, Çin 1990-cı illərin əvvəllərindən bu siyasətin əhəmiyyətli 

araĢdırılmasına baĢlamıĢdır. 2008-ci ildə Pekin Olimpiyadaları, Konfutsi Ġnstitutları və Shanghay 

World Expo kimi elementlər Çinin yumĢaq gücünün artmasına səbəb oldu(11, s.196). Müasir dövrdə 

Çinin baĢlıca məqsədi yumĢaq güc siyasətini tətbiq ilə inkiĢafını təmin etməklə yanaĢı sərhəd 

problemlərini həll etməkdir. Konfutsi ideologiyasına əsaslanan Çin mədəniyyəti, qlobal rəqabətdə 

istənilən nəticəyə nail olmaq üçün, həmçinin yüksələn güc imicini təkmilləĢdirmək məqsədilə 

ictimai diplomatiya və xarici siyasət vasitəsilə mövcud olan cazibəsini istifadə edərək sərhəd 

problemlərini həll etməyə çalıĢır. Çin beynəlxalq arenada layiq olduğu mövqeyə sahib olmağı, 

ölkənin daima cazibə mərkəzində olmağı, eyni zamanda qlobal siyasətə təsir edə biləcək yumĢaq 

güc siyasətinin mənbələrinə sahibdir. 

―ġərq balinasının‖  hərbi və iqtisadi güc ünsürlərinə əsaslanan ―sərt gücünün‖ ön planda olması 

ilə yanaĢı ölkənin həmçinin də Asiya, Afrika və Latın Amerikasına qədər uzanan bir coğrafiyanı 

əhatə edən ―yumĢaq güc‖ siyasəti də diqqəti cəlb edir. Bəzi analitiklərin fikrincə, Çin yumĢaq güc 

siyasətinin mənbələrinə malik olmasına baxmayaraq qloballaĢmanın hökmran olduğu bir dünyada 

bu siyasətin ünsürlərini kifayət qədər tətbiq edə bilmir. Lakin yumĢaq güc parametrlərini nəzərə 

alaraq, Çin yüksək rəqabət mühitinə əsaslanan qlobal sistemdəki məhdudiyyətlərə baxmayaraq,bu 

siyasəti qətiyyətlə formalaĢdırmağa çalıĢır. Çinin bu strategiyaya nail olması və hədəfinə çatması 

üçün uzun bir yola ehtiyacı var. 
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Böyük tarixi dövr ərzində müstəmləkə qitəsi olaraq tanınan Afrika müasir dövrümüzdə 

geosiyasi səhnədə mühüm əhəmiyyətli zonaya çevrilmiĢdir. Zəngin təbii ehtiyyatlar,dinamik artım 

göstərən iqtisadiyyat,sürətlə artan əhali ―Qara qitə‖nin dünyada mövqeyini müəyyənləĢdirən 

amillərdir. Dünyanın bütün təbii ehtiyyatlarının 30%-i Afrikanın payına düĢür.Proqnozlara görə 

2020-ci ilədək Afrikada neft hasilatı 900 milyon-1 milyard ton olacaq, 2023-cü ildə Afrika ÜDM 

həcminə görə ġərqi Avropa, 2039-cu ildə isə Latin Amerika səviyyəsinə çatacaq. 

Unutmaq lazım deyil ki, bu gün dünyada populyar olan və hələ də davam edən ―Ərəb baharı‖ 

məhz ġimali Afrika ölkələrində baĢlamıĢdır.Ərəb ölkələrində diktatorların bir-birinin ardınca 

devrilməsi,yeni qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi,iqlim dəyiĢiklikləri, su çatıĢmazlığı, iĢsizlik, 

nəhayət mirasiya problemləri də bu regionda baĢ vermiĢdir. Son illər Yaxın ġərq ölkələrində və 

Afrikada silahlı münaqiĢələrin artması və Avropaya kütləvi köçün baĢlanması quraqlıq, sel və 

daĢqınların statistikasındakı yüksəliĢlə bilvasitə bağlıdır. Belə ki, bu ölkələrdə urbanizasiya prosesi 

güclənmiĢ və nəticədə və nəticədə vətəndaĢ müharibələri və kütləvi köç prosesi baĢlamıĢdır. Məhz 

miqrasiya-miqrant problemi hal-hazırda nəinki, Avropanın, ġimali Avropanın, hətta dünyanın əsas 

problemlərindən birinə çevrilmiĢdir. 

Əsrlər boyu sivilizasiyalar problemi, onların gələcəyi və qarĢılıqlı əlaqəsi planetin ictimai-siyasi 

həyatında və ictimai elmlərdə ön plana çıxmıĢdır. Qlobal bir mədəniyyət kimi baĢa düĢülən müasir 

insanlıq tarixi dövrlərin gözlənilməz gediĢat və faciələrində zəngin olan ən çətin mübahisəli 

məsələlərdən biridir. Son əsrlərdə hakim olan sənaye sivilizasiyasının təməlləri dağılır, yeni post-

sənaye mərhələsinə qədəm qoyulur. 

Ġkinci Dünya müharibəsinin sona çatması Avropa hökmranlığının dövrünün baĢlanğıcıdır. 

Beynəlxalq münasibətlər qeyri-Avropa dünyasının artan təsirini yaĢamağa baĢlamıĢdır. Bu dövrdə 

Afrika dövlətləri müstəqillik qazanmıĢ və bir-biri ilə əlaqələrini möhkəmləndirmiĢdirlər."Soyuq 

müharibənin" sonu Afrika dünyasındakı vəziyyəti əsasən müəyyən edirdi: Sosialist blokun 

dağılmasından sonra Afrika ġərqlə Qərb arasındakı qarĢıdurma hadisəsini dayandırdı.Aparıcı 

qüvvələrin xarici siyasət koordinatlarının sistemində strateji əhəmiyyəti itirilmiĢ və bu ölkələrin 

Afrika ölkələri ilə siyasi və iqtisadi əməkdaĢlıq təcrübəsi yenidən nəzərdən keçirilmiĢdir. 

90-cı illərin sonundan etibarən Afrika getdikcə Avropa Ġttifaqının qlobal prioritet regionlarından 

birinə çevrilir.Avropalı siyasətçilərin keçmiĢdə olduğu kimi bu gün də bir siyasi müttəfiq və 

potensial iĢ ortağı kimi Afrikaya baxmağa baĢlayır (3, s.49). 

Miqrasiya qanunvericiliyi və miqrasiya siyasətinin öyrənilməsi və Avropa Ġttifaqının  

strategiyasının əsası olaraq aĢağıdakıları əhatə edir: 

- hüquqi sahədə geniĢlənmə; 

- beynəlxalq diqqətin insan haqları məsələlərinə yönəldilməsi.Təbii ki, bu, azad hərəkət 

hüququna daxildir; 

Bu gün miqrasiya problemi bu gün dünyada ən aktual məsələlərdən biridir. Miqrasiya yalnız 

coğrafi bir hərəkət olaraq deyil, cəmiyyətin bütün istiqamətlərinə təsir edən bir sosial-iqtisadi 

fenomen olaraq nəzərdən keçirilməlidir.Maslow'un iearxiyasından da göründüyü kimi, insanın ən 

əsas ehtiyacı yemək, içmək və mənzil olduğu üçün , iĢsizlik miqrasiyanın əsas səbəbi ola bilər. 

Miqrasiya siyasəti bir çox dövlətlərin tarixində aparıcı rol oynayır, çünki: 

- miqrasiya yeni torpaqlarda məskunlaĢma və daimi yerləĢmə ilə bağlıdır; 

- miqrasiya məhsuldar əmək qüvvələrin inkiĢafına təsir göstərir; 

- miqrasiya müxtəlif xalq, din, irqlərin formalaĢmasına və bir-birinə qarıĢmasına təsir göstərir 

(1, s.21-21). 

ġimali Afrikada miqrasiya və onun tənzimlənməsi problemləri dünyada kəskin siyasi 

müzakirələrə çevrilərək hal-hazırda məsələyə dair hərtərəfli araĢdırma aparılır. Miqrasiya əhalinin 

əsas problemlərindən biridir və təkcə insanların sadə mexaniki hərəkətləri kimi deyil, sosial və 
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iqtisadi həyatın bir çox aspektlərinə təsir edən mürəkkəb bir proses kimi qəbul edilir. Son illərdə 

miqrasiya müəyyən bir etno-sosial və etno-siyasi xarakter daĢıyarkən yerli ictimaiyyətin həyatında 

düzəliĢlər edir, suveren dövlətlərin siyasətlərini təsir edir və modifikasiyaya məruz qalır. XX əsrin 

sonuna qədər əvvəlcədən mövcud miqrasiya növləri, turizm, servis sahələrini əhatə edirdisə, indi bu 

proses daha çox siyasi məsələlərdən doğur. XXI əsr ərzində miqrasiya axınının sıx geniĢləndirilməsi 

müĢahidə olunmuĢ və miqrasiya bütün geniĢ miqyaslı problemlərin tərkib hissəsi hesab edilmiĢdir. 

Miqrasiya siyasətinin beynəlxalq tənzimlənməsinə yeni yanaĢmalar tələb edilir ki, bu da miqrasiya 

idarəçiliyində iĢtirak edən beynəlxalq subyektlərin maraqlarının balansını təmin etməsinə Ģərait 

yaradır. Eyni zamanda, miqrasiyanın təsiri ilə bir çox ölkənin və regionun əhali tərkibi dəyiĢir və 

ölkə daxilində sərmaye və sahibkarların axını da onunla bağlıdır. Miqrasiya güclü bir mədəniyyət 

komponentinə malikdir, çünki onun təsiri ilə əvvəllər mono-etnik olan bir çox icma çoxmillətli olur 

(2, s.11). Donor dövlətləri ilə miqrant dövlətlər arasında daha effektiv əməkdaĢlıq üçün miqrasiya 

siyasətinə yeni yanaĢmalar labüd olduğunu tələb etdi. Qeyri-leqal miqrant axınının kəskin artdığı 

Avropada hazırda yaranmıĢ vəziyyət BMT tərəfindən "Ġkinci Dünya müharibəsindən sonra dünyada 

ən böyük qaçqın böhranı hesab olunur. Çünki qitəyə üz tutanların əksəriyyəti hazırda münaqiĢələr, 

daxili müharibələri, terrorizm, xaosun hökm sürdüyü ölkələrdə yaĢayıĢ Ģəraiti və humanitar 

vəziyyətin kəskin pisləĢməsi ilə əlaqədar evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalanlardır. 

Müasir Avropa cəmiyyətində bir çox Avropa Ġttifaqı ölkəri üçün kifayət qədər böyük miqrasiya, 

qaçqın və məcburi köçkünlər də daxil olmaqla, miqrasiya  ən kompleks peoblemlərdən biridir.  Belə 

bir Ģəraitdə miqrasiya probleminin artması Avropa dövlətləri üçün əsil "barıt çəlləyinə" çevrilmiĢdir. 

AĠ ölkələri miqrantların köçürülməsi və inteqrasiyasına böyük miqdarda mailyə sərf edir, həmçinin 

qeyri-qanuni miqrantların öz vətənlərinə qaytarılması ilə bağlı xərcləri ödəyirlər. Miqrasiya və onun 

tənzimlənməsi prosesi dünyada kəskin siyasi müzakirələrə çevrilməsi və bu problemin dərindən 

öyrənilməsi vacib amillərdəndir. Miqrasiyanın ölkənin sosial-iqtisadi və siyasi proseslərində əsas 

əhəmiyyəti Avropa Ġttifaqı dövlətlərinin nümunəsində tam aydın göstərilmiĢdir. Beynəlxalq əmək 

miqrasiyası üçün ən vacib mərkəzlərdən biri də Avropa hesab edilir (4, s.54). Digər bir məsələ AĠ 

üzv ölkələrinin xalqlarının yeni immiqrasiya siyasətinə yanaĢmasıdır. Son illərdə Avropada irqçilik 

və xarici düĢmənçilik gücləndirildi və siyasi partiyalara bu istiqamətdə dəstək verildi. Bu müddət 

ərzində qlobal iqtisadi böhranın təsiriylə iĢ tapmaqda çətinlik çəkən avropalıların immiqrantları 

problemin memarı olaraq görürlər. Yeni siyasət nəticəsində bəzi AĠ ölkələrinə qəbul ediləcək qaçqın 

sayının artması, bu ölkələrdə din və irqi ayrı-seçkiliyi təĢviq edən qrupların fürsətdən istifadə edərək 

aktivləĢməsi, siyasi partiyaların isə daha çox ictimai dəstək almaq üçün təbliğat kampaniyalarını bu 

düĢüncə tərzi üzərinə qurmasına yol aça bilər. Göründüyü kimi, Avropa qısa zamanda 

immiqrantların problemini həll etməkdən tamamilə uzaqdır. 

ġimal-Cənub xətlərinin miqrasiya prosesləri getdikcə çoxaspektli fenomendən transmilli 

korporasiyalar Ģəbəkəsinin geniĢləndirilməsi, qloballaĢma, müharibələr və müxtəlif münaqiĢələrin 

əmək bazarında dəyiĢikliklər nəticəsində kompleks halına çevrilir. Siyasi qeyri-sabitlik, müxtəlif 

fraksiyalardan təcavüz, dini və etnik ayrı-seçkilik, vətəndaĢ müharibələri məcburi miqrasiyanı  

formalaĢdıran əsas amillərdən biri kimi xaraktrizə olunur.Eyni zamanda, yoxsulluq və iĢsizlik 

könüllü miqrasiyanın əsas səbəblərindəndir (5, s.14-16). 

ġimali Afrika ölkələrindən xaricə miqrasiya əsasən iqtisadi, sosial, siyasi amillərlə bağlıdır: 

- ġimali Afrika ölkələrindən Avropa Ġttifaqı ölkələrinə miqrasiya axınları, son illərdə onların 

keyfiyyət və kəmiyyət təhlili üzrə gələcək tədqiqatların aparılması; 

- ġimali Afrikanın və Avropa Ġttifaqı ölkələrinin sosial-iqtisadi nəticələrini və miqrasiya 

axınının təsirini müəyyən etmək; 

- ġimali Afrika ölkələri və Avropa Ġttifaqı ölkələrinin miqrasiya siyasətinin hüquqi 

qiymətləndirilməsinə qanunsuz miqrasiyanın qarĢısının alınması üçün metodlar təyin edilməsi 
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vacibdir. 

Yaxın ġərq və Afrikanın dağıntı bölgələrinin sakinləri, tez-tez  Əlcəzayir, MərakeĢ, Tunis, 

Misir, Liviya və digər ölkələr vasitəsilə Avropanın daha firavan ölkələrinə köç etməyə 

çalıĢırlar.Buna görə də ġimali Afrika tranzit miqrasiyası baxımından əhəmiyyətli bir bölgə olaraq 

xarakterizə olunur. Tranzit miqrasiya-milyonlarla qeydiyyata alınmamıĢ əmək miqrantlarının, 

qaçqınların və insan alverindən zərər çəkmiĢ Ģəxslərin ümumi sayıdır. Bu gün AĠ-ə üzv dövlətlərinin 

xüsusiə diqqəti buraya daxil olmaq istəyən miqrantl və qaçqınlar üçün əsas tranzit sahəsi olaraq  

Cənub sahillərinə, və Aralıq dənizinə yönəlmiĢdir. 

Onu da vurğulamaq yerinə düĢər ki, XX əsrin ortalarına qədər Avropa digər qitələrə miqrant 

göndərən bir bölgə idi. 1815-1930-cu illər ərzində təxminən 50 milyon Avropalı evini tərk edərək 

Yeni Dünyaya köç etmiĢlər. Hər onillikdə ölkə xaricinə daimi yaĢayıĢ üçün köç edənlərin sayı 

Avropanın ümumi əhalisinin 5% -ni təĢkil edirdi.Ġkinci Dünya müharibəsindən sonra vəziyyət 

sürətlə dəyiĢməyə baĢladı. 1960-cı illərdə Avropa ölkələrində yaĢayan xarici miqrantların sayı 

(Avropa ölkələri arasında daxili miqrasiya daxil olmaqla) 14,4 milyon nəfər idi (ümumi əhalinin 

3,5% -i), 2015-ci ilə qədər isə 54 milyona çatmıĢdır ki,bu da ümumi əhalinin 5% -ini təĢkil edirdi. 

Avropa ilə ġimali Afrika dövlətləri arasında əmək miqrasiyası sahəsində əlaqələr təkcə regional 

birlik çərçivəsində deyil, həmçinin  ikitərəfli saziĢlər əsasında qurulmaqdadır. Ġki əsas regionlararası 

inteqrasiya layihəsi - Aralıq dənizi Birliyi və QonĢuluq Siyasəti heç də əmək miqrasiyası 

məsələlərini tənzimləmir. Lakin, belə razılaĢmaların yekunlaĢmasına, əmək miqrantlarının sayı 

durmadan artmaqda davam edir və bu müqavilələri təhlil etmək isə məntiqsizdir. Gözlənilir ki, yaxın 

illərdə ġimali Afrikadan gələn əmək miqrantlarının sayı artacaq, lakin dəqiq rəqəmlər haqqında fikir 

söyləmək çətindir (11). 

ġimali Afrika bir çox cəhətdən Avropa Ġttifaqı üçün daha vacib bir regiondur. Ġki qitə ümumi bir 

narahatlıq hissi ilə əlaqələndirilir.AĠ üçün Afrika ilə əməkdaĢlıq strateji əhəmiyyət kəsb edir. Ticarət 

və enerji sahələri ilə yanaĢı, siyasi, biznes, mədəni, elmi əlaqələr, təhlükəsizlik miqrasiya axınlarının 

tənzimlənməsinə daxildir. AĠ ilə Cənubi Afrika, Nigerya, Fil diĢi  ölkələri arasında məhsuldar 

əməkdaĢlıq inkiĢaf edir. 2014-cü ilin yanvar ayının sonunda AĠ ilə Qərbi Afrika ölkələrinin Ġqtisadi 

Birliyi (ECOWAS) arasında iqtisadi tərəfdaĢlıq müqaviləsinin imzalanması barədə razılığa gəlindi. 

Bu, 2007-ci ildən etibarən yeni Ģərtlər üzrə ilk regional tərəfdaĢlıq müqaviləsi hesab olunurdu. Qeyd 

etmək lazımdır ki, keçmiĢ metropolis, məsələn, Ġngiltərə, Fransa ənənəvi olaraq Afrikadakı keçmiĢ 

müstəmləkələrlə daha sıx əməkdaĢlıq edir. 

ġimali Afrikadakı münaqiĢələrin yaranması  üçün bir sıra obyektiv səbəblər var: əhalinin sürətli 

artımı, iqlimin pisləĢməsi, yoxsulluq, demokratiyanın mövcud olmaması və s. AĠ-nin köməyi nə 

qədər böyük olursa olsun, ġimali Afrika ölkəsindəki daxili amilləri aradan qaldırmaq mümkün deyil 

(8). Afrikanın və Yaxın ġərq ölkələrindəki əhalinin demoqrafik partlayıĢı bu ölkələrin 

iqtisadiyyatlarının istismarı, yoxsulluğun artması, ekstremist hərəkatların yayılmasına səbəb olan 

sosial bərabərsizliyin dərinləĢməsinə Ģərait yaratmıĢdır. 

Qaçqınlara və miqrantlara münasibətdə "böhran" termini ilk dəfə 2015-ci ilin aprelində, Aralıq 

dənizində baĢ verən bir sıra dəniz fəlakətləri zamanı istifadə edilmiĢdir. Qısa müddət ərzində 

Avropaya gedərkən 1200-dən çox Afrikalı miqrantı daĢıyan ən azı beĢ gəmi batdı və batmıĢdır. 

2015-ci ildə Aralıq dənizində təxminən 2600 miqrant vəfat etmiĢdir. Ümumilikdə, 2000-ci ildən 

etibarən ölüm halları təxminən 22 min nəfər təĢkil edirdi. 

Avropa QonĢuluq Siyasəti (ENP) AĠ xarici siyasətinin proqramıdır. Onun əsas məqsədlərindən 

biri qonĢu ölkələrlə münasibətlərin və əlaqələrin gücləndirilməsidir. 2011-ci ildə Avropa 

Komissiyası "Yeni və iddialı Avropa QonĢuluq Siyasəti" adlanan ENP-nin dəyiĢdirilməsi təĢəbbüsü 

ilə baĢladı. Bu dəyiĢikliklərə ehtiyac, ilk növbədə, Yaxın ġərq və ġimali Afrikadakı siyasi 

böhranlarla əlaqələndirildi və Avropa Ġttifaqı rəhbərliyinin fikrincə qonĢuları ilə münasibətlərdə yeni 
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bir yanaĢma tələb edilir.Yenidənqurma ictimaiyyətin üzvləri, alimlər, AĠ qurumları, hökumətlər və s. 

arasında müzakirələr mövzusuna çevrilmiĢdir. 2015-ci ildə aparılmıĢ müzakirələrdən sonra 18 

noyabr 2015-ci il tarixli "Avropa QonĢuluq Siyasətinin AraĢdırılması" adlı birgə təqdimat təqdim 

olundu. Bu təqdimatda qeyd olunur ki, son 12 il ərzində bir çox avropa ölkələrində - qonĢularına 

münasibətdə fundamental dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. Bu dəyiĢikliklərdə qanunun aliliyi və sosial 

ədalətin yaxĢılaĢdırılması üçün geniĢ islahatlar aparmaq üçün zəmin var. Eyni zamanda iqtisadi 

çatıĢmazlıqlar, yeni qarĢıdurmalar, terrorizmin geniĢlənməsi, qanunsuz miqrasiyanın artması və 

digər mənfi nəticələr kimi məqamlar var. AQS-nın bir hissəsi olaraq, Avropa Ġttifaqı 2005-ci ildə 

Əlcəzayir, 2004-cü ildə Misir, 2000-ci ildə MərakeĢ, Tunis ilə birlikdə assosasiya saziĢi bağladı. 

Liviyanın Avropa Ġttifaqı ilə assosiasiya razılaĢması olmasa da, bu siyasət çərçivəsində maliyyə 

yardımı ilə təmin edilir. Dünya Bankının məlumatlarına görə AĠ-na köçən immiqrantların 59% -i 

Afrikalıları təĢkil edir (7). 

Avropa Komissiyası çərçivəsində fəaliyyət göstərən Avropa Birliyi ĠnkiĢaf və ƏməkdaĢlıq 

Fondu inkiĢaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə yardımı göstərir. Bu yardımlar kənd təsərrüfatının 

inkiĢafına dəstək, enerji, infrastruktur sərmayələri, təhsil və səhiyyənin inkiĢafına yönəlmiĢdir. 

Fondun məqsədi AĠ-nin ġərq və Cənub qonĢularının inkiĢafına kömək etməkdir (EuropeAid, 2013). 

2015-ci ildə Avropa Ġttifaqının 28 lideri; Qaçqınlar, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə əlaqələr, 

Rusiya, Brexit,müdafiə və təhlükəsizlik əməkdaĢlığı, iqtisadi və pul birliyi məsələləri ilə bağlı 

Brüsseldə zirvə toplantısı keĢirilmiĢdir. Zirvə toplantısının ən aktual mövzusu Aralıq dənizindən 

gələn qaçqınların köçürülmə tədbirlərinin qarĢısının alınması idi. Almaniya və Fransa, icma 

üzvlərinin hamısı bu məsələ ilkə bağlı həmrəy olarkən, Ġtaliya ölkəsində saxladığı 150 minə yaxın 

immiqrantın AĠ üzvlərinə paylanmasını və maliyyə yardım edilməsini tələb etmiĢdir. Digər tərəfdən 

Avstriya, Macarıstan və PolĢa və AĠ üzvü olan ölkələr ümumi sığınacaq siyasətinə qarĢı çıxırdılar. 

Bu Ģəraitdə Avropa ġurası tərəfindən hazırlanan plan ġimali Afrika ölkələrinin, beynəlxalq 

təĢkilatların və beynəlxalq qeyri-hökumət təĢkilatlarının reaksiyasına səbəb oldu. Planda Avropaya 

daxil olarkən tutulan köçkünlərin Nigerya, Liviya, Tunis, Əlcəzair, MərakeĢ və Misirdə qurulacaq 

düĢərgələrə aparılması nəzərdə tutulmuĢdu. AĠ həmçinin, Afrika ölkələrində qaçqın düĢərgələrinin 

qurulması əvəzinə maliyyə yardımı təklif etməyi planlaĢdırmıĢdı. 

2015-ci ilin yayında Afrika və Avropa Ġttifaqına daxil olan ölkələrin 60-dan çox lideri yüz 

minlərlə insanın Avropaya üz tutması ilə əlaqədar yaranmıĢ miqrant böhranının həllinin 

yaxĢılaĢdırılmasına dair müzakirələr aparmaq üçün toplanmıĢdır. AĠ Aralıq dənizindən gələn 

immiqrantları maliyyə yardımı ilə təmin planlaĢdırıldı. Avropa Ġttifaqı sammitdə insanların 

vətənlərini tərk etməsinin səbəbləri, qanuni mühacirət üsullarının təkmilləĢdirilməsi, mühacirlərin 

müdafiəsini gücləndirmək, insan alveri ilə mübarizə və Afrika ölkələrində sığınacaq ala bilməyən 

insanların geri qaytarılmasında əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsi məsələlərini müzakirəyə çıxarmıĢdır 

(6). 

Avropa Ġttifaqı Avropaya miqrasiyanın əsas səbəblərindən olan yoxsulluq və münaqiĢələrə qarĢı 

mübarizə məqsədilə 2 milyard dollar məbləğində yardım paketini təsdiqetmiĢdir.Avropa Ġttifaqı 

maliyyə yardımı, iqtisadi və bərabər imkanların yaradılmasına, təhlükəsizlik və inkiĢaf məsələlərinə 

yönəltdi.Blok həmçinin, miqrasiya böhranının ġengen zonasında vizasız səfərlərin maneə 

yaradacağından ehtiyat edirdi. Sammitdə Teresa Mey öz növbəsində Britaniyanın  300 milyon dollar 

mailyyə vəsaitini ayırmasına söz vermiĢdir. 

Zirvə toplantısının yekun bəyanatında tərəflərin planın həyata keçirilməsində yaxından iĢtirak 

ediləcəyi bildirilmiĢdi. O da vurğulanmıĢdır ki, növbəti "Yüksək səviyyəli görüĢ Fəaliyyət Planının 

həyata keçirilməsində əldə olunan irəliləyiĢlərdən sonra 2017-ci ilin yanvarından gec olmayaraq 

keçirilsin". 

Sənədin məzmununa gəldikdə isə Avropa ġurasının rəhbəri Donald Tusk mətbuat konfransında 
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bildirmiĢdir ki, bu plan miqrasiya və qeyri-qanuni daĢıyıcıların əsas səbəblərinə qarĢı mübarizə, 

ölkələr arasında qanuni miqrasiya və köçkünlərin mühafizəsi sahəsində əməkdaĢlığın artırılması, 

habelə qaçqınların qaytarılması beynəlxalq təhlükəsizliyə ehtiyacı olan və AĠ-də üzv haqqına malik 

olmayan subyektlərdir. 

"Pilot Layihəsi"ində Avropa Birliyi və Afrika ölkələri birgə Fəaliyyət Planına əsasən, 

Nigeriyada miqrantların qeyri-qanuni nəqli ilə mübarizə aparmaq üçün bir qrup göndərilməsi 

nəzərdə tutulmuĢdur. Əlavə olaraq, Tərəflər Tədbirlər Planı çərçivəsində daha 15 təĢəbbüs 

göstərmək barədə razılığa gəldilər. Bundan əlavə, AĠ və Afrika tranzit və  miqrant daĢıyıcılarla 

mübarizə sahəsində milli qanunvericiliyin yenilənməsi barədə vəd vermiĢdi: "Gələcək hüquqi 

mübadilədir" 

Afrika üçün etibarlı mailyyə fondunun təməli AĠ büdcəsindən və Avropa ĠnkiĢaf Fondundan 

ayrılan 1,8 milyard avrodur. Lakin AĠ-Afrika sammitində Avropa Komissiyasının prezidenti Jan-

Klod Yunker və Avropa ġurasının sədri Donald Tusk bu məbləğin yalnız "minimum məbləğə" 

çevriləcəyinə və digər AĠ ölkələrindən alınan yardımlarla təmin olunmasına ümid edirdilər. Daha 

əvvəl Juncker, milli mənfəətin "fondun məbləğini iki dəfə artıracağına" ümid etdiyini bildi. AĠ zirvə 

toplantısında iĢtirak edən Çexiya BaĢ naziri Bohuslav Sobotka, Afrikaya gələrək Avropa və Afrika 

arasında deportasiya siyasəti ilə bağlı fikir ayrılıqları var" dedi. "Avropa ölkələri israr edir ki, Afrika 

ölkələri isə effektiv bir reqlament siyasətinin həyata keçirilməsi üçün Ģərait yaradırlar".Eyni 

zamanda,AĠ üzvləri geri dönən qaçqınların həyat Ģəraitini yaxĢılaĢdırmaq məqsədi ilə Afrika 

ölkələrinə hərtərəfli dəstəyin göstərilməsini öz öhdəliklərinə götürmüĢdürlər. Sobotkoya görə AĠ 

kütləvi miqrasiyanın baĢa çatması üçün Afrikda iqtisadi sabitliyin əldə olunmasına maraqlıdır 

AĠ-Afrika zirvəsi qeyri-qanuni miqrasiya ilə əlaqədar bütün problemləri həll etmir, lakin bu 

məsələlərlə bağlı Afrika ölkələri ilə əməkdaĢlıqda ilk vacib addımdır. Bu barədə Valletta danıĢıqları 

sonra Almaniya kansleri Angela Merkel bildirib ki, Ġttifaq zirvə toplantısından sonra AĠ ölkələri bu 

günə qədər ayrılmıĢ 1,8 milyard avrodan yalnız 81,2 milyon avronun Afrika ölkələrinə yardım 

fonduna ayrılmasını təsdiqlədilər. Hazırda AĠ ölkələri və qeyri-üzv Ġsveçrə və Norveç bu fondun 

milli töhfələrini 81,2 milyon avro səviyyəsində təsdiqləyiblər - Avropa Komissiyasının mətbuat 

xidmətindən bildiriblər. 

Frontex jurnalının məlumatlarına görə, 2015-ci il yanvarın 1-dən noyabrın 1-dək AĠ-nin xarici 

sərhədlərini 1,2 milyon qanunsuz miqrant keçmiĢdir. Bu göstərici, AĠ-nin xarici sərhədlərinin 

pozulma hallarının 282 minə yaxın olduğu nəzərə alsaq, 2014-cü ildəkindən 4 dəfə çoxdur. 

2018-ci ildə Fransa prezidenti Emmanuel Makron, Avropa Ġttifaqının ġimali Afrikada 

planlaĢdırdığı immiqrant qeydiyyat mərkəzləri layihəsinin,ittifaq ölkələrin liderliyi olmazsa 

gerçəkləĢə bilməyəcəyini söylədi. Nigeriyaya etdiyi səfər zamanı BBC-yə danıĢan Makron, bir çox 

Afrika ölkəsinin, bu məkanların qeydiyyat mərkəzi olmasından narahatlıq duyduğunu da ifadə etdi. 

Heç bir Afrika ölkəsi isə öz növbəsində bu mərkəzlərin tikintisini qəbul etmədi. 

Afriknın immiqrant problemini "qitədəki plansız əhali artımına" bağlayan Makron, Avropanın 

bu problemlə on illər ərzində məĢğul olmaq məcburiyyətində qala biləcəyini də söylədi. Emmanuel 

Makron AĠ-nin Afrika ölkələri adına qərar verə bilməyəcəyini da ifadə etdiyi çıxıĢında, "bir neçə 

Afrika ölkəsi qatılsa, layihə sürətlə həyata keçiriləcək" dedi. Ġmmiqrasiya probleminə görə 

prioritetini Avropaya çatmağı düĢünməkdən yayındıran kimi təsvir etdi. 

Avropa Ġttifaqı ilə ġimali Afrika arasındakı yeni miqrasiya müqaviləsi nə vəd edir? 

2018-ci ildə uzun sürən danıĢıqlar nəticəsində Brüsseldə  razılaĢma əldə olunduğu açıqlandı, 

ancaq o zamandan bu vaxta qədər AĠ ölkələri arasında verilən Ģərhlər, yeni planın necə iĢlənəcəyi 

mövzusunda aparılan diskussiyalar hələ də kəskin fikir ayrılıqlarının olduğunu göstərir. Ġrəli sürülən 

təkliflər aĢağıdakılardır: 

-AĠ xaricində immiqrant qeydiyyat mərkəzlərinin yaradılması üçün layihələrin həyata 
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keçirilməsi. Bu mərkəzlərin yaradılması vasitəsilə insan alverinin qarĢısının alınması; 

-AĠ ölkələrində qeydiyyat mərkəzlərinin yaradılması. Ancaq heç bir Avropa ölkəsi bu 

mərkəzlərin yaradılmasında könüllü deyillər. Ġtaliya BaĢ naziri Cüzeppe Conte bütün Avropada belə 

mərkəzlərin yaradılmasının vacibliyini xüsusi qeyd etmiĢdir; 

-Yaxın ġərq və ġimali Afrika ölkələrinin sərhəd təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi. 

-Avropaya miqrant axının qarĢısının alınması üçün Afrikaya sərmayə qoyuluĢunun artırılması, 

əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsinin yüksəldilməsi və sosial-iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsi labüd bir 

haldır. 

Bu gün dünyadakı miqrantların 80%-ni qadınlar və uĢaqlar təĢkil edir. Beynəlxalq hüquqa zidd 

olaraq, qaçqınların çoxu öz yurdlarına dönə bilmirlər və ya yarana biləcək çətinliklərdən dolayı geri 

dönmək istəmirlər.Fikrimizcə, beynəlxalq təĢkilatlar mövcud problemlərin həlli istiqamətində siyasi 

iradə göstərib, insanların qaçqın və məcburu köçkün olmasına səbəb olan halların aradan 

qaldırılmasına çalıĢaraq buna nail ola bilsələr, dünyada miqrasiya problemlərinin həllinə yol 

açılar.Bu öhdəliklər eyni zamanda yerli hakimiyyətlərin demokratik Ģəraitindən də asılıdır.Belə ki, 

bu bölgələrdə özəl sektor gücləndirilməli,dövlət iqtisadiyyata müdaxiləni məhdudlaĢdırmalı, 

xüsusilə də korrupsiyaya qarĢı güclü mübarizə aparmalıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, miqrant siyasətinə münasibətdə Avropada mövcud olan yanaĢmaları 

ümumi Ģəkildə iki hissəyə ayırmaq olar. Daha çox mühafizəkar mövqeyi ilə seçilən dairələr Avropa 

ölkələrinin miqrantlarla bağlı siyasətinin sabitləĢməsini tələb edirlər. Onların fikrincə, Avropa 

ölkələrində fəqli mədəniyyət nümayəndələrinin formalaĢdırdığı geniĢ icmalar yerli sivilizasiyanın 

mövcudluğunu təhlükə altına alır. Liberal düĢüncəli dairələr isə bu siyasətin məhdudlaĢdırılmasını 

deyil, düzgün istiqamətləndirilməsini təklif edirlər. Bəzi ekspertlər AĠ-nin miqrantlarla bağlı nəzərdə 

tutduğu tədbirlərin problemləri aradan qaldırmağa kömək edəcəyini düĢünür. Bunun səbəblərindən 

biri odur ki, nəzərdə tutulan tədbirlər miqrant axınlarını yaradan səbəbləri aradan qaldırmır. Digər 

tərəfdən Afrika ölkələrinin inkiĢafına yardım etmək, rifahı yüksəltməklə oradan Avropaya 

köçənlərin sayının azaldılması ilə bağlı mövcud olan yanaĢmalar da məsələnin həlli üçün səmərəli 

sayıla bilməz. Çünki əksər Afrika ölkələrindən daha yüksək Ģəraitinə malik olan ġərqi Avropa və 

Balkan regionu ölkələrindən belə hər il on minlərlə insan Qərbi Avropa dövlətlərinə üz tutur. Bu 

səbəblərdən də hesab olunur ki, əgər Avropa Ġttifaqı qeyri-leqal miqrantların regiona axımını 

azaltmaq istəyirsə, onda onların ölkədə qalmasına imkan verməməli və geriyə deportasiya etməlidir. 

BaĢqa bir məsələ isə AĠ-nin yeni miqrasiya siyasətinə üzv ölkələrin əhalisinin verəcəyi 

reaksiyadır. Son illərdə Avropada irqçilik güclənib, bu ideyalardan çıxıĢ edən siyasi partiyalara 

dəstək artıb. Bu prosesdə Ģübhəsiz, qlobal iqtisadi böhranın təsiri də iĢ tapmaqda çətinlik çəkən 

avropaların miqrantları problemin əsas səbəbkarı kimi görmələri də rol oynayır. Görünən odur ki, 

Avropa qanunsuz miqrasiya probleminin tezliklə həllindən uzaq olsa da, son aylarda AĠ tərəfindən 

atılan addımlar məsələnin müsbət istiqamətdə həll olunmasında nikbinlik və ümidlər yaradır
 

 

 

  



34 
 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Абрамова И.О. Страны Северной Африки: социальные сдвиги. Москва:Наука, 

1993,322 c. 

2. Шапиев К.А. Особенности семейной миграции в ЕС // Юридический мир. 

Общероссийский научно-практический правовой журнал. 2012.№ 12. 

3. Жан Пинг. Глобализация, мир, демократия и развитие в Африке.Москва:2004, 158 

стр. 

4. Salt J. Current Trends in International Migration in Europe, Council of Europe. Strasbourg, 

CDMG, 2005, 265 p. 

5. Материалы Совета Европы: «К стратегии управления миграцией», CDMG,Брюссель, 

2000 

6. https://www.amerikaninsesi.org/a/immigrate/3053058.html) 

7. http://www.euneighbours.eu/main.php?id=494&id_type=2 

8. http://navoine.info/afric-eu.html 

9. Диссертации по гуманитарным наукам - http://cheloveknauka.com/mesto-afrikanskih-

stran-v-politike-evropeyskogo-soyuza#ixzz5kLQGjkQP 

10. http://www.iimes.ru/?p=31820 

  

https://www.amerikaninsesi.org/a/immigrate/3053058.html
http://www.euneighbours.eu/main.php?id=494&id_type=2
http://navoine.info/afric-eu.html


35 
 

Aytəkin ORUCOVA 

Dissertant, Bakı Dövlət Universiteti 

 

MƏDƏNĠ DĠPLOMATĠYA,ONUN ÖLÇÜLƏRĠ  

VƏ QARġISINDA DURAN BAġLICA VƏZĠFƏLƏR 

Müasir geosiyasi vəziyyətdə dövlətlər arasında əməkdaşlıq məsələlərinin aktuallığı qalır. Onun 

ən mühüm praktik ifadələrindən biri müasir beynəlxalq mədəni əməkdaşlıqdır və mədəniyyət 

sahəsində inteqrasiya qarşılıqlı fəaliyyət məsələlərini tənzimləyən bir sıra normaları ehtiva 

etməkdədir. Mədəniyyət, cəmiyyətin xüsusi bir sahəsidir. Qloballaşma müxtəlif mədəniyyətlərin dinc 

dialoqunu getdikcə daha vacib hesab edir. 
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И ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИВ 

Сложившейся геополитической ситуации сохраняется актуальность сотрудничества 

между государствами. Одним из наиболее важных практических выражений является 

современное международное культурное сотрудничество, которое включает в себя свод 

правил, регулирующих интеграцию культуры в области культуры. Культура - это особая 

сфера общества. Глобализация считает мирный диалог разных культур все более важным. 
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CULTURAL DĠPLOMACY, ĠTS DĠMENSĠONS AND THE MAĠN RESPONSĠBĠLĠTĠES 

The importance of cooperation among the states of the modern geopolitical situation remains. 

One of its most important practical expressions is contemporary international cultural cooperation 

and it includes a set of norms regulating issues of integration in the field of culture. Culture is a 

special area of society. Globalization considers peaceful dialogue of different cultures increasingly 

important. 
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Diplomatiya, beynəlxalq münasibətlərin icrası ilə məĢğul olan fəaliyyət və ya bacarıqları əhatə 

edən anlayıĢdır. Mədəni diplomatiya isə, Milton C. Cummings tərəfindən "fikir, məlumat, sənət və 

mədəniyyətin digər istiqamətlərinin müĢtərək anlayıĢı təĢviq etmək məqsədiylə millətlər və bu 

millətlərə mənsub insanlar arasında qarĢılıqlı mübadiləsi "olaraq təyin olunmuĢdu.Mədəni 

diplomatiya, anlayıĢı ad olaraq daha sonradan istifadə edilməyə baĢlanmıĢsa da praktikadakı 

istifadəsi əslində çox qədim zamanlara qədər uzanmaqdadır. KaĢğarlı Mahmudun Divanü Lugati't 

Türk adlı əsəri, mədəniyyət və mədəniyyətlərin qarĢılıqlı təsiri baxımından əsrlər əvvəl tətbiq 

olunmuĢ bir mədəni diplomatiya məhsuludur . 

Siyasi prosedur içərisində mədəni diplomatiyanın yeri barəsində da bəzi anlaĢılmazlıqlar 

mövcuddur. Bəzi seqmentlər bunu xarici siyasətin bir ünsürü olaraq görərkən digər bəzi görüĢlərə 

görə isə mədəni diplomatiya özlüyündə diqqətə çarpan bir mədəniyyət siyasəti vasitəsidir. 

Mədəni diplomatiyanın iki ana ölçüsü vardır. Bu ölçülərdən birincisi; mədəniyyətin, Cozef Nye 
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tərəfindən ―bir tərəfin istədiyi nəticələri əldə etmək istiqamətində, təzyiq göstərməkdən çox, maraqlı 

istiqamətlərini artırmaq surətiylə digərlərinə təsir etmə qabiliyyəti‖ olaraq ifadə etdiyi yumĢaq güc 

vasitəsiylə  digər ölkələrlə əlaqələrdəki rolunu vurğulayır. DəyiĢən diplomatik mühit özü "yumĢaq 

güc" anlayıĢını də ortaya çıxarmıĢdır. Cozef Nyenin, 1990-cı ildə nəĢr olunan ―Bound to Lead‖ 

kitabında izah etdiyi, 2004-cü ildə nəĢr olunan Soft Power kitabı ilə daha da geniĢləndirdiyi yumĢaq 

güc, "bir ölkənin dünya siyasətində istəyinə onun dəyərlərinə heyran olan, onu nümunə qəbul edən, 

rifah səviyyəsinə və imkanlarına etimad edən ölkələrin özünü izləməsiylə çatmasıdır. " Yalnız hərbi 

güc təhdidini ya da iqtisadi sanksiyaları istifadə edərək digərlərini dəyiĢməyə məcbur etmək deyil, 

dünya siyasətində gündəmi yaratmaq və onları özünə çəkmək də əhəmiyyətlidir. YumĢaq güc, bir 

ölkənin mədəniyyətinin, siyasi dəyərlərinin və xarici siyasətinin cazibəsindən irəli gəlir. Bir ölkənin 

mədəniyyəti, universal dəyərlər ehtiva etdiyi zaman və siyasəti baĢqalarının da paylaĢdığı dəyərlərə 

və maraqlara xidmət edəndə, yaratdığı məsuliyyət və cazibədarlıq istədiyi nəticələri əldə etmə 

ehtimalını artırır. Ġkinci ölçü isə qlobal yaradıcı iqtisadiyyatlar içərisində milli rəqabətə önəm 

verilməsi istiqamətində mədəniyyətin təməl ünsür olmasına diqqət çəkilməsidir . Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatları və Böyük Britaniya kimi dövlətlərin mədəni idarəetmə proseslərini yuxarıda bəhsi keçən iki 

ölçüdən da istifadə edərək reallaĢdırdıqları, dövlətlərin xarici siyasət məqsədlərinə daha asan və 

qalıcı olaraq çatmaqda mədəniyyətin uzun illərdir əhəmiyyətli yer tutmasından və xüsusilə 

mədəniyyət sənayesinin qlobal ölçüdə yönləndirib dəyiĢdirməklərindən də aydın olmaqdadır. 

Mədəni diplomatiya anlayıĢı ilə yeni tanıĢ olan ölkələrin isə iqtisadi amillərlə yanaĢı  xarici siyasətə 

mədəni dinamizmləri də daxil edərək beynəlxalq sahədə təsirli olma səyində olduğu deyilə 

bilər.Bundan əlavə mədəni diplomatiyanın reallaĢdırılmasının mahiyyətcə müsbət və mənfi olmaqla 

iki Ģəkli vardır. Müsbət olan- milli maraqların təqdimatı və mədəniyyətlər arası münasibətlərin 

gücləndirilməsi istiqamətində yumĢaq gücün istifadəsini və mədəni dəyiĢikliyi dəstəkləyən bir 

dövlətin olduğu mühitdə mədəni diplomatiyanın inandırmaq gücünü əhatə edir. Mənfi olan isə, milli 

imicini və maraqlarını qorumaq məqsədilə bir dövlətin mədəni qarĢılıqlı təsiri məhdud səviyyədə 

tutmasını ifadə etməkdədir . 

Mədəni diplomatiyanı, mədəniyyət siyasəti və inkiĢaf perspektivləri çərçivəsində 

qiymətləndirmək də zəruridir. Mədəni ölçü dövlətlərin ictimai, siyasi və iqtisadi gündəmlərində 

daha çox yer almağa baĢlamıĢdır. Bu da yerli, milli və beynəlxalq kontekstlərdə müxtəlif milli 

manfəət senarilərinə xidmət edən təĢkilati tutum və siyasət yanaĢmaların ortaya çıxmasını təmin 

etmiĢdir. Mədəniyyət əsasən qaynaq, sərmayə və güc olaraq mənimsənliməkdədir. 

Hər ölkənin öz mesajını digərlərinə bildirmək üçün yarıĢdığı dövrümüzdə mədəni diplomatiya, 

beynəlxalq rabitə forması olaraq da önə çıxmaqdadır. Dövlətlər üçün, müasir mədəniyyət siyasətinin 

əsas məqsədi mədəni sərmayə toplanması yolu ilə iqtisadi dəyər yaratmaqdır. Yeni iqtisadiyyatlar 

məlumat təməllidir və məlumat mədəniyyət tərəfindən formalaĢdırılan təĢkilatlar vasitəsilə əldə 

edilir. Bundan ötəri, xalqların mədəni zənginliyi yeni iqtisadiyyat yolunda açardır. 

Mədəniyyət siyasəti yerli, milli və beynəlxalq sahədəki mədəni məzmunların istehsalı, 

bölüĢdürülməsi və istehlakı ilə də əlaqədardır, çünki qloballaĢma prosesində mədəniyyətin iqtisadi 

dəyəri olan bir varlıq sahəsi olaraq ələ alınması zərurəti kontekstində mədəniyyət siyasətinin təsirli 

ola bilməsi üçün mədəniyyət sənayesinə əhəmiyyət verilməsi qaçınılmaz görünür. 

Mədəni diplomatiya və mədəniyyət siyasəti içərisində mədəni müxtəlifliyin çoxmədənilik və 

mədəniyyətlərarası olmaqla iki istiqaməti vardır. Çoxmədənilik, bir cəmiyyət içindəki mədəni 

müxtəlifliyə fokuslanmaqda və fundamental insan hüquqları, bütün azlıqların mədəni həyatda 

bərabər iĢtirakı və bunlara bağlı qanuni statusları ehtiva etməkdədir. Mədəniyyətlərarası tərəf isə 

dövlətlər, cəmiyyətlər, mədəniyyətlər arasındakı mədəni müxtəlifliyə yönəldilib. Bu yanaĢma, 

dövlətlər arasındakı balanslı mədəni dəyiĢikliklərlə (insan və mədəni məhsullar daxil) maraqlanır. 

Ġnformasiya, ənənə, hüquq, təhsil, sənət, əxlaq, dil, iqtisadiyyat, siyasət kimi bir çox ünsürün bir 
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araya gələrək meydana gətirdiyi həyat tərzlərinə uyğun mədəniyyət; fərqli siyasi, iqtisadi, mədəni və 

ictimai dövrlərin özlərinə xas Ģərtləri içində təĢkilat, quruluĢ, birlik və dövlətlər tərəfindən fərqli 

Ģəkillərdə mənimsənmiĢdir. Qəbul edilməsi və təcrübələri hədəf və Ģərtlərə görə dəyiĢiklik göstərə 

bilən mədəniyyətin 1940-cı illərdəki müzakirəsilə 21-ci əsrdə ifadə etdikləri arasında bəzi 

fərqliliklərin olduğu görülməkdədir. Bu günün beynəlxalq əlaqələrində, milli maraqların müdafiə 

olunması artıq bəyannamə, diplomatik təĢəbbüsü kimi klassik diplomatiya üsullarının çox irəlisinə 

keçmiĢdir. Dövlətlər artıq yalnız digər hökumətləri və ya beynəlxalq təĢkilatları deyil, digər 

cəmiyyətləri  də hədəfləyən siyasəti inkiĢaf etdirmək məcburiyyətində olduqları bir dövrə qədəm 

qoymuĢlar. Günümüz dünyasında məlumat, mədəniyyət və rabitə diplomatiyada açar sözlər halına 

gəlmiĢdir. Ġnformasiya və məlumat inqilabları ilə yenidən qurulan beynəlxalq sistemdə, cəmiyyət və 

gündəmə təsir etmə bacarığının əhəmiyyət qazanmasıyla ictimai diplomatiya xarici siyasətin önəmli 

ünsürlərindən biri olmuĢdur. Bu gün bir çox dövlət, digər ictimaiyyətin gözündə müsbət imic 

yaratmaq məqsədi ilə aktiv ictimai diplomatiya reallaĢdırmaqdadır. Ġnsanların bir-birləriylə olan 

ünsiyyəti inkiĢaf etdikcə mədəniyyətlərarası əlaqələr də artmaqdadır, bu səbəbdən mədəni dəyərlər 

birləĢir- yeni bir dünya nizamı inkiĢafa baĢlayır. Bu nizam, fərqli mədəniyyətlərin bir-birlərini daha 

yaxĢı tanımasını zəruri etməkdədir. Dünyaya öz ölkəsini izah etmə məqsədi daĢıyan ictimai 

diplomatiya üçün mədəni elementlər qiymətsiz qaynaqlardır, çünki o bir xalqın yaĢayan mədəni 

imicini əks etdirməkdədir. Fərqli xalqlar haqqındakı həqiqətlərin yaxĢı bilinməməsiylə  bəslənən 

"baĢqa" düĢmənliyinin və radikal ifadələrin artdığı dünyamızda ictimai diplomatiya xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Kiçik və orta dövlətlər üçün ictimai diplomatiyanın xüsusi əhəmiyyəti vardır, 

çünki böyük güclərə nəzərən bu ölkələr beynəlxalq arenada istənilən səviyyədə tanınmamaqdadır və 

bu məlumat əskikliyi ölkələr haqqında stereotip düĢüncələrə gətirib çıxarmaqdadır. Böyük güclər 

hər hərəkətləriylə mediada iĢtirak etməkdə və müzakirə mövzusu olmaqda beləcə daim dünya 

gündəmində qalmaqdadırlar. Kiçik miqyaslı ölkələr isə ancaq bir böhran və ya skandal vəziyyətində 

gündəmə gəlməkdədir. Bu səbəblə, bu ölkələr özlərini dünyaya daha yaxĢı ifadə etmək, tanınmaq və 

müəyyən bir mövqe sahibi olmaq üçün ictimai diplomatiyaya əhəmiyyət vermək 

məcburiyyətindədirlər. 

Mədəniyyət və incəsənət, ictimai diplomatiyanın ən əhəmiyyətli ünsürlərindəndir. Mədəni 

diplomatiya fikirlərin, həyat tərzlərinin, estetik anlayıĢların və zövqlərin paylaĢımı yolu ilə 

həmsöhbət kütlələrə təsir etmə olaraq təyin oluna bilər. Mədəni diplomatiya, yalnız cəmiyyətlər 

arasında qarĢılıqlı ünsiyyət vasitəsi deyil, eyni zamanda ictimai dəyiĢikliklər və transformasiyanın 

da hərəkətverici qüvvəsidir. Mədəni diplomatiya nəticəsində ölkələrin möhtərəmliyi artar və 

təqdimatı ən iqtisadi yollardan həyata keçirilər. Bu da turizm və ixracat artımı kimi konkret gəlirlər 

əldə etməyə imkan verir. Mədəni diplomatiya üçün iki təməl ünsürdən bəhs edilə bilər. Bunlardan 

ilki olduqca tanınmıĢ və inkiĢaf etmiĢ bir mədəni təcrübənin mövcudluğu, ikincisi isə bu mədəni 

təcrübənin arxasında siyasi, hərbi və iqtisadi mənada bir sərt güc təcrübəsinin olmasıdır. 

Əhəmiyyətli olan bu iki ünsürün uyğun, balanslaĢdırılmıĢ Ģəkildə funksionallıq qazanmasıdır. 

Mədəni təcrübənin sərt güc ünsürləri ilə birlikdə bütün dünyada təsirli olmasının ilk və təəccüblü 

nümunələrindən biri XIX əsrdə Fransız mədəniyyətinin bütün dünyada geniĢ bir təsir sahəsinə 

qovuĢmasıdır. Bu dövrdə Fransız rəhbərlər belə bir təsiri hədəfləməmiĢ olsalar belə, sərt güc ilə 

dəstəklənən Fransız mədəniyyəti, dövrün "mütərəqqi" ifadələrinin də təsiri ilə sürətlə yayılmıĢ və 

Fransanın beynəlxalq sahədəki görünüĢünü daha da diqqətə çarpan hala gətirmiĢdir. Bu dövrdə 

Fransızca danıĢmaq, Fransız məhsulları istifadə etmək, Fransanı ziyarət etmək hətta rəsmi qurumları 

Fransız üsuluna görə hazırlamaq dəb halına gəlmiĢdir. Ġkinci Dünya Müharibəsindən sonra nüvə 

qorxu tarazlığına əsaslanan qaydada inkiĢaf edən ikiqütblü sistemdə də Kapitalist və Kommunist 

ideologiyalarla yanaĢı mədəni ünsürlərin da əhəmiyyətli ölçüdə təsirli olduğu bir mübarizə dövrü 

yaĢanmıĢdır. 
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Son dövrdə isə ümumiyyətlə ictimai diplomatiya, xüsusilə də mədəniyyət və sənət diplomatiyası 

beynəlxalq əlaqələr sahəsində daha çox təsirli olmağa baĢlamıĢdır. Bunun ən əsas səbəbi 

demokratiyanın beynəlxalq əlaqələr sahəsində yüksələn norma halına gəlməsidir. Demokratiya ilə 

birlikdə geniĢ xalq kütlələrinin rəhbərliklər və bu səbəbdən ənənəvi xarici siyasət mexanizmləri 

üzərindəki təsiri artmıĢdır. Bu da rəsmi xarici siyasət proseslərində ölkə xalqlarının və ictimaiyyətin 

daha çox nəzərə alınmasını bir zərurət halına gətirmiĢdir. Ġnformasiya, rabitə və nəqliyyat 

texnologiyalarındakı inkiĢafların xalqlar arasındakı qarĢılıqlı təsirinin artırması da mədəniyyət və 

sənət diplomatiyasının əhəmiyyətini əvvəlki dövrlərlə müqayisə edilə bilməyəcək Ģəkildə 

artırmıĢdır. Günümüzün güclü ölkələri dil, ədəbiyyat, musiqi, folklor, serial və kino məhsulları, 

mətbəx mədəniyyəti, dəb kimi vasitələri mədəni diplomatiya hədəflərini reallaĢdırmaq məqsədilə 

geniĢ bir Ģəkildə istifadə edirlər. Bu nöqtədə əhəmiyyətli olan bütün bu vasitələrin bütöv bir 

çərçivədə və eyni istiqamətdə Ģüurlu qaydada irəliləyən siyasətin mənalı bir parçası halına gətirilə 

bilməkdir. Əks halda bir cığırda irəliləyən iĢ digər sahələrdəki iĢ tərəfindən baltalanacaq, 

mədəniyyət və sənət diplomatiyası sahəsində inkiĢaf etdirilən siyasət kütlələr nəzdində baĢ 

qarıĢıqlığı oyandırmaqdan baĢqa bir funksiya reallaĢdırmayacaqdır. 

Mədəni sahədə beynəlxalq əlaqələr bütöv beynəlxalq münasibətlər sisteminin ayrılmaz 

hissəsidir.  Qlobal inkiĢaf prosesinin mürəkkəbliyi baxımından mədəni əməkdaĢlıq beynəlxalq 

proseslərə daha əhəmiyyətli təsir göstərir. Dünya müharibələrinin dağıdıcı təsiri, kütləvi qırğın 

silahlarının yayılması beynəlxalq münasibətlərin ənənəvi təbiətini tənzimləyən normaların yenidən 

qurulması zərurətini meydana gətirmiĢdir.  Müasir dünyanın qapalı-etno-mədəni və siyasi-hərbi 

qruplara bölünməsi təhlükəsinin gücləndiyi Ģəraitdə tarixi inkiĢaf zamanı yaradılmıĢ maneələrin 

aradan qaldırılması zəruri ehtiyac hesab oluna bilər. Beynəlxalq mədəni mübadilə isə dünya 

xalqlarının mədəniyyətləri və müxtəlif sivilizasiyalar arasında əlaqələr yaradan körpü rolunu 

oyanamaqdadır.  Bu millətlər və xalqlar arasında ünsiyyətin geniĢlənməsi və ünsiyyət formalarının 

mürəkkəbləĢməsi mühitində beynəlxalq münasibətlərin demokratikləĢməsi mədəniyyət sahəsində 

beynəlxalq əməkdaĢlığın əhəmiyyətini artırır. Elm, təhsil və incəsənət sahəsində beynəlxalq əlaqələr  

müxtəlif  xalqların mədəniyyəti, həyat tərzi, insanlarının mənəvi dünyası haqqında fikirlərin 

geniĢlənməsinə və xalqlar arasında qarĢılıqlı anlaĢma mühitinin formalaĢmasına imkan verir. 

Mədəni sahədə beynəlxalq əməkdaĢlıq yalnız yaradıcı deyil həmçinin sosial xarakter daĢıyır. 

Mədəni dəyərlərin mübadiləsi zamanla daha geniĢ xarakter alır və müxtəlif milli mədəniyyətin 

nümayəndələri arasında ünsiyyət prosesinin geniĢlənməsi ilə müəyyən edilir. O, ikitərəfli, regional 

və qlobal səviyyələrdə müəyyən təĢkilati formalar əldə edir. 

Mədəniyyət mübadiləsinin təĢkili prosesi mədəniyyət sahəsində beynəlxalq əlaqələrin miqyası 

və təbiətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən dövlət və beynəlxalq təĢkilatlar vasitəsilə reallaĢır. 

Bu gün heç bir xarici siyasət hərəkatı beynəlxalq əməkdaĢlığın humanitar komponenti olmadan 

mövcud ola bilməz. Dövlətlərin xarici siyasəti birbaĢa beynəlxalq iqlimin formalaĢmasına, 

münaqiĢələrin vəziyyətini yaxĢılaĢdırmağa və ya xalqlar arasında dostluq münasibətlərinin 

yaranmasına səbəb olmalıdır. Ölkələr arasındakı mədəni əlaqələrin miqyası, Ģərtləri və təbiəti 

dövlətlərarası münasibətlər dövlətinin əhəmiyyətli göstəricilərindən biridir. Mənəvi sahədəki 

əməkdaĢlıq xalqlar arasında intellektual və emosional qarĢılıqlı əlaqəni təmin edir. Buna görə, 

dövlətlər beynəlxalq mədəni mübadiləni təkcə birbaĢa məqsədləri üçün deyil, eyni zamanda xarici 

siyasət maraqları üçün də istifadə etməyə çalıĢırlar. 

ĠnkiĢafın əsas aspektləri olan qloballaĢmanın mövcud tendensiyasında mədəni qarĢılıqlı 

problemlər geniĢ yayılmıĢdır. Müasir dünyanın inkiĢafına xas olan inteqrasiya və parçalanma 

prosesləri əsasən mədəni inkiĢafa əsaslanan faktorlar tərəfindən müəyyən edilir. Tez-tez xalqların 

sıx əməkdaĢlığı və ya ayrı-seçkiliyi etnik qrupların mədəni uyğunluğu və uyğunsuzluğu əsasında 

yaranır. Milli mədəniyyətin baĢqa bir mədəniyyətin elementləri ilə əvəzlənməsi ilə digər ölkələri 
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"sivil dünyaya" daxil etmək cəhdi, bir çox xalqların "öz Ģəxsi" itkisinə, milli mədəniyyətin dərin 

köklərinin eroziyasına və kütləvi mədəniyyət elementlərinin səthi, təkamül mənimsənilməsinə 

gətirib çıxarır. Bütün bunlar, bütün dünyanın bütün xalqlarının mədəni irsinin yoxsulluğunun, 

bəĢəriyyətin mənəvi inkiĢafının mənbəyi olan dünya mədəniyyətinin müxtəlifliyini aradan 

qaldırmaqdan ibarətdir. 

Təsadüfi deyil ki, belə bir proses, məsələn, millətçiliyin böyüməsinə, planetin müəyyən 

bölgələrində beynəlxalq əlaqələrin pozulmasına səbəb olur. Dünya mədəniyyətinin müxtəlifliyi 

müxtəlif xalqların düĢüncə xüsusiyyətlərinin və ətrafındakı dünyanın çoxtərəfli görünüĢünün əks 

olunmasıdır. Bir-birini tamamlayan, qüvvələri birləĢdirən xalqlar, mədəni əlaqələrin təməllərinin 

məhv edilməsinə səbəb olan mənəvi dağılma təhdidini aĢa bilər. Dünya mədəniyyəti böyük bir tarixi 

mədəniyyətə malik olan və mənəvi idealların yeganəliyi olan xalqların əsrlər boyu təcrübəsini öz 

arsenalına daxil edərkən vahid bir sistem kimi inkiĢaf edir. 

Mədəniyyət sahəsində beynəlxalq əməkdaĢlıq yalnız yaradıcı deyil, həm də sosial fəaliyyətdir. 

Bu mədəni dəyərlərin mübadiləsi zamanı zamanla daha çox geniĢlənir, milli mədəniyyətin 

nümayəndələri arasında ünsiyyət prosesi olması ilə müəyyən edilir və ikili, regional və qlobal 

səviyyədə müəyyən təĢkilati formalar əldə edir. Yaradıcı ictimaiyyətin beynəlxalq əlaqəsi 

təcavüzkar milliyyətçi təbliğata qarĢı müəyyən bir toxunulmazlıq yaradır, dövlətlərarası 

münasibətləri sabitləĢdirir, beynəlxalq münasibətlər problemlərinin qavranılması və ayrı-ayrı 

ölkələrin xarici siyasət təsvirləri sahəsində ictimai Ģüurun stereotiplərinin formalaĢmasına faydalı 

təsir göstərir. 

Müxtəlif biliklər, qlobal inkiĢaf məsələlərinin geniĢ görünüĢünü və qlobal icma ilə dövlətlərarası 

intellektual dairələrin ən aktual məsələlərini müzakirə etmək, bəzən danıĢıqlar prosesinə cəlb olunan 

bütün tərəflərə məsələlərin qeyri-ənənəvi həllərini tapmağa imkan verir. Ġkinci Dünya müharibəsinin 

sonunda insanlığa, insan hüquqlarına qarĢı hörmətsizlik və ya etinasızlq yalnız fərdi Ģəxslərə deyil, 

aydın Ģəkildə bütün millətlərə və dövlətlərə qarĢı dünya tarixində daha çox barbarlıq əməllərinə 

gətirib çıxarmıĢdır ki, müharibənin bitməsi ilə bu baĢa çatdı. Buna görə də, bu dövrdən etibarən,hər 

kəs  özünün qanuni mənafelərinə zülm və təzyiqlərə qarĢı üsyan etməyə cəhd göstərdikdən sonra, 

insan hüquq və azadlıqlarının "qanunun aliliyi" vasitəsilə hərtərəfli qorunması və qorunmasına 

yönəlmiĢ ən ciddi tədbirləri qəbul etmək arzusu getdikcə daha çox ifadə olunmağa baĢlamıĢdır. 

Bu preambula müxtəlif xalqların, ölkələrin, qitələrin sülh Ģəraitində inkiĢafı üçün Ģəraitin 

yaradılması və təmin olunması ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin hər hansı bir istiqamətinə diqqət 

çəkməyə çalıĢır və bu eyni zamanda müxtəlif ərazi və ictimai-siyasi "anklavlara" malik olan fərqli 

millətlərdə yaĢayan insanlar arasında dostluq və əməkdaĢlıq əlaqələrinin intensivləĢməsi üçün ön 

Ģərtlərin yaradılmasını zəruri edirdi. 

4 noyabr 1996-cı ildə Parisdə Beynəlxalq Millətlər TəĢkilatının millətlər cəmiyyəti üçün 

əhəmiyyətli bir sənədin- Beynəlxalq Mədəni ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının Bəyannaməsinin elan 

olunduğu təhsil, elm və mədəniyyət məsələsi üzrə ümumi məclisi keçirildi. Bu beynəlxalq hüquqi 

akt BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Nizamnaməsinin əsas müddəalarına əsaslanaraq, "insan 

ləyaqətinin qorunub saxlanması üçün qarĢılıqlı əməkdaĢlıq ruhunda bütün insanlar arasında  

mədəniyyətin geniĢ yayılmasının lazımlığını  ifadə edirdi" . 

Mədəniyyət sahəsində ölkələr arasında beynəlxalq mədəni əməkdaĢlıq həyata keçirilir. 

Mədəniyyət sahəsində beynəlxalq əməkdaĢlığın prioritet istiqamətləri, mədəniyyət iĢçilərinin təlim 

və təcrübə mübadiləsi, birgə istehsal və mədəni dəyərlər,  mədəni məhsulların mübadiləsi, nadir 

tarixi və mədəni abidələrin bərpası, mədəniyyət fəaliyyəti üçün yeni texnika, avadanlıqların 

yaradılması və tətbiq olunması və s. hesab oluna bilər. 

Beynəlxalq mədəni əməkdaĢlıq prinsiplərinin deklarasiyası ikitərəfli və ya çoxtərəfli, regional 

və ya qlobal əsasda həyata keçirildiyindən asılı olmayaraq, mədəniyyət sahəsində əməkdaĢlığı 
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legitimləĢdirən hüquqi aspektləri ehtiva edir. Bu beynəlxalq aktda möhkəmləndirilən əsas məqsədlər 

bunlardır: 

1. Biliklərin yayılması, istedad inkiĢafının təĢviqi və müxtəlif mədəniyyətlərin 

zənginləĢdirilməsi. 

2. Xalqlar arasında sülh əlaqələrinin və dostluğun inkiĢafı və onların hər birinin həyat tərzini 

daha yaxĢı baĢa düĢməyə təĢviq etmək. 

3. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının bəyannamələrində elan edilmiĢ prinsiplərin bu Bəyannamənin 

preambulunda qeyd olunan tətbiqinin təĢviq edilməsi. 

4. Hər bir insanın bütün xalqların sənət və ədəbiyyatından istifadə etmək, dünyanın hər yerində 

elmin inkiĢafında iĢtirak etmək, onun faydalarından istifadə etmək və mədəni həyatın 

zənginləĢdirilməsini təĢviq etmək imkanı əldə etmək. 

5. Dünyanın hər yerində insanın maddi və mənəvi həyat Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması. 

Bu aspektlər hər bir insana yaxındır, çünki çoxu öz ölkəsinin tarixi və mədəniyyətindən deyil, 

digər ölkələrin dəyərlərini bilmək üçün sülh, dostluğun təmininə xidmət edir. 

Beynəlxalq mədəni əməkdaĢlığın əsas müsbət aspektlərini müəyyən edək: 

1. Xalqlar arasında dostluq və bərabər münasibətləri gücləndirmək. 

2. Ədalətli və sabit dünya düzəni. 

3. Bütün beynəlxalq cəmiyyətin ahəngdar inkiĢafı. 

Beynəlxalq mədəni əməkdaĢlığın hüquqi siyasəti Ģübhəsiz ki, ölkələrin mədəni irsinin qorunub 

saxlanılması və inkiĢaf etdirilməsi üçün ən mühüm Ģərtlərdən biridir. 
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CƏNUBĠ QAFQAZDA TƏHLÜKƏSĠZLĠK MƏSƏLƏLƏRĠ VƏ 

AVROPA ĠTTĠFAQININ REGĠONDA MARAQLARI 

 

Xülasə 

Cənubi Qafqaz Avrasiyada mühüm geostrateji əhəmiyyətə malik regiondur. SSRİ-nin 

süqutundan sonra bölgədə müstəqil dövlətlər yaranmışdır. Bölgənin xüsusiyyəti Sovet İttifaqının 

süqutundan sonra yeni siyasi, təhlükəsizlik və iqtisadi motivlərin əlavə olunmasıyla zənginləşmişdir. 

Bundan başqa bölgə həm regional, həmdə qlobal aktorların maraqlarının kəsişdiyi əsas 

regionlardan biri olmuşdur. Regionda  aktorların fəal siyasətinə əsasən onu demək olar ki, region  

Avrasiyada hegemonluq uğrunda əsas mübarizə meydanlarından biridir. Məqalədə Cənubi 

Qafqazın geostrateji, geoiqtisadi  geosiyasi əhəmiyyəti məsələlərinə toxunulmuşdur. Regionda baş 

verən və ya verə biləcək olan münaqişələrin həm regionun həm də Avropanın təhlükəsizliyinə törədə 

biləcəyi hədələr araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, geostrategiya, Avropa İttifaqı, təhlükəsizlik, Xəzər regionu. 
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SAFETY IN SOUTH CAUCASUS AND THE INTERESTS OF 

THE EUROPEAN UNION IN THE REGION 

 

Summary 

The South Caucasus is an important geostrategic region in Eurasia. In the region, independent 

states emerged after the collapse of the USSR. The region was further enriched after the collapse of 

the Soviet Union for new political, security and economic reasons. In addition, the region has been 

one of the key regions where the interests of both regional and global actors are concentrated. 

Based on the active policy of the actors in the region, the struggle for hegemony in Eurasia is one of 

the key frames of the region. The article deals with the geostrategic, geoeconomic geopolitical 

importance of the South Caucasus. The threats that may or may not occur in the region have been 

investigated with the threats that both the region and Europe can bring to safety. 

Key words: South Caucasus, geo-strategic, European Union, security, Caspian region. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ И ИНТЕРЕСЫ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕГИОНЕ 

 

Резюме 

Южный Кавказ является важным геостратегическим регионом в Евразии. В регионе 

независимые государства возникли после распада СССР. Регион был еще больше обогащен 

после распада Советского Союза по новым политическим причинам, а также по 

соображениям безопасности и экономики. Кроме того, этот регион является одним из 

ключевых регионов, в котором сосредоточены интересы как региональных, так и глобальных 

игроков. Основываясь на активной политике действующих лиц в регионе, борьба за 

гегемонию в Евразии является одной из ключевых структур региона. В статье 

рассматривается геостратегическая, геоэкономическая геополитическая значимость 

Южного Кавказа. Угрозы, которые могут возникнуть или не возникнуть в регионе, были 

исследованы с учетом угроз, которые могут принести и регион, и Европа. 

Ключевые слова: Южный Кавказ, геостратегический, Европейский Союз, безопасность, 

Каспийский регион. 

 

H.Makinderin nəzəriyyəsinə görə, Xəzər dənizi hövzəsi ġimal Buzlu okean və Aral dənizi 

hövzələri ilə yanaĢı "ox zonası" ("Pivot area") olan "Hartlənd"ə, yəni qitədaxili Avrasiya 

ərazilərinə daxildir və bu ərazilərin ətrafında geotarixi inkiĢafın məkan dinamikası baĢ verir.(8) 

Z.Bjezinskinin Avrasiya Balkanları (10, 175)  kimi dəyərləndirdiyi Cənubi Qafqaz regionu dünya 

gücü olmaq istəyən dövlətlərin mübarizə meydanına çevrilmiĢdir. Qara dəniz və Xəzər dənizi 

arasında yerləĢərək cənub-Ģimal,Ģərq-qərb enerji və nəqliyyat xətlərinin kəsiĢməsi və eyni zamanda 

Xəzər hövzəsi enerji mənbələrinə malik olması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edən regiondur. 

Məlumdur ki, SSRĠ-nin dağılması yeni geosiyasi mübarizənin baĢlanmasına səbəb oldu. Ġttifaqın 

süqutundan sonra Cənubi Qafqaz bütün aparıcı region (Rusiya, Türkiyə, Ġran) və qeyri-regional 

(ABġ, AĠ, NATO, Çin, Yaponiya) aktorlarının maraqlarının kəsiĢdiyi məkana çevrildi. Geosiyasi 

baxımdan Cənubi Qafqaz regionunun strateji əhəmiyyəti aĢağıdakı amillərlə izah oluna bilər: 

Mərkəzi Asiya və Xəzər dənizindən karbohidrogen ehtiyatlarının Türkiyəyə və Qara dəniz 

limanlarına  daĢınması üçün dəhliz rolu oynayır, Cənubi Qafqaz Xəzər dənizində yerləĢən böyük 

neft yataqlarına birbaĢa bitiĢik olan bir bölgədir, Qara dəniz və Xəzər dənizi arasında yerləĢən bu 

bölgə Cənub-ġimal və Qərb-ġərq nəqliyyat xətlərinin kəsiĢməsində yerləĢir, hərbi nöqteyi-nəzərdən 

quru qoĢunları, aviasiya və donanmanın (hava və dəniz qüvvələri birləĢmələrinin) yerləĢdirilməsi və 

hərəkəti üçün sərfəli plasdarmdır.(7) 

Xəzər regionunun regionda geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyəti həm bölgənin əsas güc mərkəzi 

hesab olunan Rusiya üçün, həm regionda ―yeni transmilli güc mərkəzi‖ omaq istəyən Qərb üçün, 

həm də digər maraqlı ölkələr üçün Ģübhəsizdir. Əvvəla, Rusiya buradakı SSRĠ dövründən qalmıĢ 

ənənəvi rəqabətdənkənar üstün mövqelərini, bölgənin geosiyasi, geoiqtisadi, hərbi-geostrateji 

hədəfləri, transmilli nəqliyyat-kommunikasiya  sistemi, Xəzər hövzəsi ölkələrinin mövcud 

karbohidrogen  sərvətləri üzərindəki təsirini qoruyub saxlamaq istədiyi kimi, Qərb də eyni sahələr 

üzrə regiona daxil olmaq və möhkəmlənmək, buradakı əlavə təbii ehtiyatlar hesabına Avropanı yeni  

yüzillikdə ―qeyri-sabit Yaxın ġərq‖ və ―monopolist mövqeyə malik Rusiya‖nın neft-qaz 
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asılılığından qurtarmaq istəyir. Ġkincisi, regionda möhkəmlənməklə, Rusiya yenə də özünün ənənəvi 

hərbi-geostrateji mövqelərini qorumağa çalıĢdığı halda, ABġ və onun NATO üzrə müttəfiqləri 

Xəzər-Qara dəniz hövzəsində, Mərkəzi və Orta Asiyayada yeni-yeni təsir mexanizmləri qazanmağı, 

geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji cəhətdən öz mövqelərini gücləndirməyi və əsrlər boyu bu 

regionda davam edən Rusiya hegemonluğunu azaltmağı düĢünür. Hər iki tərəf bu regionunu öz milli 

təhlükəsizlik maraqları zonasına daxil edərək buradakı mövqelərini getdikcə gücləndirməyə 

çalıĢırlar.(1.528) 

Soyuq müharibənin bitməsi ilə Cənubi Qafqazda (Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan) suveren 

dövlətləri formalaĢdı və bir tərəfdən doğulmaqda olan yeni boĢluqlar üçün güc mübarizəsi, digər 

tərəfdən isə müstəqil dövlətlər içərisində və arasında etnik, iqtisadi problemlər yaĢanmağa baĢladı. 

Bölgə üçün mübarizə aparan dövlətlər bəzən onlara ayrı-ayrılıqda baxaraq aralarındakı 

problemlərdən faydalanmağa çalıĢmıĢ, bəzən isə Cənubi Qafqazı bütün olaraq görüb bu istiqamətdə 

strategiyalar tədbiq etməyə çalıĢmıĢlar. Yeni müstəqil olmuĢ dövlətlərin regional və daxili 

münasibətlərində müəyyən cəhətlər özünü göstərmiĢdir. Həmin dövrdə regiondaxili münasibətlərdə 

Azərbaycan və Gürcüstan mövqelərində yaxınlaĢma, sosial-iqtisadi və siyasi münasibətlərin 

möhkəmlənməsi həyata keçirilmiĢdi. Bu özünü yalnız iki ölkə arasındakı münasibətlərdə yox, 

həmçinin, NATO ilə əlaqələrin qurulmasında, Avropa və digər beynəlxalq strukturlara 

inteqrasiyada, öz demokratik institutlarınm möhkəmlənməsinə yönəlmiĢ daxili siyasətdə də 

göstərirdi. Ermənistana gəldikdə isə Azərbaycana qarĢı yürütdüyü iĢğalçılq siyasəti və Türkiyəyə 

qarĢı mövqeyi bu ölkəni bütün transregional, o cümlədən, Bakı-Tiblis-Ceyhan kimi layihələrdən 

kənarda qoymuĢdur(2). Xarici siyasi əlaqələrin həyata keçirilməsində isə  Azərbaycan öz milli 

maraqlarına söykənərək, hazırda Qərb-Rusiya münasibətləri fonunda ―tərəfsiz və tarazlaĢdırılmıĢ 

siyasi kurs‖ yeridir. Rəsmi Bakının məxsusi maraqları eyni zamanda, həm Qərblə əvvəlki strateji 

münasibətləri qorumaq, həm də Rusiya və Ġranla tərəfdaĢlıq münasibətlərini geniĢləndirməyi tələb 

edir. Ölkənin milli və təhlükəsizlik maraqları həm də Azərbaycanın əsas müttəfiqi hesab olunan 

Türkiyə ilə strateji müttəfiqlik münasibətlərinin qorunub saxlanılmasını və hərbi-geostrateji sahədə 

daha da dərinləĢdirilməsini zəruri edir.(1,183) Bəzi region ölkələrindən fərqli olaraq, Azərbaycan 

bəhs olunan Ģəraitdən ciddi Ģəkildə bəhrələnmiĢ, regionla əlaqəyə can atan bütün transmilli 

Ģirkətlərlə, xarici dövlətlərlə, güc mərkəzləri ilə yaxından əməkdaĢlıq etməyə, ABġ, Avropa Ġttifaqı 

ölkələri, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan kimi dövlətlərlə strateji əlaqələr qurmağa, bu əməkdaĢlıqdan 

milli maraqlar naminə yararlanmağa müvəffəq olmuĢ və eyni zamanda öz müstəqil siyasətini də 

qoruyub saxlaya bilmiĢdir. Avroatlantik təhlükəsizlik strukturlarına inteqrasiya xətti götürməsi 

Azərbaycanı dünyanın və regionun təhlükəsizlik maraqlarında ciddi bir aktora çevirmiĢ və transmilli 

hərbi-strateji maraqların mərkəzinə çıxarmıĢdır. NATO-ya, yaxud KTMT-yə üzvlük məsələsinə 

gəlincə, Azərbaycan Cənubi Qafqazda və Avrasiya məkanında bir-biri ilə toqquĢan geosiyasi 

maraqların (əsasən Rusiya və ABġ baĢda olmaqla NATO və KTMT-nin) mövcud olduğunu nəzərə 

alaraq, həmiĢə tarazlı siyasət aparmağa üstünlük vermiĢdir(1,151) 

Gürcüstan müstəqilliyinin ilk günündən Qərb ölkələrinin təmsil olunduğu siyasi, iqtisadi və 

təhlükəsizlik strukturlarına istiqamət götürərək özünün regional maraqlarının təmin olunmasında nə 

bölgənin ən iri ölkəsi olan Rusiyanın və onun rəhbərliyi ilə yaranan KTMT-nin, nə də ki, Ġranın 

deyil, birmənalı olaraq ―regiondan kənar qüvvələr‖in - ATƏT, Avropa Ġttifaqı və NATO-nun 

imkanlarından istifadə edilməsinə üstünlük verir. Onun rəsmi yanaĢmasna görə Cənubi Qafqazda 

Gürcüstanın əsas siyasi tərəfdaĢı ABġ və Avropa dövlətləri, iqtisadi tərəfdaĢı Avropa Ġttifaqı, hərbi-

strateji tərəfdaĢı isə NATO hərbi bloku və blokun üzvü olan ölkələrdir.(1,495)  Son on ildə 

Gürcüstanın iqtisadi sahədə AĠ, təhlükəsizlik sahəsində isə ABġ və NATO ilə əməkdaĢlığı daha da 

geniĢlənmiĢdir. NATO-nun assosiativ üzvlüyünə qəbul ediləndən və AĠ ilə tərəfdaĢlıq müqaviləsi 

imzalayandan sonra bu ölkə hər iki blokla fərqli proqramlar çərçivəsində geniĢ siyasi, iqtisadi və 
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hərbi əməkdaĢlığa baĢlamıĢ, onun çərçivəsində çoxsaylı tədbirlərə qatılmıĢ, o cümlədən, öz 

ərazisində Rusiyanın narazılığı ilə qarĢılaĢan geniĢmiqyaslı hərbi-dəniz təlimləri keçirmiĢdir.(1,498) 

Qərb-Gürcüstan əlaqələrinin inkiĢafı və birgə həyata keçirdiyi təlimlər bəzi rusiyalı mütəxəsisslər 

tərəfindən regionda təhlükəsizliyə böyük təhdid kimi qiymətləndirilir. 

Hazırda Ermənistan bölgədə Rusiyanın ―forpostu‖ funksiyasını yerinə yetirərək, Cənubi 

Qafqazın ümumi geosiyasi, geostrateji və geoiqtisadi məsələlərinə təsir etmək istiqamətində ―vasitə‖ 

kimi istifadə olunur. Ermənistanın regionda ikitərəfli münasibətlərin inkiĢafına xüsusi əhəmiyyət 

verdiyi ölkələr Rusiya və Ġrandır. Rusiya ilə Ermənistanın əlaqələri daha çox iqtisadi, təhlükəsizlik 

və hərbi strateji əməkdaĢlıq xarakteri daĢıdığı halda, Ġranla münasibətlər daha çox geoiqtisadi, 

enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, maĢınqayırma, yüngül və yeyinti sənayesi sahələrini əhatə 

edir.(1,502-504). Ermənistan hakimiyyəti Avropa ilə əlaqələrinin inkiĢaf etdirəcəyinin desə də, 

KTMT və Avrasiya Ġqtisadi Birliyinə daxil olan yeganə Cənubi Qafqaz dövlətidir.(7) 

SSRĠ-nin süqutundan sonra Avrasiya bölgəsinə ən çox can atan və geosiyasi fəaliyyət göstərən 

strukturlardan biri məhz köhnə qitə dövlətlərini öz tərkibində birləĢdirərək dünyanın aparıcı 

geosiyasi güc mərkəzi kimi, müasir dünyada ən nümunəvi iqtisadi, siyasi və sosial birlik modeli 

kimi çıxıĢ edən Avropa Ġttifaqı oldu. Ġttifaqının Avrasiya siyasətində Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və 

Cənubi Qafqaz bölgəsi xüsusi önəm daĢıyır.(1). Bölgədə əhəmiyyətli dərəcədə enerji potensialının 

mövcud olması, Avropa ilə Asiya və Uzaq ġərq arasında körpü rolunu oynaması, bol müĢtəriyə 

malik bazar olması və sürətli inkiĢaf potensialına sahib olması, dünyaya açıldığı üçün Rusiya, ABġ, 

Ġran, Türkiyə kimi qlobal və regional güclərin maraq dairəsinə daxil olması və hansısa dövlətin təsiri 

altında qalmasının arzu edilməməsi (5) Avropa Ġttifaqının Qafqaza olan maraqlarının təməlində 

dayanır. 

Ġttifaq öz enerji təminatını baĢda Rusiya olmaqla Xəzər hövzəsi, Yaxın ġərq, ġimali Afrika 

regionundan qarĢılayır. Lakin bu bölgələrin tranzit zonalarının bir çoxunun qeyri-sabit olması 

Avropanın enerji təhlükəsizliyinə baĢlıca hədə hesab olunur(9). Cənubi Qafqaz Avropanın enerji 

təhlükəsizliyi üçün mühüm rol oynayır. Bakı Tbilisi Ceyhan, Bakı Tbilisi Ərzurum, Trans Anadolu 

Boru Kəməri, Trans Adriatik Boru kəməri kmi layihələr əsasən Rusiyadan aslı olan Avropa üçün 

enerji təhlükəsizliyi və enerji diversifikasiyası baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

SSRĠ-nin parçalanması nəticəsində Avropa Ġttifaqı tanıĢ olmayan yeni müstəqillik qazanmıĢ 

dövlətlərlə münasibətlərin qurulması zərurəti ilə üzləĢdi. Həmin dövrdə Avropa Ġttifaqında Cənubi 

Qafqaz və Mərkəzi Asiyada baĢ verən proseslərə dair məlumatlılıq dərəcəsi çox zəif idi və AĠ üçün 

bu region ġimaldan Rusiya, ġərqdən Çin, Cənub və Cənubi-Qərbdən Əfqanıstan, Ġran və Türkiyənin 

yerləĢdiyi ərazi kimi qəbul edilirdi. Bununla belə, SSRĠ-nin süqutundan sonra Avropa Ġttifaqı yeni 

müstəqil dövlətlərlə əlaqələr qurmaq, bu ölkələrdə demokratik islahatların həyata keçirilməsinə, 

bazar iqtisadiyyatına keçidi təmin etmək üçün müvafiq infrastrukturların yaradılmasına yardım 

etmək, ölkələrarası ticarət, nəqliyyat, gömrük sahələrində əməkdaĢlığı geniĢləndirmək məqsədilə 

1991-ci ildə ―MDB ölkələrinə texniki yardım‖ (TACIS – Technical Aid to the Commonwealth of 

Independent States) proqramı hazırlayaraq həyata keçirməyə baĢladı. Avropa Ġttifaqı 31 dekabr 

1991-ci ildə keçmiĢ sovet respublikalarının, o cümlədən Cənubi Qafqaz dövlətlərinin müstəqilliyini 

tanıyaraq, onlarla siyasi-iqtisadi əlaqələr qurmağa və geniĢləndirməyə baĢladı. 

Digər tərəfdən, Avropa yaxınlaĢması Xəzər dənizi hövzəsinin enerji resurslarına çıxıĢ əldə 

etmək faktoru neft və qaz hasilini və tranzitini təmin edən ölkələr kimi Cənubi Qafqaz və Mərkəzi 

Asiya regionlarının qarĢılıqlı əlaqədə olması formasında müəyyən edildi. Bu regionlar coğrafi və 

iqtisadi amillərlə müəyyən edilən geniĢ Xəzər və ya Mərkəzi Asiya zonasını təĢkil edirdilər. Bu 

yaxınlaĢma nəqliyyat və enerji təĢəbbüslərinə dair TRACECA (Transport Corridor Europe - 

Caucasus - Asia) və ĠNOGATE (Interstate Oil and Gas Agreement) layihələrində paktiki olaraq öz 

əksini tapır. Məhz bu yaxınlaĢma əsasında 1993-1994-cü illərdən baĢlayaraq Avropa Ġttifaqının 
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Cənubi Qafqaz siyasətinin konseptual əsasları formalaĢmağa baĢladı. Belə ki, 1993-cü ildə 

Brüsseldə TRACECA ―Avropa-Qafqaz-Asiya‖ nəqliyyat proqramının əsası qoyuldu. Cənubi 

Qafqazın hər üç dövləti bu proqramın iĢtirakçıları oldular. 

Eyni zamanda Avropa Ġttifaqı regionun hər bir dövləti ilə münasibətlər formalaĢmağa baĢlayır 

və 1996-cı ildə Cənubi Qafqazın hər bir dövləti ilə AĠ arasında TərəfdaĢlıq və ƏməkdaĢlıq haqqında 

SaziĢ (TƏS) imzalandı və bu saziĢlər 1999-cu ildə qüvvəyə mindi. Qeyd etmək lazımdır ki, AĠ 

daxilində Cənubi Qafqaz regionu birmənalı Ģəkildə qəbul edilmirdi və bu regionla bağlı müxtəlif 

yaxınlaĢmalar mövcud idi. Belə ki, AĠ-nin Avropa məkanında üstünlük təĢkil edən inteqrasiya 

siyasətinə əsasən Cənubi Qafqaz ġərqi Avropanın davamıdır və bu regionda Avropa dəyərləri 

mövcuddur. AĠ demokratiya, azad bazar, insan hüquqları, sosial rifah kimi Avropa dəyərlərinin 

gücləndirilməsində iĢtirak etməklə regionun Avropaya inteqrasiyasını sürətləndirir. Odur ki, AĠ-nin 

Cənubi Qafqaz region dövlətləri olan Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanla imzalanmıĢ 

TərəfdaĢlıq və ƏməkdaĢlıq Müqavilələri məhz bu dəyərlərin möhkəmləndirilməsinə əsaslanırdı. 

Avropa təhlükəsizlik strategiyası‖ sənədinin ―Ətrafımızda təhlükəsizliyin təmin edilməsi‖ 

bölməsində vurğulanır: ―AĠ-nin geniĢlənməsi ilə bağlı yeni ayırıcı xətlərin yaranması Avropanın 

maraqlarında deyil. Bizim məqsədimiz iqtisadi və siyasi əməkdaĢlıqdan əldə etdiyimiz üstünlükləri 

bizim Ģərq qonĢularımıza yaymaq və eyni zamanda bu ölkələrdə mövcud olan siyasi problemlərlə 

məĢğul olmaqdır. Hazırda tezliklə bizimlə həmsərhəd olacaq Cənubi Qafqazın problemlərinə daha 

əhəmiyyətli və aktiv maraq göstərmək lazımdır‖ 

Məlumdur ki, XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərində ġərqi Avropa və Baltikyanı dövlətlərin 

Avropa Ġttifaqına üzv qəbul edilməsi ilə bu təĢkilatın sərhədləri əhəmiyyətli dərəcədə geniĢləndi və 

bununla da Avropa Ġttifaqı yeni qonĢular qazandı. YaranmıĢ vəziyyət Avropa Ittifaqını öz yeni 

qonĢuları ilə qarĢılıqlı əməkdaĢlığı daha da geniĢləndirmək istiqamətində səylər göstəmək zərurəti 

qarĢısında qoydu. Avropa Ġttifaqı bu zərurətdən irəli gələrək 2003-cü ildə ―Daha geniĢ Avropa – 

QonĢuluq: ġərq və Qərb qonĢularımızla münasibətlərin yeni çərçivə təĢəbbüsü‖ (Wider Europe – 

Neighbourhood: A new Framework for relations with our Eastern and Southern Neighbours) adlı 

proqram qəbul etdi və bu qurumun xarici iĢlər nazirləri 2004-cü ilin yanvar ayında Cənubi Qafqaz 

dövlətlərini həmin proqrama qoĢmaq məqsədilə Avropa Komissiyasına müvafiq təkliflər hazırlamaq 

haqqında tapĢırıq verdi.  Avropa Ġttifaqı qəbul etdiyi Avropa QonĢuluq Siyasəti (AQS) qonĢu 

ölkələrə, o cümlədən Cənubi Qafqaz ölkələrinə bütün istiqamətlərdə əməkdaĢlıq, bu ölkələrdə 

idarəetmənin keyfiyyətini artırmaq üçün yardım tədbirləri və iqtisaditicarət əlaqələri təklif etdi, eyni 

zamanda onun prioritetlərində Avropa Ġttifaqının siyasətinin ilk növbədə insan ləyaqətinə hörmət, 

azadlıq, demokratiya, bərabərlik, hüququn aliliyi, insan hüquqlarının və milli azlıqların qorunması 

dəyərlərinə əsaslanması qeyd edildi. Bu prinsiplər AĠ Komissiyasının və AĠ ġurasının Avropa 

parlamentinə ünvanladığı ―GeniĢləndirilmiĢ Avropa-QonĢuluq: bizim ġərq və Cənub qonĢularımızla 

münasibətlərimizin yeni ölçüləri‖ adlı müraciətində təsdiqini tapdı. 

AĠ-nin struktur imkanları regiona münasibətdə ümumi xarici siyasət formalaĢdırmaq üçün vacib 

instrumentlərdir. Cənubi Qafqazla bağlı AĠ-nin böyük üzv dövlətlərinin diplomatik məsələləri 

Avropa ġurası, ATƏT, NATO və BMT çərçivəsində həllini tapır. AĠ isə regionda daha çox siyasi, 

iqtisadi və texniki məsələlərlə, o cümlədən humanitar yardım göstərilməsində iĢtirak edir. 

Avropa Ġttifaqı ilə Cənubi Qafqaz dövlətləri arasında əməkdaĢlığın dərinləĢməsində bu qurumun 

Xarici ĠĢlər Nazirlərinin 26 may 2008-ci il tarixdə Brüsseldə keçirilmiĢ iclasında PolĢa və Ġsveçin 

Avropa QonĢuluq Siyasətinə daxil olan postsovet ölkələri ilə (Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, 

Ukrayna, Moldova və Belarus) əməkdaĢlığın vahid formatının təsis edilməsini nəzərdə tutan ġərq 

TərəfdaĢlığı (ġT) barədə irəli sürdükləri təĢəbbüs xüsusi rol oynadı. 2008-ci il tarixdə Avropa 

Komissiyası tərəfindən Avropa Parlamentinə və Avropa Ġttifaqının dövlət və hökumət baĢçılarının 

ġurasına təqdim olundu. ġərq TərəfdaĢlığı üzrə 7 may 2009-cu il tarixində Praqada keçirilmiĢ zirvə 
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görüĢündə qeyd edilən təĢəbbüsün əsas məqsədləri və prinsiplərini, həmçinin gələcək əməkdaĢlıq 

prosesinin ümumi parametrlərini müəyyən edən Birgə Bəyannamə qəbul edildi və bununla da ġərq 

TərəfdaĢlığı prosesinə yüksək səviyyədə rəsmi start verildi. Qeyd etmək lazımdır ki, ġərq 

TərəfdaĢlığı iki yanaĢmadan ibarət olan prosesdir. ġərq TərəfdaĢlığı, bir tərəfdən, çoxtərəfli 

əməkdaĢlıq xətti ilə Avropa Ġttifaqının qanunvericilik və standartlarını təqdim etmək, islahatlar 

sahəsində təcrübə və uğurlu praktika mübadiləsi aparmaq məqsədilə yeni forum kimi gündəmə 

gəldi. Digər tərəfdən, ikitərəfli əməkdaĢlıq xətti ilə Avropa Ġttifaqı onunla hər bir tərəfdaĢ ölkə 

arasında daha sıx əlaqələrin yaradılması məqsədilə ikitərəfli format çərçivəsində mövcud 

TərəfdaĢlıq və ƏməkdaĢlıq SaziĢləri əvəzinə Assosiasiya SaziĢinin imzalanmasına yönəlmiĢ yeni 

müqaviləyə əsaslanan münasibətlərin qurulmasını təklif edir. ġərq TərəfdaĢlığı Avropa Ġttifaqının 

iqtisadiyatına tədrici inteqrasiyanı təĢviq edir, tərəfdaĢ ölkə Ümumdünya Ticarət TəĢkilatına üzv 

olduğu təqdirdə onunla dərin və hərtərəfli azad ticarət zonasının yaradılması məqsədini güdür. Digər 

məqsəd ġərq TərəfdaĢları üçün viza rejiminin liberallaĢdırılması ilə Avropa Ġttifaqına səfərlərin 

yüngülləĢdirilməsindən, enerji bazarlarının daha yaxından qarĢılıqlı əlaqələndirilməsi və 

inteqrasiyası ilə enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaĢlığın qurulmasından ibarətdir.(3) 

Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizliyin təmin edilməsi birbaĢa olaraq Avropa 

Ġttifaqı ölkələrinin təhlükəsizliyinə təsir edir. Belə ki, burada önəmli məqamlardan biri enerji 

daĢıyıcılarının Avropaya daĢınması məsələsidir ki, Rusiya illərdir neft və qaz amilindən istifadə 

edərək regiona təzyiq edir, siyasi ambisiyalarını ortaya qoyur və bir sıra məsələlərdə öz yekun 

qərarını bildirir. Bu da Avropa ölkələrinin təhlükəsizliyinə birmənalı olaraq hədə yaradan əsas amil 

hesab edilməlidir. Məhz bu aspektdən yanaĢsaq, Avropa üçün Cənubi Qafqaz ölkələrinin regiona 

inteqrasiyası, ölkələrdə təhlükəsiz mühitin formalaĢması, uyğun infrastrukturun qurulması önəmli 

haldır. Yuxarıda qeyd olunan proqramlar, region ölkələri ilə qarĢılıqlı əməkdaĢlıq Cənubi Qafqazda 

münbit bir Ģəraitin yaradılmasına, Rusiya asılılığından az da olsa, uzaqlaĢmasına yönəlib. Təbii ki, 

Rusiya da öz növbəsində Cənubi Qafqaz regionundan əl çəkmək niyyətində deyildir, çünki regionun 

itirilməsi gələcəkdə Rusiyanın öz sərhədlərinə doğru sıxıĢdırılması və yekunda bölünməsinə gətirib 

çıxara bilər. Bu prizmadan Rusiya üçün regionun əhəmiyyəti ―həyati maraq zonası‖ kimi qəbul 

edilməlidir. Digər tərəfdən region etnik münaqiĢələr baxımından olduqca təhlükəli vəziyyətdədir. 

Ermənistanın təcavüzü nəticəsində formlaĢamıĢ Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi, Gürcüstanda Rusiyanın 

birbaĢa iĢtirak etdiyi Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqiĢələri, həll olunmasına baxmayaraq diqqət 

edilməli daha bir bölgə Acarıstan muxtar respublikası, Ermənistanla Gürcüstan arasında Cavaxetiya 

problemi, eləcə də Gürcüstan Azərbaycan sərhəd münaqiĢələri regionda hər an ciddi çaxnaĢmanın 

yaranmasına gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan Qərb dünyası çox önəmli region hesab edilən Cənubi 

Qafqazı istənilən sahədə əməkdaĢlığa cəlb etməklə gücləndirmək, münaqiĢələri həll etmək 

niyyətindədir, ən azından bu münaqiĢələrin eskalasiya mərhələsinə qalxması prosesinə nəzarət 

etmək niyyətindədir. Cənubi Qafqaz Avropa üçün önəmli dəhliz roluna malikdir, belə ki, Mərkəzi 

Asiya regionu ilə qovĢaqda yerləĢən Qafqaz ġərqlə Qərb arasında böyük geostrateji önəm kəsb edir. 

Hal hazırda enerji daĢıyıcılarının siyasətdə danılmaz əhəmiyyəti regionda güclərin maraq 

toqquĢmasına gətirib çıxarır. Nəinki Avropa, ABġ, Türkiyə Ġran kimi güc mərkəzləri regionda gedən 

prosesləri yaxından izləyir. Gələcək 10 il ərzində dünya iqtisadiyyatının çox böyük bir hissəsinə 

nəzarəti formalaĢdıran ―One belt, One road‖, yəni ―Bir kəmər, Bir yol‖ layihəsinin icrası zamanı da 

Cənubi Qafqaz çox önəmli mövqedə yerləĢməsi səbəbindən diqqət mərkəzindədir. Təsadüfi deyildir 

ki, son görüĢlər zamanı Azərbaycanla Çin arasında 800 milyar dollar dəyərində iqtisadi saziĢlərə 

imza atılmıĢdır. Bu isə regionun nə dərəcədə ciddi önəm kəsb etdiyinin göstəricisidir. Belə bir 

layihənin regiondan keçməsi isə Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin  təmin edilməsi məsələsini ortaya 

qoyur. Artıq yeni bir hədə yaranan zaman təhlükənin həll edilməsi, dəf edilməsində layihədə iĢtirak 

edən güclərin təzyiqinə Ģahidlik etməli olacağıq. Məhz bu məsələləri nəzərə alaraq deyə bilərik ki, 
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Qərb siyasəti regionlarda təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə güc vasitələrindən deyil, artıq 

iqtisadi layihələrdən istifadə edir və Avropanın təhlükəsizlik strategiyasının əsas hədəfi Avropa 

üçün lazım olan regionlarda sülh Ģəraitinin formalaĢdırılması, daha uzunmüddətli olaraq davam 

etdirilməsidir. Bu strategiya nəticəsində isə gələcək illərdə regionda münaqiĢələrin zamanla həlli, 

Rusiyanın region ölkələri ilə bir çox məsələlərdə kompromisə gedərək onları öz nəzarətində 

saxlamaq istəyi qaçınılmazdır. 
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AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ NEFT VƏ QAZ LAYĠHƏLƏRĠ VƏ ABġ-IN 

MARAQLARI 

Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycan hələ qədimdən bu günə qədər dünyanın böyük 

dövlətərinin marağında olmuşdur. Bu maraq sadəcə onun geostrateji mövqeyi ilə deyil, həmçinin 

sahib olduğu neft, qaz və digər təbii ehtiyatlarla bağlıdır. Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini 

bərpa etdikdən sonra neft-qaz sənayesinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Həyata keçirilən 

uğurlu “açıq qapı” siyasəti nəticəsində xarici sərmayələrin bu sektora cəlb edilməsi ilə həm ölkə 

daxilində, həm də beynəlxalq arenada mühim nailiyyətlər əldə edilib. 

Məqalədə Azərbaycanın həyata keçirdiyi və iştirak etdiyi beynəlxalq neft və qaz layihələrinin 

əhəmiyyəti, ABŞ-ın Azərbaycan yönümlü siyasətində enerji aspektinə xüsusi önəm verməsinin 

səbəbləri və ABŞ-ın bu neft və qaz layihələrində iştirakının əsasında duran maraqları təhlil olunur. 

Açar sözlər: Azərbaycan, neft strategiyası, neft və qaz layihələri,enerji, ABŞ-ın maraqları, ener-

ji diplomatiyası,. 

 

Sabina AGAZADE, 

Master, Baku State University 

 

THE INTERNATIONAL OIL AND GAS PROJECTS OF AZERBAIJAN AND 

ĠNTERESTS OF THE USA 

 

Azerbaijan, the leader state of the South Caucasus, has been in the forefront of the great states 

of the world since ancient times. This interest is not simply related to its geostrategic position, but 

also its oil, gas and other natural resources. After the restoration of the independence of the Repub-

lic of Azerbaijan, special attention was paid to the development of the oil and gas industry. As a re-

sult of successful successful "open door" policy, foreign investment has attracted significant suc-

cesses both within the country and in the international arena. 

The article analyzes the importance of international oil and gas projects implemented by Azer-

baijan, the reasons why the US attaches special importance to the energy aspect of Azerbaijan's pol-

icy and the interests of the US on these oil and gas projects. 

Key words: Azerbaijan,oil strategy, oil and gas projects, energy, interests of the United States, 

energy diplomacy,. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА И 

ИНТЕРЕСЫ США 

 

Азербайджан, лидер государства Южного Кавказа, с древних времен был в авангарде ве-

ликих государств мира. Этот интерес связан не только с его геостратегическим положением, 

но также с нефтью, газом и другими природными ресурсами. После восстановления незави-

симости Азербайджанской Республики особое внимание было уделено развитию нефтегазо-

вой отрасли. В результате успешной успешной политики «открытых дверей» иностранные 

инвестиции достигли значительных успехов как внутри страны, так и на международной 
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арене. 

В статье анализируется важность международных нефтегазовых проектов, реализуемых 

Азербайджаном, причины, по которым США придают особое значение энергетическому ас-

пекту политики Азербайджана и интересам США в этих нефтегазовых проектах. 

Ключевые слова: Азербайджан, нефтяная стратегия ,нефтегазовые проекты, энергия  

Интересы США ,энергетическая дипломатия. 

 

Müasir dünyada dövlətlər üçün önəmli olan və dövlətlərin beynəlxalq arenada əhəmiyyətini 

müəyyən edən əsas amillərdən biri enerji faktorudur. Dünyanın hegemon güclərinin hər-hansı bir 

regionda həyata keçirdiyi diplomatiyanın əsasında onların maraqları, xüsusilə də enerji maraqları 

durur. Ölkəmizi beynəlxalq arenada önəmli edən faktorlardan biri də məhz bu enerji aspektidir. Neft 

strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin prioritet 

istiqamətlərindən birini təĢkil edir. Respublikamızın müasir neft siyasətinin məqsədləri bir neçə 

istiqamətdə dəyərləndirilə bilər: Azərbayan dövlətinin iqtisadi maraqlarının təminatı; respublikanın 

hərbi imkanlarının gücləndirilmə vasitəsi; ölkəmizə təcavüz edən Ermənistanın bu fəaliyyətinin 

aradan qaldırılmasına təsir potensialı; beynəxalq inteqrasiya proseslərində iĢtirak və s. Mütəxəssislər 

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpasından sonrakı neft tarixini 2 dövrə ayırırlar: 

1. 1991-1994-cü illər, xarici Ģirkətlərin Azərbaycan neftinə yenidən sərmayə qoyması; 

2. Azərbaycan Respublikasının ilk beynəlxalq neft kontraktından – ―Əsrin müqaviləsi‖ndən 

sonrakı mərhələ - 20 sentyabr 1994- cü ildən bu günə kimi 

Ölkənin inkiĢafının orta və uzunmüddətli perspektivləri birbaĢa neft sektorunun güclənməsinə 

bağlıdır. Zbiqnev Bjezinskinin fikrincə, məhdud bir böyüklüyə və az bir əhaliyə malik olmasına 

baxmayaraq, Azərbaycan sahib olduğu enerji ehtiyatları ilə geosiyasi baxımından önəmli bir 

əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycanın təsdiq olunmuĢ təbii qaz ehtiyatları təxminən 450 milyard 

kubmetrdir. ABġ Energetika nazirliyinin və BP-nin məlumatlarına görə ölkəmizdə 990 milyard 

kubmetr təbii qaz və 7 milyard barel neft ehtiyatları mövcuddur. Bundan əlavə Azərbaycanda ən 

böyük qaz ehtiyatına sahib olan ġahdəniz yatağında da hasil edilə biləcək qaz ehtiyatı 400 milyard 

kubmetr olaraq müəyyənləĢdirilmiĢdir. Məhz bu səbəblərdən ölkəmizi bəzən ―Qafqazın Küveyt‖i 

adlandırırlar (6. s. 8). 

Neft satıĢından əldə edilən gəlirlər bəzi sosial və iqtisadi problemlərin həllində açar rolunu 

oynamıĢdır. Azərbaycanın həyata keçirdiyi neft strategiyası, ölkə daxilində siyasi sabitliyin təmin 

edilməsi və sərmayələrə ―açıq qapı‖ siyasətinin həyata keçirilməsi müsbət nəticələr verib. Neftin 

hasilatı üçün lazımi miqdarda maliyyə vəsaiti və texnologiyası olmayan Azərbaycan, sahib olduğu 

təbii zənginliklərdən daha çox fayda əldə etmək üçün Qərb Ģirkətləri ilə əməkdaĢlığa yönəlmək 

yolunu seçib. Azərbaycan neftinə ilk maraq göstərən Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Ģirkəti 1991-ci ilin 

yanvarında Azəri yatağı üçün tenderi qazanan ―Amoco‖ olmuĢdur. Həmin ilin iyulunda Azərbaycan 

höküməti Azəri yatağının iĢlədilməsi üçün Amoco Ģirkətinin rəhbərliyində bir konsorsium 

yaradılmasına qərar vermiĢ və konsorsiuma ―UNOCAL‖ (ABġ) , ―BP‖ (Ġngiltərə), ―Statoil‖ 

(Norveç), ― McDermott‖ (ABġ) və ―Ramco‖ (Ġngiltərə) da qatılmıĢdır. Bundan sonra, ABġ Ģirkətləri 

və digər Qərb Ģirkətləri ilə müxtəlif saziĢlər imzalanıb. Amma, ABġ konqresinin 907 saylı qərarı 

Azərbaycandakı ABġ neft Ģirkətlərinə də təsir göstərmiĢ və artıq oktyabrda yaradılan yeni 

konsorsiumda, əvvəlki konsorsiuma rəhbərlik edən Amoco, yerini BP- yə vermək məcburiyyətində 

qalmıĢdır (2. s. 93). 

Heydər Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra, hökumət 23 iyun 1993-cü ildə xarici 

Ģirkətlərin Azərbaycandakı fəaliyyətlərinin müvəqqəti olaraq dayandırıldığını elan etmiĢdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev yalnız Azərbaycanda siyasi sabitlik tamamilə təmin olunduqdan 

sonra görüĢmələri baĢlatmıĢdır. Uzun sürən müzakirələrdən sonra 20 sentyabr 1994-cü ildə 
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Azərbaycan neft yataqlarının iĢlədilməsinə dair ilk anlaĢma olan ―Əsrin Müqaviləsi‖ imzalanmıĢdır. 

Bu layihədən sonra dənizdəki və qurudakı yataqlara dair daha 21 müqavilə imzalanmıĢdır. Bu 

anlaĢmalardan ABġ-ın ―BMB Oil‖ Ģirkəti ilə bağlanan ―Qaradağ – Çərkəz – Unbaku‖ müqaviləsi 

ləğv edilib. ―Əsrin Müqaviləsi‖ndə ABġ Ģirkətləri 40 % paya sahib olmuĢdur. Bu pay bölgüsü 

belədir: ―Amoko‖- 17,01 %, ―Penzzoil‖- 9,81 %, ―UNOCAL‖ – 9,52 %, ―McDermott‖ – 2,45 %, 

Exxon- 8,0006 % (4. s. 44). Analitiklərin fikrincə, ―Əsrin müqaviləsi‖  ABġ ilə ölkəmizin daimi 

tərəfdaĢ olmasına Ģərait yaradacaqdı.  Bu müqavilə imzalandıqdan sonra 1995-ci ilin yanvarında 

Azəri, Çıraq və GünəĢli yataqlarının dərinlikdə yerləĢən hissəsinin iĢlədilməsi üçün məsuliyyətli 

olan Azərbaycan Beynəxalq Əməliyyat ġirkəti (AĠOC) yaradılıb. ABġ, bu Ģirkət vasitəsi ilə 

Azərbaycan neft sənayesinin əsasının Qərb standartlarına görə qurulmasını hədəf qoymuĢdur. 

ABġ neft Ģirkətlərinin və digər xarici Ģirkətlərin Azərbaycan neftinə maraq göstərmələrinin əsas 

səbəbləri bunlardır: Xəzərin hasilat potensialının böyük olması, keçmiĢdə əldə edilmə imkanı olma-

yan sərmayənin bugün üçün cəzbedici olması və hasil ediləcək neftin yerli ehtiyaclardan əlavə dü-

nya bazarına çıxarılacaq olmasıdır. Azərbaycan nefti ilə bağlı imzalanan müqavilələrdə Amerikan 

Ģirkətləri böyük fəallıq göstərmiĢdir. ABġ-ın iĢtirak etmədiyi müqavilələrdən biri ―ġahdəniz‖ yatağı 

müqaviləsidir. Konsorsiumda ABġ Ģirkətlərinin də iĢtirak edəcəyi əvvəlcədən nəzərə alınsa da, 4 

iyul 1996-cı ildə imzalanan müqaviləyə Ġranın qatılması ilə bağlı olaraq, ABġ höküməti Amerikan 

Ģirkətlərinin bu müqavilədə iĢtirak etməsini qadağan edib.―ġahdəniz‖ müqaviləsində Ġran Ģirkəti 

―OĠEC‖ 10 %-lik payla konsorsiumda yer aldığı halda, heç bir ABġ Ģirkəti layihədə iĢtirak 

etməmiĢdir. 

Azərbaycan neftinin dünya bazarına ixracına yönəlmiĢ üç mühüm neft müqaviləsi imzalanmıĢ 

və yeddi konsorsium yaradılmıĢdır. Ġmzalanan müqavilələrə görə Azərbaycan neftinə nəzarət daha 

çox Amoco, Exxon, Unocal və Penzzoil neft Ģirkətləri ilə təmsil edilən ABġ-ın əlindədir. Enerji 

sektorunda Azərbaycan-ABġ münasibətlərinin inkiĢafına Heydər Əliyevin 1997- ci ildə ABġ-a ilk 

rəsmi ziyarəti əhəmiyyətli olmuĢdur. 1 avqust 1997-ci ildə Ağ Evdə ABġ-ın Chevron, Exxon, Mobil 

neft Ģirkətləri ilə ARDNġ arasında neftin çıxarılması və istifadəsi ilə əlaqədar 10 milyard dollarlıq 

müqavilə imzalanmıĢdır (1, s.233-235). ―Əsrin müqaviləsi‖ndə BP-Amoco-Arco- nun payı 34 %-

dir. Digər ABġ Ģirkətləri isə Unocal, Exxon-Mobildir. BP – Amoco – Arco-nun ġahdəniz, Ġnam 

layihələrində də əhəmiyyətli payı vardır. Oğuz, Naxçıvan, Abik, Lerik Dəniz, Zəfər-MəĢəl 

yataqlarında Exxon-Mobil, AbĢeronda Chevron böyük hissə sahibləri olaraq, sərmayələrdə də baĢda 

gəlirlər. Adı çəkilən müqavilələrdə Amerikan neft Ģirkətlərinin pay hesabı belədir: MiĢovdağ və 

Kəmaləddin neft müqaviləsi ( Moncrief Oil – 49,7 %), Zəfər və MəĢəl neft müqaviləsi (Exxon – 30 

%, Conoco -  20 %), Lerik dəniz, Dalğa, Savalan, Cənub neft müqaviləsi (Mobil – 30 %), Padar neft 

müqaviləsi (Moncrief Oil – 62 %), Qarabağ müqaviləsi (Penzzoil – 30 %),  Dan Ulduzu – ƏĢrəfi 

müqaviləsi (Amoco -  30 %, Unocal – 5,5 %),  Yalama müqaviləsi /D – 222 (ARKO – 27,6 %), 

Naxçıvan müqaviləsi (Exxon – 50 %), AbĢeron müqaviləsi (Chevron – 30 %), Oğuz müqaviləsi 

(Mobil – 50 %), Kürsəngi və Qarabağlı bölgəsi müqaviləsi ( Frontera Resaures – 30 %), Ġnam 

müqaviləsi (BP – Amoco – 25 %), Araz, Alov, ġərq bölgələri müqaviləsi – (Exxon – 15 %). 

Azərbaycanın dünyanın baĢlıca neft Ģirkətləri ilə imzaladığı müqavilələrdən sonra, neft 

ehtiyatları ilə bağlı rəqabət sona çatmıĢdır. Böyük güclərin rəqabət etdiyi digər sahə bu yataqlardan 

çıxarılacaq neftlərin beynəlxalq bazarlara nəqli ilə bağlı istiqamətlərdir. 9 oktyabr 1995-ci ildə 

Azərbaycan neft yataqlarından çıxarılacaq ilkin neftin beynəlxalq bazarlara çatdırılması üçün iki 

istiqamət müəyyən edilmiĢdir: Birincisi, Bakı-Novorossiysk boru kəməri, ikincisi isə Bakı-Supsa 

neft boru kəməridir. 

Bakı – Supsa neft boru kəməri ümumilikdə 830 kilometrlik bir xəttdir və BP tərəfindən 

iĢlədilməkdədir. 1999-cu ilin aprel ayında Supsa terminalında  həyata keçirilən açılıĢla bu xətt 

fəaiyyətə baĢlamıĢdır. 1999 – 2006 – cı illər arasında təxminən 60 milyon ton neft daĢıyan Bakı-
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Supsa boru kəmərinin fəaliyyəti 2006 – cı ilin sonunda dayandırılmıĢdır. 2008 – ci ilin avqustunda 

yenidən istifadə edilməyə baĢlanan boru kəməri ilə 100 min ton neft nəql edilmiĢdir. Bakı – Supsa 

boru kəməri illik 7,5 milyon ton neft daĢıma potensialına malikdir. ABġ siyasi olaraq Bakı – Supsa 

boru kəməri layihəsinə dəstək verməsə də, iqtisadi maraqlarından imtina etməyərək Ģirkətləri va-

sitəsi ilə bu layihədə yer almıĢdır. 

Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına ixracı üçün təqdim edilən layihələr içərisində, ABġ-ın 

təklif etdiyi ilk layihə Baki-Ermənistan-Ceyhan xətti olmuĢdur. Bu xəttin reallaĢdırılması ilə Ermən-

istanla da münasibətlərin yumĢaldılaraq, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həll 

edilə biləcəyi vurğulanmıĢdır. Amma, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı 

danıĢıqlarda uğura nail olunmaması və bununla bağlı olaraq da Azərbaycanın bu xəttə qarĢı çıxması, 

bu layihənin həyata keçirilməsini imkansız etmiĢdir. Azərbaycan neftində ən böyük paya sahib olan 

―BP-Amoco‖ Ģirkəti Ġran seçiminin, yəni Bakı-Bəsrə neft boru kəmərinin iqtisadi cəhətdən daha 

uyğun olduğu və bu istiqamətdə boru kəmərinin inĢa edilməsinin əhəmiyyətli olduğunu bidirmiĢdir. 

Ġrandan keçəcək bir neft boru kəmərinin üstünlüklərinə baxmayaraq, Xəzər nefti və təbii qazının 

nəqlində ABġ-ın bu ölkəyə qarĢı mənfi yanaĢması vacib bir maneə olub. ABġ Ġranı terrora dəstək 

vermək, Ġslami radikalçılığı regionda yaymaq və kütləvi qırğın silahlarının istehsalında günah-

landırırdı. Bu kimi səbəblərə görə ABġ iqtisadi cəhətdən daha səmərəli olmasına rəğmən Ġranla 

bağlı hər-hansı bir neft layihəsini dəstəkləmir. 

Regionda çatdırılma layihələri içərisində ABġ, Avropa Ġttifaqının da böyük üstünlüyü olduğu 

TRASEKA (Avropa – Qafqaz – Asiya Nəqliyyat Dəhlizi) layihəsini siyasi və iqtisadi cəhətdən 

dəstəkləmiĢdir. TRASEKA yüzilliyin ən əhatəli çatdırılma və transfer müqaviləsi hesab edilirdi. 

ABġ təbii qaz ehtiyatları ilə bağlı ġahdənizdəki təbii qazın Gürcüstandan keçərək Türkiyənin Ərzu-

rum Ģəhərinə çatdırılmasını nəzərə alan boru xəttini dəstəkləməkdədir. Regiondakı neft 

ehtiyatlarının dünya bazarına daĢınması üçün təqdim edilən ən önəmli xətlərdən biri də Azərbaycan, 

Türkiyə, Gürcüstan və ABġ tərəfindən də dəstəklənən Bakı – Ceyhan neft boru kəməridir. Bakı- 

Ceyhan ya da Xəzər – Aralıq dənizi Xam Neft Boru Kəməri Layihəsi Türkiyənin 1990-cı illərdən 

etibarən xüsusilə Azərbaycan və Qazaxıstan neftinin Türkiyədən keçərək Ceyhan Terminalında 

beynəxalq bazara çıxarılmasını təmin edən layihədir (7). 

Bakı – Tbilisi – Ceyhan Layihəsi çərçivəsində Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında 18 

noyabr 1999-cu ildə imzalanan ―Hökümətlərarası müqavilə‖, hər üç ölkə tərəfindən də təsdiqləndik-

dən sonra 2000 – ci il 10 sentyabr tarixində qüvvəyə minmiĢdir. Ölkəmizin Ermənistanla yaĢadığı 

problemlər səbəbindən Bakı – Ceyhan boru kəmərinin istiqaməti Gürcüstandan keçərək uzanmıĢ və 

ümumilikdə 1760 km təĢkil etmiĢdir. Bu boru kəmərinin ümumi xərci 3 milyard dollara bərabərdir. 

Bu xəttin ömrünün təxminən 40 il və illik maksimum həcminin 50 milyon ton olduğu 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. 4 iyun 2006-cı il tarixində Ceyhan Ġxrac Terminalından yola çıxan ilk neft 

tankerinin sahildən ayrılması ilə Azərbaycan neftinin beynəlxalq bazarlara daĢınmasına 

baĢlanılmıĢdır (10). Tikilməsinin çətinliyi və bahalılığı səbəbindən bu xətt neft maqnatları tərəfindən 

―marĢrutların ən siyasisi‖ olaraq adlandırılmaqdadır. Həmin dövrün ABġ-ın Energetika Naziri BTC 

boru kəmərinə ilk neftin vurulduğu günü ―dünyanı dəyiĢdərəcək gün‖ olaraq qiymətləndirmiĢdir. 

Rusiya daĢınacaq neftin Bakı – Novorosisk xətti ilə də daĢına biləcəyini iddia edərək Bakı – Tbilisi 

– Ceyhan layihəsinə etirazını bildirmiĢdir. Amma bu, baĢda ABġ olmaqla Türkiyə və Azərbaycan 

tərəfindən rədd edilmiĢdir. Bu gün də Rusiya regiondakı enerji ehtiyatlarının Türkiyə vasitəsi ilə dü-

nya bazarlarına çıxarılmasına isti münasibət göstərməməkdə və mənfi münasibətini davam 

etdirməkdədir. 

Bəzi Amerikan neft Ģirkətləri Bakı – Ceyhan layihəsinin əleyhinə çıxıĢ edərək, bu xəttin iqtisadi 

cəhətdən doğru olmadığını, həmçinin Xəzərdən nəql ediləcək neftin yalnız Bakı – Supsa və Bakı – 

Novorosisk xəttini dolduracaq qədər olduğunu bildirmiĢlər. ABġ-da Bakı – Tbilisi – Ceyhanla bağlı 
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qarıĢıq fikirlər olsa da, Bill Klinton höküməti bu layihəyə müsbət mövqedə durmuĢdur. Corc BuĢun 

seçkilərdə qalib gəlməsindən sonra Enerji Naziri vəzifəsinə erməni lobbisi üzvlərindən Spenser 

Abrahamı təyin etməsi BuĢ hakimiyyətinin Bakı – Tbilisi – Ceyhan siyasətinin Klinton dövrün-

dəkindən fərqli mövqedə olacağı Ģübhələrini yaratmıĢdır. Amma Klintonun Xəzər Hövzəsi ilə 

əlaqəli Xüsusi Nümayəndəsi Elizabet Cons Corc BuĢ hakimiyyətinin də Xəzərdəki mövcud 

layihələrə dəstək verdiyini açıqlamıĢdır. 

ABġ regionda ―Çoxlu Boru kəmərləri‖ (Multiple Pipelines) və ya ―ġərq – Qərb Dəhlizi‖ strate-

giyası çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Öz neft strategiyasına uyğun olaraq Bakı – Tblisi – Ceyhan 

layihəsini, Xəzər dənizinin hüquqi statusu məsələsində isə onun beĢ dövlət arasında orta xətt 

siyasətini nəzərdə tutan Azərbaycanı dəstəkləmiĢdir. ABġ Bakı – Ceyhan layihəsinin həyata keçirilə 

bilməsi üçün region ölkələri və baĢda ―Əsrin Müqaviləsi‖nə ortaq olan böyük neft Ģirkətləri 

nəzdindəki səylərini davam etdirmiĢdir.  ABġ höküməti hələ 1995 – ci ildən baĢlayaraq, neft 

Ģirkətlərinin ticari mənfəətlərinin əleyhinə fəaliyyətlərə baxmayaraq, Bakı – Tbilisi – Ceyhan 

layihəsinin dəstəklənməsi üçün idarəçilikdə mühim iĢlər görmüĢdür. 

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi ABġ Xəzər regionunda maraqlarını təmin etmək üçün iki hədəf 

müəyyən etmiĢdir: ―Çoxlu Boru kəmərləri‖nin çəkilməsi və ġərq – Qərb istiqamətindəki boru 

xətlərinin seçilməsi ilə ġimal – Cənub istiqamətinə əks mövqedə  durulması. ABġ üçün Xəzər re-

gionunda strateji hədəflərini təmin etməkdə ən əhəmiyyətli yollardan biri də, bəzən, ABġ xarici 

siyasətinin təməl daĢlarından biri olaraq qəbul edilən Bakı – Tbilisi – Ceyhan Boru xəttinin real-

laĢdırılması olmuĢdur. Çünki, əgər, bu layihə həyata keçərsə, neft boru kəmərinin hər-hansı bir dö-

vlətin ―tək hakimiyyəti‖nə keçməsinə icazə verməyəcəkdi. Region dövlətləri arasındakı iqtisadi 

münasibətlərin inkiĢafını təmin edərək, regional problemlərin həll etməyi öz məqsədi hesab edən 

ABġ, neft boru kəməri məsələsində Bakı – Ceyhan layihəsini dəstəklədiyini dəfələrlə vurğulamıĢdır. 

Çünki bu xətt region dövlətlərinin Qara Dənizdə Rusiyanın, Ġran Körfəzində isə Ġranın təsirinə 

düĢmələrinin qarĢısını alacaqdır. 

ABġ Bakı – Tbilisi – Ceyhan layihəsinə iqtisadi səbəblərdən çox strateji məqsədlərinə görə 

dəstək vermiĢdir. VaĢinqton boru xətləri məsələsini, əsasən, Qafqazda Rusiya ilə olan rəqabəti 

çərçivəsində dəyərləndirməkdədir, məsələnin iqtisadi tərəfi isə ikinci planda qalmaqdadır (5). BTC 

layihəsi digər layihələrə nəzərən, maddi cəhətdən daha baha olan bir layihədir. Digər önəmli bir 

problem isə kəmərin xərclərini qarĢılayacaq olan neftin regionda olmamasına dair olan ehtimallar 

olmuĢdur. Amma bütün bu mənfi Ģübhələrə baxmayaraq, Bakı – Ceyhan boru kəməri layihəsininin 

reallaĢmasını ABġ höküməti tamamilə dəstəkləmiĢdir. Amerikan neft Ģirkətləri təxminən yarı 

qiymətə baĢa gələn Bakı – Supsa xəttini dəstəkləsələr də, əsas məsələ ABġ-ın strateji hədəfləri 

olduqda, onlar da iqtisadi maraqları arxa plana keçirərək razı olmuĢdular. 

Azərbaycanın hasil olunan neftini Qərb bazarlarına daĢıyan Bakı – Tbilisi – Ceyhanın 

Azərbaycan və Gürcüstanı əhatə edən hissəsindəki mühəndislik fəaliyyətini ABġ-ın ―Betçel‖ Ģirkəti 

öz üzərinə götürmüĢdür. Boru kəmərinin Türkiyə hissəsində davam etdirilən iĢləri isə ―BOTAġ‖ 

həyata keçirmiĢdir (8). Amma ABġ tərəfi siyasi cəhətdən Bakı – Ceyhana dəstək verməklə yanaĢı, 

maliyyə cəhətdən heç bir dəstək verməmiĢ, Türkiyənin bu sahədə tərəf müqabili əsasən ABġ 

sərmayəli neft Ģirkətləri olaraq qalmıĢdır. ABġ Bakı – Tbilisi – Ceyhan layihəsinin həyata 

keçirilməsini təmin edəcək birbaĢa maliyyə yardımının hər-hansı bir hissəsini verməyə heç bir za-

man istəkli olmamıĢdır. 

Türkiyənin artan qaz tələbatının təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan höküməti və 

Azərbaycanın ġahdəniz yatağını inkiĢaf etdirən ġahdəniz Konsorsiumu ilə görüĢlər həyata keçirilmiĢ 

və 25 oktyabr 2011 – ci ildə 2018 – ci ildən baĢlayaraq illik 6 milyard kubmetr qazın Türkiyəyə ver-

ilməsini nəzərdə tutan müqavilə imzalanmıĢdır. Boru kəməri vasitəsi ilə illik 16 milyard kubmetr 

qaz daĢınması nəzərdə tutulmuĢdur. Bu miqdarın yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, 6 milyard kubmetri 
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Türkiyəyə , qalan 10 milyard kubmetri isə Avropaya nəql edilməlidir.  TANAP Layihəsi Xəzər 

Dənizinin Azərbaycan sektorundakı ―ġahdəniz-2‖ yatağından və Xəzər Dənizinin digər sahələrindən 

hasil edilən təbii qazın Türkiyəyə və öz növbəsində bu ölkədən Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. 

TANAP Cənubi Qafqaz Boru kəməri (CQBK) və Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) ilə birlikdə 

―Cənub Qaz Dəhlizi‖nin tərkib hissəsi olan bir layihədir (9). TANAP layihəsinin sərmayə dəyəri 45 

milyard dollara çatır.  Boru xəttinin uzunluğu təxminən 1850 km-dir. Layihədə SOCAR 58 %, 

BOTAġ 30 %,  BP 12 % paya sahibdir. 12 iyun 2018 – ci ildə Türkiyədə boru kəmərinin açılıĢ 

mərasimi təĢkil edilmiĢdir. Türkiyəyə ilk qaz axını da bu ayda həyata keçirilmiĢdir. Avropaya qaz 

tədarükünün isə 2020 – ci ildə reallaĢdırılması planlaĢdırılır. 

TANAP layihəsinin həyata keçirilməsində qlobal aktor ABġ-ın da təsiri önəmlidir. ABġ təbii 

qazda Rusiya – Ġran ittifaqına qarĢı regionda alternativ layihələri reallaĢdırmağı planaĢdırır. 2014-cü 

ildə baĢ verən Ukrayna böhranı və Rusiyanın Krımı ilhaqı ilə Ġranın Suriyadakı vətəndaĢ 

müharibəsindən əvvəl Ġraq – Suriya bölgəsində bir təbii qaz boru xətti müqaviləsi imzalayaraq, Li-

vandan keçərək Avropaya qaz ixrac etməyi planlaĢdırması ABġ-ın TANAP layihəsini 

dəstəkləməsinin ən böyük səbəblərindən biridir. Belə ki, Ġran – Ġraq – Suriya arasında inĢa ediləcək 

belə bir boru kəməri Türkiyənin də enerji dəhlizi olma siyasətinə maneə olacağı kimi, regiondakı 

güc nisbətlərinin də dəyiĢməsinə səbəb ola bilərdi. 

Göründüyü kimi, ABġ-ın xarici siyasətinin əsas aspektlərindən birini enerji siyasəti təĢkil edir. 

Enerjinin siyasətinin həyata keçirilməsində Azərbaycanla ikitərəfli münasibətlərinin böyük əhəmiy-

yəti vardır. Azərbaycan Respublikasının həyata keçirdiyi ―Əsrin müqaviləsi‖, BTC,  kimi layihələr 

ABġ-ın enerji maraqlarının bu istiqamətə yönəlməsində də mühüm rol oynamıĢdır. Məhz dövlətin 

bu maraqları səbəbindən bir sıra nüfuzlu Amerikan neft Ģirkətləri bu layihələrdə iĢtirak edərək, 

sərmayə yatırmıĢdır və layihələr davam etdikcə bu sərmayə axını da geniĢlənir. Xarici kapitalın ölkə 

sənayesinə cəlb edilməsi ilə Respublikamız neft strategiyasını gücləndirir və əldə olunan gəlirləri 

digər sektorların hərtərəfli inkiĢafı üçün yönləndirir. 
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После открытия Колумбом в 1492 году новых земель жизнь Европы была перевернута. Ко-

лумб, рассказывая об Америке, утверждал, что того, кто сумеет завоевать эти новые земли, 

ждет бесконечное богатство. Европейские правители с целью приумножить свои державы ста-

ли переправлять на североамериканский континент свои суда, полные колонистами. В освое-

нии североамериканских земель по большей степени участвовали именно европейские колони-

заторы, что не изменялось достаточно долгий период времени.  

Первой европейской колонией, появившейся на североамериканском континенте, стала ис-

панская колония, после открытия в 1513 году полуострова Флорида и заложения в 1565 году 

города Сент-Огастин. Испанцы стали терять свое влияние и мощь после поражения в сражении 

с английским флотом. В Америку стали перебираться колонисты из Англии, Голландии и 

Франции. Первая английская колония была основана в 1607 году на территории нынешней 

Вирджинии. Со временем на побережье Атлантического океана образовалось 13 колоний [4].  

На территории этих колоний проживали два основных племени, состоящие из коренных 

индейцев- алгонкинов и ирокезов. Они научили европейских колонистов всему тому, что по-

могло тем выжить в непривычных для них условиях. 

Говоря об иммигрантах, стоило бы также упомянуть о тех, кто оказался в стране не по сво-

ей воле- чернокожих рабах. Вскоре после освоения американских земель колонистами, туда 
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стали переправлять рабов из Африки. По началу число рабов было небольшим, но после появ-

ления спроса на рабочую силу на плантациях число невольников стремитель-

но стало возрастать.  

Желание столь большого количества людей перебраться и жить за океаном объяснялось: 

политической и экономической нестабильностью, которая присутствовала в те времена 

в Европе;   

случившимся неурожаем в Ирландии в 1845 году, повлекшим за собой массовый голод 

и начало смертей; 

окончанием американо-мексиканской войны и присоединением новых земель; 

агрессивной политикой перед началом Второй мировой войны во Франции и Германии; 

появлением в конце 19-го века итальянцев, китайцев и шведов в поисках рабочих 

мест и т.д.  

Первые истоки национальной идентичности США приходятся на момент окончания коло-

ниальной зависимости штатов. Акт провозглашения независимости являлся тем основообразу-

ющим моментом, когда в новообразованном государстве стала формироваться идентичность 

общества и развитие культурной, то есть языковой, религиозной и этнической однородно-

сти [2, с. 38-39]. 

После принятия Декларации о Независимости 4 июля 1776 года в штатах остро стала чув-

ствоваться нужда в самоидентификации и самосознании американцами основной части нового 

политического единства [3, с. 3]. В начале своего образования американская идентичность бы-

ла идеей, которая сводилась к понятию того, что означает быть американцем. Уникальность 

американского общества заключается в том, что она основана на идеях, а не на национальной 

культуре и этнической солидарности [4, с. 45]. Американцы называют себя нацией, которая 

поддерживает принципы свободы, равенства и самоуправления, а также права на счастье, соб-

ственность и безопасность. Следуя этим принципам, американцы признают себя отдельным 

политическим образованием. Ф. Рузвельт утверждал, что быть американцем - это вопрос ума и 

сердца, и что хороший американец- это тот, кто верен своей стране и 

ее принципам свободы и демократии [5, с. 43]. 

Политика удержания столь большого количества иммигрантов на своей территории, их 

мирное сосуществование в пределах одного государства прошла определенный путь от асси-

миляции или «плавильного котла» к политике мультикультурализма. 

Первым делом американское общество делало упор на образовательную систему, с целью 

проведения воспитательной системы американцев. Школы закупали флаги США, которые воз-

вышались перед входом в образовательные учреждения. Ученики давали клятвы верности аме-

риканскому государству. Президент Дж. К. Адамс, который был у власти в 1825-1829 годах по-

учительно внедрял в головы приезжих с Европы, что они должны оставить свою европейскую 

одежду и больше никогда к ней не притрагиваться.  

Концепция «плавильного котла» («melting pot») возникает в период XIX-XX веков, когда 

расовое и антииммигрантское насилие стало увеличиваться. Основным содержанием этой кон-

цепции являлось то, что все народы, нации и этносы смешиваются во что-то единое, образуя 

понятие американская нация. Прибытие иммигрантов, а также их различное культурное проис-

хождение сыграло важную роль в формировании общественного самосознания Америки. И это 

вошло в историю Америки, закрепив за Соединенными Штатами убежище для всех тех, кто 

страдает от преследований за политические или личные убеждения; приют, кото-

рый принимает широкий спектр вероисповеданий и идеологий. 

Первое упоминание «плавления» в американской литературе встретилось в трудах Сент - 

Джона де Кревкера. Кревкер в своем труде пишет, что американец - это тот, кто оставляет все 
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свои старые привычки и предрассудки, берет новые и получает новый образ жизни. Про Аме-

рику он писал, что это страна, где все нации растаяли и слились в одну новую расу, где  труды 

и потомство людей когда-нибудь вызовут большие изменения в мире [1].  

Название термина «плавильного котла» произошло от пьесы Израеля Зангвиля, показанной 

в 1908 году. В пьесе главный герой - молодой русский иммигрант, наблюдая с корабля на Нью-

Йорк, сказал, что: « Америка - это самый большой плавильной котел, созданный Богом. Здесь 

сплавляются все народы Европы и не только: немцы, французы, ирландцы, англи-

чане, евреи и русские» [6].  

Появлению этой концепции в Америке послужило богатство, привлекательность и мощь 

США по сравнению с другими государствами. Государство ставило перед приезжими условия: 

приезжие должны были принять существующую культуру и распрощаться со своими нацио-

нальными особенностями, став американцами. Государство ставило условия, а люди либо со-

глашались с этими условиями и становились частью американского общества, либо нет. 

В целом концепция «плавильного котла» представляла собой культурную ассимиляцию и 

аккультурацию, которые приравнивались к понятию американизация. Но с притоком новых 

иммигрантов в страну начал образовываться хаос среди местного населения, и к  середине 

1870-ых годов федеральное правительство взяло на себя управление этим вопросом. В связи с 

усилением антииммиграционной политики среди населения коренных народов, иммиграцион-

ные законы были введены в качестве средства успокоения расстроенной публики. 

В 1875 году был принят Закон Пейджа, который был нацелен на китайских рабочих и 

осужденных, запретив им въезд в США, а также Акт об исключении китайцев 1882 года, кото-

рый фактически запретил китайским иммигрантам въезд в Соединенные Штаты. Хотя эти за-

коны были нацелены для азиатских иммигрантов, вскоре за ними последовали и  более широ-

кие иммиграционные законы, принятые с целью ужесточить охрану границ и затруднить имми-

грацию легального въезда, после чего началась селекция иммигрантов.  

Несмотря на то, что «плавильный котел» в самом начале подразумевал  Америку как место 

слияния различных культур, фактически символизировал конец культурного признания в Со-

единенных Штатах. В середине ХХ века «плавильный котел» стал подвергаться критике, осо-

бенно после начала нового потока мигрантов. Новый поток состоял из испаноязычных имми-

грантов. Американцы видели в испаноязычных иммигрантах культурную и экономическую 

угрозы. Тем не менее, аспекты испаноязычной культуры просочились в американ-

скую жизнь [8].  

Ассимиляция или «плавильный котел» в начале ХХ века стали подвергаться критике. В 60-

х годах ХХ века в обществе США было заметно угнетение по признаку цвета кожи и «черный 

расизм». Борьба Лютера Кинга с расовой дискриминацией привела к подписанию в 1964 году 

«Акта о гражданских правах», запрещающий любые формы дискриминации во всех сферах 

жизнедеятельности человека. В 1965 году вступает в силу «Закон об избирательных правах», 

обеспечивающий равенство избирательных прав вне зависимости от расы, пола, религии и эт-

нической принадлежности [2]. Эти два документа до сих пор считаются главными в борьбе 

против дискриминации и можно считать, что они заложили основы американско-

го мультикультурализма. 

Мультикультурализм начал постепенно внедряться в американское общество. Мультикуль-

турализм проявлял себя посредством концепции «миски салата» («salad bowl»). Эта концепция 

представляет собой общество, где вместо того, чтобы ассимилироваться, различные этнические 

группы теперь будут сосуществовать в своих отдельных идентичностях, как ингредиенты в са-

лате, связанные друг с другом только «приправой» закона и рынка. 

Безопасность американского общества была бы под угрозой без политики мультикультура-
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лизма. Ведь Америка нуждается в притоке дешевой рабочей силы, что затрудняет отказ Соеди-

ненных Штатов от иммигрантов. Эта нужда повлекла за собой и сдвиги в миграционной поли-

тике США. Например, в 1994 году штат Калифорния принял законопроект о закрытии доступа 

к государственному образованию и медицинской помощи (за скорой помощи) мигрантам, ко-

торые не имели соответствующих документов о легальном их нахождении в стране. Одна-

ко законопроект был заблокирован. 

Основной отличительной чертой американского мультикультурализма является то, что 

большое количество различных меньшинств, этносов, культур, религий и т.д. нашли метод 

мирного сосуществования в пределах одной страны, возможность сохранить свои уникальные 

культурные черты, не смешиваясь с представителями другой культуры и т.д. Также представи-

тели той или иной культуры, этноса, религии и т.д имеют право отстаивания своих прав, что, 

естественно исходит из демократических и мультикультуральных идеологий США [6]. 

Однако несмотря на все вышеупомянутые плюсы американского общества, здесь все же 

существует некая дискриминация. После событий, произошедших 11 сентября 2001 года в силу 

вступил «Закон о патриотизме». По этому закону было возможно задержание любо-

го иностранца, подозреваемого в терроризме [8], что в свою очередь и побудило возраста-

ние исламофобии.   

В современный период, когда коренное население встречается с большим количеством им-

мигрантов, политика мультикультурализма является необходимой, которая призвана обеспечи-

вать равные культурные права всех меньшинств, наций, этнических групп, сообществ, органи-

заций, общин  и т.д. 
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dövlətləri arasındakı hərbi əməkdaşlığının mətbuatda yeri təhlil edilir. Müəllif Azərbaycan Respu-
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В статье магистрата С.Алиевой «Военное сотрудничество между Азербайджаном и 

Турцией в первые годы государственной независимости: научно-политический анализ (на ос-

нове периодической печати)» анализируется позиция военного сотрудничества между Азер-

байджаном и Турцией в средствах массовой информации. Автор дает точное разъяснение 

вопросов налаживания военного сотрудничества между двумя странами в первый период 
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alyzes the position of the military cooperation between Azerbaijan and Turkey in the media. The au-
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dövlətinin Türkiyə ilə Azərbaycanın hər vəchlə yaxınlaĢmasına mane olması halları artıq tarixdə 

qalıb. Bu gün dövlətlərimiz arasında olan dostluq, iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələr yüksək 

səviyyədədir. Müstəqilliyin ilk illərindən baĢlayaraq qardaĢ ölkə ilə Azərbaycan arasında müxtəlif 

istiqamətlərdə müqavilələr imzalanmıĢdır. 1992-ci ildən bu vaxta qədər ölkələrimiz arasında 40-dan 

çox sənəd imzalanmıĢdır. Lakin bunların ən önəmlisi əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulmuĢ ―Əsrin müqaviləsi‖dir ki, reallığa çevrilmiĢdir. 

Xarici qüvvələrin dəstəyindən yararlanan Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini iĢğal 

etmiĢ, bir milyon soydaĢımız yurd-yuvasından didərgin düĢmüĢdür. Azərbaycan xalqı erməni 

təcavüzünə qarĢı mübarizədə daim qardaĢ Türkiyənin dəstəyinə güvənmiĢ, türk xalqının mənəvi və 

əməli yardımından bəhrələnmiĢdir. Türkiyə hökuməti Ermənistanın əsassız iddialarına və 

Azərbaycan torpaqlarını iĢğal altında saxlanmasına cavab olaraq, bu ölkə ilə diplomatic 

münasibətlər qurmaqdan imtina etmiĢ və sərhədləri bağlamıĢdır. Eyni zamanda gənc dövlətimiz 

Türkiyə Cümhuriyyətinin mənafelərini həmiĢə uca tutmuĢ qardaĢ türk xalqına mənəvi dəstəyini 

əsirgəməmiĢdir. 

―Azərbaycan‖ qəzetinin 1993-cü il may  buraxılıĢına əsasən  qeyd edilmiĢdirki  Türkiyənin baĢ 

naziri Süleyman Dəmirəl Doğru Yol Partiyası parlament qrupunun iclasında demiĢdir: ―Türkiyə 

Azərbaycanın müdafiəsi üçün mümkün olan hər Ģeyi edəcəkdir. O qeyd etmiĢdir ki, lakin göstərilən 

səylərin istər Azərbaycana, istərsə də Türkiyəyə faydalı olması üçün ağılla və soyuqqanlı hərəkət 

etmək lazımdır. Əgər bu zəruridirsə türkiyə Respublikası hər cür fədakarlığa hazırdır(1, s.4). 

Süleyman Dəmirəl belə hesab edir ki, Sovet Ġttifaqının dağılması nəticəsində yaranmıĢ müstəqil 

dövlətlər hələ Rusiyanın təsiri altındadır, rus əsgərləri ermənilərin tərəfində vuruĢmuĢlar. 

Azərbaycanda baĢ verən hadisələrə Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi kimi baxmaq lazım deyildir. 

Qərb Ermənistanı müdafiə edir. Türkiyə hökumətinin baĢçısı ermənilərin son hərəkətini 

―təcavüzkarlıq‖ adlandırmıĢdır. 

Həmçinin ―Azərbaycan‖ qəzetinin eyni tarixli buraxlıĢında ―Azərbaycan Türkləri 

federasiyasının bəyanatı‖ adlı baĢlıqda qeyd edilmiĢdir- Ankara. Azərbaycan Türkləri Kültür və 

DayanıĢma Dərnəkləri federasiyasının bəyanatında deyilir: ― Milli bütövlüyünü , sərhədlərin 

toxunulmazlığını və vətəndaĢlarını qorumaqda heç də aciz olmayan Azərbaycanın insanlıq naminə 

sülh yolunda danıĢıqlar aparmaq istəyinə ermənilər tərəfindən bu dəfə  də qanla cavab verilmiĢdir. 

Azərbaycanın həm tarixi, həm də hüquqi haqqı və torpağı olan Dağlıq Qarabağla bağlı ATƏM-in 

çıxardığı ―Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir‖ qərarını saya salmayan Ermənistan əslində bütün 

dünyaya meydan oxumaqdadır. Son cinayətləri ilə beynəlmiləl  terrorçu olduğunu bird aha ifĢa edən 

Ermənistan layiq olduğu cavabı almalıdır. Dünya Ermənistanla sosial münasibətlərini kəsməli, ona 

qarĢı siyasi və iqtisadi embarqo tətbiq etməlidir.‖ Bəyanat bütün dünyaya yayılmıĢdır. 

―Türkiyə ülkücü gəncliyinin müraciəti‖ adlı baĢlıqda isə qeyd edilmiĢdir. Ankara. Türkiyənin 

bir çox Ģəhərlərində ülkücü gəncliyin müraciəti yayılmıĢdır. Sənəddə deyilir: ―Türkiyədə yaĢayan 

ermənilər bizim girovlarımızdır. Ancaq onlar deyəsən bunu anlamır, xəyanət yolunu tuturlar . 

Ġstanbulda iĢgüzar dairələrdə çalıĢan ermənilərin ―Ġstanbul üçhoran kiliçəsi‖ firması vasitəsilə 

―DaĢnaksütyun‖ partiyasına vəsait göndərmələrindən xəbərdarıq, hətta bu pulların bir qisminin  

göndərilməsindən Türkiyə kəĢfiyyat dairələrinin də xəbəri var. Əliqanlı qatillərə yardım edənlərə üz 

tutub deyirik : ―Soyqirimina ortaq olubsunuz. Əmin olun ki, bunun hesabını sızdən soran tapılacaq. 

YaĢasın dünya türkçülüyünün müstəqillik və insanlıq mübarizəsi! Bu yolda qarĢımıza çıxmıĢ erməni 

əngəli aradan qalxacaqdır!‖(4, s.5) 

―ġimali Kipr Ġçtimaiyyətinin tələbi‖ adlı baĢlıqda isə qeyd edilmiĢdir. LefkoĢa. ġimali Kipr 

Türk Respublikasında fəaliyyət göstərən milliyyətçi düĢüncə dərnəyinin üzvləri mətbuat konfransı 

keçirmiĢlər. Konfransda yayılan bəyanatda deyilir: ―Türkiyə hökuməti Azərbaycan –Ermənistan 

münaqiĢəsinin son aylarında yeritdiyi ― Birtərəflik‖ siyasətindən çəkinməli və Azərbaycanın tərəfini 
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saxlamalıdır. O, Azərbaycan ordusunu təcili surətdə ağır silah və hərbi sursatla təmin etməyə 

çalıĢmalıdır. Türkiyə hökuməti həmçinin erməni təcavüzü məsələsini BMT səviyyəsində qaldırmalı 

və Ermənistana embarqo qoyulması üğrunda mübarizə aparmalıdır.‖ 

Bu kimi bəyanatlarda Türkiyə xalqı her zaman Azərbaycanın yanında olduğunu və onu hər 

vəchlə müdafiə etdiyi göstərilmiĢdir. Və bu bəyanatlar Azərbaycan Qəzetinin 1993-cü il Aprel 

buraxılıĢında öz əksini tapıb. 

1993-cü ildə Azərbaycan qəzetinin may buraxılıĢlı nəĢrində Dağlıq Qarabağın Ermənilər 

tərəfindən ıĢğalında Türkiyənin mövqeyi əks olunub. Bu mövqe ―Türkiyə xəbərdarlıq edir ki, 

Azərbaycan ərazisini iĢğal etməyə heç kimə imkan verməyəcək‖ adlı baĢlıqda qeyd olunub. Beləki 

Türkiyənin BMT yanındakı daimi nümayəndəsi Mustafa Aksin jurnalistə demiĢdir: Türkiyə 

Azərbaycanın parçalanmasına dözməyərək,  o, Azərbaycan sərhədlərinin zorla dəyiĢdirilməsinə 

imkan verməyəcəkdir. Türkiyə Azərbaycan ərazisini iĢğal etməyə heç kimə imkan verməyəcəkdir. 

Əgər ölkəyə silahlı hücum edilirsə,  BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq onun 

fərdi, yaxud kollektiv özünü müdafiə hüququ var . Burada söhbətin nədən getdiyi məlumdur. 

Ermənistan iĢğal olunmuĢ ərazilərdən çıxmalıdır. Ermənilərin indiki halda törətdiklərinin Dağlıq 

Qarabağ məsələsinə dəxli yoxdur. Dağlıq Qarabağ problem Minsk prosesi çərçivəsində həll edilirdi. 

Ermənistan hərbi əməliyyatlara əl atmaqla və Azərbaycan ərazisinin 10 faizini iĢğal etməklə Minsk 

prosesini pozmuĢdur. DanıĢıqlar prosesini pozmuĢdur. DanıĢıqlar prosesi pozulmuĢdur , o, daha 

davam etmir, çünki ərazisi qonĢusu tərəfindən iĢğal olunduğu bir vaxtda Ermənistanın müharibə 

apardığı bir vaxtda Azərbaycan Minsk prosesində iĢtirak etməkdən boyun qaçırır, hər Ģeydən əvvəl 

ermənilər hücumu dayandırmalı, qoĢunları iĢğal olunmuĢ ərazilərdən çıxarmalıdırlar, yalnız bu halda 

sülh prosesi bərpa edilə bilər . 

Mustafa Aksin Türkiyə Azərbaycana hərbi yardım göstərməyə hazırdırmı sualına bir baĢa cavab 

verməmiĢdir lakin, qeyd etmiĢdir ki, iki ölkənin səfirlikləri fəal məsləhətləĢmələr aparırlar. 

Türkiyənin nümayəndəsi demiĢdir: çox təhlükəli vəziyyət yaranmıĢdır, belə ki, bu məhəlli 

münaqiĢəyə baĢqa dövlətlər də cəlb oluna bilər. Buna görə də Təhlukəsizlik ġurası iĢə qarıĢmalıdır. 

Çünki onun xeyli təsir imkanları var. Biz bunu Küveytdə, baĢqa ölkələrdə müĢahidə etmiĢik(2, s.5). 

- Deyə Mustafa Aksin  bildirmiĢdir. 

―Türkiyə Erməni-Azərbaycanlı münaqiĢəsinə qarıĢa bilər‖ adlı baĢlıqda isə qeyd olunmuĢdurki, 

―Azadlıq‖ radiosunun verdiyi xəbərə görə, Türkiyənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi erməni-

azərbaycanlı münaqiĢəsi nəticəsində yaranmıĢ vəziyyətin Təhlükəsizlik ġurasında müzakirəsi 

zamanı bildirib ki, belə getsə Türkiyə erməni-azərbaycanlı münaqiĢəsinə müdaxilə edə bilər(8, s.6). 

Xatırladaq ki, BMT bu məsələni artıq bir neçə dəfə müzakirə edib. Lakin əvvəllər hər dəfə 

ehtiyatlı mövqe tutaraq bildirib ki, problem ilk növbədə Avropa Birliyinin və MDB-nin səyləri ilə 

həll olunmalıdır. Bu dəfə də elə bir qəti addımlar atılaçağını heç kəs gözləmirdi. Ancaq gözlənilməz 

hadisə baĢ Verdi. Türkiyənin nümayəndəsi Təhlükəsizlik ġürasinin müzakirəsində qətiyyətlə bildirdi 

ki, ―Türkiyə heç vaxt Azərbaycanın parçalanmasına və qüvvə iĢlədilməklə onun sərhədlərinin 

dəyiĢdirilməsinə, Azərbaycanın ərazisinin kiminsə tərəfindən iĢğal edilməsinə yol verməyəcək.Əgər 

Təhlükəsizlik ġürası bu gün lazımi addımlar atarsa, bunu ancaq alqıĢlamaq olar. Ancaq siz bilirsiniz 

ki, BMT-nin 51-ci maddəsi təcavüzə məruz qalan ölkəyə təklikdə və ya kollektiv surətdə müdafiə 

olunmağa imkan verir. Zənnimcə siz hamınız bunun nə demək olduğunu baĢa düĢürsünüz?‖ deyə 

Türkiyə nümayəndəsi fikrini tamamlamıĢdır. Lakin ona dərhal belə bir sual vermiĢlər ki: ―Ġndiki 

vəziyyətdə Türkiyə nə kimi tədbirə əl ata bilər?‖. Cavab belə oldu: ―Qoy baĢqaları Türkiyənin 

səbrini nə qədər çox sınaq edə biləcəklərini və nəticədə nə kimi cavab ala biləcəklərini özləri üçün 

müəyyənləĢdirsinlər. Güman edirəm ki, ilk zərurət yaranan kimi müvafiq addımlar atılacaqdır. Biz 

Ġndi Təhlükəsizlik ġurasının neçə addım atacağını gözləyirik, çünki BMT-nin Nizamnaməsinə görə, 

təĢkilat onun tərkibinə daxil olan ölkələrin ərazi bütövlüyünü  təmin etməyə borcludur‖. Deyə 
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Türkiyənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mustafa Aqkin sözünü tamamlamıĢdır. 

―Azadlıq‖ radiosunun məlumatına görə qərar çıxarılması 5 saat çəkmiĢdir. Məlum olmuĢdur ki, 

Təhlükəsizlik ġürasınin bəyanatının bir neçə variant müzakirə edilmiĢdir. Ən sərt layihəni Türkiyə 

təqdim etmiĢdi. Ankara Ermənistanın təcavüzünün sözsüz pisləməsini və ona ciddi xəbərdarlıq 

olunmasını təklif edirdi. Lakin xəbər verildiyi kimi, Təhlükəsizlik ġürasının üzvləri Ermənistanla 

Azərbaycan arasında qarĢılıqlı münasibətlərin pisləĢdiyini, erməni qüvvələrinin Azərbaycan 

ərazisinə müdaxilə etməsi faktının etirafı qeyd olunan  bəyanatı qəbul etdilər. Bəyanatda BMT baĢ 

katibindən xahiĢ olunur ki, bu məsələ barəsində öz tövsiyələrini hazırlasın. Sonradan məlum 

olmuĢdur ki, Türkiyənin ―kəskin ifadələrinin―  əsas əleyhdarları Rusiya və fransa olmuĢlar. 

Müstəqilliyimizin ilk dövrlərində Türkiyə ictimaiyyəti də Azərbaycanın çətin dövrlərində 

dəstəkçi olublar. Beləki Azərbaycan qəzetinin 1993-cü ildə buraxılmıĢ nəĢrində Türkiyə içtimaiyyəti  

Azərbaycana hərbi yardım göstərməyi  tələb edib adlıq baĢlıqda məqalə çap olunub.  Beləki 

məqalədə qeyd olunurki, Azərbaycanı  Erməni iĢğalından xilas etmək üçün Türkiyə Böyük Millət 

Məclisi hökumətdən Azərbaycana hərbi yardım göstərməyi tələb etməlidir. Bu fikir 29 cəmiyyət, 

qrup, birlik və dərnəyi birləĢdirən Türk Dünyası qurumunun keçirdiyi mətbuat konfransında  ifadə 

olunmuĢdur(7, s.4). ―Türk ocaqları‖ təĢkilatının baĢ katibi, professor Orxan Qovunçu demiĢdir ki, 

Türkiyənin bütün siyasi partiyalarının rəhbərləri Ermənistanin təcavüzkar olması barədə bəyanat 

verməlidirlər.  O, respublikamiza maliyyə yardımı göstərmək məqsədi ilə Azərbaycan səfirliyinin 

adına  Ziraət Bankının Ģöbələrindən birində hesab nömrəsi açıldığı barədə məlumat vermiĢdir. 

1994-cü ildə Prezident Heydər Əliyevin  Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman 

Dəmirəllə görüĢü keçirilmiĢdir. Bu görüĢ bir çox mətbuat orqanlarında iĢıqlandırılmıĢdır. O 

cümlədən ―Azərbaycan‖ qəzetində də öz əksini tapmıĢdır. ―Azərbaycan‖ qəzetində ―Haqq iĢimizin 

gələcək uğurlarına xidmət edən görüĢlər‖  adlı məqalə yazılmıĢdır. 

Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 9-10-da Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 

Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyədə qısamüddətli səfərdə 

olmuĢdur. Respublikanın rəhbərini bu səfərdə xarici iĢlər naziri Həsən Həsənov, dövlət müĢavirləri 

Vəfa Quluzadə, qabil Hüseynli digər rəsmi Ģəxslər, mətbuat iĢçiləri müĢayiət etmiĢdir. 

Heydər Əliyev yola düĢməzdən əvvəl Bakının Binə hava limanında bu səfərin məqsədi barədə 

jurnalistlərin suallarına cavabında bildirdi ki, Türkiyə ilə Azərbaycan bir-birinə çox yaxın, dost 

ölkələrdir. Azərbaycanın Türkiyə ilə dostluq və əməkdaĢlıq haqqında müqaviləsi vardır və biz bu 

ölkə ilə müntəzəm əlaqə saxlayırıq. 1994-cü ilin fevralında mən Türkiyədə rəsmi səfərdə olarkən bir 

çox mühim müqavilələr, saziĢlər imzalamıĢıq və bunların həyata keçirilməsi ilə hər iki tərəf məĢğul 

olur. Bu yaxınlarda mən Belçikaya səfərdən Bakıya dönərkən də bir neçe saat Ankarada oldum, 

Türkiyənin rəhbərləri ilə görüĢdüm, söhbətlər etdik, məsləhətləĢmələr apardıq. 

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq və qardaĢlıq əlaqələrinin inkiĢaf etdiyi indiki Ģəraitdə 

bizim vaxtaĢırı görüĢməyə danıĢıqlar, məsləhətləĢmələr aparmağa ehtiyacımız var. Ona görə də 

dostum, qardaĢım Süleyman Dəmirəl məni Türkiyəyə dəvət edib. O, Ġstanbulda olduğu üçün rica 

edib ki, Ġstanbula gəlim, orada görüĢərək əməkdaĢlığımızın davam etməsi ilə əlaqədar bir sıra 

məsələləri müzakirə edək. Mən bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul etdim. 

-Hörmətli prezident hazırda Ġstanbulda Azərbaycan Dövlət Neft Ģirkəti ilə xarici ölkələrin neft 

Ģirkətləri arasında dəniz neft yataqlarının birgə iĢlənməsinə dair müqavilə bağlanması barədə 

danıĢıqlar gedir. Orada ġimali Atlantika ƏməkdaĢlıq ġürasının iclası da keçiriləcəkdir. Səfərinizin 

bu iki mühum hadisə ilə əlaqəsi varmı? 

-Xeyr , mənim səfərim həmin hadislərlə əlaqədae deyil.Bu sadəcə olaraq təsadüfüdür. Əgər 

Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl bu gün Ankarada olsaydı, mən Ankaraya gedecekdim. Ancaq 

o, indi Ġstanbuldadır, ona görə də məni Ġstanbula dəvət etdi. 

Qərb ölkələrinin neft Ģirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft ġirkəti arasında danıĢıqlar üç gündür 
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ki, yenidən baĢlanıb. Bub danıĢıqlar lazimi səviyyədə davam edir. Hazırda bu iĢlərə mənim 

müdaxilə etməyimə ehtiyac yoxdur. Çünki respublika Dövlət Neft ġirkətinin nümayəndə heyəti 

Ġstanbula yola düĢərkən mən onları qəbul etdim, ətraflı söhbət apardıq. Bu barədə Azərbaycanın 

prinsipial mövqeyi müəyyənləĢib və nümayəndələrimiz də danıĢıqları bunun əsasında aparırlar. 

ġimali Atlantika ƏməkdaĢlıq ġürasına daxil olan ölkələrin xarici iĢlər nazirlərinin iclasına isə 

Həsən Həsənov dəvət olunub. O, orada çıxıĢ edəcək və bütün fikirlərimizi ġAƏġ-in iclasının 

ıĢtirakçılarına çatdıracaqdır. 

Rusiya müdafiə nazirinin Bakıya səfərinin məqsədi barədə suala isə Prezident belə cavab Verdi: 

-Pavel Qraçovun Bakıya səfəri Qəbələdəki böyük əhəmiyyət kəsb edən hava hücumundan 

müdafiə qurğusu ilə əlaqədardır. Bu barəda bizim müəyyən danıĢıqlarımız olub. Mən Rusiyanın 

prezidenti BoriĢ Yeltsinlə telefonla danıĢıq aparmıĢam. Həmin obyekt vaxtilə Sovet Ġttifaqının 

strateji  raketlərdən mühafizə olunması çün qurulmuĢdur. Bunun indi Rusiya üçün böyük əhəmiyyəti 

vardır. Həmin qurğu hazırda istismar olunur. Lakin onun Azərbaycandakı statusu müəyyən deyil. 

Bir haldaki həmin qurğu Azərbaycanın ərazisində yerləĢir, deməli Azərbaycana məxsusdur. Sovet 

Ġttifaqı iki il yarımdır dağılıb (5, s.3). Təəssüf ki bu müddətdə məsələ həll olunmayıb. Yəni iki il 

yarımdır ki, qurğudan Rusiya yenə də istifadə edib, ancaq Azərbaycanın hüquqları müəyyən deyil. 

Ona görə də mən Rusiyanın prezidenti BoriĢ Yeltsinin müdafiə naziri Pavel Qraçov da həmin 

məsələni müzakirə etmək üçün Bakıya gəlir. 

….Təyyarə səmaya qalxaraq Türkiyəyə doğru istiqamət götürdü. 

Ġstanbulda səmimi qarĢılanma : Ġstanbulun Atatürk hava Limanında Azərbaycan prezidenti 

Heydər Əliyevi Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman Dəmirəl və yüksək vəzifəli digər 

Ģəxslər qarĢıladılar. Fəxri qonağın təntənəli qarĢılanma mərasimindən dərhal sonar prezidentlər hava 

limanın geniĢ salonunda jurnalistlər qarĢısında çıxıĢ etdilər. 

Süleyman Dəmirəl Azərbaycan Prezidentini və onu müĢayiət edən Ģəxsləri salamlayaraq bildirdi 

ki, Heydər Əliyev Türkiyəyə qısa müddətli iĢgüzar səfərə onun dəvəti ilə gəlmiĢdir. Türkiyə 

prezidenti Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana təcavüzdən bəhs edərək, öz dogma 

torpağında qaçqına çevrilmiĢ 1 milyon 200 min insanın daha bir qıĢı fövqəladə çətin Ģəraitdə baĢa 

vurmasından narahatlıqla söhbət açdı. 

Türkiyə prezidenti dedi ki, qüvvə, güc iĢlətmək yolun ilə torpaq iĢğal etməyin bütün dünyada 

pislənildiyi indiki zamanda Ermənistanın iĢğalçılıq hərəkətlərini biz çox böyük əsəbiliklə 

qarĢılayırıq. Çünki indiki dünyada belə hallara yol verilməməlidir. Bizə elə gəlir ki, bütün ölkələr 

bir-biri ilə sıx dostluq əlaqələri qursa, Ermənistan belə hərəkətə yol verə bilməz. 

O, daha dedi: Ermənistan kiçik bir dövlətdir. Biz bir daha elan edirik  ki, Ermənistan 

Azərbaycana rahatlıq verməyincə Ermənistanla Türkiyə arasında yaxĢı münasibətlər mümkun olma-

yacaq. Biz bu haqda bir neçə dəfə xəbardarlıq etmiĢik. Biz bu haqda bir neçə dəfə xəbardarlıq 

etmiĢik. Süleyman Dəmirəl qeyd etdi ki, Ermənistan Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yerləĢən bir 

ölkədir. Əgər o, Azərbaycana təcavüz etməsəydi, Zaqafqaziyada dostluq olardı və bu dostluqdan 

hamı faydalanardı. 

Bu müharibəyə son qoyulması üçün dünya dövlətlərinin lazimi iĢ görməməsindən üzüntü ilə 

söhbət açan Süleyman Dəmirəl dedi   ki, biz ġimali Atlantika ƏməkdaĢlıq ġürasının Ġstanbulda xari-

ci iĢlər nazirləri səviyyəsində keçirilən içlasının iĢtirakçılarına da Azərbaycana qarĢı edilən haqsızlar 

barədə geniĢ məlumat verəcəyik .Türkiyə prezidenti qeyd etdi ki, o elə bu gün ABġ Dövlət Katibi 

Yorren Kristoferlə görüĢdüyündə həmin mövzuya xüsusi yer ayıracaqdır. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ BEYNƏLXALQ NƏQLĠYYAT 

LAYĠHƏLƏRĠNDƏ ROLU: SĠYASĠ TƏHLĠL 

Məqalədə Şərqlə-Qərbin qovşağında yerləşən və əlverişli coğrafi mövqeyə malik olan 

Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatının nəqliyyat sektorunda baş vermiş proseslərdən kənarda 

qalmamasından, Azərbaycanın beynəlxalq tranzit ölkə kimi bütün dünyada tanınmasında 

respublikamızın iştirakı ilə gerçəkləşən “Şimal-Cənub”, Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu 

və Bakı-Tbilisi-Qars kimi nəqliyyat layihələrinin rolundan  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 

nəqliyyat sektorunun inkişafı hər bir dövlətin ən mühüm məqsədidir. Buna görə də məqalədə 

Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat sisteminin inkişafına dövlət qayğısı və nəqliyyat xidmətinin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətləri araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, beynəlxalq nəqliyyat, TRASEKA, İpək yolu, Şimal-Cənub 

nəqliyyat dəhlizi, Dövlət Proqramı, layihələr. 

 

Асмар БАГИЛИЕВА, 
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Президенте Азербайджанской Республики 

 

РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТАХ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В статье, расположенной на стыке Восток-Запад и выгодном географическом 

положении, Азербайджан не исключен из процессов мировой экономики в транспортном 

секторе, а также в направлении Север-Юг, Транскаспийский международный 

транспортный маршрут и Баку-Тбилиси- Карс в которой yпоминается роль транспортных 

проектов. В нем также анализируется, насколько важно использовать сегодняшний 

потенциал и думать о его будущем как суверенном государстве Азербайджана, чтобы 

занять достойное место на международной арене. Сегодня развитие транспортного 

сектора является важнейшей целью любой страны. Поэтому в статье рассматривается 

государственная забота о развитии транспортной системы в Азербайджанской Республике 

и совершенствовании транспортных услуг. 

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, Международные перевозки, ТРАСЕКА, 

Шелковый путь, Транспортный коридор Север-Юг, Государственная программа, Проекты. 
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ROLE OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN INTERNATIONAL TRANSPORT 

PROJECTS: POLITICAL ANALYSIS 

In the article, which is located at the junction of East-West and favorable geographical position, 

Azerbaijan is not excluded from the world economy's processes in the transport sector, as well as 

North-South, Trans-Caspian International Transport Route and Baku-Tbilisi- Kars which the role of 

transport projects  is mentioned. It also analyzes how important it is to use today's potential and to 



65 
 

think about its future, as a sovereign state of Azerbaijan, to occupy a worthy place in the interna-

tional arena. Today, the development of the transport sector is the most important goal of any coun-

try. Therefore, the article examines the state care for the development of the transport system in the 

Republic of Azerbaijan and the improvement of transport services. 

Keywords: Republic of Azerbaijan, International Transport, TRACECA, Silk Road, North-South 

Transport Corridor, State Program, Projects. 

 

Beynəlxalq nəqliyyat dedikdə hüquqi yüklərin və sərniĢinlərin müxtəlif nəqliyyat növləri 

vasitəsilə beynəlxalq daĢınması zamanı əmələ gələn münasibətlər, nəqliyyat təĢkilatları və fərdi 

daĢıyıcılar, həmçinin daĢıma prosesi bir neçə daĢıyıcı tərəfindən həyata keçirildikdə onların ölkələri 

arasında yaranan münasibətləri tənzimləyən hüquqi normalar nəzərdə tutulur (11). 

Avropa Ġttifaqının  təĢəbbüsü ilə TASĠS proqramı çərçivəsində, 1993-cü ildə Brüsseldə 5 Orta 

Asiya, 3 Cənubi Qafqaz ölkəsi nümayəndəsinin iĢtirak etdiyi  "ġərq-Qərb nəqliyyat təhlükəsizliyi" 

beynəlxalq konfransında "Avropa-Qafqaz-Asiya Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi" (TRASEKA) 

layihəsi irəli sürülmüĢ, Cənubi Qafqaz və Orta Asiyanı təmsil edən 8 prezidentin iĢtirak etdiyizirvə 

görüĢündə "Brüssel bəyannaməsi" imzalanmıĢdır (4, s.176). Bu layihə tarixi Ģərq-qərb "Ġpək yolu" 

dəhlizinin yeni Ģəraitdə bərpası, nəqliyyat-kommunikasiya infrastrukturlarının bərpası və inkiĢaf 

etdirilməsini nəzərdə tutur (17). AĠ layihəyə texniki yardım proqramı hazırlayaraq köməklik 

göstərir. TRASEKA layihəsinin reallaĢmasında ən mühüm məqam 8-9 sentyabr 1998-ci ildə Bakıda 

32 ölkə və 13 beynəlxalq təĢkilat nümayəndəsinin iĢtirak etdiyi "Ġpək yolu layihəsinin dirçəliĢi" adlı 

beynəlxalq konfrans keçirildi. TRASEKA Proqramının yaradılmasının təĢəbbüskarı olan 8 ölkə 

bunlardır: Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənitan və 

Özbəkistan (9, s.102). Bu konfransda Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin həyata 

keçirilməsinin texniki və iqtisadi məsələlərini özündə əks etdirən "Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat 

dəhlizinin inkiĢaf etdirilməsi üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında çoxtərəfli əsas saziĢ" adlanan 

mühüm sənəd imzalandı. 

TRASEKA-nın intensiv fəaliyyətinin Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi həyatında 

əhəmiyyətli rolu var. Bu özünü yük daĢımalarından əldə olunan gəlirdə, nəqliyyat infrastrukturunun 

inkiĢaf etdirilməsində, yeni iĢ yerlərinin açılmasında və s. sahələrdə büruzə verir. Ötən illər ərzində 

TRACECA proqramı çərçivəsində Azərbaycanın yaxından iĢtirakı ilə ―Nəqliyyatın idarə 

edilməsinin treninqi‖, ―Nəqliyyatın hüquqi və tənzimləyici çərçivəsi‖, ―TRACECA nəqliyyat 

dəhlizində vahid tarif siyasətinin tətbiqi‖, ―Sərhəd-keçid qaydalarının sadələĢdirilməsi‖, ―Qafqaz 

dəmir yollarının bərpası‖ və s. texniki yardım və investisiya layihələri həyata keçirilmiĢdir. 

"Böyük Ġpək Yolu" - e.ə. II əsrin axırlarından b.e. XVI əsrinə qədər fəaliyyət  göstərən Çindən 

ġimali Afrika və Ġspaniyaya qədər aparan karvan yoludur. Qədim dövrlərdə bu tarixi ticarət 

marĢrutları Çin, Yaponiya, Hindistan, Ġran, Özbəkistan, Tacikistan, Azərbaycan və digər ölkələrdən  

keçmiĢdir. Mövcud olduğu dövrdə Böyük Ġpək yolu keçdiyi ölkələrin həyatında mühüm rol 

oynayaraq, onların əlaqələrinin inkiĢafına böyük təkan vermiĢdir (13). 

―Dünya tarixində Mərkəzi Asiya‖ monoqrafiyasının müəllifi P.B.Qolden həmin əsərinin Ġpək 

yolu tarixinə həsr edilmiĢ bölümündə göstərir ki, Mərkəzi Asiyanın aparıcı siyasi dili olan türk dili – 

Ġpək yolunun bu regiondan keçən ərazilərindəki Ģəhərlərdə dominant ünsiyyət vasitəsi idi, Ġran 

dilləri isə ətraf kəndlərdə iĢlədilirdi (10, s.50-62). 

"Ġpək yolu" çərçivəsində əməkdaĢlıq türk dövlətlərinin iqtisadi, siyasi və mənəvi birliyinin 

möhkəmləndirilməsinə səbəb olmuĢdur. Bu baxımdan türkdilli ölkələrin dövlət baĢçılarının 

sammitləri, xüsusilə 1998-ci il iyul ayının 9-da Qazaxıstanın Astana Ģəhərində və 2000-ci ilin 

aprelində Bakıda keçirilmiĢ Türk respublikaları dövlət baĢçılarının VI zirvə toplantısı diqqəti cəlb 

edir. Bu toplantılarda «Ġpək yolu»nun əhəmiyyəti xüsusi qeyd edilmiĢ və göstərilmiĢdir ki, "Ġpək 



66 
 

yolu"  Türk xalqlarının ticarət-iqtisadi, mədəni-humanitar və siyasi-diplomatik baxımdan 

birləĢdirir". Türkdilli ölkələrlə TRASEKA proqramı çərçivəsində geniĢlənən iqtisadi əlaqələri bu 

proqrama qoĢulmuĢ türkdilli ölkələrlə aparılan iqtisadi əlaqələrin dinamikası da sübut edir. 

Avrasiyada sivilizasiyalar arasında mədəni dialoqun və sərbəst ticarətin tarixi kommunikasiya 

qovĢaqları (TRASEKA, Nabukko, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri) yerləĢir. Bütün tarixi dövrlərdə 

olduğu kimi, bu gün də "Hartlənd‖ (Azərbaycan) iqtisadi tranzit və sivilizasiyalararası dialoqun 

translyatoru funksiyalannı yerinə yetirəcəkdir (8, s.271). 

«Böyük Ġpək yolu»nun bərpasına gedən siyasi yol, postsovet məkanında və dünyada baĢ verən 

siyasi proseslər, ―Ġpək yolu‖nun bərpası ilə bağlı dünyanın güc mərkəzlərinin maraqları tədqiq edilib 

öyrənilmiĢ və müəyyən edilmiĢdir ki, yeni geosiyasi Ģəraitdə dünyanın ABġ, Avropa Birliyi, 

Yaponiya kimi baĢlıca güc mərkəzləri bu regionlarda demokratiyanı, insan hüquqlarını 

möhkəmləndirmək, onları bazar iqtisadiyyatı yolu ilə dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasına nail 

olmaq, zəngin yanacaq enerji ehtiyatlarını müasir texnologiyalarla hasil edib dünya və Avropa 

bazarına çıxarılmasına olan maraqları artmıĢdır (6, s.281). 

Bu layihədə Azərbaycan Respublikasının əsas subyekt kimi qiymətləndirilməsi ölkəmizə həm 

iqtisadi, həm də siyasi dividentlər gətirir (2, s.532). Məhz, bünovrəsi bu tədbirlə qoyulmuĢ 

beynəlxalq nəqliyyat layihələrinin nəticəsi kimi, Azərbaycan Respublikasının müxtəlif istiqamətləri 

əhatə edən nəqliyyat dəhlizlərinin qovĢağına çevrilməsi milli təsərrüfatın davamlı inkiĢafı üçün 

münbit Ģərait yaratmıĢdır. ―Ġpək yolu‖nun bərpası Azərbaycan iqtisadiyyatının mühüm bir hissəsini 

təĢkil edən, xalq təsərrüfatının normal fəaliyyətinə imkan yaradan, neft sənayesindən sonra dövlət 

büdcəsinə sanballı gəlir gətirən nəqliyyat sisteminin, həmçinin digər infrastruktur sahəsi olan 

rabitənin güclü inkiĢafını tələb edir. Bu isə öz növbəsində regional və beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin 

geniĢlənməsinə, ticarətin inkiĢafına, region ölkələrində sülhün, sabitliyin təmin edilməsinə, 

dövlətçiliyimizin iqtisadi və siyasi cəhətdən güclənməsinə Ģərait yaradır. ―Yeni Ġpək yolu‖nun 

fəaliyyəti respublikamızın dəmir yolu nəqliyyatının dünya standartlarına uyğun yenidən qurulmasmı 

tələb etmiĢdir. Bu məqsədlə Avropa Birliyi TRASEKA proqramına uyğun olaraq texniki yardım 

layihəsi çərçivəsində dəmir yolu üçün ümumi dəyəri 13 mln avro olan 10 layihə reallaĢdırmıĢdır ki, 

bunların da 6-sının birbaĢa Azərbaycana aidiyyəti olmuĢdur. 

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi beynəlxalq nəqliyyat sisteminə qoĢulmaq, ―Ġpək 

yolu‖nun fəaliyyətini yaxĢılaĢdırmaq istiqamətində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirmiĢdir. 

Belə ki, beynəlxalq avtomobil əlaqəsi haqqında bir sıra dövlətlər, о cümlədən Türkiyə, Gürcüstan, 

Latviya, Belarus, Bolqarıstan, Rumıniya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Moldova, Ukrayna, Rusiya 

Federasiyası ilə hökumətlərrarası imzalanmıĢdır (5, s.123). 

Müasir Ġpək Yolu Türkiyənin regiondakı strateji əhəmiyyətini artıracaq gələcək iqtisadi 

hədəflərinə çatması baxımından da əhəmiyyətli fürsətlər bəxĢ edən bir layihədir. Türkiyənin Ģərq-

qərb istiqamətli ticarət Ģəbəkəsinin Asiya və Avropa arasındakı bağlantı nöqtəsində yerləĢməsi 

zəngin Asiya kapitalını cəlb etmək üçün olduqca əhəmiyyətli bir imkana malik olduğunu göstərir. 

Türkiyə üçün bu layihədə ön plana çıxan  digər bir məsələ isə enerjidir. Türkiyə mövcud neft və qaz 

boru kəmərləri ilə yanaĢı inĢası davam edən layihələri ilə də enerji ticarətində mərkəz olma yolunda 

əmin addımlarla irəliləyən bir ölkə kimi Müasir Ġpək Yolu Layihəsində iĢtirak edir (18). 

Müasir beynəlxalq həyatda Böyük Ġpək yolunun yenidən aktuallaĢması dünya inkiĢafının tarixi 

qanunauyğunluğudur: bu o deməkdir ki, yenidən böyük siyasətə qayıdan türk dünyasının çağdaĢ 

Avrasiyanın siyasi, iqtisadi, mədəni həyatında rolu aktuallaĢır. Böyük Ġpək yolunun tarixi 

qoruyucuları olan türklər bu gün onun qurucuları missiyasında çıxıĢ edir. 

Son 10-15–il ərzində dünyanın müxtəlif regionlarında bir sıra beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat 

dəhlizlərinin yaradılması prosesləri intensiv inkiĢaf etmiĢdir. Belə layihələrdən biri də ġimal-Cənub 

Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizidir (ġCBND). Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmə 
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inteqrasiyası, milli nəqliyyat sisteminin və iqtisadiyyatın inkiĢafında mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

layihələrdən biri də ġimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin reallaĢması istiqamətində həyata keçirilən 

layihədir. ġimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi haqqında ilkin razılaĢma Rusiya Federasiyası, 

Ġran Ġslam Respublikası və Hindistan arasında 2000-ci il sentyabrın 12-də Sankt-Peterburq Ģəhərində 

bağlanılmıĢdır. Dəhlizin yaradılmasında məqsəd Hindistandan Rusiyaya, eləcə də ġimali və Qərbi 

Avropaya gedən yüklərin çatdırılma müddətini azaltmaqdır (hazırkı marĢrut üzrə çatdırılma vaxtı 6 

həftədən artıqdır, ġimal-Cənub vasitəsilə 3 həftə olması gözlənilir). Qeyd etmək lazımdır ki, ġimal-

Cənub nəqliyyat dəhlizinin siyasi əhəmiyyəti də danılmazdır. BaĢqa sözlə desək, bu dəhliz həm də 

Rusiya Federasiyası ilə balanslaĢdırılmıĢ siyasətin bir nümunəsi kimi qəbul edilə bilər. ġimal-Cənub 

nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsinin yaradılması prosesi artıq son mərhələyə qədəm qoyub. 

Bu dəhlizin önəmli hissəsi olan Azərbaycan-Rusiya sərhədindən Azərbaycan-Ġran sərhədinə qədər 

dəmir yolu istismara tam hazır vəziyyətə gətirilib. Azərbaycan, eyni zamanda, Ġran tərəfinə Astara-

RəĢt dəmir yolunun tikintisi və avadanlıqla təchiz olunması layihəsi üzrə 500 milyon dollar 

dəyərində kreditin ayrılmasını nəzərdə tutub. 

ġimali və Qərbi Avropa – Rusiya Federasiyası, daha sonra üç istiqamətdə nəzərdə tutulur: 

1. Qafqaz – Fars körfəzi; 

2. Mərkəzi Asiya – Fars körfəzi; 

3. Xəzər dənizi – Ġran Ġslam Respublikası – Fars körfəzi (14). 

Strateji yol xəritələrində 2020-ci ilədək region üzrə tranzit ticarət həcmini artıraraq 

Azərbaycanın aĢağıdakı göstəricilərə müvafiq pay əldə etməsi hədəflənmiĢdir (16): 

- Orta Asiya və Qara dəniz marĢrutu üzrə 40 faiz; 

- Orta Asiya və Avropa marĢrutu üzrə 25 faiz; 

- Çin və Avropa marĢrutu üzrə 3 faiz; 

- Rusiya və Ġran marĢrutu üzrə 40 faiz; 

- Ġran və Qara dəniz marĢrutu üzrə 25 faiz. 

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Strategiyasında dövlətin nəqliyyat siyasətinin əsas 

prioritetləri müəyyənləĢdirilmiĢdir: 

1. ölkə ərazisindən keçən tranzit beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində avtomobil yollarının 

yenidən qurulması; 

2. rayonlararası və iri yaĢayıĢ qəsəbələrini, kəndlərini birləĢdirən yolların müasirləĢdirilməsi; 

3. nəqliyyat vasitələrinin texniki və ekoloji tələblər baxımından beynəlxalq standartlara uyğun 

yenilənməsi; 

4. nəqliyyatın dayanıqlı inkiĢafının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi; 

5. nəqliyyat xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması, sərniĢin və yük daĢımalarında nəqliyyat 

xərclərinin azaldılması yolu ilə ölkədə yüksək sosial-iqtisadi inkiĢafın təmin olunması; 

6. ölkənin tranzit potensialının artırılması və beynəlxalq nəqliyyat sisteminə inteqrasiyasının 

gücləndirilməsi və s (9,s.134). 

Nəqliyyat sahəsində dövlət idarəetməsinin əsas vasitələri aĢağıdakılardır (7): 

- nəqliyyat sahəsində iqtisadi, investisiya, tarif və elmi-texniki siyasətin həyata keçirilməsi, 

nəqliyyatın ayrı-ayrı növlərinin inkiĢafına dair proqramların iĢlənib-hazırlanmasının və yerinə 

yetirilməsinin təĢkili; 

- nəqliyyat kompleksinin bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə keçidi ilə əlaqədar islahatların 

aparılmasına rəhbərlik; 

- dövlət, o cümlədən müdafiə ehtiyaclarının, yük daĢımalarına və digər nəqliyyat xidmətlərinə 

olan tələbatların proqnozlaĢdırılması, onların təmin olunması üzrə nəqliyyat kompleksinin 

fəaliyyətinin təĢkili və əlaqələndirilməsi; 

- nəqliyyatda inhisar fəaliyyətinin məhdudlaĢdırılması və rəqabətin inkiĢafı üzrə məqsədli 
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tədbirlərin görülməsi, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün nəqliyyat müəssisələrinin 

təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün bərabər Ģəraitin təmin edilməsi; 

- nəqliyyat kompleksinin təhlükəsiz, səmərəli və ahəngdar iĢinin təmin edilməsi üzrə dövlət 

tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi; 

- nəqliyyat kompleksinin, nəqliyyatın ayrı-ayrı növlərinin fəaliyyətinə dair normativlərin 

müəyyən edilməsi və təkmilləĢdirilməsi. 

Azərbaycan iqtisadiyyatı, ölkənin ən mühüm qeyri-neft sektoru olan nəqliyyat sistemi 

ümummilli lider Heydər Əliyevin yaratdığı təməl üzərində hərtərəfli və dinamik inkiĢafdadır. Bu 

gün nəqliyyat sisteminin təkmilləĢdirilməsi ilə bağlı tədbirlər ardıcıl olaraq davam etdirilməkdədir. 

Hazırda Bakının mərkəzindən, Heydər Əliyev prospektindən keçməklə hava limanına qədər yolun 

yenidən qurulması ilə bağlı ciddi iĢlər görülür. Layihəyə əsasən, bu yolun Sabunçu dairəsinə qədər 

12 zolaqlı, oradan hava limanına qədər isə 8 zolaqlı olması nəzərdə tutulur. Dövlət baĢçısının 

tapĢırığına əsasən, həyata keçirilən digər bir layihə Bakıdan Hövsan istiqamətində yeni magistral 

yolun tikilməsi ilə bağlıdır. 2004-cü ildən etibarən Azərbaycan hökuməti daxili nəqliyyat-

kommunikasiya infrastrukturunun inkiĢaf etdirilməsi, ölkəni xarici dövlətlərlə birləĢdirən quru, 

dəniz, hava və dəmir yolu strukturlarının, yol və limanların, nəqliyyat və daĢıma vasitələrinin 

yenidən qurulması üçün iri investisiya layihələri həyata keçirmiĢ və bu gün də keçirməkdədir. Təkcə 

2008-ci ildə ölkədə yol-nəqliyyat və digər bu yönlü infrastrukturunun geniĢləndirilməsinə 2 milyard 

manatdan artıq vəsait ayrılmıĢdır. Hazırda ölkəmizin nəqliyyat sisteminin təkmilləĢdirilməsi 

istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Belə ki, nəqliyyat sektorunun inkiĢafına dair ―Azərbaycan 

Respublikasında nəqliyyat sisteminin inkıĢafına dair (2005-2014-cü illər) Dövlət Proqramı‖, 

―Azərbaycan Respublikasının avtomobil yolları Ģəbəkəsinin yeniləĢdirilməsinə və inkıĢafına dair 

(2005-2014-cü illər) Dövlət Proqramı‖ və digər proqramlar hazırlanaraq ölkə rəhbərliyinə və 

müxtəlif qurumlara təqdim edilmiĢdir. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə 

sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı 2009-2013-cü illərdə nəqliyyat  infrastrukturunun kompleks 

inkiĢafına nail olunması və nəqliyyat xidmətlərinin inkiĢafının yaxĢılaĢdırılması üçün nəzərdə 

tutuduğu istiqamətlər sırasında ölkənin yol-kommunikasiya kompleksinə daxil olan müxtəlif 

nəqliyyat növlərinin ahəngdar inkiĢafı, yolların, kommunikasiya xətlərinin və digər infrastruktur 

obyektlərinin inĢasının, yenidənqurulması layihələrinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi və 

əhalinin əsas sosial tələbatlarından birini təmin edən sərniĢin nəqliyyatının tarazlı inkiĢafı da vardır 

(15). Azərbaycanda son illər ərzində ölkənin müxtəlif bölgələrində yeni beynəlxalq aeroportların 

istifadəyə verilməsi, yeni yolların salınması, regional layihələrin icrasında aparıcı rol oynaması 

Azərbaycanın məqsədyönlü siyasətinin tərkib hissəsi kimi həm daxili nəqliyyat infrastrukturunun 

inkiĢafına töhfə verir, həm də Azərbaycanı Avrasiyanın nəqliyyat qovĢağına çevirir. 2015-ci ilin 

ikinci yarısından etibarən isə Azərbaycanın tranzit imkanlarını geniĢləndirmək üçün çox əlamətdar 

hadisələr baĢ vermiĢ, avqust ayında Çindən Qazaxıstan ərazisindən keçməklə Azərbaycana birinci 

konteyner qatarı gəlmiĢdir (12). 

Azərbaycan Respublikası nəqliyyat sahəsində 40-dan çox beynəlxalq konvensiya və saziĢlərə 

qoĢulmuĢdur (3, s.14-19). Müstəqillik əldə etdikdən sonra, Azərbaycan Respublikası özünün 

əlveriĢli beynəlxalq nəqliyyat potensialından, tranzitivlik amilindən səmərəli istifadə üçün region 

ölkələri və digər dünya dövlətləri ilə beynəlxalq yükdaĢımaları üzrə ikitərəfli və çoxtərəfli SaziĢlər 

imzalamıĢdır. Bunlara misal olaraq, aĢağıdakıları qeyd etmək olar : 

 Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında hava 

daĢımaları haqqında SaziĢ; 

 Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında avtomobil daĢınmaları 

haqqında SaziĢ; 

 Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Fransa Respublikası hökuməti arasında hava 
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əlaqəsinin yaradılması haqqında SaziĢ; 

 Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Rusiya Federasiyası hökuməti arasında beynəlxalq 

avtomobil əlaqəsi haqqında SaziĢ; 

 Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Niderland krallığının hökuməti arasında beynəlxalq 

avtomobil əlaqəsi haqqında SaziĢ; 

 Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Ġran Ġslam Respublikası hökuməti arasında hava 

nəqliyyatı haqqında SaziĢ; 

 Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında ticarət 

gəmiçiliyi haqqında SaziĢ; 

 Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Avstriya Respublikası hökuməti arasında hava 

daĢımaları haqqında SaziĢ; 

 Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Misir Ərəb Respublikası hökuməti arasında hava 

daĢımaları haqqında SaziĢ; 

 Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası hökuməti arasında hava 

daĢımaları və hava nəqliyyatı sahəsində əməkdaĢlıq haqqında SaziĢ; 

 Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri hökuməti arasında hava 

əlaqəsinin yaradılması haqqında SaziĢ; 

 Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Gürcüstan Respublikası hökuməti arasında ticarət 

gəmiçiliyi sahəsində əməkdaĢlıq haqqında SaziĢ; 

 Beynəlxalq avtomobil əlaqəsi haqqında Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstan 

Respublikası arasında SaziĢ; 

 Beynəlxalq avtomobil əlaqəsi haqqında Azərbaycan Respublikası ilə Rumıniya hökuməti 

arasında SaziĢ; 

 Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Latviya Respublikası arasında beynəlxalq avtomobil 

əlaqəsi haqqında SaziĢ; 

 Özbəkistan Respublikası, Çin Xalq Respublikası və Qırğızıstan Respublikası hökumətləri 

arasında beynəlxalq avtomobil daĢımaları haqqında SaziĢ (DaĢkənd, 19.08.1998-ci il) və 

Azərbaycan Respublikası bu SaziĢə 2000-ci ildən qoĢulmuĢdur və s (9, s.157). 

Azərbaycanın nəqliyyat sektоrunun inkiĢafı üzrə bu sahə ilə bağlı prоblemlərin kоmpleks оlaraq 

üzə çıxarılması, həlli, оna lazımi təminat verilməsi və s. yönümdə (maliyyə, material-texniki, 

təĢkilati, hüquqi baxımdan və s.) uyğun tədbirlərin təĢkili və həyata keçirilməsi yalnız dövlətimizin 

bu sahənin inkiĢafı ilə bağlı yeni Dövlət Prоqramının hazırlanması və reallaĢdırılması ilə tənzimlənə 

bilər. Prоqramın həyata keçirilməsində, ölkəmizin regiоnlarının inkiĢafı üzrə nəzərdə tutulmuĢ 

sоsial-iqtisadi prоqramların əsas istiqamətlərini də nəzərə almaq vacibdir. Mövcud prоblemlərə 

baxmayaraq dövlətimizin milli nəqliyyat sisteminin balanslaĢdırılmıĢ Ģəkildə və məqsədəuyğun 

оlaraq aktiv nəzarət altında inkiĢaf etdirilməsi üçün kifayət qədər vasitə, metоd və üsullar vardır ki, 

оnlara da diqqətlə yanaĢmaq lazımdır. Belə ki, dünyada hər bir dövlətin nəqliyyat sektоrunun inkiĢaf 

səviyyəsi оnun texnоlоji tərəqqisinin və sivilizasiyalılığını təsdiq edən amillirdən sayılır (1, s.380). 
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AVROPADA “TƏHLÜKƏSIZLIK” ANLAYIġINA YANAġMA –  

TARĠXĠ-NƏZƏRĠ ANALĠZ 

Milli təhlükəsizlik konsepsiyası ilk olaraq İkinci Dünya müharibəsindən sonra ABŞ-da 

hazırlanmışdı. Ancaq təhlükəsizlik amilinin kökü daha əvvəllərə gedib çıxır. Bunun üçün Avropa 

tarixinə nəzər yetirmək vacibdir. Tarixdən günümüzə təhdid formaları, təhlükəsizliyin təminatı 

üsulları dəyişsə də təhlükəsizlik amilinin özü dəyişməz qalmışdır. Onun daha aydın formada izahını 

isə siyasi elmin əsas nəzəriyyələrindən olan Realizm, Liberalizm və Marksizm verməyə çalışmışlar. 

Əsas tədqiqat sahəsi Avropa olmuşdur. Səbəb isə qitə dövlətlərinin rolu ilə bağlı idi. 
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HISTORICAL-THEORETICAL ANALYSIS 

The concept of national security was first developed in the United States after the Second World 

War. But the root of the security factor goes back to earlier. It is important to look at the history of 

Europe. From the history to today, threats and security have changed, but the security factor itself 

remains unchanged. Its clearer form of explanation was given by Realism, Liberalism and Marxism, 

the basic theories of political science. The main research area was Europe. The reason was the role 

of the continental states. 
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ПОДХОД К ПОНЯТИЮ “БЕЗОПАСНОСТЬ” В ЕВРОПЕ –  

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Концепция национальной безопасности была впервые разработана в Соединенных 

Штатах после Второй мировой войны. Но корень фактора безопасности восходит к 

предыдущему. Важно взглянуть на историю Европы. Из истории на сегодняшний день 

угрозы и безопасность изменились, но сам фактор безопасности остается неизменным. Его 

более ясная форма объяснения была дана реализмом, либерализмом и марксизмом, 

основными теориями политической науки. Основной областью исследований была Европа. 

Причина заключалась в роли континентальных государств. 

Ключевые слова: безопасность, угрозы, интересы, Европа, реализм, либерализм, 

марксизм 

 

Günümüzdə Avropada insan hüquq və azadlıqlarının təbliği yönündə aparılan siyasət ilkin 

vaxtlarda əslində heç də bu formada və humanistcəsinə həyata keçirilməmiĢdir. Bunu dünyanın əlli 

il əvvəlki tarixinə və ondan da əvvəllərə nəzər saldıqda görə bilərik. Elmi ədəbiyyatda 

―təhlükəsizlik‖ termini ABġ prezidenti Harry S. Trumenin dövründə Konqres tərəfindən ―Milli 

Təhlükəsizlik Konsepsiyası‖nın elan edilməsi ilə siyasi amil kimi müzakirə obyektinə çevrilmiĢdir 

(12). Lakin fəaliyyətdə bunun kökləri ilkin dövlətin yarandığı dövrə qədər uzandığını görə bilərik. 



72 
 

Təhlükəsizlik dilemması da məhz bu prosesi izah edir. QonĢuluqdakı dövlətin hansısa hərbi və ya 

iqtisadi uğurları birincini dilemma qarĢısında qoyur, bu yarıĢ da müharibə yolu ilə yenilənənədək 

davam edir və yeni dilemma forması yaranır. Avropa tarixində bizə məlum olan otuzillik, yüzillik, I, 

II Dünya müharibələri buna ən bariz nümunələrdəndir(1). 

Dövlətlərin belə davranıĢlarını izahında bir sıra nəzəriyyələrin rolu danılmazdır. Siyasi 

Realizmdən baĢlayaraq, Liberalizm, Marksizm mütəlif formalarda olsa da ―təhlükəsizlik‖ amilinin 

dövlətlər üçün vacibliyini və davranıĢlarındakı müəyyənedici rolunu izah etməyə çalıĢmıĢlar. Bu 

yanaĢmalara ayrılıqda nəzər salaq. 

Realizm təməl nəzəriyyə olaraq dövlət davranıĢını izah etməyə baĢlamıĢdır. Realizmin banisi 

hesab edilən N. Makiavelli ―güc‖ü önə çəkmiĢ və Ġtaliyanın birləĢməsi yollarını öz ―Hökümdar‖ 

əsərində təklif etmiĢdir. Bu fikirlə formalaĢan həmin dövr Avropasında əsas amil ―güc‖ olaraq qəbul 

edilmiĢ və bu da çoxsaylı müharibələrin yaranmasına gətirib çıxarmıĢdır. Realistlər üçün meydan 

uyğun idi. Belə ki, dövlətlərin aqressiv olduqları dövrün sadəcə izahını verərək prosesə sadəcə təkan 

vermiĢlər. Əsas öhdəlik Liberalların üzərinə düĢmüĢdür ki, onlar dövlətləri daha çətin olan barıĢıq, 

sülh və əməkdaĢlığa çağırırdılar. Düzdü onlar da müharibənin fəsadlarını göstərərək təklifləri 

əsaslandırırdılar, ancaq qələbənin zövqünü yaĢayan qalib və intiqam almaq istəyən məğlub dövlətlər 

üçün bu kifayət deyildi. Ən azından tarixi dövr əməkdaĢlıq üçün kifayət etmirdi. Dilemma hələ də 

dövlətləri hərəkətə keçirən əsas amil olaraq qalırdı(2). 

Lakin XVII-XIII əsr liberalizmindəki fikirlər sonrakı dövr düĢüncələrində bir sıra dəyiĢikliklərə 

yol aça bilmiĢdir. Bunlara C. Lok. J.J. Russo və Ġ. Kantın fikirləri daxildir. Əsas da Kant ―daimi 

sülh‖  əsərində müharibələrin səbəblərini qeyd etmiĢ və demokratik dövlətlərin dünyadakı sülhü 

qoruyucu rolunu önə çəkmiĢdir. Bu dövr  nəzəriyyənin sonrakı inkiĢafında baza rolunu oynamıĢdır 

(13). 

XIII əsrdə imperializmin zəifləməsi və yeni dövlətlərin yaranması dünyada yeni Ģərait 

formalaĢdırdı. Əsası K. Marks və F. Engels tərəfindən qoyulan Marksizmdə dövlət deyil sinfi 

fərqlərinin əsas problem olmasını önə çəkilmiĢdir. ―ġüur həyatı deyil, həyat Ģüuru müəyyən edir‖ 

deyən Marksa görə maddi Ģərtlər əsas amil olmuĢdur və ilk öncə onu aradan qaldırmaq lazımdır.  

Sinfi fərqlərin təbliği ilə də sonradan bizə məlum olan rejim dəyiĢiklikləri(inqilablar) baĢ vermiĢdir. 

Ancaq hələ XVIII əsr Avropası üçün Dövlət amilinin rolu danılmaz idi və marksistlərin də dövləti 

deyil, sinifləri əsas qəbul etməsi həmin dövr üçün nəzəriyyənin bir qədər gözardı edilməsinə səbəb 

olmuĢdur. Təsadüfi deyildir ki, nəzəriyyənin yenilənmiĢ forması olan Neomarksizmdə artıq siniflər 

deyil dövlətlər arasındakı təbəqələĢmədən söz edilməyə baĢlanmıĢdır(2)(5). 

XIX əsrin donu və XX əsrin əvvəlləri dövrü realizmin ən parlaq dövrü hesab edilir. Avropada 

1860-70ci illərdə Alaniya və Ġtaliyanın birləĢməsi Vyana konfransında qurulmuĢ olan sistemin 

dayaqlarını sarsıltmıĢdır. Avropadakı bölgüdən pay almaqdan məhrum olmuĢ bu dövlətlər yeni 

bölgünün tərəfdarı olmuĢlar ki, bu da ―digərləri‖ müsbət qarĢılanmamıĢdır. Bu dövr üçün 

təhlükəsizliyə təhdid dedikdə yalnız güclənməkdə olan dövlət baĢa düĢülürdü. Ilkin münaqiĢənin 

yalnız tərəfləri əldən salacağını anlayan tərəflər çıxıĢ yolunu ittifaqlarda görürdülər. Buna sübut 

kimi sonradan yaranan Üçlər ittifaqı və Antantanı göstərmək olar. Tərəflərin ilkin vaxtlarda bir 

birinə güzəĢtə getməsi bir sıra ərazilərin iĢğalına və sonradan birbaĢa ittifaqlararası müharibəyə 

səbəb olmuĢdur. Birinci Cahan müharibəsindəki dağıntılar Avropada müharibənin pislənməsinə və 

təhlükəsizlik üçün əməkdaĢlıq fikirlərinə önəm verilməsinə səbəb olmuĢdur. Düzdü sonradan 

uğursuz olsa da Millətlər Liqasının yaradılması, Brian-Kelloq paktının imzalanması stabillik 

uğrunda atılan addımlardan olmuĢdur. Lakin XIX əsrdəkindən daha ağır vəziyyətdə olan Almaniya 

üçün bunların bir önəmi yox idi və yeni müharibə qarĢısında Liqa da nə isə edə bilməzdi. 

II Dünya müharibəsindən sonrakı mərhələdə Artıq Avropa yeni bir düzən üçün məsuliyyəti dərk 

etməyə baĢlamıĢdır. Siyasi arenada Realizmin çoxsaylı tənqidi Liberal ideyalara yol açmıĢdır. Səbəb 
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isə daha çox ―hərbi güc‖ə üstünlük verən dövlətlərin sonradan daha acınacaqlı vəziyyətə düĢməsi və 

yeni bölgüdə əvvəlki rollarının itirilməsi idi. Nəticədə dövlətlər arasında tarixi düĢmənçilik, 

dilemma kimi məsələlər bir növ arxa plana keçmiĢ və iqtisadi əməkdaĢlığa baĢlanmıĢdır. Bu Sahədə 

iki əzəli düĢmənin – Almaniya və Fransanın bir araya gəlməsi də təsadüfi olmamıĢdır. Bəlkə də bu 

əməkdaĢlığı daha çox zəruri edən Avropanın özünü eyil ―ətrafdakılar‖ı təhdid olaraq qəbul etməsinə 

görə olmuĢdur. Belə ki, həmin dövr üçün sistem artıq Avropanı deyil bütün dünyanı əhatə edirdi və 

burada qeyd etdiyimiz kimi, Avropa öz hegemonluğunu ABġ və SSRĠ-yə güzəĢtə getmək 

məcburiyyətində qalmıĢdır. K. Doyçun cəmiyyətlərarası əməkdaĢlıq sahəsində təkliflərinə nəzər 

salsaq bunu aydın Ģəkildə görə bilərik(3). Belə ki, ümumi düĢmən amilinin ortaya çıxması yaxın və 

ya qonĢu cəmiyyətlərdə xarici təhdidə qarĢı bir araya gəlmək zərurətinin yaranmasına səbəb 

olmuĢdur. Artıq bu dövrdən etibarən Avropa dövlətləri öz siyasətlərində ―hərbi güc‖ə əsaslanmağın 

uğursuzluğunu daha aydın görməyə baĢlamıĢlar. Bu da ―təhlükəsizlik‖ termininin geniĢlənməsinə, 

daha dəqiq desək təhlükəsizliyə qarĢı ola biləcək təhdidlərin sinifləndirilməsinə və onlara qarĢı 

mübarizə yollarının bölünməsinə səbəb olmuĢdur. Bunu aydın Ģəkildə ―Soyuq müharibə‖ dövründə 

görmək olar. Belə ki, əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq artıq dövlətlər yox idarəçi rejimlər arasındakı 

fərqlər təhdid olaraq qəbul edilirdi. Buna misal olaraq dünya müharibəsindən sonra Ġtaliya, 

Yunanıstan, Türkiyə kimi dövlətləri göstərə bilərik. Sözügedən dövrdə iqtisadi vəziyyətin gərginliyi 

onların sosializmə meyllənməsi qorxusunu yaratmıĢdır. Burada qərb kapitalist dövlətləri hərbi deyil, 

əməkdaĢlıq və ya ―yumĢaq gücdən‖(soft power) istifadə etməyə baĢladılar. Türkiyənin 1952-ci ildə 

NATOya qəbul edilməsi və ona iqtisadi yardımlar, həmçinin Yunanıstan və Ġtaliyaya edilən 

yardımlar bu qəbildən olmuĢdur. Ġtaliyada mübarizə daha gərgin olmuĢdur, burada kommunist 

partiyasının 2 milyona yaxın üzvü var idi. Lakin buna baxmayaraq amerikan italyanların təbliğat 

məktubları və qərb kəĢfiyyatının bu yöndə fəaliyyəti nəticəsində keçirilən seçkilərdə kommunistlər 

məğlub olmuĢdurlar və hakimiyyətə kapitalist rejim gəlmiĢdir(14,ep3/24). 

Nə qədər də ABġ-ın dəstəyi olsa da Avropa iki qütb arasında mübarizə meydanı olmasından o 

qədər də məmnun deyildi. Daha doğrusu qitə dünya ağalığını itirməsi ilə heç cür barıĢa bilmirdi(7). 

Onun yenidən bərpası üçünsə Avropa dövlətləri ayrı-ayrılıqda aciz idilər. Bildiyimiz kimi həmin 

dövr Avropası kommunist və kapitalist olmaqla iki hissəyə parçalanmıĢ halda idi. Yeni bir 

Avropanın – Vahid Avropanın yaradılması zərurəti meydana çıxmıĢdı. Bu Ģərait 1970-ci illərdə 

yarandı, belə ki artıq Qərblə ġərq arasında münasibətlərdə də yumĢalma hiss olunurdu. Nəticədə 

Avropa dövlətləri ―Avropada Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq MüĢavirəsi‖ adı altında sərhədlərin 

nizamlanması və təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi üçün bir araya gəldilər. MüĢavirədə 33 

Avropa və ABġ, Kanada iĢtirak edirdilər. Nəticədə sosialist dövlətləri ilk dəfə olaraq insan hüquq və 

azadlıqları konvensiyasına qoĢulmuĢdular. Həmçinin bundan heç də az əhəmiyyətli olmayan digər 

bir məsələ də 25.000-dən çox əsgərin cəlb edildiyi hərbi əməliyyatlar barədə qarĢı tərəfin 

məlumatlandırılması haqqında razılaĢma olmuĢdur. Gördüyümüz kimi artıq bu dövr üçün əvvəlki 

dövrlərdə təhlükəsizliyin əsas təminatçısı olan silahlanma yarıĢı təhdid olaraq görülür və silahların 

azaldılması və ya məhdudlaĢdırılması yönündə müzakirələr aparılırdı. Təsadüfi deyil ki, ATƏM 

yaradılarkən onun öznəməxsus silahlı qüvvələri yaradılmadı. Belə ki, bu qurum Avropanın 

təhlükəsizliyində məsul olsa da onu hərbi deyil digər vasitələrlə nizamlamağı öz öhdəsinə 

götürmüĢdür. Ġlkin missiyası isə Qərblə ġərq arasındakı münasibəti tənzimləmək və arada 

əməkdaĢlıq imkanlarını yaratmaq olmuĢdur. məhz 1970-ci illərdən sonra ġərqdəki sosialist Avropa 

dövlətləri ilə Qərb arasında iqtisadi yöndə əlaqələr qurulmuĢ, bir sıra iqtisadi yardımlar 

edilmiĢdir(10). 

Bu dövr Qərbi Avropasına nəzər salsaq artıq burada istisadi inteqrasiyanın sürətli inkiĢafını görə 

bilərik və siyasi sahədə də bir sıra addımlar da atılmaqda idi. Bunlardan 70-ci illərdə maliyyə 

mərkəzinin yaradılmasını və sonrakı dövrlərdə vahid pul məsələlərinin müzakirəsini qeyd etmək 
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olar. 1987-ci ildə Vahid Avropa Aktı ilə Avropa dövlətləri gələcəkdə ümumi marketin yaradılmasını 

hədəfləmiĢlər(10). Bu akt əvvəllər münaqiĢələrin əsas səbəbi kimi çıxıĢ edən sərhədlər probleminin 

aradan qaldırılmasında əsas hüquqi rol oynamıĢdır. 

90-cı illər Avropa tarixində mühüm mərhələlərdən biri kimi yadda qalmıĢdır. Belə ki, SSRĠ-nin 

dağılması ilə sosialist blokunun çökməsi nəticəsində qarĢıda həmin dövlətlərə qarĢı necə siyasət 

yürüdüləcəyi problemi ortaya çıxmıĢdır. Yenə də Avropa amili önə çəkilərək həmin dövlətlərin 

müəyyən inkiĢaf dövrünü keçə bildikləri halında birliklərə daxil ola biləcəkləri qeyd edildi. Lakin 

bundan öncə Avropa strukturlarında bir sıra dəyiĢikliklər zəruri idi. 1992-ci ildə Maastrixdə 

imzalanan saziĢlə Avropada gələcəkdə vahid pulun istifadəsi, və Avropa Birliyində üç pillənin 

yaradılması qəbul edildi. Burada həmçinin Parlamentin səlahiyyətləri də artırılmıĢdır(8). 

Sözügedən dövr üçün Avropada artıq bir sıra müzakirələr də olmuĢdur ki, bunlardan əsası 

NATO-nun qarĢıdakı öhdəliklərinin nə olacağı üzərində qurulmuĢdur. SSRĠ dağıldığına görə artıq 

ona da ehtiyacın qalmadığı düĢünülürdü, daha doğrusu Avropa artıq Qərb çətiri altında olmaqdan 

narahat olmağa baĢlamıĢdı. Artıq Avropa özünün müstəqil hərbi orqanının yaradılmasını önə 

sürürdü, lakin bunun necə olacağında yanaĢmaların toqquĢması layihələrin nəticəsiz qalmasına 

səbəb olurdu. Müzakirələrdən qalib çıxan isə yenə NATO oldu, təĢkilat konsepsiyasında bir sıra 

dəyiĢikliklər edərək yeni öhdəliklər götürmüĢ və varlığını qorumağı bacarmıĢdır. Əvvəlki 

dövrlərdən fərqli olaraq NATO artıq kimdən qorunma yox kimi qoruma məsələlərini ortaya çıxardı. 

Belə olan halda təĢkilatın səlahiyyətləri əhatə etdiyi dövlətlərin sərhədləri çərçivəsində 

məhdudlaĢırdı. Bu problemin aradan qaldırılması üçün təĢkilat geniĢlənmə yolunu seçərək yeni 

üzvlər qəbul etmiĢdir. Müasir dövr konsepsiyasında isə təĢkilat Dünyada sülhü qoruma missiyasını 

öz üzərinə götürərək səlahiyyətlərini daha da geniĢləndirməyə nail olmuĢdur. 

Ancaq Avropa dövlətləri hərbi sahədə bir sıra layihələri də müzakirə etmiĢlər ki, bunlar arasında 

Qərbi Avropa Birliyi sonrakı taleyinin necə olması, Ümumi xarici və təhlükəsizlik siyasəti sahəsində 

əməkdaĢlıq, ATƏM kimi məsələlər olmuĢdur. Hər üç qurum siyasi sahədəki fəaliyyətləri 

nizamlamaq üçün yaradılmıĢ lakin gözlənilən nəticəni verə bilməmiĢdir. Qərbi Avropa Birliyi 50-ci 

illərdən yaradılsa da əməli fəaliyyətdə heç bir Ģey edə bilməmiĢdir. Yaradılmasında əsas məqsəd 

SSRĠ-yə və Almaniyanın gələcəkdə güclənməsinə qarĢı birgə fəaliyyət olmuĢdur. Lakin sonradan 

Almaniya və Ġtaliya da təĢkilata üzv qəbul edilmiĢdir və təĢkilatın varlığının bir əhəmiyyəti 

qalmamıĢdır. Həmçinin SSRĠ-yə qarĢı artıq NATO-nun olması da ikinci bir qurumun yaranmasının 

mənasız olduğunun göstəricisi idi. 

QAĠ-na nisbətdə ÜXTS-nin fəaliyyəti daha ürəkaçan olmuĢdur. Ġqtisadi inteqrasiyanı demək 

olar ki bitirmiĢ olan Avropa ölkələri siyasi əməkdaĢlığa baĢlamaq üçün ÜXTS-ni qəbul etdilər. Belə 

ki, artıq Avropa iqtisadi gücə çevrilsə də siyasi cəhətdən zəif olaraq qalırdı. Bunun həlli üçünsə 

vahid siyasi qərarların verilməsi zəruri idi. Hər nə qədər də bir sıra dövlətlər buna qarĢı könülsüz 

olsa da sonradan layihə qəbul edilmiĢdir. 1992-ci ildə Maastrix saziĢi ilə yaradılan yeni üç pilləli 

Avropa Birliyində ÜXTS ayrıca pillə kimi qeyd edilmiĢdir. 

ATƏM-in gələcəyinin necə olacağı barədə sualı isə 1994-cü ildə onun təĢkilata çevrilməsi ilə 

cavablanmıĢdır. 1975-ci ildə imzalanan sənəddə ATƏM-in yaradılması təsdiqlənmiĢdir. Lakin bu 

hansısa təĢkilat deyil, sadəcə müĢavirə olmuĢdur. və təbii ki, imzalanan sənəd də nizamnamə kimi 

qəbul edilməmiĢdir. Buradan bir sıra problemlər də qaynaqlanmıĢdır. Məsələn, razılaĢma ilə 

təsdiqlənmiĢ Ümumavropa sərhədləri qəbul edilsə də, onun pozuntusu halında hansısa cəza 

üsullarından danıĢılmırdı. Bunun yaradacağı problemləri bir sonradan müĢahidə edəcəkdik. Elə 

həmin sənəd əsasında yaradılmıĢ olan ATƏT nizamnaməsi olmayan təĢkilat kimi tarixə düĢmüĢdür. 

90-cı illərdə yeni dövlətlərin yaranması ilə yeni münaqiĢə ocaqları yaranmağa baĢlandı ki, bunların 

da əksəriyyəti sərhəd problemindən qaynaqlanırdı. Və ən maraqlısı da hansısa həlletmə, məcburetmə 

vasitəsi olmayan bir qurum – ATƏT bu münaqiĢələrin həllində ―aparıcı‖ rol oynamağa baĢladı. 
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Maraqlıdır ki, adda təhlükəsizlikdən məsul olan ATƏT-də bu istiqamətdə elə ciddi islahat həyata 

keçirilməmiĢdir. 

90-cı illərin Avropa təhlükəsizliyi üçün digər problem isə Yuqoslaviyanın dağılması olmuĢdur. 

bir qədər öncə qeyd etdiyimiz kimi Avropada NATO-ya daha ehtiyac olmadığını, müstəqil öz 

problemlərini həll edə biləcəyi fikirləri dolaĢsa da Yuqoslaviyanın dağılması və sonrakı 

problemlərdə qitə dövlətləri nə qədər aciz olduqlarını gördülər. Ikinci Dünya müharibəsindən sonra 

vahid halda olan Yuqoslaviya SSRĠ ilə yaxın olmasa da, maraqlıdır ki, SSRĠ-nin süqutundan sonra 

buradakı sosializm sistemi də çökməyə baĢladı. Və proses heç də sakit halda baĢ verməmiĢdir, 

əksinə soyqırımlar həddinə belə çatmıĢdır. Problemə yalnız sonda NATO müdaxiləsi ilə son 

qoyulmuĢdur. Yalnız bundan sonra Avropada siyasi əməkdaĢlıq daha çox önəm kəsb etmiĢdir. Lakin 

sonda yenə də NATO Avropada əsas hərbi qurum olaraq qalmaqdadır. Bunun digər səbəbi isə 

təhlükəsizlik amilinin geniĢlənməsi və təhdidlərin çoxalması olmuĢdur(9). 

XXI əsr özünün parlaq vədləri ilə bərabər problemlərini də gətirmiĢdir. Elə əsrin ilk ilində 11 

sentyabr hadisəsinin baĢ verməsi, informasiya hücumlarının qeyri-müəyyənliyi, dövlətlərin məxfi 

məlumatlarının yayılma təhlükəsi onları bir növ bir araya gətirmiĢdir. Dünyada gedən qloballaĢma 

prosesi məsafələrin kiçilməsinə, əlaqələrin daha asanlıqla qurulmasına səbəb olmaqla bərabər 

təhdidlərin də daha təsirli olmasına səbəb olmuĢdur. Belə ki, əvvəllər hansısa ərazidəki mənfi 

yönümlü proseslər – iğtiĢaĢ, inqilab və ya təbii fəlakətlər qonĢu regionlarda tezliklə hiss olunur. 

Günümüzün maliyyə böhranları, qaçqın problemi, terrorizm təhlükəsi dövlətləri narahat edən əsas 

problemlərdəndir. Hazırda Avropa dövlətlərinin yaĢadığı gərginlikləri əsasında da məhz bu 

problemlər durur. Yaxın dövrlərdən bizə məlum olan Yunanıstan, Ġspaniyadakı maliyyə böhranları 

yalnız Ġttifaqın yardımları ilə demək olar ki, həll edildi. 

Yaxın ġərqdəki proseslərdən qaynaqlanan qaçqınların axının Avropaya yönəlməsi və dövlətlərin 

bu problem qarĢısında acizliyi ölkələr daxilində yerli əhali ilə gəlmələr arasında narazılıqlara səbəb 

olmuĢdur. Son dövrlər Avropadakı seçkilərə nəzər salsaq artıq sosialist yönümlü partiyaların səs 

çoxluğunu görə bilərik, bu da ölkələrdəki maliyyə və sosial rifah sıxıntısından irəli gəlir. Əsas hədəfi 

birgə iqtisadi inkiĢaf olan Avropa Ġttifaqı hazırda bəzilərinə görə iqtisadi gərginlik dövrünü 

yaĢamaqdadır(8). BB Ġttifaqdan ayrılma haqqında keçirmiĢ olduğu referendum isə gərginliyi daha 

çox artıran məsələlərdən biri olmuĢdur. Belə ki statistikaya baxsaq Ġttifaqın maliyyə ehtiyatlarının 

bölgüsündə BB, Fransa, Almaniya və Ġtaliya 60% təĢkil etdiyi halda onlardan birinin Ġttifaqdan 

çıxması onsuz da gərginlik dövrü yaĢayan Avropa üçün heç də ürəkaçan xəbər deyil. Hətta bu 

referendumdan sonra Fransa və Almaniyada da əhalinin müəyyən bir hissəsi Ġttifaqı tərk etmək 

haqqında fikirlər səsləndirmiĢlər(6). Bunun baĢ verəcəyi halda, yəni əsas qurucu nəhənglər də 

Ġttifaqı tərk edərsə artıq Avropa birliyindən söz gedə bilməz. Təbii ki, bunun baĢ verməsi yenidən 

dövlətləri keçmiĢi xatırlamağa vadar edəcək və stabillik yenidən pozulacaq. 

Nəticə olaraq uğurlu və ya uğursuz olmasından asılı olmayaraq qitədə yaradılan hər bir qurumun 

təhlükəsizlik və sabitliyin təminatında özünəməxsus payının olduğunu qeyd edə bilərik. Necə ki, 

Dünya müharibələri olmasaydı iqtisadi əməkdaĢlıq da olmazdı. Hər bir tarixi dövrün gələcək üçün 

öz əhəmiyyəti vardır və hansısa qurumun olmaması halında ola biləcək Avropanı yalnız təxmin edə 

bilərik. Günümüzdə düzdü ATƏT, AĠ, Aġ-nın fəaliyyədə uğursuzluqları vardır, ancaq ümumi 

Avropa Təhlükəsizlik Arxitekturası dedikdə bu təĢkilatlarsız onu təsəvvür etmək çətindir. 

 

 

  



76 
 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Beynəxlalq münasibətlər tarixi, A. N. Abbasbəyli, Bakı 2009 

2. Beynəxlalq münasibətlər nəzəriyyəsi, A.N. Abbasbəyli, E. Nəcəfov, Bakı 2007 

3. Avropa Inteqrasiyasının elmi-nəzəri əsasları, N. Dünyamalıyeva, 2009 

4. The Future of American Power: Dominance and Decline in Perspective. By Joseph S. Nye 

5. Introduction to International Relations, fifth edition, R. Jackson, G. Sorensen 

6. The promise of Institutionalist Theory, R.O. Keohane 

7. Realism and European political integration, G. Morgan 

8. The Globalization of World Politics, J. Baylis, S. Smith 

9. NATO‘s Enlargement to the East: an analysis of collective decision-making, F. Schim-

melfennig 

10. History and Foundations of European Integration, Jose M. de Areilza 

11. Theories of International Relations, third edition, S. Burchill 

12. National Security Act of 1947, July 1947 

13. Perpetual peace, I. Kant 

14. BBC Documentary – Cold War, 2014, 

https://www.youtube.com/watch?v=g0I6UVPkGWM&index=3&list=PLmFpuLsumHidm

OqHk37PfB4NCR7G7mtbd 

  

https://www.youtube.com/watch?v=g0I6UVPkGWM&index=3&list=PLmFpuLsumHidmOqHk37PfB4NCR7G7mtbd
https://www.youtube.com/watch?v=g0I6UVPkGWM&index=3&list=PLmFpuLsumHidmOqHk37PfB4NCR7G7mtbd


77 
 

Hüseyn ƏLĠYEV 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

MÜASĠR DÖVRDƏ TÜRKĠYƏNĠN AVROPA ĠTTĠFAQINA ÜZVLÜYÜNƏ ƏNGƏL 

OLAN AMĠLLƏR 
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etmişdir. Lakin həm Aİ qurumları, həm də üzv dövlətləri müxtəlif səbəblərə görə Türkiyənin 

üzvlüyünü mümkün etməmişdir. Bütün fərqliliklərə əsasən isə Türkiyənin Aİ-yə tam üzvülüyü ilə baş 

verəcək problemlər hərdən “xristian birliyi” kimi adlandırılan Aİ qurum və üzv dövlətlərini daim 
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Since The Justice and Development Party had come to power, Turkey has changed more widely 

than previous party in accordance with Copenhagen criterias for to become a full member of EU. 

But both EU institutions and member states don't possible Turkish's membership according to 

various reasons. Sometimes according to all differences with Turkish's membership to EU it will 

create the problems concerned the EU institutions and member states was named as the “christian 

union”. 
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ПРЕГРАДЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЧЛЕНСТВУ ТУРЦИИ  

В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ 

С целью превратить Турцию в полноправного члена ЕС,вступившая во власть, Партия 

справедливости и Развития,в отличие от предыдущих партий, внесла существенные измене-

ния согласно Копенгагенским критериям. Однако как институты ЕС, так и государства-

члены не сделали возможным членство Турции по разным причинам. Перед лицом всех разли-

чий, проблемы, которые возникнутв связи с полноправным членством Турции в ЕС, всегда 

беспокоили институты и стран-членов ЕС, который иногда называют “христианским един-

ством”. 

Ключевые слова: ЕС, Турция, демография, массовая миграция, религия, права и свободы 

человека, экономика. 

 

Türkiyə tarixində Avropanın yeri böyükdür. Sosial, iqtisadi və siyasi səviyyələrdə Avropanın 

türklərlə əlaqələri və inteqrasiyası uzun tarixi proseslərdən keçmiĢdir. QarĢılıqlı əhali miqrasiyası, 

iĢçi qüvvəsi, ticarət, mədəni, ictimai və iqtisadi amillər Türkiyə-Avropa əlaqələrinə əsaslı təsir 

etmiĢdir. ―Türkiyə avropalıdırmı?‖ sualı AĠ-Türkiyə əlaqələrində, Ģübhəsiz, ən çox maraq doğuran 

sual olmuĢdur. 12-13 dekabr Kopenhagen sammitində də bu problem əsasında Türkiyə ilə 
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müzakirələr təxirə salınaraq 2004-cü ildə baĢlayacağı ifadə edilmiĢdir. Müzakirələrin təxirə 

salmasının AĠ baxımından səbəblərini araĢdırsaq, həm AĠ-nin həmin dövrdəki mövcud vəziyyəti, 

həm də Türkiyə ilə əlaqədar bəzi səbəbləri aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar [8, s.43]: 

AĠ baxımından Türkiyənin tam üzv olması ilə yaranacaq problemləri bir neçə yerə ayırmaq olar 

[11, s.87]. 

YaĢlı Avropaya nisbətən 70 milyondan artıq əhalisi olan Türkiyə gənc və dinamik ölkədir. Əhali 

artımı Avropaya ilə müqayisədə çox yüksək olan Türkiyənin Avropanın demoqrafik gediĢatına 

təsiretmə potensialı narahatlıq yaradır. Türkiyənin namizədliyi din faktoru ilə yanaĢı demoqrafik 

problemə görə də maneə ilə qarĢılaĢır. Müsəlman ölkənin Avropaya qatılması perspektivi bir çox 

avropalı üçün qorxuducu hesab olunur. Siyasi baxımdan isə əgər AĠ-yə üzv olarsa, Türkiyə AP-də 

bir neçə ildən sonra ən böyük parlament üzvünə çevriləcək, yəni Almaniyanı keçərək ilk sıranı 

tutacaq. Bu da Türkiyənin istənməyən dövlət olmasında ən böyük ikinci səbəbdir. 

ġərq və qərbin, Ģimal və cənubun, Xristianlıq və Ġslamın kəsiĢdiyi ərazidə yerləĢən Türkiyə 

Yaxın ġərq və ġimali Afrika kimi ölkələrə təsir edə və ya bu regionlar üçün siyasi mərkəzə çevrilə 

bilər. Zəngin, demokratik və tolerant Türkiyə imici bütün region ölkələri üçün tətbiq edilməsi 

mümkün olan ―model ölkə‖ ola bilər [2, s.72]. 

Digər maneə isə ―Türkiyənin üzv olması miqrasiya axınını sürətləndirəcək‖ ehtimalıdır. Bir çox 

ictimai sorğularda AĠ vətəndaĢlarının Türkiyənin AĠ üzvlüyünə qarĢı çıxan seqmentinin (təxminən 

55 faizi) ən çox narahat olduqları məsələ köç problemidir. Avropada halhazırda təxminən 15 milyon 

müsəlman yaĢayır. Fransada beĢ milyon, Almaniyada üç milyon, Ġngiltərədə iki milyon və Ġtaliyada 

bir milyon türk var. Türklərin AĠ daxilində sərbəst hərəkəti təmin edilərsə, çoxlu sayda türkün köç 

edəcəyi və müsəlmanların sayının artacağı qorxusu var. 

Statistikları müqayisə etsək, Avropanın kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olan əhalisi cəmi 4 faizdir. 

Kənd təsərrüfatına maliyyə dəstəyi isə ÜMM-nin 1.7 faizdir. Türkiyədə ümumi əmək qabliyyətli 

əhalinin sayı 20-21 milyon nəfərdir. Kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olan əhali isə ən az 35 faizdir [6, 

s.77]. Kənd təsərrüfatına maliyyə dəstəyi isə son BVF statistikalarına görə 4.3 faizdir həcmindədir. 

Burada əsas problem Türkiyənin kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olan əhalinin böyük bir qisminin 

ġengen zonasındakı AĠ ölkələrini ―iĢğal‖ etməsidir. Həmçinin, AĠ-də adam baĢına düĢən gəlir 

Türkiyədəkindən ən azı on misli qədər çoxdur. Türkiyədə kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olan əhalinin 

orta gəliri isə ümumi orta gəlirin üçdə biri qədərdir [19, s.60]. 

Göstəricilər arasındakı fərqin bu qədər çox olması AĠ-də sosial balansın pozulmasına səbəb ola 

bilər. Həmçinin, baĢ verəcək köç dalğası ilə Qərbi Avropa ölkələrindəki irqçi sağ partiyaların 

nüfuzunun artacağı narahatlığı da qeyd edilməlidir. Ancaq bir məqam da var ki, AĠ əhalisinin 

azaldığına görə gələcəkdə əmək qabiliyyətli gənc və dinamik iĢ gücünə ehtiyac duyacaqdır. Ola bilər 

ki, az gəlirli ölkələrlə yüksək gəlirli ölkələrin inteqrasiyası böyük problemlər yaratsın. 

Türkiyənin üzvlüyünə narazı olanların digər narahatlığı demokratiya və insan hüquqları 

məsələsidir. ―Türkiyə demokrat mədəniyyətdən uzaq, insan hüquqlarına və milli azlıqların 

hüquqlarına hörmət etməyən və Ġslam əsaslı ölkədir‖ [18, s.60]. Bu mühakimənin əsasında, xüsusilə, 

Avropa mediasının Türkiyə demokratiyasının mənfi tərəflərini qabartması və lobbilərin Türkiyə 

əleyhinə kompaniya aparması ilə Türkiyənin demokratik çatıĢmazlıqlarını üzə çıxartması var. 

Ġlber Ortaylı ―Ġslam dünyasında demokratiya varmı?‖ sualına ―xeyr, yoxdur‖ deyərək cavab 

vermiĢ, ancaq bunun Ġslam dünyasında heç vaxt demokratiya olmayacaq kimi baĢa düĢülməməsi 

lazım olduğunu bildirmiĢdir. Demokratiyanın cəmiyyət daxilində yavaĢ-yavaĢ inkiĢaf edəcəyini və 

zamanla əvəz olunmaz rejim olacağını vurğulamıĢdır. Həmçinin, demokratiyanın Qərblə ġərq 

arasında əsas göstərici olmadığını, buna görə də bu gün demokratiya ixrac edən dövlətlərin 

çoxusunun onu gec öyrəndiyini, hətta tam olaraq öyrənə bilmədiyini də söyləmiĢdir [12, s.64]. 

Demokratiya və insan hüquqları son illərdə Türkiyə-AĠ münasibətlərində ən mühüm amillərdən 
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biridir. 

Ġnsan hüquqları və demokratiya məsələləri Türkiyənin AĠ ilə münasibətlərində aparıcı faktor 

olmuĢdur. Həmçinin, insan hüquqları və demokratiya kimi siyasi problemlərin əhəmiyyətinin 

artmasında AĠ-nin öz struktur dəyiĢikliyi, Türkiyənin demokratiya və insan hüquqlarına dair daxili 

problemləri və Soyuq Müharibədən sonra beynəlxalq sistemin yenidən qurulması təsirli olmuĢdur. 

Demokratiya və insan hüquqları məsələlərini xarici siyasətin mühüm ünsürünə çevirən AĠ 

Türkiyə ilə münasibətlərində bu siyasi təzyiq vasitələrindən istifadə edir. AĠ ilə inteqrasiyanın əsas 

amilləri arasında iqtisadi sabitliklə yanaĢı insan hüquqları və demokratiya prinsiplərinin 

mənimsənilməsi vardır. Buna uyğun isə Türkiyə qəbul etdiyi uyğunlaĢma paketləri ilə bu sahədə 

mühüm addımlar atmağa baĢlamıĢdır [3, s.54]. 

Bəzi siyasi qrupların dilə gətirdiyi ―Türkiyə AĠ-yə iqtisadi yükdür‖ iddiası da Türkiyə AĠ 

əlaqələrinə mənfi təsir edən amillər arasındadır. Türkiyənin AĠ standartlarından aĢağı olması 

düĢüncəsi, AĠ ictimaiyyətində narahatlıq yaradır. Lakin müzakirə prosesi namizəd ölkənin rifahının 

artması üçün zəmin hazırlayan prosesdir. Həmçinin, keçmiĢ təcrübələrə istinad etsək, görərik ki, AĠ 

üzvlüyü rifah səviyyəsi yüksək olan ölkələrlə digərləri arasındakı fərqi daha da artıracağı 

düĢüncəsini əsassız edir. Hər bir AĠ geniĢlənməsi yeni üzvlər aĢağı gəlirli olsun və ya olmasın 

regional qeyri-sabitliyi artırmamıĢ, əksinə azaltmıĢdır [5, s.61]. 

Türkiyənin AĠ qarĢısında rəqabət gücü 1995-ci ildə Gömrük Ġttifaqı vasitəsi ilə güclənmiĢdir. 

Ankara müqaviləsində qeyd edildiyi kimi 1971-ci ildə o vaxtkı adı ilə AĠB məhdud sayda 

əmtəələrdən baĢqa digər sənaye məhsullarında Türkiyə üçün gömrük xərclərini ləğv etmiĢdir. 1996-

cı ildə isə eyni öhdəliyi Türkiyə yerinə yetirmiĢdir. Gömrük Ġttifaqı ilə Türkiyə yeni bir sistemə 

daxil olmuĢ və iqtisadi cəhətdən AĠ ilə inteqrasiya olmuĢdur. 

Həmçinin, Türkiyənin daxili səbəblərindən irəli gələn bəzi zəiflikləri hələ də var. Bu gün türk 

sənayeçisinin əsas ehtiyacı AĠ ölkələri və dünya bazarları ilə rəqabət apara bilmək üçün bu 

ölkələrdəki istehsal, investisiya, maliyyələ mənbəyinə və s. imkanlara sahib olmaqdır [8, s.76]. Bu 

çətinliklərin aradan qaldırılması və sahibkarların iĢ imkanlarının artırılması lazımdır. Yəni, Türkiyə 

iqtisadi vəziyyətini düzəltməlidir. O zaman tam əminliklə demək olar ki, AĠ Türkiyənin üzvlüyünə 

daha istəkli olacaqdır. 

Türkiyənin iqtisadiyyatı struktur baxımdan, hələ ki, istənilən səviyəyə çatmamıĢdır. AĠ-yə tam 

üzvlük prosesindəki Türkiyə iqtisadiyyatının struktur baxımdan güclü təməllərini yaratmalıdır [6, 

s.121]. AĠ-yə üzvlük meyarlarından ən vacib olanlardan biri də budur. AĠ üzvlük üçün iqtisadi 

böhranlara qapalı, təməli möhkəm iqtisadiyyat tələb edir. Bu çərçivədə ƏĠP hökumətinin, xüsusilə, 

iqtisadi siyasətlə əlaqədar məsələlərdə özəl sektorların maraqlarına da önəm verməsi və qəbul edilən 

qərarların həyata keçirilməsi zamanı birgə əməkdaĢlıq etməsi üzvlük prosesini daha da 

asanlaĢdıracaqdır [19, s.85]. 

Türkiyə-AĠ münasibətlərində din, mədəniyyət və sosial kimlik fərqləri tez-tez vurğulanır. 

―Vahid avropalılıq‖ kimliyi formalaĢdırılmasına dair müzakirələr çərçivəsində AĠ-nin xristian klubu 

olması bəzi dairələr tərəfindən tez-tez irəli sürülən iddiadır. Bu fikrə əsasən AĠ-Türkiyə 

münasibətləri din fərqliliyinə görə müəyyən olunur. Komissiyanın keçmiĢ sədrlərindən Jak Santer 

(Jacques Santer) tərəfindən verilən açıqlamada AĠ kimliyi yunan, latın və xristianlığa əsaslanmalı 

olduğu ifadə edilmiĢdir [6, s.84]. 

AĠ daxilində ―AĠ çox mədəniyyətli təĢkilatdır‖ fikrini qəbul etməyən siyasi qruplar var. 

Həmçinin, müasir dövrdə irqçi, dini və millətçi qrupların tərəfdarları da artmıĢdır. Avstriya 

nümunəsində göründüyü kimi AĠ strukturlarında və üzv ölkələrin siyasi orqanlarında ultra-sağ 

qruplar güclənir [2, s.162]. Onlar millətlərin bütövlüyünü müdafiə etdikləri kimi gəlmələrə qarĢı da 

irqçi reaksiyalar göstərməyə baĢlayıblar. Türkiyənin üzv olmaq istəməsi bu mənada ―türklər 

Avropanı iĢğal edəcək‖ kimi qəbul edilir. 
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Samuel D.Hantinqton bu yanaĢmanı kitabında bu cür xarakterizə etmiĢdir: ―Ġnsanlar kimlik 

böhranı ilə məĢğul olduğu zaman irq və dini amillərə böyük önəm verir. Xalqlar dini, dili, dəyərləri 

və qurumları özlərinə bənzəyən millətlərlə bir yerə toplaĢarkən, fərqli olan millətlərdən uzaq 

dayanır, onları qəbul etmək istəmir. Bu baxımdan Avropanın güclü dövlətləri müsəlman ölkə 

Türkiyəni AĠ-də görmək istəmədiklərini açıq Ģəkildə göstərirlər‖ [8, s.72]. 

AĠ-nin bir ittifaq kimi əsas hədəflərdən biri öz kimliyini müəyyən etməsidir. 19-20 iyun 2003-cü 

ildə Selanikdə keçirilən sammitdə AĠ Konstitusiya layihəsinin ilk maddələrində AĠ dəyərləri qeyd 

edilmiĢdir: ―AĠ özü ilə eyni dəyərləri paylaĢan və onları birlikdə inkiĢaf etdirmək istəyən bütün 

Avropa ölkələrinə açıqdır. Bu dəyərlər cəmiyyətdə plüralizmi, tolerantlığı, həmrəyliyi dəstəkləyir. 

AĠ vətəndaĢlarına sərhədlərin bölünmədiyi azadlıq, təhlükəsizlik və ədalətlə azad rəqabətə əsaslanan 

vahid bazar təmin edir [9, s.71]. AĠ-nin məqsədi stabil iqtisadi inkiĢafı, sosial bazar iqtisadiyyatı 

tələblərini, sosial inkiĢafı, tam məĢğulluğu, elm və texniki sahədə tərəqqini həyata keçirmək və ətraf 

mühiti qorumaqdır. AĠ cəmiyyətdən təcrid olunmağa və ayrı-seçkiliyə qarĢıdır. AĠ sosial himayə, 

qadın-kiĢi bərabərliyini, nəsillər arasında həmrəyliyə və uĢaq hüquqlarını qorumağı qarĢısına 

məqdəs qoyur. AĠ üzv ölkələrin milli kimliyinə, əsas siyasi və konstitusion sistemlərinə hörmətlə 

yanaĢır. Ərazi bütövlüyünün, asayiĢin və daxili təhlükəsizliyin qorunmasını hər bir dövlətin əsas 

vəzifəsi kimi görür. AĠ Konstitusiyasına uyğun olaraq üzv ölkələrin ona verdiyi səlahiyyətlər 

çərçivəsində hərəkət edə bilər‖ [8, s.98,99]. Milli kimlik, konstitusion quruluĢ və ərazi bütövlüyü və 

digər qeyd edilən dəyərlər Türkiyə Cümhuriyyətinin dəyərləri ilə üst-üstə düĢür. Din ayrı seçkilik 

yaradan faktor deyil, həmrəylik yaradan faktor kimi qəbul edilməlidir. Bu baxımdan da, ―Vahid 

Avropa kimliyi‖ deyə anlayıĢ yoxdur. Bunun əvəzinə kimlik siyasəti dediyimiz prosesdə birinin 

digəri ilə toqquĢduğu və yaxud bir-biri üstündə inĢa edilərək qurulduğu Avropa kimliklərinin cəmi 

var. Burada vurğulanmalı ən vacib amillərdən biri tolerantlıqdır. Lakin tolerantlıq öz dəyərlərindən 

imtina etmək deyil. Yəni, Avropa da, Türkiyə də öz kimliyini qorumaq hüququna malikdir. Bu cür 

multikulturalizmi bölüĢmək birgə yaĢamağı tələb edən demokratik quruluĢun tələb etdiyi dəyərləri 

bölüĢmək deməkdir. Onsuz da, Kopenhagen meyarları Avropanın ortaq dəyərlərinə qəbul etməyi də, 

milli kimliyi və dəyərləri qoruyub saxlamağı da ehtiva edir [6, s.104]. 
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УГРОЗА ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЕНИИ 

Статья магистранта Н. Мосонго состоит из глубоких знаний и личного понимания угроз 

безопасности, с которыми сталкивается Кения как государство.Автор стремится проана-

лизировать коренные причины и дать рекомендации по решению этой проблемы, чтобы га-

рантировать, что Кения как государство может достичь экономического, социального и 

политического развития до своего потенциала. 

Ключевые слова: Кения, национальная безопасность, традиционные и нетрадиционные 
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Introduction: National security can be termed to as the duty of a nation‘s government in ensur-

ing its security including its citizens and economy. 

Located in East Africa, Kenya has come up against numerous threats to national security. In re-

lation to other countries in East Africa, Kenya has been highly prone to terrorism as a result of a 

failed state i.e. Somalia. 

According to Article 238 (1) of the Constitution of Kenya 2010, National Security is the protec-

tion against internal and external threats to Kenya‘s territorial integrity and sovereignty, its people, 

their rights, freedoms, property, peace, stability and prosperity, and other national interests. Most 

Kenyans no longer feel secure in their own country. The country has faced numerous threats to secu-

rity both Traditional and Non-Traditional forms. 

Traditional security issues are about the threats against the essential values of the state, territori-

al integrity, and political sovereignty. Attina F. (2016) 

Non- Traditional security threats are threats towards the individuals in the state, their survival 

and their well being. 

Since the Kenya Defence Forces entered the state of Somalia in October 2011, the country has 
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experienced a series of retaliatory terrorist attacks by the Al- Shabaab militia. Most attacks have 

been targeted to populated places such as churches, schools, malls, bus stations, public transport. 

Terrorism has been a major threat to national Security as hundreds have died and thousand sustain-

ing injuries as a result of terrorist attacks in the country. 

In 2013, the Al Shabaab militia attacked Westgate Mall in Nairobi, Kenya Killing 67 people 

while injuring many others.  In June 2014, the militia is alleged to have killed 60 people in a village 

in Mpeketoni, Lamu located in the coastal region of Kenya. In 2015, the militia attacked Garissa 

University in northern Kenya killing 148 people while injuring 79 other people. Earlier this year, the 

militia walked in DusitD2 hotel complex in Nairobi and killed 15 people. 

These series of attacks have let Kenyans wary of the threat of terrorism in the country. 

Kenya conducts its elections after every 5 years. As has been the case in every election period in 

the past, the country experiences a surge in criminal activities. Incidences of riots and civil unrests 

tend to up in the periods leading to the set election dates as confrontations from political parties and 

their affiliates square up with the opponents in anticipation of the ultimate decider. 

One of the worst election period experienced in Kenya was the 2007 election period which re-

sulted to post election violence in 2008 and claimed the lives of 1200 Kenyans and displaced thou-

sands across the country. 

The Kenya- Somalia maritime territorial dispute escalated earlier this year and saw Kenya expel 

the Somali ambassador and recalled its envoy from the Somali capital Mogadishu. The issue began 

in August 2014 when Somalia sued Kenya at the International Court of Justice, the Hague, Nether-

lands and has been an issue of contention ever since. The case is yet to be resolved but the rift has 

been simmered following peacekeeping efforts by the two states. 

Kenya has in the past years loaned from the Chinese for several infrastructure development 

achievements i.e. road infrastructure and the infamous Standard Gauge Railway. China is now Ken-

ya‘s largest external creditor. It owns almost three quarters of our external debt. With half a trillion 

in budget deficit, Kenya‘s insatiable appetite for Chinese debt, China‘s willingness to continue lend-

ing, topped with the ambitious development plan by the Kenyan government; it‘s likely that the debt 

will continue to grow even to next year and beyond. 

The acquisition of illegal firearms by criminals has been a long standing threat to the nation‘s 

security. Licensed firearm holders are now being targeted and robbed off of their firearms by these 

criminals resulting to the firearms being used in widespread crime in Kenya‘s capital and its envi-

rons. 

Criminal gangs have been on the rise and are proving to be a menace to the state. Regions in the 

Kenyan coast, Mombasa, local authorities continue to struggle due to the rapid and stubborn rise in 

criminal gang activities. These gangs comprise of young members with an average age of 16 years. 

The area is mostly affected by drug and substance abuse and has contributed to the rise in crime. 

Kenya, according to the UNHCR‘s 2012 annual Global Trends report, is the fourth largest refu-

gee host in the world, behind Pakistan, Iran and Germany. According to statistics on the UNCHR 

Kenya website, majority of refugees and asylum seekers in Kenya originate from Somalia (54.5%). 

Other major nationalities are South Sudanese (24.4%), Congolese (8.8%); Ethiopians (5.9%). Per-

sons of concern from other nationalities including Sudan, Rwanda, Eritrea, Burundi, Uganda and 

others make up 6.4 % of the total population (471,724,088 as at the end of December 2018). Almost 

half of the refugees in Kenya (44%) reside in Dadaab, 40% in Kakuma and 16% in urban areas 

(mainly Nairobi), alongside 18,500 stateless persons. 

Refugee camps pose a threat to host countries, Kenya, like similar host countries has experi-

enced this fast hand as groups use these camps as recruitment centers. It is alleged that some of the 

members of Al Shabaab who carried out major attacks in Nairobi mainly the 2013 Westgate Mall 
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attack spent time in Kakuma refugee camp. 

As a result of the 2008 post election violence, thousands of Kenyans were displaced from their 

homes. Most of those displaced people have to shelter in informal settlements which are run by 

gangs or criminal organizations which impose their own rule in governing the settlement. The gangs 

do not hesitate to use violence in imposing these rules. Some o the land and settlement allocated to 

the displaced from the government has been forcefully taken over by the native community leading 

to the settlers being displaced again, all this through violent means. 

Porous borders have led to security threats in the country. Following recent attacks on Kenya by 

terrorist groups, questions arise as to how these members of the Al Shabaab militia have easy access 

into the country. This traced back into how porous the Kenyan borders are and pushed the govern-

ment to do something about it. 

During a recent crackdown by the government, 33 foreigners mostly Nigerians were found to be 

living in the country illegally, without official documentation. The foreigners were found to be in-

volved in illegal transactions such as drug trafficking, online fraud and activities which were 

deemed a threat to national security. 

For a long time the Kenyan Police have been exercising impunity and making illegal arrests,  

most victims being the youth. Cases of extra judicial killings are reported oftenly as communities 

express ear of their youth being shot down by the police, or rather being arrested illegally. Most off 

the cases of extra judicial killings are not handled and the families are left to deal with the pain as 

the people responsible are not taken to account. 

Several human rights protests on these extra judicial killings are often met with police brutality 

in the streets. 

Low food productivity and rapid growth in population has seen Kenya struggle to keep up with 

consumption. Kenya being the eight largest agricultural sector by volume, has seen its population 

grow faster than other lower middle income countries and has to rely on importing food to meet the 

food security demand. Regions in the northern of Kenya have reached crisis levels and deaths due to 

hunger have been reported.  According to a report from the Institute for Security Studies 2018, high 

dependence on agricultural imports renders countries vulnerable to fluctuations in global markets, 

increased national debt and variable weather patterns can contribute to food insecurity in Kenya. 

In a statement made by the Chief Justice of Kenya, ―Corruption constitutes the single biggest 

threat to rule of law and the social and economic progress of the people of Kenya‖. 

―Some estimates indicate that the Government of Kenya loses up to 30 % of its national budget 

to corruption every year. No wonder it has become a matter of national security concern while pub-

lic anger has reached new levels.‖ Citizen Digital, 2018. 

Corruption has lead to the increase in poverty as the gap between the rich and the poor broadens 

by the day. The nation is experiencing high living conditions as even the basic commodities are hard 

to come by due to heavy taxation, this is as a result of the demands to service the debts incurred by 

the government most of which have been looted. Unemployment has been major issues in the nation 

as majority of the youth mostly qualified have no jobs or have to bribe their way into a job because 

of the levels of corruption. Devolved governments have nothing to show to their counties and a re-

cent audit by the government showed how the county governments have squandered billions on fake 

projects and stalled projects which back to the year 2014. Security is also affected by corruption as 

people who are charged with criminal offences bribe their way out off the legal process or bribe the 

police for their freedom. Road carnages which have led to loss of lives over the years have been as a 

result of a corrupt system which allows unroadworthy vehicles back in to the road. 

The nation at large is feeling the squeeze of corruption from all fronts and people are beginning 

to express their anger and disappointment towards the state. 
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The major threat to the national security in Kenya is Terrorism, just like major countries, Kenya 

is facing a stubborn series of attacks by a terrorist group with domestic sympathizers which makes it 

more complicated. 

The Al Shabaab militia has recruited native Kenyans who receive training and are sent back into 

the country as cells waiting to be activated to carry out an attack against Kenya. The presence of the 

Somali community in Kenya complicates the issue further as they face resentment and are singled 

out as sympathizers of the militia after an attack. 

Just like the United States, the primary terrorist problem is now local citizens who have been 

radicalized online, via social media or some in social gatherings or groups. Recent attacks both in 

Kenya and in the United States indicate that they are carried out by locals. The leader of the most 

recent attack in Nairobi earlier this year at the DusitD2 Hotel was a Kenyan citizen known well in 

his community. 

Both Kenya and the United States have a similar threat in Immigration. Every day the United 

States apprehends immigrants trying to cross the border, while several others are always found liv-

ing in the States without proper documentation, this poses a threat to their national security and their 

measures in curbing attacks within the country. In Kenya also, numbers reported on illegal immi-

grants is rapidly growing as the government connects these people with illegal activities in the coun-

try and the threat to national security at large. 

 

Conclusion: To conclude my article, I think that to safeguard the nation against all forms of 

threats to national security, Kenya needs to put adequate measures in place. First the country needs 

to fight corruption. All these factors proving to be a threat to national security, both traditional and 

Non-traditional, are in one way or the other as a result of levels of corruption in Kenya. If the fight 

against corruption is real, Kenyans will see rapid improvement in national security and threats like 

poverty, food security, proliferation of illegal fire arms, illegal immigrants, terrorism and security at 

large. I think that through empowerment of the youth, we are a step closer to ending the vicious cy-

cle in East Africa. This is through funding the youth to start off businesses and create job opportuni-

ties. In addition to that, Kenyans should love and live in harmony with each other regardless of race, 

tribe and religion, we become drivers of peace in this region. It‘s only through self-realization of 

what it means to be human that we become ideal persons of society. Moreover, peace and security 

should start with me and you and then the government and not the other way round. 

The implementation of Huduma namba (a centralized access system which encompasses all the 

governments‘ services and also contains all the necessary documents of the individual, either a Ken-

yan citizen or foreigner) makes it easier for the state to deal with matters Insecurity. 

 

Recommendation I recommend that leaders in power who have influence should strive to get a 

grip on all this issues affecting the National security by putting measures in place and actively pur-

suing the vices which are a threat to Kenya‘s National security and the East African region at large. 

The government should prosecute the corrupt and recover the looted money and also demand ac-

countability from all those tasked with public responsibilities. Youth empowerment should be highly 

promoted. 
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В статье рассматриваются отношения, проблемы и проблемы между двумя 

государствами после прибытия в 2001 году республиканского представителя в Соединенных 

Штатах Америки, 43-го президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего. В 

частности, обсуждались события “11 сентября”, ядерный кризис, нападение на 

консульство, а также были рассмотрены перспективы отношений этих стран. 
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Ġran və BirləĢmiĢ ġtatlar arasında 1980-ci ildən bəri rəsmi diplomatik münasibətlər yoxdur. 

Həmin dövrə qədər normal davam edən münasibətlər 1979-cu il Ġran Ġslam Ġnqilabından sonra 

pozulmağa baĢladı. XX əsrin ortalarında 1979-cu ilə qədər ABġ ila Ġran arasında münasibətlər 

müsbət məcrada inkiĢaf edirdi. Lakin, Məhəmməd Rza Pəhləvi Ģahın devrilməsindən sonra Ġran 

Ġslam Respublikasının yaranması iki ölkə arasında əlaqələri sıfıra endirdi (5, s.68). Ayətullah 

Ruhullah Xomeyni ABġ-ı ―Böyük ġeytan‖ adlandırırdı (4, s.20). 

Hal – hazırda Ġran maraqlarını Amerikada Pakistan, ABġ öz maraqlarını Ġranda Ġsveçrə 
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vasitəsilə həyata keçirir. 1995-ci ildən bəri Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Ġranla ticarətə embarqo 

qoydu. 2016-cı ildə Ġranın nüvə müqaviləsi ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə 

yetirməsindən sonra aradan qaldırılan embarqo 2018-ci ildə Trump administrasiyası dövründə 

yenidən tətbiq olundu (12). 

Ġran-Amerika əlaqələri hazırda beynəlxalq sistemin ən mühüm və aktual məsələlərindən birinə 

çevrilib. Səbəb isə problemin aktorlarının coğrafi yerləĢməsi ilə əlaqəlidir. Ġstər ABġ, istərsə də Ġran 

müasir dünya düzənində qüvvətli rola malikdir. Problemin bir tərəfində birqütblü sistemin 

fövqəldövləti ABġ-ın olması onun aktual olmasını Ģərtləndirir. Elə  problemin digər tərəfi Ġranın da 

ənənəvi regional güc statusuna malik olması və ABġ-la münasibətlərdə rəsmi VaĢinqtonun 

hegemonluğuna qarĢı çıxmaq xətti məsələni gündəmdə saxlamağımıza səbəb olur (1, s.51). 

Bildiyimiz kimi Əl- Qaidə terror təĢkilatı tərəfindən 2001-ci il 11 sentyabr tarixində ABġ-ın 

Nyu-York və VaĢinqton Ģəhərlərindəki hədəflərə qarĢı silsilə terror aktları təĢkil olundu.  Dünya 

Ticarət Mərkəzinin əkiz qüllələri və ABġ Müdafiə Nazirliyinin binası təyyarə hücumlarına məruz 

qaldı. 2001-ci ilin 25 Sentyabrında Ġranın həmin dövrkü prezidenti Məhəmməd Hatəmi Böyük 

Britaniyanın xarici iĢlər üzrə katibi olan Cek Strau ilə görüĢündə dedi: ―Ġran 11 sentyabrda Nyu-

York və VaĢinqtonda həyata keçirilən terror aktları ilə bağlı amerikanların hislərini tamamilə 

anlayır‖ (6, s.4). ―Radio Fərda‖ vebsaytına əsasən terror hücumları ilə bağlı xəbərlər ictimaiyyətə 

yayıldıqdan sonra bəzi Ġran vətəndaĢları Amerikanın Ġranda maraqlarını müdafiə edən Ġsveçrə 

səfirliyinin qarĢısına toplaĢmıĢ, kədərlərini ifadə etmiĢ və ölənlərin xatirəsinə Ģam yandırmıĢlar. 

2011-ci il 11 sentyabr hadisələrinin anımı zamanı ABġ Dövlət Departamenti öz saytından məqalə 

dərc etdirmiĢ, 2001-ci ildə iranlıların etdiylərinə qarĢılıq olaraq öz təĢəkkürlərini bildirmiĢlər (9). 

Həmçinin Dövlət Departamenti Ġran xalqının mərhəmətli davranıĢını heç vaxt unutmayacaqlarını 

bildirdi. ―Politiko Maqazin‖ jurnalının xəbərlərinə əsasən sözügedən terror hücumları sonrası Ġranın 

Ali Dini Lideri olan Seyyid Əli Xamneyi cümə namazları vaxtı mütəmadi olaraq səsləndirilən 

―Amerikaya Ölüm‖ Ģüarlarının müvəqqəti olaraq dayandırılmasını tələb etdi. Taliban rejimini 

devirmək üçün ABġ və Ġran hərbi qüvvələri birlikdə hərəkət etdi. Ġranın  ―Qüds birliyi‖ hərbi 

qruplaĢması Amerika hərbi birləĢmələrinə və əfqan üsyançılarına 2001-ci il Herat üsyanında dəstək 

oldu. 

Hadisələrdən təqribən 4 ay sonra 2002-ci ilin 29 Yanvarında Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının 

prezidenti Corc BuĢ (oğul) özünün məĢhur ―Ģeytan oxu‖ nitqini söylədi. O, bu terminlə üç ölkəni – 

Ġran, ġimali Koreya, Ġraq – təsvir edirdi. Bu çıxıĢ Ġranda qəzəbə səbəb oldu və inqilabçılar, 

mühafizəkarlar tərəfindən qınandı. 

Corc BuĢ bu ifadəylə onun hakimiyyəti dövründə terrorizmi dəstəkləyən, kütləvi qırğın silahları 

yayan ölkələri hədəfə almıĢdı. Hətta bu termin daha sonralar iqtisadçı Paul Kruqman tərəfindən 

istifadə edildi. O, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları üçün yeni ―Ģeytan oxu‖nun yarandığını bildirmiĢdi. Bu 

―Ģeytan oxu‖na ( və ya ―Ģər oxu‖ da deyilir) Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanını aid edirdi. 

2003-cü ildən bəri ABġ-ın Ġranın ərazi suverenliyini pozması iddiaları gündəmə gəldi və 

Amerikanın bu iĢi dronlar, silahlı birləĢmələr, ―Kürdüstan Azad Həyat Partiyası‖ partiyası vasitəsilə 

etdiyi bildirildi (11). 

2005-ci ilin avqustunda Mahmud Əhmədinejad Ġran prezidenti seçildi. 2006-cı ilin 8 Mayında o, 

prezident BuĢa Ģəxsi 18 səhifəlik məktub göndərərək Ġranın nüvə məsələsi ilə bağlı olan münaqiĢəyə 

son qoymaq üçün yeni yollar təklif etdi (7). 

Bu məktub iki dövlət liderləri arasında 27 ildən sonra ilk yazılı kommunikasiya obyekti idi. 

Məktubda BuĢ administrasiyası Əfqanıstan və Ġraqa müdaxilələrə, həmçinin Ġsrailə dəstəyinə görə 

tənqid edilmiĢdi. 

Məktubda dini tərəflər də öz əksini tapmıĢ. Mahmud Əhmədinejad Ġsa peyğəmbəri müsəlman 

peyğəmbərlərinə uyğun Ģəkildə tərənnüm etmiĢ, hətta iki dəfə ehtiramla Musa peyğəmbəri də yad 

https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Ticar%C9%99t_M%C9%99rk%C9%99zi
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Ticar%C9%99t_M%C9%99rk%C9%99zi
https://az.wikipedia.org/wiki/Pentaqon
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etmiĢdi. 

Ġran prezidenti Corc BuĢa irad edərək bildirmiĢdi ki, ―sən Ġsanın yolu ilə getdiyini deyirsən, 

lakin iĢğalçılıq siyasəti aparır, insanları qətlə yetirir, onların evini demokratiya adı altında 

dağıdırsan‖. 

Bu məktub ictimaiyyətdə müxtəlif reaksiyalara səbəb oldu. ―ġərq‖ qəzetinə görə məktub opti-

mistik səciyyə daĢıyır. Bu vasitə ilə iki dövlət arasında danıĢıqların olmadığı ―qırmızı xətt‖ artıq 

kəsilmiĢdir. Əgər məktuba müsbət cavab gələrsə, bunun ABġ-Ġran münasibətlərində yeni səhifənin 

baĢlanğıcı olacağını və müharibənin kölgəsində nəticələrin əldə oluna biləcəyini də qəzet öz məqal-

əsində bildirmiĢdi. 

Ġran qəzeti olan ―Siaset – e Rooz‖ bu məktubu Ayətullah Xomeyninin SSRĠ-nin o dövrkü 

baĢçısı olan Mixail Qorbaçova göndərdiyi tarixi məktubla müqayisə etmiĢdi. 

―The New York Sun‖ 2006-cı il 11 May buraxılıĢında məktubu islam missionerliyinin ənənəvi 

davamı olaraq qiymətləndirmiĢdi. Qəzet bu frazanı - "Wasalam Ala Man Ataba'al hoda" – ―yalnız 

doğru cığırı gedənlər üçün sülh‖ olaraq tərcümə etmiĢ və bunun zorakılıq təhdidi olduğunu bild-

irmiĢdi. 

ABġ-ın o dövrkü Dövlət Katibi Kandaliza Rays və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Dövlət 

MüĢaviri olan Stefan Hadley bu təklifi qəbul etmədi. Əhmədinejad daha sonra dedi ki ―bu məktub 

monoteizmə və ədalətə çağırıĢ idi‖. 

Məhəmməd Hatəminin BBC-ə verdiyi müsahibəsində Ġran hökümətinin Ġraq prezidenti Səddam 

Hüseynin devrilməsindən sonra bu məktubu göndərdiyini, lakin rədd olduğunu bildirmiĢdi. KeçmiĢ 

prezident bunun səbəbini Amerika hökümətinin intiqamı olaraq qiymətləndirmiĢdi. Çünki Bill Klin-

tonun 2000-ci il 20 Oktyabrda göndərdiyi məktub da Ġran höküməti tərəfindən qəbul edilməmiĢdi. 

Lakin Hatəmi Klintonun qəbul edilməyən məktubunun ikinci məktub olduğunu söyləyərək özünə 

haqq qazandırmağa çalıĢmıĢdı. 

2006-cı ilin avqustunda BuĢ Ġranın uranı zənginləĢdirmə prosesinin davam etdirilməsi ilə bağlı 

nəticənin əldə olunmasında israr edirdi. Əhmədinejad BuĢu debat üçün BMT BaĢ Məclisinin 

sentyabrın 18-də keçiriləcək assambleyasına dəvət etdi. Bu debat Ġranın uranı zənginləĢdirmə 

hüququ ilə bağlı idi. Dəvət Ağ Evin spikeri olan Toni Snou tərəfindən dərhal rədd edildi. 

2006-cı ildə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ―Ġranın Azadlığını Müdafiə Aktı‖ qəbul etdi. Bu akta 

görə Ġranda insan haqlarını qoruyan Qeyri – Hökümət TəĢkilatlarına (QHT) milyonlarla dollar 

ayrılmalıydı. Aktda hərbi qüvvədən istifadə qadağan olunsa da, hər iki dövlətdəki bəzi siyasətçilər 

bu addımı ―müharibəyə aparan yol‖ olaraq qiymətləndirirdilər. 

2006-cı ilin martında ―Kürdüstan Azad Həyat Partiyası‖ Ġran təhlükəsizlik qüvvələrinin 24 

əməkdaĢını qətlə yetirdi. ―Kürdüstan Azad Həyat Partiyası‖ ABġ Dövlət Departamenti tərəfindən 

xarici terrorist qruplaĢma kimi qeydiyyata salınmıĢ ―Kürdüstan Fəhlə Partiyası‖, daha geniĢ yayılmıĢ 

adı ilə desək, PKK ilə yaxın əlaqələrə malikdir. Amerikan diplomatı olan Dennis Kuçiniç 2006-cı 

ilin 18 aprelində BuĢa yazdığı məktubda ―Kürdüstan Azad Həyat Partiyası‖nın ABġ tərəfindən 

dəstəkləndiyini və koordinasiya olunduğunu bildirmiĢdi. Diplomat bu iddiasını onunla əsaslandırırdı 

ki, sözügedən partiya Ġraq ərazisində yerləĢir və de – fakto olaraq Amerikan hərbi qüvvələrinin 

nəzarəti altındadır. ―The New Yorker‖ qəzetinin jurnalisti Seymur HerĢ 2006-cı ilin noyabrında bu 

iddianı dəstəklədi, hətta əlavə olaraq Amerika və Ġsrail hərbi birləĢmələri partiyanı lazımi material-

larla, informasiyalarla təmin edir, bu vasitə ilə Ġranı daxili təzyiq altında saxlayır (10). 

Bu ərəfələrdə BirləĢmiĢ ġtatlar Ġranı Ġraq qiyamına yardım etməkdə təqsirkar bildi. ABġ Dövlət 

Departamenti Ġraq ərazisində onlara çevrilən silahların, atılan bombaların Ġran istehsalı olduğunu 

söyləmiĢdi (8). 31 Yanvar 2007-ci ildə Ġraqın baĢ naziri Nuri əl – Maliki Ġraqda koalisiya 

qüvvələrinə qarĢı hücumları Ġranın dəstəklədiyini bildirdi. Qeyd etmək yerinə düĢər ki, ABġ və Ġran 

qeyri-rəsmi və məhdud çərçivədə Ġraq ġam Ġslam Dövlətinə qarĢı mübarizədə əməkdaĢlıq həyata 
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keçirirlər (2,s.48). 

Ġranı həyata keçirdiyi nüvə proqramına görə cəzalandırmaq istəyən Amerika BirləĢmiĢ ġtatları 

həmin dövlətin Ġraqda Ģiə militaristlərinə logistik və maliyyə yardımı etdiyini iddia etdi. Rəsmi Teh-

ran bu iddiaları yalanladı. 2006-cı ilin sentyabrın 8-də Amerikan höküməti Ġran banklarına sanksiya-

lar tətbiq etdi. Ġranın ―Saderat‖ bankının terror qruplaĢması olan Hizbullaha 50 milyonluq pul trans-

feri beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırıldı. 

2007-ci ilin mayında Ġranın Xarici ĠĢlər Naziri Mənuçöhr Möttəki Ġranın ABġ-la danıĢıqlara 

hazır olduğunu bildirdi. Onun əksinə olaraq 2007-ci ilin mayında dövlət televiziyasının verdiyi 

məlumata görə Ġranın Ali Dini Lideri Ayətullah Xomneyi Tehrandakı könüllü polis təĢkilatı olan 

―Besic‖ üzvlərilə etdiyi danıĢıqda ―Besic‖ təĢkilatını düĢüncənin Ġranı, siyasi arenada avtoritar olan 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarına qarĢı dünya millətlərinin oyanıĢ və mübarizə mərkəzi halına gəldiyini 

söylədi. 

―Ġranın gələcəyində qaranlıq bir nöqtə yox‖ deyen Xomneyi bunları dedi: ―Bu gün beynəlxalq 

arenada önəmli və bəlliedici bir mövqeyə sahibik. Ġran dünya siyasətində çox güclü bir bombanın 

partlamasına səbəb oldu. Bu bombanın gücü ABġ-ın Xirosimaya atdığı bombadan min dəfə daha 

güclüdür. Təəssüflər olsun ki, BirləĢmiĢ ġtatlar özünün avtoritar siyasətini davam etdirir, eyni za-

manda Avropalılar da buna qarĢı bir Ģey etmirlər. Amma iran milləti sərgilədiyi xarakterlə bu zorba 

gücün təməllərini və prinsiplərini sorğulayır. Bu gerçək ABġ-ın zorba gücü üçün bütün zəhərlərdən 

daha acıdır‖. 

2007-ci ildə ABġ qüvvələri Ġraqın Ərbil Ģəhərindəki konsulluğa basqın edərək konsulluğun 5 

üzvünü əsir götürdülər. Mənbələr amerikan qüvvələrinin konsulluq ətrafına helikopter vasitəsilə eniĢ 

etdiklərini, konsulluğun darvazasını sındırıb mühafizəçiləri tərki-silah edərək konsulluğun 

sənədlərini müsadirə etdiyini və 5 konsulluq iĢçisini özlərilə apardıqlarını bildirmiĢdilər. Yaxınlıqda 

yaĢayan Ģəxslər proseslər baĢ verdiyi anda evlərini tərk etmədiklərini bildirdilər. Evini tərk edən 3 

Ģəxs tutulmuĢdu, tutulan Ģəxslərdən birinin həyat yoldaĢı da bu faktı təsdiqləmiĢdi. 

Dövlət televiziyasında canlı yayımlanan bir xəbər proqramına qatılan Ġran Xarici ĠĢlər Nazirli-

yinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının iranlı diplomatlara yönələn bu 

əməlinin əvvəlki illərdə də olduğunu xatırlatdı və ABġ-ın Ġrana qarĢı düĢmən siyasətindən irəli 

gələn basqını qınadıqlarını bildirdi (3, s.166). 

"Bu hadisə Ġran və Ġraq arasındakı dostyana münasibətləri zədələmək üçün edilmiĢdir, lakin bu-

na icazə verməyəcəyik" deyen Hüseyni hadisənin ilk dəqiqələrindən bəri Bağdaddakı səfirliyin va-

sitəsilə məsələni izlədiklərini, Ġsveçrənin Tehrandakı səfirini Xarici ĠĢlər Nazirliyinə çağıraraq 

açıqlama istədiklərini bildirdi. 

Ərbildəki konsulluğu Ġraq hökümətinin istəyi ilə, iraqlıların Ġrana gəliĢ-gediĢlərində rahatlığın 

təmin olunması üçün qurduqlarını bəlli edən Hüseyni basqının diplomatik normalara zidd olduğunu 

bildirərək hadisəyə sərt reaksiya verdi. 

Rusiya Xarici ĠĢlər Naziri Mixail Xamyin bu basqının ―Konsulluq əlaqələri haqqında Vyana 

konvensiyası‖na zidd olduğunu bildirdi. Kürdüstan Regional Höküməti də hadisə ilə bağlı hüznünü 

çatdırdı. 

Noyabrın 9-da Amerikan qüvvələri 305 gündən sonra 2 iran diplomatını azad etdi. Bu qüvvələr 

hələ də 11 iran diplomatı və vətəndaĢını saxlayır. 

Nüvə böhranı ilə səbəbilə Ġranla problemlər yaĢayan Ġngiltərə və Amerika BirləĢmiĢ ġtatları bu 

dəfə də əsir problem ilə qarĢı – qarĢıya gəldi. Ġran, ABġ-ın iranlı 5 diplomatını 2 aydan artıq 

müddətdir ki saxlamasına qarĢılıq olaraq 15 ingilis əsgərini əsir götürdü. Cəsusluqda ittiham edilən 

əsgərləri Ġran tərəfi buraxmağa yanaĢmırdı. Hətta bu zaman rəsmi Ankara araya girdi. 

Ġngiltərənin ilk qadın Xarici ĠĢlər Naziri Marqaret Beket Türkiyəyə gəlməzdən əvvəl türkiyəli 

həmkarı Abdulla Gül Ġranın Xarici ĠĢlər Naziri Mənuçöhr Möttəkinə telefonla zəng edib ingilislərin 
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vəziyyətini soruĢdu. Məsələnin Ġngiltərə Xarici ĠĢlər Naziri ilə keçirilən görüĢdə də 

dəyərləndiriləcəyini bildirən Gül problemin sülhlə həll edilməsi üçün köməklərini əsirgəməyəcəyini 

bildirdi. 

Ġran Ġslam Respublikasının prezidenti Mahmud Əhmədinejad 2007-ci ildə Nyu Yorka etdiyi 

səfərdə protesto edildi, səfərin kuliminikasiya nöqtəsi isə prezidentin Kolumbiya Universitetinin 

rektoru Li Bolinqer ilə müsahibəsi zamanı yaĢandı. Müsahibəni təqdim etmək istərdim. 

Rektor: Ġranın terrorizmi dəstəkləyən ölkə olması açıq Ģəkildə sübuta yetirilmiĢdir. Ġran 

BirləĢmiĢ ġtatlara qarĢı olaraq Ġraqda savaĢmaqdadır. Həmçinin niyə Ġran nüvə proqramı üçün 

beynəlxalq standartları tətbiq etməkdən boyun qaçırır? Əgər cəsarətin varsa suallarıma cavab ver. 

Əhmədinejad: Ġranda bizim belə bir adətimiz var. Dəvət etdiyimiz Ģəxs danıĢığını 

səsləndirmədən tələbələri və universiteti yanlıĢ təsir altında qoyacaq sözlər söyləmərik. Onların öz 

fikirlərini formalaĢdırmasına, özlərinin məsələni dəyərləndirməsinə çalıĢarıq. Hər Ģeyə baxmayaraq 

bu dostca olmayan davranıĢdan təsirlənməyəcəm. Rektorun açılıĢ nitqi informasiyaya və burdakı 

izləyicilərin bilgilərinə hücumdur. 

Rektor: 2005-ci ilin dekabr ayında bir proqramda yəhudi soyqırımının uydurma bir əfsanə 

olduğunu iddia etdiniz. Bir il sonra yəhudi soyqırımını inkar edən iki günlük bir konfrans təĢkil 

etdiniz. Siz kiçik və zalım bir diktatorsunuz. Yəhudi soyqırımını inkar edib sonra da bura gəlməklə 

özünüzü gülünc vəziyyətə qoyursuz. Siz ya provakatorsunuz, ya da cahil. Bu rüsvayçılığa son 

verəcəksiniz? 

Əhmədinejad: Sizə çox sadə sualım var. Məsələyə fərqli prizmadan yaxınlaĢmaq istəyən 

araĢdırmaçı Ģəxslər var. Onlar niyə həbsə atılır? Hal-hazırda yəhudi soyqırımı haqqında, ya da fərqli 

perspektivdən məsələyə yaxınlaĢmaq istədikləri üçün həbsdə olan bir çox Avropalı akademik var. 

Niyə bu məsələ hər cür araĢdırmamalıdı? 

Rektor: Ġsrailin varlığını davam etdirməyəcəyini söylədiniz. 2005-ci ildə Ġsrailin xəritədən 

silinməli olduğu fikrini müdafiə etdiniz. Həqiqətən, Ġsraili xəritədən silmək istəyirsiniz? 

Əhmədinejad: Bütün millətlərdən dostlarımız var. Yəhudi dostlarımız da mövcuddur. Ġranda 

təhlükəsiz və hüzur içində yaĢayan yəhudilər var. Yəhudilərin məclisdə özlərini təmsil etmə haqqı 

var. Fələstinin ümidsiz vəziyyətilə bağlı humanitar və demokratik təklifimiz var. Bizim demək 

istədiyimiz 60 illik problem həll edib, fələstin xalqına gələcəklərini təyin etmək haqqını verməliyik. 

Rektor: Niyə Beynəlxalq Millətlər TəĢkilatının Nüvə TəĢkilatı ilə qəbul etdiyiniz müqaviləyə 

baxmayaraq nüvə silahsızlanma standartlarına əməl etməyi rədd edir və dünyanı nüvə silahının va-

sitəsilə məhvə aparırsınız? 

Əhmədinejad: Bəzi böyük ölkələr elm üzərində monopoliya qurur, digər ölkələrin elmi inkiĢaf 

yaĢamasına mane olurlar. Əgər siz beĢinci nəsil atom bombasını istehsal edib və bunu test etdinizsə, 

siz kimsiniz ki, digər nüvə gücü əldə etməyə çalıĢan insanları sorğulayasınız. 

Əhmədinejad kimi bir lideri universitetə dəvət etdiyi üçün etirazların hədəfi olan Kolumbiya 

Universitetinin rektoru Li Bollinqerin baĢqa bir sualı da çox insanın edam edilməsi ilə bağlı idi. Su-

ala sualla cavab verən Əhmədinejad ―Bir nəfər gəlib Ġran, Türkiyə, Avropa və Amerikada gəncləri 

təsirləndirici, onları yox edən, qanunsuz bir proses törətsə ona mükafat verərsiniz?‖ Ümumiyyətlə, 

rektor dəvət etdiyi qonağa qarĢı açıq Ģəkildə ağır sözlər deyərək hörmətsizlik etmiĢdi. 

2008-ci ilin yanvarında Amerikan rəsmiləri Ġran tərəfini Hörmüz boğazını ABġ-ın gəmilərinə 

mane olmaqda günahlandırdı, Ġran tərəfi isə bunu qəbul etmədi. Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ameri-

kanlara təhdidlər olan audio və video görüntüləri yayaraq bu iddiasını sübuta yetirdi. Ġranlılar 

―VaĢinqton Post‖a müsahibələrində audio yazıdakı səsin iran aksentinə uyğun olmadığını bildirdi. 

Əvəzində Ġran BirləĢmiĢ ġtatları yalan məlumat yaymaqda ittiham etdi və iranlılara məxsus, içində 

təhdid kəlmələri iĢlənməyən səs yazısını mediaya yaydı. 

Ġran və BirləĢmiĢ ġtatlar diplomatları arasında Bağdad görüĢü onilliklərdən sonra iki dövlət 
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rəsmilərinin birbaĢa rəsmi kontaktı idi. ―Asiya Tayms‖ Ģərhçisi Əfrasiyabi qeyd etdi ki, Ġran-ABġ 

nüvə danıĢıqlarının uğurlu olması Ġranın Amerikanın ―hörmətini‖ qazanmasından asılıdır. 

KeçmiĢ iran diplomatı Nəsrullah Tacik BirləĢmiĢ Krallıqda həbs olundu və ABġ tərəfindən silah 

qaçaqmalçılığında ittiham edildi. O, dərhal – 2007-ci ilin 19 Aprelində məhkəməyə çıxarıldı və 

ABġ-a ekstredisiya olundu. 

2008-ci ilin Dekabrın 14-də Ġraqın paytaxtı olan Bağdadda BaĢ Nazirlərin sarayında mətbuat 

konfransı keçirilən zaman Ġraqlı journalist Muntazar əl-Zeydi hər iki ayaqqabısını ABġ prezidenti 

Corc BurĢa atmıĢ, lakin prezident hər iki halda əyilərək ayaqqabının ona dəyməməsinə nail 

olmuĢdu. 

Qeyd edək ki, həmin günlər prezident BuĢun hakimiyyətdəki son günləri idi. O, öz yerini ABġ-

ın ilk və hələki tək qaradərili prezidenti olan Barak Hüseyn Obamaya vermiĢdi. Elə jurnalist birinci 

dəfə ayaqqabını atarkən bu sözləri söyləmiĢdi: ―Bu sənə Ġraq xalqının vida öpüĢüdür‖. Ġkinci aya-

qqabısını atarkən isə jurnalist belə dedi: ―Bu isə Ġraqda öldürdüyün bütün insanlar, dul qalmıĢ qadın-

lar və yetim qalmıĢ uĢaqlar üçündür‖. Ġraqın həmin dövrkü baĢ naziri olan Maliki atılan aya-

qqabılardan birini əli ilə saxlamağa cəhd etmiĢ, lakin nail olmamıĢdı. Ayaqqabılarını atdıqdan sonra 

jurnalist Muntazar baĢqa bir jurnalist tərəfindən döĢəməyə itələnib, daha sonra isə Malikinin müha-

fizəçiləri tərəfindən zərərsizləĢdirilmiĢdir. 

Prezident BuĢ bəzi iraqlı jurnalistlərin ondan Ġraq xalqı adına üzr istədiyini bildirmiĢ və bu 

üzrünə görə onlara minnətdarlığını bildirmiĢdi. Həmçinin qeyd etmiĢdi ki, bu hərəkət onu narahat 

etmir. BaĢqa bir jurnalistə müsahibəsi zamanı isə BuĢ bu addımın jurnalistin diqqətləri öz üzərinə 

çəkməsi üçün vasitə olduğunu bildirmiĢdi. 

BaĢ nazirin mühafizəçiləri tərəfindən zərərsizləĢdirilən əl-Zeydi baĢ nazirin və xarici liderin 

göstəriĢi ilə təzyiqlərə, iĢgəncələrə məruz qalmıĢdı. Ġraqda isə minlərlə insan küçələrə çıxaraq jurnal-

istin azad olunmasını tələb etmiĢdi. Əl-Zeydi Ġraqın keçmiĢ prezidenti Səddam Hüseyni edam 

edilməsindən öncə məhkəmədə müdafiə edən vəkil olan Xəlil əl – Duleyminin ona vəkillik 

etməsindən imtina etmiĢ, istənilən iraqlı vəkilin onu məhkəmədə müdafiə etməsinə isə razılıq ver-

miĢdi. 

Ġraqda keçirilən sorğuda iraqlıların 62%-i əl-Zeydinin ―xalq qəhrəmanı‖ olduğunu bildirmiĢlər. 

Əl - Zeydiyə əvvəlcə 3 il cəza verilib, sonradan əvvəllər məhkum olunmadığı üçün bu müddət 1 ilə 

endirilib. Həbsxanada özünü nümunəvi apardığına görə jurnalist cazasının doqquzuncu ayında - 

2009-cu ilin sentyabrın 15-də azadlığa buraxılıb. 

Muntazar el-Zeydi həbsxanada baĢına gələnlərlə bağlı ―BuĢa son salam‖ adlı kitab çap etdi. 

Jurnalist müəllifi olduğu kitabda 2008-cü ildə ABġ prezidenti Corc BuĢa Bağdadda keçirilən mətbu-

at konfransı zamanı ayaqqabı atdıqdan sonra baĢına gələn hadisələr nəql olunur. O, sözügedən 

kitabın satıĢından əldə olunacaq vəsaitin miqrantlara bağıĢlanacağını söyləyib. Muntazar el-Zeydi 

ABġ prezidentinə ayaqqabı atdığı üçün dəhĢətli iĢgəncələrə məruz qaldığını kitabında qeyd edib. 

Jurnalist həbs edildiyi zamanlarda Ġranın bu hadisələrə reaksiyasını da bildirməliyik. Xalqdan 

əlavə olaraq hətta Ġranın millət vəkilləri içərisindən də jurnalistin azad olunmasıyla bağlı təkliflər 

açıq Ģəkildə dilə gətirilmiĢdi. ―Tehran Tayms‖ qəzeti öz məqaləsində iraqlı jurnalistin azad olun-

masını iranlıların niyyəti olaraq bəlli etmiĢdi. 

Dövlətlər arasında bu dövrdə bəzi illərdə, məqamlarda yumĢalmalar da baĢ vermiĢdir. Onları 

gözdən keçirək. 2008-ci ilin iyulunda Ġran Ġslam Respublikası Amerika BirləĢmiĢ ġtatların istəməsi 

halında bu ölkəylə diplomatik münasibətlər qurula biləcəyini bildirdi. Ġslam Respublikasının pre-

zidenti Mahmud Əhmədinejad dövlət televiziyasına verdiyi müsahibədə BirləĢmiĢ ġtatların qeyd-

Ģərtsiz və bərabər Ģərtlərdə dialoq tələbinə pozitiv cavab verəcəklərini söylədi. Əhmədinejad rəsmi 

olaraq tanımadıqları və qanunsuz dövlət olaraq elan etdikləri Ġsrail xaricində bütün ölkələrlə 

əlaqələrə girməyi və bu əlaqələri inkiĢaf etdirməyə önəm verdiklərini bildirdi. 
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Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Tehranda bir ―maraq qrupu‖ açma planını dəyərləndirən 

Əhmədinejad ―hələ ki, rəsmi bir tələbin olduğu bizə gəlib çatmadı, lakin belə bir təklifə müsbət 

yanaĢarıq‖ cavabını verdi. 

Ġran Ġslam Respublikasının prezidenti BirləĢmiĢ ġtatlardakı president seçkilərindən sonra ―Ağ 

Sarayın‖ yeni sahibinin Ġran ilə davamlı münasibət qurmaq istəyəcəyini təxmin etdiyini söylədi. 

2009-cu ilin yanvarında ―The New York Times‖ xəbər verdi ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları 

Ġsrail tərəfindən gələn Ġranın əsas nüvə kompleksinə hücum təklifini qəbul etmədi. 

2008-ci ilin sentyabrında ―The Guardian‖ın məlumatına görə BirləĢmiĢ ġtatlar Ġsrail baĢ naziri 

Ehud Olmertsin Ġranın nüvə təchizatını bombalamaq təklifini qəbul etmədi. 

AraĢdırdığım dövr iki ölkə arasındakı münasibətlərdə keĢməkeĢli bir dövrdü. Məhəmməd 

Hatəminin dövründə nisbətən isinən münasibətlər Mahmud Əhmədinejad kimi radikal liderin 

hakimiyyətə gəlməsilə yenidən gərginləĢdi. Corc BuĢun da hakimiyyətdə olduğu dövr ABġ üçün 

çox ―fəal‖ bir dövr idi. ―11 Sentyabr‖ hadisələri, Ġraqa və Əfqanıstana müdaxilələr onun hakimiyyəti 

dövrünə təsadüf edir. Həmçinin Corc Uoker BuĢun adı tarixdə 100 ən çox öyrənilmiĢ Ģəxslər 

siyahısında 86-cı yeri tutur. 

Bu iki dövlət arasındakı münasibətlərin normallaĢması həm bölgəmiz, həmçinin dünya üçün çox 

əhəmiyyətlidir. Yoxsa dünya nüvə müharibəsinin qarĢısında da qala bilər. Yaxın perspektivdə bu iki 

ölkə arasındakı münasibətlərin normallaĢacağını demək hər halda sadəlövhlük olar. Bu ölkələr 

arasında ideoloji, siyasi baxıĢlardakı fərq, Ġranın ABġ-ın hegemonluğunu qəbul etməmək israrı, tez-

tez baĢ verən ziddiyyətlər tərəflərin yaxınlaĢmağını çətinləĢdirir. Lakin Ġngiltərənin BaĢ Naziri 

vəzifəsində çalıĢmıĢ Palmerstonun dediyi kimi ―əbədi dostlar və ya əbədi düĢmənlər yoxdur, əbədi 

maraqlar var‖. Nə qədər inandırıcı olmasa da, bu əbədi maraqlar naminə, yəni həmin maraqlar üst-

üstə düĢdüyü təqdirdə elə yaxın zamanda da Amerika BirləĢmiĢ ġtatları və Ġranın münasibətləri 

kifayət qədər müsbət axara qovuĢa da bilər. 
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DOES MIGRATION CAUSE TO THE CRISIS OF EUROPEAN HUMANISM? 

The article is dedicated to the migration flow from the Middle East to Europe. Europe’s attitude 

towards the biggest refugee crisis is highlighted in the context of  European humanism.  The  hu-

manitarian disaster of the Middle East,  the flow of asylum seekers to European states urged Euro-

pean Union  to adopt  decisions   for the regulation of the migration. Different opinions  and misun-

derstanding  among  the states resulted with the finding no solution. 
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AVROPADA  HUMANĠZM BÖHRANINA MĠQRASĠYA SƏBƏBDĠRMĠ? 

Məqalə Yaxın şərqdən Avropaya olan miqrant axını ilə bağlıdır. Avropanın bu miqrant axınına 

münasibəti Avropa humanizmi konteksində nəzərdən keçirilir. Yaxın Şərqdəki humanitar fəlakət, 

Avropaya olan qaçqın axını Avropa İttifaqını məcbur etdi ki, miqrasiyanın nizamlanması üçün 

qərarlar qəbul etsin. Dövlətlər arasında müxtəlif fikirlər və anlaşılmazlıqlar hələ ki, problemin həll 

edilməsində çətinliklər törədir. 
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ПРИНИМАЕТ ли МИГРАЦИЯ КРИЗИС ЕВРОПЕЙСКОГО ГУМАНИЗМА? 

Статья посвящена миграционному потоку с Ближнего Востока в Европу. Отношение 

Европы к крупнейшему кризису беженцев подчеркивается в контексте европейского 

гуманизма. Гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке, приток просителей убежища 

в европейские государства призвал Европейский Союз принять решения по регулированию 

миграции. Различные мнения и недопонимание между государствами привели к тому, что 

решение не нашлось. 

Ключевые слова: гуманизм, ЕС, миграция, мусульманин, либерал. 

 

Europe‘s  humanism in international relations originated on the bases of the Westphalian order of 

inviolable state sovereigntyat the end of the First World War. The Kellogg–Briand Pact  - Renuncia-

tion of War as an Instrument of National Policy and some legal instruments after the second World 

War urged states  not to use war to resolve disputes or conflicts of whatever nature or of whatever 

origin they may be, which may arise among them.[1, p.81]In  the  1990s after the collapse of the Sovi-

et Union Francis Fukuyama‘s ―end of history‖ brought liberal democracy to international relations 

theory.Howeverthese  liberaltheoretical principles violated by democratic nations intervening  in the 

affairs of non-democratic nations. 

As the first and fundamental commitment European states  defended their nations against its ene-

mies  after the second World War till nowadays. European humanism was  tested at the 1960s by mi-

grant flow to Europe after some colonies  gaining independence in Africa. Irregular migration original-

ly referred to undocumented entry, emerged as an issue in Europe with the introduction of restrictive 

measures for migration in the course of the oil crisis in 1970s. Humanitarian conceptswere submitted 
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in European politics in the 1980s. International humanitarian law regulating the conduct of war influ-

enced European  policy. Even human security conception included to the activity spheres of UN. All 

thesepolitical evolutions contributed increasing humanism in the policy of European states. 

The rapid settlement of Muslim migrants into European societies, in particular, has raised im-

portant challenges for how Europe should manage cultural diversity, maintain social cohesion, and 

accommodate minorities.  As mentioned above the migrantflow to Great Britain, France in the 1960s 

have not  fullyintegrated into  European society.   Some European states didn‘t implement and fol-

lowed the  liberal principles, state‘s religious neutrality, liberal international order.  Europe is in the 

midst of a crisis of civilization morale and  some European leaders display toward Islamist terrorism. 

European nations recognize Muslim population as terrorists  because  of  occurring a lot of terroristfa-

talitiesin the Middle East by world powers.Even  France enacted a law banning the Islamic head scarf 

and any other religious symbols in 2004. [2, p.318]This fact  proves that Europe doesn‘t accept the 

assimilation of non-European, non-Christian peoples to European civilization. It doesn't matter wheth-

er such a fear is rational or not. The Westvoiced great support for the Arab Springare guiltyin  the un-

stable political situation in the Middle East. Full oil-gas resources of the Middle East penetrate the  

powerful states to participate in the division of the strategic position from the beginning of the First 

World War. The unjust borders in the Middle East  - to borrow from Churchill — generate more trou-

ble  in the region. [3, p.94]In the Middle East theEuropean  states have made themselves   key players 

by using their diplomatic, economic, and military powers in support of their  national interests.In order 

to gain control  inthe region and  obtain  energy resources the states  support terrorist acts, organize 

protests against government by the symbol of spread ―human rights, democracy‖ in the authorized 

countries of the Middle East. After such a terrible situation in the MENA region anti-Muslim hate in-

tensifies in Europe. As the visual image of Muslim nations creates a phobia in the psychology  of the 

Europeans they aren't accepted. However, there are several factors which distinguish the  opinions  

between the official position of the state and humanistic approach  of the society in Europe. In its turn, 

the level of the tolerance and humanism undergoes a modification from country to country in Europe. 

For example, Germany‘s road to multiculturalism was different from the United Kingdom‘s, although 

the starting point was the same. England accepted 100 migrants bypassing the problem as if consider-

ing herself edge of the continent goes on the  ―splendid isolation policy‖  that created by Solsbery in 

XIX century. But Germany‘s economic strength, demographic decline and the need for labor all con-

tribute  to the welcoming of  the migrants including refugees. Despite perfect legislation on  "refugee", 

"temporary refugee" and "immigrant" Germany has dramatically relaxed its asylum rules, which is a 

very important step for dealing  with the crisis and helping refugees, the rest of Europe has not really 

followed, and is tightening restrictions rather than loosening them. 

The European Union has its foundation based on the values of dignity, freedom, liberty, democra-

cy, equality, rule of law, human rights and rights of minorities. These values set out in Article 2 of the 

Treaty on the European Union (TEU) and they are common to the all Member States under the uni-

ty.[4] Within the European Union, common migration and asylum policies were introduced with the 

Amsterdam Treaty in 1999 and then evolved through the Tampere, Hague and Stockholm Pro-

grammes. Since 2007 The Lisbon Treaty amends the Treaty on European Union (TEU) and the Treaty 

establishing the European Community (TEC), which is renamed "Treaty on the Functioning of the Eu-

ropean Union" (TFEU). These values enabled following objectives of the Union to be shaped such as; 

promotion of peace, social justice and protection, as well as combating social exclusion and discrimi-

nation. The Lisbon Treaty was rooted in human rights protection with significant contributions to the 

EU structure beyond promotion of these values. The most significant ones lie in the amendments to 

Article 6 of the Treaty on European Union. According to these amendments the EU Charter of Fun-

damental Rights became legally binding, on the same status as primary EU law, and that the EU `shall 

http://theguardian.com/world/2009/jun/22/islamic-veils-sarkozy-speech-france
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accede' to the European Convention on Human Rights (ECHR). 

The Lisbon Treaty eventually introduced new tools and institutional design for the migration man-

agement at the Union level rather than merely Member States. Yet, it remains still as one of the most 

sensitive policy domain, with various competences and responsibilities shared between member states 

and the EU, involving interests not only of interest groups in the member states, the national govern-

ments and the societies but also the EU institutions. 

Generally, Western tolerance and multiculturalism doesn‘t conform  to the inhuman behavior 

against migrants. EU is an instance of multiculturalism rather than of interculturalism.  [5, p.222]This 

is obvious as regards the use of a common language. The use of English as a common language is neu-

tral in the sense that it is not the language of a dominant nation. The diversity is also religious. Europe 

is one of the ―meeting points‖ of the ―religions of the Book‖: Catholicism, Islam, Judaism, Orthodoxy 

and the diverse denominations of Protestantism. However, when considering the European member 

states, the vast majority of them are small countries. Three quarters of the EU member states have less 

than 20 million inhabitants. Always there is a fear among Europeans about  accepting migrants from 

other continents. Rough attitude against migrants is a splendid indication of the clash of civilizations. 

European leaders  prevent a Muslim-Christian harmony  and push antihuman behaviors against mi-

grants despite of being defenders of the integration and globalization. European citizens are anxious 

about immigration and its impact on their society. 

War, hunger, poverty, religious  extremism and autocracy are main factors leading to greater mi-

gration that drive  people to Europe. On the one hand European humanism and respect to human life is 

inaccessible for Middle East migrants they  turn their face to Europe. On the other hand  the lower 

middle classes, skilled and unskilled working class citizens in Europe  who increasingly find them-

selves in conditions of economic insecurity—whether due to the pressures of globalization, the euro 

zone crisis, or economic recession—have been finding resonance and comfort in the statements of 

right-wing populists. Economic grievances, induced by insecure job prospects and shrinking wages 

and the perception of unfair competition over increasingly scarce social goods such as social housing, 

health, and pension coverage, are being coupled with strong feelings of cultural threat and the opinion 

that Muslim migrant communities pose an evident threat to national identity, civic values, and the 

country‘s overall way of life. [6] 

The geographical route of the migrants in Europe covered all the territory of European Union 

mainly as a busy route -  Greece, Macedonia, Serbia, Hungary. Austria, Bulgaria, Spain, Portugal, 

Great Britain and Denmark don‘tsimply welcome migrant movement. These countries attract an atten-

tion by their mistreatment and discrimination against migrants.There is a  quotadisagreement within 

European Union on the "pull factor" of migrants. Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia – 

the so-called Visegrad countries - confirmed that ―any point of reference in terms of mandatory quotas 

is unacceptable‖. [7] In turn,Austria prefer to spend money on study and employment issues  instead 

ofextra spending on migration-related issues.Despite of these different anti-migration policies in Eu-

rope the president of the European Commission Jean-Claude Juncker said: ―If we don‘t open the door, 

even partly, you can‘t act surprised when the unfortunate from across the planet break in through the 

window.‖ However  European countries don‘t want to accept migrants due to economic difficulties, 

increasing racial and religious trends and social disorder. The convenient option  for EU is neighboring 

countries such as  Turkey, Lebanon, Jordanmost affected by Syrian crisis.  EU's support goes both to 

Syrians in their country, and to refugees and their host communities in neighboring Jordan, Lebanon, 

as well as Iraq and Turkey. Turkey is theonly obviousalternative for Europe  to control the migrants 

and  take  them back in the peace period. 

European countries combining with neighboring countries such as Saudi Arabia and Gatar as a 

pretext for reengineering  global  balance of power arm the Syrian rebels. Their ―political union‖ led to 
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the prolongation of the conflict, the flow of migrants to Europe, the growth of fault lines and failures 

in current humanitarian policy of Europe.However the Gulf states do not take refugees in   and defend 

themselves by noting that each has given millions of dollars to the United Nations to help the refugees. 

At the same time Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain and other Gulf states are among the few nations in 

the world that have not signed a 1951 U.N. treaty on refugees. That's a key legal document that defines 

what a refugee is and spells out their rights and states' legal obligations.In addition, the Gulf countries 

also fear  the violation of the demographic balance. Despite of these factorsthe migrants crossing  Eu-

ropean borders by force could pass the Gulf states. [8, p.84]But European lifestyle seems more attrac-

tive to migrants. 

European countries are also taking advantage of EU rules gettingrefugees   to or staying within 

their borders. In theory, the EU‘S open internal borders mean that it ought  to handle refugees collec-

tively.  Europe has to respond to migration trend such as: demonstrating the economic and demograph-

ic benefits of immigration; encouraging and promoting multicultural initiatives; consolidating and in-

stitutionalizing an anti-discrimination framework through EU directives, regulations, and national leg-

islation; and adopting an inclusive discourse promoting the value of diversity, cultural exchange, toler-

ation, and pluralism. 

But in practice, most EU member states don‘t want to take their fair share, and EU rules mean 

they don‘t technically have to. Part of how this happens is a European Union rule called the Dublin 

Regulation, which requires refugees to stay in the first European country they arrive  in until their asy-

lum claims are processed. This rule has allowed Europe to push most of the burden onto Greece and 

Italy, which are overwhelmed with thousands of refugees. 

Because of having no consensus among European states international organizations such as EU 

and UN cannot impose obligations  to countries resulting with legal responsible. EU programs are in-

effective in this regard. The only option is deportation and restriction  of migrants by certain violent 

means such as Australia. But such a policy after AylanKurdi tragedy will be considered as inhuman 

behavior in the continent. 

Morefinancial assistance of the states to UN  and distribution of this aid among migrants  could 

reduce the migration speed a little. 

War victims  are the largest  instigator of the demographic disaster  and  the protection 

of civilians  in armed conflict, in particular the right to respect for the physical integrity of the civilian 

population has to be strenghned in international law. International organizations should  take all 

measures to address grieavances  and prevent threats to human security.The only way to solve the 

problem in the Middle East isimplementing  the interests of the great powers not violent,  but by soft 

policy  in order to achieve peace and stability in the region. 
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QLOBALLAġMA DÖVRÜNDƏ MƏDƏNĠYYƏT PROBLEMĠ 

Müasir Qloballaşma şəraitində mədəniyyət anlayışı kifayət qədər maraqlı interpritasiyada 

təqdim olunur. Məişətin, dəyərlərin, münasibətlərin dəyişildiyi bir dövrdə Mədəniyyət, onun növləri, 

funksiyaları, tətbiq olunma mexanizmlərinin yeni formulalarını qəbul etmək və öyrənmək daha 

vacibdir. Məqalədə mədəni qloballaşmanın müsbət və mənfi tərəfləri, mədəni qloballaşma 

nəzəriyyələri, siyasi və mədəni baxışlar, mədəniyyətin genişlənib yayılmasıdan söz açılıb. 

Açar sözlər: Mədəniyyət, QloballaĢma, Mədəni dəyər, Milli kimlik, Milli dəyər, Xalq, Ətraf 

mühit, Dil, Din, Mədəni təcridçilik, Qlobal mədəniyyət, Mədəni siyasət 

 

Нармина  AГАЕВА 

Магистр, Университета Туризма 

и Менеджмента Азербайджана 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В современных процессах глобализации понятие культуры представлено в достаточной 

степени интересной интерпретации. В эпоху изменений в быту, ценностях, отношениях, 

очень важным является принятие и изучение новых форм применяемых механизмов культу-

ры, ее типов и функций. В статье говорится о положительной и отрицательной стороне 

глобализации культуры, теориях культурной глобализации, политических и культурных 

взглядах, расширении и распространении культуры. 
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CULTURAL PROBLEM IN THE GLOBALIZATION PERIOD 

In modern processes of globalization, the concept of culture is represented in a sufficiently in-

teresting interpretation. In an era of changes in everyday life, values, relationships, it is very im-

portant to adopt and study new forms of the applied mechanisms of culture, its types and functions. 

The article talks about the positive and negative side of globalization of culture, theories of cultural 

globalization, political and cultural attitudes, the expansion and spread of culture. 

Keywords: culture, globalization, cultural value, national significance, national value, people, 

environment, language, religion, cultural isolation, global culture, cultural policy 

QloballaĢmanın əsas ilkin Ģərtlərinə kommunikasiya vasitələri, informasiya mübadiləsi, 

nəqliyyat sistemləri sahəsində texnoloji tərəqqi; iqtisadiyyatın və ticarətin liberallaĢması; beynəlxalq 

və transmilli təĢkilatların fəaliyyət sahələrinin geniĢlənməsi; kapitalın beynəlmiləlləĢməsi və dünya 

bazarlarında rəqabətin artması, təbii ehtiyatların tükənməsi və onlara nəzarət uğrunda mübarizənin 

kəskinləĢməsi, demoqrafik partlayıĢ; vahid Ģəklə salınmıĢ kütləvi informasiya vasitələrinin, kütləvi 

mədəniyyətin formalaĢması, ingilis dilinin ümumi ünsiyyət vasitəsinə çevrilməsi və s. daxildir. Bu 

faktların qarĢılıqlı təsiri qloballaĢma proseslərinin mürəkkəbliyini və ziddiyyətli xarakterini 
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müəyyənləĢdirir. Belə ki, informasiya texnologiyalarının inkiĢafı dünyanın iqtisadi, elmi-texniki, 

mədəni inkiĢafının sürətləndirilməsi, bəĢəriyyətin öz maraqları və dünyanın taleyi üçün məsuliyyəti-

ni dərk edərək birləĢməsi üçün real imkanlar yaradır. Eyni zamanda dünyanın bölünməsi və gərgin-

liyin artmasında onların bir vasitəyə çevrilə biləcəyi təhlükəsi bütün xalqları ciddi narahat edir. 

Heç Ģübhəsiz, qloballaĢmanın aĢkar üstünlükləri və faydaları (beynəlxalq əmək bölgüsünün 

dərinləĢməsi, dünya bazarının, beynəlxalq miqyasda qarĢılıqlı faydalı münasibətlərin geniĢlənməsi, 

qabaqcıl texnologiyanın yayılması, bütün dünyada ümumi rifahın artması və s.) ilə yanaĢı yeni prob-

lemlər və mümkün münaqiĢələrlə də müĢayiət olunur.QloballaĢmanın həm əleyhdarları, həm də 

tərəfdarları öz mövqelərinin doğruluğunu isbat etmək üçün ciddi arqumentlər gətirirlər. [4, s.138-

149] 

QloballaĢmanın milli dövlət və mədəniyyətə-mentalitetə təsiri ilə bağlı bir sıra nəzəriyyələr 

mövcuddur. Hətta qloballaĢmanın məhz bu nəticələrini qabardan, onun milli dövlətçiliyə, milli 

mədəniyyətə və adət-ənənələrə neqativ təsir göstərəcəyini vurğulayaraq onunla mübarizəni özünün 

əsas məqsədi sayan ümumdünya hərəkatı-antiqlobalistlər hərəkatı da mövcuddur. Əslində qlobalisti-

kanın bir elm kimi yaranması da qlobal problemlərin tədqiqinin zəruriliyi ilə sıx əlaqədardır. Milli 

regional, və dünya səviyyəli münaqiĢələrin yaranması təhlükəsi bir çox hallarda dünya iqtisadiy-

yatının qloballaĢması prosesinin yaratdığı üstünlüklərin qeyri-bərabər bölüĢdürülməsi ilə də 

əlaqələndirilir [2, s. 402 ]. 

QloballaĢmanın mümkün nəticələrinin müəyyənləĢdirilməsi baxımından kulturoloji amillər, on-

ların milli mədəniyyətlərin dəyər-normativ əsaslarına təsiri hökmən nəzərə alınmalıdır. Tarixən 

təĢəkkül tapmıĢ lokal (milli) mədəniyyətlərin qlobalizasiya dövründə taleyi necə olacaqdır? Bu 

proses mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanılmasına kömək edəcəkdir, yoxsa bəĢəriyyətin mədəni 

eyniləĢməsi, müxtəlif mədəniyyətlərin hansısa vahid və hamı üçün ümumi qlobal mədəniyyətlə 

əvəzlənməsi baĢ verməkdədir? Bu məsələlər bu gün ən müxtəlif cavablar doğuran suallardır. Milli 

Ģüurun dirçəldilməsi, qlobalizasiya ilə əlaqədar mərkəzdənqaçma qüvvələrinin dağıdıcı təsirinə qarĢı 

cəmiyyətin özünü qoruma reaksiyası kimi ortaya çıxır. QloballaĢma bir tərəfdən vahid iqtisadi, siya-

si, informasiya məkanının formalaĢması üçün real imkanlar açırsa, digər tərəfdən, o müxtəlif inkiĢaf 

mərhələlərində, necə deyərlər "müxtəlif start vəziyyətləri"ndə olan, unikal mənəvi, mədəni dəyərlərə 

malik birliklər qarĢısında ciddi tələblər qoyur. Bir sıra hallarda qloballaĢma mədəniyyətlər arasında 

mövcud münaqiĢələrin kəskinləĢməsinə, yeni münaqiĢələrin yaranmasına, milli ənənələrin sıradan 

çıxmasına gətirib çıxarır. 

QloballaĢma milli mədəniyyətlər arasındakı əvvəllər mövcud olmuĢ maneələri aradan qal-

dırmaqla mədəniyyətlərin qarĢılıqlı əlaqə və təsir formalarının və səviyyələrinin də geniĢlənməsinə 

səbəb olur. Qlobal mədəniyyətinin təĢəkkül tapması ilə yanaĢı mədəniyyətlərin inkiĢafında digər 

tendensiya da özünü göstərməkdədir — mədəni müxtəlifliyin getdikcə zəifləməsi və milli mədəni 

dəyərlərin eyniləĢməsi (unifikasiyası). Beynəlxalq mədəni əməkdaĢlığın, geniĢləndiyi, mədəniyyətin 

xalqlararası kommunikasiyanın əsas formalarından birinə çevrildiyi zamanda milli identikliyin 

qorunması zəruriliyi problemi daha da aktuallaĢır.QloballaĢma dövründə mədəniyyətlərin unifi-

kasiyasını təkcə ayrı-ayrı mədəni formaların itməsi ilə deyil, həm də mədəni yekcinsliyin insanların 

təfəkkür tərzinin, dünyagörüĢünün yekcinsləĢməsinə gətirib çıxarması ilə təhlükəlidir. Məhz bu 

təhlükə müxtəlif beynəlxalq təĢkilatların, o cümlədən BMT və YUNESKO-nun mədəni müxtəlifli-

yin qorunmasına yönəlmiĢ bir sıra qərarlar qəbul etməsinə səbəb olmuĢdur.Eyni zamanda qlobal-

laĢma xalqlar və ölkələr arasında mədəni bərabərsizliyin getdikcə dərinləĢməsinə səbəb olur. Təh-

silin səviyyəsinə, mədəniyyət müəssisələrinin sayma və onlardan istifadənin həcminə, fərdi 

kompüterlərlə təminata, ən nəhayət dövlətin mədəniyyət sahəsinə ayırdığı vəsaitlərin həcminə və 

göstəricilərinə görə lider dövlətlərlə autsayder-dövlətlər arasında fərqlər getdikcə artmaqdadır. 

Ġqtisadi, texnoloji bərabərsizliklə yanaĢı mədəni bərabərsizlik bu gün ictimai tərəqqiyə əsas maneə 



101 
 

olaraq qalmaqdadır. Çox təəssüf ki, qlobalizasiya müxtəlif ölkələrin mədəni inkiĢafı arasındakı 

fərqləri nəinki aradan qaldırmır, əksinə, daha da dərinləĢdirirÖlkələrin inkiĢafının əsas göstəricisi 

olan insan potensialının səviyyəsindəki bu fərqlər bir sıra hallarda autsayder ölkələrdə fanatizm, 

millətçilik, radikalizm, ekstremizm kimi meyllərin artması ilə müĢayiət olunur. Bir tərəfdən bəzi 

ölkələrdə və regionlarda mədəni geriliyin səbəbi kimi qərbin mədəni müdaxiləsi göstərilir, digər 

tərəfdən isə "Faust sivilizasiyasına" məxsus birliklərin siyasi, iqtisadi və mədəni üstünlüyünün ide-

oloji və coğrafi cəhətdən əsaslandırılmasına, "avrosentrizm" konsepsiyasmın yenidən dirçəld-

ilməsinə cəhdlər göstərilir.Müasir dünya milli-mədəni müxtəlifliyin vəhdəti kimi çıxıĢ edir. Milli 

mədəniyyətlərin zənginliyi bütün bəĢəriyyətin mənəvi zənginliyi deməkdir. Buna görə də hər bir 

milli mədəniyyət dəyərsiz sərvət olaraq diqqət və qayğı tələb edir. 

Xalqların öz mili-mədəni varlıqlarını qoruyub inkiĢaf etdirmək cəhdlərini köhnəliyin qalığı 

kimiqəbuledən qloballaĢmanın qızğın tərəfdarlarındanfərqli olaraq, mədəniyyət heç zaman 

mücərrəd- ümumbəĢəri xarakter almayacaq, o həmiĢə konkret, milli formada inkiĢaf edəcəkdir. 

QloballaĢma məddahlarının nəzərincə, milli mədəniyyətlər öz potensialını itirmiĢ cəmiyyətlərin 

dəyərlərini qoruyub saxlamağa çalıĢan elementlər rolunda çıxıĢ edir və dünya qlobal sisteminə daxil 

olmağa mane olurlar.[ 3, s.170] 

Eyni zamanda məlum həqiqətdir ki, mədəniyyət mahiyyətcə özünəməxsus, milli olsa da, o təcrid 

olunmuĢĢəkildə inkiĢaf edə bilməz. Milli mədəniyyət yalnız digər mədəniyyətlərlə qarĢılıqlı əlaqəyə 

girərək, qarĢılıqlı Ģəkildə zənginləĢərək, özgünlüyünü saxlamaqla, ümumbəĢəri mədəniyyət 

səviyyəsinə qalxa bilər. Bu baxımdan milli və ümumbəĢəri mədəniyyətləri tamm və hissələrin 

münasibətləri kimi də səciyyələndirmək olar.Müasir dünyada biz milli özünüdərkin, milli identikliyi 

inkiĢafının Ģahidi oluruq. Milli dəyərlərə sadiqlik, məxsus olduğu millətin, xalqın, etnosun sosial, 

iqtisadi, siyasi, mənəvi inkiĢafına nail olmaq arzusu, digər millətin mənəvi dəyərlərinə hörmət 

etməklə, milli bərabərlik prinsipinə riayət etməklə mümkündür. Əks halda bu məxsus olduğunu 

xalqm mənafeyinin və maraqlarının mütləqləĢdirilməsinə, milli eqoizmə, milliyyətçiliyə gətirib çıx-

arır. V.S.Malaxova görə etnik millətçilik üçün öz xalqının dəyərlərinin, imperativlərinin, ümumi tar-

ixinin, linqvistik və mədəni homogenlik haqqında miflərinin ĢiĢirdilməsi kimi keyfiyyətlər xasdır. 

Etnik millətçi üçün onun mədəniyyəti, dili, adət-ənənələri, həyat tərzi digər millətlərinkindən 

mütərəqqi olduğundan üstün tutulmalıdır. Milli müstəsnalıq iddiası, etnik lovğalıq son nəticədə etnik 

münaqiĢələrə, regional müharibələrə gətirib çıxarır ki, bundan da nəinki qonĢu xalqlar, elə birinci 

növbədə etnomillətçilik xəstəliyinə tutulmuĢ xalqın özü zərər görür.Etnik millətçiliyin ən mühüm 

təzahürlərindənbiri nəyin bahasına olursa olsun öz dövlətçiliyinə nail olmaq iddiasıdır. Onların 

nəzərincə dövlət yalnız bir millətin nümayəndələrindən ibarət olmalıdır. Dövlətçiliklə bir etnik 

millətin sərhədlərini uyğunlaĢdırmaq tələbləri təhlükəli vəziyyətlərə və münaqiĢələrə, məcburi de-

portasiyaya, genosidə gətirib çıxarır; polietnik dövlətdə yaĢayan bütün digər xalqları tabe vəziy-

yətinə salır .[10, s.309] 

QloballaĢma xalq mədəniyyəti, elitar mədəniyyətlə kütləvi mədəniyyətin qarĢılıqlı müna-

sibətlərində də köklü dəyiĢikliklərə gətirib çıxarmıĢdır. Bir yandan, biz birinci tip mədəniyyətin sta-

tusunun getdikcə aĢağı düĢməsi meyilləri ilə rastlaĢırıq, digər tərəfdən kütləvi mədəniyyətin 

postindustrial cəmiyyətin mədəniyyətin sisteminin əsas elementinə çevrildiyini müĢahidə edi-

rik.FormalaĢmaqda olan qlobal mədəniyyətə bir sıra hallarda milli mədəniyyətlərin qlobal 

qərbləĢməsi (vesternizasiya) prosesi kimi baxırlar, bunun da əsasında qərb həyat və davranıĢ tərzi-

nin, təfəkkür formalarının qlobal hücumu, qərb, əsasən Amerika mədəniyyət nümunələrinin geniĢ 

yayılması durur. "Universal sivilizasiya" konsepsiyası da məhz qərbin mədəni ağalığına bəraət 

qazandırmaq məqsədi güdür. P.Berqer, R.Robertcon,və b. mədəni qloballaĢmanın məhz bu neqativ 

nəticələrini vurğulayırlar. Kütləvi mədəniyyətin sürətlə yayılması ənənəvi milli mədəniyyətlər üçün 

əsil təhlükə yaradır. XXI əsrdə bu meyil getdikcə geniĢlənməkdədir. QloballaĢma proseslərinin təsiri 
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nəticəsində mədəniyyətin əmtəəyə, xidmətə çevrilməsi təhlükəsi də artmaqdadır. Kütləvi 

mədəniyyətin nəticəsi olan unifikasiyaya (eyniləĢməyə) qarĢı özünü qorumaq reaksiyası kimi 

mədəni separatizm meyli ortaya çıxmaqdadır. Müasir dünya qütbləĢməkdədir. ABġ tədricən öz 

müstəsna liderliyini itirir, yeni güc mərkəzləri (Çin, Hindistan, Cənub-ġərqi Asiya, Türkiyə) 

yaranır.Həyat tərzlərinin, mədəni simvolların eyniləĢməsi, bəsitləĢməsi nəticəsində universallaĢma 

prosesi sürətlənir və geniĢlənir. QloballaĢma qərb və amerikan dəyərlərini, normalarını, həyat tərzini 

bütün dünyaya yaysa da, onlar digər mədəniyyətləri əvəz etmək iqtidarında deyillər. Nəticədə 

mədəniyyətlərin toqquĢması, münaqiĢəsi təhlükəsi yaranır.Qlobalizasiya milli-mədəni identiklik 

problemini daha da mürəkkəbləĢdirir, bir çox xalqları "biz kimik"? sualına cavab axtarmağa sövq 

edir. Bu böhranınbariz göstəricilərindən biri də milli dillərin statusunun aĢağı düĢməsi, 

mədəniyyətlər arası ünsiyyətin yeganə vasitəsi kimi ingilis dilinin bərqərar olmasıdır.Dilin 

mədəniyyətin inkiĢafında əhəmiyyətli rolu danıĢılmazdır. Dil mədəniyyətdə müxtəlif funksiyalar 

yerinə yetirsə də onun əsas funksiyası kommunikativ funksiyadır. Dilsiz insanlann ünsiyyəti 

mümkün deyildir. Mədəniyyət də insanların ətraf mühitə adaptasiyasının əsas üsulu kimi kommu-

nikativ xarakter daĢıdığından dillə mədəniyyət arasında qarĢılıqlı əlaqə də təbii və qırılmazdır. Hər 

mədəniyyət öz dil sisteminə malikdir ki, onun köməyi ilə mədəniyyətin daĢıyıcıları bir-birləri ilə ün-

siyyət qururlar. Dilin özü də həmçinin mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi onun nəsildən-nəslə ötürülən 

daĢıyıcısı rolunda çıxıĢ edir. Dil təkcə insanı əhatə edən real dünyanı deyil, həmçinin xalqın men-

talitetini, milli xarakterini, adət-ənənələrini, mənəvi normalar və dəyərlər sistemini əks etdirən 

güzgüdür. O mədəniyyətin xəzinəsi rolunda çıxıĢ edir, xalqın topladığı bütün biliklər, vərdiĢlər, 

maddi və mənəvi dəyərlər onun dil sistemində - folklorunda, yazılı və Ģifahi nitqində mühafizə olu-

nur. O eyni zamanda insanĢəxsiyyətinin formalaĢdıran mədəni alətdir. Məhz onun vasitəsilə insan öz 

xalqının mədəniyyətini, mentalitetini, adət-ənənələrini, eləcə də, dünyanın mədəni obrazını qav-

rayır.BəĢəriyyətin mədəni-dil müxtəlifliyinin qədim tarixi olsa da, dilin mühüm kommunikativ va-

sitəyə çevrilməsi yalnız etnoslararası, xalqlararası ünsiyyət vasitəsi olan dillərin yaranması 

sayəsində mümkün olmuĢdur. Müxtəlif dövrlərdə beynəlxalq ünsiyyət vasitəsi rolunu akkad, qədim 

yunan, latın dilləri oynamıĢ, bu dillərdə elmi-texniki terminologiya yaranmıĢdır. Hazırda inkiĢaf 

etmiĢ dillərin tərkibindəki elmi-texniki terminologiyanın 85%-ni qədim yunan və latın dillərinin 

leksik bazasında yaranmıĢ terminlər təĢkil edir [6, s. 288]. 

XVII əsrin ortalarından XX əsrin ortalarına qədər mədəniyyətlərarası ünsiyyət, mədəniyyət dili 

rolunu fransız dili oynamıĢ, mədəniyyətə aid əksər sözlər bu dildən alınmıĢdır. Nəhayət, XX əsrin 

ortalarından baĢlayaraq beynəlxalq və mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə əsas yeri ingilis dili tutmuĢdur. 

Ġngilis dilinin beynəlxalq ünsiyyət vasitəsinə çevrilməsi ilə dünya qlobal bilinqvizm (ikidillilik) (ana 

dili + ingilis dili) dövrünə qədəm qoymuĢdur. Bu dilin dünya dillərinə və mədəniyyətinə qlobal təsiri 

artıq heç kimdə Ģübhə doğurmur.Dillə mədəniyyət arasında münasibət tamın və hissələrin münasi-

bəti kimi qəbul edilir.   Ġngilis dili istər-istəməz təbii linqvistik müxtəlifliyi pozmaqla dövrümüzün 

ən təhlükəli ekoloji ziyanvericisi rolunda çıxıĢ edir [12, s. 470]. 

Bu təzahürlər isə öz növbəsində öz dilini və mədəniyyətini əziz tutanların etirazlarına səbəb 

olur. Hətta bəzi ölkələr (Tanzaniya, Keniya, Malayziya) rəsmi dil kimi ingilis dilindən imtina etdi-

klərini bildirmiĢlər. Müxtəlif mədəniyyətlər arasında qarĢılıqlı əlaqənin əsas forması kimi mədəni 

müdaxilə çıxıĢ edir ki, onun əsas göstəricisi bir mədəni dəyərlər sisteminə digər mədəni dəyərlərin 

nüfuz etməsidir. Xüsusən, son iyirmi ildə müxtəlif ölkələrin mədəni məkanına Amerika kütləvi 

mədəniyyətinin güclü müdaxiləsi milli mədəniyyətləri qoruyub saxlamaq istəyənlərin ciddi nara-

hatçılığına səbəb olmuĢdur. Amerika siyasi və intellektual elitasının bir çox nümayəndələri Amerika 

kütləvi mədəniyyət dəyərlərinin digər mədəni sivilizasiyalara qəbul etdirilməsinin Ģüurlu Ģəkildə 

həyata keçirdiyini, ABġ xarici siyasətinin mühüm elementi olduğunu açıq etiraf edirlər.TanınmıĢ 

ABġ siyasi xadimi Henri Kissencer 1999-cu il oktyabrın 12-də Trinti kollecində (Dublin, Ġrlandiya) 
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çıxıĢında açıq Ģəkildə etiraf etmiĢdir: "Əsas çağırıĢ ondan ibarətdir ki, adətən qloballaĢma adlanan 

Ģey əslində BirləĢmiĢ ġtatların hakim rolunun baĢqa adıdır [7,  54, №2.]. 

Buna bir sıra hallarda standart kimi qəbul edilən Amerika siyasi ənənələrinin demokratik ide-

alları da Ģərait yaradır. Bütün bunlar isə "Amerika mədəni imperializminin" sürətlə yayılmasına 

gətirib çıxarır.Mədəni qloballaĢmanın bu neqativ təzahürlərinə diqqət yetirən pessimistlərin 

nəzərincə nunun ən mənfi nəticəsi, demək olar ki, bütün milli mədəniyyətlərin təməl strukturlarına 

güclü zərbə vurması, "mədəni Çemobıl"ın yaranma təhlükəsidir. dünyagörüĢündə dəyiĢikliklərə yol 

açır .QloballaĢma əleyhdarlarının fikrincə, bu ümumdünya prosesi müstəmləkəçiliyin yeni növünün, 

mədəni "imperializmin'' yaranmasına gətirib çıxarmıĢdır. 1960-cı illərdə yaranmıĢ bu konsepsiyaya 

görə müstəmləkəçilikdən azad olmuĢ və inkiĢaf etməkdə olan ölkələr keçmiĢ metropoliyalar 

tərəfindən dünya informasiya axınına cəlb edilməklə müstəmləkəçiliyin yeni forması elan mədəni 

müstəmləkələrə çevrilmiĢlər. Mədəni imperializm sənayecə inkiĢaf etmiĢ ölkələrin kütləvi kommu-

nikasiya vasitələrinin istehsalı və yayılması texnologiyası sahəsində üstünlüyü üçüncü dünya ölk-

ələri əhalisinin Ģüuruna yad mədəni dəyərlərin, davranıĢın norma və nümunələrini yeritməyə Ģərait 

yaradır. Ġnformasiya məkanında əsasən ABġ və qərb kütləvi informasiya vasitələri üstünlük təĢkil 

etdiyindən Amerika həyat tərzinin dəyərləri üçüncü ölkələrin ənənəvi mədəniyyətini sıxıĢdırıb çıx-

arır və onların milli identikliyinə sarsıdıcı zərbə vurur Yeri gəlmiĢkən, antiqlobalizm hərəkatının 

ideya əsasını da məhz mədəni imperializmin tənqidi təĢkil edir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin digər 

müstəqil dövlətlərin milli maraqları, norma və ənənələri ilə hesablaĢmamaları, dövlətlərin suverenli-

yini məhdudlaĢdırmaq, bütün sivilizasiya strukturlarım avrosentrik modelə uyğunlaĢdırmaq cəhdləri 

qloballaĢmanın gizli tərəfləridir.Belə Ģəraitdə "Mədəni təcridçilik" qloballaĢmanın qərbin hegemoni-

yasma, onun mədəni dəyərlərinin zorla qəbul etdirilməsi kimi çıxıĢ edən formalarına təbii reaksiyası 

kimi çıxıĢ edir. Bunun ən bariz nümunəsi kimi Ġranda antiĢah inqilabını göstərirlər. Lakin baĢqa 

nümunələr də mövcuddur. Cənubi-ġərqi Asiya ölkələri, xüsusən Yaponiya qlobal maliyyə-iqtisadi 

və texnologiyalar Ģəbəkəsinə uğurla inteqrasiya olunaraq, eyni zamanda öz mənəvi-mədəni 

özgünlüyünü də qoruyub saxlayırlar. Xüsusən Yaponiya üçün qlobalizm bir o qədər də təhlükəli 

deyil. "Yapon ruhu, qərb texnologiyaları" ideyasına sadiq qalan bu ölkə ümumdünya birləĢdirici və 

eyniləĢdirici proseslər Ģəraitində belə öz etnik identikliyini cəsarətlə müdafiə edir. Bu sözləri eyni ilə 

"Qlobal düĢün, lokal hərəkət et" prinsipi ilə yaĢayan Cənub-ġərqi Asiya ölkələri haqqında da 

söyləmək olar. Rusiya alimi N.D.Nikandrovun fikrincə, qlobal mədəniyyət iqtisadi, siyasi və ide-

oloji rəqabətin mövcudluğu Ģəraitində mümkün deyildir. Əgər mədəniyyətin əsasını dilin təĢkil 

etdiyini nəzərə alsaq, onda qlobal mədəniyyətə çağırıĢ, elə qlobal dilə çağırıĢ deməkdir ki, bunu nə 

rasional, nə də emosional səviyyədə heç kim müdafiə etməyəcəkdir. Bunun ən bariz nümunəsi ABġ-

da 18-ci əsrdən mövcud olan əridici tiyan (smeltinq pot) siyasətinin iflasa uğramasıdır. Bu ideya ar-

tıq tarixə qovuĢsa da, ölkədə dil və mədəniyyət problemləri hələ də qalmaqdadır. Ona görə də qlob-

alizasiyanın əridici tiyan kimi qəbul edilməsi bir mifdir. Çünki fərqlilik, müxtəliflik, ziddiyyət ol-

madan inkiĢaf ola bilməz. Deməli qlobal mədəniyyətin özü də mifdir, mədəniyyətlərin, sivilizasiya-

ların dialoqu isə reallıqdır [8, s.365]. 

Lakin "qlobal mədəniyyət" anlayıĢına heç də bütün dünyanın bölüĢdüyü, eyniləĢdirilmiĢ və 

standartlaĢdırılmıĢ dəyərlər məcmusu deyil,Qlobalistlər qərb modelinin həyatiliyini təmin etmək 

üçün demokratiya, insan hüquqları, iqtisadi inkiĢaf, yoxsulluqla mübarizə kimi nəcib ideyalardan 

geniĢ istifadə edirlər. Əslində isə bunlar bütün dünyada insanların daha da yoxsullaĢmasına, var-

dövlətin az sayda ölkələrdə və əllərdə cəmləĢməsinə gətirib çıxarır. Heç bir dövlət və ya dövlətlər 

qrupu demokratiya, insan hüquqları naminə belə özünün yeni imperiya məqsədlərini, iradəsini, 

mənəvi prinsiplərini və istehlakçı etnik normalarını baĢqalarına diktə etdirməməlidir.Qlobalizasiya 

prosesinin əsasında elmin, texnikanın, mədəniyyətin, siyasətin ümumi inkiĢaf qanunauyğun-

luqlarının təsiri nəticəsində müxtəlif ölkələrin və mədəniyyətlərin yaxınlaĢması və görüĢməmiĢ in-
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tensivlik və miqyas almıĢ dünya informasiya mübadiləsi durur. iqtisadi qloballaĢmanın sürətlənməsi, 

informasiyanın qlobal xarakter alması nəticəsində mədəniyyət öz milli sərhədlərini aĢaraq, qlobal 

bazar mexanizminin təsir dairəsinə cəlb olunur. Mədəni məhsulların istehsalı, bölgüsü və istehlakı 

milli sərhədləri daha qətiyyətlə aĢmaqdadır. Bu zaman əsas mədəni axın "ġimal"dan (Qərbdən), 

"Cənuba" (ġərqə) yönəlmiĢdir. Əslində Ģərti olaraq vesternləĢmə (qərbləĢmə) adlanan bu istiqamət 

də mədəni qloballaĢmanın bütün aspektlərini tam əhatə etmir. Son dövrlərdə qərb dövlətləri ilə 

yanaĢı bir sıra Asiya və Latın Amerikası ölkələri (O cümlədən Hindistan, Çin, Türkiyə, Braziliya, 

Ġran və b.) qlobal mədəni proseslərin fəal iĢtirakçılarına çevrilməkdədirlər. Hind filmlərinin satıĢın-

dan gələn gəlirin yarıdan çoxu qərb ölkələrinin payına düĢür. Nobel mükafatı almıĢ yazıçılar arasın-

da qeyri-qərb yazıçılarının sayı getdikcə artmaqdadır.  Bütün dünyada baĢ verən miqrasiya 

prosesləri (əsasən "Cənub"dan "ġimal"a) inkiĢaf etmiĢ ölkələrin etnik, mədəni landĢaftın sürətlə 

dəyiĢməsinə, qeyri-qərb mədəni məhsulun (həm simvolik, həm də maddi) istehsalının və isteh-

lakının artmasına ciddi təsir göstərir. Bütün bunlar dünya mədəniyyətində ciddi transformasiya pros-

esinin baĢlandığını sübut edir. Lakin hələlik mədəni qloballaĢmada qərbin aparıcı rolu qeyri-

Ģərtsizdir. Müasir informasiya vasitələrinin və əlaqələrinin inkiĢafı sayəsində müxtəlif ölkələrdə 

yaĢayan insanlar milli-dövlət sərhədlərini aĢaraq ən müxtəlif maraqlar üzrə birləĢərək ünsiyyətə gi-

rirlər. Bu gün incəsənət növünün həvəskarlarını birləĢdirən milli amil deyil, məhz həmin spesifik 

maraq və tələbatlardır. Bu yeni mədəni birlik tipini səciyyələndirmək üçün ingilis sosioloqu Roland 

Robertson qlokallaĢma terminini tətbiq etmiĢdir (QloballaĢma və lokallaĢma sözlərinin birləĢməsi 

əsasında). QlokallaĢma qlobal dünyada mədəniyyət sahəsində baĢ verən iki qarĢılıqlı əlaqəli prosesi 

- homogenləĢmə(yekcinsləĢmə) və hetorgenləĢmə (müxtəlifliyin saxlanılması) prosesinin nəticəsi 

kimi baĢa düĢülür [11, s.199]. 

Multikulturalizm müasir cəmiyyətin etno- milli problemlərinin həllinin mümkün variantı kimi 

son vaxtlar tez-tez müraciət olunan mövzulardan biridir. Multikulturalizmi yad hadisə hesab edərək 

ondan imtina edilməsini istəyənlər də, cəmiyyətin millətlərarası münasibətlər praktikasında geniĢ 

tətbiq etməyi təklif edənlər də kifayət qədərdir. Birincilər müstəsna olaraq multikulturalizmə ölkənin 

vahid mədəni məkanını mozaik, bir-biri ilə əlaqəsi olmayan fraqmentlərə parçalanması təhlükəsi 

yaradan dağıdıcı ideya kimi baxır və vurğulayırlar ki, cəmiyyətin etnik fraqmentləĢməsinin ən 

təhlükəli nəticəsi hakim mədəniyyət tərəfindən könüllü mədəni assimilyasiyanın ən kiçik təzahür-

lərdən imtina edilməsi və bunun yekunu olaraq etnik və konfessual gərginliyin artmasıdır. Onlann 

nəzərincə, multikulturalizm Ģüurlu Ģəkildə müxtəlif etnomədəniyyətlərin nümayəndələrinin folklor 

obrazını formalaĢdırmaqla etnik icmaların marginallaĢmasına gətirib çıxanr, mədəniyyətlərin di-

aloquna deyil, onlann münaqiĢəsinə səbəb olur.Multikulturalizm bütün mədəniyyətlərin bir 

mədəniyyətdə birləĢməsini nəzərdə tutan "əridici tiyan" konsepsiyasına qarĢı qoyulur. Nümunə kimi 

Kanada və ABġ-ı göstərmək olar. Onlardan birincisində tətbiq edilən mədəni siyasət multikultural-

izmə, digərində isə "əridici tiyan" a üstünlük verir.BaĢqa mədəniyyətlərə mənsub insan qruplarının, 

əsasən də immiqrantların qərb cəmiyyətlərinə adaptasiya və inteqrasiyasının bir neçə təcrübəsi 

(ABġ, Fransa, Almaniya, Ġngiltərə, Avstraliya, Yaponiya və s.) mövcuddur. 60-cı illərdən baĢlayar-

aq qərb ölkələrində immiqrantlara münasibətdə iki yanaĢmanm mövcudluğunu qeyd etmək lazımdır: 

diferensiasiya və assimilyasiya. Diferensiasiya siyasəti cəmiyyətdə müxtəlif etnomədəni qruplar 

arasında səlis sərhədlərin saxlanılması və onlara müstəqil icmalar kimi yanaĢılmasını və hörmət 

edilməsini nəzərdə tutur. Almaniyada 60- 70-ri illərdə qastrabayterlərə münasibətdə məhz bu model 

tətbiq olunurdu. Onlara müvəqqəti iĢçi qüvvəsi kimi baxılır və yerli cəmiyyətə inteqrasiyası nəzərdə 

tutulmurdu. Ġndi bir sıra ərəb ölkələrində xarici iĢçi və qulluqçulara məhz bu yanaĢma tətbiq olunur. 

Ġkinci yanaĢma isə assimilyasiya adlanır və immiqrantlara yaĢadıqları cəmiyyətdəki mövcud sosial-

mədəni davranıĢ modellərini qəbul etdirməklə, onların yerli cəmiyyətə inteqrasiyasına nail olmaq 

məqsədi daĢıyır. Bu siyasət xüsusən immiqrantlarm uĢaqlarına münasibətdə özünü daha aydın 
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göstərir. Onlar məktəbəqədərki tədris müəssisələrini bitirdikdə yerli cəmiyyətdəki həmyaĢıdlarından 

artıq heçnə ilə fərqlənmirlər. Bu yanaĢma özünü ABġ-da daha aydın təcəssüm etdirir. Assimilyasiya 

modeli milli-etnik fərqləri, müxtəlifliyi qəbul etmir, o qruplar arasında disbalansı aradan qaldırmaq 

iqtidarında deyil.Bu iki yanaĢma mədəni müxtəlifliyə malik cəmiyyətlərin tələblərinə artıq cavab 

verə bilmir. Əlbəttə, bu o demək deyildir ki, mədəni müxtəlifliklə səciyyələnən ölkələr dağılmağa və 

ya milli mədəniyyətlərini itirməyə məhkumdurlar. Lakin müxtəlifliyin qəbul edilməsi bir sıra sosial-

mədəni problemlərin, xüsusən miqrantların cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı məsələlərin həllində 

ümumi məxrəcə gəlməyi tələb edir. Uzun müddət belə bir fikir üstünlük təĢkiletmiĢdir ki, multikul-

turalizm mədəni inteqrasiyanın ən müsbət modeli kimi mədəni assimilyasiya modelini əvəz 

etməlidir. Lakin, artıq qeyd edildiyi kimi, bu siyasətin uğursuzluğu "mədəni hegemoniya" mövqey-

inin üstünlük təĢkil etməsinə gətirib çıxarmıĢdır. Buna görə də azlıqların mədəni azadlığı problem-

inə insanların fərdi hüquq və azadlıqları kontekstindən baxılması tələbi getdikcə özünə geniĢ 

tərəfdar tapmaqdadır.Bu ideya əsasən yüksək mədəni inkiĢafın mövcud olduğu Avropa cəmiy-

yətlərində irəli sürülmüĢdür. Multikulturalizm terminini ilk dəfə XX əsrin 60-cı illərində Kanadada 

ölkə əhalisinin etno-mədəni, irqi, dini müxtəlifliyi vəziyyətini ifadə etmək üçün irəli sürülmüĢdür. 

Ölkənin o zamankı baĢ naziri Trüdo ölkənin yerli hindulardan, fransız və ingilis əsilli avropalılardan 

və son dövrlərdə ölkəyə gəlmiĢ immiqrantlardan ibarət rəngarəng əhalisinin problemləri və onlar 

arasında ciddi bərabərsizliyin və narazılığın mövcudluğu ilə əlaqədar bu ideyanı formulə etmiĢdir. 

Ölkənin çoxtərkibli əhalisinin mədəniyyətinin homogenləĢdirilməsinə yönəlmiĢ assimilyasiya 

siyasətinin uğursuzluğu 1971-ci ildə dövlət institutlarının rəsmən multikulturalizm siyasətinə 

keçməsinə gətirib çıxardı.Multikulturalizm modeli mədəni baĢqacürlülüyün müxtəlif formalarının 

mövcudluğunun legitimləĢdirilməsini nəzərdə tutur .Multikulturalizm əleyhdarları multikulturaliz-

min ictimai diskursu etnikləĢdirdiyini, ayrı-seçkiliyi gücləndirdiyini qeyd edir və göstərirlər ki, 

bununla da multikulturalist cəmiyyətdəki sosial, iqtisadi, siyasi, regional maraqlar arasındakı zid-

diyyətlər etnik, dini ziddiyyətlər kimi özünü büruzə verirlər. Sosial münaqiĢələrə etnik don 

geydirməklə multikulturalizm ideoloqları onların həllini uzatmağa, cəmiyyətdə təcridçiliyin 

güclənməsinə səbəb olurlar. Multikulturalizm müəyyən Ģəraitdə milli-etnik insan birliklərinin özünə 

qapanmasını və insanlararasında ciddi sərhədlər yaradılmasını Ģərtləndirir, "könüllü qapalı dairə" 

formalaĢdırır. Yaxud mədəni identikliyin mütləqiəĢdirilməsi, mədəniyyətin arxaik cizgilərinə üs-

tünlük verilməsi Ģəxsiyyətin azad inkiĢafına əngəllər törədilməsinə gətirib çıxarır [1, s. 439] 

Qlobalizmin məzmunu baxımından bu qərb, xüsusən Amerika mədəniyyətinin digər 

mədəniyyətlər üzərində qələbəsi deməkdir. QloballaĢma nəticəsində də məhz belə monomədəniyyət 

yaranır.[9] 

Dünya mədəniyyəti, mədəni nailiyyətlər və bəĢəriyyətin sosial- mədəni inkiĢaf təcrübəsinin fəal 

öyrənilməsinə istiqamətlənən kulturoloji maarif; Müxtəlif ölkələrdə demokratik idarəetmə sistemi-

nin elmi biliklər əsasında tətbiqinə yardım; Dünyada demikratiyanın humanist prinsiplərə əsaslanan 

etik- hüquqi normaları üzrə yüksək etik sosial mədəniyyətin formalaĢması; QloballaĢma Ģəraitində 

müxtəlif ölkə xalqlan və vətəndaĢlann mədəniyyət, din və maraqlarının harmonizasiyası; 

BəĢəriyyətin sosial-mədəni inkiĢafı üzrə, qarĢılıqlı əlaqəli inkiĢaf üçün yeni sosial mühitin for-

malaĢdırılması, dünya mədəniyyətinin təsdiqi və dünya xalqlarının rifahının yüksəldilməsini nəzərdə 

tutan layihə və proqramların hazırlanması; BMT-nin dünya mədəni məkanının sosial-etik tək-

milləĢməsi, dünya mədəni siyasət məsələləri üzrə qərar qəbul etməsi üçün Müxtəlif ölkələrdə sosial-

mədəni fəaliyyətin koordinasiyası və elmi əsaslı tövsiyələrin yaradılması Dünya inkiĢafının ümumi 

strategiyasında xalqların intellektual və etik mədəniyyətlərinin prioritet inkiĢafına, milli 

mədəniyyətlərin demokratikləĢdirilməsinə yardım etmək; QloballaĢma tələblərinə cavab verən yeni 

dünya mədəniyyətinin formalaĢdırılması üçün dünya mədəniyyəti üzrə Beynəlxalq ġuranın yaradıl-

ması.QloballaĢma Ģəraitində beynəlxalq münasibət və yeni sosial- mədəni mühitin formalaĢdırılması 
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üçün Ģəxsiyyət və liderlərin yetiĢdirilməsi və yenidən hazırlığı üçün Beynəlxalq Dünya Mədəniyyəti 

Ġnstitutunun açılması. 

Yuxarıdakı Ģərtlərin həyata keçirilməsi qloballaĢma Ģəraitində insan inkiĢafının mühüm prob-

lemlərini düzgün görüb həll etməyə,beynəlxalq mədəni siyasəti, beynəlxalq münasibətlər sistemini 

və həyatın humanistləĢdirilməsi prosesini təkmilləĢdirməyə yardım edə bilər.[5, s.234] 
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Danimarkanın yəhudi əhalisi uzun müddətdi Danimarka cəmiyyətinə demək olar ki, tamamilə 

inteqrasiya olunmuşdu. Buna görədə, Danimarkalıların əksəriyyəti ölkədə yaşayan yəhudilərə qarşı 

edilənləri özlərinə edilmiş kimi hiss edirdilər və öz ölkələrinin vətəndaşları kimi onların müdafiəsinə 
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Еврейское население Дании долгое время было почти полностью интегрировано в дат-

ское общество. Поэтому большинство датчан чувствовали по отношению к себе обраще-

ние, которое применялось против евреев, живущих в стране, и они стали их защищать 
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RESCUE OF THE DANĠSH JEWS DURĠNG THE SECOND WORLD WAR 

The Jewish population of Denmark was almost completely integrated into Danish society for a 

long time. For this reason, many of the Danes felt like they were made against the Jews living in the 

country, and they began to protect they as citizens of their own country. 

Keywords: Denmark, jews, holocaust, gestapo, world war II 

 

Danimarka yəhudilərinin xilas edilməsi, nasist Almaniyasının Ġkinci dünya müharibəsi zamanı 

iĢğalı edilmiĢ Danimarkada baĢ vermiĢdir. 1 oktyabr 1943-cü ildə nasist lider Adolf Hitler dani-

markalı yəhudiləri həbs və deportasiya edilməsi əmrini verir. Böyük Ģəxsi riskə baxmayaraq Dani-

marka müqavimət hərəkatı bir çox danimarkalı vətəndaĢın köməyi ilə 7.800 danimarka yəhudinin 

7.220 – sini və 686 qeyri-yəhudini dənizlə neytral Ġsveçə qaçırdaraq xilas edə bilir [9]. 

Nasist hökuməti iĢğalın müttəfiqlərə qarĢı bir tədbir olduğunu və Almaniyanın Danimarkanın 

siyasi müstəqilliyini pozmaq niyyətində olmadığını bildirdi [9]. Almanlar Danimarka hökumətinə 

"sadiq əməkdaĢlıq" sözü verdiyindən iĢğalı nisbətən yumĢaq idi. Alman təbliğatı hətta Danimarkanı 

"model protectorate" [15] adlandırıb iĢğalı nisbətən fərqli göstərməyə çalıĢırdılar [14]. Kral X 

Xristian  taxtını qorudu, Danimarka hökuməti, parlament (rigsdag) və milli məhkəmələr fəaliyyət 

göstərməyə davam etdi. 

ĠĢğalın ilk illərində Danimarka höküməti ölkədə "yəhudi problemi" olmadığını alman iĢğalçı or-

qanlarına təkidlə deyirdilər. Almanlar Danimarkada "yəhudi məsələsini" barəisndəki danıĢıqları iki 

dövlət arasında "model" əlaqəsini məhv etmək potensialına malik olan və onlar üçün mənfi siyasi və 

iqtisadi nəticələrə gətirib çıxara biləcək bir patlayıcı məsələ kimi baxırdılar. Bundan əlavə, Almani-
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yanın 1942-ci ildə 3.6 milyon ət və qida məhsulları verən Danimarka kənd təsərrüfatına əhəmiyyətli 

dərəcədə ehtiyacı  vardı [17]. Nəticədə, Berlində vəzifəli Ģəxsləri Danimarkada anti-yəhudi təd-

birlərini həyata keçirərkən, yəhudilərini müzakirə etməmək və təxirə salma strategiyasını izlədi. 

1941-ci ilin sonlarında, Danimarka xarici iĢlər naziri Erik Skaveniyus, Berlinə gedərkən, alman 

hakimiyyət orqanları (Herman Qörinq də daxil olmaqla) Danimarka öz "yəhudi problemindən‖ 

qaçmaq istəmədiyini təkid etdi. Danimarkadakı antisemitik bir qəzet bu ifadələri ölkənin yəhudilərə 

qarĢı hücumu üçün bir fürsət olaraq istifadə edir. Bəzi antisemitik Ģəxslər  Kopenhagendəki böyük 

sinaqoqu yandırmağa cəhd göstərdi. Danimarka dövləti buna güclü cavab verir, məhkəmələr tən-

qidçilərə və ittihamçılara sərt cərimələr və həbs cəzaları qoyur və hökumət daha inzibati tədbirlər 

görür. Danimarkanın iĢğalda olmasına baxmayaraq antisemitik cinayətləri cəzalandırmağa baĢladı. 

1943-cü ilin ortalarında Stalinqrad və Ģimali afrikadakı döyüĢlərdə alman məğlubiyyətlərini 

görən danimarkalılar 1940-cu ildə olduğu kimi, alman hakimiyyəti altında yaĢamağın artıq uzun 

müddətli olmayacağını gördülər. Nəticədə, Danimarka müqavimət hərəkatı özünün gizli mətbuatın-

da və onun artan sabotaj fəaliyyətində daha da iddialı hala gəldi. Yaz aylarında bir neçə ümummilli 

tətillər danimarka və alman əsgərləri arasında silahlı qarĢıdurmalara səbəb oldu. Artan müqavimət 

tədbirləri və iğtiĢaĢlar nəticəsində alman iĢğalçı orqanları Danimarka hökumətinə 28 avqust 1943-cü 

ildə ultimatum verdilər, onlar tətillərin qadağan edilməsini və təxribatın ölüm cəzası ilə 

cəzalandırılmasını tələb etdilər. Danimarka hökuməti bu Ģərtləri qəbul edilə bilməz və milli su-

verenliyin pozulmasına görə fövqəladə hal elan etdi. 100-ə yaxın görkəmli danimarkalı baĢ həkimi 

Dr. Maks Fraydiqer və bir çox digər yəhudilər də daxil olmaqla girov götürülmüĢdür. Buna cavab 

olaraq, Danimarka hökuməti 29 avqust 1943-cü ildə istefa etdi. Nəticə olaraq, Almaniya səlahiyyət-

liləri tərəfindən Danimarkanın birbaĢa idarəsi idi. Buda "model protektoriyasına‖ görə Danimarka 

hökumətinin yəhudilər üçün təmin etdiyi qorumanın ləğv edilməsi demək idi. 

Danimarka hökümətinin əməkdaĢlıq etməməsi nəticəsində alman iĢğalçıları 7.800 danimarka 

yəhudisinin Nasist toplama düĢərgələrinə deportasiyasını planlaĢdırmağa baĢladılar. Alman diplomat 

Georq Ferdinand Dukvitz Ġsveçdə Danimarka yəhudiləri üçün təhlükəsiz liman təmin etməməyə 

müvəffəq oldu. 28 sentyabr 28 Sentyabr 1943-cü ildə Dukvitz, Danimarka yəhudilərinə qarĢı 

əməliyyat planlarını Danimarka sosial demokrat partiyası ümumi baĢçısı Hans Hedtoftda sızdırdı. 

Müxtəlif nazirliklərdə Danimarka dövlət məmurları, almanların bütün Danimarka yəhudiləri 

üçün olan planını öyrəndikdə, müstəqil olaraq yəhudiləri tapmaq və gizlətmək üçün müxtəlif təd-

birlər həyata keçirdilər. Bəziləri sadəcə dostları ilə əlaqə qurdular və ya telefon kitabçalarındakı 

yəhudi adlarını gizlətmək üçün onları xəbərdar etsinlər. Bir çox yəhudi taleylərini bilmədən bir neçə 

gün və ya bir neçə həftə ərzində gizləndi [1]. 

Danimarkalı yəhudilərin əksəriyyəti gizlənə bilmiĢdi lakin, Ġsveçə təhlükəsiz bir keçid 

yaradılmayacağı təqdirdə, həbs ediləcəkdilər. Danimarkada hərbi vəziyyət avqustun 29-da tətbiq 

edildikdə, Ġsveç xarici iĢlər nazirliyi Danimarka yəhudilərinin dərhal təhlükə altında olduğunu an-

ladı. 31 avqust tarixli bir məktubda Kopenhagendəki Ġsveç səfiri "danimarkalı yəhudiləri qurtarmaq 

və buraya gətirmək üçün" Ġsveç pasportunu verilməsi üçün baĢ müĢavir Gösta Engzelə icazə verdi 

[10]. Ġsveç hökuməti oktyabrın 2-də onların bütün Danimarka yəhudilərini qəbul etməyə hazır 

olduğunu bəyan edib. Norveçdəki Alman hakimiyyət orqanlarına əvvəlki qeyri-rəsmi bir bildiriĢə 

paralel bir mesaj idi [10]. Elsinor TikiĢ klubu (Danimarka: Elsinore TikiĢ Klubu) kimi qruplar 

yəhudiləri gizli Ģəkildə təhlükəsizl yerlərə aparmağa baĢladılar [9]. 

Anası yəhudi olan danimarkalı fizik Niyels Bohr, Ġsveç kralına və hökumət nazirlərinə fərdi 

çağırıĢında vətəndaĢları üçün həlledici bir mövqe sərgilədi [11]. Hökümət onu həmin vaxt ABġ-da 

gizli proyekt olan "Manhetten layihəsində‖ iĢləməsi üçün Ġsveçə gəldi [2]. Bohr Ġsveçin ərazisinə 

çatdıqdan sonra hökumət nümayəndələri ona Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarına dərhal təyyarə getməli 

olduğunu  söylədilər. Amma Bohr imtina edir. O, səlahiyyətlilərə və krala Ġsveçin mətbuat vasitəsi 
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ilə Danimarkalı yəhudiləri qəbul etmək üçün açıq olduğunu açıqlayana qədər heç bir yerə 

getməyəcəyini bildirdi. Bohr bu hadisələrin öz xatirələrində yazır [11]. Tarixçi Riçard Rodosun 

sözlərinə görə, sentyabrın 30-da Bohr Ġsveçin sığınacaq verilməsini elan etmək üçün Ġsveç kralı V 

Qustafı razı salır və radio yayımı ilə Ġsveçin yəhudi qaçqınları qəbul etməyə hazır olduğunu açıqladı. 

Pol A. Levinin fikrincə, isveçin xarici iĢlər nazirliyinin 1942-ci ildə bu barədə, baĢ nazir Per Albin 

Hanson və xarici iĢlər naziri Xristian Günter tərəfindən verilmiĢ açıq təlimatlar var idi. Bohrın 

Ġsveçdəki səyləri vacib olmasada, həmyaĢıdları üçün əlindən gələni etdi [6]. 

Qaçaqçılıq yolu ilə Öresund boğazı üzərindən Danimarkadan qaçırılan yəhudiləri Ġsveçə və bas-

qa ölkələrə nəql edirdilər. Bəziləri 20 tona qədər böyük balıqçı gəmilərində nəql edilmiĢdi, digərləri 

qayıqlar və ya kayaklarla qaçırdılar. Albatros, yəhudiləri Ġsveçə qaçırmaq üçün istifadə edilən bu 

böyük gəmilərdən biri idi. Yerli əhali qaçqınları Danimarka və Ġsveç arasında müntəzəm olaraq  

buxarlı gəmilər, yük qatarlarında və ya avtomobillərin yük yerlərində qaçırdırdılar. Bu marĢrutlar 

təhlükəli dəniz keçidinə dözmək üçün çox zəif olan çox gənc və ya yaĢlılar üçün uyğun idi [14]. 

Balıqçılar hər bir nəfərin göndərilməsi üçün orta hesabla 1000 danimarka kronu istəyirdi, 

bəziləri isə bunu 50 min kron kimi yükək qiymətə edirdi. Həmin dövrdə orta aylıq əmək haqqı 500 

krondan az idi və qurtarılan yəhudilərin yarısı iĢçi sinifinə aid idi. Qiymətlər bazarın tələb və tələbat 

prinsipləri balıqçıların aldığı riskə görə təyin olundu. Danimarka müqavimət hərəkatı, böyük mi-

qdarda pul vəsaiti bağıĢlayan varlı danimarkalıların xilasetmə və maliyyə təminatını təĢkil etməkdə 

fəal rol oynamıĢdır. Bütün xilasetmədə təxminən yarısı yəhudi ailələrindən, digər yarısı varlılardan 

və ianələrdən yiğilan pulun 20 milyon kron olduğu təxmin edilir [8]. 

Xilas etmənin ilk günlərində yəhudilər qarĢı tərəfə keçmək üçün Danimarka sahillərindəki bir 

çox balıqçı limanına gəlməyə baĢladı, lakin gestaponun zabitləri limanın ətrafında artan insanlardan 

Ģübhə etməyə baĢladılar (6 oktyabr gecəsi Gillelejedəki kilsənin zirzəmisində gizlənmiĢ təxminən 80 

yəhudinin yerini, alman əsgərinə aĢiq olan danimarkalı bir qız tərəfindən deyilir) [4]. Növbəti xi-

lasetmə sahil boyunca təcrid olunmuĢ ərazilərdən edilməli idi. Öz növbələrini gözləyən yəhudilər 

gestapoya görünməmək üçün meĢələrə və dağ evlərinə gizləndilər. 

Qaçqınlardan bəziləri Ġsveçə heç vaxt gedə bilmədilər. Bir neçəsi intihar etməyi seçdi, bəziləri 

gestapo tərəfindən tutuldu, firtınaya görə 23 nəfər dənizdə itkin düĢür, bəziləridə alman patrul 

gəmiləri ilə dənizdə tutulur. Danimarka liman və mülki polisi tez-tez  onların qurtarılmasında 

köməklik göstərirdilər. 

Kopenhagendəki deportasiya əmri, Almanların bütün yəhudilərin evdə toplanacağını düĢündüyü 

vaxt olan yəhudi yeni ili 1-2 oktyabr gecəsi keçirildi. Bu hərakat, iki polis batalyonunu istifadə edən 

SS və Vaffen SS-in təxminən 50 Danimarkalı könüllü üzvündən təĢkil edildi [7]. Hər birində ünvan-

ların siyahısı olan beĢ nəfərlik qrup təĢkil edildi. Bu qruplardan çoxu heç kimi tapmadı, amma bir 

komanda beĢinci ünvanda dörd yəhudi tapdı. 15 min kron rüĢvəti təklif edilsə də SS-lər bunu rədd 

edir və pulları məhv edirlər. Tutulan yəhudilərə iki ədyal, üç-dörd gün yemək və kiçik bir çamadan 

gətirmək icazəsi verilirdi. Onlar bir neçə böyük gəminin gözlədiyi limana, Lanqelinie-yə gətirildilər. 

Danimarka Vaffen-SS üzvlərindən biri yəhudilərin Danzigə göndərildiyinə inanırdı [5]. 

Oktyabrın 2-də həbs olunan bəzi danimarkalı kommunistlər Wartheland gəmisi vasitəsilə 

təxminən 200 yəhudinin Langeliniyədən göndərilməsinə Ģahid oldular. Bunlardan gənc bir evli cüt, 

almanları yəhudi olmadıqlarına inandıra bildi və azad buraxıldılar. Qalanlara, 28-29 avqust tar-

ixlərində Danimarkanın Öresund Ģəhərindəki düĢərgəyə yerləĢdirilən körpə, xəstə və yaĢlı rabbi 

Maks Fraydiqer və digər yəhudi girovları daxil idi. Onlar döyülmüĢ halda, gəminin altındakı anbar-

lara salırdılar. Almanlar onların baqajlarındakı dəyərli əĢyların hamısın götürürdü. Ertəsi gün 

Svinemundə onları gəmidən endirərkən, ölümcül olmasada, bunu vəhĢiliklə edirdilər. Gecə boyunca 

kilidli qalan, bir yəhudi anası uĢağının öldüyünü dilə gətirdi. Bundan baĢqa, Danzig çatana qədər 

çirkli sudan baĢda heçnə vermirdilər [12]. 
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Yalnız 580 Danimarka yəhudisi Ġsveçə qaça bilmədi. Bunlardan bəziləri Danimarkada 

müharibənin sonuna qədər gizlənə bildi, bir neçəsi qəza nəticəsində öldü və ya intihar etdi və kiĢik 

bir hissəsi qalmaq üçün xüsusi icazə aldı. 580 nəfərdən çoxu yəni, 464 nəfəri SS tərəfindən tutuldu 

və alman iĢğalında olan Çexoslovakiyadakı TereseynĢtadda toplama düĢərgəsinə göndərildilər [9]. 

Bu yəhudilərin köçürülməsindən sonra vəzifəli Danimarka məmurları almanları məhbuslar üçün 

yemək və dərman paketləri göndərilməsini qəbul etməyə razı saldılar. Bundan əlavə, onlar Almani-

yanı Danimarka yəhudilərini ölüm düĢərgələrinə göndərilməməsinə razı saldılar. Danimarka 

Kızılxaçdan istifadə edərək Danimarka, TereseynĢtaddakı yəhudilərin vəziyyətini tez-tez izləyə 

bilirdilər. Theresienstadtda əksəriyyəti yaĢlı olan 51 Danimarka yəhudisi xəstəlikdən ölür, ancaq 

1945-ci ilin aprelində müharibənin sona çatmasına yaxın, 425 nəfər həyatda qalan (bir neçə 

düĢərgədə anadan olmuĢlar) və bir neçə min digər yəhudilərlə birlikdə almanlar tərəfindən Ġsveç 

Qızılxaçın rəhbəri Folke Bernadottə ilə göndərilən ―ağ avtobuslarda‖ idilər [9]. 

Holokost zamanı Danimarka yəhudilərinin itkisi, iĢğal olunmuĢ Avropa ölkələri ilə müqayisədə 

ən aĢağı səviyyədə idi. Yad VaĢem, ġoahda ölən yalnız 102 Danimarka yəhudisini qeyd edir. 

Bu gün Danimarka bu meseleni qürurla anır. Müharibə zamanı yəhudilərə qarĢı göstərdikləri xi-

las etmə səylər unudulmayıb. Onların qəhramanlıqlar haqqında bir çox kitab və məqalələr çap 

edilmiĢdir. Hətta, VaĢinqtonda ABġ-ın Holokost muzeyində 1400-dən çox yəhudinin qurtarılması 

üçün istifadə edilən orjinal qayıqdan bir neçəsi nümayiĢ etdirilir [16]. 
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Məqalədə 90-cı illərdə yəhudi - ərəb münaqişəsinin vəziyyəti, ABŞ-ın regionda yeritdiyi siyasət, 

münaqişə tərəflərinin və digər dövlətlərin I Oslo prosesinə yanaşması, problemin həll prosesində 

yaşanan problemlər və bütün bunların münaqişənin həll olunmasına təsirindən bəhs olunur. 
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I ОСЛОСКИЙ ПРОЦЕСС ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЕВРЕЙСКО-АРАБСКОГО 

КОНФЛИКТА: ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
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XX əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq Yaxın ġərqdə münaqiĢə ocaqlarının yaranmasına Ģərait 

yaradılmağa baĢlanılmıĢdır. 1917-ci ildə Ġngiltərə  Balfur Bəyannaməsini qəbul etdi. Ġngiltərənin 

Xarici ĠĢlər Naziri olan Artur Balfur Fələstində Yəhudi haqları üçün bir dövlət yaradılmasını vədini 

vermiĢdi. Bu isə artıq prooblemin dərinləĢməsinə səbəb olmuĢdur. Balfur Bəyannaməsi 1922-ci ildə 

San Remo konfransında təsdiq edilmiĢdir. 1922-ci ildə Fələstin ərazisi Ġngiltərənin mandatlığı altına 

girmiĢdir (11). 

Bu dövrdən etibarən ingilislər ərəblər və yəhudilər arasında anlaĢılmazlıqlar yaranmıĢdır. 1921-

ci ildən etibarən qanlı qarĢıdurmalar baĢlanmıĢdır. 1930-1933-cü illərdə Fələstində fəhlə hərəkatı 

gücləndi. 1936-cı ildə Lord Pilin rəhbərliyi ilə Fələstindəki mövcud vəziyyəti öyrənmək  üçün kral 

komissiyası yaradıldı. Komissiya mandat sisteminin faydasız olduğu qənaətinə gəldi və məsləhət 

gördü ki, müxtəlif ərazilərə beynəlxalq status verilsin. Pil komissiyasının bu cür çıxıĢı Ġraq, Suriya, 

Misir və digər ərəb dövlətlərinin Fələstinə müstəqillik verilməsi çıxıĢı ilə nəticələndi. 1937-ci ildə 

Pil ərazini Yəhudi və Ərəb dövlətləri arasında iki hissəyə bölməyi təklif edir. Bu təklifə əsasən 

Yəhudi dövləti Ġngilis mandatındakı ərazinin 1/3 əhatə etməli idi. B.Britaniya dövləti təklif etdi ki, 
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10 ilə yaxın vahid ərəb – yəhudi dövləti yaradılsın. Planda yəhudilərin Fələstinə immiqrasiyasının 

ixtisarı da nəzərdə tutulmuĢdu (11). 

Ərəblər problemin bu cür həlli planını birmənalı Ģəkildə rədd etdilər. 1945-ci ildə Fələstin 

məsələsini öyrənmək üçün yaradılan birgə ingilis – amerikan komissiyası 1946-cı ilin mayında 

komissiya bildirdi ki, mandat sistemi uzadılsın, yəhudi immiqrasiyası üççün qoyulan 

məhdudiyyətlər aradan qaldırılsın. Bu fikirlər sionistlər və ərəblər tərəfindən qəbul olunmadı. 

Sionistlər mandat sisteminin saxlanmasının Baltimor proqramına zidd olduğunu bildirdilər.  Həmin 

il Trumen Ġngiltərəyə təklif etdi ki, 100 min yəhudi Fələstinə köçürülsün. Həmçinin ABġ 

immiqrantlara maliyyə yardımı etmək öhdəliyini də öz üzərinə götürürdü. Lakin Ġngiltərə Fələstində 

ABġ mövqeyinin güclənməsinə icazə verməmək üçün bu təklifi rədd etmiĢdir. Ġngiltərə məsələni 

BMT müzakirəsinə çıxarmağı qərara aldı. Bununla, o, səsvermənin onun xeyrinə nəticələnəcəyini və 

Fələstində mandatlığın uzadılacağını düĢünürdü. 

28 aprel 1947-ci ildə BMT BaĢ Assambleyanın xüsusi iclasında Fələstin məsələsi ilə əlaqədar 

xüsusi komissiyanın yaradılması qərara alındı. 15 may 1947-ci ildə 11 dövlətin daxil olduğu xüsusi 

komissiya yaradıldı. 25 noyabr 1947-ci ildə Fələstin üzrə xüsusi komitə Fələstinin bölünməsini 

təsdiq etdi və bu 29 noyabrda BaĢ Assambleyada mütləq səs çoxluğu ilə qəbul edildi. 181 saylı 

qətnaməyə əsasən 29 noyabr 1947-ci ildə Fələstinin keçmiĢ mandat altında olan ərazilərində iki 

dövlət yaradıldı: (11). 

1. Yəhudilər – 1 mln əhaliyə 14,1 min km
2 

– 56% ərazi 

2. Ərəblər – 758 min əhaliyə 11,1 km
2 

– 43% ərazi 

3. Qüds və onun ətrafı – 205 min əhali – 1% ərazi. 

Qüds və onun ətrafı beynəlxalq zona elan edildi. Ġngiltərənin mandatlığı və Fələstindən ingilis 

qoĢunlarının çıxarılması 1 avqust 1948 – ci ilədək olmalı idi. 14 may 1948 – ci ildə Ġsrail dövləti iki 

min ildir qurulan ilk yəhudi dövləti olaraq yaradıldı. Həmin dövrdən sonra yəhudilər Fələstin 

ərazilərini bir – bir iĢğal etməyə baĢladılar. MünaqiĢənin həll olunması üçün bir sıra planlar təkliflər 

olunmasına baxmayaraq münaqiĢə tərəflərinin qəti mövqeləri bölgədə böyük güclərin maraqları 

ərəblərin öz daxilindəki parçalanmalar münaqiĢənin bitməsinə böyük əngəl törədir. 

ABġ-ın mövqeyi : ABġ-ın II Dünya müharibəsinə qədər Yaxın ġərqdəki problemlərə 

qarıĢmamıĢdır. I Dünya müharibəsindən sonra ABġ Ġngiltərənin Yaxın ġərqdəki siyasətini 

dəstəkləmiĢ Fələstinin Ġngiltərənin mandatlığı altına girməsinə qarĢı çıxmamıĢdır. II Dünya 

müharibəsindən sonra vəziyyət dəyiĢmiĢdir. Müharibədən sonra ABġ daha da güclənmiĢ və Yaxın 

ġərqə marağı artmıĢdır. ABġ-ın dəqiq bir Fələstin siyasəti olduğunu söyləmək yanlıĢ olardı. ABġ-ın 

problemə tam mənasıyla daxil olması Ġngiltərənin Fələstin mandatlığı məsələsini BMT- yə 

verdikdən sonra baĢlamıĢdır. Ġsrail dövləti qurulduqda onu tanıyan ilk dövlət ABġ olmuĢdur. 

Bununda bir sıra səbəbləri vardır. 

Həmin dövrdə ABġ-da keçiriləcək olan prezident seçkiləri məsələsi, Yəhudilərin Avropada 

soyqırıma məruz qalması səbəbiylə insani səbəblər, soyqırımdan xilas Yəhudilərin yüksək iĢsizliyin 

yaĢandığı ABġ-da mühacir olaraq alınmaq istenmemesi kimi faktorlar təsirli olmuĢdur.  ABġ-da 

Eyzenhauer 1953-cü ildə prezident seçildikdən sonra Ġsraillə əlaqələr dəyiĢməyə baĢladı. Bu dövrə 

qədər ABġ Ərəb – Ġsrail münaqiĢəsinə qarıĢmır hətta silah  embarqosu tətbiq etmiĢdi. Ərəb ölkələri 

ilə sadəcə iqtisadi sahədə əməkdaĢlıq edirdi. ABġ Yaxın ġərqdəki radikal ünsürlərin Sovetlər Birliyi 

ilə əlaqəsinin qarĢısını almaq üçün Ġsrailə qarĢı bir duruĢ göstərmiĢdir. 

ABġ- la Ġsrail arasında anlaĢılmazlıq SüveyĢ kanalı üzərində olmuĢdur. Ele buna görədə həmin 

dövrdə SüveyĢ böhranı baĢ vermiĢdir. ABġ bundan istifadə edərək bölgədə SSRĠ-nin möqeyini 

zəiflətmək üçün iqtisadiyyatları pis vəziyyətdə olan ərəb ölkələrinə iqtisadi yardım etmiĢdir. SüveyĢ 

böhranı ilə əlaqədar olaraq ABġ Eyzenhauer doktrinasını qəbul etmiĢdir. SüveyĢ böhranından sonra 

ABġ Rəhbərliyində Ġsrailə qarĢı müsbət düĢüncələr meydana gəlməyə baĢlamıĢdır. Gücünü göstərən 
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Ġsrailin bölgədəki ömrünün qısa olacağına dair fikirlər dəyiĢmiĢdir. Orta Ģərqdə təsirli bir Ģəkildə 

varlığını ortaya qoymaq istəyən ABġ, bölgədə müttəfiq axtarıĢında olduğundan Ġsrailə olan dəstəyi 

artmağa baĢlamıĢdır. 

1967-ci ildə yaĢanan və altı gün davam edən Ərəb-Ġsrail müharibəsində, Ərəb dövlətlərinin 

böyük bir məğlubiyyətə uğraması ABġ-ın bölgəyə və Ġsrailə olan baxıĢı dəyiĢməyə baĢlamıĢdır. 

ABġ Ġsrail ilə Ərəb dövlətləri arasında sülhü dəstəkləmiĢ 1967-ci il müharibəsindən sonra əvvəlki 

illərdə olduğu kimi Ġsraili 1947-ci il sərhədlərinə qayıtmağa məcbur etməmiĢdir. 1970-1980-ci 

illərdə ABġ – Ġsrail münasibətləri daha çox güclənməyə baĢlamıĢdır. 70-80-ci illərdə Ərəb 

dövlətlərinin qoyduğu neft embarqosu buna səbəb olan amillərdən biridir. 

Sovet Ġttifaqının zəiflədiyi və dağılması prosesində ABġ Yaxın ġərqdə mövcud olan 

münaqiĢələrə son qoymaq regionda öz nüfuzunu artırmaq niyyətində idi. Bu səbəblə Ġsrail - Fələstin 

münaqiĢəsini sülh yolu ilə bitirmək üçün səy göstərirdi. Həmin dövrdə Ġsrail iqtisadiyyatında 

özəlləĢdirmə və liberallaĢdırma siyasəti aparılırdı. Bu səbəbdən bu inkiĢaf regionda mövcud olan 

münaqiĢəylə uyğunlaĢmırdı. ABġ həmçinin Ġsrailə sülhə getmək üçün təzyiqlər göstərirdi (8). Digər 

tərəfdən ərəb dövlətlərinin getdikcə iqtisadi cəhətdən asılılıqlarının artması, Ġraqdakı 

müvəffəqiyətsizlik, Ərəb dövlətlərinin Fələstin-Ġsrail probleminin hərbi yollardan həllinin qeyri-

mümkün olduğunu anlamaları, Fələstin QurtuluĢ TəĢkilatının sülh xaricindəki yollarının tıxanması 

Fələstinlilərin də müzakirə oturmağa məcbur edən səbəblərdir. ABġ prezidenti Corc BuĢ və SSRĠ 

prezidenti Mixayl Qorbaçov tərəfindən sülh haqqında danıĢıqlara baĢlamaq üçün etdikləri çağırıĢa 

Ġsrail, FAT, Ġordaniya, Suriya və Livan müsbət cavab verdi. 

DanıĢıqlara həmçinin Avropa Birliyi və Misirdə qatıldı. 30 oktyabr 1991-ci ildə ―Madrid 

Konfransı‖ keçirildi. Konfrans iki mərhələdən ibarətdir. Çoxtərəfli və ikitərəfli danıĢıqlar bir-birini 

izləmiĢdir. Çoxtərəfli danıĢıqlarda region ölkələrini maraqlandıran iqtisadi əməkdaĢlıq, ətraf mühit, 

su, qaçqınlar, regional təhlükəsizlik və tərksilah kimi məsələləri müzakirə edilib. Bu görüĢlərdən 

qəti nəticələr alınamasa da Ərəb dövlətləri bu mövzular üzərindəki görüĢ fərqliliklərini ortaya 

qoyma fürsəti tapdılar.Ġkitərəfli görüĢlərdə isə ölkələr öz aralarındakı problemlərə daha çox diqqət 

ayırmıĢlar. Ġsrail-Livan danıĢıqlarında Cənubi  Livan iĢğalı mövzusu, Ġsrail-Suriya danıĢıqlarında isə 

Golan Təpələri mövzusu üzərinə diqqət ayrılmıĢdır (8). Ġsrail və Fələstin arasındakı danıĢıqlarda isə 

əsas mövzu iĢğal altında olan torpaqlarda Fələstinlilərin sahib olacağı idarəetmə forması olmuĢdur. 

DanıĢıqlarda Ġsrail özünə bağlı məhdud bir muxtariyyət təklif edərkən Fələstinlilər isə bununla 

razılaĢmamıĢ hətta  ġərqi Qüdsü də irəlidə Fələstin dövlətinin paytaxtı olaraq göstərirdilər. 

Həmçinin təhlükəsizlik məsələləri, qaçqınlar məsələsi, məskunlaĢma ilə bağlı məsələlər müzakirə 

edilmiĢdir. Ġsrail dövləti  bütün təzyiqlərə baxmayaraq davam etdirdiyi məskunlaĢma prosesini 

1992-ci ildən BaĢ nazir Ġsak Rabin gəldikdən sonra dayandırmıĢdır. Ġsak Rabin vəzifəyə gəldikdən 

sonra Qərbi ġəriyədə planlanmıĢ olan  6000 hektarlıq ərazidə yeni yaĢayıĢ kompleksi qurmaq 

layihəsindən imtina etmiĢdir(6. s-53). 

Konfransın  dərhal ardından inkiĢaf edən gizli danıĢıqlar nəticəsində ortaya çıxan Oslo prinsiplər 

Bəyannaməsinin məzmununun müəyyən edilməsinə də böyük töhfəsini vermiĢdir. Oslo 

bəyannaməsi Fələstinin həmin dövrdə üzləĢdiyi iqtisadi çətinliklər, Madrid Konfransından bəri 

davam edən ikitərəfli danıĢıqlara baxmayaraq hər hansı bir məsələnin öz həllini tapa bilməməsi və 

Ġntifadənin dövründə mövcud olan Ģiddət mühitindən xalqın Fələstində radikal Ġslami hərəkətlərə 

daha çox dəstək verməyə baĢladığı bir dövrdə imzalanmıĢdır. Ġsrail dövləti öz növbəsində radikal 

Ġslami hərəkatlardan çəkindiyi üçün danıĢıqlarda FAT-ı daha çox ön plana çıxarmağa çalıĢmıĢdır. ― 

Sülh üçün torpaq‖ ideyasını dəstəkləyən Ġsak Rabin sülh danıĢıqlarını sürətləndirmək niyyətində idi. 

Fələstinlilər danıĢıqların bütün mərhələlərində 242-saylı qərara əsasən Ġsrailin ġərqi Qüds də daxil 

iĢğal etdiyi bütün torpaqlardan çəkilməsini tələb edir, Ġsrail isə öz növbəsində 242- saylı qərarı  son 

status danıĢıqlarında əsas alacağını qarĢıya qoyurdu. Ġkinci olaraq Ġsrail mərhələlər arasında bağlar 
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quraraq alternativlərini artırmağa çalıĢarkən Fələstin qəti tarixlər və konkret addımlar görmək 

istəyirdi (4). 

13 sentyabr 1993-cü ildə Bill Klintonunda iĢtirakı ilə Ərafat və Rabin arasında bəyannamə 

imzalandı. Bəyannamənin ilk maddəsində əsas məqsədlərdən biri kimi Fələstin müvəqqəti hökuməti 

qurmaq, Qəzza Zolağı və Qərb ġəriyədə rəhbərliyə gələcək olan ġuranın seçkilər yolu ilə iĢə 

baĢlaması  və 5 ili keçməyəcək bir müddət ərzində  BMT Təhlükəsizlik ġurasının 242 və 338- ci 

maddələrinə əsasən daimi bir status təyin olunması idi. 4-cü maddədə Qəzza və Qərb ġəriyənin ərazi 

bütövlüyü baxımından tək bir vahid kimi qəbul edildiyi və bunun son status müqaviləsinə qədər də 

qorunacağı qeyd olunmuĢdur. 5-ci maddəyə əsasən son status danıĢıqları, Qüds məsələsi, 

təhlükəsizlik, qaçqınlar məsələsi, sərhədlər, məskunlaĢmalar digər qonĢularla əlaqələr, əməkdaĢlıq 

və digər ortaq mənfəət  mövzularını əhatə edirdi. 

29 aprel 1994-cü ildə Fələstin iqtisadiyyatını yüksəltmək məqsədilə Ġsrail – Fələstin rəhbərliyi 

arasında ―Paris protokolu‖ imzalanmıĢdır. Lakin sonradan ortaya çıxmıĢdır ki, əsas məqsəd regionda 

Ġsrailin iqtisadi cəhətdən mövqeyini gücləndirmək, Fələstin iqtisadiyyatını Ġsrail iqtisadiyyatından 

asılı hala salmaq idi. Protokolun 3-cü maddəsinə əsasən ixrac məhsullarının miqdarı və bu 

məhsullara qoyulan vergilər məsələsi heç bir dövlətdən asılı olmadan Fələstin muxtariyyəti müstəqil 

Ģəkildə qərar verə bilərdi. Lakin bəzi məhsullarda məhdudiyyət qoyulmuĢdu. Bir çox məhsulların 

ticarət tarifləri və ixrac miqdarının müəyyənləĢdirilməsi Ġsrail dövlət tərəfindən reallaĢdırılmalı idi 

(2).Əlavə olaraq, Ġsrailli bankların Fələstin Muxtariyyətinin rəhbərliyindəki yerlərdə Ģöbə aça 

bilməsi üçün Fələstin rəhbərliyindən icazə alma zəruriliyi vardı. Bu banklar və Fələstin tərəfində 

açılacaq olan iĢ yerləri və Fələstin tərəfində iĢləyəcək olan Ġsraillilər Fələstin Muxtariyyəti 

tərəfindən təyin edilmiĢ iĢ qanunlarına tabe olmalı idi. Protokolun 5-ci maddəsi isə bəlkə də ən vacib 

cəhəti təĢkil edirdi. 

Ġsrail və Fələstin tərəflərindən hər biri əhalidən və Ģirkətlərdən alınan vergiləri, mülkiyyət 

vergilərini, bələdiyyə vergilərini və gəlir vergilərini təyin etmə haqqına sahib olurdu. Öz növbəsində 

Ġsrail dövləti də Qəza Zolağı və Erihada iĢləyən Fələstinlilərdən əldə etdiyi gəlir vergisinin 75%-ni 

və Yerixo və Qəzza ġəridindəki Ġsrail məskunlaĢmalarında iĢləyən  Fələstinlilərdən alınacaq gəlir 

vergilərinin hamısını Fələstin rəhbərliyinə köçürmək öhdəliyi daĢıyırdı. Lakin Ġsrail bunu öhdəçilik 

kimi yox təsir vasitəsi kimi istifadə etməyə baĢladı. (6. s-53.)Həmin ərazilərdəki vergi toplama 

səlahiyyətini əlində saxlayan Ġsrail fələstinlilərlə qarĢıdurmaların çıxdığı dövrlərdə bu vergilərin 

mübadiləsini dayandıraraq Fələstin nüfuzunu çətin vəziyyətə salmağa baĢlamıĢdır. 

4 may 1994-cü ildə Qahirədə Ġsrailin Oslo prinsiplər bəyannaməsində nəzərdə tutulan kimi 

Qəzza ġəridi və Yerixodan çıxmasına dair ―Qəzza-Yerixo (Qahirə) SaziĢi‖ imzalandı. Müqavilənin 

2-ci maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən müqavilə imzalandığından 3 həftə ərzində Ġsrail Qəzza və 

Yerixodan geri çəkilməli idi.  Geri çəkildikdən sonra boĢ qalan hərbi obyektlər Fələstin polisinə 

təhvil verilməli idi. RazılaĢmanın Ġsrailin Qəzza və Yerixodan çıxarılması məqsədilə imzalanmasına 

baxmayaraq sanki regionda Ġsrailin mövqeyini gücləndirmək məqsədi güdürdü. Regiondan Ġsrail 

dövlətinin çəkilməsinə baxmayaraq hər hansı bir hadisə baĢ verdikdə həmin bölgəyə Ġsrailin 

müdaxilə etməsinə səlahiyyət verilmiĢdi. Həmçinin bu bölgədə idarəçilikdə Fələstin muxtariyyətinə 

məhdud səlahiyyətlər verilmək planlaĢdırılırdı (2). 

Oslo II SaziĢi ― Taba sözləĢməsi‖ Ġsrail hərbi hökuməti və vətəndaĢ rəhbərliyinin 

səlahiyyətlərinin Fələstin Muxtariyyətinə verilməsini təĢkil etmək məqsədiylə 28 Sentyabr 1995-ci 

ildə imzalanmıĢdır. Müqavilənin ilk maddəsinə əsasən Ġsrail dövləti geri çəkildikdən sonra 

reallaĢacaq olan səlahiyyət mübadiləsi, ġuranın yaradılması və tərkibinin müəyyənləĢdirilməsi üçün 

seçkiləri təĢkil etmək idi. Lakin yuxarıda da qeyd ediliyi kimi, səlahiyyətlərin mübadiləsi məhdud 

xarakter daĢıyırdı, həm mübadilədən daha çox Ġsrailin bölgədə qalmasının zəmanət altına alınması 

fikri əsas götürülmüĢdü. Müqavilənin Ġsrail iĢğalını rəsmiləĢdirdiyi hissəsi isə Fələstin torpaqlarını 3 
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fərqli statuslu bölgəyə ayırması olmuĢdur. 

Bu razılaĢmaya əsasən A bölgəsi – Əl Xəlil də daxil olmaqla 6 Fələstin Ģəhərindən ibarət ərazidə 

rəhbərlik və təhlükəsizlik Fələstin Muxtariyyətinin ixtiyarında idi. Fələstinlilər yaĢayan B 

bölgəsində rəhbərlik və təhlükəsizlik Ġsrail dövlətinin əlində idi. əhalisinin 98%-i fələstinlilərdən 

ibarət olan C bölgəsində də həmçinin rəhbərlik və təhlükəsizlik məsələləri Ġsrail dövlətinin 

ixtiyarında olmalı idi(5). Taba saziĢinə əsasən Fələstin rəhbərliyinin idarəsinə verilən ərazilərin sayı 

artsada bu ərazilər idarəçiliyi Ġsrail dövlətinin əlində olan B və C bölgəsi tərəfindən əhatələnmiĢdir. 

Yəni A bölgəsində yaĢayanlar xariclə əlaqə qurmaq üçün B və C bölgələrindən icazə almalı idi. 

Buda öz növbəsində Fələstin Muxtariyyətinə idarəçilyin məhdud dərəcədə ötürüldüyünü açıqlayırdı 

(10). 

Sentyabrın 4-ü 1999-cu ildə Oslo prinsiplər Bəyannaməsinin məqsədlərini reallaĢdırmağa 

istiqamətli son sənəd sayılan ―ġarm əl ġeyx Memorandumun”da isə Ġsrail qüvvələrinin Qərb 

ġəriyədən çəkilməsinin və Fələstinli məhbusların sərbəst buraxılmasının sürətləndirilməsi qərarı ilə 

əlaqədar  bağlanmıĢdır. Ayrıca son status görüĢmələrinin 13 Sentyabr 2000 tarixində müqavilənin 

imzalanmasıyla təmini nəzərdə tutulan bir təqvim hazırlandı. Ancaq, bu təqvimin tamamlanması 

üçün Camp Daviddə bir araya gələn tərəflər yenə bir razılığa gələ bilmədilər və sülh prosesi baĢa 

çatdı (9. s-90-92). 

Göründüyü kimi Oslo prosesi Ġsrail – Fələstin münaqiĢəsini həll edə bilmədi. Ġlk olaraq 

münaqiĢə tərəflərinin bir- birilərinə təklif etdiyi müddəalar, həmin dövrdə ABġ-ın regionda təsirinin 

artması, SSRĠ- nin dağılması regionda güclər balansını dəyiĢmiĢ oldu. Ġranın  münaqiĢəyə təsiri də 

həmçinin az olmamıĢdır. Belə ki Ġran HƏMAS-ın rəhbərliyə gəlməsini dəstəkləməklə həmin 

regionda öz təsirini artırmaq niyyətindədir (7. s- 106). 

Bu dövrdən sonra Ġsrail Fələstin arasında XXI əsrin baĢlanğıcından II Oslo prosesi baĢlanmıĢ ― 

Yol Xəritəsi planı ― 2003-cü ildə mərhələləi həll planı qəbul edilmiĢdir. Həmçinin bu planda özünü 

doğrultmamıĢdır. Planın özünü doğrultmamasındakı əsas səbəblər problemi tam olaraq əhatə edə 

bilməməsi di. MəskunlaĢma, Qüdsün status məsələsi, qaçqınlar, sərhədlər məsələsi tam öz həllini 

tapa bilməmiĢdir. Həmçinin münaqiĢə tərəflərinin plana müxtəlic cür yanaĢması Ġsrail dövlətinin 

özünün plana düzəliĢlər etmək istəyi, Fələstinin planı tam olaraq qəbul etmək istəməməsi, ərəb 

dövlətlərinin fərqli mövqeləri planın baĢ tutmamasının əsas səbəblərindən biridir (3. s-134). 
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Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı arasındakı münasibətlər ilkin növbədə səmərəli 

əməkdaşlıq prinsipinə əsaslanır. Aİ ilə ölkəmiz arasında ticarət və iqtisadi əlaqələr olduqca yüksək 

səviyyədədir və daim inkişaf edir. Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edən Aİ və 

Azərbaycanın yaxın vaxtlarda strateji əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalaması gözlənilir. 
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ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И АЗЕРБАЙДЖАНОМ 

Отношения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом основаны 

прежде всего на принципе эффективного сотрудничества. Торгово-экономические 

отношения между ЕС и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне и постоянно 

развиваются. Ожидается, что ЕС и Азербайджан, которые сотрудничают в рамках 

Программы Восточного партнѐрства, подпишут соглашение о стратегическом 

сотрудничестве в ближайшем будущем. 
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First of all, relations between the Republic of Azerbaijan and the European Union are built on 

the principle of effective cooperation. Trade and economic relations between the EU and Azerbaijan 

are at a very high level and are constantly developing. In the near future, it is expected that 

Azerbaijan will sign an agreement on strategic cooperation with the EU, which cooperates within 

the framework of the Eastern Partnership Program. 
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Yeni siyasi reallıqlar çərçivəsində Azərbaycan Respublikası və Avropa Ġttifaqı arasındakı 

əlaqələr də özlüyündə ―yeniləĢmə‖ tələb edir. Azərbaycan Respublikası – Cənubi Qafqazın 

iqtisadiyyatına görə lider ölkəsi Avropa ölkələri və xüsusilə, Avropa Ġttifaqı ilə əməkdaĢlıq 

əlaqələrinin inkiĢaf etdirilməsində daim maraqlı olmuĢdur və bu əməkdaĢlığın əsasında iqtisadi 

maraqlar dayanmıĢdır. 1991-ci ildə keçmiĢ Sovet imperiyasının süqutu vaxtilə imperiya əsarətində 

olan dövlətlərin özləri üçün yeni yol xəritələri cızmalarını ĢərtləndirmiĢ və qarĢılarında yeni 
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çağırıĢlar – vaxtilə SSRĠ adlanan nəhəng bir xalqlar imperiyasının tərkibində olan bu dövlətlər indi 

müstəqil idilər və öz azad siyasi xətlərini müəyyənləĢdirmək hüququna malik idilər. Bu baxımdan, 

Cənubi Qafqaz və Cənub-ġərqi Avropa ölkələrinin Avropa ölkələri ilə əməkdaĢlığa bu qədər meyl 

etmələri təəccüblü deyil: Avropa dünyanın əsas güc mərkəzlərindən biridir və elmi, texnoloji, 

sənaye və s. baxımından dünyanın ən inkiĢaf etmiĢ zonalarından biri hesab olunur, dolayısilə 

Avropa ölkələri və ələlxüsus, qitənin aparıcı siyasi qüvvəsi hesab olunan Avropa Ġttifaqı ilə 

əməkdaĢlığın gücləndirilməsi hər bir dövlət üçün maraqlıdır. Avropa Ġttifaqı ilə əlaqələri 

―əməkdaĢlıq‖, ―inteqrasiya‖, ―tərəfdaĢlıq‖ və s. kimi sözlərlə xarakterizə etsələr də, bu terminlərin 

hər birinin özünəməxsus mənaları vardır və siyasi elmdə ayrıca məzmunları olan bu sözləri 

fərqləndirmək lazımdır. Belə ki, yeni müstəqillik qazanan ölkələr adətən ilkin mərhələdə əsasən 

əməkdaĢlığa üstünlük verirlər, sonradan öz müstəqil siyasi xətlərini müəyyən edən və birmənalı 

Ģəkildə Avropaya ―üz tutan‖ dövlətlər isə inteqrasiya proseslərinə cəlb olunurlar (2, s.45). Bəs 

Azərbaycan üçün Avropa Ġttifaqı ilə əməkdaĢlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi nə üçün bu qədər 

əhəmiyyətlidir? Qitənin ən nüfuzlu siyasi qüvvəsi ilə qarĢılıqlı və strateji əməkdaĢlıq yaxın gələcək 

üçün nə vəd edir? 

Avropa Ġttifaqı ilə münasibətlərimizin tarixi müstəqilliyin ilk illərinə qədər gedib çıxır. 1996-cı 

ildə TərəfdaĢlıq və ƏməkdaĢlıq SaziĢi imzalanmıĢdı ki, bu saziĢdə özlüyündə siyasi dialoq, ticarət, 

qanunvericilik, elm, təhsil, mədəniyyət və s. sahələrdə əməkdaĢlıqdan bəhs olunurdu. 1999-cu ildə 

qüvvəyə minən bu saziĢdən sonra Avropa Ġttifaqının Azərbaycana yardımları artmıĢ, 1998-ci ildə 

sözügedən qurum Azərbaycana xüsusi elçi təyin etmiĢdir və 2000-ci ildə ölkəmizin Avropa Ġttifaqı 

yanında nümayəndəliyi təsis olunmuĢdur. Avropa Ġttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi 

nümayəndəliyi isə 2003-cü ildə açılmıĢdır və hazırda (2014-cü ildən) bu vəzifəni Herbert Salber icra 

edir. 

Avropa Ġttifaqının Cənubi Qafqaz siyasəti birmənalı Ģəkildə əməkdaĢlıq çərçivəsində regionun 

üç dövlətini də əhatə etmiĢdir, lakin strateji tərəfdaĢlıq və inteqrasiya məsələləri hələlik sadəcə 

Gürcüstanla razılaĢdırılmıĢdır, belə ki, Cənubi Qafqazın ən qərbyönümlü dövləti hesab olunan 

Gürcüstanın AĠ və NATO ilə əməkdaĢlığa bu qədər can atması Rusiya təhdidi və milli təhlükəsizlik 

problemləri ilə birbaĢa əlaqədardır. Avropa QonĢuluq Siyasətinə 2004-cü ildə qoĢulan Azərbaycan 

2009-cu ildə isə ġərq TərəfdaĢlığı proqramına daxil edilmiĢdir. ġərq TərəfdaĢlığı – unikal bir 

əməkdaĢlıq forması olmaqla, qeyri-üzv olan dövlətlərlə əməkdaĢlığın dərinləĢdirilməsini, çoxtərəfli 

formata keçirilməsini nəzərdə tutaraq hər iki tərəf üçün özlüyündə səmərəli olmuĢdur (6, s.89). 

QonĢuluq Siyasəti və ġərq TərəfdaĢlığı proqramlarının siyasi baxımdan olduqca böyük 

əhəmiyyəti vardır. Əvvəla, AĠ ilə əlaqələrdə daha yüksək səviyyəli siyasi və iqtisadi inteqrasiya vəd 

edən AQS ona daxil olan ölkələr üçün tərəfdaĢlığın gələcək inkiĢafı baxımından yeni bir mərhələ 

olmuĢdur. AQS Azərbaycan üçün yeni imkan və perspektivlər sunmaqla aĢağıdakı imkanları 

reallaĢdırmıĢdır: 

- Siyasi, iqtisadi islahatların keçirilməsi və vahid dəyərlərə hörmətlə yanaĢılması müqabilində 

Ġttifaqın daxili bazarlarında bəlli bir paya sahib olmaq imkanı; 

- VətəndaĢların, xidmətlərin və kapitalın sərbəst dövriyəsinə nail olmaq məqsədilə gələcək 

inteqrativ proseslərdə iĢtirak etmək; 

- Nəhayət, Ġttifaqa üzv olan güclü və inkiĢaf etmiĢ Avropa ölkələri ilə daha ətraflı və hərtərəfli 

siyasi əməkdaĢlıq qurmaq, ticarət əlaqələri, miqrasiya, mütəĢəkkil cinayətkarlıq əleyhinə birgə 

əməkdaĢlıq, sərmayə və kapital təĢviqi, ÜTT-a üzvlüyün dəstəklənməsi və s. məsələlər; 

- Mədəni, təhsil, ətraf-mühit və s. kimi sahələr üzrə əməkdaĢlığın təĢviqi və Ġttifaqın bu 

sahələrdəki proqramlarında fəal iĢtirak etmək imkanı (Tvinninq, Tempus, Erasmus Mundus və s. 

kimi proqramlar xüsusilə qeyd olunmalıdır) (1, s.56). 

QonĢuluq Siyasətinin əsas elementi hesab olunan və Ġttifaq ilə hər bir tərəfdaĢ ölkə arasında 
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ayrıca imzalanan, bir sıra qısa və uzunmüddətli prioritetlərin nəzərdə tutulduğu Fəaliyyət Planları 3 

və 5 il müddətlərinə imzalanır və hər bir sənəddə sözügedən ölkənin spesifik ehtiyacları, imkanları, 

qarĢılıqlı maraqlar və s. nəzərə alınır (8, s.44). Azərbaycan və AĠ Fəaliyyət Planı 2006-cı ildə 

Brüsseldə imzalanmıĢ və münasibətlərin gələcək istiqamətləri müzakirə edilmiĢdir. 

Avropa Ġttifaqı və Azərbaycan arasında münasibətlərin yeni mərhələsi isə, sözsüz ki, ġərq 

TərəfdaĢlığı Proqramıdır. ġərq TərəfdaĢlığı təĢəbbüsü Ġttifaqın Xarici ĠĢlər Nazirlərinin 2008-ci il, 

26 may tarixli Brüssel görüĢü zamanı PolĢa və Ġsveç tərəfindən təklif edilmiĢdir. Bu proqram 

məxsusilə ġərqi AQS dövlətləri üçün nəzərdə tutulmuĢdur və onlar üçün vahid bir formatın 

hazırlanmasını əsas götürür ki, buraya ġərq tərəfdaĢı ölkələri – Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, 

Moldova, Ukrayna və Belarus daxildir. ġərq TərəfdaĢlığı üzrə təĢəbbüsün Məlumat Sənədi və onu 

müĢayiət eləyən ĠĢçi Sənədi 3 dekabrda Avropa Parlamentinə təqdim olunmuĢ, sonra isə Ġttifaqın 

dövlət və hökümət BaĢçıları ġurasına təqdim edilmiĢdir. Sözügedən bu sənədlər Avropa Ġttifaqının 

ġərq tərəfdaĢı ölkələri ilə gələcək münasibətlərinin baĢlıca istiqamətlərini əsaslandırmıĢdır. 7 may, 

2009-cu ildə Çexiyanın paytaxtı Praqada ġərq TərəfdaĢlığı üzrə Zirvə toplantısı keçirilmiĢ, 

sözügedən görüĢdə təĢəbbüsün əsas məqsəd və prinsipləri və gələcək əməkdaĢlığın əsas 

istiqamətlərini müəyyən edən Birgə Bəyannamə qəbul olunmuĢ, bununla da TərəfdaĢlığa rəsmi 

səviyyədə start verilmiĢdir. 

ġərq TərəfdaĢlığı proqramı AĠ və ġərq tərəfdaĢı ölkələri arasındakı münasibətlərin daha yüksək 

səviyyədə olması, mövcud ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaĢlıq formatının inkiĢaf etdirilməsi və 

ümumilikdə, Avropa dəyərlərinə inteqrasiyanı nəzərdə tutur. Belə ki, AĠ və hər tərəfdaĢ olan ölkə 

arasında daha sıx əlaqələrin yaradılması məqsədi ilə ikitərəfli vahid format çərçivəsində TərəfdaĢlıq 

və ƏməkdaĢlıq SaziĢləri əvəzinə daha yeni, daha mütərəqqi Assosiasiativ SaziĢlərinin imzalanması, 

sözügedən tərəfdaĢ ölkənin ÜTT-a üzv olduğu təqdirdə isə onunla dərin və müfəssəl azad ticarət 

zonasının yaradılması, habelə, vizalaĢmanın tədricən liberallaĢdırılması, tərəfdaĢ ölkələr və AĠ-nin 

enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsədi əsas götürülərək daha dərin əməkdaĢlığın həyata 

keçirilməsi və s. planlaĢdırılır. ġərq TərəfdaĢlığı nümunəsi bundan əlavə, AĠ və ġərq tərəfdaĢı 

ölkələri arasında münasibətlərə yeni format da gətirmiĢdir. Sözügedən çoxtərəfli format tərəfdaĢ 

ölkələr arasında əlaqələri təĢviq etməklə, islahatlar sahəsində tərəfdaĢ olan ölkələrin həyata 

keçirdikləri tədbirlər üzrə məlumat və praktika mübadiləsinin və ġT-in gələcək inkiĢafına dair 

müzakirələrin aparılması üçün forum qismində nəzərdə tutulmuĢdur. Həmin format çərçivəsində 

ġərq TərəfdaĢlığına daxil olan ölkələrin dövlət və hökümət baĢçılarının hər iki ildən bir görüĢləri, 

hər il isə AĠ-nin üzv dövlətləri və ġərq tərəfdaĢlığı ölkələrinin XĠN-lərinin illik iclaslarının 

keçirilməsi də nəzərdə tutulmuĢdur. ƏməkdaĢlığın prioritet sahələrinə müvafiq olaraq dörd tematik 

və öncül platforma (demokratiya, yaxĢı idarəçilik və siyasi sabitlik; iqtisadi inteqrasiya və AĠ 

siyasətinə yaxınlaĢma; enerji təhlükəsizliyi; insanlar arasında əlaqələr və ünsiyyət) 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Azərbaycan və Avropa Ġttifaqı arasında ticarət əlaqələri hal-hazırda TərəfdaĢlıq və ƏməkdaĢlıq 

SaziĢi (TƏS) ilə tənzimlənir. Ġttifaq Azərbaycanın ticarət tərəfdaĢları arasında birinci yeri 

tutmaqdadır. 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayına olan göstəricilərə əsasən, AĠ-nin Azərbaycanın 

xarici ticarət dövriyəsində ümumi payı 37,12 % (4.730 mlrd. ABġ dolları) təĢkil etmiĢdir. AĠ 

Azərbaycanın ixracda 45.87%, idxalda isə 27.89% pay ilə ən böyük ticarət tərəfdaĢıdır. AĠ-nin 

Azərbaycana ixracı əsasən maĢınqayırma və nəqliyyat avadanlıqarı, Azərbaycanın AĠ-yə ixracı 

əsasən neft və qaz təĢkil etmiĢdir (ümumi ixracın 98%-i olmaqla). 

Azərbaycanın Ġttifaq ölkələri arasında ən böyük ticarət tərəfdaĢı Ġtaliya olmuĢ (1,445 mlrd ABġ 

dolları, 30.5%), onu Almaniya (768.70 mln. ABġ dolları, 16.25%) və Böyük Britaniya kimi 

dövlətlər izləmiĢdir (449,71 mln. ABġ dolları, 9.5%). 2014-cü ilin fevral ayına qədər Azərbaycan öz 

məhsullarının Avropa bazarına güzəĢtli tariflərlə idxalına Ģərait yaradan ÜmumiləĢdirilmiĢ Ticarət 
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Üstünlükləri (ÜTÜ-GSP) rejimindən faydalanmıĢdır. Azərbaycan Dünya Bankı tərəfindən 3 il 

ardıcıl olaraq yüksək səviyyəli orta gəlirli ölkələr qrupunda təsnif edildiyindən, Ġttifaqın 18 dekabr 

2012-ci il tarixli qərara əsasən, ölkəmiz GSP ölkələrinin siyahısından çıxarılmıĢdır (4, s.70). 

Azərbaycan Avropa Ġttifaqının enerji sahəsində əsas strateji tərəfdaĢlarından biri olmaqla, 

hazırda Ġttifaqın ümumi neft tələbatının 5%-ni ödəyir. Azərbaycan habelə Xəzər dənizinin qaz 

resurslarının Cənub-Qaz Dəhlizi vasitəsi ilə Avropa bazarına çatdırılmasında həlledici rol 

oynamaqdadır. 2006-cı ildə imzalanan enerji sahəsi üzrə Strateji TərəfdaĢlıq AnlaĢması 

Memorandumu müvafiq sahədə qarĢılıqlı əməkdaĢlığın bünövrəsini qoymuĢdur. Həmin 

Memorandum əsasən dörd əməkdaĢlıq sahəsini müəyyən etmiĢdir: qanunvericilik bazasının  

uyğunlaĢdırılması, təchizat-tranzit sistemlərinin gücləndirilməsi, enerji səmərəliyi, texniki 

əməkdaĢlıq və təcrübələrin mübadiləsi. 

Azərbaycan və Avropa Ġttifaqı arasındakı enerji əməkdaĢlığı sadəcə AnlaĢma Memorandumu ilə 

məhdudlaĢmır. 2011-ci ilin yanvarında Avropa Komissiyasının sabiq prezidenti Xose Manuel 

Barroz və Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Bakı Ģəhərində Cənub Qaz Dəhlizi üzrə Birgə 

Bəyannaməni də imzalamıĢdır. Cənub-Qaz Dəhlizi Xəzər dənizi, əsasən, Mərkəzi Asiya və Orta 

ġərqin qaz resurslarını Avropa bazarlarına gətirə biləcək və Ġttifaqın enerji təhlükəsizliyinin 

Ģaxələndirilməsində rol oynayacaq strateji əhəmiyyətli təĢəbbüsdür. Xəzər hövzəsindən, xüsusilə də,  

ġah Dəniz 2 yatağından təbii qazın nəql edilməsini nəzərdə tutan Cənub-Qaz Dəhlizinin 

infrastrukturu Cənubi Qafqaz boru kəmərinin geniĢləndirilməsini, Trans-Anadolu və Trans-Adriatik 

boru xəttlərinin inĢasını da əhatə edir. Nəticə etibarilə, Azərbaycanın qazı Gürcüstan və Türkiyə 

üzərindən Bolqarıstan, Yunanıstan və Ġtaliya ölkələrinə çatdırılacaqdır. Nəhəng ġah Dəniz 2 yatağı 

birinci mərhələdə Türkiyəyə 6 mlrd. m
3
, Avropa ölkələrinə isə 10 mlrd. m

3
 qaz nəql edəcəkdir. 

Cənub-Qaz Dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsində iĢtirak eləyən tərəflər arasında səmərəli 

əlaqələndirmə prosesini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Cənub-Qaz Dəhlizi üzrə Məsləhət 

ġurasını təsis eləmiĢdir. Məsləhət ġurasının iclası ildə bir dəfə olmaqla  keçirilir və onun iĢinə 

beynəlxalq maliyə qurumları və müvafiq Ģirkətlər də cəlb olunurlar. Ġttifaq tərəfindən iclaslarda 

Enerji Ġttifaqı üzrə komisarı, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti MaroĢ ġefçoviç Ģəxsən iĢtirak 

edir. Məsləhət ġurasının sonuncu dəfə 29 fevral 2016-cı il tarixdə Bakı Ģəhərində keçirilmiĢ 

iclasında Avropa Ġttifaqının xarici iĢlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Federika 

Moqerini də iĢtirak eləmiĢdir. Ġclas iĢtirakçıları daha sonra mətbuat üçün birgə bəyanat imzalamıĢlar. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həll olunmamıĢ qalması regionda 

sabitlik və rifahın artırılmasına mane törədir. Ġttifaq 2003-cü ildən bəri Cənubi Qafqaz və 

Gürcüstanda böhran üzrə xüsusi nümayəndəsi vasitəsi ilə bölgədəki ölkələrlə müvafiq iĢ və dialoqu 

davam elətdirir (3, s.22). Bu baxımdan, münaqiĢənin həllini asanlaĢdırılmaq üçün ATƏT-in Minsk 

Qrupunun həmsədirlərinin səylərinin dəstəkləməsi və tamamlanması xüsusi nümayəndə Herbert 

Salberin mandatlarından biri kimi bilavasitə AĠ tərəfindən müəyyən edilmiĢdir (7, s.45). Ġttifaq 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliliyini və müstəqilliyini birmənalə Ģəkildə dəstəkləyir və  

onun üzv ölkələri Dağlıq Qarabağı müstəqil ölkə kimi tanımır. 

Hazırda 2014-2020-ci illər üzrə Avropa Ġttifaqının yardımları Avropa QonĢuluq Aləti (ENĠ) üzrə 

davam etdirilir. ―ENĠ‖ çərçivəsində illik maliyə yardımları hər il mütəmadi Ģəkildə Azərbaycanla 

imzalanan Fəaliyət Proqramları vasitəsi ilə həyata keçirilməkdədir. 2014-2017-ci illər üzrə maliyyə 

yardımının əsas istiqamətləri –region və kənd yerlərinin inkiĢafı, ədliyyə sahəsində müvafiq 

islahatlar, təhsil və bacarıqların inkiĢaf etdirilməsi prioritetlərinə yönəldilmiĢdir. 

Ġttifaqın ölkəmizlə ikitərəfli əməkdaĢlığının strateji çərçivəsi, baĢlıca nəticələri və indikativ 

maliyyə ayırmaları 2014-2017-ci illər üçün Vahid Dəstək Çərcivəsi sənədində müəyyən edilmiĢdir. 

Azərbaycan, həmçinin, ENĠ çərçivəsində həyata keçirilmiĢ regional layihələrdə, habelə, enerji, 

nəqliyyat və s.-də iĢtirak hüququna malikdir. 
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ENĠ-dən baĢqa, Avropa Ġttifaqının Demokratiya və Ġnsan Hüquqları üçün Avropa Aləti, Sabitlik 

və Sülhə Töhvə Aləti, VətəndaĢ Cəmiyyətləri TəĢkilatları və Yerli idarəetmə orqanları, Ġnsan 

inkiĢaf, Miqrasiya və Sığınacaq tematik proqramları üzrə maliyyələĢdirilmə alətləri də vardır. 

Təhsil sahəsində Ġttifaq ilə əməkdaĢlığımız da özünəməxsus tarixə malikdir. Avropa Ġttifaqının 

―Erasmus+‖ proqramı Azərbaycandakı ali təhsil müəssisələri, onların müəllim və tələbə heyətinin 

dəstəklənməsinə xidmət edir. ―Erasmus+‖ proqramı Azərbaycanın müəllim və tələbələrinə 3 və 12 

ay müddətinə Ġttifaqın üzv ölkələrinin ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq, yaxud staj keçmək 

imkanları təqdim etməkdədir. 2015-ci ildə ölkəmizdən təqribən 250 tələbə və müəllim heyəti bu 

proqram daxilində Avropada olmuĢ, 85 Avropalı tələbə və müəllim isə  Azərbaycana gəlmiĢdir. 

Bundan baĢqa, ―Erasmus+‖ proqramı ali təhsilin inkiĢaf etdirilməsi və müasirləĢdirilməsi məqsədi 

ilə bacarıq və vərdiĢlərin artırılması layihələrini də həyata keçirir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 

institutların habelə Ġttifaqın tədqiqatları sahəsində araĢdırma və tədrisi təĢviq eləyən ―Jean Monnet‖ 

proqramına çıxıĢları da mövcuddur. Azərbaycan Ġttifaq tərəfindən ―Marie Skladowska-Curie‖ elmi 

təĢəbbüsü çərçivəsində birgə doktorantura dərəcəsi proqramlarında iĢtiraka da dəvət olunur (10). 

Münasibətlərin yüksələn xətlə inkiĢafının son mərhələsi isə 2015-ci ilin əvvəlləri olmuĢdur. 

2015-ci ilin may ayında ġərq TərəfdaĢlığı üzrə Riqa Zirvə görüĢü zamanı Azərbaycan Ġttifaq ilə 

ikitərəfli münasibətlərin hüquqi çərçivəsini yeniləyən Strateji TərəfdaĢlıq haqqında SaziĢin 

layihəsini qarĢı tərəfə təqdim etmiĢdir. Azərbaycan və Avropa Ġttifaqı həmin SaziĢ layihəsi üzrə ilk 

məsləhətləĢmələri uğurla baĢa vurmuĢ və Ġttifaqın Xarici ĠĢlər Nazirləri ġurası 14 noyabr 2016-cı il 

tarixdə keçirilmiĢ iclasında Ġttifaq və üzv ölkələri adından Azərbaycan Respublikası ilə hərtərəfli  və 

geniĢ SaziĢ üzrə danıĢıqların aparılması üçün Avropa Komissiyası ilə Ġttifaqın xarici iĢlər və 

təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndələrinə xüsusi mandat vermiĢdir. Lakin bundan sonra 2015-

ci ilin sonlarında münasibətlərdə bəzi xoĢagəlməzliklər meydana gəlmiĢdi. 

2015-ci ilin sentyabr ayında Avropa Parlamenti tərəfindən Azərbaycan əleyhinə qərəzli və 

əsassız qətnamənin qəbul edilməsilə Azərbaycan və Avropa Ġttifaqı münasibətlərində müəyyən 

müddət ərzində bəlli bir durğunluq yarandı. Xatırlatmaq lazımdır ki,  Avropa Parlamenti tərəfindən 

Azərbaycan dövlətinin əleyhinə əsassız və qərəzli qətnamələrin qəbul edilməsi prosesinə 

Azərbaycan ciddi etirazını bildirmiĢ, özünəməxsus qətiyyət nümayiĢ etdirmiĢdi. Bu ədalətsiz 

münasibətin qarĢısında Rəsmi Bakı Azərbaycan Milli Məclisinin Avronest Parlament 

Assambleyasından çıxması, habelə, Avropa Parlamenti ilə ikitərəfli dialoqun dayandırılması barədə 

qərar qəbul etmiĢdi. Lakin sonradan Avropa Parlamentinin müraciətlərinə əsasən Azərbaycan 

Avropa Ġttifaqı ilə əməkdaĢlığının parlamentlərarası ölçüsünün tam Ģəkildə bərpasına razılıq 

vermiĢdi. Bunun davamında, 2016-cı ilin sentyabr ayında Avropa Ġttifaqı və Azərbaycan 

Parlamentlərarası ƏməkdaĢlıq Komitəsinin nümayəndə heyəti öölkəmizə rəsmi səfər etmiĢdi. 

Bu xoĢagəlməz məqamlardan sonra münasibətlər qaldığı yerdən inkiĢaf etməyə davam etmiĢdir. 

2017-ci il bütövlükdə Avropa Ġttifaqı və Azərbaycan arasında olduqca məhsuldar il olmuĢdur. 

Əvvəlki illərdən fərqli Ģəkildə, 2017-ci il AĠ və Azərbaycan, həmçinin, Avropa Parlamenti ilə Milli 

Məclis arasında olduqca müxtəlif səviyyələrdə təmaslar olmuĢdur. 2017-ci ilin fevralında Avropa 

Ġttifaqı ġurasının prezidenti Donald Tuskun rəsmi dəvəti ilə prezident Ġlham Əliyev Brüsselə səfərə 

getmiĢ, həmin görüĢdə Avropa Ġttifaqı və Azərbaycan arasında yeni və hərtərəfli saziĢin 

hazırlanmasına start verilməsinə dair razılıq əldə edilmiĢdi. Qeyd etmək lazımdır ki, 2017-ci il və 

daha sonra da 2018-ci il ərzində Avropa Ġttifaqı və Azərbaycan arasında imzalanacaq strateji 

xarakter daĢımalı olan yeni əməkdaĢlıq müqaviləsinin (indi 2019-cu ilin mayında imzalanması 

gözlənilir) əsas Ģərtlərinin müəyyənləĢdirilməsilə bağlı Avropa Ġttifaqının yüksək səviyəli 

nümayəndələri mütəmadi Ģəkildə Azərbaycana səfər ediblər. Həmçinin, Azərbaycan dövlətinin 

yüksək vəzifəli Ģəxsləri də Avropa Ġttifaqının qurumlarına, habelə, Parlamentinə çoxsaylı səfərlər 

etmiĢdilər. 2017-ci il noyabrın 24-də Brüsseldə keçirilən Avropa Ġttifaqının ―ġərq TərəfdaĢlığı‖ 
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ölkələrinin sammitində Prezident Ġlham Əliyev də iĢtirak etdi və Azərbaycan və digər ―ġərq 

TərəfdaĢlığı‖ ölkələri üçün vacib və əhəmiyyətli olan məsələlər müzakirə edildi, sonda isə ġərq 

TərəfdaĢlığı Sammitinin yekun Birgə Bəyannaməsi imzalandı. Avropa Ġttifaqı və TərəfdaĢlıq 

ölkələri liderləri ümumilikdə 2020-ci ilə qədər 20 vacib və konkret məqsəd üzərində iĢlərini davam 

etdirməyə dair razılığa gəldilər. Bəyannamədə, həmçinin, qarĢılıqlı münasibətlərinin gələcəyini 

xarakterizə eləməklə yanaĢı, həmçinin, Azərbaycan və onunla analoji problemlərlə üzləĢmiĢ digər 

ġərq TərəfdaĢlığı ölkələrinin (Gürcüstan, Moldova və Ukraynanın) ərazi bütövlüyünün, 

müstəqilliyinin və suverenliyinin dəstəklənməsinə dair AĠ öhdəliyi, həmçinin ―ġərq TərəfdaĢlığı‖ 

regionunda vaqe olan münaqiĢələrin həllində beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əsaslanan vahid 

mövqenin qəbul olunması öz əksini tapmıĢdır. Bənzər mövqeni Avropa Ġttifaqı Avropa 

Parlamentinin 2017-ci il 13 dekabrında ―Vahid xarici siyasət və təhlükəsizlik siyasətinin həyata 

keçirilməsinə dair annual hesabat‖ qətnaməsi ilə də göstərdi. Bu sənəddə Avropa Parlamentinin 

bütün ġərq TərəfdaĢlığı ölkələrinin beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ sərhədlər çərçivəsində 

müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə sadiq qaldığı xüsusilə vurğulanır. Bu faktor 

özlüyündə 2017-ci il ərzində Avropa Ġttifaqı ilə münasibətlər müstəvisində ölkəmiz üçün ən dəyərli 

sənədlərdən biri olmuĢdur (10). 

2018-ci ildə də Avropa Ġttifaqı və Azərbaycan arasında münasibətlər üçün ümumilikdə müsbət 

qiymətləndirilə bilər. Hazırda Avropa Ġttifaqının müvafiq strukturları yeni strateji əməkdaĢlıq 

saziĢinin Azərbaycan tərəfindən təqdim edilmiĢ versiyasını öyrənirlər, onların sualları yarandığı 

təqdirdə həmin suallar ətrafında müzakirələr gedir və razılaĢdırılmalar aparılır. Bütün bu iĢlər 

yekunlaĢdıqdan sonra isə saziĢin layihə formasında əks olunmuĢ bütün müddəalarının hər iki tərəfi 

qane edəcək məzmuna salınacağı halda tərəflər müqaviləni imzalamağa qərar verəcəklər. Həmin 

saziĢdə Azərbaycan üçün zəruri hesab edilən bütün məsələlər öz müsbət əksini tapmalıdır. SaziĢdə 

Avropa Ġttifaqı və Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaĢlığa görə mühüm olan zəmanətlər, 

vətəndaĢlarımızın Ġttifaq ilə təmaslarının asanlaĢdırılması, həmçinin, Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ 

ərazilərinin AĠ və quruma daxil olan bütün ölkələr tərəfindən birmənalı və tam Ģəkildə tanınması və 

münaqiĢənin həllində dəstəyin ifadə olunmasına çalıĢılır. Ona görə də sözügedən saziĢin necə 

adlandırılmasından asılı olmayaraq, həmin saziĢdə bütün bu məsələlərin öz müfəssəl əksini tapması 

ölkə üçün kifayət qədər önəmlidir. SaziĢ Azərbaycan və Avropa Ġttifaqı arasında daha geniĢ, 

mütərəqqi və hərtərəfli münasibətləri nəzərdə tutacaq və uzaq perspektivə hədəflənəcək. 

Beləliklə, 2018-ci ilin ilk aylarında AĠ ilə yeni saziĢ üzrə danıĢıqların növbəti mərhələsi 

baĢlanması nəzərdə tutulsa da, bu baĢ vermədi və sözügedən müzakirələrin bu ilin mayında 

aparılması və saziĢin imzalanması gözlənilir. Bu saziĢlə AĠ və Azərbaycan arasındakı ikitərəfli  və 

qarĢılıqlı münasibətlərin inkiĢafında yeni, daha mütərəqqi bir mərhələnin əsası qoyulacaq. Avropa 

Ġttifaqı və Azərbaycanın ikitərəfli münasibətləri hazırda 1999-cu ildən qüvvədə olan AĠ-Azərbaycan 

TərəfdaĢlıq və ƏməkdaĢlıq SaziĢinə söykənir. AĠ-Azərbaycan TərəfdaĢlıq və ƏməkdaĢlıq SaziĢi 

Azərbaycanın qanunvericilik və prosedurlarının Ġttifaqa, habelə, ticarətlə bağlı beynəlxalq qanunlara 

və standartlara tədrici surətdə uyğunlaĢdırılmasına imkan verir. Azərbaycan və Avropa Ġttifaqı daim 

bir-birinin maraq dairəsində olmuĢlar. Beynəlxalq aləmdə (burada əsasən Qərbdə) etibarlı bir 

tərəfdaĢ imicini möhkəmləndirmiĢ  Azərbaycan Avropa Ġttifaqına olduqca iqtisadi faydalı layihələr 

vəd etməkdədir. Azərbaycan enerji sahəsində AĠ-nin ən vacib tərəfdaĢlarından biridir və Xəzər 

dənizinin enerji resurslarının Avropa bazarına daĢınmasında əsas rol oynamaqdadır. Avropa Ġttifaqı 

neft və qeyri-neft sektorunda Azərbaycanın ən nəhəng xarici investoru hesab olunur. Yəni AĠ 

Azərbaycan üçün birinci və prioritet ticarət tərəfdaĢı, həmçinin, ən böyük ixrac və idxal bazarıdır. 

Hal-hazırda Azərbaycan Ġttifaqın təbii qaz ehtiyacının təxminən 5 faizini təmin etməkdədir. 

Azərbaycan Xəzər dənizinin təbii-qaz resurslarını Avropa Ġttifaqı bazarına Cənub Qaz Dəhlizi 

vasitəsi ilə nəql edir. AĠ isə özlüyündə böyük neft-qaz resursları olan Azərbaycanla əlaqələrini 
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gücləndirmək niyyətindədir. Bunun müqabilində isə Azərbaycan dövləti xüsusi həssaslıq tələb 

eləyən məsələlərdə - ən əsası da, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin birmənalı və mübahisəsiz Ģəkildə 

Azərbaycan dövlətinin suverenliyi və ərazi bütövlüyü prinsipi çərçivəsində həll edilməsi 

istiqamətində real addımların atılmasını gözləyir. 
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Bu məqalə yaxın və orta şərq regionunun iki əsas aktorlarından olan Türkiyə və İran arasında 

əməkdaşlığın zərurətini işıqlandırmışdır. Bundan başqa tərəflərin kürdlərdən istifadə imkanları və 

potensialları araşdırılmışdır. Habelə kürd məsələsinə münasibətdə Türkiyə və İranın ortaq nöqtələri 
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В этой статье описывается необходимость сотрудничества между Турцией и Ираном, 

основными действующими лицами в ближневосточном регионе. Кроме того были исследова-

ны возможности и потенциалы сторон в использование курдов. Кроме того, общие точки 

Турции и Ирана были изучены в связи с курдской проблемой. 
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KURDISH ISSUE IN THE RELATĠONS OF TURKEY-IRAN  

AS A DEFINABLE FACTOR 

This article describes the need for cooperation between Turkey and Iran, main actors in the 

Middle East region. In addition, the opportunities and potentials of the parties  to use the Kurds 

were investigated. Furthemore, the common points of Turkey and Iran have been explored in rela-

tion to the Kurdish issue. 
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Türkiyə və Ġran Qafqazda və Yaxın ġərqdə tarixən rəqabət aparan iki qonĢu dövlətdir. Ġki ölkə 

arasında uzunluğu 450 km olan quru sərhəddi var. 378 ildir dəyiĢməyən Türkiyə-Ġran sərhədləri 

1639-cu ildə imzalanan Qəsri-ġirin müqaviləsi ilə müəyyən edilmiĢdir. Bu sərhədlər orta Ģərqdə 

Qərb dövlətlərinin iĢtirakı olmadan çəkilən yeganə sərhəd xəttidir. 

Ġslam dünyası müasir dövrdə qarmaqarıĢıqlıq və iğtiĢaĢlar içərisindədir. Bunun əsas səbəbi islam 

dövlətlərinin problemlərə qarĢı ortaq mübarizə aparmamağındadır. ParçalanmıĢ bir regionda Böyük 

Orta ġərq Layihəsi mərhələ-mərhələ irəliləməkdədir. Ġslam dünyasında yaĢayan insanların çoxunun 

rifah səviyyəsi aĢağıdır və sosial-iqtisadi baxımdan əziyyət çəkirlər. Xüsusilə Ərəb baharı region 

tarixində dərin iz buraxdı. Liviya, Əlcəzair, Misir böyük dağınıtıların Ģahidi oldu, Ġraq parçalandı, 

ərazi bütövlüyünü itirdi, Yəmən və Suriya hələ də sakitliyə nail ola bilməmiĢdir. Küveyt, BƏƏ, 

Səudiyyə Ərəbistanı isə sanki ABġ-ın bir Ģtatıdırlar. Əfqanıstan və Pakistan öz problemləri ilə 

vuruĢmağa davam etməkdədir. Ġslam dünyasının ortaya çıxan problemlərinin həll edilməsi üçün 

önəmli güc mərkəzləri formalaĢdırılmalı, icra qabiliyyəti yüksək iĢbirliyi qurulmalıdır. Bu 

əməkdaĢlıqda öndər ola biləcək iki güclü ölkə isə Türkiyə və Ġrandır. 
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Ġslam ölkələri içərisində güclü tarixi zəmini olan bu iki önəmli güc mərkəzinin iĢtirak etmədiyi 

heç bir birlik uğurlu ola bilməz. Strateji yerləĢmələri, coğrafiyalarının geniĢliyi, tarixi missiyaları, 

islam dünyasının təhlükəsizliyi, iqtisadi və siyasi istiqrarı üçün xüsusi önəm kəsb etməkdədirlər. 

Əks halda islam dünyası  XXI əsrdə imperiyalist dövlətlərin müstəmləkəsi olmaq təhlükəsi ilə üz-

üzə qalacaqdır. Bunun ən birinci Ģərti isə Türkiyə və Ġran arasında gerçəkləĢəcək bir strateji 

əməkdaĢlıqdır. 

Ġki ölkə arasında ortaq tarixi, etnik, mədəni xüsusiyyətlərin digər yönü də sahib olduqları kürd 

əhalisidir. Ancaq bu amil iki ölkə arasında həmiĢə əməkdaĢlıq üçün zərurət rolunu oynamamıĢdır. 

Bir çox hallarda rəqabət və mübarizə üçün vasitə rolunu oynamıĢdır. Ġran kürd separatçı terrorundan 

uzun müddət Türkiyəyə qarĢı bir silah vasitəsi kimi istifadə etmiĢdir. Ġran bu Ģansdan fərqli 

zamanlarda fərqli məqsədlər üçün yararlanmıĢdır. Bu addım inqilabdan sonra Ġrandan qaçan və hətta 

sayları milyonlara çatan Ģah tərəfdarlarının Türkiyəyə sığınması sonrası ondan alınan intiqam kimi 

qiymətləndirilir. Ġran-Ġraq müharibəsinin baĢlamasının ardından Türkiyənin Kərkük-Yumurtalıq 

boru xəttini açıq tutması Türkiyəyə qarĢı antipatiyanın formalaĢmasına səbəb olmuĢdur. Buna görə 

də 1983-ci ildən etibarən Ġrana gələn PKK-lılar Ġraq-Ġran-Türkiyə sərhəddi boyunca yerləĢdiriliblər. 

Ġran PKK-ya Türkiyə əleyhinə casusluq etdirərkən öz ərazisində yaĢayan kürdləri təzyiq altında 

saxlamaq məqsədi ilə Türkiyə ilə arasında böhran yaĢanmaması üçün Türkiyə-Ġran sərhədlərində 

PKK-lıların yerləĢməsinə imkan verməmiĢdir (5, s.49-55). 

Ġranın PKK-danTürkiyəyə qarĢı hansı səviyyədə istifdə etdiyinə dair 2 məsələ əsas yer tutur. 

Birincisi iki ölkəni bir-birindən ayıran rejim fərqliliyidir. Yəni Ġranda etnik ayrı seçkiliyi örtbasdır 

etməyə imkan verə bilən avtoritar rejimin olmasıdır. Ġkincisi isə kürdlərdən qat-qat çox sayda və 

onlardan daha üstün statusa malik olan fars etnik kimliyinin olmasıdır. Ġranın ən böyük etnik 

problemi ―kürd məsələsi‖ deyil, ―türk məsələsi‖dir. 

Ġran Ġslam Ġnqilabı ərəfəsində Türkiyənin Ġrandakı səfiri Turgut Tülümen öz xatirələrində yazır 

ki, Ġran milliyətçilərinin Türkiyəyə qarĢı nümayiĢ etdirdikləri siyasətin iki əsas hədəfi vardır: 

1. Azərbaycanlı Ġran vətəndaĢlarını arxa planda tutmaq, onların Türkiyə ilə gediĢ-gəliĢinə 

maneələr yaratmaq, mümkün olduqca onları Ġran mədəniyyəti içərisində əritmək 

2. Kürd problemini bir yanan top kimi Türkiyənin qucağına atmaqdır. 

Azərbaycanlıları sıxıĢdırmaqda əsas səbəb xarici dövlətlərlə əlaqələr və əməkaĢlıq, əks-

inqilabçılar kimi bəhanələr olmuĢdur (6, s.149). 

Ġranın PKK-ya münasibəti Məhəmməd Xatəminin dövründə (1997-2001 / 2001-2005) 

dəyiĢməyə baĢladı. Ġran və PKK arasında anlaĢmazlıqlar, Ġranın polis qüvvələri ilə PKK terrorçuları 

arasında sərhəddə baĢ verən toqquĢmalar onlar arasında münasibətlərin xarakterinin dəyiĢməsinə 

səbəb oldu. Belə olduqda PKK ilə mübarizədə Ġran Türkiyə əməkdaĢlığı zərurəti yarandı. Ġran və 

PKK arasında soyuq sular 2003-cü ildən buyana axmağa baĢladı. 2004-cü il iyunda Ġran PKK-nı 

terror təĢkilatı kimi tanıdı. Türkiyə də buna paralel olaraq, Ġran Mücahidləri TəĢkilatını terror 

qruplaĢması kimi tanıdı. Əslində Ġranın PKK-ya münasibətinin dəyiĢməsinin fərqli səbəbləri vardı. 

Belə ki, ABġ Ġraq müharibəsi yekununda oraya daxil olmuĢ və mövqeyini möhkəmləndirmiĢdi. 

Artıq əvvəlki Ġraqdan əsər-əlamət yox idi. Ġraqın iĢğalı ölkənin Ģimalında yeni kürd dövlətinin 

yaradılması üçün əlveriĢli Ģərait yaratmıĢdı. Ġsrail tərəfindən də dəstəklənən kürd dövləti ideyası 

Ġranı daha da narahat etmiĢ, hadisələrin sonrakı inkiĢafı yaradılacaq kürd dövlətinin qərbə meyilli 

olacağı və onların köməyi ilə Ġrana qarĢı istifadə ediləcəyi təhlükəsini yaratmıĢdı. 

Ġranın PKK-ya münasibətinin dəyiĢməsinə səbəb olan digər amil Xalqın Mücahidləri TəĢkilatı 

olmuĢdur. Belə ki, Xalqın Mücahidləri TəĢkilatı Ġrana qarĢı fəaliyyət göstərən ən güclü 

qruplaĢmalardan biridir. Bu təĢkilatın 5 min silahlı üzvü Ġraqda yerləĢmiĢdir. 1980-ci illərdə Ġran 

ərazisində rejim əleyhinə qarĢı müxtəlif terror aktları törədən bu qrup 1984-cü ildən etibarən Ġraqa 

köçmüĢ və Səddam Hüseyinin dəstəyi ilə daha da gücləniblər. Ġran Səddam rejimi devrildikdən 
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sonra bu qruplaĢmanın Ġraqdan çıxarılması və Ġrana tabe edilməsi üçün müxtəlif səylər göstərmiĢ, 

amma bunlar nəticəsiz qalmıĢdır. Bu vəziyyətdən narahat qalan Ġran terrora qarĢı mübarizədə 

Türkiyə ilə əməkdaĢlıq ehtiyacı duymuĢdur. Ġran və Türkiyə PKK və onun Ġrandakı qolu PJAK ilə 

mübarizədə əməkdaĢlıq etməyə baĢladılar. Ġranı Türkiyə ilə əməkdaĢlıq etməyə sövq edən amillər 

aĢağıdakılardır: 

a) ABġ-ın PKK-dan Ġrana qarĢı istifadə edə bilməsi qorxusu; 

b) Ġraqda yerləĢən Xalqın mücahitləri TəĢkilatını Ġrana qarĢı gücləndirilməsindən 

ehtiyyatlanması; 

c) PKK-nın Ġran ərazisində PJAK adlı bir təĢkilat qurması və onun Ġrana qarĢı fəaliyyət 

göstərməsi; 

d) ABġ ilə münasibətlərin gərgin olması və əlaqələrin sonrakı tendensiyalarının  qeyri-müəyyən 

olması, Türkiyənin gələcəkdə Ġran əleyhinə kompaniyalarda iĢtirakçı olmaması üçün onunla 

münasibətləri pozmaq istəməməsi. 

Xüsusilə Ġranın PKK-ya münasibətində dəyiĢiklər etməsi iki ölkə arasında əməkdaĢlığın 

inkiĢafına müsbət təsir göstərdi. Çünki PKK Türkiyənin ən ehtiyyat etdiyi təĢkilatlardan biridir. 

Digər tərəfdən Ġranın nüvə silahı istehsalı ilə günahlandırılması və BMT Təhlükəsizlik ġurasının 

tətbiq etdiyi embarqolar Ġran iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərirdi. Bu baxımdan Türkiyə ilə 

münasibətlər qurmaqda əsas məqsədlərdən biri də iqtisadi sahədə əməkdaĢlıq etmək idi. 

Göründüyü kimi Ġran regionda siyasi və strateji məqsədlərini həyata keçirmək və Türkiyə ilə 

rəqabətdə onu zəiflətmək üçün zaman-zaman ―kürd kartı‖ndan istifadə etmiĢdir. Amma Ġranın 

özünün daxilində kürdlərin yaĢaması onu ehtiyyatlı davranmağa vadar edir. Türkiyə və Ġran kürdləri 

arasında münasibətlərə qısa nəzər salsaq, onların bir-birləri ilə eyni kökdən gəlmələrinə 

baxmayaraq, sərhəddə yaxın yaĢayanlar daha sıx münasibətlərə malik olsa da sərhəddən 

uzaqlaĢdıqca onlar arasında əlaqələrin getdikcə zəiflədiyini müĢahidə etmək mümkündür. Türkiyə 

kürdləri daha inkiĢaf etmiĢ və müstəqillik uğrunda daha çox iĢlər görmüĢdür. Onlar Ġran kürdlərinə 

bir qədər yuxarıdan baxır və müstəqillik üçün özlərini daha yetkin görürlər. Amma Türkiyədə 

kürdlərin hərakatı Ġran kürdləri tərəfindən yaxından izlənilir(7, s.18-21). 

Türkiyə Ġranı kürdlərə verilən dəstəyə görə həmiĢə qınamıĢdır. 2004-cü ilin mart ayında PKK 

PJAK adlı təĢkilat quraraq Ġran ərazisində əməliyyatlara baĢlamıĢdır. PJAK Ġran üçün bir təhlükə 

mənbəyinə çevrilmiĢdi. Bu hadisələr 2004-cü ilin iyul ayında PKK-nın Ġran tərəfindən terror təĢkilat 

kimi tanınmasına səbəb olmuĢdur(10). 

Beləliklə bu hadisələr Türkiyə və Ġranı kürd separatizminə qarĢı bir cəbhədə mübarizə aparması 

üçün düĢündürməyə vadar etdi. Ġran və Türkiyə arasında münasibətlər nə qədər yaxĢı olsa da, bir-

birlərinin daxili iĢlərinə qarıĢmamaq, əməkdaĢlıq və qonĢuluq münasibətlərindən o tərəfə 

keçməmiĢdir. Türkiyə və Ġranın strateji müttəfiqliyi onlar arasında problemlərin köklü həlli ola bilər. 

Amma bu isə yaxın gələcək üçün görünmür. 

. Bu günkü situasiyaya görə kürdlər ABġ-a borclu olmalıdırlar. Amerikan çətiri qalxdığı anda 

Ģimali Ġraqdakı ―dövlət‖ də dağılacaqdır. Həmin vaxt kürdlər onları ―xain‖ adlandıran digər 

millətlərlə münasibətlərdə çox çətin bir vəziyyətə düĢəcəklər(11). Amma bütün dövrlər üçün kürdlər 

böyük güclərin dəstəyinə arxalansalar da həmiĢə bu dəstək davamlı olmamıĢdır və yarı yolda 

qalmıĢdır 

Bununla paralel kürd qruplaĢmalarının xarakteristikasını araĢdıranlara da məlumdur ki, 

kürdlərin özləri öz aralarında birlik və bütövlük formalaĢdırması mümkün deyil. Hələ 1918-ci ildə 

Arnold T.Wilson tərəfindən edilən açıqlamada bu bəyan edilirdi. Qəbilə prinsipləri ilə idarə olunan 

toplum üzərində dövlət qurula bilməz. Tarixin heç bir dönəmində heç bir etnik qrupa XX əsrdə, 

xüsusilə son 15 ildə kürdlərə edilən dəstək qədər dəstək verilməmiĢdir. Buna baxmayaraq kürdlər öz 

aralarında olan anlaĢmazlıqları aradan qaldıra bilməmiĢ və öz ayaqları üstündə dura bilməmiĢlər 



128 
 

ABġ-ın yaxın və orta Ģərq regionunda kürd dövləti qurmaq cəhdləri Ankara, ġam və Tehran 

arasında əməkdaĢlığı zəruri edir. Bu ölkələr qurulması planlanan kürd dölətinin regiondakı sabitliyi 

pozan ikinci bir Ġsrail olaraq görürlər(8, s. 698). Onlar bunu öz ərazi bütövlüyü və suverneliklərinə 

bir nömrəli təhlükə kimi görürlər. Təkcə ərazisində kürdlər yaĢayan dövlətlər deyil, digər region 

dövlətləri də bundan narazıdırlar. Məsələn Ġordaniya Ġraqın parçalanması və bunun tanınması 

halında ortaya çıxacaq ―sünni-Ģiə‖ qarĢıdurmasından qorxur. Səudiyyə Ərəbistanı və Körfəz ölkələri 

də Ġraqda bu gün ortaya çıxan vəziyyətdən xeyli narahatdırlar. Onlar artan Ģiəlik təsirindən və dini 

radikalizmdən ehtiyyat edirlər (9, s. 715). 

Qısa olaraq Ġran çox vaxt terror təĢkilatları ilə müxtəlif maskalarla əməkdaĢlıq etməsi müəyyən 

qədər ictimaiyyətə bəllidir(2, s.105). Türkiyənin isə uzun illərdən bəri ən böyük problem olan terrora 

qarĢı mübarizədə mövqeyi rasional və qətidir. Hər nə qədər hər iki ölkənin terrora qarĢı ortaq 

nöqtələri olsa da sıx əməkdaĢlıq müĢahidə olunmamaqdadır.  Ġranın PKK terror təĢkilatı ilə 

mübarizə aparmasına və Türkiyə ilə bu məsələdə əməkdaĢlıq etməsinə baxmayaraq öz ərazisindən 

bu təĢkilata logistik dəstək verilməsinə göz yummasını iddia edənlərdə var (3, s. 90-92). 

Nəticə olaraq Ġran və Türkiyə arasında terrorla əlaqədar uzlaĢma hər iki ölkə üçün müsbət yöndə 

davam etnəkdədir. Ġki ölkə arasında münasibətlər son vaxtlar bir-birlərinin daxili iĢlərinə 

qarıĢmamaq, mühriban dostluq və təhlükəsiz sahəsində əməkdaĢlıq prinsipləri üzərində qurulur. Bu 

əməkdaĢlıq daha çox PKK və Xalqın Mücahidləri TəĢkilatı ətrafında Ģəkillənməkdədir. Son vaxtlar 

bu sahədə ciddi anlaĢılmazlıq yaĢanmamaqdadır. Ġki ölkə arasında münasibətlər hərbi sahədən daha 

çox gizli məlumatların mübadiləsi və qarĢılıqlı tədbirlər Ģəklində davam etməkdədir. 

Son illər tərəflər arasında hər hansı ciddi problemlər ortaya çıxmasa da Ġranın keçmiĢdə terrorist 

qruplara verdiyi dəstək bu gündə əldə edilən razılıqlarda müəyyən ehtiyyat və narahatlıq hissi 

yaradır. Hər nə qədər Ġran və Türkiyə arasında terrorla mübarizədə bir ortaq yol tapılsa da, Ġranın bu 

mövqeyinin gələcəkdə nə qədər qərarlı olacığı Ģüphə altındadır (4, s. 85). 
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Məqalədə Amerikada lobbiçilik fəaliyyətinin mahiyyəti və bu günə kimi ABŞ siyasi sistemində 

lobbiçiliklə bağlı qəbul olunmuş qanunlar araşdırılmışdır. O cümlədən, məqalədə Amerikada uğurlu 

lobbi fəaliyyəti yeritmək  üçün bir lobbiçinin sahib olmalı olduğu keyfiyyətlər və ödəməli olduğu 

kriteriyalardan  da bəhs edilmişdir.   Bundan başqa bir neçə məşhur  tədqiqatçının dilindən 

lobbiçiliyə verilən təriflər də məqalədə yer alıb. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В США 

И ЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В статье исследованы определение лоббистской деятельности в политической системе 

США и законы связанные с лоббистским процессом. Кроме того, в этой статье были указа-

ны качества, которыми должны обладать успешные лоббисты, чтобы вести успешную 

лоббистскую деятельность. Более того, в этом исследовании также отмечены значения 

лоббизма  со стороны известных исследователей 

Ключевые слова: Внешняя политика США, лоббирование, лоббист, лоббистская 

деятельность, американская модель лоббирования. 

 

Bir sıra sosial Ģərhçilərin ―Amerika bu gün birbaĢa və ya dolayı yolla planetdə mövcud olan hər 

bir insanın, cəmiyyətin və millətin həyatına nüfuz edir‖ fikrini bildirməsi heç də təəcüblü deyildir. 

(4) Z.Bjejinski ― Böyük ġahmat Taxtası‖ əsərində dünya informasiya məkanının 75 %-nə ABġ 

telekanallarının  nəzarət etdiyini qeyd edərək, bunu informasiyanın tez çatdırılması baxımından nə 

dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu vurğulayırdı. KĠV heç də hər zaman reallıqları əks etdirməməsinə 

baxmayaraq, hələ də baĢlıca inam mənbəyi olaraq qalır. Çünki dünyanı anlamağa anlamağımızda  

təsirli olan zəruri məlumatları bizə çatdıran ən mühüm vasitə KĠV-dir. (2)  

Bu gün ABġ fəal surətdə KĠV-lərdən istifadə etməklə ictimai dəstək əldə edir. Günümüzdə ABġ 

beynəlxalq  ictimai rəyə təsir göstərmək, elecə də, onu öz məqsədinə uyğun istiqamətə yönəltmək 
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gücünə malikdir. Gənclərin gündəlik həyatının ayrılmaz hissəsi olan sosial Ģəbəkələr, demək olar ki, 

bütün ölkələrin küçələrində  addım-baĢı qarĢılaĢdığımız Mac Donalds, KFC kimi bir neçə əyləncə və 

istirahət mərkəzləri,  ABġ mədəniyyət mərkəzləri də təbliğat sahəsində Amerikanın uğuru sayılır 

 Günümüzdə korrupsiyaya qurĢanmıĢ, güclünün zəif üzərində hökmranlıq etdiyi bir Dünya 

siyasəti düzəni görürük. Bəs bu beynəlxalq sistemi idarə edən qüvvələr kimlərdir? Təbii ki, bu 

qüvvə istər dövlətlərarası xarici siyasətdə,  istərsə də ölkələrin daxili siyasətində sistemi hərəkətə 

gətirən katalizator rolunu oynayan lobbilərdir. Son dövrlərdə  VaĢinqtonda bir neçə min lobbi 

təĢkilatı və kontorları qeydə alınıb. Bu müĢavir və məsləhətçi kimi ən yaxĢı vəkillərin ,iqtisadçıların 

,istefada olan hərbçi və siyasətçilərin məĢğul olduğu yüksək maaĢlı fəaliyyət formasıdı.   

Lobbiçilik isə termin kimi ilk dəfə Ġngiltərədə yaranmasına baxmayaraq, federal və nazirlik 

səviyyəsində  ―örnək lobbi modelini‖ məhz ABġ yaratmıĢdır. Lobbi və diaspora terminlərini eyni 

tutmaq olmaz. Lobbi  bilavasitə öz dövlətinin daha yüksək səviyyəli siyasi elitasına və ya başqa 

dövlətin səlahiyyətli orqanına, diaspor isə ən yaxĢı halda məhz lobbinin özünə təsir göstərib onu 

yönəldə bilər. 

ABġ-da ilk dəfə 1829-cu ildə lobbizm termin kimi iĢlənməyə baĢladı. Ġlk zamanlar Amerika 

toplumunda lobbizm dedikdə ağıla ―pulla səs satın almaq‖ gəlirdi.  

ABġ-da lobbiçiliklə bağlı bir sıra qanunlar mövcuddu. Bu da lobbiçiliyin ABġ siyasi sisteminin 

əsas təbii bir parçası olduğunu sübut edir. Lobbiçiliklə bağlı qanunların qəbulunda isə məqsəd onun 

fəaliyyətinə məhdudiyyət qoymaq, çərçivələmək deyil, lobbiçilik fəaliyyətlərinə Ģəffaflıq gətirmək 

və özlərini daha açıq bir Ģəkildə ifadə etmələrinə Ģərait yaratmaq, bu prosesi qismən də olsa dövlət 

nəzarətinə salmaqdı.    Amma, əlbəttə digər dövlətlərdəki kimi ABġ qanunlarında da lobbiçiliyin pis 

məqsədlə istifadə edilməsini əngəlləmək üçün məhdudiyyət qoyan qanunlar da vardır. 

Amerikada 1938-ci ildə ―Xarici təmsilçilər haqqında‖ qanunu ikinci dünya müharibəsi öncəsi 

Nazi propaqandasının artması üzərinə qəbul edilmiĢdir. Bu qanuna görə xarici ölkələr adından 

lobbiçilik fəaliyyəti ilə məĢğul olanlar bunu kimin adına etdiyini və xərcləmələrini açıq Ģəkildə 

bildirməlidi. Bu qanuna 1966-cı ildə edilmiĢ dəyiĢikliklərə görə lobbistlər Konqres üzvləri və 

hökümət səlahiyyətli nümayəndələri ilə təmasda olarkən xarici təmsilçi olduqlarını qeyd etməlidirlər 

və seçki kompaniyalarına yardım etmələri qadağan olundu. 

Amerika iri sənayə və inhisar kompaniyalarından biri jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, 

sənaye, əmlak ,uçuĢ, silah , səhiyyə sahəsində lobbist fəaliyyət üçün ciddi bir miqdar pul ödəyir. O 

lobbi fəaliyyətlərdə güclü olmaq üçün 2 ünsürü əsas sayır: maddi güc və səs gücü. Büdcə mənasında 

güclü olan dövlətlər Ġrlandiya, Ġslandiya,Ġtaliya sayılır. Məhz Amerika üzərində lobbiçilik 

fəaliyyətləri yürüdən və güclü təsirə malik isə 60 mln. Dollarlıq büdcə ilə Ġsrail lobbisidi. 

Ümumiyyətlə, ABġ üçün etnik, xarici və iqtisadi lobbizm fəaliyyəti xarakterikdir. Çox uzun 

müddət ABġ-da ―xarici lobbizm‖ adı altında ən əvvəl ―müəyyən xarici maraqların dəstəklənməsi‖ 

anlaĢılırdı. 1938-ci il qanunu da elə bu mahiyyətdə verilmiĢdi. Bu qanun xarici agentliklərin üzərinə  

qeydiyyat keçmək və fəaliyyətləri barəsində hesabat vermək öhdəliyi qoyur. 

Bildiyimiz kimi, Amerikada xarici lobbilərin fəaliyyətini sistemləĢdirən ən önəmli  qanun 1938-

ci il tarixli FARA-dır. Qanuna görə, xarici dövlətlər və ya Ģirkətlər adına lobbiçilik fəaliyyəti ilə 

məĢğul olan lobbiçilər rəsmi qeydiyyata düĢərək bunu kimin adına və hansı məqsədlər üçün həyata 

keçirməsinə dair hesabat verməlidir. Rəsmi qeydiyyata düĢdükdən sonra altı aydan bir hesabat 

vermək məcburi idi.  1963-cü ildə  bu məsələ yenidən Konqresdə gündəmə gətirildi . Uzun sürən 

müzakirələrdən sonra 1966-cı ildə lobbiçilərin fəaliyyəti ilə bağlı bir neçə yeni dəyiĢikliklər qəbul 

edildi. Bunlardan biri də 1938-ci il FARA qanununun maddələrini özündə əks etdirən ―lobbiçilərin 

kim adına fəaliyyət göstərdiklərini Ədalət məhkəməsinə bildirməsinə‖ dair qəbul edilən qanun idi. 

Bu qanun xeyli müddət qüvvədə qaldı və lobbiçilik fəaliyyətlərinə Ģəffaflıq gətirdi. (7) 

1946-cı ildən Lobbiçiliyi, lobbist partiyaları ABġ-ın Ədliyyə nazirliyi rəsmən qeydiyyata aldı və 
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qanunvericilik əsasında maliyyə nəzarətinə keçdi.Federal lobbi qanununda lobbiçilik fəaliyyətinə 

aĢağıdakı öhdəliklər qoyulur: 

Amerika konqresində qanunlara təsir göstərən və ya qanunun qəbuluna,əngəllənməsinə çalıĢan 

birbaĢa və ya dolayı pul və qiymətli əĢyaları alan, ya da əsas məqsədi bu olan Ģəxslər hər 3 aydan-bir 

xərcləmələrinə aid olan qeydləri müəyyən idarəyə təqdim etməlidirlər. Bu qanunda lobbiçinin kim 

olduğu müəyyənləĢdirilir və onun maliyyə imkanları nəzarət altına alınırdı. Həmin qanunda deyilir 

ki, Amerika Konqresindəki qanunlara təsir etməyə və ya müvafiq qanun çıxmasına çalıĢan, bunun 

üçün birbaĢa və ya dolayı yolla pul və digər qiymətli əĢyalar toplayan və ya əsl məqsədi bu olan 

Ģəxslər lobbiçi olaraq adlandırılır. 

1940-cı ildə qəbul edilmiĢ Hatch Qanunu  lobbiçilərin xərcləmələrini qismən də olsa 

məhdudlaĢdıraraq, korrupsiya halları və pulla səs satın almanın qarĢısını almaq məqsədilə qəbul 

edilmiĢdi.  Qanuna görə , onların xeyriyyə və baĢqa məqsədlər üçün kampaniyaya etdiyi pul 

köçürmələri 5000 dolları aĢmamalı idi. Lakin, onlar qanunla qoyulmuĢ bu qadağanı asanlıqla aĢa 

bilirdilər. Belə ki, onlar ailə üzvləri və ya baĢqa tanıĢlarının vasitəçiliyi  ilə  bu köçürmələri yerinə 

yetirirdilər. Bundan baĢqa qanuna görə onların bir nümayəndəyə  etdiyi  köçürmələri 5000 dollardan 

çox olmamalı idi, dolayısı ilə onlar baĢqa-baĢqa nümayəndələrə ayrı-ayrılıqda köçürmələr edə 

bilirdi. Bir sözlə, bu qanunla hökümət istədiyi nəticəni əldə edə bilmədi. 

1947-ci ildə qəbul edilmiĢ Taft –Xartli qanunu isə bundan fərqli olaraq həm Ģirkətlərin, həm də 

lobbiçilərin ümümi kampaniya xərcləmələrinə məhdudiyyət qoyurdu. Lakin, Ģirkətlər buna da çıxıĢ 

yolu tapdılar. Belə ki, onlar özlərinə bağlı olmayan müstəqil bir Ģirkət kimi fəaliyyət göstərən öz 

yaratdıqları digər qurumların adı ilə kampaniyaya yardımlar etməyə baĢladılar. Məsələn, məĢhur 

AFL-CĠO Ģirkəti  kampaniya sırasında öz yardımlarını özünün yaratdığı Cope Ģirkəti vasitəsilə öz 

adı hallanmadan uğurla yerinə yetirirdi. Bununla da, Taft –Xartli qanunun da qoyduğu 

məhdudiyyətlər aradan qaldırılmıĢ oldu. 

1971 –ci il qanununa görə Ģirkətlərə seçim kampaniyası dövründə PAC-lar yaratmağa rəsmi 

icazə verildi. Hatch qanununun qoyduğu bir namizədə 5000 dollar qadağası da yumĢaldıldı. 

Lobbistlər fəaliyyətə baĢlamazdan öncə Nümayəndələr palatası klerkinin və senatın katibinin 

yanında qeydiyyatdan keçdikdən sonra and içməli və sonra yazılı ərizə təqdim etməlidi.( bu bənd 

daha sonra 1995-ci il qanununda daha da təkmilləĢdirildi). 

Qanundan irəli gələn maddələri incələdikdən sonra lobbiçiliyə belə izh vermək olar. ―Lobbiçilik 

bir qrup və topluluq adına hərəkət edərək hökümət qərarlarına təsir etmək məqsədilə planlanan və bu 

məqsədlə vətəndaĢlara qərar verənlər arasında qruplaĢmağa çalıĢan bir iĢ, əlaqə münasibət olaraq 

tanınır‖. 

ABġ qanunvericiliyinə əsasən lobbi fəaliyyəti 2 yolla həyata keçirilir: 

 BirbaĢa lobbiçilik. Bu fəaliyyət açıq-aĢkar ,birbaĢa lobbisi ilə qərar verən qurumun 

səlahiyyətli nümayəndəsi arasında aparılan danıĢıqlar və görülən iĢə deyilir. 

 Dolayı lobbiçilik . Bu iĢ artıq profesional lobbi Ģirkətləri ilə aparılan fəaliyyət növü olmaqla 

onları siyasi reklamçılıq adlandırmaq olar. 

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 ,qeyri-hökümət təĢkilatları, fermerlər , iĢ adamları, etnik diasporalar və digər peĢə 

sahibləri imkanları çərçivəsində lobbi fəaliyyəti ilə məĢğul olurlar. 

ABġ qanunlarına görə lobbist kimi qeydiyyatdan keçmiĢ və qanunla müəyyən olunmuĢ qaydada 

lobbi fəaliyyəti ilə məĢğul olmaq üçün lisenziya almıĢ ,üçüncü Ģəxsin yəni müĢtərinin maraqları 

naminə həm pulsuz , həm pullu, həm də qonorarla lobbi fəaliyyəti ilə məĢğul ola bilər. 

Con Kennedi hələ prezident olmamıĢdan qabaq,  Massaçuets Ģtatının senatoru olan zaman 
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lobbiçilər haqqında  ―New York Times‖ qəzetinə müsahibə verərkən belə bir ifadə iĢlətmiĢdi: 

―Lobbiçilər son dərəcə dolaĢıq və qəbul edilməsi çox çətin olan qanunları kifayət qədər aydın 

məntiqli bir Ģəkildə ortaya qoymaq qabiliyyətinə malik mütəxəssislərdir. Onlar Konqres üzvləri ilə 

vəziyyəti müzakirə edərək komitələr üçün əsas məlumatlar, qanuni analizlər və qanun layihələri 

hazırlamaqla əldə edilməsi çox cətin olan məlumatların əldə edilməsinə , toplanmasına nail ola 

bilirlər. Əslində, bununla lobbiçilər qanun qəbul edilməsi prosesində çox önəmli funksiya yerinə 

yetirmiĢ olurlar.” (8) 

TanınmıĢ iqtisadçı, Kolumbiya Universitetinin professoru Ceffri D.Saks tamamilə haqlı olaraq 

yazır: "Siyasətçilər arasında ictimai əxlaq və milli strategiya ilə əlaqədar münaqiĢələr pul məsələsi 

ilə bağlıdır". Tədqiqatçı lobbiçilik proseslərindən  bəhs edərkən lobbistlərin siyasəti pulla idarə 

etdiklərini qeyd edir. 

Müasir Amerikada ağlasığmaz dərəcədə bahalaĢmıĢ seçki kampaniyalarının keçirilməsi indi 

tamamilə puldan asılıdır. Aralıq seçkilərin dəyəri 4,5 milyard ABġ dolları civarındadır. (5)  Bəs 

bütün bu maddi vəsait hardan gəlir?  Bu vəsaitin təqribən 10%-i Ģəxsi donorlardan gəlir. Onlar 

namizədə inanır və maddi cəhətdən onu dəstəkləyir. Siyasi partiyalar da pul toplamaq üçün xeyli iĢ 

görür, misal üçün konsert, axĢam yeməkləri, ralli və yığıncaqlar təĢkil edir. Bəzən namizədlər özləri 

də partiya liderlərinə yazaraq, onlardan maddi yardım istəyirlər. Digər bir maaliyə dəstəyi isə Siyasi 

Fəaliyyət Komitələrindən  (SFK) gəlir (Political Action Committee). Bu komitə Ģirkətlər, iĢçi 

birlikləri və xüsusi maraq qrupları tərəfindən yaradılmıĢdır.  SFK-ya pul Ģirkət iĢçiləri, səhmdarlar 

və birlik üzvləri tərəfindən gəlir. PAC bu vəsaiti prezident, konqres, Ģtat və ya yerli namizədləri 

dəstəkləmək üçün xərclənir. 

Prezident seçkilərində xərclənən pulun çoxu ictimaiyyətdən gəlir. Bu ənənə 1970-ci ildən 

baĢlamıĢdır.  O zaman,  Konqres Prezident Seçki Kompaniyası Fondunu təsis etmiĢdir. Əsas səbəb 

zəngin namizədlərin pulunu çox xərcləyərək digər opponetlərinə üstün gəlməsinin qarĢısını almaq 

idi.  Vergiödəyiciləri maaĢlarının illik 3 %-ni bu fonda yönəldə bilərlər. 

AraĢdırmalar göstərir ki, hər ötən il səsvermə faizləri aĢağı düĢür. Buna səbəb insanların siyasəti 

vaxt israfı kimi görmələri, bəzən isə namizədlər arasındakı oxĢarlıqdır. Müasir siyasətdə insanlar öz 

fikirlərini ifadə etmək üçün siyasi partiya Ģəklində yox, demokratiyanın onlara verdiyi imkanlar 

sayəsində qruplar Ģəklində hərəkət edirlər. Yəni ki, insanlar könüllü Ģəkildə birləĢib,  hökümətin 

vəzifələrini yerini yetirmək, məsuliyyəti öz üzərilərinə götürmək əvəzinə mövcud hökümətin 

siyasətinə müəyyən dəyiĢiklik və təsir etmək arzusundadırlar. 

Zənnimcə, Amerikada istər daxili , istərsə də xarici siyasətdə qərar qəbul etmə prosesinə ən çox 

təsir etmə gücünə sahib olan lobbi qrupu  KĠV və mediyaların yaratdığı qruplardır desək, 

yanılmarıq. 

Adətən , bu mediya idarəediciləri yüksək maliyyə imkanlarına sahib olurlar.  Eyni zamanda 

Amerikan informasiya yayma və ötürmə vasitələrini  əhəmiyyətli dərəcədə nəzarətləri altına alıblar. 

Bunların arasında ən ön sıradakılar 134 qəzet, 10 TV kanalı , 16 radio kanalına sahib  Gannet 

mediya idarəedicisi,  7qəzet, 15 jurnal, 4 Tv kanalına sahib  Times Mirror  , 2qəzet, 4 TV kanalı və 

həftəlik yayimlanan böyük oxucu kütləsi olan Nevvsvvekə sahib  Vvashington Posts ġirkəti  , 37 

qəzet, 8 TV kanalına sahib  Knight Ridder qrupu , 20 qəzet, 9 TV kanalına sahib Cox qrupu  , 17  

jurnal, HBO, CineMaxa sahib  Time ġirkəti  , 8 TV kanalı, 39 qəzet, 80 jurnala sahib  US Nevvs and 

Vvorld Report və təbii ki, NBC-dir. (1) 

Lobbi fəaliyyəti ilə məĢğul olan mediya dərnəkləri siyahısında isə ən çox adları hallananlar 

National Assosiation of  Broadcasters , Magazine Publishers Assosiation , Adverising Assosiation of 

America , National Cable Television Assosiation və Nevvspaper Publishers Assosiation kimi 

dərnəklərdir. 

Bu dərnəklər bəzən tək-tək, bəzən isə bir-biri ilə əməkdaĢlıq edərək ABġ Konqresində mediya 
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və reklamçılıq əleyhinə çıxa biləcək hər hansı bir qanunu təsir və təzyiq göstərərək dəyiĢdirə bilirlər. 

Məsələn,dəfələrlə Amerikan hökümətinin  Konqresdə ―alkoqol , spirtli içkilər , siqaret və tütün 

məmulatları‖ reklamlarının qadağan edilməsi haqqında  qanun qəbul edilməsi üçün atdığı addımları  

nəticəsiz qalıb. Çünki,  hər dəfəsində Beynəlxalq Tütün Dərnəyi və mediya və reklamçılıq Ģirkətləri 

ilə əməkdaĢlıq edərək lobbi fəaliyyəti vasitəsi ilə konqres nümayəndələrini susdurmağı bacarıb. 

Əslində, bu onlara heç də ucuz baĢa gəlmir. Bunun uğruna həmin Ģirkətlər lobbi fəaliyyətinə hər il 

onlarca milyon pul xərcləyirlər. Amma , onu da qeyd edək ki, təkcə  Gannet-in spirtli içkilər və 

siqaret reklamlarından əldə etdiyi illik gəliri 200 milyon dollardan yuxarıdır. Deməli, bu yolda 

onların lobbi fəaliyyətinə xərclədiyi bir neçə milyona təəccüblənməmək lazımdır. 

BirbaĢa lobbiçilik zamanı qərar qəbul etmə prosesinə təsir etmək məqsədi olan Ģəxs yəni, lobbiçi 

birbaĢa olaraq prosesə daxil olur. 

Dolayı yolla lobbiçilikdə isə lobbiçi KĠV və mediyanı yönləndirərək, xalqla əlaqələr  qurur , 

məqsədinə çatmaq üçün yeni bir imic yaradır. VaĢiqtonda məhz xalqla münasibətlər qurulması ilə 

məĢğul olan məĢhur public relation Ģirkətləri fəaliyyət göstərir. Əslində  isə belə Ģirkətlərin 

fəaliyyətini tam olaraq  lobbiçilik saymaq da düzgün deyil, bu bir növ siyasi reklamçılıq sayılır . Bu  

PR Ģirkətlərin əksəriyyəti Newyork Citydə və ya VaĢinqtonda Madison Avenue-da yerləĢirlər və 

böyük gəlirli reklam firmaları kimi fəaliyyətdədirlər. 

Məsələn, 1970-ci ildə PR Ģirkəti olan Burson Marsteller Ģirkəti Argentina hökümətinə belə bir 

xidmət göstərmiĢdir. Məqsəd isə xarici ölkələri Argentinaya investisiya qoyuluĢu üçün cəlb etmək 

və bunun üçün ilk növbədə ABġ –ın dəstəyini almaq idi. Bunun üçün Ģirkət  güvənli, böyük gəlirli 

investisiyalar üçün olduqca  əlveriĢli, istiqrarlı  bir Argentina imici yaratdı. 

Lobbiçinin öz fikrini çatdırmaq üçün istifadə etdiyi ən asan və əlveriĢli metod birbaĢa təmas 

qurma, yəni görüĢ və toplantlılardı. Lakin, çox təcrübəli lobbiçilər informal yollardan istifadə 

etməyə üstünlük verirlər. 

―Komitə oturumları‖ adı ilə tanınan hearinglər də maraq qrupunun öz istəyini böyük kütləyə 

çatdırmaq üçün olduqca əlveriĢli üsuldur. Hearinglər xalqa açıqdır. Bir çox lobbiçi haqlı olaraq bu 

oturumları önəmsiz sayır, çox az təsir gücünə malik metod sayır. Çünki, altkomitə toplantıları ilə 

olduqca məĢğul olan Konqres nümayəndələri bu hearinglərin hər birinə ardıcıl olaraq qatıla bilmir. 

Bundan baĢqa hearinglərdəki bəzi uzun-uzadı danıĢılan söhbətləri də oxumaqları mümkün deyil. 

Lakin, bütün bunlara baxmayaraq, bu metod hələ də lobbiçilər tərəfindən istifadə edilməkdədir. Bu 

hearinglərdə lobbiçi tərəfindən edilən ―testimony‖ adlanan çıxıĢ tamamilə lobbiçinin mövzu 

haqqındakı Ģəxsi fikir və münasibətindən ibarətdir. 

Məhz, bunu önə gətirərək Moore də ―Washington lobbists‖ çalıĢmasında testimony-lərin 

lobbiçilərin ideologiyasını xalqa, mediyaya eyni zamanda Konqres üzvlərinə  çatdırmaq üçün 

olduqca səmərəli olduğunu qeyd edir. O qeyd edir ki, lobbiçi testimony çıxıĢına ciddi Ģəkildə 

hazırlanmalı, kütləni ələ almağı bacarmalı və kütlədə onu dinləməyə maraq yaratmalıdır. 

Lobbiçi uğur qazanmaq üçün istər formal , istərsə də qeyri formal metodların bir neçəsindən 

eyni zamanda qarĢılıqlı vəhdətdə istifadə  etməlidir. Yəni sadəcə hearinglərə qatılıb , fikrini 

çatdırmaqla o , öz istəyinə nail ola bilməyəcəkdir. 

Grass-roots,  PR,  məktub göndərmə kimi metodlar da tez –tez lobbiçilər tərəfindən istifadə 

edilir. Moore-yə görə əl ilə yazılmıĢ  qısa 2 paraqrafdan ibarət məktublar, uzun-uzadı yazılmıĢ bir 

neçə səhifəlik formal yazılmıĢ  məktublardan daha təsirlidirlər. 

Bir lobbiçinin gücü daha çox  onun arxasında dayanan kütlənin sayı, maddi gücü ölçülür. Lakin, 

bunda lobbiçinin özünün də bir sıra Ģəxsi keyfiyyətləri rol oynayır. Milbrath bir öz sözünü deyən 

güclü bir  lobbiçiyə lazım olan xüsusiyyətləri belə qeyd edir: 

―Bunun üçün lobbiçi ilk növbədə savadlı və geniĢ dünya görüĢünə sahib olmalı, siyasi və hüquqi 

sistem haqqında geniĢ biliklərə malik olmalı, bundan əlavə xalqla əlaqələr (public relations) 
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qurmağı, eyni zamanda KĠV və mediyanın gücündən öz xeyrinə istifadə etməyi bacarmalıdır‖. (6) 

Donald R. Halla görə isə, lobbiçi duyğusal həssaslıqdan uzaq, soyuqqanlı  olmalı, istənilən 

situasiyada rasional davranmağı bacarmalı, yüksək etik standartlara sahib olmalı, dəyiĢikliklərə tez 

adaptasiya olmalı və hər xarakterli insanla  təmkinlə dialoq qurmağı bacarmalıdır. 

Bütün bu keyfiyyətlərə sahib lobbiçilər hər zaman uğur qazana bilirlər. Daha çox uğur isə 

lobbiçi üçün daha çox gəlirə bərabərdir. Konqres üzvlərinin konqresdən öz istəkləri ilə ayrılaraq 

lobbi fəaliyyəti ilə məĢğul olmaqları Amerikada tez-tez rastlanan bir vəziyyətdir. Ağ Sarayın öndə 

gələn siyasətçilərindən biri olan Ed Rollins ömrü boyunca onlarca siyasi vəzifədə çalıĢsa da illik 

gəlirinin heç vaxt 75000 dollardan yuxarı olmadığını lobbicilik fəaliyyətində isə o bu gəlirin 10 

mislini qazandığını qeyd edirdi. O , 1984-ci ildə Ağ saraydan istefa edərək ayrıldı və Russo Watts 

and Rollins Ģirkətinin ortağı oldu. Onun illik gəliri bir milyon dollardan daha artıq oldu. (1) 

Amerika siyasi sistemində lobbiçilik fəaliyyətini dərindən araĢdırdıqca, lobbizmin xarici 

siyasətdə daxili siyasət qədər təsirli olmadığının Ģahidi olarıq. Çünki, daxili siyasətdə  risklərin  

daha az olması və strategiya xəttini istənilən vaxt asanlıqla dəyiĢdirmək asan olduğu halda xarici 

siyasətdə isə geriyə dönüĢ daha mürəkkəb bir prosesdir. Və düĢünülmədən atılan bir addım ABġ-ı 

hegemon fövqəldövlət olmaqdan məhrum edə bilər. Bundan baĢqa, adətən xarici siyasət qərarları ani 

olaraq krizis anında alındığına görə lobbiçilik fəaliyyətinin yaranmasına uyğun Ģərait yaranmır. 

Lakin , bütün bunlara baxmayaraq lobbi  və təzyiq qrupları ABġ xarici siyasətində də öz təsirini 

zaman-zaman göstərə bilmiĢdir. Tarixdə bunun ən böyük örnəyi kimi 1970-ci il Çilidəki seçkiləri 

göstərmək olar. Amerikan lobbiçilərinin  Çilidə Allendanın iqtidara gəlməsinin qarĢısını almaq üçün 

Beynəlxalq Telefon və Teleqraf Ģirkətinin əli ilə seçkilərə qatdığı hiylələr hamıya məlumdur. 

Xüsusilə də neft və enerji siyasətində lobbizmin rolu danılmazdır. 

Bir lobbiçinin gücü daha çox  onun arxasında dayanan kütlənin sayı, maddi gücü ölçülür. Lakin, 

bunda lobbiçinin özünün də bir sıra Ģəxsi keyfiyyətləri rol oynayır. Milbrath bir öz sözünü deyən 

güclü bir  lobbiçiyə lazım olan xüsusiyyətləri belə qeyd edir:  

―Bunun üçün lobbiçi ilk növbədə savadlı və geniĢ dünya görüĢünə sahib olmalı, siyasi və hüquqi 

sistem haqqında geniĢ biliklərə malik olmalı, bundan əlavə xalqla əlaqələr (public relations) 

qurmağı, eyni zamanda KĠV və mediyanın gücündən öz xeyrinə istifadə etməyi bacarmalıdır‖. ( 

Milbrath Vashington Lobbysits s 61) 

Donald R. Halla görə isə, lobbiçi duyğusal həssaslıqdan uzaq, soyuqqanlı  olmalı, istənilən 

situasiyada rasional davranmağı bacarmalı, yüksək etik standartlara sahib olmalı, dəyiĢikliklərə tez 

adaptasiya olmalı və hər xarakterli insanla  təmkinlə dialoq qurmağı bacarmalıdır. 

Rus tədqiqatçısı Ġrina Tolmaçeva görə lobbiçi ilk baxıĢdan güvən yaratmağı bacarmalı, mütləq 

insanlara semimi görünməlidir ki, insanlar onu özlərinə yaxın hiss etsinlər. Tədqiqatçı lobbiçinin 

eyni zamanda gəzən komputer, canlı ensiklopediya,  biznes akulası olmalı və kütləvi massa 

informasiya ilə iĢləməyi bacarmalı bir sözlə ―wolfman‖ yəni ―qurdadam‖ olmalıdı. 

Lobbiçinin sahib olmalı olmalı olduğu dörd qızıl qayda: 

 Lobbiçi əldə etdiyi informasiyalardan kortebii istifadə etməməli, o, analiz etməyi bacarmalı 

və yeri gəldiyində daha çox informasiya əldə etmək üçün öz qazandığı informasiyanı baĢqaları ilə 

mübadilə etməyi bacarmalıdır. 

 Kütlənin  inamını qazanmağı, insanlarda güvən yaratmağı bacarıb özünəəmin olmalıdır. 

 Üçüncü qızıl qayda mobillikdir. Lobbiçi daim ziyafət və kokteyllərə qatılıb göz önündə 

olmalıdır. 

 Lobbiçinin görünüĢü. Lobbiçi maraqlarını təmsil etdiyi təbəqənin bir üzvü kimi 

görünməlidir. (3) 

Bütün bu keyfiyyətlərə sahib lobbiçilər hər zaman uğur qazana bilirlər. Daha çox uğur isə 

lobbiçi üçün daha çox gəlirə bərabərdir. Konqres üzvlərinin konqresdən öz istəkləri ilə ayrılaraq 
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lobbi fəaliyyəti ilə məĢğul olmaqları Amerikada tez-tez rastlanan bir vəziyyətdir. Ağ Sarayın öndə 

gələn siyasətçilərindən biri olan Ed Rollins ömrü boyunca onlarca siyasi vəzifədə çalıĢsa da illik 

gəlirinin heç vaxt 75000 dollardan yuxarı olmadığını lobbicilik fəaliyyətində isə o bu gəlirin 10 

mislini qazandığını qeyd edirdi. O , 1984-ci ildə Ağ saraydan istefa edərək ayrıldı və Russo Watts 

and Rollins Ģirkətinin ortağı oldu. Onun illik gəliri bir milyon dollardan daha artıq oldu. (1) 

ABġ 21-ci əsrə heç bir dövlətin onunla siyasi, iqtisadi və hərbi güc baxımından yarıĢa 

bilməyəcəyi bir supergüc və rəqibsiz  hegemon dövlət vəziyyətində daxil olur. Bu, ABġ-a öz xarici 

siyasət hədəflərini formalaĢdırmaq və həyata keçirmək üçün görünülməmiĢ azadlıqlar verir. 

Məlumdur ki, ABġ-ın "onun sözünə tabe olmayanlar üçün" üçün xüsusi təzyiq vasitələri vardir. 

Dünya tarixi göstərir ki, imperiyalar onların xoĢuna gəlməyən dövlətlərə təzyiq göstərmək üçün ən 

müxtəlif siyasi vasitələrdən istifadə etmiĢlər. Lakin baĢqa imperiyalardan fərqli olaraq, BirləĢmiĢ 

ġtatlar "Ġnsan hüquq və azadlıqlarının tapdalanması‖ və ya ―demokratiyanı bərqərar etmək‖ adı ilə 

müdaxilə edir və ya lobbiçilik fəaliyyətləri vasitəsi ilə öz sözünü yeridir. 

ABġ özü hegemon fövqəldövlət statusuna malik olduğuna görə onun lobbi sistemi də 

beynəlxalq aləm üçün örnək olub, hegemonluq edir desək, yanılmarıq. Beynəlxalq arenada 

dövlətlərarası lobbizm demək olar ki, Amerika maraqlarından kənara çıxmır. 

 

 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Tayyar Arı Amerikada Siyasal Yapı Lobiler ve DıĢ politika Ocak 2000 

2. Ersa Ersan,  Kitle kandırma silahı, say. 91-94 . 

3. Ирина Толмачева, Лоббизм по-русски, Москва 2012, cт. 28-29 

4. Sardar Ziauddin and Davies, Merryl Wyn. Why Do People Hate America? New York: Dis-

information Press. 2002. 240 p. 

5. Project Syndicat - 27.XII.2010 

6. Lester Milbrath ―The Washington Lobbyists‖ Westport, Connecticut: GreenWord press 

1963, p 61 

7. William N.Chambers , W.D. Burnhem: The American Party systems,Oxford University 

Press Newyork  1967, s91-115) 

8. Michael L. Mezey ―Ġbid‖ p  256- 272. 

  



136 
 

Səbinə QULĠYEVA, 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ ENERJĠ SĠYASƏTĠNĠN ƏSAS  

MƏQSƏD VƏ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

Magistr Quliyeva Səbinənin “Azərbaycan Respublikasının enerji siyasətinin əsas məqsəd və 

istiqamətləri” adlı məqaləsində Azərbaycanın Rusiya və Türkiyə ilə sıx iqtisadi və siyasi 

əlaqələrindən, son illərdə bu dövlətlərin prezidentlərinin Azərbaycana ardıcıl səfərləri zamanı 

enerji daşıyıcıları sahəsində əməkdaşlıq məsələlərindən və marşrut seçimində texniki və iqtisadi 

şərtlər, kommersiya sərfəliliyi və siyasi amilləri nəzərə alan Azərbaycanın maraqlarından bəhs  

olunmuşdur. 

Açar sözlər: əməkdaşlıq, neft-qaz, enerji, tərəfdaşlıq, boru kəməri, enerji layihələri, 

Azərbaycan, layihə, qarşılıqlı əlaqələr, Türkiyə, inkişaf, neft, qaz, TAP, TANAP, boru-kəmər, 

Rusiya, transformasiya, proqram, neft borusu, inteqrasiya, regional, qlobal, maraq, infrastruktu, 

ixrac, qaz kəməri 

 

Sabina GULĠYEVA, 

master, Baku State University 

 

MAIN GOALS AND OBJECTIVES OF ENERGY POLICY  

OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

Master Quliyeva Sabina's article "Main Goals and Directions of the Energy Policy of the 

Republic of Azerbaijan" outlines the close economic and political relations of Azerbaijan with 

Russia and Turkey, technical and economic conditions, commercial advantages in the field of 

energy carrier cooperation and route selection during recent visits of the presidents of these states 

to Azerbaijan and the political interests of Azerbaijan. 

Keywords: cooperation, oil and gas, energy, partnership, pipeline, energy projects, Azerbaijan, 

project, mutual relations, Turkey, oil, gas, TAP, TANAP, pipeline, Russia, transformation, software, 

oil pipe, integration, regional, global, curiosity, infrastructure, export, gas pipeline 

 

Сабина КУЛИЕВА, 

магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 

В статье магистра Кулиевой Сабины «Основные цели и направления энергетической 
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Hаl-hаzırdа, qlobаl geosiyаsi sistemdə mürəkkəb və riskli vəziyyətlərə tez-tez rаst gəlinir. Bu 

proses dünyаnın müxtəlif bölgələrində qeyri-müəyyənliyə səbəb olur. Siyаsət ekspertləri bəĢəriyyətə 
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fаydа verə biləcək əməkdаĢlıq formаsının zəruriliyini qeyd edirlər. Bu bаxımdаn  Rusiyа-Türkiyə-

Аzərbаycаn əməkdаĢlıq formаtı siyаsət mütəxəssislərinin böyük ölçüdə mаrаğını cəlb edir. Bu 

dövlətlər qаrıĢıq geosiyаsi bölgədədirlər. Rusiyа və Türkiyə böyük dövlətlər olmаqlа, dünyа 

siyаsətində böyük təsir gücünə sаhibdirlər. Dünyаnın inkiĢаf etmiĢ iqtisаdi və siyаsi sistemləri ilə 

fəаl tərəfdаĢlıq kursu seçmiĢ Аzərbаycаn Respublikаsının qаzаndığı mühüm nаiliyyətlərin əsаsındа, 

ilk növbədə təməli 1994- cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən ―Əsrin müqаviləsi‖ ilə 

qoyulmuĢ yeni neft strаtegiyаsı dаyаnır. Özündə Аzərbаycаnın müstəqil dövlət mаrаqlаrını, 

beynəlxаlq və regionаl tərəfdаĢlıq normаlаrını, regionun ümumi geoiqtisаdi mənаfelərini, qаrĢılıqlı-

fаydаlı əməkdаĢlıq və s. prinsipləri əks etdirən bu strаtegiyа 2004-cü ildən bu yаnа Prezident Ġlhаm 

Əliyevin rəhbərliyi ilə müxtəlif inkiĢаf mərhələlərindən keçmiĢ, təkmilləĢdirilmiĢ və dönmədən 

həyаtа keçirilərək ölkənin dаvаmlı inkiĢаfını təmin etmiĢdir (1, s. 87). Bundаn əlаvə, Rusiyаdа və 

Аzərbаycаndа zəngin enerji ehtiyаtlаrı vаr. Bu səbəbdən də bu üç ölkənin əməkdаĢlığı regionаl və 

qlobаl miqyаsdа geosiyаsi əhəmiyyət dаĢıyır. 

ƏməkdаĢlığın yeni formаlаrının təĢəbbüskаrı olаrаq, Аzərbаycаn rəhbərliyi beynəlxаlq аləmdə 

müsbət təəssürаt yаrаtmıĢdır. Prezident Ġlhаm Əliyevin izаh etdiyi və onun fəаliyyətinə görə ciddi 

fəаliyyət göstərən əməkdаĢlıq modelləri zаmаnlа dаhа çox fаydа verir. Dünyаnın böyük 

dövlətlərinin rəhbərləri də bu həqiqəti etirаf edirlər. Bаkının təĢəbbüsü son illər Rusiyа, Аzərbаycаn, 

Türkiyə, Ġrаn, Gürcüstаn və Türkmənistаn аrаsındа əlаqələrin sürətlə inkiĢаf etdiyini və dаhа əhаtəli 

olduğunu göstərir. Bu bаxımdаn Rusiyа-Türkiyə-Аzərbаycаn iĢ əməkdаĢlığı formаtı siyаsət 

mütəxəssislərinin mаrаğını dаhа çox cəlb edir. 

Bu mаrаqlаrın səbəbi аydındır. Rusiyа və Türkiyə, Аvrаsiyаdа söz sаhibi ölkələr 

mövqesindədir. Son vаxtlаr Moskvа ilə Аnkаrа аrаsındаkı əlаqələr sürətlə inkiĢаf edir. Türkiyənin 

NАTO üzvü olmаsınа bаxmаyаrаq bu əlаqələr hərbi sаhəni də əhаtə etməyə bаĢlаdı. Bu əsаsdа 

siyаsi, mədəni, nəqliyyаt, enerji, turizm və digər mühüm sаhələrdə iki böyük ölkə аrаsındа qаrĢılıqlı 

əməkdаĢlıq inkiĢаf edir. 

Bu əməkdаĢlıq bir çox ölkələr tərəfindən qısqаnclıqlа qаrĢılаnsа dа, Аnkаrа və Moskvа 

münаsibətlərini yeni bir səviyyəyə gətirmək üçün qərаrlıdırlаr. Bu nöqtədə, Аzərbаycаn fаktorunu 

göz аrdınа аlmаq mümkün deyildir. Qeyd etmək lаzımdır ki, Аzərbаycаn iki böyük qonĢu dövlət 

аrаsındа əməkdаĢlığın inkiĢаfınа öz töhfəsini vermiĢdir. Televiziyа kаnаllаrındаn birinə etdiyi 

müsаhibə zаmаnı  Prezident Ġlhаm Əliyev, bu məzmundа öz mövqeyini belə ifаdə etmiĢdir: ''Bu gün 

dünyаnın enerji xəritəsində bir növ Rusiyа-Türkiyə-Аzərbаycаn əməkdаĢlıq formаtı yаrаnmıĢdır. Bu 

əməkdаĢlıq həm ikili, həm də üçlü plаndа böyük perspektivlərə mаlikdir'' (12). 

Prezident Ġlhаm Əliyevin bu sözləri ciddi geosiyаsi mənа dаĢıyır. Məsələnin əhəmiyyəti 

prezidentin növbəti sözlərində аydın görünür: ''Biz enerji lаyihələrini 2000-ci ilin əvvəllərində neft 

və təbii qаz boru kəmərlərinin tikintisi ilə həyаtа keçirməyə bаĢlаdıq. Çünki bаzаrа çıxmаq üçün 

infrаstruktur qurmаlıydıq. Bizim okeаnа birbаĢа girmə imkаnımız yoxdur. Rusiyа bu yаxınlаrdа bu 

istiqаmətdə аddımlаr аtdı''. 

Rusiyа ilə Türkiyənin enerji sаhəsindəki iĢ əməkdаĢlığınа Аzərbаycаn, hər zаmаn müsbət 

tərəfdən  yаnаĢır. Bu əməkdаĢlıq keçən əsrin 90-cı illərindən bəri tədricən inkiĢаf etmiĢdir. Ġki ölkə 

1997-ci ildə "Mаvi Аxın" lаyihəsini imzаlаdı (7, s. 53). 2017-ci ildə "Türk Аxını"nın təbii qаz boru 

xətti inĢааtı bаĢlаdı. Bu kontekstdə Аzərbаycаn prezidenti Ġlhаm Əliyev sözügedən müsаhibədə 

mühüm bir məqаm təyin etdi: "Rusiyа ilə Türkiyənin yüksək səviyyədə qаrĢılıqlı siyаsi fəаliyyəti bu 

lаyihənin reаllаĢmаsınа, yаxud reаllаĢmа prosedurunun sürətləndirilməsi üçün imkаn yаrаtdı. Bunа 

görə Rusiyа və Türkiyənin dostlаrı olаrаq bu lаyihəni dəstəklədik və lаyihənin аçılıĢ mərаsiminə 

qаtıldıq'' (10, s. 172). 

Аzərbаycаn, Rusiyа və Türkiyənin əməkdаĢlığınа məmnuniyyətlə dəstək verir. Аzərbаycаnın 

müstəqil enerji siyаsəti icrа edərək geosiyаsi bаxımdаn Rusiyа və Türkiyə üçün əhəmiyyətli 
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nəticələr əldə etməsi siyаsətçiləri cəlb edir. Cənub qаz dəhlizi bu bаxımdаn qeyd edilməlidir. Rusiyа 

rəhbərliyi bu lаyihənin həyаtа keçirilməsinə müsbət cаvаb verib. Lаyihənin geosiyаsi əhəmiyyətini 

vurğulаyаn dövlət bаĢçısı sözügedən müsаhibədə deyib: "Cənub qаz dəhlizi" lаyihəsi dörd müxtəlif 

mühüm lаyihəyə ev sаhibliyi edir. Lаyihənin dördündən üçü аrtıq reаllаĢdırılmıĢdır. Mаy аyındа 

Cənub Qаz Dəhlizinin rəsmi аçılıĢ mərаsimindən sonrа TАNАP lаyihəsinin аçılıĢ mərаsimi iyundа 

keçirilib. Beləcə Türkiyəyə, sonrа Аvropаyа dаhа böyük həcmdə təbii qаzçаtdırаcаğıq. Bu, həyаtа 

keçirdiyimiz siyаsətin dаvаmıdır. Çünki 2017-ci ildə Bаkıdаn Türkiyənin Ərzurum Ģəhərinə qədər 

təbii qаz boru xətti inĢа etdik və Türkiyəyə təbii qаz tədаrük etdik...'' (14). 

Аzərbаycаn qаzının Türkiyə üzərindən keçərək Аvropа bаzаrlаrınа dаĢınmаsı mövzusu uzun 

müddət mübаhisə mövzusu olmuĢdur. BаĢlаnğıcdа ġаhdəniz qаzının Türkiyə üzərindən Bolqаrıstаnа 

çаtdırılmаsını nəzərdə tutаn Nаbucco lаyihəsi düĢünülmüĢdür. АBġ və АĠ-nin dəstəyinə 

bаxmаyаrаq kifаyət qədər təchizаtçı ölkələr tərəfindən siyаsi və mаliyyə dəstəyi olmаmаsı səbəbləri 

ilə bаğlı olаrаq həyаtа keçirilə bilmədi. Enerji nаzirinin müаvini N.Аbbаsov deyib: "Nаbucco 

Türkmənistаn, Ġrаq, Ġrаn və Аzərbаycаn təbii qаzı nəzərə аlаrаq dizаyn edilmiĢdir. Аmmа həcmi 

fаydаlı deyildir. Eyni zаmаndа investisiyа mаliyyələrinin Аzərbаycаn tərəfindən hаzır qаynаqlаrdаn 

təmin edilməsi, Türkiyənin təbii qаz ehtiyаcının bir qisminin uyğun qiymət və Ģərtlərlə təmin 

edilməsi və аrdıncа Аzərbаycаn və Türkiyənin güclü siyаsi dəstəyinin olmаsı kimi səbəblər də 

üstünlük səbəbi olmuĢdur. TАNАP Türkiyə Аzərbаycаn hökumətləri tərəfindən аlternаtiv vаriаntlаr 

аrаsındа prаqmаtik və reаlist bаxımdаn ən uyğun lаyihə olаrаq görülmüĢdür‖ (13). 

TАNАP boru xətti ilə ġаh Dəniz-2 və cənubundаkı digər sаhələrində istehsаl olunаn təbii qаzın 

əvvəl Türkiyə sonrа isə Аvropа bаzаrlаrınа dаĢınаcаqdır. Аzərbаycаn qаzının TАNАP lаyihəsi 

vаsitəsilə Аvropаyа köçürülməsi qərаrı Аzərbаycаn və Türkiyə hökumətlərinin birbаĢа təĢəbbüsləri, 

siyаsi irаdəsi və ideyаlаrı ilə tаm Ģəkildə həyаtа keçirilmiĢdir. Enerji dəhlizi yа dа enerji terminаlı 

lаyihələrinin həyаtа keçirilməsində böyük investisiyаlаrа ehtiyаc olduğu qədər bu lаyihələrin böyük 

beynəlxаlq lаyihələr olmаlаrı ilə yаnаĢı siyаsi dəstəyin yаnındа dövlətin ən yüksək səviyyəsində 

diplomаtiyаnın qаtqısı olmаdаn reаllаĢdırılmаsı mümkün olmаyаn lаyihələrdir. 

TАNАP-dаn əvvəl hər iki ölkə enerji əməkdаĢlığı kontekstində BTC və BTE kimi lаyihələr 

həyаtа keçirmiĢdir. Bu lаyihələr Qərb dövlətlərinin və beynəlxаlq Ģirkətlərin, xüsusən АBġ-ın siyаsi 

və mаliyyə dəstəyi ilə ortаyа çıxmıĢdır. Hаlbuki "TАNАP lаyihəsinin yаlnız Türkiyə və 

Аzərbаycаnın mаliyyə və texniki imkаnlаrı ilə icrа ediləcək olmаsı, lаyihəni Türkiyə və Аzərbаycаn 

üzərindən reаllаĢdırılаcаq bir lаyihə mövqeyinə gətirmiĢdir. TАNАP Türkiyə və Аzərbаycаnın 

enerji nəqli mövzusundа Аvropа bаzаrlаrınа birlikdə çıxmаsı deməkdir". Аzərbаycаn 

Respublikаsının Prezidenti Əlivey TАNАP-ın təməl аtmа mərаsimində "Bu lаyihə Аzərbаycаn və 

Türkiyə iĢ birliyi lаyihəsidir. Аzərbаycаn, həmiĢə olduğu kimi, birgə müəssisə аlаrаq və bu lаyihəyə 

bаĢlаyаrаq bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürmüĢdür. Bu lаyihəni hər ikimiz də icrа edəcəyik. 

Аzərbаycаn qаynаqlаrının dünyа bаzаrlаrınа dаĢınmаsındа Türkiyə əhəmiyyətli bir trаnzit ölkə 

olаrаq önə çıxmıĢdır. Bölgədə geosiyаsi bаxımdаn əhəmiyyətli bir ölkə olаn Türkiyə ġərq və Qərb 

аrаsındа bir körpü vəziyyətindədir. Eyni zаmаndа bölgədə geostrаteji bаxımdаn dа mаrаq sаhələri 

olаn Türkiyə, Qаfqаzdа qаrdаĢ və dost Аzərbаycаnın problemlərinə tərəf olmuĢdur. Ġki ölkə аrаsındа 

siyаsi və iqtisаdi sаhələrdəki yаxınlаĢmа, eyni zаmаndа Türkiyə və Аzərbаycаnın enerji mаrаqlаrı 

bаxımındаn dа uyğun bir mühit yаrаtmıĢdır. 

Strаteji tərəfdаĢlıq edən Türkiyə və Аzərbаycаn аrаsındа enerji əməkdаĢlığı böyük təsir  

qаzаnmаğа bаĢlаmıĢ və hər iki ölkə bir sırа yeni boru xətti lаyihələri üzərində iĢ içinə girmiĢdilər. 

Аzərbаycаn neftini Аzərbаycаn, Gürcüstаn və Türkiyə üzərindən Ceyhаnа və orаdаn tаnkerlərlə 

beynəlxаlq bаzаrlаrа dаĢınmаsı təmin edən BTC (Bаkı-Tbilisi-Ceylаn) Xаm Neft Boru Kəməri və 

yenə Xəzərin ġаh Dəniz sаhəsindən çıxаrılаn qаzın Türkiyəyə dаĢınmаsını təmin edən BTE (Bаkı-

Tbilisi-Ərzurum). BTC-nin inĢаsı Ortа Аsiyа və Xəzər hövzəsinin, Cənubi Qаfqаzın və bütövlükdə 



139 
 

Аvrаsiyа bölgəsinin geosiyаsi və geoiqtisаdi vəziyyətini ciddi Ģəkildə dəyiĢdi, regionun neft 

məhsullаrını, Qərbin isə enerji ehtiyаclаrının ödənilməsini və təhlükəsiz təminаtını qismən də olsа 

ruslаrın geosiyаsi təsirindən və аsılılığındаn xilаs etdi (8, s. 91). Аzərbаycаn illərdən bəri öz neftini 

və qаzını xаrici bаzаrlаrа sərbəst çıxаrmаq аrzusu ilə yаĢаyırdı. BTC bu аrzunu, əsаsən, təmin etdi 

və bu ölkənin gələcək geosiyаsi, geoiqtisаdi və geostrаteji inkiĢаfını Rusiyаnın təsirindən аzаd etdi. 

BTC Аzərbаycаnlа yаnаĢı, Gürcüstаnın və Türkiyənin də gələcək geosiyаsi və strаteji inkiĢаfındа 

çox mühüm rol oynаdı. Kəmərlər ideyаsınа beynəlxаlq sаnksiyа verilməsi və bu ölkələrin mаrĢrut 

üzrə ―əsаs trаnzit dövlət‖ seçilməsi, nəinki təkcə onlаrın enerji təhlükəsizliyinə ciddi təsir göstərmiĢ, 

həmçinin dаxili siyаsi və iqtisаdi həyаtlаrını yаxĢılаĢdırmıĢ, onlаrа ciddi iqtisаdi, siyаsi dividentlər 

və beynəlxаlq önəm qаzаndırmıĢdır. Onlаr boru kəməri kimi bir çox mühüm lаyihələr həyаtа 

keçirmiĢlər. Ġki ölkə аrаsındа bаĢlаyаn strаteji əlаqələr TАNАP lаyihəsinin gündəmə gəlməsiylə 

birlikdə dаhа dа güclənmiĢdir (4, s. 156). 

Bölgədə təməli аtılаn BTC və BTƏ neft və qаz boru kəmərləri Аzərbаycаnın "qurucu lideri H. 

Əliyevin, Türkiyə və Аzərbаycаn аrаsındа ortаyа qoyduğu birgəlik strаtegiyаsının bir nəticəsi olаrаq 

ortаyа çıxmıĢdır". Beləcə enerji iki ölkə аrаsındа əsаs əməkdаĢlığı meydаnа gətirən əhəmiyyətli bir 

ünsür hаlınа gəlmiĢdir. Аzərbаycаn Türkiyənin enerji ehtiyаcını qаrĢılаyаn ölkə olаrаq əhəmiyyət 

qаzаnmıĢdır. Аzərbаycаn müstəqillik sonrаsındа öz neft və qаzını Rusiyа ərаzisindən kənаrdа 

beynəlxаlq bаzаrlаrа köçürməyi bаcаrаn tək ölkədir. Bu vəziyyət Xəzərdə tək mövqeyini itirmək 

istəməyən Rusiyаnı nаrаhаt etmiĢdir. Bundа Аzərbаycаnın Qərb dövlətləri və çox millətli enerji 

Ģirkətləri olаn əlаqələri də təsirli olmuĢdur. Аzərbаycаn ġərq ölkəsi olmаsınа bаxmаyаrаq Qərb ilə 

əlаqələri yаxĢı olаn, Qərb tərəfdаrı siyаsət yürüdən bir ölkədir. Rusiyаnın təsirindən xilаs olmаq 

istəyən Аzərbаycаn Qərb ilə Rusiyа аrаsındа bir tаrаzlıq qurmаğа çаlıĢаrkən eyni zаmаndа, enerji 

qаynаqlаrındаn əldə etdiyi gəlirlərlə də sürətlə inkiĢаf etməkdədir. Аzərbаycаnın neft ehtiyаtlаrı 

olduğu qədər eyni zаmаndа əhəmiyyətli təbii qаz ehtiyаtlаrınа də mаlikdir. Dünyаdа isbаt edilmiĢ 

təbii qаz ehtiyаtlаrı аrаsındа Аzərbаycаn qаzının əhəmiyyətli bir yerə sаhib olduğunu görürük (3, s. 

155). Аzərbаycаn energetikа nаzirinin müаvini Nаtiq Аbbаsov "ölkənin sübut edilmiĢ təbii qаz 

ehtiyаtının 2,6 trilyon kub metr, olаbiləcək ehtiyаtı isə 7 trilyon kub metr olduğunu" söyləyir. 

Аzərbаycаn neft və qаz ixrаcаtçısıdır. "Dünyа Bаnkının məlumаtlаrınа görə 2010-cu ilin etibаrı ilə 

neftdən əldə edilən gəlir isə ÜDM-un 3,93-ne bərаbərdir" (12). 

TАNАP Аzərbаycаn qаzının Rusiyаdаn tаmаmilə müstəqil, Türkiyə torpаqlаrı üzərində ilk dəfə 

Аvropаyа dаĢınmаsı bаxımındаn əhəmiyyət dаĢımаqdаdır. Bu vəziyyətdə "Аzərbаycаn TАNАP ilə 

birlikdə Rusiyаdаn müstəqil olаrаq lаyihə və fəаliyyət göstərmə nöqtəsində hərəkət sаhəsini dаhа dа 

geniĢləndirmiĢ olаcаq" və Аzərbаycаn TАNАP ilə ilk dəfə öz boru xətti ilə öz qаzını Türkiyə 

vаsitəsilə Аvropаyа birbаĢа sаtmаğа bаĢlаyаcаq. Аzərbаycаnın trаnzit xidməti üçün ödəmədən boru 

kəmərindən istifаdəsi Аvropаdа Аzərbаycаn qаzının qiymətini rəqаbətə gətirə bilər. Onа görə də 

Аzərbаycаn rəhbərliyi Аzərbаycаn-Аvropаyа gedən yolu və Аzərbаycаnın gələcəyinə gedən yol 

kimi tаnınır. TАNАP sаyəsində Аzərbаycаn enerji tədаrükçüsü ölkə, trаnzit ölkə (Trаns-Xəzər 

ölçüsü), öz xаricindəki sərmаyəçi ölkə kimi güclü bir rol boynunа götürmüĢ olаcаq" (2, s. 234). 

Təməl аtmа mərаsimində dаnıĢаn Ġ. Аlivey "Biz bu müqаviləni imzаlаmаqlа Аzərbаycаn 

Respublikаsı ilə dünyаnın inkiĢаf etmiĢ dövlətləri, onlаrın böyük Ģirkətləri ilə əlаqə qururuq" 

demiĢdir. Bu məzmundа TАNАP "Аzərbаycаnı həm bölgədə, həm də beynəlxаlq sаhədə etibаrlı bir 

ortаq olаrаq mövqenin güclənməsinə, həm də bir çox beynəlxаlq enerji lаyihələrini reаllаĢdırmıĢ 

təcrübəli bir ölkə olаrаq dünyаnın mаrаq mərkəzi hаlınа gəlməsini təmin edəcək". 

TАNАP lаyihəsi gələcəkdə türkmən qаzının və Qаzаxıstаn qаzının bu lаyihəyə dаxil olmаsınа 

imkаn verəcək. Bu hаldа Аzərbаycаn həm istehsаlçı ölkə həm də qаzın keçid ölkəsi mövqeyinə 

çevrilməsini imkаn verərkən, eyni zаmаndа Аvropаyа qаz köçürmə tutumunun yüksəlməsini təmin 

edəcək. Gələcəkdə TАNАP Аzərbаycаnа qаz ehtiyаtlаrını ixrаc edə biləcək yeni bаzаrlаrа çıxmаğа 
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imkаn verəcək. 

Аzərbаycаn regiondа enerji resurslаrınа mаlik olаn getdikcə güclü bir ölkə hаlınа gəldi. "Enerji 

Аzərbаycаn üçün o qədər əhəmiyyətli ki аrtıq enerji diplomаsındа bəhs edilir. Аzərbаycаn Xəzər 

dənizindən çıxаrdığı enerji resurslаrınа həm özü həm də Аvropаnın gələcəyini hаzırlаmаqdаdır". 

TАNАP bütün bu xüsusiyyətləriylə "beynəlxаlq neft və təbii qаz boru lаyihələri аrаsındа qаbаqcıl 

mövqeyində olаn bir lаyihədir". Və bu, qаz ixrаc siyаsətində Аzərbаycаnın məqsədlərinə imkаn 

yаrаdаcаqdır. 

Beləliklə, Аzərbаycаnın ―ġаhdəniz‖ yаtаğındаn çıxаrılаn təbii qаzın Аvropа bаzаrlаrınа ixrаcı 

məsələsini uzun sürən mürəkkəb proses kimi səciyyələndirmək olаr. Bu prosesin ilk mərhələsini 

―ġаhdəniz‖ qаzının 2006 - cı ildən sonrа ―Nаbukko‖ kəməri ilə nəql olunmаsı imkаnlаrının 

nəzərdən keçirilməsi və Аvropа ölkələrinin təĢəbbüsü olаrаq meydаnа çıxmıĢ bu lаyihənin 

reаllаĢdırılmаsı ilə bаğlı cəhdlər təĢkil edir. Lаkin Qərb dövlətlərinin məsuliyyəti öz üzərlərinə 

götürməkdən çəkinərək, qətiyyətsiz dаvrаnmаsı ―Nаbukko‖ lаyihəsini sonu görünməyən müzаkirə 

obyektinə çevirdi. Bunа görə də Аzərbаycаnın 2012-ci ilin iyun аyındа Türkiyə ilə TАNАP lаyihəsi 

hаqqındа müqаvilə imzаlаmаqlа təĢəbbüsü ələ аlmаsı ―Nаbukko‖ lаyihəsinin əvvəl düĢünüldüyü 

mаrĢrut üzrə həyаtа keçirilməsinin gündəlikdən çıxаrılmаsı ilə nəticələndi. Аzərbаycаn özünün 

siyаsi-iqtisаdi və geosiyаsi mаrаqlаrındаn çıxıĢ edərək,Türkiyə ilə birlikdə Qərblə əməkdаĢlığın yeni 

formаtını təklif etdi. QаrĢılıqlı mənаfelərin uzlаĢdırılmаsı nəticəsində TАNАP və onun dаvаmı kimi 

TАP lаyihəsi meydаnа çıxdı. Bununlа dа ―ġаhdəniz-2‖, CQBK, TАNАP və TАP-dаn ibаrət olаn 

―Cənub qаz dəhlizi‖ lаyihəsi formаlаĢdı. Xəzər dənizindən Ġtаliyаnın cənubunаdək 3500 km uzаnаn 

bu kəmər həm Аzərbаycаnın və Türkiyənin, həm də digər trаnzit ölkələrin və Аvropаnın enerji 

təhlükəsizliyinin təmin olunmаsı, iqtisаdi və geosiyаsi mаrаqlаrının qorunmаsı bаxımındаn strаteji 

əhəmiyyətli lаyihədir. Eyni zаmаndа, ―Cənub qаz dəhlizi‖ onа bаğlı bütün ölkələrin qаrĢılıqlı 

fаydаlı, iqtisаdi-siyаsi əməkdаĢlığının inkiĢаfınа yeni təkаn verəcək, sosiаl tərəqqisinə xidmət 

edəcək. Bütün lаyihələrin vаhid formаt və məkаn çərçivəsində həyаtа keçirilməsində Аzərbаycаn və 

Türkiyə strаteji əməkdаĢlığı həlledici əhəmiyyətə mаlikdir (13). 

Аzərbаycаn-Türkiyə-Rusiyа əməkdаĢlıq formаtının fərqli bir istiqаməti vаr. Аzərbаycаn və 

Rusiyа enerji ixrаcını həyаtа keçirən və qonĢu ölkələr kimi bir-birini tаmаmlаyаn enerji lаyihələrini 

həyаtа keçirirlər. Bu mənаdа Türk Аxını və Cənub Qаz Koridoru, rəqаbət deyil, qаrĢılıqlı 

koordinаsiyа yolu ilə Аvrаsiyаnın yeni enerji xəritəsini təĢkil edir. Bu, ən yüksək dərəcə ilə 

qiymətləndirilə bilən bir inkiĢаfdır. Eyni zаmаndа Rusiyа və Аzərbаycаn, Türkiyəni enerji 

lаyihələrində ortаq olаrаq görürlər. 

Çünki Rusiyа-Türkiyə-Аzərbаycаn əməkdаĢlıq formаtı regionаl və qlobаl miqyаsdа geosiyаsi 

və enerji-təhlükəsizlik sisteminin yаrаdılmаsınа əhəmiyyətli ölçüdə qаtqı təmin edir. Bu xüsus 

dünyа siyаsi nizаmınа müsbət istiqаmət vermənin yаnındа nəzəri olаrаq böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Çünki qаrıĢıq bir dövrdə və böyük geosiyаsi coğrаfiyаdа qаlıcı və qаrĢılıqlı fаydаlı iĢ birliyi 

nümunəsi olа biləcək əlаqələrə аid xüsus söz mövzusudur. 

Digər istiqаmətdən, Аzərbаycаn-Türkiyə-Rusiyа əməkdаĢlıq formаtı Cənubi Qаfqаzdа geosiyаsi 

mühitin sаbitləĢməsinə təkаn dа verə bilər. Ermənistаn, Ģübhəsiz əməkdаĢlıqdаn döğаn müsbət 

tərəfləri аnlаdığı üçün Аzərbаycаnlа iĢ birliyi edən Rusiyаnın öz siyаsətində müəyyən düzəliĢlər 

etməsinə çаlıĢır. Eyni zаmаndа, Belаrusа və Qаzаxıstаnа qаrĢı dа ittihаmlаr olunur. 

Qeyd etdiyimiz bu nüаnslаr Аzərbаycаn rəhbərliyinin ciddi geosiyаsi nəticələr doğurаn və çox 

sаydа ölkələrin məhsuldаr əməkdаĢlığа xidmət edən аddımlаr аtdığını təsdiqləyir. Bu görə Ġlhаm 

Əliyev, reportаjdа özündən əmin Ģəkildə bu xüsusа vurğu edir: '' Аzərbаycаn, Rusiyа və Türkiyənin 

bu istiqаmətdə səylərini birləĢdirməsi yаlnız plаnlаrımızı reаllаĢdırmаqlа məhdudlаĢmır, eyni 

zаmаndа mаrаqlаrımız istiqаmətində imkаn təmin edəcək, həmçinin enerji rezervlerimizin və 

nəqliyyаt imkаnlаrının inkiĢаfı bаxımındаn gözlənilən siyаsət mənаsınа gəlir‖ (12). 
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―Dünyаnın enerji xəritəsində аrtıq Rusiyа-Türkiyə-Аzərbаycаn əməkdаĢlıq formаtı yаrаnıb və 

bu formаt həm ikitərəfli, həm də üçtərəfli plаndа çox böyük perspektivlərə mаlikdir‖. Dövlət bаĢçısı 

Ġlhаm Əliyev bildirib: ―Neft və qаz kəmərlərinin tikintisi plаnı bаxımındаn enerji lаyihələrimizi hələ 

2000-ci illərin əvvəllərində həyаtа keçirməyə bаĢlаmıĢıq. Dünyа bаzаrlаrınа çıxmаq üçün 

infrаstruktur yаrаtmаq lаzım idi, çünki bizim аçıq okeаnа çıxıĢımız yoxdur‖. 

Ġlhаm Əliyev qeyd edib ki, Rusiyа bir müddət əvvəl bu istiqаmətdə аddımlаr аtıb: ―Uzun illər 

öncə ―Mаvi аxın‖ lаyihəsinin reаllаĢdırıldığını xаtırlаyırıq. Həmin lаyihə indi bir qədər unudulub, 

lаkin bu dа Qаrа dənizin dibi ilə Rusiyаdаn Türkiyəyə qаz kəməri tikintisi lаyihəsidir. Yəni prinsip 

etibаrilə bu il ―Türk аxını‖nın dəniz mərhələsinin аçılıĢı yeni bir Ģey deyil. Sаdəcə Rusiyа ilə 

Türkiyə аrаsındа yüksək səviyyəli qаrĢılıqlı siyаsi əməkdаĢlıq bu lаyihəni həyаtа keçirməyə və yа 

reаllаĢdırmаğı sürətləndirməyə imkаn verdi‖. Prezidentin sözlərinə görə, bu səbəbdən Аzərbаycаn 

Rusiyа və Türkiyənin dostu olаrаq bu lаyihəni аlqıĢlаdı: ―Biz bu lаyihənin аçılıĢ mərаsimində 

yüksək hökumət səviyyəsində iĢtirаk etdik‖ (5, s. 59). 

―Cənub Qаz Dəhlizi‖nə gəlincə, Ġlhаm Əliyev deyib ki, bu lаyihə rəsmi olаrаq mаy аyındа iĢə 

sаlınıb: ―Bu lаyihə dörd mühüm müstəqil lаyihəni birləĢdirir – ―ġаhdəniz‖ iri qаz-kondensаt 

yаtаğının iĢlənməsi və inteqrаsiyа olunmuĢ üç qаz borusunun tikintisi. Bu günədək bu dörd 

lаyihənin 3 seqmenti аrtıq icrа olunub‖. Dövlət bаĢçısı deyib ki, mаy аyındа ―Cənub Qаz 

Dəhlizi‖nin rəsmi аçılıĢındаn sonrа iyundа TАNАP lаyihəsinin rəsmi аçılıĢı oldu: ―Beləliklə, biz 

Türkiyə bаzаrınа, dаhа sonrа Аvropа bаzаrınа böyük həcmdə qаz nəql edəcəyik. Bu, həmçinin 

bizim siyаsətimizin dаvаmıdır, çünki 2007-ci ildə Bаkıdаn Türkiyənin Ərzurum Ģəhərinə qаz 

kəmərinın аçılıĢını etdik və biz Türkiyə bаzаrınа qаz ixrаcаtçısı olduq‖. 

―Cənub Qаz Dəhlizi‖ Аzərbаycаnа Türkiyə bаzаrınа qаz ixrаcını təxminən iki dəfə аrtırmаğа və 

Türkiyə ilə qonĢu ölkələrin bаzаrlаrınа, dаhа sonrа Qərbi Аvropаyа çıxmаğа imkаn verəcək: ―Bu 

bizə böyük qаz potensiаlımızı reаllаĢdırmаğа imkаn verəcək və büdcəyə milyаrdlаrlа dollаr vəsаit 

gətirəcək. Bu, аrtıq minlərlə, bəlkə də on minlərlə iĢ yerləri yаrаdıb. Əlbəttə ki, bu, Аvrаsiyаnın 

tаmаmilə yeni enerji xəritəsini yаrаdır. Bu istiqаmətdə Аzərbаycаn, Rusiyа və Türkiyənin birgə 

səyləri bizə nəinki plаnlаrımızı tаm Ģəkildə həyаtа keçirməyə və mаrаqlаrımızı təmin etməyə imkаn 

verəcək, eləcə də enerji ehtiyаtlаrımızın inkiĢаfı və nəqli plаnındа mükəmməl proqnozlаĢdırılаn 

siyаsətə mаlik olmаğа imkаn verəcək‖ (15). 
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Bir ölkənin iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi istehsal etdiyi və istehlak etdiyi enerji miqdarı ilə ölçülür. 

Enerji istehlakında özünü tam təmin edə bilən ölkələr yüksək enerji təchizatı təhlükəsizliyi olan 

ölkələrdir. Ġstehsal prosesinin ən əhəmiyyətli xammalı olan və enerji mövcudluğu və davamlılığını 

ifadə edən tədarük təhlükəsizliyi, ölkələrin iqtisadi inkiĢafı və və hətta milli təhlükəsizliyini əsaslı 

Ģəkildə təsir edən bir fenomendir. 

Enerji təhlükəsizliyi xüsusilə son illərdə xüsusilə yüksək neft qiymətləri və geosiyasi 

çatıĢmazlıqlar səbəbindən diqqət mərkəzində olmuĢdur. 2007-2008-ci illərdə neft qiymətlərinin qəfil 

və həddindən artıq artmasının səbəbləri 1990-2000-ci illərdə Asiya sərmayələrinin olmaması, enerji 

tələbatının artması, ucuz neft və qaz ehtiyatlarının tükənməsi və mövcud enerji resurslarının bir neçə 

qeyri-sabit ölkədə toplanması kimi faktorlar idi. (14) Enerji təchizatının təhlükəsizliyi öz Ģərtləri ilə 

hər dövrdə vacibdir. Fasiləsiz, etibarlı, ucuz, təmiz və diversifikasiya edilmiĢ mənbələrdən enerjinin 

verilməsi və səmərəli istifadəsi hər bir ölkənin təhlükəsizliyini təmin etməlidir. 

Enerji təchizatının təhlükəsizliyinə təsir edən amillər iqtisadi, siyasi və coğrafi olaraq üç əsas 

baĢlıq altında nəzərdən keçirilir. 

Enerji istehsal edən və istehlak edən ölkələr baxımından; sübut edilmiĢ və ya potensial ehtiyat 

ehtimalları və istehsalı; idxal asılılığı nisbəti, cari və potensial ticarət həcmi, gəlir, qiymət, qiymət 

dəyiĢikliyi və tələbin əvəzedilməzliyi, subsidiya və vergi endirimi və idxal və ixracda təĢviq, enerji 

ticarətində valyuta məzənnəsi, nəqliyyat və saxlama ehtimalları və xərcləri, tullantılar, istehlak 

səviyyəsində dəyiĢiklik kimi bir çox iqtisadi faktorun enerji təchizatı təhlükəsizliyi baxımından 

təsirli olduğu görülür. (8) 
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Enerji təhlükəsizliyinin dörd əsas elementlərindən biri olan və xüsusilə karbohidrogen 

yanacaqlar üçün enerji qaynağının fiziki olaraq mövcud oması və istehsal ehtiyat dərəcəsi enerji 

təchizatı təhlükəsizliyinin ən mühüm göstəricilərindən biridir. Dünyada ən yüksək qazıntı ehtiyatı 

olan ölkələr daxili ehtiyatları olmayan və idxaldan asılı olan ölkələrə nisbətən daha yüksək təchizat 

təhlükəsizliyinə malikdir. (6, s. 833-856) 

Enerji mənbəyinin ehtiyat ölçüsü həm daxili istehlak, həm də bir ölkənin ixrac gəlirləri 

baxımından enerji təminatının təhlükəsizliyini artıran bir faktdır. Ġdxalatla enerji tələbatını ödəyən 

ölkənin idxaldan asılılığı onun təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərir. Karbohidrogen ehtiyatlarının və 

xüsusilə neftin təchizat təhlükəsizliyi baxımından ən vacib səbəbi; BEA-nın 2008-ci ildəki 

məlumatlarına görə dünyada istehlak edilən neftin 50%-i nəqliyyat sektorunda istifadə olunur və 

sektorun 95%-i neftdən asılıdır və istixana qazı tullantıları karbohidrigen yanacaqlarının istifadəsi 

ilə bağlıdır. 

1970-ci illərdə, xüsusilə neft idxalında neft böhranları sayəsində asılılığını azaltmaq istəyən 

inkiĢaf etmiĢ qərb ölkələrinin bəziləri daxili bazarda həll axtarır, digərləri isə qlobal bazarda. 

Məsələn, Böyük Britaniya və Hollandiya karbohidrogen yanacaqdan idxal asılılığını azaldaraq enerji 

təhlükəsizliyini artırmaq üçün daxili resursların qaynağını tapmağa çalıĢmıĢ və ġimali dənizində 

yeni neft və təbii qaz ehtiyatları aĢkar edərək neft və təbii qaz istehsalçılarına qoĢulmuĢlar. Enerji 

yoxsulu Fransa onun hidravlik gücünə görə nüvə enerjisini seçdi və 1973-cü ildə nüvə enerjipayını 

8.1%-ə, 1990-cı ildə  isə 75.3%-ə qədər artırdı. (11) 

GeniĢləmə prosesini sürətləndirməyə çalıĢan Avropa Ġttifaqı gələcək enerji ehtiyaclarını 

qarĢılamaq üçün öz strategiyalarını inkiĢaf etdirməyə çalıĢır. ArtırılmıĢ təchizat təhlükəsizliyinin 

mühüm elementi olan idxal asılılığını azaltmaq üçün bəzi ölkələr mövcud daxili resurslarını idxal 

olunan enerji əvəzediciləri kimi istifadə etməyi seçirlər. Bir çox Avropa ölkəsi külək, günəĢ və 

geotermal kimi yenilənə bilən enerji mənbələrinə çevrilir ki, bu da iqtisadi və texnoloji maneələrə 

görə məhdudlaĢır. Dünyadakı neft qiymətlərinin artması bio-texnoloji və texnoloji inkiĢaflara 

əsaslanan yeni bir həllin ortaya çıxmasına gətirib çıxardı ki, bu da davamlı və özünü təmin edən 

iqtisadiyyatların yaranmasına səbəb olacaqdır. Enerji saxlanması qısa müddətdə elektrik kəsintisinə 

qarĢı fövqəladə idarəetmə ilə təchizat təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün effektiv bir metod hesab 

olunur. 

1970-ci illərdə və 2007-2008-ci illərdə baĢ verən neft böhranı və neft qiymətlərinin 

yüksəldilməsi və xüsusilə son illərdə qlobal istiləĢmənin ictimaiyyətin məlumatlandırılmasının 

artması təhlükəsizlik probleminin enerji təchizatı idxalından asılılığının, eləcə də iqtisadi xərclərin 

və sosial xərclərin asılılığının nəticəsidir. Yüksələn neft qiymətləri səbəbiylə yüksək idxal asılılığına 

malik olan Amerika BirləĢmiĢ ġtatları, neft idxalına daha çox pul ayırmaqla gəlirləri və sərvətlərini 

neft ixrac edən ölkələrə köçürdü və vətəndaĢlarının rifahı azaldı. (4, s.67-68) 

Enerji təhlükəsizliyini təmin etməkdə əsas qayda enerji tələbinin qarĢılanmasıdır. Bazar 

Ģəraitində qiymətlər təklif və tələbat arasındakı balansla müəyyən edilir. (2, s. 119-149) 

Enerji təhlükəsizliyində qiymət istehsalçı və istehlakçı ölkələr baxımından fərqli məna daĢıyır. 

Kömür və təbii qazla müqayisədə, neft ehtiyatları az miqdarda, daha az səmərəli, daha az paylanmıĢ 

və dünyanın müəyyən bölgələrində cəmləĢdirilib və spekulyativ qiymət artımlarına səbəb olur və 

enerji təchizatı təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərir. 

AĠ enerji təchizatı təhlükəsizliyini bazar strukturu və bazar yanaĢmaları baxımından 

qiymətləndirir. Neft və təbii qaz tədarükünün çatıĢmazlığı, enerji çatıĢmazlığından çox spekulyativ 

Ģəkildə qaldırılan enerji qiymətinə əsaslanır. 

Ġstehsalçı ölkə yüksək enerji qiymətlərinə nail olmaq üçün enerji infrastrukturunun 

investisiyalarını tamamlamalıdır. Rusiya dünyanın ən böyük təbii qaz və əhəmiyyətli neft ehtiyatları 

olan və böyük həcmli hidravlik potensialına malik olan ölkədirsə də, 1990-cı illərin əvvəllərində 
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elektrik enerjisi sektoru enerji istehsalında, ötürülməsində və yayılmasında böyük miqyaslı 

investisiyalara ehtiyac duyulduğunu bildirmiĢdir. (5, s.1-24) 

Enerji istehlakı idxalına əsaslanan bir ölkə, ilk növbədə, enerji təhlükəsizliyində yerli qaynaqlara 

müraciət edir. Enerji mənbələrinin idxal olunan mənbəyini əvəz etmək üçün yönləndirilməsi enerji 

təchizatı təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm amildir. BEA-nın statistikasına əsasən, enerji 

istehlakında ən böyük payı olan neft ən çox satılan əsas enerji qaynağıdır. (3, s. 1654-1664) 

Neft, nəqliyyat sektorunda daha az əvəzolunmazlığa malik olduğundan, bugünkü Ģəraitdə 

qiymətlərin qəfil və dəyiĢkən dalğalanmaları qarĢısında tələbin elastikliyinə təsirsiz olan enerji 

mənbəyidir. Daha vacib olanı isə iqtisadiyyatın bütün sahələrinə təsir edən enerji mənbəyi kimi 

mühüm göstərici və təchizat təhlükəsizliyi faktorudur. (1, s. 2481-2486) 

Ġstehlak səviyyəsinin dəyiĢməsi, əhalinin artımı və ya iqtisadi böyüməyə bağlı tələb artımı, 

ekoloji və təhlükəsizlik problemləri ilə alternativ enerji qaynaqları enerji təchizatl təhlükəsizliyinin 

önəmli faktorudur. Ġstehlakçı ölkələrin daxili dinamikasının təsirinə görə enerji istehlakı 

səviyyəsinin azaldılması və ya artması öz seçimi ola bilər və ya qloballaĢan dünyada bazar Ģəraiti və 

ya konyunktural səbəblərə görə ola bilər. (15) 

Tələblər dəyiĢkən olmadığı üçün enerji qiymətlərindəki artım enerjiyə tələbat səviyyəsi və 

istehlakına və nəticədə təchizat təhlükəziliyinə təsir edən önəmli faktorlardan biridir. Enerji 

istehlakında yüksək idxal asılılığı olan ölkələr qısa müddətdə müəyyən bir istehsal 

səviyyəsini/standartını qorumaq üçün enerji istehlakına müəyyən gəlirlər ayırmalıdır. 

Enerji iqtisadiyyatının ədəbiyyatında enerji istehlakının artması iqtisadi artımın göstəricisidir və 

milli gəlirin artmasıdır. Enerji istehlakı və real fərdi gəlir arasındakı iki tərəfli əlaqəni araĢdıran 

iĢlərin nəticələri enerji siyasəti yaratmaq üçün çox vacib bir məlumat mənbəyidir. 

ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələr bir tərəfdən enerji istehlakını azaldacaq, digər tərəfdən, milli gəliri 

azaltmadan məhsuldarlığı artırmaqla, enerji intensivliyini azaldacaq yeni texnologiyalara sərmayə 

qoyurlar. ĠnkiĢaf etdirilmiĢ yeni texnologiyalardan istifadə edərək, enerji istehlakı azalır və enerjiyə 

qənaət təmin edilir. 

Sənaye inqilabı və texnoloji yeniliklər istehsal artımını, nəqliyyat və kommunikasiya 

texnologiyalarının inkiĢaf etməsi beynəlxalq ticarət və istehlak səviyyəsini artırmıĢdır. Ticarətin 

həcmi artdıqca, sənayeləĢmiĢ istehsalçı ölkələrin enerji ehtiyacları istehsalın həcminə görə artmıĢdır. 

Son illərdə, xüsusilə sənayedə, xidmət sahələrində və mənzil sektorunda elektrik ehtiyaclarını 

ödəmək üçün ən təmiz fosil yanacaq kimi neft dəyiĢdirilməsi və təbii qazın istifadəsi ticarət həcmini 

əhəmiyyətli dərəcədə artırdı. Beləliklə, neftin mövcudluğu, ötürülməsi və davamlılığı baxımından 

təbii qaz enerji təhlükəsizliyi baxımından əhəmiyyətli bir ölçü təĢkil edir. 

Beynəlxalq enerji bazarları inteqrasiya edildikdən sonra enerji ticarəti artacaq və enerji 

təhlükəsizliyi gələcəkdə daha da vacib olacaqdır. Qlobal enerji bazarında ölkələr, istehsalçılar, 

istehlakçılar və tranzit ölkələri arasında enerji sahəsində əməkdaĢlığın artması enerji təchizatının 

təhlükəsizliyini artıracaqdır. Enerji bazarında bütün tərəflərə tabe olan beynəlxalq standartlar və 

qaydaların müəyyən edilməsi, enerji potensialının etibarlı məlumatlarla dəstəklənməsi və ən effektiv 

Ģəkildə istifadə edilməsi; bazarda təchizat və tələbatın balansını yaratmaq və enerji təhlükəsizliyini 

təmin etmək çox vacibdir. 

Enerji təchizatı təhlükəsizliyini iqtisadi bir termin olmasına baxmayaraq qloballaĢma ilə birlikdə 

hərbi, milli təhlükəsizlik və siyasi ölçüləri ilə də önəmli bir mövzu olmuĢdur. Enerji 

təhlükəsizliyində mövcud enerji resursunun əlçatan, sərfəli və ekoloji olmasında iqtisadi faktorlarla 

yanaĢı siyasi faktorlar da önəmlidir. Dünyada istehsal olunan enerjinin 85%-ni əhatə edən 

karbohidrogen ehtiyatlarını nəzarət altına almaq istəyən qlobal güclər arasında enerji resursları və 

texnologiyalarının bölüĢdürülməsi üçün böyük bir mübarizə gedir. Enerji ehtiyatları geopolitik 

yerləĢməsinə görə resursa sahib olan ölkəni və bütövlükdə bölgəni siyasi qeyri sabitliyə, hərbi və 
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təhlükəsizlik baxımından gərgin bir vəziyyətə salır. Terrorist fəaliyyət və hücumlar, ilk öncə, 

istehlakçı və tranzit ölkələrdə təchizat təhlükəsizliyi, istehsalçı ölkələrdə tələb təhlükəsizliyi 

baxımından  təhdid yaratmaqdadır. 

Coğrafiya tarix boyunca insan həyatını formalaĢdıran bir faktor olmuĢdur. Enerji mənbəyinin 

ölçüsü, keyfiyyəti və geoloji dərinliyi, istehlakçıya olan məsafə və strateji və geosiyasi baxımdan 

ötürülmə marĢrutu, coğrafiyanın enerjiyə olan təhlükəsizliyinə, xüsusilə karbohidrogen yanacaqlarda 

(neft, təbii qaz, kömür, nüvə (uran), biokütlə) təsir edən amillərdir. 

Enerji mənbəyində nəqliyyatın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə böyük miqyaslı 

nəqliyyat vasitəsi ilə gətirilən enerji mənbəyinə daxil olan enerji mənbəyinə uyğun olan ötürmə 

metodu və marĢrutu, iqtisadi və ötürülmə zamanı hər hansı bir qəza və ya terror hücumu nəticəsində 

ətraf mühitə ziyan vurulması baxımından vacib məsələdir. 

Enerji təhlükəsizliyi məsələsi son dərəcə çox yönlüdür. Onun obyektiv xüsusiyyətləri və 

subyektiv qavrayıĢları ölkənin fosil yanacaqları, coğrafi mövqeyi, yaĢayıĢ səviyyəsi və sosial-

iqtisadi inkiĢafı, tarixi və aktual xarici siyasi reallıqları, müvafiq infrastrukturun vəziyyəti və 

alternativ enerjinin inkiĢafı üçün təbii Ģəraitin uyğunluğundan asılıdır. Buna görə enerji 

təhlükəsizliyi probleminin xüsusiyyətləri regiondan regiona və ölkədən ölkəyə əhəmiyyətli dərəcədə 

fərqlənə bilər. Bu, AĠ-nin Üçüncü Enerji Paketi və bir çox ev təsərrüfatlarının hələ də müasir enerji 

xidmətlərinə çıxıĢı olmayan inkiĢaf etməkdə olan ölkələri həyata keçirərkən müqayisə edərkən aydın 

olur. Beynəlxalq Enerji Agentliyi (BEA) hesab edir ki, 1,4 milyard insan, yəni dünya əhalisinin 20% 

-dən çoxu elektrik enerjisindən istifadə edə bilmir. Bu insanların əksəriyyəti kənd sahələrində, 

Cənubi Saxarada yerləĢən Afrika ölkələrində, Hindistan və digər inkiĢaf etməkdə olan Asiya 

ölkələrində yaĢayır. 

Ən nüfuzlu proqnozların (7, 12,13) sintezinə əsasən qlobal yanacaq-enerji kompleksinin 2030-

2035-ci ilə qədər təsviri belədir. 

Sənaye istehsalının artımının və dövlət maliyyələĢməsi sahəsində struktur problemlərinin və 

"qızıl milyard" ölkələrinin yaĢadığı kredit sektorunun bugünkü mərhələdə yavaĢlamasına 

baxmayaraq, enerji istehlakı və ilkin enerji resurslarına qlobal miqyasda tələbat çox yüksək dərəcədə 

artacaqdır. Artımın "mühərriki" əhalinin sayının artması və "inkiĢaf" kimi təsnif olunan ölkələrdə 

(ġərq, Cənub-ġərqi və Mərkəzi Asiya, Yaxın ġərq və Latın Amerikası bölgələri) iqtisadi artım 

sürətinin artması olacaqdır. Bu proseslər inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin əhalisinin istehlak 

standartlarının tədricən hazırlanmıĢ sənaye və post-sənaye ictimaiyyətinin böhran öncəsi 

standartlarına yaxınlaĢması ilə müĢayiət olunacaqdır. Müasir Qərb istehlakçı mədəniyyətinin əsasını 

enerji (daha doğrusu ucuz və əlveriĢli neft) hesab etdiyini nəzərə alsaq, "yaxĢılıq coğrafiyasında" 

dəyiĢiklik ilə "dünya enerji istehlakı xəritəsi" də dəyiĢəcəkdir. Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının üzvü 

olmayan inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə yalnız əsas istehsal mərkəzləri deyil, eyni zamanda ən 

böyük istehlak mərkəzləri Avropa və ġimali Amerikanı kənara itələyən tədricən hərəkət edəcəkdir. 

Yaxın ġərq regionu istehsalda liderliyini möhkəmləndirəcək, ġərq və Cənub-Ģərqi Asiya regionu isə 

əhəmiyyətli böyümə potensialını saxlamaqla istehlakda lider mövqe tutacaq. 

Alternativ enerji mənbələrinin payı artacaq, baxmayaraq ki, enerji istehlakının strukturu inqilabi 

dəyiĢikliklərə məruz qalmayacaq. Mühafizəkar ssenarilərə görə, qlobal "enerji nisbəti" əsasən 

karbohidrogen xammallarından ibarətdir və təxminən buna bənzəyir: neft - 28%, təbii qaz - 25%, 

kömür - 22%, bərpa olunan enerji mənbələri (RES) - 18% NPP - 7%. ĠnkiĢaf üçün ciddi bir təkan 

elektrik enerjisi alacaq. 

Beləliklə, enerji təhlükəsizliyi problemi siyasi, geosiyasi, sosial-iqtisadi, ekoloji, elmi, texniki, 

humanitar, mədəni və hətta "dəyər-sivilizasiyalı" ölçülərə malikdir. Enerji təhlükəsizliyinin 

problemləri sahəsində bu elementləri müəyyən etmək mümkündür: 

 məhdud neft ehtiyatları və digər qaz yanacaqları (sözdə "neft pik" problemi); 
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 xarici enerji mənbələrindən asılılıq; 

 geosiyasi ölçünün artan əhəmiyyəti; 

 bir sıra inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin (Çin, Hindistan və s.) Sürətlə inkiĢaf edən enerji 

ehtiyacları ilə birləĢən "Enerji yoxsulluğu"; 

 ətraf mühit, xüsusilə iqlim məsələləri; 

 bərpa olunan enerji və alternativ yanacaqların inkiĢaf perspektivləri; 

 iqtisadi məqsədəuyğunluq və dünya əhalisinin böyüməsi arasındakı ziddiyyət. 

Məhdud neft ehtiyatları və daha az dərəcədə baĢqa növ qazıntı yanacaqları ("neft zirvəsi" 

problemi) müasir beynəlxalq münasibətlər, dünya ölkələrinin iqtisadi və elmi-texniki inkiĢaf yoluna 

böyük təsir göstərir. 

Qlobal kontekstdə karbohidrogenlərin məhdud resurslarına aid olan təhdidlərin və dilemmaların 

spektri çox geniĢdir. Bu, dünya iqtisadiyyatının müasir modeli və beynəlxalq münasibətlərdəki ucuz 

neft amilinin əsas amilidir. Məsələn, karbohidrogenlərin qiymətlərində artım yanacaq xərclərinin 

artmasına gətirib çıxarır, yəni məhsulun son qiymətinə daxil olan nəqliyyat xərclərinin artması 

deməkdir. 

Nəticədə, bu bir tərəfdən əlveriĢli qiymətlərlə fasiləsiz elektrik təchizatı təmin etmək və digər 

müvafiq elmi və texniki fəaliyyətləri stimullaĢdırmaq məqsədi ilə dövlətlərin, hərbi-siyasi blokların 

və inteqrasiya birliklərinin siyasi, iqtisadi və diplomatik səylərinin intensivləĢməsinə gətirib çıxarır. 

Ġkincisi isə daha az vacibdir. 

Bu gün araĢdırılmıĢ enerji resursları 40 ildən artıq bir zamanda tələbatı təmin etmək üçün 

kifayətdir. (13) Təbii qaz potensialı daha da böyükdür: yalnız təsdiq edilmiĢ ehtiyatlar 180 trilyon 

kubmetrdən çoxdur. Bu məbləğ cari istehsal dərəcələrində 60 ildən artıqdır. Lakin bu günə qədər 

mövcud ehtiyatların tələbatın proqnozlaĢdırılan artımını ödəmək üçün kifayət qədər tez inkiĢaf 

edəcəyinə dair heç bir güvən yoxdur. Mövcud sahələrdə istehsalın azalması 6,7% təĢkil edir. 

Uzunmüddətli perspektivdə bu tendensiya əmanətlərin orta həcminin azalması və istehsal 

həcmlərinin 8,5% azalması ilə davam edəcəkdir. Bununla yanaĢı, dəniz yataqları kimi getdikcə çətin 

istehsal Ģərtləri olan yataqların istismara verilməsi nəticəsində istehsal vahidinə xərclərin artması 

tendensiyası olmuĢdur. 

Enerji sektorunun 2030-cu ilədək olan dövrdə yatırdığı investisiyaların ümumi ehtiyacları 

təxminən 17 trilyon dollar və ya təxminən ilə 350 milyard dollar olaraq təxmin edilir. (13) Eyni 

zamanda qlobal iqtisadi böhran qlobal enerji balansının çatıĢmazlığına səbəb ola bilər. Kredit 

böhranı, yeni əmanətlərin inkiĢaf etdirilməsi üçün vəsaitlərin yığılmasını çətinləĢdirəcəkdir: 

Qazprom da daxil olmaqla, əksər neft-qaz Ģirkətləri artıq investisiya proqramlarını kəsmiĢlər. Ancaq 

qlobal iqtisadi böhran, əlbəttə ki, karbohidrogenlərə olan tələbatın azalmasına səbəb olmayacaq, 

ancaq onun artım templərini azaldacaq. Bu vəziyyətdə dünya tezliklə istehsal gücü çatıĢmazlığı ilə 

qarĢılaĢa bilər. 

Neft və qaz ehtiyatlarının "tükənməzliyi" problemi onların fiziki həcmlərinin 

məhdudlaĢdırılması ilə deyil, texnologiyanın inkiĢaf səviyyəsinə görə, iqtisadi cəhətdən əlveriĢli bir 

xərclərlə onların bərpa edilə biləcəyini müəyyənləĢdirir. Ən əhəmiyyətlisi neftin həcmi deyil, 

əlçatan ucuz neftin həcmidir. 

Göründüyü kimi, ucuz neft məsələsi və onun əldə edilməsi beynəlxalq əlaqələrin inkiĢaf edən 

sisteminin sistem yaradan amillərindən biri olmaya davam edəcək və nəzərdən keçirildiyi dövrdə 

daha da vacib olacaqdır. Yeganə bu fərqlə ki, yeni oyunçular onu idarə etmək üçün mübarizəyə 

qoĢulacaq. 

Neft və digər karbohidrogen ehtiyatlarının çatıĢmazlığı xarici enerji mənbələrindən asılı olaraq 

"ağırlaĢır". Neft və qaz ehtiyatları çox qeyri-bərabər paylanır. Dünyanın təsdiq edilmiĢ neft 

ehtiyatlarının 61%-i Yaxın ġərqdədir, dünyanın qaz ehtiyatlarının 56%-i Rusiyaya, Ġrana və Qətərə 
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məxsusdur. Avropa ölkələri (Rusiya və MDB ölkələri istisna olmaqla) dünyanın təsdiq edilmiĢ neft 

ehtiyatlarının yalnız 1,4%-inə və qazın 3.2%-nə sahibdir. 2035-ci ilə qədər neft üçün idxal 

mənbələrinin konsentrasiyalarında artım proqnozlaĢdırılır: istehsal artımının 90%-i Yaxın ġərq 

ölkələri və daha az dərəcədə ġimali Amerika tərəfindən təmin ediləcək. 

Birincidən fərqli olaraq, bu aspekt iqtisadi deyil, siyasi komponent tərəfindən üstünlük təĢkil 

edir. Dünyanın müxtəlif ölkələrindəki karbohidrogen ehtiyatlarının qeyri-bərabər paylanması əsas 

istehlak mərkəzlərinin əsas istehsal mərkəzlərindən uzaq olması ilə daha da ağırlaĢır. 

Əvvəlki nəticələrə görə, "enerji motivləri" nin xarici siyasətin formalaĢmasına təsir göstərməsi 

və fərdi ölkələrin və bölgələrin yanacaq-energetika sənayesinə təsirləri baxımından geosiyasi 

ölçülərin əhəmiyyəti artır. 

Onilliklər ərzində ABġ, dünyanın "enerji əhəmiyyətli" bölgələrində hərbi varlığını təmin etmək 

üçün böyük miqdarda pul sərmayə edir. Bununla belə, son illərdə digər böyük dövlətlərin enerji 

məqsədlərinə nail olmaq üçün də hərbi xərcləri artırmaq və beynəlxalq mübahisələrə cəlb olmaq 

məcburiyyətində olduqları müĢahidə edilə bilər. Nümunə kimi Yaxın ġərq və Afrikanın "enerji 

zəngin" dövlətlərində Pekin, Tokio, Dehli və Seulun aktivləĢməsini göstərə bilərik. 

Enerji resurslarına çıxıĢ üçün diplomatik mübarizənin "əsas qüvvələrindən" biri inkiĢaf etməkdə 

olan bir sıra ölkələrin (Çin, Hindistan və s.) sürətlə artan ehtiyacları ilə birlikdə davam edən "enerji 

yoxsulluğu"dur. 

Enerji resurslarına nəzarət etmək istəyi yalnız rəqabət üstünlüyünə malik olmaq istəyi ilə deyil, 

milli iqtisadiyyatların da təcili ehtiyaclarına bağlıdır. Birinci baxıĢda həm inkiĢaf etmiĢ, həm də 

inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə bu ehtiyaclar istehsal və istehlakın adekvat artım tempinə təmin 

etməkdən ibarətdir. Ancaq bu məqsədlərin bu xarici bənzərliyi aldadıcıdır. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə 

iqtisadi artımın enerji intensivliyi olduqca aĢağıdır və yaxın gələcəkdə bu, sıfır ola bilər. ĠnkiĢaf 

etməkdə olan ölkələrdə demoqrafik və iqtisadi artım tempi o qədər böyükdür ki, artan enerji 

ehtiyacları və onları təmin etmək məqsədi ilə diplomatik fəaliyyətin intensivləĢdirilməsi nəzərdən 

keçirilmiĢ dövrdə beynəlxalq əlaqələrin sistemli amillərindən birinə çevrilə bilməz. Bu baxımdan, 

Çin, Hindistan, Braziliya və bir sıra digər ölkələrin inkiĢaf edən iqtisadiyyatları əhalinin rifahının 

yüksəlməsi nisbətinə görə əhalinin gözləntilərinin artması ilə qarĢılaĢa bilər. 

Ekoloji, xüsusilə iqlim, son illərdə yaĢanan problemlər, beynəlxalq gündəmdə böyük siyasi və 

iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, "ekoloji və ya iqlim motivi" yalnız müvafiq elitaların siyasi və iqtisadi 

qərarlarında deyil, yüz milyonlarla insanın gündəlik həyat tərzində də daha aydın görünür. 

Hökumətlərin artan Ģüurundan irəli gələrək, qlobal istiləĢməni nəzərə almadan alternativ enerji 

mənbələrinin inkiĢafı iqtisadi fəaliyyətin son dərəcə perspektivli bir sahəsidir və digər məsələlərlə 

yanaĢı, əhəmiyyətli siyasi, texnoloji, hərbi texnika vəd edir. Baxılan dövrdə alternativ enerji 

texnoloji yarıĢın mühüm elementi və qlobal rəqabət qabiliyyətinin əsas amillərindən biri olacaqdır. 

Hal-hazırda, bir və ya bir baĢqa enerji qaynağının ekoloji cəhətdən təmiz olması artıq iqtisadi bir 

kateqoriya halına gəlmiĢdir və bu səbəbdən bərpa olunan enerji və qeyri-ənənəvi yanacaqların 

inkiĢaf perspektivləri xüsusi diqqətə layiqdir. 

Texnologiyanın enerjiyə olan təsirini qiymətləndirmək çətindir və elmi-texniki aspektin 

öyrənilməsi zəruridir və proqnozlaĢdırmanın ən vacib elementlərindən biridir. (9) 

Fukusimadan sonra ən perspektivli sahələrdən biri hələ də nüvə enerjisinin inkiĢafıdır. 

Nüvə enerjisi digər məsələlərlə yanaĢı BMT Ġqlim DəyiĢikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının 

himayəsi altında qlobal iqlim siyasəti və beynəlxalq danıĢıqlar baxımından çox əhəmiyyətli 

potensiala malikdir. ĠnkiĢaf etmiĢ və inkiĢaf etməkdə olan ölkələr arasında "tarixi inkiĢaf modelləri" 

və aĢağı karbon texnologiyaları əsasında yanacaq-enerji kompleksinin qurulmasının alternativ 

yolları arasında müzakirə zamanı atom enerjisi bahalaĢma məsələsinə kompromis həlli ola bilər. 
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Digər aĢağı karbonlu texnologiyalar və alternativ enerji növləri yüksək həddə inkiĢaf edir: hibrid 

avtomobil və elektrik vasitələri, günəĢ, külək, geotermal, bioenerji, gelgit enerji. Ənənəvi olmayan 

karbohidrogenlərin istehsalında və qaz nəqlində texnologiyanın əhəmiyyəti vacibdir. Gəlir və 

xərclərin dinamikası baxımından, külək enerjisi bu gün ən perspektivli olaraq tanınır. 

Gələcək perspektiv olaraq avtomobil yanacağı və karbon dioksid emissiyalarının azaldılması 

hədəflərinə artan qlobal tələbat nəzərə alınmaqla, süni Ģəkildə artan fotosintetik yosunlardan enerji 

istehsalı vurğulanmalıdır. Bu xammalın rəqabət üstünlükləri arasında ətraf mühitə uyğunluq və yeni 

infrastrukturun yaradılmasına investisiya qoymadan istifadə etmək daxildir. Bioyanacaqların digər 

qaynaqları ilə müqayisədə, yosunların yetiĢdirilməsi əkin sahələrinin istifadəsini tələb etmir və buna 

görə də qida istehsalına mənfi təsir göstərməyəcəkdir. Hal-hazırda böyük beynəlxalq özəl kapital 

keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil olub, növbəti on il ərzində məqsəd yosun yanacaqlarının 

kommersiya istehsalını qurmaqdır. 

Aydındır ki, enerjinin özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri texnologiyanın həlledici rol 

oynamasıdır, ona görə orta və uzun müddətli hər hansı bir proqnoz əsas rol oynayan oyun "texnoloji 

irəliləyiĢin" mümkünlüyü nəzərə alınmasını tələb edir. 

Ġndi planetdəki mövcud əhali artım sürətində və istehlakçı standartlarının daha da artması ilə 

insanlığın enerji ehtiyaclarını necə ödəyəcəyi sualı ortaya çıxır. Göründüyü kimi, bu suala cavab çox 

mürəkkəb ola bilər. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, növbəti 20 il ərzində enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin 

qlobal gündəmdə artan əhəmiyyətini gözləmək olar. (10) 
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“BREKSĠT” FENOMENĠ VƏ SƏBƏBLƏRĠ 

Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqına üzv olmasından bəri ölkə daxilində ittifaqa meyilli 

şəxslərin və avroskeptiklərin daim mübahisədə olması, həmçinin, mövcud tarixi şərait Breksit 

prosesini labüd hadisəyə çevirdi.  Breksit fenomeninin baş verməsinə səbəb kimi Böyük Britaniya 

xalqının Avropa İttifaqına skeptik yanaşması və birliyi suverenliyi məhdudlaşdıran bir qurum kimi 

görməsi, ölkə daxilində milliyyətçi qrupların fəallaşması, son dövrlərdə iqtisadi arqumentlərinin 

çoxalması, Avropaya, həmçinin Böyük Britaniyaya olan böyük miqrant axınını göstərmək olar. 
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ФЕНОМЕН БРЕКСИТА И ЕГО ПРИЧИНЫ 

С тех пор как Великобритания стала членом Европейского союза, существующие 

исторические условия, постоянная борьба проевропейцев и склонность индивидов к союзу 

превратила процесс Брексит в неизбежное событие. К причинам происхождения феномена 

Брексит можно отнести следующие факторы:  скептическое отношение Британцев к 

Европейскому союзу, принятие его как института, ограничивающего суверенитет народа, 

активизация националистических групп внутри страны, возрастание  экономических 

аргументов в последнее время, а также  большой поток мигрантов в Европу и 

Великобританию. 
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BREXIT PHENOMENON AND ITS CAUSES 

The continuous internal confrontation between pro-union people and eurosceptics since the ad-

mission of GB to the EU, also current historical conditions made Brexit unavoidable. Sceptict atti-

tudes of the British towards the EU, its reputation as a scrape against souverenity, livening up na-

tionalist groups inside the country, increase in economic arguements through last days, enormous 

flow of migrants to Europe and to the GB are among reasons engendered the phenomenon of Brexit. 

Key words: Brexit, UK, European Union, migration, referendum 

 

Avropa Ġttifaqının ilkin təməllərinin qoyulduğu dövrdən artıq 70 ilə yaxın bir müddət keçir. Bu 

dövr ərzində Avropa həm özünə, həm də dünyaya bir çox dəyərlər qazandırmağı bacarmıĢ, dünyanın 

ən böyük siyasi, iqtisadi bloku kimi regional və qlobal müstəvidə dövlətlərarası münasibətlər 

sisteminə müsbət təsir göstərmiĢ, qloballaĢan dünyanın əməkdaĢlıq və inteqrasiya ruhuna 

köklənməsində oynadığı ciddi rol oynamıĢdır. Avropa Ġttifaqına aparan yolda düĢünülən və tədricən 

realizə edilən inteqrasiya və birgəyaĢayıĢ modelləri qısa zaman ərzində ümumdünya inteqrasiyasının 

ən uğurlu presedenti kimi görülməyə baĢlanmıĢdı. Lakin hazırda Ġttifaq daxilində baĢ qaldıran 

çoxsaylı problemlər, dezinteqrasiya meyilləri Avropa Ġttifaqının qlobal miqyasda ideal nümunə 

obrazına xələl gətirməkdədir. 
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Breksit (Brexit) sözü "Britain'' (Britaniya) və "Exit'' (çıxıĢ) sözlərinin birləĢməsindən yaranıb və 

Böyük Britaniyanın Avropa Ġttifaqından ayrılması prosesini adlandırmaq üçün istifadə olunur. 

Avropa Ġttifaqı ideyası Ġkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropada iqtisadi əməkdaĢlığı təmin 

edərək gələcəkdə baĢ verə biləcək müharibələrdən qorunmaq məqsədi ilə 1951-ci ildə Avropa 

Kömür və Polad Birliyinin yaradılması ilə təĢəkkül tapmıĢdır. 

―Soyuq müharibə‖nin davam etdiyi bir dövrdə 1957-ci ildə qurucu dövlətlər Roma müqaviləsini 

imzalamağa nail ola bildi. Adıçəkilən müqaviləyə əsasən, Avropa Ġqtisadi Birliyinin yaradılması, 

üzv dövlətlər arasında gömrük rüsumlarının ləğv edilməsi, xidmətlərin, məhsulların və insanların 

azad hərəkətinin təmin edilməsi, və digər vahid iqtisadi və siyasi qurumların yaradılması qərara 

alınmıĢdı. Bunun məntiqi davamı kimi, 1958-ci il yanvarın 1-dən etibarən Avropa Ġqtisadi Birliyi 

(AĠB) yaradıldı. (14) 

Avropada sülhü, təhlükəsizliyi və azadlıqları qoruyacaq ―Vahid Avropa‖ ideyasını Britaniyanın 

həmin dövrdəki baĢ naziri Uinston Çörçil dəstəkləsə də, ittifaq yaradılarkən dövlət qurucu üzv kimi 

iĢtirakdan imtina etmiĢdi. Ġqtisadiyyatında zəifləmələrin baĢ verməsi, Fransa və Almaniyanın güclü 

alyans formalaĢdırması Böyük Britaniynın fikirlərində dəyiĢiklik etdi və birliyə üzv olmaq istəyini 

bildirdi. Ancaq Britaniyanın AĠB-ə qoĢulmaq istəyi Fransa Prezidenti ġarl de Qoll tərəfindən iki 

dəfə veto edildi. Bəziləri bunun səbəbinin tarixi ingilis-fransız düĢmənçiliyinə bağlı olduğunu, 

bəziləri isə ġarl de Qollun Britaniyanı BirləĢmiĢ ġtatların Avropada yerləĢən müttəfiqi kimi 

düĢündüyünü söyləyir. Ancaq əsas arqument bundan ibarət idi ki, ġarl de Qoll Britaniyanın 

üzvlüyünün Parisin nüfuzunu azaldacağından çəkinirdi (13). Yalnız ġarl de Qoll hakimiyyətdən 

getdikdən sonra 1973-cü ildə Britaniyanın AĠB-ə üzvlüyünə icazə verildi və 1975-ci ildə bununla 

bağlı olaraq adada referendum keçirildi. Marqaret Tetçerin üzvü olduğu Mühafizəkarlar Partiyasının 

da dəstəklədiyi referendum əhalinin 67%-nin səs verməsi ilə legitimliyini qazandı. (12, s74) 

Bundan sonrakı dövrlərdə tez-tez Britaniya və AĠ arasında bir sıra məsələlərə fərqli baxıĢlar 

müĢahidə edilmiĢdi. Hətta 1983-cü ildə Leyborist Partiyasının lideri MiĢel Fut "Britaniya üçün yeni 

ümid''(6) adlı manifestində Krallığın AĠB-dən çıxması üçün danıĢıqlara baĢlayacağına söz vermiĢdi. 

Ancaq onun seçkilərdə məğlub olması bu fikri müvəqqəti olaraq ortadan qaldırdı. 

1992-ci ildə Avropa  Ġttifaqında inteqrasiyanın daha da dərinləĢməsinə təkan verəcək Maastrixt 

Müqaviləsinin imzalanması Britaniyanın qurumdan çıxma məsələsini yenidən gündəmə gətirdi. 

Müqaviləyə əsasən, AĠB-ə üzv ölkələrdə pul vahidi – avro tədavülə buraxılacaqdı. Amma, bundan 

sonrakı dövr ərzində Böyük Britaniya nəinki milli valyutasını qoruyub saxladı, hətta ġengen zonası 

ilə bağlı Brüsseldən güzəĢtlər tələb edərək Ġttifaqda üzvlüyünü davam etdirdi. Qısaca, Britaniyanın 

Avropa Ġttifaqına üzv olması iqtisadi fayda səbəbindən baĢ vermiĢ, bugünə kimi də belə davam 

etmiĢdir. Britaniya siyasi inteqrasiyaya cəhd etməmiĢ, həmiĢə öz suverenliyini Brüsselə ötürməkdə 

istəksiz olmuĢdur. Bunun nəticəsində Avrozona və ġengen zonasından kənarda qalmaq qərarını 

almıĢdır. (6) 

Breksit Böyük Britaniyadakı avroskeptik və populist siyasətçilərin ölkənin AĠ-dən çıxıĢını ideya 

kimi siyasi arenada aktuallaĢdırılmasının nəticəsidir. Bu proses isə qısa bir müddətdə dünyanın 

diqqətini Böyük Britaniyaya yönəltdi. Əslində ölkədə AĠ üzvlüyünün sorğulanması ilk deyildir, 

ancaq bu dəfə vəziyyət fərqli idi. Belə ki, 2013-cü ildə Britaniyadakı mövcud durumdan narazarazı 

olan elektoratın səsini qazanmaq xatirinə 2015-ci il parlament seçkilərində yenidən seçiləcəyi 

təqdirdə baĢ nazir D.Kameron bütün Krallıq ərazisində 2017-ci ilin sonunadək Britaniyanın Ġttifaq 

daxilində qalması və ya onu tərk etməsi ilə bağlı referendumun keçiriləcəyinə söz verdi. (7) 2015-ci 

7 may tarixində keçirilən parlament seçkisinin nəticələrinə görə parlanmentdə 650 nəfərlik yerdən 

325-ni qazanaraq Mühafizəkar partiyası qalib gəldi. Beləliklə, David Kameron 2013-cü ildə verdiyi 

vədi yerinə gətirmək üçün referendumun keçirilməsinə məcbur oldu. (1) 

Ġttifaqın yaxın tarixinə diqqət etsək və Qrenlandiya prosesini nəzərə almasaq, görərik ki, bu 
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günədək üzv ölkələrdən hər hansı birinin ittifaqı tərk etməsi hadisəsi ilk dəfə baĢ 

verirdi.  Referendum 23 iyun 2016-cı il tarixinə təyin olunmuĢdu. Səsvermə bülletenində 

vətəndaĢlar bir suala – ―BirləĢmiĢ Krallıq Avropa Ġttifaqından ayrılsın? Bəli və ya Xeyr‖ cavab 

verməli idi. BirləĢmiĢ Krallığın Seçki Komissiyası tərəfidən açıqlanan nəticələrə görə seçicilərin 

51,9%-ı Avropa Ġttifaqından çıxması leyhinə səs vermiĢlər. Referendumda seçici aktivliyi 72,2% 

oldu. Krallığın regionlarında səsvermə nəticələri fərqli oldu. London, ġotlandiya və ġimali Ġrlandiya 

regionları Avropa Ġttifaqında qalmağa qərar verdilər. Ancaq ölkənin digər bütün regionların (ġərqi 

Midland, ġərq, ġimal ġərq, ġimal Qərb, Cənub ġərq, Cənub Qərb&Qibraltar, Uels, Qərbi Midland, 

YorkĢire&Humber) ümumi nəticələri Breksitin lehinə idi.(8) 

Referendumun nəticələri elan olunana qədər vətəndaĢların Breksitin lehinə səs verməsi 

gözlənilmirdi. Keçirilən anket sorğularında AĠ tərəfdarları ilə birlikdən çıxma tərəfdarları arasında 

çox az fərq olduğu bildirilmiĢdir. Ən məĢhur 3 firmanın anket nəticələrində bunu görmək olar. 

Birinci olaraq, YouGov Ģirkətinin 29 mart-4 aprel 2016-cı il apardığı anketə görə AĠ-də qalma 

tərəfdarları 39%, çıxma tərəfdarları 38%, qərarsızların sayı isə 18% idi. Ġkincisi, ĠCM Ģirkətinin 1-3 

aprel 2016-cı il tarixlərində apardığı anket nəticələrinə görə AĠ-də qalma tərəfdarları 44%, çıxma 

tərəfdarları 43%, qərarsızların sayı isə 13% idi. Son olaraq, BMG Research Ģirkətinin 24-29 mart 

2016-cı il tarixlərində apardığı anket nəticələrinə görə AĠ-də qalma tərəfdarları 41%, çıxma 

tərəfdarları 45%, qərarsızların sayı isə 14% idi. Anketlərin nəticələrini analiz etdikdə görürük ki, 

referendumun taleyini qərarsız seçicilər həll edib. Nəticədə kiçik fərqlə Breksit tərəfdarları qalib. 

Hüquqi baxımdan 1 dekabr 2009-cu ildə qüvvəyə minən Lissabon müqaviləsinin 49-cu maddəsi 

ilə üzv ölkələrin öz istəyinə görə Avropa Ġttifaqından ayrılması imkanı gətirilmiĢdir. Avropa Ġttifaqı 

müqaviləsinin 50-ci maddəsində bu hüquq belə yazılmıĢdır: 

1. Hər bir üzv dövlət öz konstitusiya qanunlarına uyğun olaraq Avropa Ġttifaqından çıxmaq 

qərarı verə bilər. 

2. Birliyi tərk etmək qərarı alan üzv dövlət, istəyini Avropa Ġttifaqı ġurasına bildirir. Birlik, 

həmin dövlətlə Avropa Ġttifaqı ġurası tərəfindən müəyyənləĢdirilən prinsiplər altında bu dövlətin 

birlik ilə gələcək əlaqələrinin çərçivəsini diqqətə alaraq birlikdən çıxmaqla bağlı qaydaları 

müəyyənləĢdirən bir müqavilə müzakirəsi aparır və həmin müqavilə imzalanır. Bu müqavilə Avropa 

Ġttifaqının Mexanizmləri haqqında müqavilənin 218-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq 

müzakirə edilir. Müqavilə, birlik adına Avropa Parlamentinin razılığını aldıqdan sonra ġura 

tərəfindən qəbul edilir. 

3. Müqavilələrin qeyd olunan dövlətə tətbiq olunması və dövlətin AĠ-ni tərk etməsi birliyi tərk 

etmə haqqında müqavilənin qüvvəyə girdiyi tarixdə, bunun reallaĢmaması halında isə Avropa 

Ġttifaqı ġurasında səs çoxluğu ilə müddəti uzadılmadığı təqdirdə 2-ci bənddə bildirilən bəyanatdan 

sonra iki il sonra sona çatar. (15) 

Bəs ölkənin çətinliklə daxil olduğu, bir çox Avropa dövləti və bütün dünya üçün yarım əsrdən 

çox cazibə mərkəzi görünən Avropa Ġttifaqından çıxmasına nə səbəb oldu? Səbəbləri sistemli Ģəkildə 

aĢağıdakı kimi təsnifatlandırmaq olar: 

– Suverenlik məsələsi – Digər üzv dövlətlər kimi Böyük Britaniya da Lissabon Müqaviləsinə 

uyğun olaraq bir sıra səlahiyyətlərini Brüsselə təhvil vermiĢdir. Breksit tərəfdarlarının ən çox 

istifadə etdiyi arqumentlərdən biri, hətta bəlkə birincisi ittifaqdan asılılığı azaltma, bununla da 

ölkənin suverenliyinin və müstəqilliyinin yenidən gücləndirilməsidir. Onlar düĢünürlər ki, Avropa 

Ġttifaqının qəbul etdiyi qanun və qərarlar Britaniyanın suveren dövlət olmasına imkan vermir. (3) 

Britaniya ittifaqa üzv olarkən 1972-ci ildə Avropa Birlikləri Aktını (European Communities 

Act) imzalamıĢdır. Bu akta görə, BirləĢmiĢ Krallıq ən qısa zamanda mili hüququnu Avropa Ġttifaqı 

hüququna uyğunlaĢdırmalıdır. (4) Təxmini hesablamalara görə, Britaniya qanunlarının 14-17%-i AĠ-

yə üzv olduğu üçün mövcuddur gəlir. Eyni zamanda, hökumətin təxminlərinə görə, Britaniyanın 
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qəbul etdiyi böyük iqtisadi təsirə malik olan qanunların 50%-nin mənĢəyi AĠ-nin qanunvericiliyinə 

dayanır. (9) Bu növ qanunlar isə kənd təsərrüfatı və balıqçılıq üçün subsidiyalar, ətraf mühit, 

nəqliyyat sövdələĢmələri və digər bu kimi sahələri əhatə edir. Səlahiyyətlərin azalmasına 

baxmayaraq, Britaniya hökumətinin Avropa Ġttifaqı Nazirlər ġurasının təkliflərinə qarĢı səs vermək 

və hətta onları veto etmək hüquq var. Ancaq bütün üzv dövlətlər kimi Britaniya da Avropa Ədalət 

Məhkəməsinin yurisdiksiyasına tabedir və heç bir dövlət Ġttifaqın qəbul etdiyi qərarları poza bilməz. 

(9) Avroskeptiklər ―BirləĢmiĢ Krallıqla bağlı qərarlar Londonda alınmalıdır‖ Ģüarı ilə hərəkət 

edirlər. (2) Təsadüfi deyil ki, ―Nəzarəti əlinə al‖ sloqanı Breksit kampaniyasının əsas sloqanlarından 

biri olmuĢdur. 

Bundan baĢqa, Breksit tərəfdarları belə bir arqument irəli sürürlər ki, Avropa Ġttifaqının 

qanunvericilik təklifi ilə çıxıĢ etmə hüququna malik strukturu – Avropa Komissiyası xalq tərəfindən 

seçilməyən bürokratlarıdan ibarətdir və xalqı təmsil etmir. Breksit kampaniyasına liderlik edən 

London Ģəhərinin meri Boris Conson bildirmiĢdir ki, AĠ üzvlüyü parlament suverenliyi ilə uyğunluq 

təĢkil etmir. (2) 

– Miqrant problemi – BirləĢmiĢ Krallıqda referendumun keçirilməsinə və nəticədə Avropa 

Ġttifaqını tərk etmək istəyənlərin qalib gəlməsinə digər bir səbəb kimi son illərdə ölkənin miqrant 

axının aməruz qalmasını göstərmək olar. Breksit tərəfdarlarının arqumentinə əsasən immiqrasiya 

BirləĢmiĢ Krallıqda həyatın keyfiyyətini aĢağıya salır. 

Avropa Ġttifaqının fundamental müddəalarından biri olan azad hərəkət etmə Ġttifaq daxilində 

yaĢayan insanların hər hansı bir ölkəyə sərbəst daxil olmasına və orada iĢçi kimi qalmasına icazə 

verir. Britaniya Avropanın vahid bazarına daxil olmaq üçün azad hərəkət haqqında qanuna tabe 

olmaq məcburiyyətindədir. Birlikdən çıxma tərəfdarlarının fikrinə görə AĠ ölkələrdən BirləĢmiĢ 

Krallığa olan immiqrasiya maaĢları aĢağı salır və vətəndaĢlar üçün iĢ imkanlarını azaldır.  2015-ci 

ilə aid statistikalara görə, Britaniyada Ġttifaqın digər ölkələrindən gələn immiqrantların sayı 3,3 

milyondur və onlar əhalinin 5,3%-i, əmək qabiliyyətinə malik olan insanların (16-64 yaĢda) 6,3%-

ini təĢkil edir. Avropa Ġttifaqı ölkələrindən gələn miqrantlar  ölkə ərazisində yaĢayan miqrantların 

35%-ini təĢkil edir. Bu miqrantların böyük hissəsini PolĢadan (29%), Ġrlandiyadan (12%), 

Portuqaliyadan (7%), Rumıniyadan (7%), Litvadan (6%) və Ġtaliyadan (6%) gələn miqrantlar təĢkil 

edir. (16) 

Digər ölkələrdən fərqli olaraq Krallığa gəlmiĢ miqrantlar yüksəktəhsilli və ixtisaslı olması ilə 

seçilir. Bu onların istər dövlət, istərsə də özəl sektorda iĢləməsinə Ģərait yaradır. Təbii ki, 

miqrantların həm ölkə iqtisadiyyatına, həm də dövlət xərclərinə təsiri çoxdur. Bəzi Breksit 

tərəfdarları yaranan təsirlərin neqativ olduğunun və gəlmələrin iĢ yerlərini ələ keçirməsinin ölkə 

ərazisində əmək haqlarının azalmasına və təhsil, səhiyyə kimi vacib ictimai xidmətlərin artan tələb 

qarĢısında yüklənməsinə səbəb olduğu qənaətində idilər. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, miqrantlar 

da yerli vətəndaĢlar kimi vergi ödəyicisidirlər və buna görə də ictimai xidmətlərdən yararlanmaq 

hüquqları vardır. Onların vergi ödəyicisi olması büdcə kəsirinin azalmasına da kömək edir. 

Ancaq son illərdə Orta ġərqdə davam edən müharibələr səbəbindən Avropaya gəlmiĢ 

miqrantların sayının kəskin Ģəkildə artmasının Britaniyanın təhlükəsizliyinə yaradacağı mənfi 

təsirlər və müəyyən qədər də ölkənin maliyyə naziri Corc Osbornun "əgər Britaniya Avropa 

Ġttifaqını tərk etməzsə, 2030-cu ilədək ölkəyə əlavə 3.3 milyon miqrant gələcək'' söyləməsi Breksit 

tərəfdarlarının qələbə qazanmasına ciddi təsir etdi. 

– Təhlükəsizlik məsələsi – ―Açıq qapı‖ siyasəti və ġengen sistemi son illər Avropa Ġttifaqının 

digər ölkələri kimi Britaniyanda da təhlükəsizliklə bağlı narahatlıq yaradıb. Terror qruplaĢmalarının 

(xüsusilə, ĠġĠD) Avropada həyata keçirdiyi silsilə terror aktları və Avropa vətəndaĢlığını daĢıyan 

minlərlə Ģəxslərin Ġraq və Suriyada terrorçu qruplar daxilində müharibələrdə iĢtirak etməsi 

problemin nə dərəcə ciddi olduğundan xəbər verir. Digər tərəfdən, 2011-ci ildən etibarən Suriyada 
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baĢlayan vətəndaĢ müharibəsinə görə yaĢayıĢ yerlərini tərk edən və bu günədək Avropaya üz tutan 

qaçqınlar ġengen zonası ölkələrinin təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərmiĢ və hətta bəzi üzv dövlətlər 

Avropa Komissiyasının təklifi ilə müvəqqəti sərhəd nəzarəti məntəqələri yaratmıĢdılar. Əlbəttə, 

Britaniya ġengen zonasına qoĢulmadığı üçün kütləvi qaçqın axınlarına məruz qalmamıĢ, ancaq 

2020-ci ilədək hökumət 20000 qaçqının qəbul olunacağını qeyd etmiĢdir. Bunun mənəvi məsuliyyət 

olduğunu xatırladan Devid Kameron bir sıra siyasətçilər tərəfindən də tənqid edilmiĢdir. Krallığın 

keçmiĢ əmək naziri olmuĢ Dunkan Smit Britaniyanın Ġttifaq daxilində qalmasını ölkə sərhədlərinin 

terroristlərə təhvil verilməsi anlamına gəldiyini söyləmiĢdir. Onu sözlərinə görə, açıq sərhədlər 

dövlətə insanları yoxlamağa və onlara nəzarət etməyə imkan vermir. 

– Büdcə problemi – Breksitin lehinə kampaniya aparanlar iddia edirlər ki, ölkəni Avropa 

Ġttifaqını tərk etməsi BirləĢmiĢ Krallığın iqtisadiyyatı müsbət fayda verəcək. BirləĢmiĢ Krallığın AĠ 

büdcəsinə verdiyi xalis töhfə Breksit kampaniyasının əsas arqumentlərindən birinə çevrilmiĢdir. 

Avropa Ġttifaqına üzv dövlətlərnin əsas öhdəliklərindən biri də budur ki,  onlar birliyin büdcəsinə 

illik haqq ödəməlidirlər Digər üzv dövlətlər kimi Britaniya da Ġttifaqın büdcəsinə gömrük tarifləri, 

ƏDV faizləri, Ümumi Milli Gəlirin müəyyən hissəsi Ģəkilində ödəyir. Yəni, üzv dövlət (bu 

konteksdə Böyük Britaniya) nə qədər çox Ümumi Milli Gəlirə sahib olsa, büdcəyə o qədər çox 

ödəniĢ etməlidir. BirləĢmiĢ Krallıq parlamenti tərəfindən yayınlanmıĢ məlumata əsasən 2016-2017-

ci ildə BirləĢmiĢ Krallıq £16,9 milyard ödəmiĢ, AĠ £4,1 milyardı güzəĢt olaraq qaytarmıĢdır. 

(Britaniya Avropa Ġttifaqında daimi güzəĢtə (permanent rebate) malik yeganə ölkədir. 1985-ci ildən 

bəri birlik BirləĢmiĢ Krallığın ödəniĢ məbləğindən həmin güzəĢti çıxır). Əlavə olaraq BirləĢmiĢ 

Krallıq £4,1 milyardı Avropa Ġttifaqından maliyyə dəstəyi olaraq almıĢdır. Bu o deməkdir ki, 2016-

2017-ci ildə BirləĢmiĢ Krallıq ümumi ittifaqın büdcəsinə xalis £8,9 milyard töhfə vermiĢdir. Breksit 

tərəfdarları da bunu əldə rəhbər tutaraq bildirirdilər ki, BirləĢmiĢ Krallıq Ġttifaqın büdcəsinə verdiyi 

xalis töhfəyə qənaət edərək onu əhali üçün xərcləyə bilər. (8) 

Referendumun nəticələri ilk gündən iqtisadiyyata və maliyyə bazarlarına mənfi təsirini 

göstərməyə baĢlamıĢdı. Belə ki, Britaniyanın milli valyutası olan funt-sterlinq dollara nəzərən son 

31 ildə ən aĢağı həddədək ucuzlaĢdı – qısa bir vaxtda dollar qarĢısında 10%, avro qarĢısında 7% 

dəyər  itirdi. Ġnvestorlar ABġ birjasına meyl etməyə baĢladılar. Beynəlxalq Valyuta Fondunun 

veridiyi açıqlamada ölkənin inkiĢaf dərəcəsinin və milli gəlirinin azala biləcəyini bilirdi. Nüfuzlu 

―Fitch‖ reytinq agentliyi krallığın uzun müddətli Xarici və Yerli Maliyyə Reytinqini, habelə Xarici 

və Yerli Qiymətli Kağızların Reytinqini ―AA+‖ səviyyəsinə endirdi (11). Agentliyin 

hesablamalarına görə, Biznes qurumları yaxın gələcəkdə Britaniyanın Avropa Ġttifaqı ilə necə bir 

ticari və iqtisadi əlaqələr quracağından, ölkə daxilində baĢ verəcək gözlənilməz siyasi gediĢlərdən və 

ġotlandiyanın gələcək statusundan asılı olaraq yeni dalğalanmalarla üz-üzə qalacaq. 2017-ci ildə 

Britaniyada investisyanın 5% azalacağı və Krallıq vətəndaĢlarının ümumi xərcləmələrində yumĢaq 

azalmanın olacağı gözlənilir. Digər tərəfdən sterlinqin dəyərindəki ucuzlaĢma yaxın gələcəkdə 

ölkənin ixrac potensiyalına müsbət təsir göstərəcək. Lakin bütün bunlara rəğmən idxal məhsullarının 

qiymətinin qalxması müĢahidə ediləcək ki, bu da yüksək inflyasiyanın yaranmasına səbəb olacaq. 

Böyük Britaniyanın Avropa Ġttifaqından ayrılması onun gələcəyini gözlənilməz çağırıĢlarla üz 

üzə qoyur. Artıq referendumun ilkin nəticələrinin elan olunmasından sonra Avropa Ġttifaqının bütün 

siyasi institutlarının rəhbərləri, o cümlədən aparıcı ölkələrin hökumət baĢçıları öz təəssüflərini 

bildirmiĢlər. Lakin avroskeptik qruplar və ultra-sağ partiyalar nəticələrdən razı görünürlər və bu hal 

əslində onların nüfuzunun artmasına xidmət edir. Fransanın məĢhur Milli Cəbhə partiyasının rəhbər 

Marin Le Pen nəticələri qələbə adlandırmıĢ və referendumun bütün Ġttifaqa üzv ölkələrdə 

keçirilməsinin vacib oldu vurğulamıĢdı. 

Antimiqrant və antiislam baxıĢları ilə tanınan Hollandiyanın Azadlıq Partiyasının rəhbəri Gert 

Vilder də həmkarından geri qalmayaraq ölkəsində tezliklə Ġttifaqdan ayrılmaqla bağlı referendumun 
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keçirilməsini tələb etmiĢdi. Onun sözlərinə görə, ölkəsi miqrasiya və milli sərhədlərin qorunması 

siyasətini müstəqil Ģəkildə həyata keçirməlidir. Slovakiya və Ġsveç kimi ölkələrdə də ilk günlərdə bu 

tip partiyalar tərəfindən referendum tələbi eĢidilməyə baĢlamıĢdı. Digər tərəfdən AĠ-yə daxil olmağa 

cəhd göstərən və yalnız Ġttifaqın çətiri altında siyasi sabitliyini davam etdirə bilən Balkan 

regionunda da referendumun nəticəsi böyük narahatlıq yaratmıĢdır. Çünki Breksitin nəticələri 

Ġttifaqın geniĢlənmə siyasətinin dayanmasına səbəb ola bilər ki, bu da region ölkələrinin inteqrasiya 

ümidlərini puç edə bilər. Beləliklə BirləĢmiĢ Krallığın ayrılması ilk növbədə AĠ-nin inteqrasiya və 

geniĢlənmə siyasətinə böyük ölçüdə zərbə vura bilər. Hətta referendumdan öncə Avropa ġurasının 

Prezidenti Donald Tusk Breksitin yalnız AĠ-nin deyil bütövlükdə Qərb siyasi sivilizasiyasının 

dağılmasının baĢlanğıcı olacağını söyləmiĢdi. Təbii ki, Donald Tuskun bu ifadələri Ġttifaqı tərk 

etmək istəyində olan sadə britaniyalıları fikrindən daĢındırmaq məqsədi daĢıyırdı. Son illərdə 

Avropada Ġttifaqın iqtisadi, siyasi və miqrasiya probleminin həlli yolları ilə razılaĢmayan radikal sağ 

və avroskeptik partiyaların tərəfdarları artmaqda davam edir. Krallığın ayrılması qitədə avroskeptik 

qrupların və milliyətçi partiyaların artan nüfuz dairəsinin daha da geniĢlənməsinə səbəb olacaq. 

Təbii ki, Breksit ġotlandiyanın statusu ilə bağlı ilə məsələyə də təsir edəcək. 2014-cü ildə 

ölkənin müstəqilliyi ilə bağlı keçirilmiĢ referendumun nəticələrinə görə, xalqın əksər hissəsi 

ġotlandiyanın Krallığın tərkibində qalmasının tərəfdarı idi. Həmin dövrdə ölkənin hakim partiyası 

olan ġotlandiya Milli Partiyası ölkənin Krallığın daxilində qalmasının Britaniyanın AĠ ilə 

münasibətlərindən asılı olduğunu bildirmiĢdi. 

Breksitin yerli, regional və qlobal təsirlərinin olması onu qısa bir zamanda həyati əhəmiyyətli 

mövzuya çevirdi. Böyük Britaniyanın Avropa Ġttifaqından ayrılması radikal sağ milliyətçiliyi, 

avroskeptizmi, eləcə də separatizmi daha da gücləndirəcək, iqtisadi baxımdan isə bir çox dövlətlərin 

iqtisadiyyatına mənfi təsir etməklə birlikdə, dünyada maliyyə güc mərkəzlərinin yerdəyiĢməsinə 

səbəb ola bilər. 

Britaniyanın tərk etməsi həmçinin anti-qloballaĢma tərəfdarlarının artmasına səbəb ola bilər. 

Çünki bu ideya ətrafında birləĢənlər qloballaĢmanın qitəyə gətirdiyi amansız ticari və iqtisadi 

rəqabətin, o cümlədən miqrant axınlarının son nəticədə insanların iĢlərini itirməsinə, milli-Ģirkətlərin 

isə zəifləməsinə səbəb olduğu fikrindədirlər. Gəlinən bu nəticənin ABġ da keçirilmiĢ son prezident 

seçkilərində Donald Trampın qələbə qazanmasında payı Ģübhəsizdir. Digər tərəfdən əgər Breksit 

Krallıq daxilində parçalanmaya gətirib çıxaracaqsa, bunun AĠ-nin üzvü olan digər ölkələrdə də 

təkrarlanması mümkündür. Bu həm də qitədə təhlükəsizliklə bağlı məsələlərin həllini 

çətinləĢdirəcək. Avropolun (Avropa Polis TəĢkilatı) rəhbəri Robert Veynraytın sözlərinə görə, AĠ-

nin hüdudlarından və birgə əməkdaĢlıqdan kənar qalaraq vətəndaĢlarını terrorizmdən və 

cinayətkarlıqdan qorumaq BirləĢmiĢ Krallıq üçün daha çətin olacaq. BirləĢmiĢ Krallıq BMT 

Təhükəsizlik ġurasının və NATO-nun üzvü olmasına baxmayaraq, Ġttifaqdan ayrılması onun liderlik 

rolunun itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Britaniyanın liderliyi olmadan AĠ-nin ortaq təhlükəsizlik və 

müdafiə siyasəti gücünü itirəcək. Ġttifaq daxilində bu tip ayrılmaların baĢ verməsi ilk növbədə 

qitənin Ģərq sərhədləri boyu yerləĢən və AĠ-nin Ģərqə doğru geniĢlənməsini öz milli təhlükəsizliyinə 

təhdid hesab edən Rusiya üçün sevindirici haldır. Əgər Avropanın vahid siyasi xətti olmayacaqsa, 

bu vəziyyət Rusiyanın Ġttifaqın Ģərq sərhədlərində yaradacağı destablizasiya hallarına adekvat cavab 

verməyə, o cümlədən tətbiq edilən sanksiyaların birmənalı olaraq dəstəklənməsinə maneə törədəcək. 
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HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ AZƏRBAYCAN - ÇĠN MÜNASĠBƏTLƏRĠ 

Şərqi Asiya dövlətlərindən biri olan Çin Xalq Respublikası region dövlətləri içərisində 

Azərbaycanla iqtisadi, diplomatik, siyasi və mədəni əlaqələr qurmağa və münasibətlərin inkişafına 

ən çox maraq göstərən dövlətlərdəndir. Əsrin əvvəllərindən bəri yüksək sürətlə inkişaf edən Çin 

hazırda hazır məhsul istehsalı üzrə, eləcə də bütün istehsal sahələri üzrə demək olar ki dünyada 

lider dövlətlərdən biridir. Məhz bu sürətli inkişaf tempi bir çox ölkələrin Çinlə münasibətlərinin 

möhkəmləndirilməsinə təkan verir, xüsusilə də iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirməyə sövq edir. Eləcə 

də son illərdə Azərbaycan –Çin münasibətləri də inkişaf etməkdə davam edir. Azərbaycan-Çin 

əlaqələrinin xüsusi mərhələyə qədəm qoyması və inkişafında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Prezident Heydər Əliyevin Çinə səfərləri və 

nümayəndələrdə ölkəmizdəki görüşləri çərçivəsində bu münasibətlər daha da inkişaf etmişdir. 

Həmçinin iki ölkə arasında bağlanmış müqavilələr, imzalanmış hüquqi sənədlər və sazişlər iki 

ölkənin iqtisadi və mədəni cəhətdən yaxınlaşmasına təkan vermişdir. Eləcə də, Çin iqtisadi inkişafı 

modelinin Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modeli ilə çox oxşarlıqlar təşkil etməsi iki ölkənin iqtisadi 

əlaqələrinin inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. 

Açar sözlər: Heydər Əliyev siyasəti, iqtisadi əməkdaşlıq, Çin Xalq Respublikası, dövlətlərarası 

münasibətlər. 
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ГЕЙДАР АЛИЕВ И АЗЕРБАЙДЖАН - КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Одна из стран Восточной Азии, Китайская Народная Республика, входит в число стран, 

заинтересованных в налаживании экономических, дипломатических, политических и куль-

турных связей с Азербайджаном и развитии отношений с регионом. Китай, который быст-

ро рос с первых дней, в настоящее время является одним из ведущих мировых производите-

лей готовой продукции, а также всех отраслей промышленности. Именно этот быстрый 

темп развития способствует укреплению отношений многих стран с Китаем, в частности 

способствует экономическим связям. В последние годы азербайджано-китайские отноше-

ния продолжают развиваться. Отношения между Азербайджаном и Китаем стали бесцен-

ными услугами Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в развитии и раз-

витии специального этапа. Эти отношения получили дальнейшее развитие в рамках визита 

Президента Гейдара Алиева в Китай и встреч в стране. Кроме того, соглашения, подписан-

ные правовые документы и соглашения между двумя странами способствовали экономиче-

ской и культурной близости двух стран. Кроме того, тот факт, что модель экономического 

развития Китая очень похожа на модель экономического развития Азербайджана, оказала 

положительное влияние на экономические отношения между двумя странами. 

Ключевые слова: политика Гейдара Алиева, экономическое сотрудничество, Китайская 

Народная Республика, межбюджетные отношения. 
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HEYDAR ALIYEV AND AZERBAIJAN - CHINA RELATIONS 

One of the countries of East Asia, the People's Republic of China is among the countries that 

are interested in building economic, diplomatic, political and cultural relations with Azerbaijan and 

developing relations with the region. China, which has grown rapidly since the early days, is cur-

rently one of the world's leading manufacturers of finished products, as well as all industries. It is 

this fast pace of development, which promotes the strengthening of relations of many countries with 

China, in particular, promotes economic relations. In recent years, Azerbaijan-China relations have 

continued to develop. Azerbaijan-China relations have become invaluable services of the President 

of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev in the development and development of the special 

stage. These relations have been further developed within the framework of President Heydar Ali-

yev's visit to China and meetings in the country. Also, the agreements, signed legal documents and 

agreements between the two countries contributed to the economic and cultural closeness of the two 

countries. In addition, the fact that China's economic development model has been very similar to 

Azerbaijan's economic development model has had a positive impact on the economic relations be-

tween the two countries. 

Key words: Heydar Aliyev's policy, economic cooperation, People's Republic of China, inter-

governmental relations. 

 

Çin Xalq Respublikası (ÇXR) 1991-ci il 27 dekabr tarixində Azərbaycanın müstəqilliyini 

tanımıĢdır. Ġki ölkə arasında ilk diplomatik münasibətlər isə 1992ci ilin aprelindən qurulmuĢdur. Elə 

həmin il ÇXR-nin ölkəmizdə, bir il sonra isə Azərbaycanın Çində səfirliyi təsis edilmiĢdir. Artıq 25 

ildən artıqdır ki, Azərbaycan Çin ilə iqtisadi əlaqələr saxlayır, bir çox sahələrdə  əməkdaĢlıq edir. Bu 

əməkdaĢlıq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində 

daha da geniĢləndirilmiĢdir. 7-10 mart 1994-cü ildə Prezident Heydər Əliyevin Çin Xalq 

Respublikasına ilk rəsmi səfəri olmuĢdur. Prezident səfər zamanı Çin Xalq Respublikasının Sədri 

Tszyan Tszemin, baĢ nazir Li Pen  və digər hökümət nümayəndələri ilə rəsmi görüĢlər keçirmiĢdir. 

DanıĢıqlar çərçivəsində iki dövlət arasında səkkiz müqavilə imzalanmıĢdır. ÇXR sədri T.Tszemin 

Azərbaycan ölkə baĢçısı Heydər Əliyevlə danıĢıqlar zamanı Çinin Azərbaycanla münasibətlərinin 

inkiĢaf etdirilməsinə böyük əhəmiyyət verdiyini və bütün sahələrdə dostcasına əməkdaĢlığın daha da 

geniĢləndirilməsi üçün onunla birlikdə səy göstərməyə hazır olduğunu vurğulamıĢdır. Həmçinin, 

onu da qeyd etmiĢdir ki, Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan olunması və Pekinlə Bakı arasında 

diplomatik münasibətlər yaradılması ikitərəfli əlaqələri geniĢləndirmək üçün əlveriĢli imkan açır, bu 

əlaqələr sabit və sağlam əsasda inkiĢaf edir. GörüĢ zamanı Heydər Əliyev də Çinin beynəlxalq siyasi 

və iqtisadi iĢlərdə böyük rol oynadığını və islahatlar keçirilməsində Çinin təcrübəsinin 

öyrənilməsinə Azərbaycanın maraq göstərdiyini qeyd edib. Hər iki ölkənin rəhbərləri belə bir yekdil 

fikir söyləmiĢlər ki, dövlətlərarası münasibətlər dinc yanaĢı yaĢamaq prinsipi əsasında qurulmalıdır. 

Elə həmin gün Tszyan Tszemin və Heydər Əliyev ÇXR ilə Azərbaycan arasında dostluq 

münasibətlərinin inkiĢaf etdirilməsinin əsasları haqqında birgə bəyanat imzalamıĢlar. Ġki ölkə 

arasında hava yolunun açılması haqqında, elmi-texniki və mədəni əməkdaĢlıq, təbabət, radio və 

televiziya, turizm sahəsində qarĢılıqlı fəaliyyət haqqında saziĢlər də bağlanıb. Martın 8-də Heydər 

Əliyev ÇXR Dövlət ġurasının baĢ naziri Li Penlə görüĢüb. GörüĢ zamanı ikitərəfli münasibətlərin 

müxtəlif cəhətlərinə, habelə Azərbaycanda və bütövlükdə bölgədə vəziyyətlə bağlı məsələlərə 

toxunulub. Siyasi əlaqələrlə yanaĢı hər iki Ģərq ölkəsini mədəni münasibətlər də bağlayır.  (bax: 1; 

s.27) 
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Azərbaycan Respublikası və ÇXR arasında imzalanmıĢ mədəni əməkdaĢlığa dair müqaviləyə 

əsasən 1995-ci il 12-21 aprel  tarixi arasında Pekin Beynəlxalq sərgi mərkəzində məĢhur 

Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhlulzadənin  əsərlərinin sərgisi keçirilib. 1996-cı il 17-18 aprel Çin 

Xalq Respublikası BaĢ nazirinin müavini Tsyan Tsiçen Azərbaycanda səfərdə olub. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Tsyan Tsiçeni qəbul edib. Bu zaman ikitərəfli 

münasibətlərlə yanaĢı, əsas müzakirə mövzularından biri Azərbaycanın dövlət suverenliyi və 

torpaqlarının iĢğalı olub. Tsyan Tsiçen ÇXR-in Azərbaycan Respublikasının torpaqlarının 

toxunulmazlığını tanıdığnı və Azərbaycanın yanında olduqlarını bir daha bəyan edib. 1997-ci il 27-

30 avqust arasında Çin Xalq Respublikasının Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisinin sədr 

müavini Van Bintsyanın baĢçılığı ilə nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib. Səfər zamanı iki 

ölkə arasında iqtisadi əməkdaĢlığın möhkəmləndirilməsinə, Azərbaycan və Çin parlamentləri 

arasında əlaqələrin daha da inkiĢaf etdirilməsi barədə görüĢlər keçirib. Çin Xalq Yığıncağının 

nümayəndə heyəti Milli Məclisə 60.000 dollar məbləğində texniki yardım təqdim edib. ( bax: 1; 

s.28) 

1998-ci il sentyabrın 8-də Bakıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Əliyevin təĢəbbüsü 

ilə tarixi Böyük ipək yolunun bərpası üzrə TRASEKA proqramı çərçivəsində Avropa və Asiya 

dövlət baĢçılarının zirvə görüĢünə həsr olunmuĢ beynəlxalq konfrans keçirilib. Bu konfrans da öz 

növbəsində iki ölkə arasında münasibətlərin daha da istiləĢməsinə səbəb olub. 2000-ci ildə 21-24 

iyun tarixi arasında Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisi Daimi Komitəsinin sədri Li Pen 

Azərbaycana səfər edib. Li Pen Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev və digər 

dövlət rəsmiləri ilə görüĢlər keçirib. Heydər Əliyev  Li Penə Çinin inkiĢaf yolunu yüksək 

qiymətləndirdiyini bildirib. Səfər zamanı Li Pen və Heydər Əliyev Bakı Ģəhərində Çin Xalq 

Respublikası səfirliyinin yeni binasının təməlqoyma mərasimində  iĢtirak ediblər. ( bax: 2; s.385) 

 Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev də ÇXR-lə münasibətlərin inkiĢaf etdirilməsinə diqqətlə 

yanaĢır. 2005-ci il martın 17-19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Çin Xalq 

Respublikasına rəsmi səfər edib. ÇXR-in sədri Xu Szintao Azərbaycan Prezidentinin bu ölkəyə 

səfərini iki ölkə arasında münasibətlərin tarixində çox mühüm hadisə kimi qiymətləndirib. O, 

həmçinin, Azərbaycanın Cənubi Qafqazda liderlik mövqeyinin möhkəmlənməsindən məmnun 

olduğunu bildirib. Öz növbəsində Ġlham Əliyev Azərbaycanın Çinlə əlaqələrə xüsusi önəm verdiyini 

vurğulayaraq, Azərbaycan rəhbərliyinin Çinin iĢgüzar dairələrinin ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif 

sahələrinə sərmayə qoymasına köməklik göstərəcəyini deyib. Bu rəsmi səfər çərçivəsində atılan ən 

mühüm addımlardan biri Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi ilə Çin Mədəniyət Nazirliyi arasında 

2005-2009-cu illər dövründə mədəniyyət və incəsənət sahəsində əməkdaĢlıq haqqında protokolun 

imzalanması oldu. Səfər zamanı Çinin Kommersiya Nazirliyi, Azərbaycanın Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirlyi 

və ölkəmizin Çindəki səfirinin təĢkilatçılığı ilə keçirilən forumda respublikamızın 40 və Çinin 400-

dək Ģirkətinin nümayəndələri iĢtirak etmiĢlər. Forumda Azərbaycanda Çin texnologiyaları ilə ĢüĢə-

liftdən kabel, kompüterlər, neft sənayesi üçün səyyar qazma avadanlığı, kənd təsərrüfatında istifadə 

üçün qablar və qablaĢdırma materialları üzrə müəssisələrin yaradılması, toxuculuq, ayaqqabı 

sənayəsi, tikinti materiallarınıın buraxılıĢı sahəsində əməkdaĢlığı geniĢləndirmək məsələləri 

müzakirə olunmuĢdur. Həmin səfər proqramı çərçivəsində Prezident Ġlham Əliyev Çinin ən 

möhtəĢəm abidələri olan Böyük Çin səddi və dünyanın ən nadir tikintilərindən sayılan memarlıq 

abidələri ilə tanıĢ oldu. ġanxay Ģəhərini ziyarət edən Ġlham Əliyev məĢhur teleqüllə və ġanxay 

PlanlaĢdırma Muzeyinə baĢ çəkmiĢdirĠlham Əliyev Çinə səfəri zamanı Azərbaycan-Çin biznes 

forumunun iĢində iĢtirak edib, Böyük Çin Səddinə baxıb, həmçinin, digər iĢgüzar görüĢlərdə iĢtirak 

edib. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsində Çin dünya ictimaiyyəti ilə birlikdə 

problemin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün səylərini göstərməyə hazır olduğunu bildirib və BMT-nin 

müvafiq qətnamələrini hər zaman dəstəklədiyini ifadə edib. Azərbaycan da Çinin vahid Çin 



160 
 

siyasətinə hörmət edir və Tayvanı Çinin vahid hissəsi kimi qəbul edir. ( bax: 2; s.388) 

2006-cı il 19 oktyabr-da Çinin Xarici Ölkələrlə Dostluq Cəmiyyətinin binasında Çin-

Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin (ÇADC) təsis iclası keçirilib. Tədbirdə ÇXR-in Azərbaycandakı 

keçmiĢ səfirləri Ley Ġnçen Çin-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri, Çjan Qotsyan sədr müavini, 

Çinin Xarici Ölkələrlə Dostluq Cəmiyyətinin Avropa və Asiya ölkələri Ġdarəsinin Ģöbə müdiri Sun 

Tsinqo baĢ katibi seçilmiĢlər. Çinin Xarici Ölkələrlə Dostluq Cəmiyyətinin sədri Çen Xaosu yeni 

yaradılmıĢ qurumun ölkələrimizin xalqları arasında dostluq münasibətlərinin daha da 

möhkəmlənməsində, mədəniyyət sahəsində qarĢılıqlı mübadilənin həyata keçirilməsində vacib rol 

oynayacağına əmin olduğunu bildirib. 7 avqust 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Ġlham Əliyev Pekində keçirilən XXIX Yay Olimpiya oyunlarının açılıĢ mərasimində iĢtirak etmək 

üçün Çində səfərdə olub. 10 avqustda Çin Xalq Respublikasının paytaxtı Pekində - "China World 

Hotel" də XXIX Yay Olimpiya oyunları çərçivəsində "Azərbaycan günü" keçirilib. Azərbaycan 

Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iĢtirak ediblər. (bax: 3) 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev 2 aprel 2009 -ci il Çin Xalq 

Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuĢ fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cjan Yannyanın 

etimadnaməsini qəbul edib. Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycanla Çin arasında əlaqələrin uğurla 

inkiĢaf etdiyini, siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə əməkdaĢlığın daha da geniĢləndirilməsi 

üçün yaxĢı imkanların olduğunu vurğulayıb. Səfir Çin Xalq Respublikasının sədri Hu Szintaonın 

səmimi salamlarını dövlətimizin baĢçısına çatdırıb. O deyib ki, Çin rəhbəri Azərbaycan Prezidenti 

Ġlham Əliyevin 2005-ci ildə Çinə dövlət səfərinin qarĢılıqlı əlaqələri yeni inkiĢaf səviyyəsinə 

qaldırdığını bildirir. Azərbaycan-Çin dostluq və əməkdaĢlıq münasibətlərinin daim inkiĢaf etdiyini 

və möhkəmləndiyini vurğulayan diplomat dövlətimizin baĢçısını əmin edib ki, səfir kimi fəaliyyəti 

müddətində ikitərəfli əlaqələrin daha da geniĢlənməsinə səy göstərəcək. Çin Xalq Respublikası və 

Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlər daim inkiĢaf edir. Ġki ölkə arasında heç bir problem 

yoxdur. Hər iki dövlət qarĢılıqlı Ģəkildə bir-birinin suverenliyini və torpaqların toxunulmazlığını 

tanıyır. BMT Təhlükəsizlik ġurasının daimi üzvlərindən olan ÇXR hər zaman Azərbaycanı 

dəstəklədiklərini bildirir. ( bax: 4) 

2018-ci ilin fevralında Ġqtisadiyyat naziri ġahin Mustafayevin rəhbərliyi ilə rəsmi Ģəxslərdən və 

iĢ adamlarından ibarət nümayəndə heyəti Çin Xalq Respublikasında səfərdə olmuĢdur.  Səfərin ilk 

günü - fevralın 5-də Ġqtisadiyyat naziri ġahin Mustafayev bir sıra görüĢlər keçirib. Çinin nəqliyyat 

naziri Li Siaopan ilə keçirilmiĢ görüĢdə nazir ġahin Mustafayev Azərbaycanın Çin ilə ikitərəfli 

əlaqələrin inkiĢafına xüsusi önəm verdiyini qeyd edib, eləcə də bu əlaqələrin inkiĢafında Heydər 

Əliyevin misilsiz xidmətləri vurğulanıb.Vurğulanıb ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Çinə 

5 səfər edib, dövlət baĢçısının səfərləri zamanı mühüm razılaĢmalar əldə olunub, 2015-ci ildə "Ġpək 

Yolu Ġqtisadi Kəməri"nin yaradılmasının birgə təĢviqinə dair sənəd imzalanıb. Azərbaycan bu 

təĢəbbüsü ilk dəstəkləyən ölkələrdəndir. Nazir ġahin Mustafayev Azərbaycan-Çin iqtisadi əlaqələri 

barədə məlumat verib, ölkələrimizin ticarət, investisiya, maliyyə və texniki əməkdaĢlıq sahələrində 

əməkdaĢlıq etdiyini, Çin Ģirkətlərinin Azərbaycanda müxtəlif layihələrdə iĢtirakını diqqətə çatdırıb. 

Azərbaycanın böyük nəqliyyat-tranzit potensialına malik olduğunu qeyd edən ġahin Mustafayev 

ölkəmizdə enerji resurslarının daĢınması üçün müvafiq infrastrukturun yaradıldığını, ġərq-Qərb 

nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa neft kəmərlərinin, Bakı-Tbilisi-

Ərzurum qaz kəmərinin fəaliyyət göstərdiyini, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin tərkib hissəsi olan 

TANAP və TAP layihələrinin icrasının davam etdirildiyini bildirib. ġərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi 

çərçivəsində ötən il Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu istifadəyə verilib. Azərbaycanın hava, avtomobil 

və dəniz nəqliyyatı barədə danıĢan iqtisadiyyat naziri ölkəmizdə 6 beynəlxalq müasir hava limanının 

fəaliyyət göstərdiyini, Azərbaycanın Xəzər dənizində ən böyük donanmaya sahib olduğunu, Ələt 

Limanının tikintisinin davam etdirildiyini qeyd edib. Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat MarĢrutunun 
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üstünlüklərini diqqətə çatdıran ġahin Mustafayev bu marĢrutun coğrafi-iqtisadi, məsafənin və 

müddətin qısa olması, müvafiq infrastrukturun mövcudluğu baxımından əlveriĢli olduğunu deyib. 

Ġqtisadiyyat naziri Azərbaycan nümayəndə heyətinin sabah Pekində təĢkil olunan "Kəmər və Yol" 

təĢəbbüsünün reallaĢmasında Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat MarĢrutunun rolu"na həsr edilən 

beynəlxalq konfransda iĢtirak edəcəyini bildirib. Nazir ġahin Mustafayev diqqətə çatdırıb ki, 

Azərbaycan Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat MarĢrutunun Çinin "Kəmər və Yol" təĢəbbüsünün 

tərkib hissəsi olaraq dəstəklənməsində maraqlıdır. Bundan baĢqa, "Kəmər-Yol" təĢviqinə dair 

Azərbaycanda tədbir keçirilə, Çin Ģirkətləri Ələt azad ticarət zonasına cəlb oluna, Bakı Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət Limanı Kompleksi ilə konteyner terminalının tikintisi və idarə edilməsi üzrə 

əməkdaĢlıq həyata keçirilə bilər. GörüĢ çərçivəsində Çinin nəqliyyat naziri Li Siaopan ölkəsinin 

Azərbaycanla əlaqələrin inkiĢafına önəm verdiyini, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, xüsusilə 

nəqliyyat-tranzit sahəsində əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi perspektivləri barədə fikirlərini bildirib, 

Azərbaycan tərəfinin təkliflərinin öyrənilib reallaĢdırılması üçün tədbirlər görüləcəyini vurğulayıb. 

GörüĢdə qarĢılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Çinin 

kommersiya nazirinin müavini, Beynəlxalq ticarət məsələləri üzrə nümayəndəsi Fu Ciyin ilə 

keçirilmiĢ görüĢdə iki ölkə arasında əlaqələrin uğurla inkiĢaf etdiyi vurğulanıb, iqtisadi-ticarət 

sahəsində Azərbaycan-Çin əməkdaĢlığının geniĢləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. 

Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri ġahin Mustafayev 2017-ci ildə ölkələrimiz arasında ticarət 

dövriyyəsinin 43 faiz artdığını, ölkəmizdə 100-dən çox Çin Ģirkətinin fəaliyyət göstərdiyini, 2016-cı 

və 2017-ci illərdə Çinin Honq-Konq, Quancou və ġanxay Ģəhərlərinə Azərbaycanın ixrac 

missiyalarının təĢkil edildiyini, Ģərablarımızın vahid ölkə stendi ilə nümayiĢ olunduğunu qeyd edib. 

Azərbaycan və Çin iĢ adamlarının iĢtirakı ilə 8 biznes-forum keçirilib. Bu tədbirlərin nəticəsi olaraq, 

Çinə Ģərab ixracına dair müqavilə imzalanıb, Azərbaycan Ģərabı mükafat alıb. Bildirilib ki, Çinlə 

iqtisadi-ticarət əlaqələrinin geniĢləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Ģirkətləri öz 

məhsulları ilə bu il Çində "Sial China 2018", "Çin-Avrasiya" və "China Internatıonal Import Expo" 

sərgilərində iĢtirak edəcək. Azərbaycan nümayəndə heyətinin Çinə səfəri çərçivəsində fevralın 6-da 

növbəti biznes-forum keçiriləcək. Hazırda ġanxay Beynəlxalq Ticarət Əməliyyat Mərkəzində 

"Azərbaycan ġərab Evi"nin açılmasına dair danıĢıqlar aparılır. Bütün bunlar, eləcə də bu gün rəsmi 

açılıĢı olan Azərbaycanın Çində Ticarət Nümayəndəliyi əlaqələrin inkiĢafında önəmli olacaq. Nazir 

ġahin Mustafayev diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanın bir sıra kənd təsərrüfatı və emalı, sənaye 

məhsullarının Çinə ixracı üçün böyük potensialı var və bu məhsulların ixracına dair müvafiq 

icazələrin verilməsinə Çin tərəfinin dəstəyi əhəmiyyətlidir. Bildirilib ki, Çin iĢ adamlarının 

Azərbaycanda yaradılan sənaye parklarında və aqroparklarda, tikinti sektorunda reallaĢdırılan 

layihələrdə iĢtirakı, birgə müəssisələrin yaradılması, xüsusilə kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının 

istehsalı üzrə, pambıqçılıq, qida sənayesi məhsullarının birgə istehsalı, ĠKT, Çinin "Huawey" Ģirkəti 

ilə əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi, turizm sahəsində əməkdaĢlıq imkanları geniĢdir. Azərbaycan 

nümayəndə heyəti ilə görüĢündə Çinin kommersiya nazirinin müavini, Beynəlxalq ticarət məsələləri 

üzrə nümayəndəsi Fu Ciyin Azərbaycanla iqtisadi-ticarət əməkdaĢlığına önəm verildiyini 

vurğulayıb, əlaqələrin inkiĢafı istiqamətində fikirlərini bildirib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin 

ġenjen ġəhər Regional Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq Assosiasiyası və Çin Dəmir Yolunun XIX Bürosunun 

nümayəndələri ilə görüĢündə ġenjen ġəhər Regional Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq Assosiasiyasının fəaliyyəti 

barədə Azərbaycan tərəfinə məlumat verilib, qeyri-neft sektorunun müxtəlif sahələrində, xüsusilə 

sənaye sahəsində əməkdaĢlıq, eləcə də 2017-ci ildə Qaradağ Rayon Ġcra Hakimiyyəti ilə ġenjen 

Ģəhər Regional Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq Assosiasiyası arasında Ələt qəsəbəsində Azərbaycan-Çin Azad 

Ġqtisadi Sənaye ġəhərciyinin yaradılmasına dair imzalanmıĢ saziĢ barədə müzakirələr aparılıb. ( bax: 

5) 

ġahin Mustafayev Çin Xalq Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vey 
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Cinhua ilə görüĢündə isə Azərbaycan-Çin iqtisadi əlaqələrinin və iki ölkə arasında əməkdaĢlığın 

inkiĢafı perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın Çinlə əməkdaĢlığa xüsusi 

əhəmiyyət verdiyini vurğulayan  nazir ġahin Mustafayev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Çinə səfərləri zamanı mühüm razılaĢmalar əldə olunduğunu, 2015-ci ildə ―Ġpək Yolu Ġqtisadi 

Kəməri‖nin yaradılmasının birgə təĢviqinə dair sənəd imzalandığını diqqətə çatdırıb. Çinlə tranzit 

daĢımaları, ticarət, investisiya, turizm və digər sahələrdə əlaqələrin inkiĢaf etdiyini qeyd edən ġahin 

Mustafayev bildirib ki, 2017-cı ildə Azərbaycanın Çinlə ticarət dövriyyəsi 20% artaraq 1,3 mlrd. 

ABġ dollarına çatıb. Hazırda Azərbaycanın ticarət, xidmət, sənaye, tikinti, bank və sığorta, kənd 

təsərrüfatı sahələrində Çin kapitallı 110-dan çox Ģirkət fəaliyyət göstərir. Bir sıra Çin Ģikətləri 

Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrdə podratçı qismində də iĢtirak edirlər. Çin Ģirkətləri 

tərəfindən Azərbaycana 800 mln. dollara yaxın investisiya qoyulub. Nazir ġahin Mustafayev Çinə 

təĢkil edilmiĢ ixrac missiyaları, bu ölkədə təĢkil edilən beynəlxalq sərgilərdə Azərbaycan 

Ģirkətlərinin iĢtirakı, iĢ adamları arasında keçirilmiĢ biznes forumların, nəqliyyat-tranzit sahəsinə 

həsr edilmiĢ ―Trans-Xəzər ġərq-Qərb Ticarət və Tranzit Koridoru‖ Forumunun, ―Kəmər və Yol‖ 

təĢəbbüsünün reallaĢmasında ―Trans-Xəzər ġərq-Qərb Ticarət və Tranzit Dəhlizinin rolu‖na həsr 

olunmuĢ Beynəlxalq Konfransın, eləcə də Pekində Azərbaycanın Ticarət Nümayəndəliyinin açılması 

və s. məsələlərin iqtisadi əməkdaĢlığın geniĢlənməsində əhəmiyyətini qeyd edib. Bildirilib ki, bu ilin 

sonunadək Çinin ġanxay Ģəhərində ―Azərbaycan ġərab Evi‖ açılacaq, Pekində və bir sıra digər iri 

Ģəhərlərində də ticarət və Ģərab evlərinin yaradılması nəzərdə tutulur. Ġqtisadiyyat naziri 2018-ci ilin 

avqust ayında Çinin Urumçi Ģəhərində keçiriləcək Çin-Avrasiya Sərgisində və noyabrda ġanxayda 

keçiriləcək ―Beynəlxalq Ġdxal Sərgisi‖ndə Azərbaycan nümayəndə heyətinin iĢtirak edəcəyini 

diqqətə çatdırıb.( bax: 5) 

Azərbaycan-Çin münasibətləri müxtəlif sahələrdə durmadan inkiĢaf edir. Beynəlxalq TəĢkilatlar 

çərçivəsində iki ölkə arasında uğurlu əməkdaĢlığın həyata keçirilməsi bu proseslərin iqtisadi, siyasi, 

mədəni əlaqələrin güclənməsi üçün yaxĢı zəmin yaradılır. Hal-hazırda Azərbaycan – Çin mədəni 

əməkdaĢlığının səmərəli bir dövrü yaĢanmaqdadır. Ġki ölkə arasında dostluğun yaxınlaĢmanın əldə 

olunması kimi mühüm bir iĢdə mədəni əməkdaĢlığın bütün imkanlarından kifayət qədər istifadə 

edilməlidir. 
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MÜNASĠBƏTLƏR VƏ ONLARIN REGĠONAL ƏHƏMĠYYƏTĠ 

Məqalədə Azərbaycan və Pakistan İslam Respublikası arasında münasibətlər və onların 

əhəmiyyəti tədqiq edilir. Burada Pakistanın dünyada və regionda oynadığı rol qeyd edilir. Eyni 

zamanda Azərbaycan xarici siyasətində Paksitan ilə əlaqələrin önəmi vurğulanır. Həmçinin hər iki 

ölkə arasında əməkdaşlığın beynəlxalq əhəmiyyəti qeyd edilir. 
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The article examines the relations between Azerbaijan and the Islamic Republic of Pakistan and 

their importance. Here is the role played by Pakistan in the world and in the region. At the same 

time, the importance of relations with Pakistan in the foreign policy of Azerbaijan is emphasized. 

The international significance of cooperation between the two countries is also noted. 
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

ПАКИСТАН И ИХ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ 

В статье рассматриваются отношения между Азербайджаном и Исламской 

Республикой Пакистан и их важность. В то же время подчеркивается важность 

отношений с Пакистаном во внешней политике Азербайджана. Отмечается также 

международное значение сотрудничества между двумя странами. 

Ключевые слова: Азербайджан, экономика, динамика, Пакистан, развитие 

 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası Ġslam dünyası ölkələri ilə sıx əlaqələr 

qurmağa xüsusi diqqət yetirməyə baĢladı. Bu dövlətlərdən biri də Pakistan idi. 25 ildən çoxdur ki, 

Azərbaycan-Pakistan münasibətləri əhəmiyyətli irəliləyiĢlər əldə edibdir. Güclü və sabit diplomatik 

əlaqələr, iqtisadi əməkdaĢlıq, tərəflər arasında ticarət əlaqələri, dini sahədə əməkdaĢlıq, mədəni 

əlaqələr, məhsuldar hərbi əməkdaĢlıq, beynəlxalq arenada bir-birinə dəstək, iki dost dövlətin rəsmi 

nümayəndələri arasında görüĢlər tərəflər arasında əlaqələrin gücünü və etibarlılığını təsdiq edir. 

Bu gün Azərbaycanla Pakistan arasında ikitərəfli münasibətlər strateji xarakter daĢıyır. Müasir 

dövrdə dünya dövlətləri son illərdə müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində çağırıĢ və təhdidlərlə 

üzləĢməyə baĢladılar. Heç bir dövlət təklikdə beynəlxalq çağırıĢlarla mübarizə edə bilməz, buna 

görə strateji əməkdaĢlıq xüsusilə vacibdir. 

Beynəlxalq də regional sistemlərinin oxĢar problemləri ilə qarĢılaĢan Azərbaycan və Pakistan 

xarici siyasətin yenilənməsi siyasətini elan etdilər. Bu iki dövlət bir çox məsələdə qarĢılıqlı olaraq 

bir birilərini dəstəklədilər. Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı olaraq Pakistanın Azərbaycana 

vermiĢ olduğu dəstək iki ölkə arasında münasibətlərin inkiĢafına xüsusi ilə müsbət təsir 
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göstərmiĢdir. 

Pakistanın Azərbaycanın beynəlxalq arenada siyasi dəstəyi BMT-nin 1993-cü il 30 aprel tarixli 

822 saylı qətnaməsinin qəbulunda özünü göstəribdir. Qətnamə Ermənistanı Azərbaycana qarĢı 

silahlı müdaxiləni dayandırmağa çağırırdı. Lakin bu qətnamənin qəbuluna baxmayaraq, 

Ermənistanın Azərbaycana qarĢı təcavüzünü dayandırmaq mümkün olmadı. Pakistan tərəfi gənc 

Azərbaycan dövlətinə dəstək göstərməyə davam etdi və 1995-ci ildə Pakistan prezidenti Faruq 

Ləqəri Bakıya gəldi və 1996-cı ildə Azərbaycan prezidenti Ümummilli Lider Heydər Əliyev 

Pakistana yola düĢdü. Bu iki səfər Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin təməlini qoydu. Ġki ölkə 

arasındakı əlaqələrin, o cümlədən hərbi sahədə inkiĢafına güclü təkan verildi. 

2000-ci ildə "Pakistan Azərbaycana Qarabağı qaytarmağa kömək edəcək" fikrinin səslənməsi 

dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etdi. Məlumatın mənbəyi Pakistan baĢçısı idi. Tehranda Ġqtisadi 

ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının (ECO) ölkələrin sammitində Ümummilli Lider Heydər Əliyevlə 

görüĢündən sonra "əgər Bakı münaqiĢədə hərbi həll yolu seçsəydi, Ġslamabad ona hərbi yardım 

göstərəcəkdi, fikirləri səsləndi. Eyni zamanda, Pakistan lideri bildirdi ki, bu, hərbi dəstəyin hər hansı 

bir forması ola bilər və hətta Pakistan ordusunun Azərbaycan tərəfində iĢtirakı da nəzərdə tutulur. 

Öz növbəsində, Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, rəsmi Bakı KəĢmir məsələsində Pakistanın 

mövqeyini dəstəkləyir (1, s.105). 

Müasir dövrlərdə Pakistan regionda ən nüfuzlu dövlətlərdən biridir. Pakistan Ġslam dünyasında 

nüvə silahı olan yeganə ölkədir. Bu fakt bu gün bu dövlətə xüsusi bir nüfuz verir. Ancaq Hindistanın 

nüvə potensialına malik olan mühüm regional oyunçu olduğunu da unutmamalıyıq. Qeyd edək ki, 

buna qarĢı Çin son illərdə Pakistanın etibarlı müttəfiqi olmuĢdur. Bu dostluq tərəflərə Hindistana 

təzyiq göstərməyə kömək edir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın yalnız Pakistanla deyil, Çinlə də dostluq 

münasibətləri var, bu da Azərbaycanın dünya səviyyəsində fərqli siyasətini bir daha sübut edir. 

Bu gün Ġslamabad Çinin hərbi-sənaye kompleksi ilə sıx əlaqə saxlayır. Pakistan istehsalı olan 

tanklar, mərmilər, hərbi təyyarələr və silahların müxtəlif növləri Çinlə birgə istehsal edilir. Eyni 

zamanda, Pakistan hərbi texnikalar da daxil olmaqla, Çin texnologiyaların modernləĢdirilməsində 

iĢtirak edir (2). Məlum olduğu kimi, Pakistanın dövlət xətti Azərbaycanın hərtərəfli dəstəyinə 

yönəlib. Ölkənin bütün liderləri bu ənənəvi xəttə riayət edəcəyinə əmin ola bilərik.(3). 

2019-cu il Azərbaycan Hava Qüvvələri üçün xüsusi olmaq Ģansı var. Ölkəmizlə Pakistan 

arasında imzalanan müqaviləyə əsasən, Hava Qüvvələri bu il Pakistanda istehsal olunan yeni "JF-

17" "Thunder" döyüĢ təyyarələrini qəbul etməlidir. Bu, ordumuzu gücləndirəcək, hava hərbi gücünü 

yeni keyfiyyət səviyyəsinə gətirəcəkdir (4). 

Yuxarıda göstərilən təhlillər göstərir ki, Pakistan və Azərbaycanın regional mövqeləri arasında 

mütləq böyük oxĢarlıq vardır. Həm də qeyd etmək lazımdır ki, hər iki dövlət ikitərəfli etnik və 

dövlətlərarası münaqiĢələrə tərəfdir (Dağlıq Qarabağ və Hind-Pakistan). Əsas fərq isə odur ki, 

Azərbaycan günümüzdəki regional məhdudiyyətlərin əksəriyyətini aĢmıĢdır, Pakistan isə yeni 

çağırıĢlarla üzləĢir. 

Rəsmi Bakı ilə Ġslamabad arasındakı hərbi sahədə sıx əlaqələr var. Bu, Azərbaycanın müdafiə 

naziri Zakir Həsənovun Pakistan Ġslam Respublikasına son səfəri ilə də təsdiqini tapır. Pakistanda 

mühüm görüĢlər, Azərbaycan ordusunun Pakistanın paradında iĢtirakı tərəflər arasında hərbi 

əlaqələrin gücləndirilməsinin birbaĢa sübutudur. Bundan əlavə, Pakistan hər hansı bir yerli silah və 

avadanlıq təminatında Azərbaycana dəstəkdə hazır olduğunu bildirmiĢdir. Rəsmi Bakı əlbəttə dost 

dövlətin bu cür səmimi və dostluq addımlarını yüksək qiymətləndirir. Bu, Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti Ġlham Əliyevin sözləri ilə öz sübutunu tapır. Dövlət baĢçısı bildirmiĢdir ki, Azərbaycanla 

Pakistan arasında möhkəm dostluq və tərəfdaĢlıq münasibətləri var. QarĢılıqlı inam və dəstək 

əsasında dövlətlərarası münasibətlərin yüksək səviyyədə olması iki qardaĢ xalqın iradəsini əks 

etdirir (5). 
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Азербайджан характеризуется как страна с большим потенциалом в туристической сфере. 

Поток туристов в Азербайджан растет с каждым туристическим сезоном, ярко показывая, что 

туристы, заинтересованы в туристических достопримечательностях Азербайджана. Данный 

интерес не является из ряда вон выходящим случаем, так как страна обладает древней исто-

рией. Она и способствует тому, чтобы туристы большую часть своего времени проводили 

около исторических памятников. 

Со стороны государства и лично Президента страны И.Г.Алиева уделяется особое внима-

ние развитию туризма в стране, приняты госпрограммы по развитию туризма и социально-

экономическому развитию регионов Азербайджана. 

Помимо же всех исторических достопримечательностей, которые существуют и по ны-

нешнее время, Азербайджан также известен как страна с необычайно красивой флорой и фа-

уной. Учитывая тот факт, что из всех существующих климатических поясов в Азербайджане 

уже есть все 9, то данное разнообразие флоры и фауны, а также живописность природы не 

оставят никого равнодушным. Географическое положение и климат Азербайджана создают 

благоприятные условия для развития туристического и аграрного секторов. Ускоренными 
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темпами идет интеграция Азербайджана в международное туристическое сообщество. Под-

писан ряд межправительственных соглашений со странами ЕС (Францией, Грецией, Болгари-

ей, Чехией, Польшей и др.), Турцией, Ираном, Кубой, Марокко, Египтом, Пакистаном, КНР 

и со странами СНГ. Следует отметить, что улучшился показатель Азербайджана в индек-

се туризма. По качеству законодательства в сфере туризма Азербайджан занимает 47 ме-

сто, по состоянию инфраструктуры и окружающей среды - 84, человеческим, культурным и 

природным ресурсам – 111 (3). 

В данный период происходит интенсивное развитие туризма в стране и это вызывает по-

требность изучения проблем туризма в сфере информированности. Помимо всех тех хороших 

показателей и благих намерений, коими обладает сектор туризма в Азербайджане, надо при-

знать тот факт, что туристические центры в Азербайджанской Республике развиты не на 

должном уровне. Данная проблема существует не первый год, что негативно сказывается на 

секторе туризма (2, с. 343). 

Современная индустрия туризма мира является одной из высокорентабельных и наибо-

лее динамичных отраслей мировой экономики. На долю туризма приходится 10% мирового 

ВНП, мировых инвестиций, рабочих мест и мировых потребительских расходов. 

Учитывая вышеприведенные показатели, становится ясно, что сфера информированности 

касательно туристических услуг, а именно сами туристические центры должны быть хорошо 

развиты. Их полная изоляция от сферы туризма или же от тех достижений, которые были 

приобретены правительством Азербайджана, сопутствуют тому, чтобы сектор туризма в 

стране развивался неравномерными шагами. 

Как уже отмечалось раньше, развитие сектора туризма абсолютно в любой влечет за со-

бой необходимость развития туристического информационного центра. Его развитие должно 

осуществляться полномерно при помощи поддержки государства. Помимо государства, ини-

циативу поддержки также должны проявлять и частые предприниматели. 

К сожалению, деятельность туристических центров в Азербайджане до сих пор остается 

неактивной. Несмотря на то, что в последнее время в республике было построено множество 

туристических центров, их функционирование часто ярко не освещается. 

Так как туристические информационные центры не пользуются большим спросом у тури-

стов, следовательно, их развитие может осуществляться либо медленными шагами, либо же 

как прогресс как таковой может в принципе отсутствовать. 

В Азербайджанской республике действует много туристических центров. Первичный 

анализ проблематики следует начать с самого известного и доступного туристам Бакинского 

Информационного - туристического Центра.  Бакинский Информационно-туристический 

Центр был основан в 2006 году. Основной целью деятельности "Бакинского Информационно-

туристического Центра" является предоставление необходимой информации туристам, ин-

формации о гостиницах и ресторанах, выбор соответствующих туристических маршрутов и 

достопримечательностей города Баку, обеспечение транспортными услугами, обеспечение 

гидом-переводчиком, подготовка и распространение информационных брошюр. 

Современные тенденции развития туризма свидетельствуют о возрастании его влияния 

как на мировую экономику в целом, так и на экономику отдельных стран. 

Одна из главных задач, с которым столкнулась туристская сфера страны, – это повыше-

ние уровня и качества туристских услуг. Этот вопрос также нашел свое отражение в Государ-

ственной программе. В 2006 г. при Министерстве культуры и туризма Азербайджанской Рес-

публики была создана высшая школа, дающая образование в области туризма, – Азербай-

джанский институт туризма. 

Несмотря на то, что в Республике за последние 15-20 было построено и возведено боль-
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шое количество информационно - туристических центров, их развитие в данное время осу-

ществляется очень медленно. Причины данного замедленно развития могут быть варьиро-

ваться в зависимости от ситуации. Но все эти ситуации, - а точнее проблемы, отраженные в 

этих ситуациях должны быть срочны решены (5). 

Необходим постоянный поиск новых форм функционирования информационно – тури-

стических центров в Азербайджане (сотрудничество с коммерческими и некоммерческими 

организациями). Малый стартовый капитал является первичным вкладом в деятельность ин-

формационно- туристического центра. Как показывает практика, вложенные в сферу туризма, 

а также в виды деятельности, связанные с туризмом, инвестиции дают быструю отдачу в виде 

большой прибыли. Иначе говоря, в туризме – высокая оборачиваемость капитала и быстрая 

окупаемость вложенных средств. 

Основными задачами информационно- туристического центра должны быть следующие: 

1) полное и широкое освещение возможностей отдыха и путешествий по всем имеющим-

ся турам, курортам туристическим центрам и др.; 

2) продвижение этой информации с помощью рекламы; 

3) реклама самого туристического центра (данная реклама должна включать и официаль-

ные интернет –сайты, и страницы в социальных сетях); 

4) организация продажи туристического продукта в соответствии с режимом функциони-

рования информационно- туристического центра, 

5) изыскание резервов для разработки новых видов туристического предложения. 

- От молодых азербайджанских информационно - туристических центров требуются зна-

ния, расторопность, эффективность действий, направленных на максимизацию прибыли, т. е. 

то, что можно выразить одним словом - профессионализм. 

Развитие инфраструктуры информационно - туристического центра в перспективе также 

должно идти по следующим направлениям: решение проблем, связанных с развитием инфор-

мационно - туристического центра, создание новых туристических комплексов, открытие но-

вых информационно-туристических центров.  В этой связи в ближайшей перспективе одним 

из важнейших направлений развития и совершенствования инфраструктуры информационно 

- туристического центра в Азербайджане - это сотрудничество с различными коммерческими, 

некоммерческими организациями и государственными структурами. 

Основываясь на опыте зарубежных государств, для получения более высоких результатов 

страна должна реализовать следующие меры, направленные на поддержку развития инфор-

мационно -  туристического сектора в Азербайджане: 

1. Креативный подход к развитию информационно - туристического сектора в Рес-

публике Азербайджан. Учитывая особенности различных регионов Азербайджана, связан-

ные с местной кулинарией, народным творчеством и т.д., существует большой потенциал для 

развития информационно - туристического сектора. 

Планируется привлечение творческой части молодежи, которая сумеет найти новые пути 

прогресса в сфере информационно - туристических услуг. 

2. Повысить уровень посещаемости информационно - туристического центра путем 

превращения страны в привлекательное для туристов место. В данном случае требуется 

объемная работа, в основном охватывающая сферу маркетинга и рекламного бизнеса. Не-

смотря на то что определенная работа в этой связи ведется (например, трансляция рекламных 

роликов на «Евроньюс», «CNN» и других зарубежных телевизионных каналах), необходимо 

проведение дополнительных мер: 

А) соответствующая работа должна проводиться за пределами Азербайджана. Так, преж-

де всего должно быть налажено сотрудничество с туроператорами, функционирующими в 
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зарубежных государствах; им должна быть предоставлена правдивая и официальная инфор-

мация, касательно информационно – туристических центров. 

Туроператорам зарубежных государств должен быть продемонстрирован весь потенциал 

сотрудничества, коим обладает, например, Бакинский информационно-туристический центр. 

Информационно - туристический центр в свою очередь также должен быть проинформирован 

касательно туроператоров, функционирующих на территории Азербайджана (3). 

Работники, например, Бакинского информационно-туристического центра должны быть 

полностью осведомлены касательно того, туристы какой национальности собираются в сто-

лицу государства. 

Б) туристы, собирающиеся посетить Азербайджан, пользующиеся услугами националь-

ных авиакомпаний, должны иметь возможность ознакомления с туристским потенциалом 

страны и ее информационно -  туристическими центрами прямо на борту самолета (5). 

В) Информационные центры должны находится поблизости к аэропортам, вокзалам и 

станциям метро для того, чтобы прибывшие в Азербайджан туристы могли бы с легкостью 

ознакомиться с информацией, касающейся туризма. 

Г) проведение в информационно - туристических центрах международных туристских 

выставок; 

3. Информационно - туристический центр должен подготовить для туристов карты 

города Баку, городского метро и транспортных маршрутов. Для этого должно быть нала-

жено сотрудничество с соответствующими государственными структурами (Государствен-

ным комитетом по земле и картографии и т.д.); 

4. В музеях и других объектах должны быть созданы аудиогиды на нескольких язы-

ках. Билеты, продаваемые в данные места, должны быть доступны в режиме онлайн. Инфор-

мационно - туристические центры должны строго наблюдать за функционированием данных 

аудиогидов; (1, с. 148) 

5. Организация информационно - туристическим центром «Bus tour» во всех тури-

стических зонах страны; прием на работу высококвалифицированных гидов; предоставление 

рабочему персоналу информационно -  туристического центра всех сведений касательно при-

бывших туристов; (4) 

6. Проведение в Баку международных фестивалей на определенную тематику под 

эгидой информационно - туристического центра. Зарубежный опыт показывает, что такого 

рода фестивали являются причиной, как и большого притока туристов в страну, так и стреми-

тельного развития информационно - туристического сектора в стране. Тема фестиваля долж-

на отличаться от проводимых в других странах аналогичных фестивалей своей оригинально-

стью и национальными особенностями. Информационно – туристический центр должен при-

нимать активное участие в проводимом фестивале, демонстрируя иностранцам все особенно-

сти национальных достопримечательностей. 

Следует отметить, что многие из вышеперечисленных предложений уже претворяются в 

жизнь. Так, улучшена рекламно-информационная деятельность, в рамках которой информа-

цию об Азербайджане стали представлять на борту самолетов национальной авиационной 

компании; организовываются «инфотуры» для международных туроператоров; регулярно 

проводятся туристские выставки; открыт информационный центр в Бакинском аэропорту; 

изданы карты Баку для туристов; в старом городе туристы уже имеют возможность пользо-

ваться аудиогидами, организовываются автобусные туры, проводятся различные фестивали в 

регионах страны (фестиваль в Габале, гранатовый фестиваль в Гейчае) и т.д. (5). 
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ЕВРОПА РАЗНЫХ СКОРОСТЕЙ 

В статье анализируется процесс социально-политического и экономического развития 

стран-членов Европейского Союза, относящихся к субрегиону Центральной и Восточной Ев-

ропы. Приводятся исторические предпосылки их вхождения в Европейский Союз, рассматри-

ваются объективные и субъективные причины необходимости присоединения восточноевро-

пейских государств к идее европейской интеграции. Целью исследования является выявление и 

анализ трудностей, возникающих у них в результате различия подходов, возникших, как в ре-

зультате объединения, так и сложностей институционального характера, вызванных про-

блемами, переживаемыми Европейским Союзом в целом. 
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AVROPANIN MÜXTƏLĠF SÜRƏTLƏRĠ 

Məqalədə Mərkəzi və Şərqi Avropa sub-regiona aid olan, Avropa İttifaqının üzv-ölkələrinin so-

sial-siyasi və iqtisadi inkişaf prosesi təhlil edilir. Onların Avropa İtifaqına daxil olması tarixi şəraiti, 

Avropa inteqrasiya ideyasına Şərqi Avropa dövlətlərinin birləşdirilməsi zərurətinin obyektiv və 

subyektiv səbəblərinə baxılır. Tədqiqatın əsas məqsədi Avropa İttifaqının ümumiyyətlə həm birləşmə, 

həmdə fərqlər nəticəsində yaranmış problemlərilə bağlı müxtəlif yanaşmaların institusional xarakterli 

çətinliklərinin müəyyənləşdirilməsi və təhlilidir. 
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The article analyzes the process of socio-political and economic development of the European Un-

ion member states belonging to the sub-region of Central and Eastern Europe. The historical back-

ground of their entry into the European Union is given, and objective and subjective reasons for the 

need to join Eastern European states to the idea of European integration are considered. The aim of 

the study is to identify and analyze the difficulties that they have as a result of the difference in ap-

proaches that have arisen, both as a result of consolidation, and of institutional difficulties caused by 

problems experienced by the European Union as a whole. 

Key words: European Union, integration, expansion, democracy, economics, politics, relevance, 

scope, contract 

 

Различие в уровнях экономического и политического развития стран ЕС, еще в 80-е годы 

ХХ века, привели к появлению идеи Европы «концентрических кругов» и Европы с «изменяе-

мой геометрией». Однако наибольшую актуальность они приобрели тогда, когда встал вопрос 

о присоединении к Европейскому Союзу Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). На сессии 

Европейского Союза в Копенгагене в июне 1993 года было принято решение о том, что имею-



172 
 

щие статус ассоциированных членов государства ЦВЕ, желающие войти в ЕС, смогут сделать 

это, как только будут в состоянии выполнить соответствующие требования. Наиболее настой-

чиво за скорейшее включение центрально- и восточноевропейских стран в ЕС ратовала Герма-

ния, быстро расширяющая свое влияние в этих странах и активно осваивающая их рынки 

[1,с.19].  Обосновывая свою позицию, она аргументировала ее жизненной необходимостью 

распространения на этот регион зоны стабильности, существующей в Западной Европе. О том 

же говорят и выводы группы ученых из ряда европейских стран, которые по заданию Комиссии 

ЕС анализировали происходящие в Восточной Европе преобразования. Эксперты из научных 

институтов Европейского Союза пришли к выводу, что нестабильным странам в восточной ча-

сти континента, если их вовремя не принять в ЕС, могут потребоваться чрезвычайные меры 

помощи в миллиарды долларов, кроме того, может произойти новый раскол между Востоком и 

Западом, сопровождаемый угрозой усиления националистических тенденций с обеих сторон и 

возникновения этнических и идеологических конфликтов. Эта точка зрения была широко рас-

пространена в средствах массовой информации Западной Европы. Поэтапная интеграция в за-

падное экономическое сообщество, и, наконец, членство проводящих реформы стран Восточ-

ной, Центральной и Юго-Восточной Европы представляли собой единственную возможность 

создания надежного уклада рыночной экономии и демократии. Многие европейские политики 

считали, что сам Европейский Союз получит от расширения своих границ в восточном направ-

лении гарантию от экономического коллапса и установления в этой зоне авторитарных режи-

мов, которые явились бы угрозой не только непосредственно ряду европейских политиков, но и 

большему равновесию внутри самого союза. Таким путем не только Германия, но и другие 

страны-члены ЕС закрепили бы свое влияние в этой части Европы, где 50% торговли цен-

трально- и восточноевропейских стран приходилось на страны Запада. В связи с этим следует 

иметь в виду, что, по расчетам западных экономистов, Центральная Европа в скором времени 

может превратиться в одну из наиболее быстро развивающихся частей континента. К числу ак-

тивных сторонников расширения ЕС на Восток относился, и бывший президент Европейского 

банка реконструкции и развития Жак Аттали, в свое время неоднократно заявлявший, что Ев-

ропа состоит не из двенадцати, а из сорока государств. И если это не произойдет в нужный мо-

мент, «запад станет главным виновником крушения демократии на Востоке» [4;7,с.231]. 

Свой взгляд на проблему расширения ЕС высказал и Жак Делор. Еще будучи председате-

лем Комиссии ЕС, Делор заявил, что границы объединенной Европы проходят по границам 

Советского Союза, а это значит, что к объединенной Европе должны принадлежать Польша, 

Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Болгария, Румыния, Албания, Кипр, Мальта и др. Он до-

бавил: «Нельзя забывать о трех балтийских государствах, а затем, если в бывшей Югославии 

вновь воцарится мир, почему бы не включить Боснию и Герцеговину, Хорватию, Македонию и 

то, что теперь стало союзом Сербии и Черногории. У Европейского Союза нет выбора, и инте-

грация является единственным способом, который дает возможность выжить в этом новом ми-

ре, полном опасностей, но также и надежд» [8,с.11]. Что касается государств, входящих раннее 

в состав Советского Союза (помимо стран Балтии), то члены ЕС не исключают их принятие, 

правда весьма в отдаленном будущем и только при условии создания в них подлинно демокра-

тической системы и успешного формирования экономики. Однако практически все члены ЕС 

солидарны в том, что Россия ни при каких условиях не сможет войти в их число. Это, впрочем, 

не исключает, по их мнению, создания системы соглашения о сотрудничестве в самых разных 

областях между ЕС и РФ. Большая Европа, безусловно, будет большой, но не включит в себя 

весь европейский континент и его средиземноморский обвод. Расширение ЕС на Восток затро-

нуло интересы России, и последствия для нее оказались весьма неоднозначными. Оно еще 

больше способствовует переориентации экономики ЦВЕ на рынки ЕС и сделает центрально- и 
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восточноевропейские рынки недоступными для российских товаров, несмотря на уже подпи-

санные торговые соглашения между Россией и ЕС [3,с.15-16;6,с.91]. 

Не менее серьезной проблемой для России стало расширение ЕС на Восток и в политиче-

ском плане. Присоединение стран Центральной и Восточной Европы к общей внешней поли-

тике и политике безопасности ЕС (Common Foreign and Security Policy- CFSP), лишило Россию 

свободы дипломатического маневра при решении сложных международных ситуаций, в кото-

рых могут быть затронуты ее национальные интересы. Несмотря на серьезные осложнения от-

ношений между Россией и этими странами в настоящем, исторический опыт свидетельствует о 

плодотворности сотрудничества и особых отношений между ними [6,с.95]. 

Государства Центральной Европы утверждали, что они в такой же мере готовы к вступле-

нию в ЕС, в какой были готовы Греция, Испания или Португалия в момент обращения с прось-

бой о приеме. Ряд западных экономистов отмечали, что Польша, Венгрия и Чехия не были го-

товы к присоединению к ЕС. Однако они не были далеки от того, чтобы отвечать предъявлен-

ным условиям. К этому не совсем был готов сам Европейский Союз, и основным препятствием 

являлось то, что новые претенденты на членство в ЕС – это бедные страны. Если расширение 

ЕС за счет приема трех стран ЕАСТ подняло средний уровень ВВП на душу населения в ЕС, то 

его расширение за счет приема трех стран Центральной Европы снизило его, даже при начав-

шемся экономическом подъеме. Самые упорные возражения против смягчения протекционист-

ских мер ЕС в отношении стран Восточной Европы выдвигала Португалия, к ней присоедини-

лась Бельгия. Однако даже наиболее благоприятно настроенные по отношению к расширению 

ЕС страны, такие как Франция и особенно Германия, считали, что рынки ЕС должны откры-

ваться для стран ЦВЕ не сразу, а постепенно [2,с.103]. 

Процесс дальнейшего расширения ЕС тормозилось накопившимися в этом интеграционном 

объединении трудностями, возникающими в результате как различий в подходах государств-

членов к процессу объединения, так и сложностей институционального характера. Германия, 

активный сторонник расширения и углубления ЕС, в недавнем прошлом продемонстрировала 

национальный эгоизм, подняв процентные ставки и вызвав этим кризис в валютной сфере 

стран ЕС. Франция, побуждаемая воинственно настроенными организациями, отказывалась от 

отмены аграрных субвенций и еще недавно подталкивала Европейский Союз к дорогостояще-

му и рискованному глобальному торговому конфликту. Что касается Великобритании, то она 

упорно блокировала всякую совместную политику ЕС в социальной области и в деле охраны 

окружающей среды и парализовала целые политические сферы (дело закончилось ситуацией с 

брекситом). Столкновение национальных интересов государств внутри Европейского Союза 

выливаются в серьезные затяжные конфликты, которые время от времени вспыхивают между 

ними. Однако для совместного демократического урегулирования этих конфликтов в ЕС нет ни 

подходящего института, ни переговоров, ни даже серьезной программы. Вполне обоснованной 

критике подвергается институциональная основа ЕС, который, как утверждают многие его сто-

ронники, представляет собой антидемократическую диктатуру. Уже сейчас она трудно управ-

ляема и забюрократизирована. Фактический отказ от принципа разделения властей в пользу 

господства ЕС лишь дискредитирует идею западноевропейской интеграции в глазах граждан 

стран ЕС. Многие считают, что выборы в Европарламент представляют собой постоянно по-

вторяющееся игнорирование воли изобретателей. Выработка решения на уровне ЕС происхо-

дит по сути дела колейно и выведена из-под контроля общественности, входящих в него госу-

дарств. А поскольку решения принимаются всеми правительствами совместно, в конечном сче-

те, никто не несет ответственности за нерациональное расходование миллиардов из бюджета 

ЕС, за его плохо организованную администрацию, за неудачно сформулированные законы. 

Многие европейцы утверждают, что подобная система все глубже ввергает Европу в недееспо-
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собность. 

Однако, по-видимому, даже серьезные институциональные проблемы, возникшие внутри 

ЕС, не вызовут таких споров, какие возникли вокруг вопроса о строении Европейского Союза 

после 1996 года. Речь идет о том, что члены ЕС находятся на разных уровнях экономического 

развития. Среди них есть и богатые, и бедные, и страны со среднем уровнем развития. Далеко 

не все из них смогут соответствовать уровню поставленных в Маастрихтских соглашениях за-

дач. Уже сейчас ясно, что большинство стран ЕС не смогут отвечать критериям, позволяющим 

пользоваться единой валютой. Присоединение к единой валютной системе стран ЦВЕ сильно 

тормозит процесс интеграции в целом. В связи с этим среди участников ЕС стали постепенно 

созревать идеи создания «гибкой» интеграционной системы. Еще в начале 1993 года бывший 

министр по европейским делам Франции Элизабет Гигу заявила, что не нужно ждать отстаю-

щих, чтобы построить Европейский Сою, предусмотренный Маастрихтским договором. Это 

должна быть «гибкая Европа», твердое ядро которой ведет в действие в предусмотренный срок 

валютный и экономический союз, а также политический союз с общей внешней политикой, 

обороной и европейским гражданством, в которых члены ЕС будут участвовать в различной 

степени. Гибкой Европе, предложила Э.Гигу, потребуется избранный президент, который вы-

ражал бы общую волю ее членов [10,с.18]. 

Известный французский политолог Бернар Кассен предложил, что внутри ЕС или за его 

пределами следует создать менее крупные, но сплоченные единицы. Для начала, считает он, 

эти территории объединились бы, следуя принципу «изменяемости геометрии», в своего рода 

конфедерацию. А когда они придут к выводу что, составляют единое целое, - вот тогда-то и 

возникнет настоящий Европейский Союз. 

В 1994 году парламентская верхушка ХДС/ХСС Германии представила рекомендательный 

документ о будущем Европы под названием «Реакция на европейскую политику». Он не явля-

ется официальным, но его выдвинула ведущая партия сильнейшей европейской страны. Он был 

задуман как план действия для создания «твердого ядра» Европейского Союза и облегчения 

расширения ЕС за счет стран Центральной и Восточной Европы с целью помешать возвраще-

нию к нестабильности предвоенной системы в Европе. Это особенно отвечает интересам Гер-

мании, «зажатой» между востоком и западом континента. Документ содержит и ряд конкрет-

ных предложений по части институциональных изменений. В качестве модели нового устрой-

ства ЕС предлагается федеративная государственная структура, а также принцип субсидиарно-

сти. Все существующие институты ЕС должны быть реформированы. Причем следует принять 

новую концепцию системы институтов ЕС. Парламент должен стать таким же законодатель-

ным органом, как и Совет, а последний может взять на себя роль второй палаты парламента – 

Палата государств. В то же время Комиссии нужно придать функции европейского правитель-

ства, предлагается также полный отказ от права вето, чтобы ни одна страна не могла блокиро-

вать действия других стран, решивших укреплять сотрудничество и интеграцию. 

Авторы документа констатируют, что в Европейском Союзе уже создано «твердое ядро» 

стран, готовых идти дальше по пути сотрудничества и интеграции. Сейчас его составляют пять 

или шесть (хотя из дальнейшего текста выясняется, что их всего пять – Германия, Франция, 

Бельгия, Нидерланды и Люксембург, т.е. страны, за исключением Италии подписавшие Рим-

ский договор), но присоединение к нему не закрыто и для других членов ЕС. Это «твердое яд-

ро» должно взять на себя задачи конюмедированного центра, который сможет двигать все со-

общество по пути интеграции. Деятельность его необходимо в первую очередь сосредоточить 

на тех областях, где Римский договор дополнен Маастрихтскими соглашениями, а также на 

скорейшем присоединении к «ядру» Италии и Испании. Создание «твердого ядра», подчерки-

вают авторы документа, - не цель, а средство решения сразу двух, и потом противоречащих 
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друг другу задач - углубить и расширить ЕС. В части документа, посвященной проблеме инте-

грации стран Центральной и Восточной Европы в ЕС, говорилось, что Польша, Чехия, Слова-

кия, и, возможно, Словения должны быть приняты в ЕС к 2003 году. Предлагалось, что процесс 

расширения ЕС будет происходить поэтапно и сопровождаться дальнейшим углублением со-

трудничества. Для этого предлагалось полностью открыть рынки, как это предусмотрено в Ма-

астрихтском договоре, координировать торговую политику, развивать свободную торговлю и 

сотрудничество среди реформированных стран, расширять участие регионов в вопросах внеш-

ней политики, политики безопасности, правосудия и внутренних дел [9,с.447]. 

В документе ХДС/ХСС подчеркивается, что политика территориального расширения ЕС на 

Восток должна сопровождаться политикой расширения партнерства Союза с Россией. Заклю-

чение соглашения о сотрудничестве между ЕС и Россией должно предварять соглашения о 

присоединении стран ЦВЕ к ЕС, а также к НАТО. В целом документ ХДС/ХСС представляет 

собой один из вариантов Европы «с изменяемой геометрией» или Европы «нескольких скоро-

стей». Это достаточно разработанная программа кардинальных изменений в ЕС и превращения 

его из «твердого ядра» в единое федеративное государство. Учитывая взросшую мощь Герма-

нии, легко прогнозировать, что в такой государственно-политической конструкции руководя-

щая роль будет принадлежать именно ей. Видя в приверженности ряда европейских стран 

национальным ценностям препятствие для реализации своего плана устройства Европы, авто-

ры документа объявляют суверенитет государства-нации пережитком, лишенным смысла в се-

годняшних условиях. Проблеме франко-германского сотрудничества придается в документе 

особое значение. Авторы документа выражают беспокойство по поводу того, что Франция, в 

целом вступающая за продолжение процесса интеграции, проявляет нерешительность, когда 

речь идет о конкретных шагах в этом направлении [5,с.21]. Официальные лица Берлина, одна-

ко, считают что франко-германское сотрудничество было краеугольном камнем европейской 

интеграции начиная с 1950-х годов, и эта ситуация сохраняется и поныне. Ни одно француз-

ское правительство не ставило под сомнение строительство Европы, хотя позиция Франции не 

всегда и не во всем совпадала с позициями по этому вопросу других членов ЕС. Определенная 

сдержанность французского правительства объясняется его реакцией на переход объединенной 

Германии из положения младшего партнера в Европейском союзе на положение старшего 

партнера [11;9,с.449]. 
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СТАЛКИВАЮЩИЕСЯ ИНТЕРЕСЫ США И РОССИИ  В СИРИИ 

В этой статье описывается сирийский кризис, который был последней частью «арабской 

весны», глубоко затронувшей международную систему с точки зрения России и США. 
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COLLIDING INTERESTS OF THE USA AND RUSSIA IN SYRIA 

This article describes the positions of the United States and Russia and their respective activities 

in the Syrian crisis which was the last part of Arab Spring .The main causes of the intervention of 

both countries in the Syrian crisis have been investigated for the future of the Syrian civil war. His-

tory and political motives of relations between the two countries have been studied. 

Key words: Syrian crisis, US policy in Syria, Russia's interests in Syria 

After the collapse of the Soviet Union, the world was now thought to be transformed into a 

unipolar structure. The major economic crises, high unemployment, the separatist movements of the 

Chechens and the social deprivations prevented the Russian Federation from taking any action other 

than giving weak reactions to the US policies in the world and region. However, after Putin came to 

power, he managed to recover the country's economy with his reforms within the country and a good 

assessment of the increase of natural gas and oil prices in the international market. Ġn this direction 

Russia, seeking to return to the international arena as a superpower / playmaker, with its 

strengthened economy, gave the most important signal of the challenge by Putin in his speech at the 

Munich Security Conference in 2007, rebelling against the United States and the US-led 

international system (21). 

Syria, which has an important place in the struggle for influence in the region, has formed a new 
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field of competition between the two states. Before analyzing the Syrian Crisis in terms of these two 

countries, the importance of Syrian policies and the importance of Syria in terms of these two 

countries will enable us to better understand what happened during the crisis. 

Relations between the United States and Syria began in 1946 when Syria gained independence. 

Relations between Syria and the US remained unstable due to the start of the conflict between the 

US and the USSR in the Cold War and Syria's policy as the backyard of the USSR in the Middle 

East (20). The fact that the United States always stood behind Israel caused an atmosphere of 

hostility between Syria and the US (14). With the end of the Cold War, the initiative of Hafez Assad 

to develop relations with the West gave a positive atmosphere to the relations between the two 

countries. After the September 11 attacks in 2001, Syria supported the US's policy of ―global 

struggle against terrorism 2001. It can be said that the most important reason for this is the 

prevention of the damages that can be given to Syria on the side of Al Qaeda (13). In 2003, when the 

US achieved success in Iraq, the Syrian government, which opposed the invasion of Iraq, believing 

that it would be the next target, was proclaimed by the Bush administration as a rogue state 

supporting terrorism (12). After the assassination of Lebanese Prime Minister Rafik Hariri in 2005, 

Syria has been under severe political pressure by the international leadership under the US 

leadership (19). Tensioned bilateral relations were on the softer ground in 2009 when Obama 

became president (16) 

With Obama coming effort had been made to uncover an America that is multilateral and trying 

to intervene in issues through international institutions. During the Obama period, he focused on 

internal problems, and in the foreign policy, the Asia-Pacific region was given priority, and the 

Middle East became the second priority for the Washington administration. This situation created a 

power gap in the Middle East, the competition between the regional powers increased, and 

especially Russia and Iran enabled more effective policies in the region. 

After the rebellions began in Syria, the Obama administration gave Assad a chance to change, 

but soon revised this discourse as a change of regime. However, since the middle of 2012, the use of 

chemical weapons has been declared as a red line. Obama,  at a press conference about a year after 

the crisis, stated  that those who accuse the US of not intervening and those comparing Libya and 

Syria samples should think about the cost of war (33). US cautious policies for the Syrian crisis rela-

tively reduced after ISIS became extremely strong in 2014, and the NATO meeting held on Septem-

ber 4-5, 2014 decided to establish a coalition force against ISIS. (15, s. 13-14) 

On 21 August 2013, Assad started to use chemical weapons in Damascus, Guta, ılarrbin, 

Zamalka and Hammuriye regions and as a result of these attacks about 1,300 people lost their lives 

(3). Although Obama declared the use of chemical weapons as a Suriye red line ‖ the Syrian regime 

did not avoid this intervention (17). Obama described this situation as a serious threat and raised the 

issue of airstrikes, but this option was postponed because Russia opposed it (18). In order to 

eliminate this threat, he started a dialogue with Russia and initiated an attempt to purify the Assad 

regime from chemical weapons. As a result, the formula of the chemical weapons in the hands of the 

regime of transport to Russia was solved. The Obama administration was accused of being inactive 

in the face of the Syrian crisis until 2014, when DAESH emerged. 

After DEAġ, Obama introduced a new strategy. Obama's new Syrian strategy was based on two 

feet. The first is the seventy-nine-membered structure, which includes states and international 

institutions in September 2014 under the name of DEash International Coalition (30). The second 

were local militias in the field, local government forces and terrorist organizations.26 The main 

function of the coalition was to contribute to air operations. The government and non-state actors 

created the main structures involved in the field conflicts. US forces coordinated  both the coalition 

forces and the local forces. 



180 
 

Break ranking of the Obama administration from Syrian opposition, deased the earning power of 

radical organizations and led to a settlement to the border with Turkey. In short extension of the 

terrorist threat emerged in Syria, Turkey was confronted with a serious risk. 

The seizure of Mosul in June 2014 is considered to be a turning point in this sense (11). The air 

strikes that started with the demand of the Iraqi administration  have been the first step in the 

strategy of the fight against the DAESH. The Obama administration considered the Syrian 

opposition as the first choice in the fight against DAESH in the field, but soon abandoned it and 

turned to the PYD forces in northeastern Syria. The Obama administration's arms, training and 

equipment assistance led the PKK to move out of a conventional terrorist organization to control the 

area and to establish actual administration areas. The PYD declared democratic autonomy in January 

2014 and declared Cizre, Kobani and Afrin as cantonal regions (4). 

Trump, who was in power at the beginning of 2017, ordered a new report on this organization, 

based on the inability of Obama to combat DAESH. This plan was important in that it would include 

a major operation against DAESH, which has a considerable area in Syria, including major cities 

such as Raqqa and Deir-ez-Zor. When Raqqa operation started in June 2017 the United States 

without great engagement with its own power took action to clear the DEASH through Raqqa by the 

international coalition's airstrikes and the land force of the SDF. This was a clear indication that 

Trump continued with Obama's strategy, although he talked about the Syrian crisis and the new 

plans in the fight against DAESH. It is possible to say that the fight against DAESH has created a 

new situation in Syria. The region, which is located between the Euphrates and the Iraqi border and 

called the east of the Euphrates, was de facto ruled by the PYD. The weakening of the authority of 

the Assad administration and the agreement with the organization opened a space for PYD. The US 

has taken the initiative to control arms and control flights over the region, causing PYD to gain a 

sheltered position in this region. 

On April 4, 2017, when the regime used toxic gas (1)  the Trump administration was mobilized 

and organized a military attack on the Assad regime with several military bases (6). About a year 

later, after Assad used chemical weapons again, Trump reacted violently from social media, and on 

April 13, 2018, the British and French troops were jointly deployed in the Damascus, Hama, Homs, 

Dera and Suveyda districts (6). Trump stated that they gave the Assad regime the punishment they 

deserved. Trump has publicly stated that Putin was unable to stop his promise to remove the 

chemical weapons of the regime in 2013, and that Russia should now make a decision about this 

dark path and that the United States might face Russia and Iran (28). After these attacks, the 

expectation that Trump has put in place a new Syrian strategy and that the Assad regime could be re-

targeted (31). However, the fact that the bases targeted in the recent attacks belonged to the Iranian 

militias and the Iranian militias were withdrawn from the Golan Heights in August indicate that 

Israel's security and Iran's presence in Syria are centered. Iran has put in place harsh power elements 

such as Hezbollah and Shiite militias,  especially the Revolutionary Guards to maintain the Assad 

regime in Syria. The US administration has made it clear that it is obliged to withdraw all forces 

under the control of Iran from Syria to renew the nuclear agreement with Iran. The Trump 

administration has started to impose economic sanctions on Iran to adopt the agreement, which 

includes this condition. 

With Trump's coming to power, there has not been a significant change in this situation. Manbij 

agreement signed with Turkey did not even apply. This consensus consists of three phases(5) PYD 

militants left the city in forty-five days, deployment of military forces of Turkey and the US and 

finally, the local powers, which will ensure the security of the city, are planned to be deployed and 

put into operation in sixty days. However, US aid to the PYD continued and PYD continued to hold 

actual control areas in the east of Euphrates. This change will be possible when Trump decides to 



181 
 

withdraw from Syria. 

On 19 December 2018, Trump announced the withdrawal of US troops from Syria on social 

media accounts. With this decision, Trump has taken the first step to put a new strategy in Syria out 

of the legacy of Obama. Trump stated that they were waiting for the day when the Syrian regime 

and Iran's points were brought back to their country in an official statement issued after his bombing 

in April 2018. In the case of the withdrawal of the US, what the Syrian crisis will evolve and what 

the US will take on the Syrian crisis in case of withdrawal from the region is one of the main topics 

of discussion. This decision has found quite different repercussions both in US policy actors and the 

forces involved in the Syrian crisis and in the international public opinion. Although there has been 

about four months after the withdrawal decision, no action has been taken in the field yet. 

As a result of extensive attacks against the last regions controlled by DEASH, Trump declared 

victory against this organization on March 20th. From the social media account, Trump announced 

that DEASH was destroyed at all levels. Three days after this announcement, a similar statement 

came from the United States' local ally SDG (24). 

Damascus relations with Moscow has begun since Syria gained independence, and it has 

continued stability (9, s.68). Although the Kremlin lost its influence in the Middle East during the 

Cold War, Syria was the only regional state to maintain its strategic relations with Russia by not 

abandoning its foreign policy strategy and assumed the mission of a Soviet outpost against the US 

activities in the Middle East. With the end of the Cold War, Hafiz al-Assad's close relationship with 

the Russian Federation remained intact. While Damascus administration would be subject to heavy 

sanctions by the UN responsible for the assassination of Lebanese Prime Minister Hariri, these sanc-

tions had not been implemented with the Russian veto. In 2010, Russia became one of the biggest 

supporters of Syria in the international arena (20). 

Russia had not reacted to the changes of power in the Arab Spring, which started in 2010, in 

countries such as Tunisia and Egypt. Putin, who did not oppose the UN Security Council's 1970 no 

intervention in Libya in, still called this intervention "Crusade". Russia, always opposed to NATO 

intervention against Libya, had to accept the overthrow of Gaddafi (8, s.153-155). Nevertheless, this 

was an example for Russia and was actively involved in the crisis from the moment the Syrian Crisis 

began. 

Russia is one of the global actors in the direction of world politics. Russia wants the 

continuation of the current regime in Syria for reasons such as being the leader as an alternative to 

the USA which lost power in the Middle East, solving its military port problem, and not losing a 

country like Syria where it sells weapons (7, s. 325). 

The Moscow administration saw the Moscow-Tehran line as one of Russia's most strategic lines. 

Since the overthrow of the regime in Syria would mean the weakening of this line, from the 

beginning of the uprisings, Russia was firmly standing by the Assad regime and the relations 

between Moscow, Tehran and Damascus administrations were strengthened. Moscow was 

concerned that an Islamic government would come to power in Syria, which would stand against it 

because of issues such as Chechnya, rather than the allied Assad regime. Therefore, with the crisis 

that emerged in Syria, maintaining the Assad regime and neutralizing Islamic terrorist organizations 

has been one of the national security problems of the Moscow administration (10, s. 365-366).The 

fact that the Moscow-Tehran axis will weaken if the regime collapses in Syria is one of the most im-

portant reasons for Russia's determined stance. 

The United States and 19 allied countries organized a long exercise called ―Eager Lion ager in 

May 2012 with the participation of 12,000 soldiers in the Mediterranean. Russia thus declared that it 

would help Syria's defense against an attack on the Mediterranean. First, the Naval Base of Tartus 

was militarily strengthened and the old listening station in Russia was renewed. 
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While the US-led West was more intrusive and demanding the end of the Assad regime, Russia 

and its ally China took a stand against any kind of interference in Syria. To this end, Kreml has pre-

vented the four UN Security Council draft proposals against Syria from being vetoed. In October 

2011 a bill to impose sanctions on Syria if Assad's regime continue its repression of dissidents was 

vetoed by Russia and China.Russia and China basically vetoed the decision on the grounds that this 

crisis is an internal problem of Syria.On 4 February 2012 and 19 July 2012, the bills against the As-

sad regime were again vetoed by Russia (23). Russia and China vetoed the February draft resolution 

claiming that the bill blames one side, that it was not balanced and did not reflect the facts in Syria. 

The July draft resolution contained sanctions if the Syrian regime did not stop using heavy weapons 

within 10 days. Russia and China have recently vetoed a draft resolution on war crimes in Syria and 

the transfer of human rights violations to the International Criminal Court (ICC). The Moscow 

administration, which has increased its strategic military presence in Russia as of 2015, decided to 

send an active military force to fight against terrorist organizations in Syria on 30 September 2015 

and it made easier Russian military units to provide support to the Assad forces through the air 

operation (23). Russia, where the legitimate regime in Syria was in demand, entered into a struggle 

against Daesh terrorist organization; however, in the Russian airstrikes in Hama, Idlib and Humus 

provinces, many people from the civilian population have lost their lives. After these air strikes, 

Russia has been condemned by the international public. In 2016 and 2017, Russia actively assisted 

regime forces in the recovery of strategic centers such as Aleppo and terrorist organizations and Al-

veppo; The aim of the Putin administration was to prevent the Western world from gaining new in-

fluence in the Middle East with its strategy that the defense of the country behind the active Syrian 

politics started from the Middle East (22). 

The armed wing of the Russian PYD supports the YPG's fight against ISIS. Russia's aim is to 

exert pressure on the PDU and other pro-Western dissidents to adopt their own policy. From 30 

September 2015, the attacks of Russian aircraft outside ISIS are being carried out for this purpose( 

1). The main aim of the common information center established by Russia for the fight against ISIS 

with Syria, Iraq and Iran in Baghdad is to gather and analyze information on the developments in the 

region within the scope of the fight against terrorism. However Russia criticized the state of the 

country such as Saudi Arabia, Qatar, Jordan and Turkey from time to time, that help dis- tance 

despite Daesh, it also attaches importance to the cooperation with these states for the solution of the 

crisis(2). Iraq and Egypt from the regional states support Russia's air operations in Syria. 

Moscow is experiencing a big problem in the economic sense with the embargos applied and 

falling oil, enter into a war of prestige. In addition, under the umbrella of combat Daesan disturbing 

the country in the interests of increasing the military presence in the region mainly from Turkey, 

Russia, Syria, has led to new crises. A future scenario in which the Damascus regime will survive as 

the Syrian crisis continues will make Russia the main actor in Syria. On the other hand, in a reverse 

scenario - Russia will try to protect its interests in Syria with different methods and tools. Especially 

Russia's military bases in Tartus and Latakia will be the mainstay of this issue.Russia's strategy to 

solve the problem in Syria has two dimensions, diplomatic and military. Three important lines of 

diplomatic dimension come to the fore. These are-Putin's government to mediate power-opposition 

negotiations in Syria; -Russia's efforts to solve the Syrian crisis within the framework of cooperation 

with regional states; -Moskova 's proposed for the solution of the crisis of the international public 

opinion, and especially the Western states to make the attempts to be accepted by (23). 

The Moscow administration has also been at the forefront of the international and regional 

initiatives for the resolution of the Syrian crisis and has played a decisive role. Daesh has served as 

the engine of regional cooperation in combating with the terrorist organization and many other 

issues (23). It was considered by the international community that the Syrian civil war created a new 
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Cold War environment between Russia and the United States. Just as in the real Cold War years, 

Syria and its closest basin have been a scene of political contention desired to be absorbed by the US 

and Russia by gaining supremacy over one another. 

It is important to note that the issue that makes Syria so important for Moscow is not to maintain 

the Ba'ath regime in Syria, but to preserve and expand Russia's military presence in the Eastern 

Mediterranean. 

Russia intervened in the civil war in this country because it thought that the regime in Damascus 

would lose its influence over Syria in the event of its collapse. While expanding the naval base in 

Tartus, he set up an important air base in Hmeymim near Latakia. This capacity expansion allowed 

Moscow to gain influence in an area extending far beyond Syria in the Eastern Mediterranean. It is 

necessary to consider the increasing activities of Russia in North Africa as a reflection of its self-

confidence due to its success in Syria. Russia, whose economic capacity is limited, is the result of 

the activity we mentioned in Syria, the high military power and the willingness of the Putin admin-

istration to take risks (27). 

Syria has become a proxy war between the US and Russia. At stake is the role America wants to 

play in the world -- and the role that Russia can play in the world. The Americans and Russians tried 

to convince themselves that they shared common interests in Syria and could agree to fight terrorism 

together. However, in reality, Russia is playing a role similar to the one it adopted in Ukraine: It is 

providing massive amounts of military support to one side, thus becoming a de facto party to the 

war, while posing on the international stage as a mediator and part of a possible diplomatic solution. 

The pundits keep telling us that neither Russia nor America wants to go to war over Syria. How-

ever, they also keep warning of some sort of accidental escalation that might nonetheless bring the 

two sides to blows. Given that we are talking about war between heavily nuclear-armed powers led 

by unpredictable risk-takers, this caveat is hardly comforting (25). 

The US has provided air support and weapons to the Syrian Democratic Forces (SDF), an alli-

ance of Kurdish and Arab forces fighting against "Islamic State" (IS) militants in northern Syria. 

Several hundred US Special Forces were deployed alongside the SDF. The US has been leading an 

international coalition of nearly 60 countries, including Germany, targeting IS and other extremist 

groups with airstrikes since late 2014. The US has largely avoided direct conflict with pro-regime 

forces, but in 2017 US President Donald Trump ordered airstrikes on a Syrian airbase in response to 

a government chemical weapons attack against civilians. He surprised allies in December when he 

announced the unilateral withdrawal of US troops in Syria, saying: "We have defeated ISIS in Syr-

ia." 

The US had remained steadfast in a commitment to trying to destroy IS in Syria and Iraq. How-

ever, its intentions on other issues have become unclear. In 2017, Trump told reporters that the US 

has "very little to do with Syria other than killing IS." But up to that point it had been deeply in-

volved in brokering a ceasefire between government and opposition forces. The Trump administra-

tion has also given conflicting signals as to whether the US would oppose a peace deal keeping As-

sad in power. The US also seeks to block Iran and the Lebanese Shiite militia Hezbollah from estab-

lishing a permanent presence in Syria that could threaten Israel. Washington has supported UN 

peace talks held in Geneva since 2012 between representatives from the Assad government and the 

Syrian opposition. But those talks have so far failed to reach a breakthrough. Both sides have disa-

greed about whether Assad's departure should be a precondition for any final settlement (29). 

Moscow has long backed the Assad regime. It has provided government troops with air support 

and weapons and given it diplomatic backing at the UN and in international peace talks. Russia also 

has troops on the ground. Russia first intervened in Syria in September 2015 when it started air-

strikes against "terrorist" targets. While Moscow has said it is targeting IS and other terrorist groups, 

https://www.dw.com/en/us-backed-sdf-captures-syrias-largest-oil-field-from-islamic-state/a-41066879
https://www.dw.com/en/un-syrian-regime-used-sarin-gas-in-april-attack/a-41132871
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US officials have repeatedly countered that claim by saying Russian airstrikes are primarily directed 

against non-IS rebel forces fighting the Assad government (25). The Kremlin, meanwhile, has ac-

cused the US of using its campaign against IS as a way to slow Russian and Syrian government mili-

tary advances. Moscow wants to keep Assad — its closest ally in the Middle East — in power and 

secure, its military influence in the region. It has an important military airbase in the western prov-

ince of Latakia and a naval base in the Syrian port city of Tartus. Russian leaders support a peace 

deal with broad consensus among Syria's moderate factions that would allow Assad to remain in 

power. It has also hinted it may support limited autonomy for opposition forces in certain regions 

within Syria. While supporting the Geneva negotiations, Moscow has also sponsored talks between 

the Syrian government and the opposition in Astana, Kazakhstan that began in January 2017. Iran 

and Turkey are also parties to the talks. The Astana process strives to create "de-confliction zones" 

that can reduce violence and pave the way for political talks (26). 
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LOBBĠÇĠLĠKDƏ ĠSTĠFADƏ EDĠLƏN METOD VƏ ÜSULLAR 

Müasir dövrdə, demək olar ki, bütün dövlətlərdə, xüsusilə, ABŞ-da lobbi fəaliyyətlərinin 

mütəşəkkil şəkildə aparıldığı bir sıra təzyiq qrupları formalaşmaqda və tədricən güclənməkdədir. Bu 

lobbilər müxtəlif təzyiq vasitə və metodlarından istifadə edərək və inzibati idarəetmə sisteminə təsir 

etməyə çalışaraq öz maraqlarını həyata keçirməyə cəhd edirlər. Məqalədə lobbi fəaliyyət 

çərçivəsində lobbi qruplarının istifadə etdikləri metod və üsullar geniş perspektivdən baxılaraq izah 

olunmuşdur. 
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МЕТОДЫ И СПОСОБЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЛОББИЗМЕ 

В современный период, можно сказать, что во многих государствах, особенно в СШАЮ 

наблюдается формирование и постепенно усиление проводимых в организованной форме 

групп давления в деятельности лобби. Эти лобби пытаются внедрять свои интересы, ис-

пользуя различные методы и способы давления и стремясь повлиять на систему админи-

стративного управления. В статье широком спектре анализируются методы и способы, ис-

пользуемые лоббистскими группами в рамках деятельности лобби. 

Ключевые слова: США, лоббизм, группы давления, методы и способы, методы давления, 

прямая и косвенная деятельность лобби. 

 

Bu gün ―Yeni Dünya Nizamı‖ anlayıĢına uyğun Amerika BirləĢmiĢ ġtatları (ABġ) dünyanın 

hegomon dövləti kimi siyasi, iqtisadi və sosial sahələrdə qloballaĢan dünyanın bir çox dövlətinə təsir 
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edə bilir və tək baĢına qlobal qarĢılıqlı təsirə səbəb olan siyasəti dolayı da olsa, beynəlxalq 

münasibətlərin gediĢatını dəyiĢdirə bilir. Nəticədə, ölkədaxili və xarici siyasətin 

müəyyənləĢdirilməsi və həyata keçirilməsi prosesində istər daxili, istərsə də xarici mənbəli olaraq, 

qərarların öz xeyirləri istiqamətində cərəyan etməsi üçün müxtəlif cəhdlər ortaya çıxır. Bu cür 

cəhdləri mütəĢəkkil Ģəkildə aparan bir sıra təzyiq qrupları formalaĢaraq və tədricən güclənərək 

müxtəlif vasitələr istifadə edilməsi ilə inzibati idarəetmə sisteminə təsir etmək olur. Təzyiq 

qruplarının istifadə etdiyi ən təsirli vasitə isə müasir dövrdə ABġ-da lobbiçilik fəaliyyətidir (4, s.14). 

Lobbi fəaliyyəti ilə məĢğul olan lobbi və lobbistlər öz məqsədlərini reallaĢdırmaq üçün müxtəlif 

metod və üsullardan istifadə edirlər. Bir lobbistin və ya lobbi təĢkilatının idarəetmə prosesinə təsir 

göstərməkdə uğuru onun arqumentlərindən daha çox üzvlərinin sayına, onu dəstəkləyən seçici 

kütləsinə, maddi gücünə və təĢkilatın nümayəndələrinin bacarıqları ilə əlaqədardır (15, s.34). Buna 

görə də lobbilər hansında daha çox nailiyyət əldə edə biləcəyi metod və üsulu müəyyən edərkən 

burada qeyd edilən amillərdən asılı olaraq özləri üçün ən təsirli və uyğun olanını seçirlər. 

Lobbiçilik fəaliyyətində olanlar doğrudan ya da bilavasitə olaraq iki cür iĢ aparırlar: 

BirbaĢa lobbiçilik federal qanunda göstərilən Ģərtlərə zidd olmayacaq Ģəkildə birbaĢa təĢkilatın 

nümayəndəsi ilə qərar vermə prosesindəki səlahiyyətli Ģəxslər arasında baĢ verir. Ölkədəki bir çox 

dərnək, təzyiq qrupları, ticarət cəmiyyətləri, Ģirkətlər, ixtisas qrupları və etnik qrup ya özləri, ya da 

mütəxəssis kadrlara malik professional lobbi Ģirkətləri vasitəsilə bu cür lobbi fəaliyyətləri həyata 

keçirirlər (1, s.61). 

Dolayı lobbiçilik isə ictimaiyyətdə imic yaradaraq, kütlələrə və mətbuata təsir edərək bilavasitə 

yoldan nəticə əldə edilən və ―grass roots‖ olaraq da ifadə edilən fəaliyyət növüdür (2, 153). 

A. Üzbəüz görüĢ 

Lobbilər və ya təzyiq qrupları öz imkanları hesabına müəyyən vəziyyət və məqsədə uyğun 

olaraq lazım bildikləri hər cür metod və üsulu həyata keçirə bilərlər (2, s.180). Bu üsullar arasında 

ən geniĢ yayılmıĢ və asan olanı yuxarıda izah edilən birbaĢa lobbiçilik, yəni təkbətək görüĢ üsuludur. 

Bu üsul ən təsirli üsul kimi qəbul edilir. Burada əhəmiyyətli olan əsas məqam lobbilərin bütün 

üzvlərlə təmas qurmaq əvəzinə strateji əhəmiyyətli yerlərdə təsir olan bəzi üzvlərlə görüĢə üstünlük 

vermələridir. 

Qanunlar, adətən, komitə və ya alt komitə iclaslarında formalaĢdığından və qanunlar üzərində 

dəyiĢiklik lazım görülmədiyindən müvafiq komitələrdə çalıĢan konqres üzvləri ilə keçiriləcək 

üzbəüz görüĢlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq üzbəüz görüĢ lobbistin sosial statusuna və 

konqres üzvünün lobbist və çalıĢdığı qrupa dair qərəzinə bağlı olaraq fərqli təsirə malik olur. 

Məsələn, biznes aləminə və kommersiya təbəqəyə aid lobbilər, adətən, bilavasitə üsullara 

həmkarlara və iĢçi qrupuna görə daha çox üstünlük verirlər. Onsuz da, istəsələr belə həmkarlar 

ittifaqları və fəhlə təbəqəsi birbaĢa təmas üsullarını asanlıqla istifadə etmirlər və buna görə də digər 

üsullara əl atırlar. 

B. Ġclaslara qatılmaq 

BirbaĢa görüĢlərdən baĢqa komissiyaların iclaslarında iĢtirak edilərək hüquqi platformada öz 

fikirlərini müdafiə edən çıxıĢlar edilməsi digər bir birbaĢa üsuldur. 

C. Qras ruts (Grass roots) 

Böyük nüfuz sahibi lobbistlərin çəkindikləri, lakin təsirli olan ―grass roots‖ üsuludur. Yuxarıda 

dolayı lobbiçilikdə tərifi verilmiĢ ―grass roots‖ üsulunda baĢlıca iĢ çox sayda insanın anidən telefon, 

məktub, ərizə, faks və ya teleqraf yolu ilə təzyiq qrupunun üzvlərini hərəkətə keçirərək konqres 

üzvlərini ―bildiriĢ atəĢinə‖ tutulmasıdır. 

―Demokrat Partiya‖ Nyu-York Nümayəndələr Palatasının üzvü Tom Douneyə görə hər hansı bir 

layihənin müzakirəsi zamanı seçicilərdən sıx məktublar alanda, əks istiqamətdə səs vermək növbəti 

seçkidə səs itirmək mənasına gəldiyi üçün konqres üzvü üzərində istər-istəməz təzyiq yaranır (9, 
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s.104). ―Grass roots‖ digər bir formada ictimai forma olaraq professional lobbi Ģirkətləri tərəfindən 

də edilə bilər. Burada məqsəd cəmiyyətin ümumi qənaətini təzyiq qruplarının və ya lobbilərin mara-

qlarına uyğun idarə etməyi bacarmaqdır (2, s.185). Cəmiyyət qənaəti kimi də adlandırılan və 

seçilmək qayğısı olan hər bir siyasətçi tərəfindən nəzərə alınmaya bilməz. Beləliklə, təsirli bir Ġc-

timaiyyətlə Əlaqələr (Public Relations) fəaliyyəti ilə cəmiyyətin fikirlərində müəyyən bir məcra 

yarandığı təqdirdə çox uğurlu ola bilir. 

D. Kollektiv hərəkət 

Fəaliyyət gücünü artırmaq və ya təkbaĢına öhdəsindən gələ bilməyəcəyi məsələləri həll etmək 

məqsədilə vahid məqsəd və ya vahid institusional quruluĢu olan lobbi və təzyiq qruplarının 

əməkdaĢlıq edərək birlikdə çalıĢmaları digər bir lobbiçilik metodudur. Ġnstitusional əməkdaĢlığa ən 

yaxĢı nümunə ―Greenbrier Conference‖dir. Üzvləri arasında ―ABġ Bar Birliyi‖ (American Bar As-

sociation), ―Amerika Tibb Assosiasiyası‖, ―Milli Ġstehsalçılar Birliyi‖, ―Amerika Ticarət Palatası‖, 

―Amerika Fermerləri Federasiyası‖ və ―Amerikan Bankirlər Birliyi‖nin olduğu ―Greenbrier Confer-

ence‖ illik toplantıları ilə üzvlər arasında davamlı koordinasiya təmin etməyə çalıĢır. ―Greenbrier 

Conference‖ bütün siyasətində inteqrasiyaya etməkdən daha çox birgə maraqların olduğu vəziyyətdə 

lobbi fəaliyyəti lazımdırsa, bunu ortaq Ģəkildə etməyə çalıĢır (14, s.66). 

E. Maddi dəstək təminetmə 

Lobbistlərin istifadə etdiyi və bəlkə də lobbiçilik dedikdə bu gün xalq arasında ilk ağla gələn üs-

ul maddi dəstək təminetmədir. Həqiqətən də, xalq arasında geniĢ yayılmıĢ fikir konqresdəki qərar-

lara təsiretmədə ən təsirli üsulun pul olduğudur. Adi vətəndaĢ lobbiçiliklə pulu bərabər və hətta, eyni 

görür. Amma elm adamları arasında bunu normal qarĢılayanlar da var. 

Brus Uolp (Bruce Wolpe) ―konqres sizin üçün nə isə edirsə, əvəzində sizin də onu pulla 

dəstəkləməyiniz normaldır‖ söyləmiĢdir(17, s.44). Ancaq təcrübəli bir konqres üzvü olan hakim Ab-

ner Mikva ―indi bilmədiklərimi o zaman bilsəydim, heç vaxt konqres üzvü olmazdım‖ deyərək 

konqres üzvü üzərində pulun təsirinin narahat edici dərəcəyə çatdığını qeyd etmiĢdir. A.Mikva kom-

paniya maliyyələĢdirmə siyasətinin artıq dağıldığını və sistemə zərər verdiyini bildirir. Bir seçki dö-

vründə PAC vasitəsilə edilən dəstəyin 500.000.000 dollardan çox olması bu mövzudakı reaksiyalara 

səbəblər olur (2, s.189). 

 

I. Siyasi fəaliyyət komitələri 

Maddi dəstək təminetmə müxtəlif formalarda baĢ verə bilər. Bunlardan ən geniĢ yayılmıĢı Siyasi 

Fəaliyyət Komitələridir (Political Action Committee və ya qısa olaraq PAC). Belə ki, 1986-ci il 

konqres seçki kampaniyalarında xərclənən 450.000.000 dolların 28%-i PAC-lardan gələrkən, 1988-

ci ildəki seçkilərdə bu nisbət, yəni PAC-ların kompaniyaya töhfələri ümumi xərclərin 35%-ni əhatə 

etmiĢdir. Digər tərəfdən PAC-lar vasitəsilə edilən ianələr Senat namizədlərinə olan ümumi dəstəyin 

24%-ni, Nümayəndələr Məclisi namizədlərinə olan dəstəyin 40%-ni əhatə etdiyi görülmüĢdür (9, 

s.167). 

Siyasi Fəaliyyət Komitələri partiyalar, namizədlər, təzyiq qrupları, lobbilər və digər müstəqil 

qruplar tərəfindən təĢkil edilə bilən, müəyyən bir partiya və ya namizədin seçilməsi və ya 

seçilməməsi istiqamətində fəalliyyət göstərən siyasi iĢçi təĢkilatlardır. 1971-ci il tarixli ―Federal 

Seçki Kampaniyası‖ qanunu ilə həmin komitələrə hüquqi statusa verilmiĢ, dövlətdən tərəfindən iĢ 

təklif alan Ģirkətlər istisna, yerdə qalan bütün Ģirkətlər, kommersiya dərnəkləri, həmkarlar ittifaqları, 

ixtisas qrupları və kütlə təĢkilatları Siyasi Fəaliyyət Komitələri yaradaraq və ya hər hansı komitəyə 

qatılaraq seçki kampaniyalarına dəstək verə biləcəyi bildirilmiĢdir. Bu qanundan sonra 1971-ci ildən 

bəri qeyd edilən komitələr hər dəfə daha da artmıĢdır. Belə ki, PAC-lara verilən ianələr 1972-ci ildə 

19.200.000 dollar olarkən, 1991-1992-ci il seçki dövründə 385.000.000 dollar olmuĢdur (4, s.161). 
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II. Fund raising (pul toplama) 

Aksiyalarda istifadə edilən digər bir maddi dəstək təminetmə üsulu ―fund raising‖dir. Əslində 

―fund raising‖ konqres üzvü, prezident və ya bu vəzifələrə namizədliyini irəli sürənlər üçün hər 

hansı bir anda və hər hansı bir yerdə pul toplama fəaliyyətidir. Lakin bu yalnız seçki kampaniya-

larına adi deyildir. Burada edilən ianələrin çek ilə verilmə zərurəti olduğundan bütün pullu 

fəaliyyətlər maliyyə qeydiyyatı əsasında həyata keçirilir. 

III. Soft money (yumĢaq pul) 

Lobbistlər tərəfindən istifadə edilən və konqres üzvlərinə əsl mühüm mənbənin bu cür 

yaradıldığı rəyinin hakim olduğu, lakin üzərində legitimlik mübahisələrinə də səbəb olan digər bir 

maddi dəstək təminetmə üsulu ―soft money‖ adlanan və nəğd olaraq verilən, dolayısı ilə də maliyyə 

hesabatlarından kənarda qalan ianələrdir. 

IV. Honororia (əvəz ödəmə) 

Ġstifadə olunan digər bir üsula əsasən təklif edilən pul hər hansı bir iĢin əvəzi olaraq verilir. Bir 

çox nüfuzlu lobbist tərəfindən də istifadə edilən bu fəaliyyətə ―honororia‖ adı verilir. 

F. Aksiyalarda iĢtirak etmək 

Lobbiçilik fəaliyyətlərində istifadə olunan üsullarla bağlı verəcəyimiz son üsul lobbistlərin seçki 

kampaniyalarında Ģəxsən iĢtirak etməsi Ģəklində həyata keçirilən fəaliyyətlərdir. Bu formada 

iĢtiraketmə bəzən çox yüksək səviyyədə də ola bilər. Hətta, tez-tez bu cür lobbistlər kampaniyaların 

rəhbərliyinə də gətirilir. Həqiqətən fərqli tipdə müĢtərilərə lobbi xidməti təmin edən bu cür Ģəxlərin 

mövqeləri özündə maraqlı mənzərə ehtiva edir və ictimaiyyəti tərəddüdə sövq edərək və Abner 

Mikvanın fikirlərinə paralel olaraq seçki kampaniyaları üzərində ciddi mübahisələrə səbəb olur. 

Belə ki, 1992-ci il prezident seçki kampaniyasında BuĢun siyasi məsləhətçisi olan Charls Black 

adlı Ģəxs ―Black, Manafort, Stoun and Kelly‖ adlı PR firmasının Ģəriklərindən biri idi. Bu Ģirkət 

Anqolada hökumət əleyhinə qrupun, Yunanıstan və Nigeriya hökumətlərinin və bunlarla yanaĢı bir 

çox dərnək və firmanın lobbi və PR fəaliyyətlərini həyata keçirmiĢ nüfuzlu Ģirkətdir. Digəri isə yenə 

G.BuĢun kampaniya idarəçiliyini həyata keçirən Ceyms Leykdır. Bu Ģəxs də ―Robinson, Leyk, Lerer 

& Montgomery‖ adlı PR firmanın Ģəriklərindən biri idi və bu firma ―Mitsubishi Electronic‖ kimi 

Ģirkətlərin də daxil olduğu bir çox Ģirkətlərlə yanaĢı, Ukrayna hökumətinin də lobbi fəaliyyətlərini 

həyata keçirirdi. Baxmayaraq ki, onlar verdikləri bəyanatlarda kampaniya müddətində yalnız icra 

üçün lobbi fəaliyyətlərində olacaqlarını ifadə etmiĢlərsə də, bu da iĢin qəribəliyinin ortaya 

qoyulmasına kifayət ola bilər. Hətta, C.Leyk bu iĢə gətirildikdən bir ay sonra ―Kanada MeĢə 

Sənayesi ġurası‖ adından lobbiçilik etdiyi ortaya çıxdı. Çünki, Ticarət Nazirliyi Kanadadan edilən 

taxta idxalına qoyduğu 14.5% nisbətindəki gömrük vergisini C.Leykin səyləri nəticəsində 6.5%-ə 

endirilmiĢdir. Leyk bundan baĢqa BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliklərinə məxsus ―Bank of Credit‖ and 

―Commerce International‖ adına da lobbiçilik fəaliyyəti aparırdı. ġirkətin çətin günlər yaĢadığı 

1992-ci il ərzində kampaniyalara bir neçə gün ara verərək Abu-Dabiyə gedən C.Leyk yalnız bir neçə 

məsələlərdə müĢavirlik etdiyini ifadə etmiĢdir. 

Nəticədə, istər C.Leyk olsun, istərsə də C.Black olsun bu Ģəxslər bir çox yapon firmasının da 

lobbi fəaliyyətlərini həyata keçirirdilər. B.Clinton cəbhəsində isə milli səviyyədə kampaniya 

fəaliyyətlərini aparan Mickey Kantor Los-Ancelesdə məĢhur bir hüquq firması olan ―Manatt, 

Phelps, Philips & Kantor‖un tərəfdaĢlarından biri idi. Bu firmanın müĢtəriləri arasında da Yapon-

ların ―NEC‖ Ģirkəti, ―BirləĢmiĢ Hava Yolları‖ (United Airlines), ―Milli Kabel Televiziya Dərnəyi‖ 

(National Cable Television Association) var idi. Clinton üçün çalıĢan digər bir ad olan Ron Brauna 

gəldikdə isə, bu Ģəxs də VaĢinqtondakı ―Patton, Boggs & Blow‖ adlı hüquq firmasının Ģəriklərindən 

biri idi. Bu firmanın ―Abu Dhabi Investment Authority‖ də daxil çox sayda firmanın və hökumətin 

adından lobbi fəaliyyəti həyata keçirdiyi məlumdur (6, s.140). 
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“BREND DIPLOMATIYASI” -KÖHNƏ MƏZMUN, YENI AD 

Məqalədə müasir  mərhələdə  beynəlxalq  aləmdə  dövlətin  pozitiv  imicinin  formalaşmasında  

“milli  brendinqin” yeri  və  rolu  elmi  nəzəri  təhlil olunur.Tarixən  davamlı  inkişafda  olan  bu  

proses  əslində  “ictimai diplomatiya”  anlamına  yaxındır. Sürətli  inkişaf  edən  dünyada  yalnız  

yaddaşlara  yazılan  brendlərlə  dövlətin  pozitiv  imicini  inki.af  etdirmək  çətindir,  yenisini  işləyib  

hazırlamaq  isə  daha  çətindir.”Brend diplomatiyasi” bu yolda  faydali  olan  hər  şeyin  “bazara 

çixarılmasıdır.” 

Açar sözlər: milli  brend,  brend diplomatiyasi, beynəlxalq  aləm,  pozitiv  imic,  ictimai 

diplomatiya, dövlət; 

 

Валиулла ДЖАФАРОВ 

Доцент, Бакинский Государственный Университет, 

 

«ДИПЛОМАТИЯ БРЕНДА»: СТАРОЕ  СОДЕРЖАНИЕ, НОВОЕ НАЗВАНИЕ 

В статье oхарактеризована роль  и  место  национального бренда   в  формировании  по-

зитивного государственного имиджа на международной  арене на  современном  этапе. Ав-

тором выделены особенности данного процесса и  точки  соприкосновения  с  публичной  ди-

пломатией. Делается  вывод  о  том,  что в  процессе  исторического  развития  формиру-

ются  различные  бренды. Однако, нельзя  ограничиваться  готовыми  брендами. «Диплома-

тия  бренда» –это   беспрерывный  диалог  между  государствами. 

Ключевые слова: национальный бренд, дипломатия  бренда, международная  арена, по-

зитивный имидж, публичная  дипломатия, государство; 
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"BRAND  DIPLOMACY": OLD CONTENT, NEW TITLE 

The article describes the role and place of the national brand in the formation of a positive state 

image in the international arena at the present stage. The author highlighted the features of this 

process and points of contact with public diplomacy. It is concluded that in the process of historical 

development various brands are formed. However, it cannot be limited to ready-made brands. 

“Branding diplomacy” is a continuous dialogue between states. 

Key words: national brand, branding diplomacy, international arena, positive image, public di-

plomacy, state; 

 

Müxtəlif elm sahələrində olduğu kimi, beynəlxalq münasibətlər, diplomatiya və xarici siyasət 

sferalarında da zamanın sürətli dəyiĢikliklərinin nəticəsi olaraq beynəlxalq həyatın yaĢam tərzini əks 

etdirən yeni-yeni termin və anlayıĢlar dövriyyəyə buraxılır. Bu sırada semantikası və açiqlaması hələ 

axıra qədər pasportlaĢmayan ―milli brend‖ termini  xüsusi qeyd olunmalıdır. Son dövrlər xeyli 

dərəcədə populyar və elmi ədəbiyyatda yuksək iĢləkliyə malik olan ―milli brend‖ termini ―ictimai 

diplomatiya‖, ―mədəni diplomatiya‖, ―mülayim güc‖, ‖imic― anlayıĢlari ilə yaxın olsa da, hələ ki, 

hamılıqla qəbul olunan bitkin açıqlamaya malik deyildir. 

Elmi mənbələrdəki qeyri müəyyənlik ücbatından ayri-ayri müəlliflər ―milli brend‖ anlayıĢını öz 

bildikləri və istədikləri kimi Ģərh edir, yeni-yeni çalararla zənginləĢdirməyə meyllənirlər.Etiraf 
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olunmalıdır ki, çətin sərh olunan, qəliz anlayıĢlar həmiĢə populyar olur.―Milli brend‖ (2.s.3)də 

onlardan biridir. Əvvəlcə dövriyyədə olan bir neçə terminin məzmununa aydınlıq gətirilməlidir. 

Bunlar öncə sadaladığımız ―ictimai diplomatiya‖,―mədəni diplomatiya‖, ―mülayim güc‖ və ―imic‖ 

terminləridir. Cünki bəhs edəcəyimiz problemlər bu və ya digər formada adı göstərilənlərlə 

bılavasitə bağlıdır. 

Müəllifi ingilis marketoloqu Samuel Anholt sayılan―milli brend‖ termini dövlətin beynəlxalq 

arenada nüfuzunun formalaĢdırılması, idarə olunması və inkiĢaf etdirilməsı ılə bağlı təlimlərın və 

praktik fəaliyyətın təzahür formalarını əks etdirir. Xatırladaq ki, mahiyyət etibarilə bu tipli davranıĢ 

―ictimai diplomatiya‖, yaxud ―mədəni diplomatiya‖ fenomeni kimi də baxıla bilər. Ġctimai 

diplomatiya, xarici auditoriyanı araĢdirmaq, öyrənmək, məlumatlandırmaq. əlaqələr qurmaq 

məqsədi daĢiyir. Mədəni diplomatiya isə beynəlxalq münasibətlər sisteminin aktorları araslnda 

qarĢılıqlı anlaĢmaya təkan verən ideyaların, dəyərlərin, ənənələrin,bir sözlə, mədədəni aspektdə 

baxılan hər Ģeydir və eyni zamanda informasiya mübadiləsidir. Brend diplomatiyası isə dövlətin 

müsbət imicinin formalaĢdırılması yolunda gərəkli olan hər Ģeyin―bazara çixarılmasıdır.Bu 

istiqamətdəki fəaliyyət hər bir dövlətin maraqları çərçivəsində və xarici siyasət strategiyası əsasında 

xarici əlaqə orqanlarının birbaĢa iĢtirakı ilə həyata keçirilir. 

Əslində brend diplamatiyası həm ictimai və həm də mədəni diplomatiyanın sintezindən 

formalaĢan çoxĢaxəli tədbirlər kompleksi kimi yaxın və uzaq meredianlarda dövlətın tanınmasına 

hesablanan siyasətdir.Bu fəaliyyət istehsalçı ilə istehlakçı arasında özünəməxsus dialoqudur. 

Göründüyü kimi,butun sadalananlar dövlətin xarıci siyasi və mədəni imicinin formalaĢmasına 

xidmət edir.Son dovrlərin araĢdirmalarında ―brend diplomatiyası‖ termininə üstünlük verilsə də onu 

―ictimai diplomatiya‖nın tərkib hissəsi, yaxud ―mədəni diplomatiya‖nin bir qolu da adlandırmaq 

olar.―Brend diplomatiyası‖nın populyarlıq qazanması isə çağdaĢ dünyada diplomatiyanın ənəvi 

sınırlarının nəzərəĢarpacaq dərəcədə geniĢlənməsinin birbaĢa nəticəsidir.Bu tipli diplomatiya əslində 

kreativ diplomatiyadır. 

S.Anholt nəzəriyyəsinə əsasən dövlət dünya birliyinə bir öz xüsusi brendi(əmtəə niĢanı, 

markası) olan vahid kimi təqdim olunmalıdır. Onun―Amerika yalnız dövlət deyildir. O, həm də 

böyük brenddir‖ cümləsi ilə baĢlayan kitabı bütövlükdə haqqında fikir bölüĢdüyümüz 

fenomenin hərtərəfli analizinə həsr olunan əvəzsiz tədqiqatdır.Bir qədər dəqiqliklə desək, 

kitabda söhbət ərazi vahidinndən,yəni dövlətdən gedir.XX1 əsrin baĢlanğıcında həyata vəsiqə 

alan ―milli brend‖in formalaĢması prosesini dövlətin reklam kampaniyası kımı təsəvvür etmək 

doğru deyildir. Bu özünəməxsus strategiya kompleksi təbii ehtiatları yetərli olmayan dövlət-

lətlərin mövcud problemlərinin həllinə və risklərin qabaqlanmasına, inkiĢaf edən dövlətlərin isə 

inkiĢaf tempinin sürətlənməsinə, inkiĢaf etmiĢ dövlətlərin öz dəyərlərinin gen dünyaya əlveriĢli 

Ģəkildə ixrac etməyə  imkan verir. 

RazılaĢaq ki,ərazilər (dövlətlər) həmiĢə brend daĢıyıcısı olub.Bu mənada―brend 

diplomatiyası‖ anlayıĢı elə diplomatiyanın özü qədər qədimdir desək yanılmarıq. Bu qənaəti 

təsdiqləyən nümunələr mənbələpdə yetərincədir. Ancaq tədqiqatçılar kreativ diplomatiya metod-

larından söz açarkən bu istiqamətin indiki zamanda, yəni beynəlxalq münasibətlərin 

qloballaĢdığı, dövlətlərin xarici siyasət strategiyasında ―mülayim güc‖ fenomeninin transmilli 

mahiyyətinin artdığı bir dövrdə daha aktual olmasını gündəmə gətirirlər. 

Tarixi mənbələrdə Azərbaycanın brend məhsulları haqqında yetərli məlumatlar az 

deyildir.―Böyük Ġpək yolu‖ üzərində yerləĢən Azərbaycan Ģərq-qərb, Ģimal-cənub ticarət 

əlaqələrində yaxindan iĢtirak edirdi və öz məhsullarını bütün istiqamətlərdə bazarlara 

çıxarırdı.(6.s.274.) Təbiidir ki, bu ticarət əlaqələrində baĢlıca yeri ipək məmulatı tuturdu. O 

vaxtlar xarici tacirlər tərəfindən onların mənsub olduqları ölkələrdə ipəyin hər pudu 50-60, hətta 

70 manata satılırdı. Həmin dövrdə Azərbaycan ərazilərindən digər qiymətli məhsullar: yun, 
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tumac (aĢılanmıĢ dəri), mis,ədviyyat da ixrac olunurdu. ―Orta əsrlərə aid olan bəzi məlumatlara görə 

XVI əsrdə Azərbaycandan Moskva knyazlığma «sıxılmıĢ» və «dənəvər» kürü çıxarılırdı. 

Ġndi də belədir. Əslində S. Anholt yeni kəĢfə imza atmasa da,―milli brendin‖siyasi diplomatık 

mahiyyətini və elmi-nəzəri dəyərini ortaya gətirmiĢdir. Əminliklə deyə bilərik dövlətinin nüfuzunun 

formalaĢmasının ağirlığı daha çox onun legitim səlahiyyətlərə malik olan liderlərinin çiyninə düĢür 

və müəyyən olunmuĢ kursun gerçəkləĢməsinə bütün bütün dövlət strukturları, xaricdə akkreditə 

olunan nümayəndəliklər, diaspora təĢkilatları və Ģirkətlər cəlb olunur. 

Bu  bir həqiqətdir ki, hər hansı ərazi (dövlət) özünü tanıtmaqa təĢəbbüs göstərməsə dünyanın 

heç bir yerində onu tanıyan və haqqında duĢunən olmayacaq.Bu məqsədlə bütün beynəlxalq 

kommunikasiya kanallarından bacarıqla bəhrələnmək son dərəcə vacibdir. S. Anholt ―milli bren-

dinqin‖ formalaĢmasında aĢağıdakıları beynəlxalq kommunikasiya kanalları sırasına daxil edir; 

- dövlətin ixrac etdiyi brend məhsullar; 

- ticarət əlaqələrinin inkiĢaf etdirirlməsi, 

- dövlətin turizm və investisiya baxımından cəzbediciliyi 

- dövlətin daxili və xarici siyasətdə fəallığı; 

- öz mədəniyyətini vaymaq bacarığı; 

- dövlətin  xaricə yollanan vətəndaĢları vasitəsiilə və  dövlətə ğələn xarici vətəndaĢlarla 

münasibətdə; 

-dövlətin  ərazisinin, təbiətinin, ətraf mühitin və memarlığının özəllikləri; 

- xarici KĠV-lərin dövlətin obrazını formalaĢdırılması  vasitəsi ilə; 

-beynəlxalq institutlarda, forumlarda və təĢkilatlarda  üzvlük; 

-idman və əyləcəli proqramlar sahəsində rəqabət; 

-xarici dövlətlərlə yaratdıği assosasiyalarla; 

-dövlətin bəĢəriyyətə verdiyi tövhələr və yaxud vurduğu  zərbə; 

Milli brend maddi və qeyri-maddi atributları özündə cəmləĢdirən anlayıĢlar kompleksi kimi baĢa 

düĢülməlidir. Müəyyən mənada milli brend dövətin xarici siysi imicinin təcəssüm formasıdır. Bu iki 

anlayıĢı tutuĢduran A.Tyukarkina yazır ki, “...dövlətin pozitiv xarici siyasi imicini formalaĢdırmaq 

məqsəddir. Milli brend isə vasitədir.”(9.34) Bu fikri belə tamamlamaq olar. Milli brend imicə 

munasibətdə oturaqlıq qazanan daimi kateqoriyadır. Onun formalaĢması üçün onilliklər azdir, 

yüzilliklər yaĢanmalıdır. 

―Ġmic‖ termini otən əsrin 90-cı illərindən amerikalı peĢəkar iqtisadçı Kennet Bolduinq 

tərəfindən dövriyyəyə buraxılmıĢdır və həmin vaxdan siyasi leksikonda çox uğurlu bir termin kimi 

oturaqlıq qazananmıĢdir. Müəllif bu termini iki mənada Ģərh edirdi: 

Birincisi: -dövlət haqqında yad dövlətlərin insan-larının təsəvvürləri, 

Ġkincisi:- vətəndaĢların öz dövləti haqqında təsəvvürləri. 

Dövlət haqqında təsvvürləri obyektiv formalaĢdırmaq isə çoxĢaxəli və sistemli fəaliyyətin 

qurulmasını tələb edir.―Milli brend‖ əslində xalqın məiĢətində, mədəniyyətində (mətbəx, geyim, 

sənətkarlıq, davranıĢ tərzi) əbədiyaĢarlıq qazanır və pozitiv dəyərlərin daĢıyıcısı kimi beynəlxalq 

əlaqələrin, tərəfdaĢlıq münasıbətlərinin güclənməsinə, milli identiklik hisslərinin boy atmasına 

xidmət edir. 

―Milli brendinq‖ dövlətin strateji özünütəqdimatıdır. Bu addım dövlətin həm daxildə, həm də və 

xaricdə siyasi, iqtisadi və sosial sferalarda maraqlarının təmin olunmasına və nufuzunun artmasına 

hesablanıb. Ġmic isə brendin dəyiĢən, innovativ və informaiv təbiətli elemrtlərindən biridir. 

Milli brendin formalaĢmasında siyasi liderlərlə yanaĢı, tanınmıĢ ictimai xadimlər, elm və 

incəsənət adamları, eləcədə ―milli brendin səfirləri‖ sayilan musiqiçilər və idmançılar iıĢtirak edirlər. 

Digər tərəfdən dovlət beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərə, konfranslara, sammitlərə, forumlara,idman 

yarıĢ larına, musiqi festivallarına, sərgilərə ev sahibliyi etməklə oz qapılarını dünyaya açır. Dövlətin 
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həqiqi obrazı onun hava limanları, mehmanxana kompleksləri, tarixi abidələri, turizm mərkəzləri, 

milli mətbəxi, müasir tikililəri və insanlarının qonaqpərvərliyi kimi baĢa düĢülməlidir. 

Dövlətimizin beynəlxalq arenada nüfuzunun yüksəlməsinə yol açan önəmli faktorlar sirasında 

Bakıda keçirilən ―Avrovizion‖ mahnı müsabıqəsinin (2012), 1-ci Avropa oyunlarının (2015),―Ġslam 

həmrəyliyi‖ oyunlarının(2017), Bakı Humanitar forumlarının keçirilməsini, Heydər Əliyev 

Mərkəzinin dünyanın qeyr-adi tikililərindən biri kimi təsdiqlənməsini, Heydər Əliyev Beynəlxalq 

Hava Limanının möhtəĢəmliyinə görə dünyanın ən gözəl 14  limanıdan biri olmasını, Azərbaycanın 

‖Böyük kosmik klubda‖ yer almasını, böyük iftixarla qeyd etməliyik. 

Xüsusilə siyasi ideologiyanın daĢıyıcısı olan Azərbaycan Respulikası Prezidenti Ġlham Əliyevin 

beynəlxaıq aləmdəki müsbət imici, Ģəxsi nüfuzu dövlətimizin həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli 

əlaqələrdə üğur qasanmasına təminat yaradır. 

Bu gün Azərbaycan dövləti dünyanın 156 dövləti tərəfindən tanınan, aktiv və rassiv səfirlik 

hüququna malik beynəlxalq hüquq subyektidir. Bunun nəticəsi olaraq indi dünyanın müxtəlif 

dövlətlərində Azərbaycanın 70 səfirliyi və diplomatik ofisi, beynəlxalq təĢkilatlar yannda 5 

nümayəndəliyi, 

9 baĢ konsulluğu və 14 fəxri konsulluğu fəaliyyət göstərir.Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın kom-

munikasiya kanalları səbəkəsi xeyli geniĢdir. Səfirliklərin yerləĢmə dövlətində Azərbatcanın milli 

brendini, yəni imicini, formaaĢdırmaq  imkanları az deyildir. Bu ustiqamətdəki fəaliyyətin 

təkmilləsdirilməsi məqsədi ilə dövlətin daxılındə müxtəlif dövrlərdə aparılan struktur islahatlarını, 

mövcud normativ hüquqi aktlara dəyiĢikliklərı zamanın tələbi olduğu xüsusi vurğulanmalıdır. 

2017-ci ilin 26 yanvarında ölkə Prezidenti Ġlham Əliyev Azərbaycanın xarici ölkələrdə fəaliyyət 

göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin təyin edilməsi haqqında fərman 

imzalayıb.Bu o deməkdir ki, təyin olunduğu dövlətdə səfirlik və konsulluqların tərkibində 

fəaliyyətini həyata keçirəcək ticarət nümayəndələri Azərbaycan mallarının və xidmətlərinin ixra-

cının artırılmasının təbliği istiqamətində tədbirlər görməyə çalıĢacaq.Yəni, bundan sonra ticarət 

nümayəndəsi təyin olunduğu ölkə ilə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi-ticarət əlaqələrinin 

geniĢləndirilməsinə səy göstərəcək və milli brendin formalaĢmasına xidmət edəcək. Bu məqamda 

bildirməliyk kı, yad auditoriyanın rəğbətini ancaq peĢəkarlar qazana bilir. Tələsik, kompromis 

təbiətli  brend diplomatiyası sonucda uğursusluğa gətirib çıxara bilər. 

Etiraf olunmalidır kı, inkiĢaf etmiĢ dövlətlərin imic formalaĢdırmaq  imkanları geniĢdir. Bunu 

inkar  etmək olmaz. Ancar digər dövlətlərin də bu istiqamətdə yolu bağlı deyildir.Azərbaycan 

dövlətinin müstəqillik illərində keçdiyi yol, apardığı məqsədyönlü daxili və xarıcı siyasət birmənali 

Ģəkildə onun ―milli brendinin‖,yəni müsbət beynəlxalq mədəni və siyasi imicinin dunyaya taninması 

ilə nətiĢələnmiĢdir. Alimlərin son tədqiqatlari da təsdiqləyir ki, yerləĢdiyi məkan, təbii landĢaft, təbii 

ehtiyatları dövləti cəzbedici etsə belə ―...beynəlxalq əməkdaĢlıqda üğur qazanması üçün hökmən öz 

beynəlxalq imicini formalaĢdırmaq səmtində irəliləməlidir.‖ (8.s.10) 

Müstəqilliyinin ilk illərindən Dağliq Qarabağ münaqiĢəsinin ağrı-acılarını yaĢayayan dövlətimiz 

üçün görülən iĢlərin ən böyük dəyəri ondadır ki, artıq dünya birliyi Azərbaycanı tolerant, 

multikultural dəyərlərə sadiq bir dövlət  kimi, Ermənistanı ısə təcavüzkar  kimi tanıyır. 

Siyasi ekspertlər təsdiqləyirlər ki, müsbət imici olan Azərbaycanla əməkdaĢlığa can atan 

dövlətlərin sayı artmaqda davam edir.Ġnanmaq lazımdir ki, ―Azərbaycan brendinin‖ digər dövlətlərin 

diqqətindən kənarda olmaması onların liderlərinin Ermənistan- Azərbaycan-Dağliq Qarabağ 

münaqiĢəsinə münasibətdə düzgün siyasi qərarlar qəbul etməsinə təkan verəcək.Artıq ―Minsk 

qrupüna‖ həmsədrlik edən ABġ, Fransa və Rusiya da realliğı inkar etməməlidir. 

Milli brend dövlətin əbədiyaĢarlığının unikal kodu, mentallıqı, müstəqilliyi, ərazi bütölüyü 

və keçmiĢinin gələcəyə translyasiyasıdır. Onun formalaĢması dərin zəka, təmkin və vaxt tələb 

edən bir prosesdir. Bunun üçün çəkilən xərclər də az deyildir. Ancaq düzgün seçilmlıĢ  daxili və 

http://qaynarinfo.az/az/heyder-eliyev-beynelxalq-hava-limani-dunyanin-en-gzel-14-aeroportu-sirasinda/
http://qaynarinfo.az/az/heyder-eliyev-beynelxalq-hava-limani-dunyanin-en-gzel-14-aeroportu-sirasinda/
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xarici siyasət strategiyası bir müddət sonra öz bəhrəsini verməlidir. 

Bütovlükdə isə ―brend diplomatiyası‖milli bütövlüyün, yəni dövlətin suverenliyinin qoruması, 

milli təhlükəsizliyinin təmin olunması, beynəlxalq münasibətlər sistemində dövlətin öz obrazını 

formalaĢdırmasi və qoruması deməkdir. Bunun üçün dövlət beynəlxalq hüquq subyekti olaraq öz 

üzərinə götürdüyü öhdəlıkləri yerinə yetirmək iqtidarında olduğunu təsdiqləməli, və beynəlxalq 

davranıĢın standartlarına, norma və prisiplərinə hörmət nüma-yiĢ etdirməkiə diqqəti cəlb etməlidir. 
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Анализ и обобщение исторического опыта становления политической стабильности в про-

шлом и научных трудов современности позволяет выявить одну из общих закономерностей раз-

вития и выживания государств - забота о его безопасности и нерушимости границ. Это является 

первейшим условием поддержания мира, сохранения государственного суверенитета, территори-

альной целостности государства и развития международного сотрудничества. Игнорирование 

этих условий политической элитой, пренебрежение вопросами обеспечения безопасности или не-

достаточное к ним внимание способствуют дестабилизации глобальной, региональной и внутри-

государственной обстановки. Если во времена Древней Греции, Древнего Рима и Средневековья 

под стабильностью государства подразумевалась гармония, целостность и порядок в обществе, то 

стабильность на границах понималась как возможность расширения территории государства, так 

как культивировалась политика захвата земель сопредельных государств, в том числе под патро-

нажем церкви. Только в период Нового времени, когда границы государств принимают явные 

очертания, стабильность на границах становится политикой. 

Проблема безопасной жизнедеятельности государств и народов всегда была, есть и будет ак-

туальной для человеческой цивилизации, отдельных стран и народов. Любое государство всегда 

проявляет заботу об укреплении своей безопасности, цель которой - сохранить себя как суверен-

ное образование, быть равноправным актором международных отношений. Именно необходи-

мость в безопасности вызывает к жизни государство, в этой необходимости государство находит 

цель и назначение своего существования. Этой максиме около ста лет, однако, и сегодня ее объяс-

нение и обоснование оказывается важной теоретической и практической задачей. 

Начало XXI в. ознаменовалось значительными структурными изменениями в системе 

международных отношений. Единого определения новому раскладу сил еще не дано, но нет 

никаких сомнений в том, что роль центров притяжения в нем будут играть не только нацио-

нальные государства, но и их объединения и в первую очередь Европейский союз. Меняется, 

однако, не только расстановка сил, но и само содержание понятия «сила», которое постоянно 

усложняется. При этом положение того или иного актора во все большей степени определя-

ется не столько объективными показателями «жесткой» или «мягкой» силы, сколько наличи-

ем у него необходимого набора инструментов проецирования этой силы и, конечно, эффек-

тивностью их применения в различных сочетаниях[2]. С этой точки зрения позиции Евросо-

юза долгое время выглядели неубедительно. Интегральный показатель мощи ЕС был доста-

точно высок, но в собственно военных компонентах «жесткой» силы объединение заметно 

проигрывало даже игрокам, не претендовавшим на глобальное лидерство. Сохранение права 

голоса за государствами-членами в рамках Общей внешней политики и политики безопасно-

сти (ОВПБ) замедляло процесс принятия решений, что становилось критичным в ситуациях 

кризиса. Прекрасно осознавая ограниченность своих военных возможностей, ЕС сделал став-

ку на невоенные методы урегулирования и предотвращения конфликтов. В 2007 г. в арсенале 

инструментов оказания внешней помощи ЕС появился уникальный Инструмент обеспечения 

стабильности, переименованный в 2013 г. с принятием нового бюджета ЕС на 2014–2020 гг. в 

Инструмент содействия обеспечению стабильности и мира. Между тем обстоятельный анализ 

этого инструмента может быть полезен как при оценке средств, которые могут быть задей-

ствованы ЕС для достижения внешнеполитических целей, так и в процессе реализации 

утвержденной в 2014 г. 

Точкой отсчета в истории создания Инструмента обеспечения стабильности является де-

кабрь 1999 г., когда Европейский совет на очередном саммите в Хельсинки обратился к Ев-

рокомиссии (ЕК) с призывом создать специальный Механизм быстрого реагирования (МБР) в 

качестве гражданского аналога Сил быстрого реагирования. Идея была воплощена в жизнь, и 

с 26 февраля 2001 г. [5]. МБР начал функционировать. Этот механизм представлял собой осо-
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бую ускоренную процедуру доведения средств, выделяемых в рамках других инструментов, 

на оказание продовольственной помощи, обеспечение защиты прав человека и поддержку 

демократии, разминирование и другие цели. Объем финансирования составлял 30 млн в год. 

Средства выделялись в виде грантов на реализацию краткосрочных (до шести месяцев) про-

ектов, ответственность за разработку и исполнение которых несла ЕК. МБР был задействован 

в Афганистане после начала войны, при ликвидации последствий цунами в Индийском оке-

ане, содействии мирному процессу в провинции Ачех (Индонезия), при оказании помощи в 

обеспечении пограничного контроля в Молдове, на Украине и в других странах и регионах[6] 

. Акцент на превентивных действиях был усилен принятием на заседании Евросовета в Гете-

борге 15–16 июня 2001 г. программы ЕС по предотвращению вооруженных конфликтов. 

Средством предотвращения конфликтов и содействия становлению ЕС в качестве глобально-

го игрока6 было названо сотрудничество в целях развития. В декабре 2003 г., в разгар гло-

бальной войны с терроризмом, была принята Европейская стратегия в области безопасности, 

подчеркнувшая неразрывную связь между безопасностью и развитием[7]. 25 марта 2004 г. 

была принята Декларация Совета ЕС по борьбе с терроризмом[8] , которая призвала интегри-

ровать контртеррористические цели в программы внешней помощи. Впоследствии это было 

четко зафиксировано и в Европейской контртеррористической стратегии, утвержденной 30 

ноября 2005 г[9] . На фоне изменений в доктринальных установках закономерным выглядит 

факт обращения ЕК 20 сентября 2004 г. с предложением к Евросовету заменить Механизм 

быстрого реагирования новым Инструментом обеспечения стабильности (ИОС), призванным 

помочь реализации политики ЕС, связанной со следующими направлениями: 

 принятие эффективных, своевременных и взаимодополняющих мер по предотвраще-

нию, смягчению и ликвидации последствий кризисных ситуаций; 

 противодействие угрозам нарушения правопорядка в третьих странах и борьба с регио-

нальными и трансграничными вызовами, такими как организованная преступность, торговля 

наркотиками и терроризм; 

 противодействие масштабным технологическим угрозам с потенциальными трансгра-

ничными последствиями, в том числе борьба с распространением химических, биологиче-

ских, радиологических и ядерных материалов; 

 укрепление потенциала в сфере миротворчества и миростроительства[10]. 

Тем самым Еврокомиссия вполне однозначно давала понять, что считает миротворчество 

и миростроительство сферами своей компетенции. Не менее важно и другое. ЕК ссылалась на 

308-ю статью Ниццского договора и 203-ю статью Договора о Евратоме (в части, относящей-

ся к физической ядерной безопасности), тем самым обозначая свое стремление к укреплению 

взаимодействия с Евросоветом. Однако подведение такой юридической базы сводило роль 

Европарламента к чисто консультативной, что и послужило поводом к тому, чтобы в марте 

2005 г. он отверг предложение ЕК, «завернув» весь пакет договоренностей по финансовым 

инструментам[11] . Не вызвало большого энтузиазма предложение Еврокомиссии и у госу-

дарств – членов ЕС. По сути, члены Европейского совета выбирали между тремя вариантами: 

1) не учреждать новый инструмент, встроив его в Инструмент сотрудничества в целях 

развития (ИСР); 

2) поддержать предложение ЕК; 

3) ограничить сферу применения Инструмента только теми компонентами, которые одно-

значно входят в компетенцию ЕС. 

В Евросовете сформировалось два лагеря. Менее крупные страны лояльно относились к 

расширению сферы применения МБР и передаче ответственности за выполнение миротвор-

ческих функций на наднациональный уровень. Более крупные игроки, напротив, хотели огра-
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ничить ее максимально. Отдельную игру вел Европарламент. Ответственная за подготовку 

отчета по предложению ЕК А. Беер (фракция «Зеленые – Европейский свободный альянс») 

под давлением европейских НКО продвинула идею учреждения Партнерства в целях миро-

творчества, истоки которой восходят к идее создания Европейского корпуса мира, обсуж-

давшейся в 1990-е гг. в разгар событий на Балканах. Комиссар по внешним связям и Евро-

пейской политике соседства Б. Ферреро-Вальднер поддержала инициативу и обозначила 

шесть элементов такого партнерства: создание сети специализированных европейских НКО; 

оказание финансовой поддержки в укреплении их потенциала; заключение с ними рамочных 

партнерских соглашений, позволяющих оказывать консультационные услуги по вопросам 

миростроительства; укрепление потенциала Еврокомиссии; создание филиалов партнерства 

при представительствах ЕК и укрепление сотрудничества со специализированными 

агентствами стран-членов[12]. В ответ на это Евросовет разработал проект постановления, в 

котором, вопервых, признавал необходимость создания партнерства; во-вторых, делал отсыл-

ки к статьям 179 и 181 Ниццкого договора; в-третьих, исключил пункт о физической ядерной 

безопасности, а также слова «миротворчество» и «миростроительство». Это вызвало жесткую 

критику со стороны как Еврокомиссии, и Европарламента. Комитет по иностранным делам 

последнего настаивал на отнесении мер по обеспечению мира и разоружению к компетенции 

ЕС; юридическая служба указала на то, что гражданские аспекты кризисного реагирования 

покрываются статьями 179 и 181а Договора о ЕС, а комитет по международной торговле 

предложил оставить упоминание о невоенных мерах миростроительства[13] . В итоге 6 июля 

2006 г. Европарламент принял предложение Еврокомиссии с поправками в первом чтении, а 7 

ноября Евросовет принял постановление о вступлении ИОС в силу с 1 января 2007 г. и, соот-

ветственно, о прекращении действия МБР. А. Беер праздновала это как свой личный успех: 

«Парламент был активно вовлечен в процесс его разработки, и я сама лично потратила пол-

тора года на переговоры с Еврокомиссией и Евросоветом. Это, по сути, первый раз, когда Ев-

ропарламенту было предоставлено право принять решение совместно в сфере внешней поли-

тики» [14] . 

На ИОС, действительно, возлагались большие надежды. Его учреждение позиционирова-

лось как воплощение подхода, основанного на осознании взаимозависимости безопасности и 

развития[1]. Описание инструмента на официальном сайте ЕК предваряла следующая фраза: 

«Безопасность – это не только важный предмет обеспокоенности людей, но и необходимое 

условие для развития. Ставя целью улучшать условия жизни в странах-партнерах и заклады-

вать основу для их устойчивого развития, ЕС демонстрирует приверженность задаче уста-

новления и поддержания стабильности и безопасности в мировом масштабе» [1] . По меткому 

выражению сотрудника Германского института развития С. Ганцле, ЕС предполагал приме-

нять ИОС в «серой зоне между безопасностью и развитием», при этом «проходя по тонкой 

грани между ними» и избегая как «секьюритизации развития», так и «девелопментализации 

политики в области безопасности». Цели, задачи, механизм использования В обновленной в 

2006 г. системе инструментов внешней помощи ЕС ИОС занял особое место. Во-первых, в 

отличие от привязанных к определенным регионам Инструмента оказания помощи странам – 

кандидатам на вступление в ЕС, Инструмента Европейской политики добрососедства и парт-

нерства и ИСР, он имел глобальный охват и в этом смысле оказывался ближе к Европейскому 

инструменту в области демократии и прав человека. Во-вторых, он мог применяться только в 

отсутствие возможности задействовать другие инструменты. В-третьих, ИОС обеспечивал 

наибольшую оперативность выведения средств благодаря облегченной процедуре принятия 

решений. В-четвертых, ИОС был выведен за рамки бюджета официальной помощи развитию 

из-за возможности его использования в целях борьбы с терроризмом. Инструмент обеспече-
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ния стабильности был составным и включал в себя два компонента – краткосрочный и долго-

срочный. Краткосрочный компонент как прямой «наследник» МБР был нацелен на оператив-

ное кризисное реагирование. Предполагалось его использование в четырех типах ситуаций: 

1) возникновение нового политического кризиса или природной катастрофы; 

2) возникновение «окна возможностей» для предотвращения кризиса, разрешения кон-

фликта, создания условий для постконфликтного урегулирования, содействия процессу 

укрепления мира и стабилизации сразу после окончания конфликта; 

3) возникновение необходимости создания условий для предоставления помощи ЕС на 

долгосрочной основе; 

4) поддержка операций в рамках ЕПБО и реализации ОВПБ[4] 

Техническая и финансовая помощь в рамках краткосрочного компонента ИОС могла по-

крывать широкий спектр областей, начиная с поддержки международных и национальных 

усилий по укреплению мер доверия, созданию и функционированию временных администра-

ций и заканчивая демобилизацией и реинтеграцией бывших комбатантов, борьбой с противо-

пехотными минами и обеспечением равного доступа к природным ресурсам[4] . Помощь в 

рамках краткосрочного компонента предоставлялась в рамках Мер оказания чрезвычайной 

помощи и Временных программ реагирования. Проекты первого типа могли иметь продол-

жительность до 18 месяцев (то есть в три раза больше, чем в рамках МБР); но в случае воз-

никновения форсмажорных обстоятельств могли продлеваться на полгода при сохранении 

заявленного объема финансирования. Целью мер второго типа было в первую очередь созда-

ние или восстановление условий, необходимых для запуска стандартных процедур сотрудни-

чества в целях развития. 

Долгосрочный компонент был нацелен на оказание помощи в стабильных условиях в 

трех различных сферах: 

1) укрепление потенциала стран – партнеров ЕС в сфере противодействия трансгранич-

ным/трансрегиональным угрозам – терроризму, организованной преступности; угрозам без-

опасности транспортных путей, объектов энергетической и критической инфраструктуры; 

эпидемиям – статья 4.1; 

2) смягчение рисков, связанных с взаимодействием с химическими, биологическими, ра-

диологическими и ядерными материалами – поощрение гражданских разработок; переподго-

товка ученых-ядерщиков; защита объектов хранения ядерных отходов; усовершенствование 

правового контроля над экспортом технологий двойного назначения – статья 4.2; 

3) укрепление потенциала международных, региональных и субрегиональных организа-

ций, государственных и негосударственных акторов в сфере предкризисного и посткризисно-

го реагирования – статья 4.3. 

Реализация долгосрочного компонента должна была опираться на межстрановые страте-

гии, тематические стратегии, устанавливавшие приоритеты вовлечения, и многолетние инди-

кативные программы, обозначавшие цели, результаты, временные рамки и объемы финанси-

рования. При этом особо оговаривалась необходимость избегать дублирования мер, финан-

сируемых за счет других инструментов, и согласовывать приоритеты со странами-

партнерами. В исключительных случаях допускалась также возможность принятия специаль-

ных мер (если речь шла о сумме более 5 млн, ее необходимо было согласовать с Европейским 

советом; в остальных случаях разрешалось использовать облегченную процедуру). Круг по-

лучателей средств ИОС включал органы государственного и муниципального управления 

стран-партнеров, международные и региональные организации, агентства других стран-

доноров, бизнес-структуры, НКО и другие негосударственные организации. В отличие от 

МБР, допускавшего только грантовое финансирование, помощь могла предоставляться в 
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форме проектов, программ, поддержки общего или секторального бюджета; поддержки им-

порта; грантов; взносов в международные или региональные организации, а также специаль-

ные фонды, создаваемые странами-партнерами или другими донорами. Более того, инстру-

мент допускал возможность софинансирования проектов. Процедура управления средствами 

ИОС была достаточно проста. Политическое руководство краткосрочным компонентом осу-

ществлял до 2010 г. Генеральный директорат по внешним делам, после 2010 г. – Европейская 

служба внешнеполитической деятельности (ЕВСД), а исполнение – Служба внешнеполитиче-

ских инструментов Еврокомиссии. Большую роль при выборе мер реагирования играло взаи-

модействие с представительствами ЕС. Выбор делался исходя из трех критериев: 

1) соответствие мандату (наличие кризиса, комплементарный характер принимаемых мер 

и сочетаемость с мерами кризисного реагирования, финансируемыми за счет других инстру-

ментов; 

2) выполнимость (достаточность времени на подготовку, наличие надежного исполните-

ля); 

3) политическая целесообразность[4] . 

В долгосрочном компоненте ключевая роль была отведена ЕСВД, которая несла ответ-

ственность за подготовку межстрановых и тематических стратегий, а также многолетних ин-

дикативных программ. На их основе вырабатывались годовые программы действий, подго-

товкой и исполнением которых занимались Генеральный директорат по сотрудничеству в це-

лях развития DG DEVCO (по статьям 4.1 и 4.2) и Служба внешнеполитических инструментов 

ЕК (по статье 4.3). Для ИОС также была проработана упрощенная процедура принятия реше-

ний. В большинстве случаев ЕК вправе была принимать меры, которые вступали в силу неза-

медлительно. ЕК помогал специальный комитет (из представителей странчленов под предсе-

дательством представителя ЕК, не обладающего правом голоса), который информировали 

обо всех мерах, связанных с применением ИОС. Выражение комитетом несогласия с дей-

ствиями Еврокомиссии должно было немедленно доводиться до Евросовета, имевшего право 

пересмотреть ее решение в течение 30 дней. Комиссия также должна была на регулярной ос-

нове информировать Европарламент о решениях, принятых комитетом. Для этого в Европар-

ламенте была создана специальная рабочая группа по конфликтам, безопасности и развитию, 

проводившая регулярные встречи с представителями ЕК и ЕВСД. Наконец, важным пунктом 

постановления об ИОС был лимит финансовых обязательств, установленный на 2007–2013 

гг. в размере 2,062 млрд евро (без ограничений годового расходования средств). На долго-

срочный компонент могло выделяться не более 25% всех средств, в том числе не более 7% на 

статью 4.1, 15% на статью 4.2, 5% на статью 4.3. Однако в 2008 г. бюджет ИОС существенно 

сократился (на 240 млн евро) – средства были брошены на финансирование Продовольствен-

ного фонда, созданного с целью облегчения последствий продовольственного кризиса[10] . 

Практика применения В общей сложности за 2007–2012 гг. [10] на краткосрочный компонент 

было израсходовано 872 млн евро на 243 проекта в 70 странах, сумма годового финансирова-

ния за этот период удвоилась с 139 млн в 2007 г. до 282 млн в 2011 г. Большая часть средств 

(около 50%) вполне закономерно была потрачена в странах Африки южнее Сахары, Ближнего 

Востока и Северной Африки; доля АТР составила 19%, Латинской Америки и Карибского 

бассейна – 11%, Южного Кавказа и Центральной Азии – 9%, Восточной Европы и Западных 

Балкан – 7% и, наконец, программ глобального охвата – 5%. На осуществление мер в рамках 

долгосрочного компонента было истрачено 403,8 млн евро; из них по статье 4.1 – 107 млн, по 

статье 4.2 – 220 млн и по статье 4.3 – 76 млн[10]. Большая часть проектов ИОС реализовыва-

лась совместно с международными партнерами. Особую роль в разработке и исполнении иг-

рали также делегации ЕС, хорошо знающие страновую специфику и способные осуществлять 
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мониторинг проектов напрямую. Так, в 2012 г. на них пришлось 62% обещанных и 80% дове-

денных средств. Что касается распределения средств между различными каналами в 2007–

2012 гг., то оно выглядит следующим образом: 46% пришлось на учреждения системы ООН; 

23% – на международные и национальные НПО; 21% – на другие международные организа-

ции; 7% – на структуры стран – членов ЕС; 3% – на организации частного сектора. Одним из 

ключевых партнеров ЕК по ИОС является ПРООН, с которой в 2008–2012 гг. было заключе-

но 62 контракта на общую сумму 139 млн евро[14] . С помощью ИОС финансировалось до-

статочно большое количество мер в ключевых с геостратегической точки зрения регионах. 

Так, в 2011 г. средства ИОС использовались для организации судебных процессов над сома-

лийскими пиратами в рамках поддержки операции ЕС Atalanta, осуществлявшейся в рамках 

ЕПОБ; содействия проведению реформы сектора безопасности в ДРК; содействия реализации 

стратегии ЕС в Сахеле, проведения выборов в постреволюционных Тунисе, Египте и Ливии. 

В феврале 2013 г. было объявлено о выделении из средств ИОС 20 млн евро на поддержку 

служб правопорядка, местных властей, организацию диалога и примирения на местном 

уровне, а также подготовку выборов в Мали. Эти меры были призваны дополнить усилия, 

предпринимаемые ЕС с использованием других инструментов, среди которых – миссия ЕС по 

реорганизации и обучению личного состава малийской армии, гражданская миссия EUCAP 

Sahel, проекты оказания гуманитарной помощи и содействия развитию. В качестве наиболее 

характерного примера действий по укреплению потенциала можно назвать Европейскую но-

вую инициативу по подготовке специалистов в сфере гражданского управления кризисами, 

которая была запущена в 2011 г. сроком на пять лет (объем финансирования – 5 млн евро) и 

участниками которой стали уже почти 1000 человек[4]. Преимущества и недостатки С самого 

начала ИОС находился под пристальным вниманием со стороны Европарламента. Так, пар-

ламентарии высказывали опасения, что поддержка со стороны ЕС в сфере борьбы с терро-

ризмом будет контрпродуктивной в странах, где систематически нарушаются права человека. 

Озвучивались и более серьезные замечания. Так, ответственная за подготовку отчета для Ев-

ропарламента Ф.К. Братнер указывала на непрозрачность критериев отбора проектов и не-

возможность определить, согласовывались ли они с другими аспектами политики Евросоюза. 

Наконец, Европарламент ставил под сомнение ценность ИОС как источника финансирования 

особых, чрезвычайных мер, указывая на то, что в ряде случаев мероприятия вполне могли 

финансироваться из других инструментов или бюджета гуманитарной помощи, а также воз-

можность обеспечения преемственности с долгосрочными программами, финансируемыми за 

счет других инструментов[4] . Показательно, что в 2009 г., когда Европейская комиссия обра-

тилась с предложением увеличить лимит по статье 4.1 с 7 до 10%[5], парламентарии согласи-

лись на это в обмен на двукратное увеличение ресурсов по статье 4.3 (с 5 до 10%), аргумен-

тируя это необходимостью создания адекватной гражданской экспертизы в деле предотвра-

щения конфликтов и миростроительства. В 2011 г. по заказу Еврокомиссии консалтинговой 

компанией ADE была проведена оценка используемых ЕК инструментов содействия предот-

вращению конфликтов и миростроительства в 2001–2010 гг. [5]  , которая оказалась чрезвы-

чайно важна для дальнейшей судьбы механизма. ADE подчеркнула очевидные достоинства 

инструмента. Во-первых, оперативность выделения средств в рамках ИОС в среднем была 

значительно выше, чем в рамках других инструментов ЕС. Вовторых, ИОС давал возмож-

ность создать основу для реализации более долгосрочных мер с применением других меха-

низмов – Инструмента соседства (в Ливане и Грузии), ИДПЧ или ИСР (в Пакистане и Кирги-

зии), Европейского фонда развития (в Нигерии и Восточном Тиморе). В-третьих, само учре-

ждение инструмента послужило для некоторых представительств ЕС стимулом к пересмотру 

приоритетов вовлечения и учету целей предотвращения конфликтов. В-четвертых, благодаря 
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ИОС улучшился обмен информацией по проблемам предотвращения конфликтов и миро-

творчества между штаб-квартирой ЕС и его представительствами, а также между отдельными 

подразделениями внутри самой Еврокомиссии. Одновременно специалисты ADE обозначили 

и целый ряд недостатков ИОС. Скорость принятия решений оставалась недостаточной для 

достижения тех целей, ради которых был учрежден механизм. Минимально процедура запус-

ка проекта занимала два месяца, но в большинстве случаев – 9–11 месяцев. Бывали и вопию-

щие примеры нерасторопности: так, например, в Киргизии средства на проведение судебной 

реформы были выделены спустя полтора года; в Грузии на оказание помощи беженцам в 

2008 г. – спустя почти полгода. Ограничения по срокам реализации проекта (18 месяцев и в 

особых случаях 24) подчас не давали возможность реализовать нужные проекты более долго-

срочного характера (такая необходимость вставала, в частности, в Боливии и Киргизии). Коль 

скоро зачастую ИОС применялся не потому, что цели вовлечения были краткосрочными, а 

потому, что средства можно было выделить быстро, возникала неприятная ситуация, при ко-

торой временной лимит на реализацию был уже исчерпан, а переход к использованию других 

инструментов еще не был подготовлен. Наконец, преимущественно ИОС использовался в це-

лях кризисного реагирования и постконфликтного восстановления и значительно реже – для 

принятия мер собственно превентивного характера. Отчет ADЕ послужил стимулом к поиску 

способов усовершенствования ИОС. ЕК была подготовлена специальная «Оценка воздей-

ствия», в которой рассматривались несколько вариантов: 

1) ликвидация инструмента; 

2) сохранение статус-кво; 

3) внесение корректив с целью повышения гибкости применения и незначительное уве-

личение бюджета ИОС с тем, чтобы «позволить ЕС надлежащим образом выполнить свою 

растущую ответственность в сфере обеспечения мира и безопасности» [6]; 

4) учреждение нового инструмента или набора инструментов посредством либо 

а) разведения проблем кризисного реагирования и повышения готовности к кризисам и 

противодействия угрозам безопасности либо 

б) интеграции других инструментов – Миссии наблюдателей ЕС или Фонда обеспечения 

мира в Африке (African Peace Facility). Эти варианты оценивались по таким критериям, как 

эффективность, результативность и согласованность с другими инструментами внешнего 

воздействия. Процесс пересмотра инструмента: содержание и результаты 12 декабря 2011 г. 

ЕК был внесен проект постановления о реформировании инструмента30. Наиболее значимы-

ми нововведениями стали следующие. 

1. Исчезло противопоставление кризисных и стабильных условий и, соответственно, раз-

деление на краткосрочный и долгосрочный компоненты. Вместо этого появилось три равно-

ценных компонента: кризисное реагирование и предотвращение конфликтов (статья 3); 

укрепление потенциала в сфере предотвращения конфликтов и обеспечения готовности к 

кризисам и миростроительства (статья 4); противодействие глобальным и трансрегиональным 

угрозам (статья 5), включая противодействие угрозам безопасности, связанным с изменением 

климата, упомянутым в тексте особо. 

2. Для каждого компонента были предложены специальные индикаторы результативно-

сти: процентная доля проектов, начатых в течение трех месяцев с момента начала кризиса 

(статья 3); степень укрепления потенциала бенефициаров помощи в сфере предотвращения 

конфликтов и обеспечения мира (статья 4); степень согласованности с релевантными аспек-

тами политики ЕС в сфере внешней и внутренней безопасности (статья 5). 

3. Список конкретных сфер применения инструмента был перенесен в приложение; при 

этом ЕК предполагала закрепить за собой право вносить в него изменения без согласования с 
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Евросоветом и Европарламентом. Примечательно, что в тексте вновь появились упоминания 

о гражданских миссиях по стабилизации обстановки, миростроительстве и государственном 

строительстве, на исключении которых в свое время в 2006 г. настоял Европейский совет. 

4. Срок реализации мер кризисного реагирования был увеличен до 30 месяцев (теперь 

разрешалось их продлевать дважды (на шесть месяцев), не увеличивая финансирование. 

5. Финансовый лимит средств, выделяемых по облегченной процедуре, увеличивался с 20 

млн до 30 млн евро. 

6. Появлялась возможность выделять средства до 3 млн евро без оповещения Европейско-

го совета, а также принимать второй пакет мер оказания чрезвычайной помощи в случае затя-

гивания конфликта. 

Допускалось перераспределять средства в рамках многолетней индикативной программы 

(в пределах до 20% от заявленной суммы ЕК могла это делать самостоятельно). 

8. Устанавливалась доля собственно кризисного реагирования – не менее 65%, то есть ЕК 

была явно заинтересована в расширении финансирования более долгосрочных программ. 

9. Европейская комиссия предполагала увеличить финансирование ИОС до 2,83 млрд ев-

ро на 2014–2020 гг. – до 4% от общего объема финансирования внешних инструментов (70 

млрд евро). Речь шла о 47- процентном увеличении в постоянных ценах 2011 г., что почти 

вдвое превышало показатели по разделу IV Общего бюджета ЕС «Глобальная Европа» в це-

лом (+23,2%). 17 января 2012 г. профильный комитет Европарламента по иностранным делам 

запросил оценку предложения ЕК у комитетов по развитию, международной торговле и 

бюджету. После этого началась трудоемкая работа, которая завершилась лишь 11 декабря 

2013 г. принятием соответствующей резолюции[6], вносившей существенные поправки в 

проект постановления ЕК. 

 Было предложено переименовать ИОС в «Инструмент содействия обеспечению ста-

бильности и мира». Добавление слова «содействие» было обусловлено стремлением под-

черкнуть, что этот инструмент – лишь один из возможных способов достижения указанных 

целей, а включение слова «мир» – желанием усилить роль ЕС как глобального игрока в сфере 

безопасности. 

 В итоговом предложении Европарламента подчеркивалось, что использование данного 

инструмента должно обеспечить условия, необходимые для надлежащего осуществления 

внешней политики в соответствии со статьей 21 Лиссабонского договора, в то время как в по-

становлении 2006 г. говорилось о политике содействия развитию и сотрудничеству. 

 Был добавлен пункт о том, что меры, реализуемые с помощью нового инструмента, 

должны согласовываться с общей стратегией ЕС в странахпартнерах, «планироваться и ис-

полняться таким образом, чтобы обеспечить преемственность действий в рамках различных 

программ внешней помощи», и координироваться с международными организациями и дру-

гими донорами. 

 Была прямо акцентирована необходимость учета при программировании следующих 

сквозных тем: 

а) продвижение демократии и благого управления; 

б) права человека и гуманитарное право, включая права детей и коренных народов; 

в) отсутствие дискриминации; 

г) гендерное равенство и укрепление прав женщин; 

д) предотвращение конфликтов; 

е) изменение климата. 

 Перечисление сфер применения инструмента было возвращено в основной текст доку-

мента. 
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 По инициативе Комитета по международной торговле в статью 4 был включен пункт об 

оказании противодействия использованию природных ресурсов для финансирования кон-

фликтов и обеспечении реализации таких инициатив, как Кимберлийский процесс[9] . 

 Изменилось название типа помощи, оказываемой по статье 

5, – «Помощь в противодействии глобальным, трансрегиональным и новым угрозам». В 

числе последних, в частности, фигурировала киберпреступность. 

 Был установлен четкий срок для реализации проектов в рамках второго Чрезвычайного 

пакета помощи (18 месяцев) и общий временной лимит – не более 36 месяцев. 

 Сделана оговорка, что перераспределять средства внутри Многолетней индикативной 

программы без дополнительного согласования с Евросоветом можно, только если речь идет о 

сумме до 10 млн евро, и при этом Европарламент следует оповещать незамедлительно. 

 Введены два дополнительных раздела: о привлечении гражданского общества к процес-

су разработки, программирования, реализации и мониторинга мер, реализуемых с помощью 

инструмента, и соблюдении прав человека при осуществлении контртеррористической дея-

тельности. 

 Лимит средств, который мог подразумевать применение облегченной процедуры, со-

хранен на уровне 20 млн евро (на уровне 2006 г.). 

 Предлагавшийся ЕК пункт о выделении средств до 3 млн евро без оповещения Европей-

ского совета был снят. 

 На меры по статье 3 Европарламент предполагал выделять не менее 70% средств (65% – 

в проекте Еврокомиссии), а на меры по укреплению потенциала (по статье 4) – 9%. Наконец, 

парламентарии предлагали сопроводить постановление Декларацией ЕК о стратегическом 

диалоге с Европарламентом, в котором Еврокомиссия брала бы на себя обязательство предо-

ставлять ему всю информацию об использовании средств с указанием ориентировочных сумм 

и их географического распределения, приоритетов, предполагаемых результатов и форм 

предоставления помощи и учитывать его оценку предложенных мер. В итоге Евросовет при-

нял почти все без исключения поправки и 11 марта 2014 г. одобрил постановление об учре-

ждении Нового инструмента содействия обеспечению стабильности и мира33 на период 

2014–2020 гг., подведя черту под дискуссией, растянувшейся более чем на два года. Краткий 

обзор истории создания и эволюции европейского Инструмента обеспечения стабильности 

позволяет сделать несколько значимых выводов. Во-первых, из текстов внутренних докумен-

тов ключевых органов ЕС четко следует, что инструменты оказания внешней помощи, свя-

занные с предотвращением конфликтов, воспринимаются не столько как средства поощре-

ния, относящегося в схеме Дж. Ная к «жесткой» силе, сколько как средство накопления ре-

сурса «мягкой» силы и укрепления глобального авторитета ЕС в мире, и именно поэтому им 

уделяется столь большое внимание. Во-вторых, отчетливо заметно стремление как Евроко-

миссии, так и Европарламента к максимальному расширению своих полномочий в сфере ми-

ростроительства. Если на момент утверждения ИОС в 2006 г. эти устремления Евросовету 

удалось сдержать, то в 2013–2014 гг. наднациональным институтам удалось добиться гораздо 

большего. В первую очередь это относится к Еврокомиссии. Увеличив собственный бюджет 

кризисного реагирования, повысив оперативность его применения, расширив возможности 

работать по всему конфликтному циклу и быть связующим звеном между различными акто-

рами, задействованными в управлении конфликтами, Еврокомиссия укрепила свои позиции в 

европейской системе управления в сфере безопасности, несмотря на подписание Лиссабон-

ского договора и возникновение новой конфигурации акторов[9] . 
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Mərkəzi Asiya Asiyanın geniĢ bir ərazisini əhatə edib və okeana çıxıĢı olmayan bir ərazisidir. 

Region özündə Monqolustanı, CĠN-nin Ģimal-qərb hissəsini, Qazaxstanı və Orta Asiyaya daxil olan 

dörd keçmiĢ possovet dövlətini (Qirğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan) Əfqanıstan, 

Hindistanın simal-qərb hissəsini, Pakistanın simal hissəsini və Ġranın simal hissəsini özündə 

birləĢdirir. SSRĠ-i dönəmində ‗‘possovet Mərkəzi Asiya‘‘ adlı termin mövcud idi. Possovet Mərkəzi 

Asiya dedikdə buraya SSRĠ-nin tərkibinə aid edilməsi nəzərdə tutulurdu. Bu dövlətlərə Qazaxstanı, 

Özbəkistanı, Türkmənistanı, Qirğızıstanı və Tacıkistanı aid dilir. Rusiya ilə Mərkəzi Asiya 

regionunda yerləĢən dövlətlərin münasibəti tarixə söykənir. Müasir mərhələdə onlar daha çox 
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dinamizm, modernləĢmə və baxıĢların dəyiĢilməsini tələb edir. Regionun tarixinə bir qədər nəzər 

salaq. Amerika tarixçisi Stiven Starrın fikirincə Mərkəzi Asiya regionu orta əsrlərdə inkiĢaf etmiĢ bir 

region idi. Real vəziyyəti nəzərə alaraq Mərkəzi Asiya regionu yerləĢdiyi coğrafi mövqeyinə görə və 

orada olan resurslara görə o hər zaman diqqət mərkəzində olmaqla yanaĢı həmdə xarici qüvvələr 

tərəfindən mübarizəyə cəlb olunur. Lakin region həm siyasi nöqteyi nəzərindən həmçinin iqtisadi 

nöqteyi nəzərindən də nəinki xariçi qüvvələrin həmdə Rusiya və Çin kimi böyük dövlətlərin maraq 

dairəsində olub və olmaqda da davam edir. 

ÇĠN-Rusiya münasibətlərinin müasir dövrdə analizindən danıĢdıqda əvvəl bu münasibətlərin 

tarixinə nəzər salmaq vacibdir. ÇĠN-Rusiya münasibətlərinə SSRĠ mövcud olduğu dövrdə də inkiĢaf 

etmiĢdir. SSRĠ-ÇĠN münasibətlər ikinci dünya müharibəsi dövründə tarixdə öz dərin izini 

buraxmıĢdır. Hələ SSRĠ-nin parcalanmasından öncə bu münasibətlər bir neçə istiqamətdə davam 

etmiĢdir. Ġkinci dünya müharibəsi dövründə Rusiya-ÇĠN münasibətləri münasibətləri hərbi və 

diplomatik xarakter daĢımıĢdır. 1920-1930-cu illərdə CĠN-də yaranmıĢ daxili siyasi vəziyyətin sabit 

olmaması SSRĠ-ÇĠN münasibətlərindəndə yan ötməmiĢdir. Daha çox münasibət Cənubi ÇĠN 

hökuməti ilə qurulmuĢdur. Qomindan partiyasının lideri Sun Yatsenin xahiĢi ilə 1923-cü ildə SSRĠ 

Cənubi ÇĠN-ə ilk hərbi və siyasi mütəxəssislər qrupunu göndərmiĢdir. Burada məqsəd Milli inqilab 

ordusunun yaradılması idi. 31 mart 1924-cü ildə mərkəzi pekin hökuməti SSRĠ ilə diplomatik 

münasibətlər yaratdı. Bu dövrdə CĠN-lə SSRĠ arasında ġərqi-ÇĠN dəmir yolunun birgə istifadəsi ilə 

bağlı razılıq əldə olundu. 

Müasir mərhələdə rusiya-çin münasibətləri geniĢ spektrdə olması hər iki dövlətin maraqları 

çərçivəsindədir. Bu spektirli əlaqələr tək ticari-iqtisadi, humanitar əlaqələrlə kifayyətlənmir və bu 

münasibətlər beynəlxalq arenada da davam edir. Rusiya-CĠN münasibətləri bununla bitmir bu 

əlaqələr her iki dövlətin BMT-nin təhlükəsizlik Ģurasında bir birilərinə dəstəkdə də özünü 

göstərmiĢdir. Hər iki dövlət beynəlxalq və regional təĢkilatlarda da birgə əməkdaĢlıq edirlər. 

Son illər Rusiya nəzərə çarpacaq dərəcədə çətin anlar yaĢayır. Ġqtisadi inkiĢaf templərinin 

azalması, neftin qiymətinin ucuzlaĢması həmçinin qərb tərəfdən ona yönələn sanksiyalar özünü 

göstərmiĢdir. Bütün bu faktorlar Rusiyanı ölkəyə xaricdən gətirilən məhsullara nəzarət və neftin 

eksportunun azaltmağa vadar etdi. Bir sözlə ölkə istiqamətini Asiya regionuna daha doğrusu 

Mərkəzi Asiyaya,  götürmək məcburiyətində qaldı. Ümumiyyətlə Rusiya üçün Mərkəzi Asiya 

regionu beynəlxalq iqtisadi və siyasi münasibətlər sistemində alternativ bir region hesab olunur. 

Rusiya regiona daxil olan dövlətlərin həyatında vacib rol oynayır. Rusiya regiona daxil olan 

dövlətlərin həyatında vacib rol oynaması ÇĠN-nin yardımı olmadan baĢ verə bilməz. ÇĠN-nin 

yardımı olmadan Rusiya xarici qüvvələrin təsirinə qarĢı mübarizəni tək baĢına apara bilməz. 

Rusiyanın CĠN-lə münasibətlərinə gəldikdə isə onu qeyd etmək vacibdir ki, Rusiya CĠN üçün 

vacib strateji tərəfdaĢdır. Müasir mərhələdə CĠN-Rusiya əməkdaĢlığı geniĢ sahələrdə özünü göstərir. 

Bu əməkdaĢlıq ticarət, humanitar, iqtisadi sahələri özündə birləĢdirir. Mərkəzi Asiyada maraqlarını 

yürüdən bu iki dövlət arasında əməkdaĢlıq beynəlxalq arenada təĢkilatlar səviyyəsindədə özünü 

göstərmiĢdir. CĠN-nin Rusiyayla əməkdaĢlığı beynəlxalq təĢkilatlarda da baĢ verir. Hər iki dövlətin 

əməkdaĢlıq etdiyi təĢkilat ġƏT-ı dır. ġƏT XXI-ci əsrin əvvəllərində yaranmıĢdır. ġƏT yeni regional 

beynəlxalq hökumətlərarası təĢkilatdır. Bu təĢkilata beynəlxalq həyatın sferaları sayılan 

təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, siyasət və humanitar əlaqələr daxildir. ġƏT təĢkilatına keçid iqtisadiyyatı 

olan dövlətləri və yaxud Mərkəzi Avroasiyaya aid ölkələri aid etmək olar. Mərkəzi Avroasiya 

ölkələrinə biz Ġran, Pakistan, Hindistan, Türkiyyə, ÇĠN, ABġ və Rusiyanı aid etmeliyik. ġƏT-ı 

çərçivəsində Rusiya-ÇĠN münasibətlərinin saglam inkiĢafı təĢkilatın birbaĢa inkiĢafına xidmət edir. 

TəĢkilata üzv olan hər iki ölkənin stratəqiyasında fikir ayrılığının omasına baxmayaraq onların hər 

ikisi ortaq maraqlardan çıxıĢ edir və əməkdaĢlıqda ümumi mənfəət əldə edə bilirlər. 

Regionda digər aparcı qüvvə sayılan ÇĠN Mərkəzi Asiya regionunda Rusiyadan sonra ikinci 
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böyük dövlətdir. ÇĠN təĢkilata üzv olan nəinki Rusiya ilə həmçinin Orta Asiya ölkələri ilə də dostluq 

münasibətlərini qoruyub saxlayır. 

ÇĠN-nin ġƏT-na qarĢı xarici siyasəti bir neçə istiqamətə yönəlib. Bu istiqamətlərdən birincisi 

regional əməkdaĢlıqdır. ÇĠN-nin siyasəti qonĢuluq siyasətidir. ġƏT-ı isə bu suyasəti həyata 

keçirmək üçün yeni bir meydancadır. Mərkəzi Asiya regionu tarixən və indiki dövrdə də böyük 

dövlətlərin və müxtəlif sivilizasiyaların maraq dairəsində olub. Onu da vacib olardı qeyd etmək ki, 

Mərkəzi Asiya regionu dünya içtimaiyyətinin maraq dairəsində daimə olub və olmaqda da davam 

edəcəkdir. Bu regionda transmilli terrorizm, regional separatizm kimi problemlər dünya 

ictimayyətinin diqqət mərkəzindədir. 

Mərkəzi Asiya regionunda yerləĢən bir çox dövlətlər ÇĠN-lə qonĢudurlar. ÇĠN coxtərəfli 

diplomatiyaya söykənərək ġƏT-ı çərçivəsində qonĢuluq siyasətini həyata keçirdir. ÇĠN bunu 

Mərkəzi Asiya regionunda regional vəziyyətin optimizasiyası üçün edir. BaĢqa sözlə desək regionda 

regional vəziyyətin daha da yaxĢılaĢdirilmasının daha əlveriĢli üsullarının axtarılmasına çan atır. 

ÇĠN-nin bu istiqamətdə yürütdüyü siyasi xətt Rusiya və Mərkəzi Asiya regionunun dövlətləri 

tərəfindən dəstəyini qazanmıĢdır. 

ÇĠN-nin ġƏT-da əməkdaĢlığının digər istiqaməti ondan ibarətdir ki, hər iki dövlət arasında 

ikitərəfli əməkdaĢlıq müasir beynəlxalq münasibətlərdə Çin-Rusiya strateji əməkdaĢlığının əsasını 

təĢkil edir. ġƏT-ı yarandığı gündən geniĢlənir. Qazaxstanın Astana Ģəhərində ġƏT-na daxil olan 

dövlət baĢçılarının görüĢündə təĢkilata Pakistan və Hindistanın qoĢulması elan edilmiĢdir. Bu o 

demək idir ki, ġƏT-nın təsir dairəsi güçlənmiĢdir.Artıq təĢkilatda 4 nüvə dövləti var. Bu haqda 

həttda Qazaxstanın keçviĢ dövlət baĢçısı Nursultan Nazarbayevdə bildirmiĢdir. (2-1) 

Asiya regionunda yerləĢən digər dövlət daha doğrusu desək Asiya regionunun cənub-qərbi 

hissəsində yerləĢən Ġranında ġƏT-da ozünə məxsus rolu vardır. Ġranın ġƏT-da iĢtirakı onun Asiya 

regionunda yürütdüyü siyasətinin məqsədlərinə cavab verir. Ġran ozünün «Ġyirmi illik perspektiv» 

planını təsdiq etmiĢdir. Bu plana əsasən Ġran regionda iqtisadi inkiĢaf templerinə görə birinci yer 

tutmalıdır. Lakin regionda Ġrana təsir göstərəc ABġ qismində bir qüvvənin olması Ġranın Asiya 

regionunda mövcudluğuna əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilər. Ġranla ABġ münasibətlərində baĢlıca 

məqsəd Ġranla bağlı nüvə proqramı deildir. Burada baĢlıca məqsəd Ġranda rejimin devrilməsi və 

ABġ-ın Ġran dövlətinin parcalanmasına yönələn adımlarıdır. Bunun baĢ verməsi regionda separatist 

qüvvələrin və etnik müxalif cərəyanların regionda aktivləĢməsinə gətirib çıxarda bilər. Bunun baĢ 

verməməsi üçün Rusiya və Çin  ġƏT-da birgə səy göstərirlər. Onlar BMT-nin Təhlükəsizlik 

ġurasında da Ġrana qarĢı təzyiqlərə son qoymaq üçün birgə çıxıĢ edirlər. Ġranın üzərindən 

sanksiyaların götürülməsi onun bu təĢkilata daxil olmasına mane olamayacaq. Ġranda digər dövlətlər 

kimi ġƏT-nin bərabərhüquqlu üzvünə çevrilə bilər. Bununla bağlı Rusiya dövlət baĢçısı Vladimir 

Putin DaĢkəndə cıxıĢ edərkən bildirmiĢdir (3-2). ġƏT-ı regional strukturdur. 

Mərkəzi Asiya regionu strateji nöqteyi nəzərindən region ölkələri üçün əlveriĢli bir ərazidir. 

Rusiya və ÇĠN-də bu sıradan istisnalıq təĢkil etmir. ÇĠN-nin bu regionda maraqlari 1990-cı illərdən 

baĢlamıĢdır. ÇĠN Mərkəzi Asiya regionunda coxĢaxəli strateqiya yaratmıĢdır. ÇĠN regionun 

infrastrukturuna kredit Ģəklində maliyyə vəsaiti ayırmaqla regionda öz iĢtirakını geniĢləndirir. 

Mərkəzi Asiya regionu təbii ehtiyyatlara malikdir. Bu öz növbəsində regionu digər qüvvələrin təsir 

dairəsində olmasına Ģərait yaradır.Bir sözlə regionda həm siyasi qüvvələrin həmdə iqtisadi 

təĢkilatların maraqları toqquĢur. 

ÇĠN və Rusiya təĢkilatın böyük dövlətləri hesab olunurlar. Onlar regional məsələlərin həll 

edilməsi üçün optimal Ģəraitin formalaĢdırılmasına yardım edirlər. Burada söhbət sosial, siyasi, 

iqtisadi və təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı sahələrin inkiĢafından gedir. 

ġƏT-nın əsas funksiyasına iqtisadi sahələrlə bağlı əməkdaĢlıq və terrorizmlə bağlı birgə səylərin 

iĢlənib hazırlanması daxildir. ġƏT-na daxil olan dövlətlər Mərkəzi Asiya regionun inkiĢafında 
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maraqlıdırlar bu sahədə birgə səylərini səfərbər edirlər. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ġƏT-na 

üzv olan dövlətlər bir birilərindən iqtisadi inkiĢaf templərinə görə fərqlənirlər. Məhz buna görədə 

onların hər biri öz ölkələrinin iqtisadiyyatının inkiĢafında maraqlıdırlar. Lakin onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, təĢkilata daxil olan dövlətlərdən yalnız ÇĠN və Rusiyanın rolu digər dövlətlərin rolundan 

çoxdur. Bu iki dövlətin təĢkilatda rolunun böyüklüyü daha çox özünü iqtisadi və təhlükəsizliklə 

bağlı məsələlərdə göstərir. Bu iki dövlət həm insani resurslara həm geniĢ ərazilərə həmdə kifayyət 

qədər resurs çoxluğuna malikdirlər. Sadalanların hər biri ayrı ayrılıqda təĢkilata üzv olan Rusiya və 

ÇĠN-i digər təĢkilat üzvlərindən fərqləndirərək onların digər dövlətlərdən üstünlüyünü sübuta yetirir. 

TəĢkilatın inkiĢafının qarantı kimi hər iki dövlətin maraqları çıxıĢ edir. Lakin burada hər iki dövlət 

arasında yaranan maraqlardan baĢqa hər iki dövlət arasında müxtəlif həyat sferalarından yaranan 

münasibətlərdə böyük rol oynayır. Hər iki dövlət arasında ortaq maraqların olduğu kimi onların 

maraqlarında müxtəliflikdə var. ÇĠN-nin strateji maraqları məlumdur. Aydın məsələdir ki, CĠN-nin 

Mərkəzi Asiya ölkələri ilə daha sıx əməkdaĢlığı CĠN-nin bu regionda mövqeyini gücləndirə bilər.  

Burada ÇĠN maraqlıdır ki, ġərqi Türküstan hərəkatının qarĢısı alınsın. Digər bir strateji maraq ondan 

ibarətdir ki, Mərkəzi Asiya vacib enerji təhçizatı regionuna cevrilsin. Məhz buna görədə ÇĠN 

Mərkəzi Asiya regionuna daxil olan dövlətlərlə münasibətləri aktiv inkiĢaf etdirir. Lakin Rusiyanın 

maraqları Mərkəzi Asiyada bununla bitmir. O özünün himayəsi altında possovet dovlətinə daxil olan 

dövlətləri birləĢdirmək niyətindədir. Bununla yanaĢı o dünyada bir ən güclü dövlət kimi özünü 

tanıda bilməsədə avroasiyada özünü ən güclü dövlət kimi tanıtsın. Possovet məkanı Rusiyanı lider 

kimi tanıtmaq üçün yüganə məkan hesab olunur.Regiona daxil olan dövlətlərdə rejimlərin qorunub 

saxlanılması bir basa rusiyanın maraqlarına xidmət edir cünki bu dövlətlərdə rejimlər rusiyaya qarĢı 

loyaldır. ÇĠN-Qırğızıstan-Özbəkistan dəmir yolunun tikilmasinə olan təĢəbbüs məhz CĠN-ə 

məxsusdur. ÇĠN-nin regionda maraqları olduğu kimi Rusiyanın da regionda maraqları mövcuddur. 

Bu maraqlaqlarla o regionda yeganə aparıcı qüvvə olmasına can atır. ÇĠN-nin regionda aparıcı 

qüvvə kimi çıxıĢ etməyə can atması təĢkilata üzv olan Rusiyanın regionda mövqeyini azalmağına 

gətirib çıxarda bilər. Mərkəzi Asiya dövlətləri Rusiyadan iqtisadi nöqteyi nəzərdən asılıdırlar. Buna 

görədə bu məsələylə bağlı Rusiyanın narahatlığı məlumdur. Rusiya maraqlı deildir ki, CĠN-lə 

Mərkəzi Asiya dövlətləri arasındakı münasibətlər möhkəmlənsin. Bununla yanaĢı Rusiya Mərkəzi 

Asiya dövlətləri ilə sıx əməkdaĢlıq edir. Bu əməkdaĢlıq KTS və AĠB çərçivəsində baĢ verir. Rusiya 

üçün bunlara üzv olmaq ġƏT –danda vacibdir. CĠN-ə gəldikdə isə ġƏT-ı onun üçün Mərkəzi Asiya 

regionunda ozünü təmsil etmək üçün yeganə çıxıĢ yoludur. Buna görədə ġƏT-nın Rusiya tərəfindən 

aktiv inkiĢaf etdirilməsinə baxmayaraq Rusiya istəməz ki, təĢkilat regionda coxtərəfli əməkdaĢlıqa 

çevirilsin həmçinin ÇĠN regionda liderlik eldə etsin. Son illər ABġ, NATO və digər Qərb yönümlü 

qüvvələr Rusiyanın strateji məkanını sıxıĢdırırlar. Bundan irəli gələrək ġƏT-çərçivəsində Rusiya 

ÇĠN-nə araxalanır. Məhz buna görədə təĢkilat çərçivəsində Rusiya ÇĠN-lə daha çox siyasi, hərbi, 

təhlükəsizlik və antiterrorizmlə bağlı məsələlərlə əməkdaĢlığa üstünlük verir. Rusiyanın Mərkəzi 

Asiya regionunda yürütdüyü siyasətdə Kazaxstan dövləti ilə münasibətlər xüsusi yer tutur. SSRĠ-nin 

dağılmasından sonra Eltsin rejimi dövründə Rusiya zeif bir dövlət idi. O keçmiĢ imperiyanın 

qalıqları uzerində tikilmiĢ zəif bir dövləti xatırladırdı.Bu haqda hələ Bzejinski də öz fikirini 

bildirmiĢdir. O bele bir fikir irəli sürmüĢdür ki, Rusiya regionu xarici qüvvələrdən kənarlaĢdıra 

bilməz çünki o siyasi cəhətdən zəifdir(3-1). 

Son nəticə olaraq onu deməliyik ki, ÇĠN və Rusiya ġƏT-nın üzvləri hesab edilsədə onlar 

arasında ortaq fikirlərin oması ilə yanaĢı onlar arasında fikir ayrılığıda mövcuddur. Regionda hər iki 

dövlət özünün prinsiplərindən irəli gələrək xarici siyasət kursunu yürüdürlər. Mərkəzi Asiya regionu 

onların hər biri üçün onların maraqlarının toqquĢduğu məkandır. Bu region onların hər ikisi üçün 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həm Rusiya həm də ÇĠN üçün regionda yerləĢən dövlətlər üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 
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ƏDƏBĠYYAT: 

 

1. По итогам саммита ШОС в Астане будут приняты совместные документы по противо-

действию международному терроризму. (3-2) 

2. Для вступления Ирана в ШОС больше нет никаких препятствий. (2-2) 

3. Интересы и шансы России в Центральной Азии. 

4. Иран и Шанхайская Организация Сотрудничества. 

5. А.А Сергунин   Расспад СССР. 

6. Российско-Китайские отношения в региональных измирениях 80-е годы XX-начало 

XXI века В.Л.ЛАРИН. 
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ġĠMALĠ ATLANTĠKA MÜQAVĠLƏSĠ TƏġKĠLATI : YARANMASI, GENĠġLƏNMƏ 

MƏRHƏLƏLƏRĠ VƏ QƏBUL ETDĠYĠ STRATEJĠ SƏNƏDLƏR. 

 

XÜLASƏ 

Məqalədə, Şimali Atlantika Müqaviləsi təşkilatının (nato) yaranması və genişlənməsi ilə bağlı 

proseslər, təşkilatın qəbul etdiyi strateji sənədlər təhlil olunur.  NATO – nun yaranması 2 – ci dünya 

müharibəsinin geostrateji nəticələri əsasında baş vermişdir və təşkilat qərbin əsas hərbi – siyasi 

strukturuna çevrilmişdir. Təşkilat bu günə qədər müxtəlif genişlənmə mərhələlərindən keçmişdir və 

hal – hazırda özündə 29 üzv dövləti birləşdirir.son 28 ildə alyans 3 əsas strateji sənəd qəbul 

etmişdir və bu sənədlərdə dəyişən beynəlxalq vəziyyət, təşkilatın əsas məqsədləri, funksiyaları, 

gələcək fəaliyyət istiqamətləri qeyd olunmuşdur. Müəllif məqaləsində alyansla bağlı baş verən 

hadisələrə, proseslərə ümumiləşdirmə metodu əsasında yanaşmışdır və bu yanaşma da yazının elmi 

məziyyətlərindən hesab olunmalıdır. Ümumiyyətlə, məqaləni müəyyən elmi – praktiki əhəmiyyətə 

malik tədqiqat işi kimi qəbul etmək olar. 

Açar sözlər : şimali atlantik müqaviləsi təşkilatı, kollektiv təhlükəsizlik, soyuq müharibə, dünya 

düzəni, fövqəldövlətlər, regional dövlətlər, geostrategiya, avro – atlantik məkan, genişlənmə 

mərhələləri, strateji sənəd, sovet ittifaqı, vaşinqton müqaviləsi, qərb və şərq bloku, ssri – nin süqutu, 

geosiyasi maraqlar. 
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SUMMARY 

In the article, the processes associated with the foundation and expansion of the North Atlantic 

Treaty Organization (nato), strategic documents adopted by the organization are analyzed. NATO 

was founded in connection with the geo-strategic consequences of the second world war, and the 

organization had become the major military and political structure of the west. By now, the organi-

zation has passed the different stages of expansion and currently, it comprises 29 member states. 

For the last 28 years, the alliance has adopted 3 main strategic documents that reflect the changing 

international situation, the main organization objectives, functions and further fields of concern. In 

this article, the author approaches to the alliance-related events and processes using the generaliza-

tion method, and this approach should be considered one of the scientific values of the work. In gen-

eral, the article can be considered a research work having a definite scientific and practical value. 

Key words: the north atlantic treaty organization, collective security, the cold war, world order, 

superpowers, regional powers, geostrategy, the euro-atlantic space, expansion stages, strategic 

documents, soviet union, the washington treaty, the western and eastern blocks, the ussr collapse, 

geopolitical interests. 
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THE NORTH ATLANTĠC TREATY ORGANĠZATĠON: THE ESTABLĠSHMENT, 

EXPANSĠON STAGES AND ADOPTED STRATEGĠC DOCUMENTS 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье анализируются процессы, связанные с основанием и расширением Организации 

Североатлантического Договора (нато), принятые организацией стратегические докумен-

ты. НАТО была основана в связи с геостратегическими последствиями второй мировой 

войны, и организация превратилась в основную военно-политическую структуру запада. На 

сегодняшний день организация прошла различные этапы расширения, и в данное время объ-

единяет в себе 29 государств-членов. За последние 28 лет альянс принял 3 основных страте-

гических документа, в которых отражены меняющаяся международная обстановка, основ-

ные цели организации, функции и будущие направления деятельности. В данной статье ав-

тор подходит к событиям и процессам, связанным с альянсом, методом обобщения, и такой 

подход должен считаться одной из научных ценностей работы. В целом, статью можно 

считать исследовательской работой, имеющей определенное научно-практическое значение. 

Ключевые слова: организация североатлантического договора, коллективная безопас-

ность, холодная война, мировой порядок, сверхдержавы, региональные державы, геострате-

гия, евроатлантическое пространство, этапы расширения, стратегический документ, со-

ветский союз, вашингтонский договор, западный и восточный блоки, коллапс ссср, геополи-

тические интересы. 

 

Müasir dünya siyasətinin əsas təhlükəsizlik məkanlarından biri və effektivliyinə görə birincisi 

Ģübhəsiz ki, Avro – Atlantik təhlükəsizlik məkanıdır. Bu məkanın coğrafi olaraq əsas xüsusiyyəti 

Avropa və ġimali Amerikanı əhatə etməsidir. Siyasi olaraq Avro – Atlantik təhlükəsizlik məkanı 

anlayıĢının meydana çıxması 2 – ci dünya müharibəsindən sonrakı dövrə təsadüf edir. Son 70 ildə 

Avro – Atlantik təhlükəsizlik məkanı anlayıĢı özündə Avropa (əvvəl Qərbi Avropa) və ġimali 

Amerika dövlətlərinin ümumi təhlükəyə qarĢı siyasi-hərbi birliyini ehtiva edir. Ümumiyyətlə, Avro 

– Atlantik təhlükəsizlik məkanının yaranmasında 2 – ci dünya müharibəsi illərində meydana çıxan 

―atlantizm‖ ideyası mühüm rol oynamıĢdır. ABġ prezidenti F.Ruzveltin və Böyük Britaniya baĢ 

naziri U.Çörçillin 1941 – ci ilin avqustunda imzaladığı ―Atlantik xartiya― – sında müttəfiqlərin post 

müharibə dövründə yeni dünya nizamı ilə bağlı məqsədləri qeyd olunurdu. Həmin məqsədlərə ilk 

növbədə dünya dövlətlərinin, o cümlədən də Qərb dövlətlərinin ümumi dəyərlər (insan hüquqları, 

demokratiya, bazar iqtisadiyyatı, təcavüzdən və müstəmləkə siyasətindən imtina və s.) əsasında 

əməkdaĢlığı daxil idi.  Bir müddət sonra həmin xartiya digər Qərb dövlətləri tərəfindən də qəbul 

edildi. ―Atlantizm‖ ideyası 2 – ci dünya müharibəsindən sonra daha çox bəyan olunmağa baĢladı və 

bu ideyaya uyğun olaraq bir çox Avro – Atlantik institutlar, o cümlədən də ġimali Atlantika 

Müqaviləsi TəĢkilatı yaradıldı. 

Avro – Atlantik təhlükəsizlik məkanının əsas strukturu təbii ki, ġimali Atlantika Müqaviləsi 

TəĢkilatıdır (NATO). Məhz bu təĢkilat vasitəsilə Atlantik okeanının hər iki sahilini əhatə edən 

müttəfiqlər Avropa və ġimali Amerika arasında təhlükəsizlik əlaqəsini təmin edirlər. Bununla 

bərabər Alyans üzv dövlətlərin hərbi potensialının güclənməsində, siyasi və mülki sistemlərinin 

müasirləĢməsində, demokratikləĢməsində də ciddi rol oynayır. NATO – nun mövcudluğunun, 

effektiv fəaliyyətinin və ən güclü hərbi – siyasi ittifaq olmasının əsasında dayanan prinsiplərdən biri 

kollektiv təhlükəsizlikdir. ġimali Atlantika Müqaviləsinin məĢhur 5 – ci maddəsi özündə kollektiv 
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təhlükəsizliyi və müdafiəni ehtiva etməklə Alyansın nüvəsini təĢkil edir. Həmin maddədə bir dövlətə 

hücum digər üzv dövlətlərə hücum kimi qiymətləndirilir və bu hücumun qarĢısının alınması da 

ittifaq dövlətləri qarĢısında məcburi öhdəlik yaradır. 

ġimali Atlantika Müqaviləsi TəĢkilatını son 70 ildə güclü və davamlı edən əsas prinsiplərdən və 

məqamlardan biri də üzv dövlətlərin demokratiya, insan hüquqları, qanunun aliliyi kimi ümumi 

dəyərləri bölüĢməsidir. O da qeyd olunmalıdır ki, Alyans yeni üzvlərin qəbulunda demokratik 

dəyərlərin və plüralist sistemin mövcudluğunu üzvülük üçün vacib Ģərtlərdən biri kimi nəzərdən 

keçirir. Üzv dövlətlərin daxili siyasi sistemlərinin demokratikliyi, oxĢarlığı onların xarici 

siyasətlərinin formalaĢmasında və bununla da regional təhlükəsizliyin təmin olunmasında mühim rol 

oynayır. HaĢiyəyə çıxaraq qeyd etmək lazımdır ki, dövlətlər arasında eyni demokratik, liberal 

dəyərlərin bölüĢülməsi onlar arasında qarĢılıqlı əməkdaĢlıq, ən problemli məsələlərdə belə bir – biri 

ilə dil tapmaq imkanlarını xeyli artırır. 

Beləliklə, Alyans üzvülərinin kollektiv təhlükəsizlik və müdafiə prinsipini qəbul etməsi, ümumi 

dəyərləri bölüĢməsi, qaĢılıqlı maraqların tarazlaĢdırılması və əvvəlki qeyri dost, düĢmən 

münasibətlərindən imtina etməsi effektiv, güclü, inteqrasiya olunmuĢ təhlükəsizlik məkanının 

yaradılmasına səbəb oldu. Vaxtı ilə qarĢıdurma meyillərinin, qütbləĢmənin, ziddiyyətlərin güclü 

olduğu və iki dünya müharibəsinin baĢ verdiyi region bu gün qlobal sistemdə özünün sabitliyi, 

hərtərəfli inkiĢafı, firəvanlığı, təhlükəsizliyi və münasibətlər sisteminin homogenliyi ilə seçilir. 

Hal – hazırda NATO üzvlərinin ümumi hərbi xərcləri dünya ölkələrinin müdafiə xərclərinin 70 

% - dən çoxdur. Üzv dövlətlərin müdafiə xərcləri ÜDM – nin ən azı 2 % - ni təĢkil etməlidir. 

TəĢkilata 29 üzv dövlət daxildir və yaxın perispektivdə Makedoniyanın (ġimali Makedoniya 

Respublikası)  ittifaqa daxil olması ilə üzv ölkələrin sayının otuza çatacağı gözlənilir. NATO özünün 

hərbi – siyasi imkanları ilə müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin ən güclü alyansı sayılır. 

Alyansın məqsəd və funksiyalarına, dünya siyasətindəki roluna keçməzdən öncə yaranma tarixinə 

qısa olaraq nəzər salaq. 

NATO – nun yaradılmasını 2 – ci dünya müharibəsinin geostrateji nəticələrindən biri kimi qəbul 

edə bilərik. Müharibənin bəĢər sivilizasiyası, xüsusilə də Avropa üçün doğurduğu fəlakətli 

nəticələri, soyuq müharibənin baĢlanması, ikiqütblü dünya sisteminin yaranması, sovet təhlükəsinin 

reallığa çevrilməsi Qərb dövlətlərini vahid hərbi-siyasi blokda birləĢməsini labüd etdi. 

Ümumiyyətlə, Qərb dövlətlərinin NATO – nun yaradılmasında sovet təhdidini önləməklə yanaĢı 

digər məqsədləri də var idi. Bu məqsədləri belə qeyd edə bilərik : ġimali Amerikanın Avropada 

iĢtirakını təmin etməklə kontinentdə millətçi militarizmin yenidən bərpasının qarĢısını almaq və 

siyasi inteqrasiyanı gücləndirmək ( https://bit.ly/2GpXTDk ) 

Nəzərə almaq lazımdır ki, 2 – ci dünya müharibəsindən ən çox zərər çəkən məkan Avropa 

olmuĢdur. Belə ki, 19 milyonu mülki Ģəxs olmaqla 36.5 milyon avropalı bu müharibədə həyatını, on 

milyonlarla avropalı isə sağlamlığını, daimi yaĢayıĢ yerlərini itirmiĢdir. Həmçinin müharibə 

nəticəsində Avropa iqtisadi baxımdan tamamilə çökmüĢdür. Belə bir məqamda dünyanın yeni 

fövqəldövləti olan ABġ – nin ənənəvi təcridçilik siyasətindən imtina edərək dünya iĢlərinə fəal 

müdaxilə etməsi Avropanın düĢmüĢ olduğu dərin siyasi-iqtisadi böhrandan çıxmasında həlledici rol 

oynadı. ABġ tərəfindən Avropaya iqtisadi yardımı nəzərdə tutan MarĢal planının 1947 – ci ildə 

qəbul edilməsi kontinentin müharibə nəticəsində dağılmıĢ iqtisadiyyatının yenidən qurulmasına 

təkan verdi. Nəhayət, 04 aprel 1949 – cu ildə ABġ – nin Qərbi Avropalı müttəfiqləri ilə imzaladığı 

ġimali Atlantika Müqaviləsi VaĢinqtonun üzərinə qlobal missiya qoyurdu. NATO tarixdə ABġ – nin 

dinc dövrdə daxil olduğu birinci hərbi ittifaq idi (1, s.379). Beləliklə, ABġ – nin soyuq müharibənin 

ilk dövrlərində həyata keçirdiyi qlobal və regional strategiya Qərbi Avropanın siyasi – iqtisadi 

baxımdan dirçəlməsinə, transatlantik mahiyyət daĢıyan təhlükəsizlik çətiri əldə etməsinə səbəb oldu. 

NATO – nun bir hərbi – siyasi blok kimi formalaĢması, ümumi standartlarının qəbul olunması 

https://bit.ly/2GpXTDk
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və hərbi strukturlarının yaradılması 1950 – ci illərdə baĢ vermiĢdir. Təxminən 1300 standartlaĢdırma 

razılaĢması NATO – nin həyata keçirdiyi bir çox üsulu sistemləĢdirdi.  Avropada yerləĢən hərbi 

qüvvələri daha səmərəli idarə etmək üçün Avropa Müttəfiq Qüvvələri BaĢ Qərargahının əsası 

qoyuldu və 1951-ci ilin yanvarında amerikan general Duayt Eyzenhauer qurumun ilk komandanı 

təyin olundu. NATO – nun 1952 – ci ilin fevralında keçirilən sammitində bir sıra strateji qərarlarla 

yanaĢı təĢkilatın baĢ katibi postu da yaradıldı. Bütövlükdə, təĢkilatın 1950 – ci illərdə formalaĢması, 

strukturlaĢması ġimali Atlantika Alyansını yalnız Qərbin deyil, dünyanın ən güclü hərbi – siyasi 

bloklarından birinə çevridi. Ümumiyyətlə, Qərbi Avropada XX əsrin 50 – ci illərindən müharibələrə 

kimi olan dövrlərdən fərqli olaraq regional münasibətlərin dinamikasında etimadsızlıq mühitindən, 

qorxudan, düĢmənçilikdən imtina və qarĢlıqlı etimada əsaslanan münasibətlərin inkiĢafı, yaxın 

qonĢuluq tendensiyası baĢlayır (2, s.79). 

Qeyd edək ki, NATO bu günə kimi 7 geniĢlənmə mərhələsindən keçərək böyümüĢdür. Ġlk olaraq 

04 aprel 1949 – cu ildə ġimali Atlantika Müqaviləsi TəĢkilatının yaradılması ilə bağlı VaĢinqton 

müqaviləsini 12 dövlət imzalamıĢdır. Bu dövlətlər ABġ, Kanada, Fransa, Böyük Britaniya, 

Portuqaliya, Belçika, Danimarka, Norveç, Ġslandiya, Ġtaliya, Lüksemburq, Hollandiya olmuĢdur. 

1952 – ci ildə Türkiyə və Yunanıstan, 1955 – ci ildə AFR (Qərbi Almaniya), 1982 – ci ildə Ġspaniya, 

1999 – cu ildə PolĢa, Macarıstan, Çexiya, 2004 – cü ildə Bolqarıstan, Rumınya, Sloveniya, 

Slovakiya, Litva, Latviya, Estoniya, 2009 – cu ildə Albaniya, Xorvatiya, 2016 – cı ildə Monteneqro 

təĢkilata daxil edilmiĢdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ən böyük geniĢlənmə mərhələsi 7 dövlətin 

təĢkilata daxil olması ilə 2004 – cü ildə baĢ vermiĢdir. NATO – nun ġərqə doğru geniĢlənməsinin 

nəticəsi olaraq hal – hazırda təĢkilat Avropa kontinentinin böyük hissəsini əhatə edir. 

1980 – ci illərin sonu 1990 – cı illərin əvvəllərində beynəlxalq mühitdə baĢ verən əsaslı 

dəyiĢikliklər NATO – nun qəbul etdiyi starteji sənədlərdə də özünü büruzə verdi. Ümumiyyətlə, 

soyuq müharibənin baĢa çatmasından bu günə kimi ġimali Atlantika Alyansı 3 strateji konsepsiya 

qəbul etmiĢdir. NATO – nun 1991 – ci ildə qəbul etdiyi strateji sənəd Roma konsepsiyası adlanırdı. 

Roma konsepsiyasında 1989 – cu ildən ġərqi və Mərkəzi Avropada köklü siyasi dəyiĢikliklərin baĢ 

verdiyi və bu dəyiĢikliklərin Alyans ətrafında təhlükəsizlik mühitinə ciddi təsir göstərdiyi 

bildirilirdi. Konsepsiyada yeni strateji mühit dəyərləndirilərkən SSRĠ – nin Avropadakı keçmiĢ 

satellitlərinin öz müstəqilliklərini bəyan etməsi, Sovet soĢunlarının bəzi ġərqi və Mərkəzi Avropa 

ölkələrindən çıxarılması, Almaniyanın birləĢdirilməsi və s. hadisələr qeyd olunurdu (3, s.1). Sənəddə 

bəyan olunurdu ki, təĢkilatın əsas məqsədi VaĢinqton Müqaviləsində göstərildiyi kimi, BirləĢmiĢ 

Millətlər TəĢkilatının nizamnaməsində ifadə olunan prinsiplərə uyğun olaraq üzv dövlətlərin 

azadlıqlarını və təhlükəsizliklərini hərbi – siyasi vasitələrlə təmin etməkdir. Roma konsepsiyasında 

demokratiya, insan hüquqları, qanunun aliliyi kimi ümumi dəyərlər Avro – Atlantik məkanda sülhü 

və inkiĢafı təmin edəcək əsas prinsiplərdən biri kimi qeyd edilir. Konsepsiyada ġimali Amerikanın 

təhlükəsizliyinin Avropanın təhlükəsizliyi ilə transatlantik əlaqələndirməsi Alyansın təbiəti kimi 

xarakterizə olunur. Bütövlükdə sənəd təĢkilatın təbiəti, məqsəd və vəzifələri, prinsipləri, 

funksiyaları, təhlükəsizlik riskləri və s. göstərilməklə 5 hissədən 59 bənddən ibarət olmuĢdur. 

NATO – nun 1999 – cu ildə qəbul etdiyi VaĢinqton konsepsiyasında soyuq müharibənin baĢa 

çatmasından sonra baĢ verən dramatik dəyiĢikliklər, yeni dünya düzənində Alyansın rolu, Rusiya ilə 

yeni münasibətlər, təĢkilatın ġərqə doğru geniĢlənməsi məsələləri xüsusi qeyd olunurdu. Həmçinin 

sənəddə Avro – Atlantik məkanda təhlükəsizlik və stabilliyə BMT, ATƏT, Avropa Ġttifaqı kimi 

beynəlxalq təĢkilatların da töhvə verməsi və bu səbəbdən də NATO – nun həmin təĢkilatları tərəfdaĢ 

kimi görməsi də vurğulanırdı (4, s.3). Onu da qeyd etmək lazımdır ki, adlarını çəkdiyimiz 

beynəlxalq təĢkilatların Avro – Atlantik təhlükəsizlik sistemində ciddi rol oynaması Roma strateji 

konsepsiyasında da bəyan olunurdu. VaĢinqton konsepsiyası 5 hissədən və 65 bənddən ibarət 

olmaqla dəyiĢən beynəlxalq mühitdə Alyansın strateji siyasətini müəyyənləĢdirirdi. 
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NATO dövlət və hökumət baĢçılarının 2010 – cu ildə Lissabonda keçirilən sammitində qəbul 

olunan konsepsiya hələ ki, təĢkilatın sonuncu strateji sənədidir. Lissabon konsepsiyasında 

təhlükəsizlik mühiti dəyərləndirilərək qeyd olunurdu ki, bu gün Avro – Atlantik məkana ənənəvi 

hücum riski təhlükəsi xeyli aĢağıdır. Bu da Avro – Atlantik məkanda inteqrasiya proseslərinin və 

digər dövlətlərlə fəal əməkdaĢlığın nəticəsində əldə olunmuĢ tarixi uğur kimi sənəddə vurğulanırdı 

(5, s.3). Lissabon konsepsiyasında təĢkilatın təbiəti, məqsəd və vəzifələri, kollektiv təhlükəsizlik, 

funksiyaları, strateji risklər, təhlükəsizlik mühiti, ümumi müdafiə və təhlükəsizliklə bağlı 

məqamlarla yanaĢı geniĢlənmə, terrorizm, kiber təhlükəsizlik kimi məsələlərə də geniĢ yer 

verilmiĢdir. Lissabon konsepsiyası 38 bənddən ibarət olmaqla Alyansın dünya siyasətinə, qlobal və 

regional təhlükəsizliyə, tərəfdaĢ dövlətlərlə münasibətlərə, yeni təhdidlərə münasibətini ifadə edirdi. 

NATO – nun qəbul etdiyi hər 3 strateji sənədə nəzər saldıqda əsas dəyiĢməyən və oxĢar 

məqamları belə sıralamq olar : kollektiv təhlükəsizlik, məqsəd və vəzifələr, ümumi dəyərlər, 

funksiyalar, alyansın təbiəti, silahlara nəzarət, kütləvi qırğın silahlarının yayılmaması, münaqiĢələrin 

idarə olunması, tərəfdaĢ dövlətlərlə əməkdaĢlıq və dialoqun aparılması. Ümumiyyətlə, qeyd 

etdiyimiz bu məqamların böyük hissəsi Alyansın quruluĢ sənədi olan VaĢinqton müqaviləsindən bu 

günə kimi qəbul etdiyi bütün vacib konsepsiyalarda əks olunub və dəyiĢməyib. Roma, VaĢinqton və 

Lissabon strateji konsepsiyalarında oxĢar məqamlarla yanaĢı fərqli nüansları da görmək olar. 

Məsələn, 1991 – ci ildə qəbul olunan Roma konsepsiyaından fərqli olaraq VaĢinqton və Lissabon 

strateji sənədlərində Rusiya ilə yeni münasibətlər, geniĢlənmə, terrorizmlə mübarizə kimi məsələlər 

qeyd olunmuĢdur. 2010 – cu ildə qəbul edilmiĢ Lissabon strateji konsepsiyasında əsas yeni 

məqamlar kiber təhlükəsizliyi amilinin əlavə edilməsi və NATO – nun əməkdaĢlıq etdiyi, Avro – 

Atlantik məkanda təhlükəsizliyə, sabitliyə töhvə verən beynəlxalq təĢkilatlar içərisində ATƏT – in 

adının və rolunun qeyd olunmamasıdır. Eyni zamanda bu konsepsiyalarda dəyiĢən strateji mühitin 

dəyərləndirmələri də əsas fəqliliklərdən biri kimi qəbul olunmalıdır. NATO – nun qəbul etdiyi bu 

strateji sənədlərdə ən vacib məqamlardan biri Rusiya ilə münasibətlərə xüsusi yer verilməsidir. Həm 

VaĢinqton, həm də Lissabon strateji sənədlərində Rusiya Alyansa rəqib və yaxud təhdid kimi deyil, 

əksinə tərəfdaĢ kimi qiymətləndirilir. 
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Gülgün QULĠYEVA 

BDU-nun Diplomatiya və müasir inteqrasiya 

prosesləri kafedrası 

 

XVII ƏSRIN BĠRINCĠ YARISINDA FRANSA MÜTLƏQĠYYƏTĠNĠN  

XARĠCĠ SĠYASƏTĠ 

 

XVI-XVII əsrlər Avropada mərkəzləşmiş və qüdrətli monarxiyaların formalaşdığı dövrdür. 

Avropada feodal monarxiyalarının yaradılması bir neçə əsr davam etmiş hakimiyyət uğrunda 

mübarizəyə son vermiş, vətəndaş müharibələrinin nəticələrini aradan qaldırmış, dövlətin vahidliyinə 

nail olmuş və Fransanın dünya siyasət səhnəsinə çıxmasını və Avropada hegemonluğunu təmin 

etmişdi. Fransa mütləqiyyətinin formalaşması prosesi ölkənin daxili həyatında gedən hərbi-siyasi 

mübarizənin başlıca yekunu  olub bir sıra əlamətləri ilə seçilirdi. 

Açar sözlər: Fransa, XIII Lüdovik, “boz kardinal”, hugenot respublikası, Avropa diplomatiyası, 

Otuzillik müharibə, ittifaqlar siyasəti, hegemonluq, gizli diplomatiya, saray intriqaları, xarici 

siyasət, siyasi irs. 

 

Гюлгун ГУЛИЕВА 

Кафедра «Дипломатия и процессы 

современная интеграция» БГУ 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА 

XVI-XVII века были периодом, когда централизованные и мощные монархии были сфор-

мированы в Европе. Создание феодальной монархии в Европе положило конец борьбе за 

власть на несколько веков, устранив последствия гражданской войны, достигнув единства 

государства и обеспечив вхождение Франции в мировую политику и ее гегемонию в Европе. 

Процесс становления французской независимости был главным результатом военно-

политической борьбы во внутренней жизни страны и был выбран по ряду признаков. 

Ключевые слова: Франция, XIII Людовик, «серый кардинал», Гюгоинская республика, 

европейская дипломатия, османская война, политика альянса, гегемония, тайная 

дипломатия, дворцовые интриги, внешняя политика, политическое наследие. 

 

Gülgün QULĠYEVA 

Department of "Diplomacy and Processes 
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FRENCH FOREIGN POLICY IN THE FIRST HALF OF THE XVII 

CENTURYSUMMARY 

The XVI-XVII centuries were a period when centralized and powerful monarchies were formed 

in Europe. The creation of a feudal monarchy in Europe put an end to the struggle for power for 

several centuries, eliminating the consequences of the civil war, achieving the unity of the state and 

ensuring the entry of France into world politics and its hegemony in Europe. The process of the 

formation of French independence was the main result of the military-political struggle in the 

internal life of the country and was chosen on a number of grounds. 

Key words: France, XIII Louis, "gray cardinal", Hugoin republic, European diplomacy, Otto-

man war, alliance policy, hegemony, secret diplomacy, court intrigues, foreign policy, political her-

itage 
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Fransada mərkəzləĢmiĢ dövlətin və mütləq monarxiyanın formalaĢması XVI-XVII əsrlərə 

təsadüf edir. Ümumiyyətlə, bu dövr Avropada mərkəzləĢmiĢ və qüdrətli monarxiyaların 

formalaĢdığı dövrdür. 

XVI əsrin II yarısından etibarən Avropada cərəyan edən hadisələr Fransanın daxili həyatına və 

xarici siyasətinə  ciddi təsir göstərirdi. Böyük coğrafi kəĢflərdən sonra baĢlanmıĢ  ticarət 

müharibələri, yarım əsrdən yuxarı davam etmiĢ və təĢəbüskarının Fransa olduğu Ġtaliya müharibələri 

(1494-1559), Avropada qüvvələr balansının yeni vəziyyəti, Ġspaniyanın Avropa hegemonluğuna 

qarĢı Fransanın açıq və  gizli diplomatiyası, Türkiyə ilə Fransa  arasında  imzalanmıĢ 1535 və 

1604cü il müqavilələrinə əsasən Türkiyənin Ġspaniya Habsburqlarına qarĢı mübarizəyə cəlb 

olunması-bütün bunlar XVI əsrin ikinci yarısı-XVII əsrin ilk onilliyinin səciyyəvi xüsusiyətləri 

sırasında idi. 

Fransa mütləqiyyətinin formalaĢması prosesi ölkənin daxili həyatında gedən hərbi-siyasi 

mübarizənin baĢlıca yekunu  olub bir sıra əlamətləri ilə seçilirdi. Reformasiya hərəkatının təsiri 

altında oyanıĢ və kalvinizm ideyaları Fransanın içtimai-siyasi həyatının parçalanmasında öz sözünü 

deyirdi. Prosesin yaratdığı baĢlıca təhlükə həm də  coğrafi  xarakter daĢımasında idi. Belə ki, 

Fransanın feodal aristokratiyasının güclü ilk qrupuna cənub əyalətlərinin nümayəndələri daxil idi. 

Bu əyalətlərdə təriqətçilik hələ XĠV əsrin II yarısından yayılmağa baĢlamıĢ və  ―hugenot hərəkatı‖  

adını almıĢdı. Fransada hakim sülalənin yaxın qohumlarından olan Navarra kralı Antuan Burban, 

habelə onun oğlu Navarralı Henrix (Fransanın gələcək kralı, Burbanlar sülaləsinin əsasını qoyan IV 

Henrix) bu cərəyanın görkəmli liderləri sayılırdılar. III Henrixin tərəfindən BaĢ prevo ( müasir 

Ədliyyə naziri vəzifəsinə bərabər post sayılır, prevo habelə polis xidməti və kralın Ģəxsi 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi səlahiyyətlərinə də malik idi.) təyin olunan Fransua Parisdə 1588-ci 

il may üsyanı zamanı kralın paytaxtı tərk etməsinə, az sonra isə onun geri qayıtmasına yardımçı 

olur. 1589-cu ilin avqustunda Valua  sülaləsinin sonuncu nümayəndəsi  III Henrixin qətlindən sonra 

hakimiyyətə gələn IV Henrix (1589-1610) Fransuanı baĢ prevo vəzifəsində saxlayır, onun 1590-cı 

ildə ölümündən sonra da kral Fransua dü Plessinin ailəsinə yardımları davam etdirirdi (9, 86). 

Fransa feodal aristokratiyasının II qrupu ölkənin Ģimal-Ģərq və mərkəzi əyalətlərinin 

nümayəndələrindən ibarət olub 1576-cı ildə Katolik liqasını yaratmıĢdı. Bu qrupa kral ordusunun 

baĢ komandanı Fransua  Giz  və qardaĢı kardinal  Karl  Giz baĢçılıq edirdilər. Hugenotlara qarĢı 

1572-ci il 24 avqust  qətl-amının təĢkilatçısı da onlar idi. Fransa kralı  IX  Karl(1560-1574) da 

onların tərəfində idi. Törədiləcək  qırğın  üçün gələcək IV Henrixin toy gecəsinin  seçilməsi 

hugenotlarda arxayınçılıq yaradılması üçün edilmiĢdi. Luvr sarayında yaĢayan Henrixin Fransua dü 

Plessi tərəfindən son anda xəbərdar edilməsi onun həyatını xilas edir. Henrix və Ģahzadə Konde 

katolikliyi qəbul etdiklərini bildirdiklərinə görə ölümdən xilas olurlar, bu Fransuanın Henrixin etibar 

etdiyi adamlar sırasına daxil edilməsinə səbəb olmuĢdu (13, 264). 

Fransada Ġtalyan müharibələrindən sonra geniĢlənən vətəndaĢ müharibələri (1559-1598) 1598-ci 

il sülhü ilə baĢa çatır. Dini məsələlərdə kifayət qədər ehtiyatlı olan IV Henrix Fransanın 

bütövlüyünü təmin etmək üçün katoliklərlə protestantları barıĢdırmağa, onların hər ikisinin dəstəyini 

qazanmağa çalıĢırdı. O katolik dininin Fransada birinciliyini təmin etməklə yanaĢı, hugenotlara da 

bir sıra imtiyazlar vermiĢdi. Paris istisna olmaqla hugenotlar Fransada dini azadlıq əldə edirdilər. 

LoreĢel, Somyur və Montoban Ģəhər qalaları onların ixtiyarına verilir, kral sarayında öz 

nümayəndələrini saxlamaq hüququ qazanırdılar. Ölkədə uzun müddət davam edən vətəndaĢ 

müharibələri Parisdə və ətrafında böyük dağıntıları  ĢərtləndirmiĢ, Fransaya çoxsaylı müsibətlər 

gətirmiĢdi (13, 267). 

Üçüncü silk parlamentin qərarını dəsdəkləsə də, feodal aristokratiyası IV Henrix dövründə 

itirilmiĢ hüquqlarının bərpası üğrunda  mübarizəyə baĢlamıĢdı. 1614 -1620 - ci illəri əhatə edən yeni 

vətəndaĢ müharibəsi kralın qələbəsi ilə baĢa çatdı. Hələ vətəndaĢ müharibəsinin gediĢində kral 
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hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsi üçün bir sıra tədbirlər görüldü ki,  sarayın favaritlərindən 

Konçininin təklifi ilə A.RiĢelye 1616-cı ildə Kral Ģurasının tərkibinə daxil edildi, Hərbi nazir və 

Xarici iĢlər naziri postunu tutdu, lakin XIII Ludovikin arzusu ilə baĢ vermiĢ 1617-ci il hakimiyyət 

çevriliĢi A.RiĢelyenin, habelə hökumət kabinetinin  M.Mediçi ilə yaxın olan digər üzvlərinin 

Parisdən uzaqlaĢdırılması ilə nəticələndi, Konçini öldürüldü (11, 126). 

Müasirlərinin bir qrupu XIII Lüdoviki zəif iradəli, kompromislərə meylli, ciddi  siyasi və hərbi 

qarĢıdurmalardan  çəkinən Ģəxsiyyət kimi təqdim edirdilər, digər qrupu isə onun XVII əsrin 30-cu 

illərindən etibarən ―ədalətli‖, ―ağıllı‖ ləqəbi qazandığını göstərirdilər. Təsadüfi deyildi ki, dövlət 

çevriliĢinə baxmayaraq gənc kral anası  M.Mediçi ilə mütamadi əlaqə saxlayır, hətta onun tələbi ilə 

ayrı-ayrı feodal əsilzadələri yenidən hakimiyyət eĢalonuna daxil edirdi. Məhz M. Mediçinin tələbi 

ilə A.RiĢelye kralın əmri ilə 1622-ci il sentyabırın 15-də kardinal rütbəsinə layiq görülmüĢdü (9, 87-

88). 

Mariya Mediçi mənĢəcə italyan idi və Fransa reallıqlarının incəliyindən baĢ çıxara bilmirdi. 

Roma papasinin dəstəyinə baxmayaraq ana kraliça gah hugenotlara, gah da katoliklərə himayədarlıq 

edirdi. Onun sürgün edildiyi Blua Ģəhərində qaldırdığı üsyan XIII Ludoviki RiĢelyeyə müraciət 

etməyə vadar etdi. Daxili çəkiĢmələrin Fransanı əldən saldığı dövrdə Ġspaniyanın yaratdığı xarici 

təhlükə təcili tədbirlərin görülməsini tələb edirdi. YaranmıĢ Ģəraitdə həm kralın, həm də kraliçanın 

Roma papasının yanında ciddi nüfuza malik A.RiĢelyenin yardımına böyük ehtiyacı vardı. Fransada 

növbəti hökumət böhranından sonra XIII Lüdovik 1624-cü il avqustun  13-də Kardinal  RiĢelyeni 

anasının tələbi ilə Fransanın birinci naziri postuna gətirir (10, 167). 

Həmin dövrün tədqiqatçıları o dövrdə Fransanın həm daxili, həm də xarici siyasəti qarĢısında iki 

baĢlıca vəzifənin durduğunu göstərirdilər: 

-dövlətdə dövlətə çevrilmiĢ hugenot respublikasının varlığına son qoymaqla Fransanın 

suverenliyi və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi; 

- feodal aristokratiyasının mərkəzi hakimiyyətə qarĢı müxalifətinin  aradan qaldırılması, feodal 

qəsr və qalalarının  sökülməsi və kəndlilərin siyasi rejimdən narazılığının qarĢısının müxtəlif 

yollarla alınması. 

Həmin vaxtlarda öz həllini gözləyən iki baĢlıca vəzifə xarici siyasət sahəsində üç konkret vəzifə 

ilə sıx bağlı idi: 

-birincisi, Ġspaniya və Avstriya Habsburqlarının Avropada hegemonluğuna qarĢı mübarizə. Bu 

sahədə diplomatik – siyasi mübarizə; 

-ikincisi, Fransanın Avropada hegemonluğuna nail olmaq. Bunun üçün Otuzillik müharibə 

dövründə Avropanın parçalandığı iki hərbi siyasi blokun eyni dərəcədə zəiflədilməsi və Fransadan 

asılı hala salınması siyasəti yeridilirdi; 

-nəhayət, Fransa müstəmləkə imperiyasının yaradılması və Fransanın ticarət maraqlarının təmin 

edilməsi. Təkcə onu demək kifayətdir ki,  1629-1642-ci illər arasındakı dövrdə 22 ticarət 

kompaniyası yaradılmıĢdı ki, bunlar müstəmləkə ərazilərinin ələ keçirilməsində və fransız 

koloniyalarının yaradılmasında mühüm rol oynamıĢdı (7, 246). 

Fransanın Birinci naziri postuna gələndən az sonra A.RiĢelye özünü bacarıqlı dövlət xadimi və 

cəsarətli sərkərdə kimi göstərməyə nail oldu. RiĢelyenin daxili siyasəti və hərbi ustalığı ölkədə 

feodal özbaĢınalığına son qoyulmasına və mərkəzləĢdirilmiĢ hakimiyyətin gücləndirilməsinə 

yönəlmiĢdi. Kardinal yaxĢı bilirdi ki, ilk uğursuzluq sonrakı müvəffəqiyətsizlikləri Ģərtləndirə bilər, 

buna görə də hadisələrin ilk dövrlərində əleyhdarlarını neytrallaĢdırmağa, tərəfdarlarının sayını 

artırmağa, xarici qüvvələrin Fransanın daxili iĢlərinə qarıĢmasına yol verməməyə çalıĢırdı. Buna isə 

ilk növbədə siyasi danıĢıqlar yolu ilə nail olmaq mümkün idi. Təsadüfi deyildi ki, zaman etibarıilə 

üçillik dövrdə RiĢelye diplomatları feodal əsilzadələrin və hugenotların rəhbərləri ilə danıĢıqlar 

aparmıĢ, vəziyyəti aydınlaĢdırmıĢ, strateji və taktiki xətti müəyyənləĢdirmiĢdilər. Jozef atanın əli ilə 
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müttəfiq  feodallar qarĢı-qarĢıya  qoyulmuĢ, lazım gəldikdə  protestantlarla katoliklər arasında dini 

ixtilaflar qızıĢdırılmıĢ, güclü protestant alman knyazlıqları ilə müttəfiqlik münasibətləri yaradılmıĢ, 

müxalif qüvvələrin XIII Lüdovikin hakimiyyətinə qarĢı vahid cəbhə yaratmasına imkan 

verilməmiĢdi. 

AparılmıĢ ciddi diplomatik siyasi və hərbi hazırlıq  tədbirlərindən sonra XIII Lüdovik Roma 

papası VIII Urbanın razılığı  ilə hugenotları təriqət və təfriqəçilikdə, ölkəni iki dövlətə 

parçalamaqda, Ġngiltərə ilə müttəfiqlik münasibətlərinə girərək dövlətə xəyanət etməkdə, Nant 

ediktini (1598) və Monpel (1622) müqaviləsini pozmaqda ittiham edərək onlara qarĢı açıq 

əməliyyatlara baĢladı. Tarixçilər XIII Lüdovikin hugenotlara qarĢı fəaliyyətini iki amillə 

bağlayırdılar: 

-siyasi baxımdan hugenotlar müstəqil dövlət ideyasını reallaĢdırmaq istəyirdilər. Hugenotların 

rəhbəri Hersoq Anri de Roan hugenot respublikasının yaradılmasını tələb edirdi. Lakin de Roanın 

tələbi vaxtında görülən tədbirlərə görə Cənubi Fransanın bir sıra protestant Ģəhərləri tərəfindən 

dəstəklənmədi. 

-iqtisadi amillər isə ilk növbədə hugenotların  mərkəzi LoreĢelinin dəniz ticarətindən əldə etdiyi 

gəlirlərin bölüĢdürülməməsi ilə bağlı idi. LoreĢeli Fransanın cənubunda böyük və 

möhkəmləndirilmiĢ liman Ģəhəri, habelə dəniz ticarətinin mərkəzi idi (7, 263). 

1624-1627-ci illər arasındakı dövrdə Hugenot respublikasını aryerqord döyüĢləri ilə əldən 

salmıĢ, ingilis admiralı lord Bekinçemin donanmasına dənizdən LoreĢeliyə yardım göstərmək 

imkanı verməmək  üĢün nəhəng damba qurğusu yaranmıĢdı ki, tam Ģəkildə mühasirəyə alınmıĢ 

Ģəhərdə 22 min nəfər acından ölmüĢdü. LoraĢelinin mühasirəsi zamanı hələ Makedoniyalı Ġsgəndər 

tərəfindən  Tir ada Ģəhərinin alınması məqsədilə istifadə olunmuĢ taktikadan istifadə edilmiĢdi. 

LoreĢeli Ģəhəri 1628-ci il oktyabrın 28-də təslim olduqdan sonra RiĢelye saray elitasının tələblərinə 

baxmayaraq Ģəhərin müdafiəçilərinin  hamısına amnistiya  tətbiq etmiĢ, Hersoq A.Roan isə kralın 

hərbi xidmətçiləri sırasına daxil edilmiĢdi (6, 287). Kardinalın baĢçılığı altında cənuba doğru hərəkət 

edən Fransız ordusu Lanqedok Ģəhərini də ələ keçirərək  hugenotların müstəqilliyinə birdəfəlik son 

qoymuĢdu. 1629-cu il  Ant müqaviləsinə (Mərhəmət edikti) əsasən hugenotlara verilən imtiyazlar 

ləğv edildi. RiĢelye hugenot burjuaziyasının Fransanın  iqtisadi həyatındakı rolunu obyektiv 

qiymətləndirdiyinə görə onların siyasi imtiyazlarının aradan qaldırılması ilə kifayətlənmiĢdi (13, 

269). 

Kardinal RiĢelyenin ölkənin bütövlüyü uğrunda hugenotlara qarĢı apardığı mübarizə Gizli Kral 

ġurası tərəfindən yetərincə qiymətləndirildi. ġuranın qərarı ilə 1629-cu ilin noyabırında  RiĢelyeyə 

―generalissimus‖ hərbi dərəcəsi verildi ki, bu orta əsrlər üçün təsadüf olunan nadir hadisələrdən biri 

idi. Kardinalın   mərkəzi aparatını gücləndirmək siyasəti aristokratiya tərəfindən birmənalı 

qarĢılanmasa da hakimiyyət elitası tərəfindən təqdir edilirdi. RiĢelyenin saraydakı gizli 

əleyhdarlarının təkidlərinə baxmayaraq Böyük kral ġurası onu 1631-ci ildə hersoq-per tituluna layiq 

görmüĢdü ki, bu mülki dərəcələr içərisində sonuncu hesab edilirdi (11, 132). 

Hugenotlara qarĢı mübarizənin gediĢində Fransa Ġngiltərə ilə qarĢı-qarĢıya gəldi. Ġngilis 

diplomatları kardinalı LaroĢeliyə hucumdan daĢındırmaq üçün müxtəlif vasitələrə əl atdılar, hətta 

Fransaya ittifaq da təklif olundu. Lakin Fransa tərəfindən rədd olundu. Ġngiltərə ―Məğlubedilməz 

Armadanın‖ 1588-ci ildə məhv  edilməsindən sonra Ġspaniyanı dünya okeanından sıxıĢdırıb çıxarsa 

da Habsburqların Avropada hegemonluğu davam etdirdi, bu baxımdan Ġngiltərənin Fransa ilə 

ittifaqa ehtiyacı vardı. Bununla  belə, Ġngiltərənin Avropada hegemonluğa can atması XIII 

Lüdovikin planlarına cavab vermirdi. XIII Lüdovik  Ġngiltərə və Ġspaniyanın Fransaya qarĢı birləĢə 

bilməyəcəyini obyektiv qiymətləndirirdi, buna görə də Ġngiltərə ilə ittifaqa əhəmiyyət vermirdi. 

Ġspaniyaya qarĢı mübarizədə  isə protestant alman knyazlıqları,  Ġsveç  və  Danimarka ilə müttəfiqlik 

yaradılması təhlükəsi aradan qaldırılırdı, digər tərəfdən isə Habsburqların qüdrətini sarsıtmaq üçün 
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əlveriĢli fürsət yaranırdı. Kardinal RiĢelye vaxtıilə müəllifi olduğu  ―Fransanın təbii sərhədləri‖  

nəzəriyyəsinin son dərəcə ciddi davamçılarından sayılırdı. Təbii sərhədlər dedikdə, Reyn çayına 

qədərki, ərazilərin Fransaya qatılması nəzərdə tutulurdu. RiĢelye ―Siyasi vəsiyətnaməsində‖ bu 

məqsədi aĢağıdakı kimi  ifadə etmiĢdi: ―Mənim hakimiyyətə gəlməkdə baĢlıca məqsədim Qədim 

Qalliyanın sərhədləri hüdudlarında yeni Qalliyanı-Fransanı yüksəltməkdir‖(3, 217). 

Fransada IV Henrixin hakimiyyəti dövründən etibarən bürokratik mütləqiyyət  üsuli - idarəsinin  

formalaĢması əsasən baĢa çatmıĢ, dövlət həyatının müxtəlif sahələrini idarə etmək üçün  sahə 

nazirliklərinə bənzər təsisatlar yaradılmıĢ, əyalətləri idarə etmək üçün qubernatorlar təyin olunmuĢ 

və bunların hamısı krala tabe edilmiĢdi. Kralın yanında məĢvərətçi orqan kimi  fəaliyyət göstərən  

Böyük və Kiçik (Gizli) Kral Ģuralarının  fəaliyyətini yenidən təĢkil edilmiĢdi. Kiçik kral ġurasına 

XIII Lüdovik Ģəxsən baĢçılıq  edirdi, məhz onun göstəriĢi ilə müxtəlif  sahələrə rəhbərlik edən  

Dövlət rəhbərləri postu yaradılmıĢ və onlar Kiçik ġuranın tərkibinə  daxil edilmiĢdilər. XVIII əsrin 

əvvələrindən etibarən Dövlət katibləri tədricən müstəqil nazirliklərə çevrilmiĢ, Kiçik Kral ġurasının  

bazasında Fransa Xarici iĢlər  nazirliyi yaradılmıĢdı. 

XIII Lüdovikin rəhbərliyi  altında Kiçik Kral ġurası tezliklə son dərəcə çevik və iĢlək aparata 

çevrilmiĢdi, onun tərkibindəki yeniliklərdən biri də institutunun yaradılması  olmuĢdu. Hələ IV 

henrix feodal aristokratiyası  ilə kompromisə gedərək ölkənin idarəçiliyini onlarla bölüĢdürmüĢdü. 

Əyalətlərin idarə edilməsi qubernatorlar və əyalət Ģuraları tərəfindən həyata keçirilirdi. 

Qubernatorlar özlərini çox vaxt müstəqil hakimlər kimi aparır və kral hakimiyyəti ilə 

hesablaĢmırdılar  Əyalət ġuraları yerli əslzadələrdən təĢkil olunur və qanunvericilik fəaliyyətini 

həyata keçirirdilər. XIII Lüdovikin dövründən etibarən  hər iki orqanın səlahiyyəti intendentlərə - 

mərkəzi hakimiyyətin nümayəndələrinə verilməyə baĢladı. Ġntendentlər əsasən orta təbəqənin 

nümayəndələrindən seçilərək dövlət qulluğuna götürülr və dövlətə sədaqətli olurdular. Tədricən 

intendant idarə üsulu bütün Fransanı əhatə edərək mərkəzləĢmiĢ dövlətin formalaĢmasında mühüm 

rol oynadı və I Napoleonun hakimiyyəti illərinə qədər dəyiĢməz qaldı. 

Fransa mütləqiyyətinin möhkəmlənməsi, güclü mərkəzi hakimiyyətin yaranması dövlətdən asılı 

olan baĢlıca təbəqənin – zadəganların mənafeyinə uyğun idi. Feodal aristokratiyasından və 

əsilzadələrdən fərqli olaraq zadəganlar dövlət qulluğuna  böyük ehtiyac duyur və onun keĢiyində 

dayanırdılar. Adlı-sanlı feodallar ümumiyyətlə dövlət qulluğunu, xüsusilə iĢi özlərinə həqarət 

saydıqları halda, zadəganlar dövlət idarələrində fəaliyyətə və kral qoĢununda  xidmətə baĢlıca  

yaĢayıĢ mənbəyi kimi baxırdılar. Təsadüfi deyildi ki, A.RiĢelye ―zadəganları dövlətin Ģah damarı‖ 

hesab edir, feodal aristokratiyasına qarĢı mübarizəni  zadəganların gücü ilə aparırdı. Bu mənada 

1626-cı ildə verilmiĢ iki edikt – duelin  qadağan olunması və feodal aristekrotiyasına məxsus qala və 

qəsrlərin  sökülməsi Fransanın gələcək inkiĢafı üçün mühüm əhəmiyyətə malik idi (13, 296). Hər iki 

məsələ kral hakimiyyəti tərəfindən dəfələrlə gündəmə gətirilsə də nəticəsiz olmuĢdu. 

Feodal aristokratiyasının tamamilə mərkəzi hakimiyyətə tabe edilməsi feodal qəsrlərinin 

dağıdılması problemi ilə  birbaĢa əlaqəli idi. Orta əsrlər dövrünün belə möhkəmləndirilmiĢ 

istehkamları feodal əslzadələrin  müstəqilliyinin baĢlıca Ģərti idi. 1626-cı il ediktinə görə yalnız 

sərhəd rayonlarında olan, habelə strateji əhəmiyyət daĢıyan  qala və qəsrlər hökumətin sərəncamına 

verilməli, bunlarda kral qarnizonları yerləĢdirilməli, qalanları isə sökülməli idi. Sərhədlərdə 

yaradılan məntəqələr bir növ Böyük Karl dövrünün markqraflıqları  funksiyasını daĢımalı, Fransaya 

xarici ölkələrdən gələnlərin  və Fransadan xaricə gedənlərin  (o cümlədən ticarət karvanlarının) 

hesabını aparmağa imkan verməli idi. 

XVII əsrin 30-cu illərinə qədər apardığı gərgin hərbi-siyasi mübarizə XIII Lüdovikə daxili 

siyasətlə bağlı qarĢıya qoyduğu  vəzifələri əsasən reallaĢdırmağa imkan vermiĢdi. Hələ ölkənin 

daxili həyatında  və Kral sarayında qarĢıdurmaların, çaxnaĢmaların və sui-qəsdlərin baĢ alıb getdiyi 

dövrdə XIII Lüdovik Avropadakı beynəlxalq Ģəraiti gözdən qoymur, xarici ölkələrdən gələn 
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səfirlərlə danıĢıqlar aparır, müqavilələr imzalayır, fransız səfirləri Avropanın Ģimalından cənubuna, 

Rusiyadan Səfəvilər dövlətinə və Osmanlı Ġmperiyasına qədər müxtəlif dövlətlərə səfərlər edir, 

antihabsburq koalisiyasına yeni-yeni dövlətləri cəlb edirdilər. XIII Lüdovik dövlət siyasətində 

diplomatiyanın və ―ikiqat diplomatiyanın‖ gücünə xüsusi fikir verirdi (9, 146). 

XVII əsrin ilk onillikləri Avropada yeni qüvvələr balansının yarandığı dövr kimi səciyələndirilə 

bilər. Belə ki, ispan donanmasının məğlubiyyətindən sonra Avropada ənənəvi balans pozulmuĢ, 

yenisinin yaradılması isə ilk növbədə Ġngiltərənin, Fransanın, Ġspaniyanın, Ġsveç, PolĢa  və 

Rusiyanın hansı mövqe sərgiləyəcəyindən asılı idi. Dəniz dövləti kimi Fransa xarici iqtisadi 

əlaqələrin və ticarətin geniĢləndirilməsi üçün güçlü dəniz donanması yaratmağa ehtiyac duyurdu. 

Güclü donanma Fransanın mstəmləkə maraqlarının  təmin edilməsində də mühüm əhəmiyyətə malik 

idi. Fransa da digər Avropa dövlətləri kimi Hollandiyanın ticarət donanmasından istifadə edirdi, 

hərbi donanma isə cəmi on gəmidən ibarət olub Aralıq dənizində yerləĢdirilmiĢdi. RiĢelye hələ 

1618-1620-ci illərdən bu məsələyə diqqətin artırılmasını tələb etməyə baĢlamıĢ, 1635-ci il üçün –

Otuzillik müharibənin qızğın dövrünə qədər dörd donanma yaradılmıĢdı ki, bunların üçü Atlantik 

okeanında, biri isə Aralıq dənizində yerləĢdirilmiĢdi ki, bunun nəticəsində dəniz ticarəti tədricən 

olduqca gəlirli sahəyə çevrilməyə baĢlamıĢdı (2, 62-64). 

XIII Lüdovikin apardığı diplomatik danıĢıqlar və səfirlər mübadiləsi tezliklə öz nəticələrini 

verməyə baĢladı. Ümumiyyətlə, RiĢelyenin Birinci nazir olduğu 18 illik dövr ərzində Avropa 

dövlətləri, Osmanlı Ġmperatorluğu və Rusiya ilə 74 müqavilə imzalanmıĢdı (9, 16). ĠmzalanmıĢ 

müqavilələr siyasi, iqtisadi və ticarət sahələrini əhatə edirdi. Fransanın ġimalındakı ġampan qraflığı 

hələ erkən orta əsrlərdən  ilboyu fəaliyyət göstərən  ümumavropa əhəmiyətli ticarət yarmarkasına 

çevrilmiĢ, sonralar bu sıraya Cənubi Almaniya Ģəhərləri, Praqa və Moskva əlavə olunsa da öz 

mövcudluğunu qoruyub saxlamıĢdı. RiĢelyenin dövründə ġampan qraflığı ilə yanaĢı Paris Ģəhəri də 

tədricən beynəlxalq ticarət mərkəzinə çevrilməyə baĢlamıĢdı. Fransanın ġərq ticarəti əsasən Türkiyə 

vasitəsilə aparılırdı. Lakin Fransız tacirləri  uzaq Hindistan və Çinlə quru yollarla ticarət əlaqələrinin  

yaradılmasına nail olmuĢdu. Hələ 1629-cu ildə Rusiyaya geniĢ tərkibli səfirlik göndərilmiĢ və çar 

Mixail Romanovla danıĢıqlar aparılmıĢdı. Səfirlik iki vəzifəni həll etməli idi: birincisi, Rusiyanın 

antihabsburq  koalisiyasına qoĢulmasına nail olmaq; ikincisi, fransız tacirlərinə Səfəvilər dövlətinin 

ərazisinə Rusiyadan keçməklə  getmək hüququnun  verilməsi (12, 78-81). 

Diplomatik daniĢiqlar nəticəsində Rusiya ilə siyasi müqavilənin imzalanması mümkün oldu. 

Fransız tacirləri Moskva, Novqorod, Tver, Arxangels və s. Ģəhərlərdə ticarət etmək hüququ alsalar 

da, Səfəvilər dövləti ilə  birbaĢa əlaqələrin yaradılmasına razılıq əldə edə bilmədilər. Xarici ticarətdə 

merkantilizm (merkant-fransızca tacir deməkdir) və proteksionizm (himayəçilik) siyasətini 

dönmədən həyata keçirirdi, belə ki, ―himayəçi kömrüklər‖ siyasəti nəticə etibarı ilə Fransanın xarici 

iqtisadi və ticarət əlaqələrinin  geniĢlənməsində böyük əhəmiyyətə malik idi. 

Avropada milli dövlətlərin formalaĢması hələ coğrafi bölgünün baĢa çatması demək deyildi. 

Ġtaliya və Almaniyanın parçalanmıĢ vəziyyətdə olması, ispan və Avstriya Habsburqlarının Avropa 

hegemonluğu uğrunda mübarizəyə baĢlaması, ġimali Ġtaliyanın bölüĢdürülməsi, Prusiyanın 

Almaniyanın birləĢdirilməsi uğrunda mübarizəyə baĢlaması, BirləĢmiĢ Əyalətlər Respublikasının - 

Hollandiyanın yenidən Ġspaniyaya tabe edilməsi, beynəlxalq ticarət yollarının ələ keçirilməsi 

uğrunda mübarizə - bütün bunlar Otuzillik müharibəni Ģərtləndirən baĢlıca faktorlar idi. YaranmıĢ 

Ģəraitdə Fransanın ərazi bütövlüyünün qorunması, antihabsburq koalisiyasının geniĢləndirilməsi, 

Habsburqların hegemonluğuna imkan verilməməsi, Almaniyanın parçalanmıĢ vəziyyətdə saxlanması 

və Ġspaniyanın hərbi-siyasi qüdrətinin  sarsıdılması siyasətini dönmədən həyata keçirilməyə  

baĢlamıĢdı. Müharibənin ilk dövrlərində Fransa hadisələrə açıq Ģəkildə müdaxilə etməkdən imtina 

etməli olmuĢdu,  dövlət belə geniĢ miqyaslı müharibəyə hazır deyildi, daxili problemləri həll 

etmədən müharibəyə qoĢulmaq  Fransa mütləqiyyətinin  sonu demək olardı. 
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Bununla belə, həmin dövr Fransanın ətrafında cərəyan edən  hadisə və prosesləri nəzarətdə 

saxlanılır, protestant alman knyazlıqları, Ġsveç, Danimarka, BĠrləĢmiĢ Əyalətlər Respublikası, 

Çexiya  və Rusiya ilə mütəmadi diplomatik danıĢıqlar aparırdı. Ġspaniyanın yenidən Niderlandı ələ 

keçirməsi Fransanın Habsburqlar  tərəfindən tamamilə təcrid edilməsi demək olardı. Təsadüfi 

deyildi  ki , Jozef ata  A.RiĢelyenin xüsusi tapĢırığına əsasən  Ġngiltərə kralı I Karlla danıĢıqlar 

aparmıĢ, Ġngilis donanması Fransanın Atlantik okeanı sahillərində lövbər salmıĢdı. Məhz 

A.RiĢelyenin diplomatik səyləri nəticəsində Fransa 1635-ci ilin mayına qədər hərbi əməliyyatlara 

qoĢulmamıĢ, bununla belə, antihabsburq koalisiyasının  möhkəmlənməsinə, silah və sursatla təmin 

edilməsinə yardımçı olmuĢdu (5, 89). Habsburqlarla aparılan diplomatik  danıĢıqlar xüsusilə məxfi 

saxlanırdı və Habsburqların daxili ziddiyyətlərini dərinləĢdirmək məqsədi güdürdü. Danimarkanı və 

Ġsveçi dəstəkləyən Fransa Ġngiltərənin və Rusiyanın da bu dövlətlərlə ittifaqının yaradılmasına nail 

olmaq istəyirdi. 

Habsburqların hərbi uğurları Fransanı Ġsveçlə daha sıx əlaqələrin qurulmasına  vadar edirdi. 

1631-ci ildə. Müqaviləyə əsasən, Fransa Ġsveçə hər il 1 mln livr pul yardımı etməli, Ġsveç isə 

əvəzində Almaniyaya 30 min piyada və 6000 nəfərlik süvari ordu göndərməli idi. Ġsveçin zərbələri 

Habsburqların Çexiyadakı mövqelərini sarsıtdı. Lakin Ġspan ordusu 1635-ci ilin martında Trir 

Ģəhərini ələ keçirir və buradakı fransız qarnizonu məhv edilir. A.RiĢelye apreldə Ġspaniyadan  Trir 

Ģəhərini azad etməyi tələb edirsə də rədd olunur. Mayın əvvəlləri üçün Avropa əsrlər boyu 

unudulmuĢ mərasimin yenidən dirçəldildiyini görürdü. A.RiĢelyenin göndərdiyi diplomatlar rəsmi 

olaraq Ġspaniyaya və Müqəddəs Roma imperiyasına müharibə elan edir (8, 137). Fransanın Ġsveçlə 

ittifaqda müharibəyə girməsi Habsburqlar koalisiyasının  planlarını alt-üst etdi. 

Fransa müharibəyə girdikdən sonra, 1640-cı ildən etibarən hərbi əməliyyatlar antihabsburq 

koalisiyasının üstünlüyü ilə bütün cəbhələr boyu geniĢləndi. 
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QLOBAL TƏHLÜKƏSĠZLĠK SĠSTEMĠNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ 

MĠLLĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNĠN TƏMĠN OLUNMA VASĠTƏLƏRĠ 

Tarixin müxtəlif dövrlərində dövlətlər öz təhlükəsizlik maraqlarını qorumaq məqsədilə müxtəlif 

hərbi-siyasi ittifaqlar, koalisiyalar yaratmağa cəhd göstərmişlər. Lakin belə birliklərin heç biri 

uzunömürlü olmamış, bəlli hadisələrdən sonra dağılmış, bir formadan digərinə keçmişdir. XX əsrin 

90-cı illərinin əvvəllərindən etibarən ənənəvi qlobal təhlükəsizlik məsələlərinə bir çox yeni 

yanaşmalar meydana çıxmağa başladı. Çünki, dünyada ikiqütblü dünya sisteminin və “soyuq 

müharibənin” sonu beynəlxalq münasibətlər sisteminin əvvəlki ümumi konfiqurasiyasını da 

dəyişməyə başlamışdı. 
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УТВЕРЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В разные периоды истории государства пытались создать различные военно-

политические альянсы и коалиции для защиты своих интересов в области безопасности. 

Однако ни одна из этих ассоциаций не была долгоживущей, не распадалась после 

определенных событий и не переходила из одной формы в другую. С начала 90-х годов 20-го 

века появилось много новых подходов к традиционной глобальной безопасности. 

Конец биполярной мировой системы и «холодной войны» начали изменять предыдущую 

общую конфигурацию международной системы. 

Ключевые слова: Азербайджан, безопасность, терроризм, мир. 
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APPROVAL OF THE NATIONAL SECURITY OF AZERBAIJAN REPUBLIC IN 

GLOBAL SECURITY SYSTEM 

In different periods of history, states have attempted to create various military-political 

alliances and coalitions to protect their own security interests. However, none of these associations 

have been long-lived, disintegrated after certain events, and passed from one form to another. From 

the early 90s of the 20th century, many new approaches to traditional global security have begun to 

emerge. Because the end of the bipolar world system and the end of the Cold War began to alter the 

previous general configuration of the international system of relations. 

Key words: Azerbaijan, security, terrorism, peace 

 

Hər bir dövrün geosiyasi və hərbi-geostrateji inkiĢafından irəli gələn tələblər və xüsusiyyətlər, 

təhlükəsizlik sahəsində mövcud olan təhdidlər, risk və çağırıĢlar öz növbəsində müvafiq yanaĢmalar 

və mexanizmlər tələb edirdi ki, bu da ölkələrin yeni operativ addımlarını Ģərtləndirirdi. Məsələn, 

Ġkinci Dünya Müharibəsindən sonra BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının, ondan bir qədər sonra 

kapitalizm və sosializm düĢərgələri arasında baĢlanan ―soyuq müharibə‖ fonunda NATO və VarĢava 

Müqaviləsi TəĢkilatı kimi hərbi birliklərin yaradılması, XX əsrin 70-ci illərində ATƏM-in (ATƏT) 
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meydana gəlməsi və s. buna nümunə ola bilər. 

Müasir qlobal təhlükəsizlik sistemi yalnız 1945-ci ildən sonra, yəni BirləĢmiĢ Millətlər 

TəĢkilatının yaranması və bu təĢkilata üzv olan dövlətlər arasında münasibətləri tənzimləyən vahid 

nizamnamənin qəbul olunması ilə meydana çıxdı. Bir müddət sonra Avropa məkanında Avropa 

ġurasının, Qərbi Avropa Ġttifaqının, Avropa Birliyinin yaranması, habelə bir sıra beynəlxalq 

sənədlərin qəbul edilməsi və s. tədricən Avropada regional təhlükəsizlik və əməkdaĢlıq sisteminin 

meydana gəlməsinə Ģərait yaratdı. 

Lakin bütün bunlar heç də dünyadakı bəzi ölkələrarası konfliktlərə, xalqlararası münaqiĢələrə 

son qoymadı, əksinə regional və lokal münaqiĢələrin sayının artması ilə müĢahidə edildi. 1990-cı 

illərdən sonra dünya miqyasında müxtəlif etnik-separatçı, milli, dini və digər münaqiĢələrin sayı 

kəskin Ģəkildə artdı. Baxmayaraq ki, bu münaqiĢələrin çoxu daxili, lokal və regional xarakter 

daĢıyırdı, lakin mahiyyət etibarı ilə onların hər birinin arxasında müxtəlif dövlətlər dayanırdı ki, bu 

da həmin münaqiĢələrin regional və beynəlxalq təsirindən xəbər verirdi. Çünki bu tipli lokal 

münaqiĢlər son məqamda ayrı-ayrı regionların, o isə öz növbəsində bütün dünyanın təhlükəsizlik 

mühitinə mənfi təsir göstərir. Məsələn, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi uzun 

müddət bəzi erməni və ermənipərəst dünya mətbuatında Azərbaycanın daxili münaqiĢəsi kimi 

qələmə verilirdi. Lakin, əslində bu münaqiĢə baĢlanğıcdan bir ölkənin (Ermənistanın) digərinə 

(Azərbaycana) qarĢı açıq ərazi iddiaları çərçivəsində həyata keçirdiyi hərbi təcavüz idi. Ermənistan 

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi təkcə regionda deyil, bütövlükdə Avropada və dünyada 

siyasi sabitliyin və beynəlxalq təhlükəsizliyin əsası sayılan ―ərazi bütövlüyünü və milli sərhədlərin 

toxunulmazlığı‖ prinsiplərini kobud Ģəkildə pozurdu. 

SSRĠ-nin süqutu ilə ―soyuq müharibə‖ baĢa çatsa da, göründüyü kimi beynəlxalq münasibətlər 

sistemində bir çox ərazi-sərhəd problemlərinin, məhəlli və regional münaqiĢələrin, kütləvi qırğın 

silahlarının yayılması təhlükəsinin, dini, etnik-ekstremizm, terrorizm kimi bəĢəri təhlükələrin 

sayının artmasına Ģərait yarandı. Bütün bunlar və 2001-ci il 11 sentyabrda baĢ verən terror hadisəsi 

beynəlxalq aləmdə yeni və daha çevik təhlükəsizlik modelinin yaradılması zəruriliyini üzə çıxardı, 

dünyanın aparıcı dövlətlərində təhlükəsizliyin mövcud beynəlxalq birliklər çərçivəsində inkiĢaf 

etdirilməsi, təkmilləĢdirilməsi ideyasını gündəmə gətirdi. 

11 sentyabr 2001-ci ildə ABġ-da törədilmiĢ terror hadisəsi bir çox ekspertlər tərəfindən irəli 

sürülən bu tezisin reallaĢdığını göstərdi - ―Terrorizm 21-ci əsrdə daha təhlükəli formada özünü 

büruzə verəcək‖. 

Dünyanın mütərəqqi bəĢəriyyəti çox yaxĢı dərk edir ki, qloballaĢma dövründə 

sivilizasiyalararası dialoq və dünya dövlətlərinin qarĢılıqlı əməkdaĢlığı sülhün, təhlükəsizliyin 

qarantıdır. Elə buna görə də, ABġ-da törədilən terror aktı bütün dünya tərəfindən pislənildi və bu 

terror aktı müxtəlif əqidəyə malik olan insanları terrorizmlə mübarizəyə səfərbər etdi. Bu hadisədən 

dərhal sonra ABġ terrorçulara müharibə elan etdi. Dünyanın əksər dövlətləri ABġ-ın antiterror 

siyasətini dəstəklədiklərini bəyan etdilər. Azərbaycan dövləti də həmin terror aktını pisləyən 

dövlətlərdən biri kimi ABġ-ın antiterror siyasətini dəstəklədiyini bəyan etdi. Bu da qlobal 

təhlükəsizlik sistemində Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin olunma 

vasitələrindən biri kimi terrorizmə qarĢı əməkdaĢlığa böyük töhfə verdi. 

Müasir terrorizm beynəlxalq haldır. Bundan belə nəticəyə gəlmək olar ki, müasir terrorizm 

beynəlxalq terrorizmdir. 20-ci əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində meydana gələn ―beynəlxalq 

terrorizm‖ anlayıĢına belə tərif vermək olar: Beynəlxalq terrorizm qəddar zorakılıq aktlarının 

törədilməsi vasitəsilə əhaliyə və siyasi rəqiblərə təsir etmək və öz iradəsini yeritmək məqsədilə 

qorxu aĢılamaqdır. Beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə əsas məqsəd təkcə ayrı-ayrı terrorçu 

təĢkilatları, qrupları və yaxud Ģəxsləri üzə çıxartmaq yox, onların kökləri, mənbələri və səbəblərini 

də üzə çıxartmaqdır. ABġ-da törədilən 11 sentyabr hadisəsindən sonra beynəlxalq terrorizmlə 
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mübarizə yeni mərhələyə keçmiĢdir. Təbii ki, bu hadisədən sonra Azərbaycan Respublikası 

antiterror koalisiyasına qatılaraq beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə öz köməyini əsirgəmədi. Elə bu 

gün də Azərbaycan antiterror koalisiyasının ən fəal üzvləri sırasında yer alır və bu fakt dünya 

miqyasında geniĢ təqdir olunur. Hazırda Ġraqda, NATO-da fəaliyyətini davam etdirən koalisiya 

qüvvələrinin missiyasını uğurla davam etdirməsində ən vacib rollardan biri məhz Azərbaycana 

məxsusdur. 

Azərbaycan dövləti çox yaxĢı baĢa düĢür ki, terrorizmlə və mütəĢəkkil cinayətkarlıqla 

mübarizədə tərbiyəvi xarakter daĢıyan yollar həyata keçirmək, yəni milli səviyyədə terrorizmlə 

mübarizə heç də həmiĢə müsbət nəticələr vermir. Təbii ki, bu halda dövlətlərlə əməkdaĢlıq etmək 

müsbət nəticələr verə bilər. 2002-ci ilin fevral ayında Trabzonda Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə 

arasında ―Terrorizmlə mübarizə, mütəĢəkkil cinayətkarlıq və baĢqa ağır cinayətlərə dair‖ saziĢ 

imzlandı ki, bu saziĢə narkotik vasitələr və psixotrop maddələr, qanunsuz yolla əldə edilən gəlirlərin 

leqallaĢması, silahlı kontrabanda, silah alveri ilə mübarizə sahəsində əməkdaĢlıq daxildir. 

Tarixində dəfələrlə terrora məruz qalan ölkələrdən biri olan Azərbaycan bu problemin hansı 

böyük faciələrə yol açdığından, yaratdığı fəlakətin fəsadlarından, günahsız, məsum insanların 

həyatına kütləvi Ģəkildə son qoyduğundan yaxĢı xəbərdardır. Erməni terrorçularının tarixin müxtəlif 

dönəmlərində, eləcə də ən yeni tariximizdə xalqımıza qarĢı törətdiyi terror aktlarının, 

soyqırımılarının dəhĢətli nəticələri barədə beynəlxalq ictimaiyyət də kifayət qədər məlumatlıdır. 

Azərbaycan isə həm özünün, həm də dünyanın bu qəbildən olan problemlə üzləĢməməsi üçün 

həmiĢəki kimi terrora qarĢı mübarizənin ön cərgələrində yer alır. O da kifayət qədər önəmli 

məqamdır ki, ölkəmizin terrora qarĢı mübarizəsi və antiterror koalisiyasının uğurlu fəaliyyətinə 

verdiyi töhfələr çoxcəhətli xarakter daĢıyır. Sözügedən problemlə  mübarizədə ilk növbədə 

informasiya mübadiləsi, beynəlxalq terrorizm Ģəbəkəsi ilə əlaqəsi olan Ģəxslərin və ya qurumların 

ifĢa olunması, terrorizmin maliyyələĢmə Ģəbəkəsinin üzə çıxarılması kimi məsələlərə prioritet 

məqamlardan biri kimi yanaĢılır. Bu kontekstdə isə Azərbaycanın müvafiq dövlət strukturları 

beynəlxalq terrorda günahlandırılan onlarca Ģəxsi həbs edib, bu və ya digər formada zərərsizləĢdirib. 

Bir çox terror təĢkilatlarının maliyyələĢdirilməsinin qarĢısının alınmasında da Azərbaycan müstəsna 

rol oynayıb. Bununla yanaĢı, ölkəmiz beynəlxalq antiterror əməliyyatlarında fəal iĢtirakı ilə də 

seçilir. 

Terrorizmlə mübarizəyə dair əsas beynəlxalq konvensiyalara qoĢulan Azərbaycan Əfqanıstanda 

və Ġraqda hərbçilərini sülhməramlı missiya yerinə yetirməyə göndərib. Xatırlatmaq yerinə düĢərdi 

ki, sülhməramlılarımız Ġraqa BMT Təhlükəsizlik ġurası tərəfindən 2003-cü ildə qəbul olunmuĢ 

qərara əsasən göndəriliblər və burada su elektrik stansiyasını mühafizə ediblər. Milli Məclisin 2008-

ci ilin 11 noyabr tarixli qərarı ilə 150 Azərbaycan hərbçisi Ġraqda öz vəzifələrini yerinə yetirərək 

Vətənə qayıdıb. Əfqanıstanın təhlükəsizliyini təmin edən beynəlxalq qüvvələr strukturunda fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan hərbçilərinin sülhməramlı missiyaları da hər zaman yüksək qiymətləndirilib. 

Digər tərəfdən, Azərbaycan Ġraq və Əfqanıstana humanitar yüklərin daĢınmasında istifadə olunan 

əsas hava dəhlizinə malik ölkələrdən biridir. Hazırda BirləĢmiĢ ġtatların və Beynəlxalq 

Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrinin Əfqanıstanda əməliyyatlar aparması üçün Azərbaycan öz hava 

məkanından məhdudiyyətsiz istifadəyə imkan yaradıb, Bakı hava limanında təyyarələrin eniĢ 

etməsinə və yanacaq doldurmasına icazə verir, müvafiq informasiyaların mübadiləsini həyata 

keçirir. 

Terrorizmə qarĢı asan mübarizə aparmaq məqsədilə yaradılan antiterror koalisiyasının baĢında 

duran dövlətlərdən biri kimi ABġ terrorizmlə mübarizə sahəsində Azərbaycana xeyli texniki və 

kosultativ yardım göstərib. Hal-hazırda beynəlxalq terrorizm milli təhlükəsizliyin ən dəhĢətli 

təhlükələrindən biri olaraq qalır. Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları həm müstəqil Ģəkildə, həm 

də əməkdaĢlıqla terror aktlarının qarĢısını, habelə beynəlxalq terror əməliyyatlarının keçirilməsində 
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iĢtirak edən Ģəxslərin və təĢkilatların üzə çıxarılması ilə bağlı bir sıra preventiv tədbirlər həyata 

keçirir. 

Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları partnyor dövlətlərlə ikitərəfli əməkdaĢlığın zəruriliyini 

çox yaxĢı dərk edirlər. Bu barədə qeyd etmək olar ki, Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları baĢqa 

dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarına ayrı-ayrı Ģəxslərin, qrupların və təĢkilatların terror aktlarının 

üzə çıxarılmasında yardıma dair üzərlərinə düĢən bütün öhdəlikləri yerinə yetirir. Azərbaycanın 

xüsusi xidmət orqanlarının xarici dövlətlərin təhlükəsizlik orqanları ilə əməkdaĢlığı kifayət qədər 

yüksək səviyyədədir və müxtəlif operativ fəaliyyət sahələrində qarĢılıqlı fəaliyyətdən ibarətdir. 

Qlobal təhlükəsizlik sistemində Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin 

olunma vasitələrindən biri də enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. QloballaĢan dünyada 

ölkənin məxsus olduğu zəngin karbohidrogen ehtiyatları hər zaman hegemon dövlətlərin diqqətində 

olub. Yeni dövrdə münaqiĢə və müharibələr məhz karbohidrogen ehtiyatlarına nəzarət etmək 

uğrunda aparılıb. Müasir dünyada əsas enerji mənbələrinə nəzarət uğrunda rəqabət güclənir, enerji 

təhlükəsizliyi məsələsi ön plana çıxır. Belə bir Ģəraitdə Azərbaycan bu məsələlərlə bağlı ön sıralarda 

yer alır. 

Azərbaycan Respublikası zəngin enerji ehtiyatlarına, inkiĢaf etmiĢ yanacaq-energetika 

infrastrukturuna və özünü tam təmin edən elektrik enerji sisteminə malikdir. Ölkənin dünya enerji 

sistemində getdikcə həlledici bir vəsiləyə çevrilməsi, transmilli enerji bazarlarında özünəməxsus yer 

tutması və Avropanın enerji təhlükəsizliyində fəal iĢtirakı onun planetar və regional geosiyasi, 

geoiqtisadi mövqeyinin möhkəmlənməsinə xüsusi təsir göstərməkdədir. 

Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsizliyi siyasətinin əsasları və onun təmin olunması 

prinsipləri ―Əsrin müqaviləsi‖nin imzalanması ilə əsası qoyulan yeni neft strategiyasında öz əksini 

tapmıĢdır. 1994-cü il sentyabrın 20-də ―Məhsulun Pay Bölgüsü‖ saziĢinin imzalanması ilə 

ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu ―Yeni neft strategiyası‖nın əsası qoyuldu. Yeni 

neft strategiyasının tərkib hissələrindən ən mühümü xarici Ģirkətlər ilə birgə hasil olunan neftin və 

qazın iri həcmli nəqlini və xarici bazarlara ixracını təmin edəcək çoxvariantlı boru nəqliyyat 

infrastrukturunun yaradılması idi. Belə bir halda ümummilli lider Heydər Əliyev əsas ixrac kəməri 

olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsini reallaĢdırmaq üçün fəaliyyətə baĢladı. 1998-ci ilin oktyabrın 19-

da ―Ankara bəyannaməsi‖nin imzalanması ilə tikintisinə baĢlanılan Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) 

―Əsas Ġxrac Neft Kəməri‖nin açılıĢı 2006-cı il iyulun 13-də baĢ tutdu. Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin yeni neft strategiyasını inamla davam etdirən prezident Ġlham Əliyevin diplomatik səyləri 

nəticəsində Azərbaycan bu gün regionda hansısa ölkədən enerji asılılığı olmayan, tələbatını daxili 

imkanlar hesabına ödəyən bir ölkəyə çevrilib. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan  əsas ixrac neft kəmərinin fəaliyyətə baĢlamasından sonra önə çıxan əsas 

məsələ onun təhlükəsizliyini, mühafizəsini təmin etmək idi. Bu məqsədlə Daxili ĠĢlər Nazirliyinin 

nəzdində neft-qaz kəmərlərinin mühafizəsi ilə bağlı Ģöbə açılmıĢdır. Bundan baĢqa ümummilli lider 

Heydər Əliyevin hələ 31 may 2003-cü il tarixli 873 saylı fərmanı ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac 

boru kəmərinin Azərbaycandan keçən 443 kilometrlik hissəsinin mühafizəsi məqsədi ilə Xüsusi 

Dövlət Mühafizə Xidmətinin tərkibində Ġxrac Neft və Qaz Boru Kəmərlərinin Təhlükəsizliyi Ġdarəsi 

yaradılmıĢdır. Hazırda Azərbaycanda əsas ixrac boru kəmərlərinin mühafizəsi Xüsusi Dövlət 

Mühafizə Xidmətinin tərkibində Ġxrac Neft və Qaz Boru Kəmərlərinin Təhlükəsizliyi Ġdarəsi 

(ĠNQBKTĠ) tərəfindən icra olunur. Ġdarədən bildirilib ki, ölkə ərazisindən keçən kəmərlərin 

təhlükəsizliyi ilə bağlı heç bir problem yoxdur, bütün iĢlər yüksək səviyyədə reallaĢdırılır. Hazırda 

Ġxrac Neft və Qaz Boru Kəmərlərinin Təhlükəsizliyi Ġdarəsi Bakı Ģəhərində yerləĢən idarə 

heyətindən, Səngəçal qəsəbəsində, Hacıqabul, Ucar, Yevlax, ġəmkir, Ağstafa, Sumqayıt, Siyəzən, 

Xaçmaz Ģəhərlərində yerləĢən regional Ģöbələrdən ibarətdir. 

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, NATO-nun keçmiĢ baĢ katibi Robert Simmons Azərbaycanda 
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səfərdə olarkən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin mühafizəsi ilə bağlı bildirmiĢdir ki, 

NATO Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac boru kəmərinin mühafizəsi ilə bilavasitə məĢğul olmasa 

da, layihənin reallaĢmasına daim dəstək vermiĢdir. TəĢkilat bundan sonra da kəmərin mühafizəsi ilə 

əlaqədar məĢğələ və seminarların keçirilməsini davam etdirəcək, mümkün terror və təxribat 

cəhdlərinin qarĢısının alınması üçün tədbirlər görəcəkdir. 

Sonda qeyd etmək olar ki, istər enerji təhlükəsizliyini, istərsə də ölkənin milli təhlükəsizliyini 

təmin etmək üçün Azərbaycan Respublikası terrorizm bəlasının kökünü kəsmək məqsədilə əlindən 

gələni etməyə hazırdır. Terrorizmlə mübarizə aparmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının milli 

təhlükəsizliyini təmin edən orqanlar tərəfindən həm milli səviyyədə repressiv, tərbiyəvi xarakter 

daĢıyan yollar həyata keçirilir, həm də terrorizmlə mübarizənin əsas mexanizmi kimi baĢqa 

dövlətlərlə əməkdaĢlıq etməklə ölkədə təhlükəsizlik təmin edilir. 
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The article focuses primarily on the importance of the negotiations on the settlement of the con-

flicts, and the formation of a peace-building process, taking into account the interests of the conflict-

ing parties in the potential conflict, and, most importantly,mentıoning the  adjusting role of the 
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Müasir dövrdə münaqiĢələrin baĢlıca hərəkətverici faktoru kimi dövlətlərin toqquĢan maraqlarını 

göstərmək düzgün olardı.Ümumilikdə göturdukdə bu maraqlar dövlətlər üçün mühim əhəmiyyət 

daĢısa da münaqiĢənin sonrakı gediĢatında xüsusilə mübahisəli məsələnin həlli prosesində dovlətlər bu 

maraqlarında güzəĢtə getməyi bacarırlar.Bunu bütün münaqiĢələrə Ģamil aid etmək olmaz.Bəzən 

münaqiĢə tərəfləri bilərəkdən danıĢıqlar prosesini pozmaq və yekun nəticənin hasil olmaması üçün ya 

yeni Ģərtlər irəli sürür hansi ki qarĢı tərəfin bununla razılaĢması qeyri-mümkündür, ya da güzəĢtlərə 

razılıq vermir.GüzəĢtlər barəsində danıĢarkən onu qeyd etmek lazimdir ki, bu bilərəkdən qarsı tərəfə 

edilən jest olaraq qiymətləndirilir və qarĢılıq gözlənilərək edilir(5,s.176). 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi-  Azərbaycan və Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ və Dağlıq 

Qarabağın ətrafında Ermənistan nəzarətindəki Azərbaycan əraziləri üzərində baĢ vermiĢ etnik 

münaqiĢə və ərazi mübahisəsi. Dağlıq Qarabağ Respublikası de-fakto olaraq müstəqil, amma dünyanın 

heç bir dövləti, o cümlədən də Ermənistan tərəfindən tanınmayan respublika kimi mövcuddur. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9Fl%C4%B1q_Qaraba%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9Fl%C4%B1q_Qaraba%C4%9F%C4%B1n_%C9%99traf%C4%B1nda_Erm%C9%99nistan_n%C9%99zar%C9%99tind%C9%99ki_Az%C9%99rbaycan_%C9%99razil%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9Fl%C4%B1q_Qaraba%C4%9F%C4%B1n_%C9%99traf%C4%B1nda_Erm%C9%99nistan_n%C9%99zar%C9%99tind%C9%99ki_Az%C9%99rbaycan_%C9%99razil%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Etnik_m%C3%BCnaqi%C5%9F%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Etnik_m%C3%BCnaqi%C5%9F%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Frazi_m%C3%BCbahis%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9Fl%C4%B1q_Qaraba%C4%9F_Respublikas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan
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Azərbaycan Qarabağı və müharibə vaxtı alınan ətraf ərazilərini iĢğal olunmuĢ sayır və onların 

qaytarılmasını tələb edir.Dağlıq Qarabağ ifadəsinə gəldikdə burda yanlıĢlığın olduğu görmək 

mümkündür,çünki bu bölgü iĢğalçı ermənilərın düĢüncəsində formalaĢdırdıqları qondarma 

dovlətçiliklərinin təsdiqçisidir.Bizim üçün Dağlıq Qarabağ yox Qarabağdır.Beynəlxalq arenada 

münaqiĢənin həlli üçün atılan addimlara,sülhyönümlü cağrıĢlara baxmayaraq münaqiĢənin həlli 

maraqların kəsiĢmə nöqtəsi olaraq qalır.Azərbaycan Ermənistanın hərbi təcavüzünü dayandırmaq üçün 

beynəlxalq səylərini davam etdirdi. 1992-ci il martın 2-də Azərbaycan Respublikası keçmiĢ DQMV-

nin inzibati ərazisi də daxil olmaqla BMT-yə üzv oldu. Bununla da onun beynəlxalq sərhədləri tanındı, 

beynəlxalq hüququn mühafizəsi altına alındı. Azərbaycan martın 13-də BMT Təhlükəsizlik ġurasına, 

dünya birliyi dövlətlərinin parlamentlərinə müraciət edərək Ermənistanın təcavüzünü dayandırmaq 

üçün təcili tədbirlərin həyata keçirilməsini xahiĢ etdi. Azərbaycan Respublikasının müraciətinə cavab 

olaraq BMT baĢ katibi münaqiĢə bölgəsində vəziyyəti öyrənmək üçün mart ayında xüsusi nü-

mayəndəsi, ABġ-ın keçmiĢ dövlət katibi Sayrus Vensin rəhbərliyi altında bir heyəti regiona göndərdi. 

Nümayəndə heyəti hesabat hazırlayaraq baĢ katibə təqdim etdi(9). 

Azərbaycan tərəfi Ermənistanın təcavüzü məsələsini ATƏM-in müzakirəsinə çıxardı. ATƏM 

Nazirlər ġurasının martın 24-də Helsinkidə keçirilən əlavə iclasında böhranın ATƏM-in himayəsi 

altında mümkün qədər tez bir zamanda ATƏM prinsip, öhdəlik və müddəaları əsasında sülh yolu ilə 

həlli istiqamətində danıĢıqlar üçün forumu təmin edəcək Dağlıq Qarabağa dair ABġ, Rusiya, Türkiyə, 

Fransa, Ġtaliya, Almaniya, Belarus, Ġsveç, Finlandiya, Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin 

iĢtirakı ilə Minskdə konfrans çağırılması qərara alındı. Konfransın əsas məqsədi Dağlıq Qarabağın 

statusunun müəyyənləĢdirilməsi üçün siyasi danıĢıqları baĢlamaq idi. Yenicə yaradılmıĢ MDB-nin 

mərkəzi Minsk hesab edildiyi və Belarus hökuməti ölkənin paytaxt Ģəhərini çağırılması nəzərdə 

tutulan bu tədbirə verdiyi üçün ona Minsk konfransı deyilir. 

DanıĢıqların rolu -MünaqiĢənin həlli prosesinə təkan vermək üçün 1999-cu ilin aprel ayından 

etibarən Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında birbaĢa görüĢlər təĢkil edildi. Bu ilin ərzində 

iki ölkə rəhbərinin Rusiya, ABġ, Fransa, Ġsveçrə, Türkiyə, Ukrayna, Azərbaycanın Sədərək rayonunda 

və s. keçirilən görüĢləri nəticəsiz oldu. 

2001-ci il martın 4-6-daFransa prezidenti Jak ġirakın təklifi ilə Parisdə Marini sarayında 

Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin təkbətək və Fransa prezidentinin iĢtirakı ilə keçirilən 

üçtərəfli görüĢü də nəticə vermədi.Az sonra ABġ hökuməti Azərbaycan və Ermənistan 

prezidentlərinin yeni görüĢünün keçirilməsi təĢəbbüsü ilə çıxıĢ etdi. ABġ Dövlət Departamentinin 

baxıĢına görə, bu görüĢ münaqiĢənin həlli potensialını artıra bilərdi. Aprelin 3-də ABġ-ın Florida 

Ģtatının Ki Vest Ģəhərində Heydər Əliyev ilə Robert Koçaryan arasında keçirilən görüĢ nəticəsiz baĢa 

çatdı. Minsk qrupu həmsədrlərinin 2002-ci ilin mart ayında bölgəyə səfərləri zamanı görüĢlərin 

Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin xüsusi nümayəndələri səviyyəsində davam etdirilməsini 

təklif etdilər. Bu təklifə uyğun olaraq iyulun 29-30-da Praqa yaxınlığında ilk görüĢ keçirilsə də, 

nəticəsiz baĢa çatdı. 

2003-cü ilin noyabrında Azərbaycan prezidenti seçilən Ġlham Əliyev də münaqiĢənin dinc siyasi 

vasitələrlə həllinə üstünlük verdi. 2004-cü ildə Azərbaycan və Ermənistan xarici iĢlər nazirləri 

arasında görüĢlər baĢladı. Aprelin 16-da Praqada Minsk qrupu həmsədrlərinin iĢtirakı ilə Azərbaycan 

və Ermənistan xarici iĢlər nazirlərinin birinci görüĢü keçirildi. Bu görüĢlər danıĢıqlar prosesinə təkan 

verdiyi üçün Praqa prosesi adlandırılır. 2005-2006-cı illərdə xarici iĢlər nazirləri və Jak ġirakın 

təĢəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 2006-cı il fevralın 10-11-də Paris 

yaxınlığında Rambuyedə keçirilən görüĢündə də münaqiĢənin həlli istiqamətində irəliləyiĢə nail 

olunmadı. 2007-ci il noyabrın 29-da Ġspaniyanın paytaxtı Madriddə ATƏT üzvü olan ölkələrin Xarici 

ĠĢlər Nazirləri ġurasının iclası çərçivəsində Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya və Fransanın xarici iĢlər 

nazirləri, ABġ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavininin iĢtirakı ilə keçirilən görüĢdə Minsk 
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qrupu həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllinin təməl prinsipləri üzrə kompromis variant 

təklif etdilər. Təklif edilən layihəyə görə, Azərbaycan və Ermənistan təhlükəsizliyə və beynəlxalq 

sülhməramlı qüvvələrin yerləĢdirilməsinə zəmanət verməli; Ermənistanın və Dağlıq Qarabağın silahlı 

qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətrafından, Kəlbəcər və Laçın üçün xüsusi Ģərtlər olmaqla iĢğal edilmiĢ 

ərazilərdən çıxmalı, deportasiya olunmuĢ əhali doğma yaĢayıĢ yerlərinə qayıtmalı; bütün nəqliyyat və 

ticarət kommunikasiyaları açılmalı; Dağlıq Qarabağın müvəqqəti statusu müəyyənləĢdirilməli; sonda 

isə səsvermə yolu ilə Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən edilməli idi(2,s.160)(3,s,86). 

Beləliklə, 2007-ci ilin sonlarından etibarən münaqiĢənin həlli istiqamətində səylər Madrid 

prinsipləri əsasında aparılmağa baĢladı. 2008-ci il ərzində münaqiĢənin tənzimlənməsi üzrə aparılan 

danıĢıqlar çərçivəsində Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri 2 dəfə, xarici iĢlər nazirləri isə Minsk 

qrupu həmsədrlərinin iĢtirakı ilə 5 dəfə görüĢ keçirilsə də nəticəsiz oldu. 2009-cu ildə ATƏT-in Minsk 

qrupu həmsədrlərinin iĢtirakı ilə prezidentlər 6 dəfə, xarici iĢlər nazirləri 3 dəfə görüĢdülər.2010-cu 

ildə keçirilən görüĢlər də nəticəsiz qurtardı. Beləliklə, Ermənistan münaqiĢəni həll etmək üçün 

müzakirələri uzadaraq iĢğalı davam etdirdi.Nəticə olaraq bunları da qeyd etmək lazımdır ki,Qarabağ 

münaqiĢəsinin mövcud Ģəraitdə sülh yolu ilə həlli mümkünsüz olaraq qalmaqdadir.Xüsusilə 

Ermənistan tərəfinin oz maraqlarında güzəĢtə belə getməməsi əsas səbəblərdən biri olaraq 

göstərilir.Bütün bunlarla yanaĢı münaqiĢəli ərazinin strateji coğrafi mövqeyi münaqiĢənin tərəfləri ilə 

yanaĢı istər regionun ,istər sə də böyük dövlətlərin öz maraqları üçün cox əhəmiyyətlidir və nəticə 

olaraqda bu münaqiĢənin sülh və hərbi yolu ilə nizamlanması hazirki dövr üçün bu dovlətlərə 

istədikləri siyasi zəmini təmin etmir. 

DanıĢıqların mövcud inkiĢafını nəzərə alaraq planlı Ģəkildə qarĢıdakı 10 illik ərzində siyasi 

səraitdən aslı olaraq maraqların dəyiĢkən xarakterinə köklənmək lazımdır,yəni hər yenilik ozü ilə 

fərqli maraqlar gətirir. 

MünaqiĢəli tərəflər maraqları-Tarix boyu baĢ vermiĢ münaqiĢələrin təcrübəsinə əsaslanaraq 

demek mümkündür ki,konfiliktin tərəfləri hər zaman özləri üçün həyati əhəmiyyət daĢiyan 

maqraqlarını qorumaq üçün hərbi həlli hər zaman üstün tutmuĢdur.Lakin XX əsrdə baĢ verən 

dəyiĢikliklər xüsusilə də dünya müharibələri demokratik dəyərlərlə yanası dövlətlərarası mübahisəli 

məsələlərin həllində diplomatik faktorlarında ön plana çəkdi.Artiq yeni dünya nizamina əsasən 

dövlətlərlə yanaĢı beynəlxalq təĢkilatların,qeyri-hökümət təĢkilatlarında rolu beynəlxalq siyasətin 

subyektləri ilə eyni səviyyədə ölçülməyə baĢlamıĢdı.Əgər ikinci dünya müharibəsindən sonrakı və 

SSRĠ dagılmasından sonra baĢ verən  münaqiĢələrin nizamlanmasına nəzər salsaq burda əsas rol bu 

təĢkilatların üzərinə düĢmüĢdür.Amma bütün bunlar baĢ verən münaqiĢələrin nizamlanmasına 

köməkçi olmamıĢdır,bu əsasən mövcud siyasi sferada olan fərqli maraqlardan və münaqiĢənin həllinə 

cəlb olunan üçüncü tərəfində öz maraqlarından çıxıĢ edərək məsələyə yanaĢmasıdır. Milli dövlət 

maraqları və ideologiyanın qarĢılıqlı münasibətləri sahəsindəki problemlərin həllini tədqiqatçı siyasi 

elitanın milli dövlət maraqlarının obyektiv verilməsinə diqqət yetirməyi və onlarda müəyyən mənada 

ayrı-ayrı qrupları siyasi-ideoloji doktrinalarında xarici təzahürlərdə öz maraqlarını ayırmağı 

bacarmaqda görür. 

Hüquq və milli dövlət maraqlarının formalaĢması prosesinin deformasiyası nəticəsi kimi meydana 

çıxan millətçiliyin dövlət-siyasi təzahürü etnik millətçiliklə əlaqədar ola bilməz. Etnik millətçilik milli 

və milli dövlət maraqları arasındakı münasibətlərdən yaranır.Təsərrüfat və dövlət-hüquqi sahələrə 

nisbətən ideologiya sahəsində ümumi və xüsusi maraqların birləĢməsinin və düzgün anlaĢılmasının 

əhəmiyyəti daha mühümdür. Bu sahələrdən birində zəifləmə zəncirvari reaksiyaya səbəb ola bilər və 

bu sahələrdə mənfi proseslərin toplanmasına gətirib çıxara bilər. Dövlət quruculuğu sahəsində 

maraqların düzgün anlaĢılmaması millətçiliyin artmasına, o da, öz növbəsində, ənənəvi iqtisadi 

əlaqələrin qırılmasına və bu sahədə ümumi maraqların qəbul edilməməsinə Ģərait yaradar.Dövlətin 

obyektiv mövcud olan tələbatlarının düzgün dərk edilməməsi, bütövlükdə, onun hüquqi və milli-
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dövlət maraqlarının təhrif olunmasına gətirib çıxara bilər.Azərbaycanda müasir hüquqi, milli-dövlət 

quruculuğu siyasətində "xalq dövlət üçün deyil, dövlət xalq üçün olmalıdır" prinsipi həyata keçirilir. 

Dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsinin əsas amili milli dövlət maraqlarının ümummilli maraqlarla 

üst-üstə düĢməsidir. Azərbaycanda dövlətçilik ənənəsi formalaĢdırılmaqla yanaĢı, dövlətçilik 

ideologiyası və dövlətçilik psixologiyası yaradılır. Azərbaycan dövlətçiliyinin ən uğurlu fəaliyyətindən 

biri bütün dövlətlərlə bütün sahələrdə (siyasi, iqtisadi, mədəni-mənəvi) münasibətdə öz milli 

maraqlarından çıxıĢ etməsidir.                 Müasir Azərbaycanda milli maraqların Ģərhində də 

Azərbaycanın milli dövlət maraqları və "etnik maraqları", daha doğrusu, separatçılıq arasında kəskin 

ziddiyyətlər dövlətçilik əleyhinə və ərazi bütövlüyünə qəsd, tarixi ərazilərimizin iĢğalıyla nəticələnən 

Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinə gətirib çıxartdı. Bəzi tədqiqatçılar müstəqil Azərbaycanın milli 

maraqlarının tam kompleksinin formalaĢmasını iki mərhələyə ayırırlar: birinci mərhələ 1988-1994-cü 

illəri əhatə edən təĢəkkül mərhələsi, ikinci mərhələ isə 1999-cu ildən indiyədək olan qəti konseptual 

təĢəkkül dövrü. Birinci mərhələ Heydər Əliyevə qədərki dövr, ikinci mərhələ isə Heydər Əliyev dövrü 

adlanır. Polietnik ölkə olan Azərbaycanda milli maraqların təĢəkkülü prosesində millətlərarası 

münasibətlərin məqsədyönlü tənzimlənməsini nəzərdə tutan milli siyasət yeridilərkən, "dövlət 

maraqları xüsusi nəzərə alınmaqla ön planda milli maraqlar dururdu".Azərbaycanda milli dövlət 

maraqlarının gerçəkləĢməsi prosesində "etnik-milli mənsubiyyətlə vətəndaĢlıq, milli dövlət 

mənsubiyyəti arasındakı fərqlər, bu fərqlərin fəlsəfi-etik və sosial-siyasi aspektlərdə dəyərləndirilməsi 

zərurəti"  ön plana çəkilir(6). 

MünaqiĢələrin dinc yolla həlli-MünaqiĢələrin dinc yolla nizamlanması tərəflərin maraqları 

mövcud olduğu səraitdə mümkündur.Lakin bu məsələyə bu qədər sadə yanaĢmaq böyük xətalardan 

biri olardı.Belə ki,bəzi münaqiĢələrdə mövcud tərəflərlə yanaĢı formal olaraq var olmayan digər 

dovlərlərin də maraqları ola bilər,xüsusilə regionun və dünyanın hegemon dovlətlərini buraya daxil 

etmək olar.Bəzən bu dovlətlərin sırf maraqları movcud olduğu üçün tərəfi olmayacaqları bir 

münaqiĢəyə səbəbiyyət verirlər.Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə gəldikdə də eyni vəziyyəti görmək 

mümkündür.Bütün bu məsələləri yekunlaĢdıraraq bildirmək olar ki,mövcud səraitdə və regionda 

movcud olan maraq dairələrini nəzərə alaraq münaqiĢənin tərəflərin maraqlarını qarĢılıqlı təmin 

etməklə həlli mümkün deyil.Bu münaqiĢənin sonunda tərəflərdən biri tam olaraq maraqlarından imtina 

etmək məcburiyyətində qalması qaçınılmazdır.Ġndiyə qədər təqdim olunmuĢ modellərə nəzər salsaq 

bunlardan heç birinin Qarabağ münaqiĢəsinin həlli üçün əsas prioritet olacağına ümid etmək çarəsizlik 

olardı.Burda iĢ əsasən Qarabağ üçün iĢlənilməmiĢ modelin hazırlanıb tətbiqidir və bunada beynəlxalq 

aktorların dəstəyi olmadan nail olmaq Azərbaycan üçün siyasi qələbədən cox hərbi gücə yönəlməyə 

məcbur edəcəkdir.Beynəlxalq sferada güclü müttəfiq müasir dovr diplomatyasının baĢlıca 

Ģərtidir(8)(7). 
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BəĢər cəmiyyəti mövcud olduğu müddətcə dünyanı münaqiĢəsiz, müharibələr olmadan təsəvvür 

etmək qeyri-mümkündür.  Çünki o, heç bir halda özlüyündə yaranmır, hansısa maraqların toquĢması 

nəticəsində özünü göstərir. 

Müasir dünyamızda cərəyan edən münaqiĢələr içərisində Fələstin-Ġsrail müharibəsi baĢda gəlir. Hələ 

də davam edən Ġsrail- Fələstin müharibəsi hər an partlamağa hazır vəziyyətdədir və biz tez-tez onun 

alovlandığının Ģahidi oluruq. Regional xarakter daĢımasına baxmayaraq, problem ətrafında bir çox 

dövlət cəmlənib və o, beynəlxalq sistemə təsir edə biləcək gücdədir. MünaqiĢənin baĢ vermə səbəbi, 

digər dövlətlərin buraya müdaxiləsi, ABġ-ın mövqeyi və münaqiĢənin hazırki durumunu anlamaq üçün 

əvvəlcə tarixinə nəzər salaq. 

Birinci dünya müharibəsi dünyanın siyasi nizamına ciddi dəyiĢikliklər gətirdi ki, onlardan ən əsası 

yəhudi faktoru idi. Müharibənin sonuna qədər Osmanlı idarəsi altında olan Fələstin torpaqları 1920-ci 

ildə Millətlər Cəmiyyətinin qərarı ilə Ġngiltərənin mandatına keçir. Həmin vaxtdan etibarən yüz minlərlə 

yəhudi həmin ərazilərə köçürülür. Bununla da yəhudilərə qarĢı ərəblərdə əvvəldən mövcud olan qıcıq və 

nifrət alovlanır, aradakı düĢmənlik zamanla silahlı toqquĢmalara gətirib çıxarır.  Bir müddət sonra artıq 

əhalinin üçdə birini yəhudilər təĢkil edirdi, ərazinin isə 6%-i onların əlində cəmlənmiĢdi. Eləcə də, ikinci 

dünya müharibəsi zamanı faĢizmin təqibindən qaçan yəhudilər də buraya axın edirdilər. 1947-ci ildə 

BMT münaqiĢənin qarĢısını almaq məqsədi ilə məsələyə dair həll planı hazırlayır. Plan  Fələstin  və 

Ġsrail dövlətlərinin yaradılmasını, Qüdsdə beynəlxalq rejimin qurulmasını nəzərdə tuturdu. Fələstinlilər 

tərəfindən rədd edilən həll planı qüvvəyə minmədi. (1, s. 9) 

Həmin dövrdə Ġngiltərə xalqı ingilis əsgərlərin öldürülməsini əsas gətirərək mandat sisteminin 

əleyhinə çıxıĢlara baĢladılar. Digər tərəfdən böyük dövlətlər daha çox yəhudinin Fələstin torpaqlarına 

köçürülməsi ilə bağlı təkidlər edirdi. Ġngiltərənin buranı tərk etməyini elan etməzdən bir gün əvvəl, 

1948-ci il may ayının 14-də Ġsrail dövlətinin yaradıldığı elan olundu.  Öncə ABġ, bir gün sonra isə SSRĠ 

yeni yaranmıĢ dövləti tanıdılar. Ərəblər hələ də 15 may gününü, yəni qərarın qüvvəyə mindiyi günü ―Əl-

Nəqba‖ (―Fəlakət günü‖) adlandırırlar.(2, s. 427) Bu hadisədən dərhal sonra Fələstin ərəbləri, Misir, 

Ġordaniya, Suriya, Ġraq və Liviya ittifaq yaradaraq Ġsrailə qarĢı müharibə elan edirlər və bununla da 

münaqiĢənin baĢlanmasının əsası qoyulur. 1948-ci il savaĢı ərəb dövlətlərinin məğlubiyyəti ilə sonlanır. 

ABġ-ın bölgəyə gəliĢi Nasirin SüveyĢ kanalını milliləĢdirməsi, Ġsrail, Ġngiltərə və Fransanın Misirə 

hücum edərək kanalı və Sinay yarımadasını iĢğal etməsindən sonra baĢlayır. Əvvəllər ABġ-ın Ġsrail ilə 

bugünkü kimi güclü əlaqələri mövcud deyildi, öz mənafelərini üstün tutan ABġ neftlə zəngin ərəb 

ölkələrinin yanında yer alırdı. 50-ci illərdə Ġraq və Suriyada da Nasir yönümlü iqtidarın hakimiyyəti ələ 

keçirməsi ABġ-la Ġsrailin yaxınlaĢmasında növbəti addım oldu. 1967-ci il qələbəsindən sonra Amerika 

Ġsrailə regionda strateji müttəfiq kimi yanaĢır, onu SSRĠ-nin həmin bölgədə təsirinin qarĢısını almaqda 

kömək kimi görürdü. (3, s. 148) Əvəzində isə müharibəyə münasibətində dəyiĢikliklər hiss olunur, 

Ġsrailin mövqeyindən çıxıĢ etməyə baĢlayırdı. Belə ki, 6 günlük müharibə zamanı qəbul olunmuĢ BMT-

nin 242 və 338 saylı qətnamələrin yerinə yetirilməməsinə ABġ göz yummuĢ, iĢğal olunmuĢ ərazilərdən 

yəhudilərin çıxarılmasını tələb edən SSRĠ-nin qarĢısında yer almıĢdır. Ancaq ABġ və onun 

müttəfiqlərinin gözləntilərinin əksinə, nəinki Sovet ittifaqının təsiri azaldı, onunla ərəb dövlətləri 

arasında yaxınlaĢma baĢ verdi. 1979-cu ildə SSRĠ-nin Əfqanıstana müdaxiləsi, eyni zamanda Ġranda isə 

islam inqilabı Ġsrailin müttəfiq kimi rolunu gücləndirdi. Hətta Reyqanın prezidentlik dövründə Ġsrailə 

NATO ölkələri xaric ən önəmli müttəfiq statusu verilmiĢ, yardımın miqdarı 3 milyard dollara çatmıĢdır. 

1973-cü il Yom Kippur müharibəsindən sonra ərəb ölkələri Ġsrailə dəstək verdiyi üçün Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatları və Avropaya neft ixracına embarqo qoymuĢdur. Bu tədbirin dünyada iqtisadi böhrana 

səbəb olmasına baxmayaraq Amerikanın münaqiĢədə yürütdüyü siyasəti və yəhudilərə olan münasibətini 

dəyiĢə bilmədi. (4, s. 331) 

Bu münasibət V.Vilsondan baĢlayaraq digər ABġ rəhbərlərində də daim özünü göstərmiĢdir. Hələ 

Ġsrail dövlətini ilk tanıyan ABġ olduqda Trumendən bunun səbəbi soruĢulmuĢdu, o isə, hakimiyyətə 



235 
 

gəliĢində yəhudilərin roluna iĢarə vermiĢdi. Hakimiyyəti dövründə Ġsraillə sıx əlaqədə olmayan 

Kennedinin ölümündən sonra yəhudilərin yaxın dostu hesab olunan L.Conson prezident seçilir və 

münasibətlər yeni fazaya daxil olur. Hələ ən baĢda Ġngiltərə xarici iĢlər naziri Balfourun yəhudilərə 

dövlət qurmağa söz verdiyinə dair bəyannamə, o cümlədən bölgənin Ġngiltərə və Fransa arasında 

bölünməsini nəzərdə tutan Sykes-Pico saziĢi Ağ Ev tərəfindən dəstəklənmiĢdir.(5, s. 92) 

Müharibədən sonra, yəni 1979-cu ildə ərəb dövlətlərinin içərisində fikir ayrılığı pik həddə çatır, 

ABġ-ın vasitəçiliyi ilə Misir və Ġsrail arasında Kemp Devid barıĢ saziĢi imzalanır. Cimmi Karterin 

baĢçılığı ilə iki dövlət arasında görüĢlər keçirilir, Ġsrail Sinay yarımadasından çıxır. Nəticədə Misir ərəb 

dövlətləri tərəfindən boykota məruz  qalır, müharibə ―Ərəb- Ġsrail‖ formatından, ―Fələstin- Ġsrail‖ 

formatına keçir. 

80-90-cı illər arasında ABġ dünyanın əksər dövlətləri tərəfindən qəbul edilən, lakin Ġsrailin 

təsdiqləmədiyi ―iki dövlət‖ həllinə idarə heyətindəki yəhudi lobbisinin təsiri ilə qarĢı çıxmıĢ, yenə həmin 

dönəmdə yəhudi yönümlü siyasət aparmıĢdır. 1987-1993-cü illəri əhatə edən fələstinlilərin Ġsrailə qarĢı 

baĢlatdığı müqavimət- Birinci Ġntifadanın sonunda ABġ Prinsiplər anlaĢmasının imzalanmasına ev 

sahibliyi etmiĢ,  ancaq 1995-ci ildə hakimiyyətə Likud partiyasının gəliĢi ilə sülh razılığında əngəllər 

meydana gəlmiĢdir. Klintonun dövründə yenidən münaqiĢənin həllinə cəhdlər edilmiĢ, tərəflərin 

görüĢləri həm 1998-ci il ―Wye River‖ Orta ġərq zirvəsində, həm də 2000-ci il Kemp Devid zirvəsində 

baĢ tutmuĢdur. 

Bütün dünyanı sarsan 2001-ci il hadisələri, əlbəttə, Orta ġərq və Fələstin-Ġsrail münaqiĢəsindən də 

yan keçmədi. Ġsrailin fikrincə artıq terrorist Həmas qruplaĢması və ümumilikdə Fələstin radikal islam 

düĢməni ABġ-ın da düĢməninə çevrildi. 2003-cü ildə amerikan ordusunun Ġraqa müdaxiləsi də Ġsrailin 

bölgədə daha rahat hərəkəti üçün mühüm rol oynadı. Ġsrailin amansız düĢməni Səddam Hüseyn aradan 

qaldırılmıĢ, sıranın onlara gələcəyindən ehtiyat edən Suriya və Ġran Ġsrailin varlığını qəbul etmiĢdilər. 

ABġ-ın Ġsrailin yanında yer aldığının digər bir bariz nümunəsi Mavi Mərmərə hadisəsidir. 2010-cu 

ildə Qəzzaya yardım aparan türk gəmisi beynəlxalq sularda ―bütün xəbərdarlıqlara baxmayaraq Ġsrailin 

daxili sularına girilməsi‖ adı altında Ġsrail tərəfindən vurulur. Amerika hər bir ölkənin müdafiə məqsədli 

belə bir hüququ olduğunu bəyan edərək hücuma haqq qazandırdı, halbuki ölənlərdən biri elə amerikan 

vətəndaĢı idi. 

Hazırkı vəziyyətə diqqət yetirsək görərik ki, ABġ prezidenti Donald Tramp 21 yanvar 2017-ci il 

hakimiyyətə gəldiyi tarixdən bəri sanki Ġsrail-Fələstin probleminin həlli yollarını bağlayaraq Ġsrailin 

istəklərini bir-bir yerinə yetirir. Öz seçki kampaniyası elə yəhudilərin mənafeyi üzərində quraraq 

lobbinin dəstəyini qazanan Tramp seçildikdən dərhal sonra Ġsrail yönümlü siyasət aparacağının 

siqnallarını vernəyə baĢladı. Ondan əvvəlki prezident Barak Obamanın əksinə həll axtarıĢından tamamilə 

uzaq, açıq-aĢkar yəhudilərin yanında yer alaraq bu münaqiĢədə ABġ-ın vasitəçiliyinə son verdi. 

Trampın Ġsrail-Fələstin müharibəsində hansı yolla gedəcəyini hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdə 

müəyyənləĢdirmək mümkün idi. Onun  komandasında yer alanlara diqqətlə nəzər salsan kimi idarəetmə 

trayektoriyası bəlli olurdu. Heyətə baxdıqda Fələstin və Ġsrail məsələsində bu iĢlə məĢğul olanların 

çoxunun yəhudi  və Ġsrail tərəfdarı olduğunu görməmək mümkün deyildi. 

MünaqiĢənin həlli kimi ―ikili dövlət‖ planı da Trampın gəliĢi ilə geridə qaldı. Hər nə qədər o,  2017-

ci il fevral ayına qədər iki dövlət həll yolunu qəbul edəcəyini bildirsə də, Ġsrailin buna yaxın durmaması 

səbəbindən bir daha Ağ Ev tərəfindən buna dair hər hansı bəyanat səsləndirilmədi. Yeni prezidentin 

seçilməsi ardından iĢğal altındakı Qərbi ġeria və ġərqi Qüdsdə illeqal yəhudi yaĢayıĢ məskənlərinin 

geniĢlənməsi və yenilərinin inĢası sürətləndi. 

ABġ prezidenti D.Trump 6 dekabr 2017-ci ildə ―Qüdsü rəsmi olaraq Ġsrailin paytaxtı kimi tanımaq 

vaxtı gəlmiĢdir. Tel-Əvivdəki səfirliyimizi Qüdsə köçürmək təlimatı vermiĢəm.‖ bəyanatı ilə dünyanı bir 

daha təəccübləndirdi. Konqres 1995-ci ildə Qüdsü Ġsrailin paytaxtı olaraq tanıyan qanunu qəbul etmiĢ, 

amma ölkənin maraqlarını əsas gətirərək səfirliyi Tel-Əvivdə açmıĢdır. O tarixdən etibarən Amerika 
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prezidentləri qanunda bununla bağlı maddəni istifadə edərək hər 6 aydan bir qərarı təxirə salırdılar. Seçki 

kampaniyası zamanı səfirliyi köçürəcəyi ilə bağlı söz verən Trump seçildikdən sonra iyun ayına qədər 2 

dəfə bu qərarı gecikdirmiĢdi. Həmin dönəmdə o, bir Ġsrail qəzetinə verdiyi müsahibədə ―Mən verdiyim 

sözdən imtina edən biri deyiləm‖ deyib 2017-ci il dekabr ayında Qüdsü Ġsrailin paytaxtı olaraq tanıdı. 

Bu bəyanatdan sonra Qərbi ġeria, ġərqi Qüds və Qəzza sərhədlərində baĢ verən çıxıĢlarda Ġsrail 

qüvvələri azı 16 fələstinlini öldürdü, yüzlərlə insan yaralandı. 

Ġsrailin yaranmasının 70-ci il dönümündə, yəni 14 mayda  ABġ-ın Tel-Əvivdəki səfirliyi mərasimlə 

iĢğal altındakı Qüdsə köçürüldü. 

Trump rəhbərliyi bütün bunları həyata keçirərkən Fələstinə də bir tərəfdən maliyyə Ģantajı tətbiq 

etməyə baĢladı. ABġ Xarici ĠĢlər Nazirliyi 31 avqustda BirləĢmiĢ Millətlər Yaxın ġərq Fələstin 

Qaçqınlarına Yardım Agentliyinə yardımı tamamilə dayandıracağını elan etdi. Bu açıqlamadan bir qədər 

sonra ABġ iĢğal altındakı ġərqi Qüdsdə fələstinlilərə xidmət göstərən xəstəxanalara ayırdığı 20 milyon 

dollardan çox yardımı da kəsməyə dair qərar aldı. 

Keçdiyimiz mart ayında Trump daha bir sərt qərar qəbul edərək 1967-ci ildən bəri iĢğal altında olan 

Suriyanın Holan yüksəklikləri üzərində Ġsrailin hakimiyyətini tanımaqla həm bir daha Ġsrailin yanında 

yer aldığını göstərdi, həm də Suriya və Ġsrail arasında danıĢıqları daha da çıxılmaz vəziyyətə saldı. 

ABġ-ın Fələstinlə bağlı bəlli bir siyasəti mövcud deyildir. 1967-ci il sərhədlərinə qayıdılması, 

yəhudi məskunlaĢmasının məhdudlaĢdırılması, fələstinli qaçqınların öz ölkələrinə geri qayıtması və iki 

dövlətli həll məsələləri dilə gətirilmiĢ, ancaq Ġsrailin bu barədəki uzlaĢmaz mövqeyi nəticəsində konkret 

bir Ģey edilməmiĢdir. 1974-cü ilə qədər Ġordaniya əsas tərəf kimi diqqətə alınsa da, ərəb ölkələrinin 

Fələstinin tək rəsmi təmsilçisinin FAT olduğunu qərara alması ilə istənməyərək olsa da, FAT-la 

danıĢıqlar aparılmıĢdır.(6, s. 87) 1974-cü ildə Arafat bütün əngəllərə baxmayaraq BMT BaĢ 

Assembleyasında çıxıĢ etmiĢ və ardınca təĢkilatda müĢahidəçi statusu almıĢdır. 1975-ci ildə BMT-nin 

sionizmin irqçilik olduğunu qəbul etməsi FAT-ın ilk diplomatik qələbəsi sayıla bilər. Ancaq 1979-cu 

ildə Misir və Ġsrail arasında imzalanan Kemp Devid saziĢi fələstinlilər üçün Ģəraitin daha da 

çətinləĢməsinə səbəb oldu. Cənub cəbhəsi bağlanan fələstinlilər Ġsrailin Liviya və Holan təpələrinin 

iĢğalı ilə tamamən izolyasiya olmuĢdur. FAT Ġordaniya və Liviyadan ayrılmaq məcburiyyətində qalmıĢ, 

Tunisdə yerləĢən qərargahın Fələstin xalqı ilə əlaqəsi kəsilmiĢdir. 

1987-ci ildə Birinci Ġntifada ilə FAT təkrar səhnəyə çıxır və Ġordaniyanın 1988-ci ildə Fələstin 

üzərindəki bütün tələblərindən əl çəkdiyini açıqladıqdan sonra, 15 noyabr 1988-ci ildə Arafat tərəfindən 

Əlcəzairdə Fələstin dövlətinin qurulduğu elan edilir. ABġ-la FAT arasında gedən danıĢıqlar nəticəsində 

ABġ-ın onu tanıması qarĢılığında Amerikanın tələblərinin qəbul ediləcəyi bildirilir. Tərəflər arasında 

qurulan əlaqələr I Körfəz  SavaĢında Arafatın Səddamı dəstəkləməsi səbəbilə yenidən qopur. Amma 

savaĢdan sonra ABġ bölgədəki itirilmiĢ nüfuzunu biraz düzəltmək məqsədilə Ġsrail və Arafatın 

liderliyindəki FAT arasında yenidən barıĢ görüĢmələri baĢladılır. Müzakirələrin sonunda Oslo anlaĢması 

qəbul edilir, lakin 1995-ci il Rabinin öldürülməsi səbəbindən tam Ģəkildə həyata keçirilmir. (7, s. 614) 

1993-2000-ci illər arasındakı Klinton dönəmi bəlkə də Ġsrail-Fələstin problemində ABġ-ın həll üçün 

ən əzmli və həvəsli olduğu dönəmdir. Klinton bu mövzunu Ģəxsi məsələ halına gətirmiĢ və öz 

hakimiyyəti dövründə həll olunması üçün çox cəhd göstərmiĢdir. (8, s. 109) Əvvəldə qeyd etdiyimiz 

―Wye River‖ və Kemp Devid zirvələri tərəfləri bir araya gətirərək münaqiĢənin həllinə təkan vermiĢdir, 

ancaq 11 sentyabr hadisələri ABġ-ın yönünü tamamilə dəyiĢmiĢdir. 

Göründüyü kimi ABġ Ġsrailə qarĢı apardığı yumĢaq siyasətin əksinə Fələstinə olduqca sərt bir 

davranıĢ sərgiləyir. Qismən demokratların olduğu zamanlarda yumuĢama görünsə də, ümumi dövlət 

siyasətlərində dəyiĢiklik olmamıĢdır. Xüsusilə BuĢ dönəmində ABġ tam da Ġsrailin arzuladığı siyasət 

izləyərək yəhudiləri qeyd-Ģərtsiz müdafiə edərək demək olar ki, bütün Orta ġərq xalqlarını qarĢısına 

almıĢdır. Onsuz da Ġraqın iĢğalı ilə bölgə xalqları nəznində o qədər də ürəkaçan olmayan imici olduqca 

zədələnmiĢdir. 
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Ġsrailin qurulduğu 1948-ci ildən bəri açıq Ģəkildə ABġ tərəfindən dəstəklənməsinin arxasında onun 

çox kritik və strateji bir bölgədə olması danılmaz bir faktdır. Dünya enerji yollarının ürəyi sayıla biləcək 

Orta ġərqdə ABġ fəaliyyətlərini dəstəkləyəcək və lazım gələrsə bunun üçün savaĢa biləcək Ġsrailin 

varlığı Ağ Evin iĢinə gəlir. 1973 və ardından 1980-ci illərdə ərəb ölkələrinin tətbiq etdiyi embarqodan 

sonra bölgənin nəzarət altında saxlanaraq enerji təminatında yaĢana biləcək risk faktorunu ortadan 

qaldırmağa hədəflənən ABġ üçün bölgədə birbaĢa və ya dolayı olaraq mövcudluğunu saxlamaq həyati 

bir məsələ halına gəlmiĢdir.(9, s. 167) Bu hər nə qədər Amerikanın iĢinə gəlsə də, Ġsrail bundan özünə 

pay çıxarmaqda digər faktorlarla birlikdə strateji mövqeyini davamlı istifadə etməkdədir. Ümumilikdə 

hər iki tərəfin də bir-birindən faydalandığını demək mümkündür. 

ABġ 2001-ci ildən sonra təhlükəsizliyinə yeni təhdidlərin dünyanın geridə qalmıĢ bölgələri, xüsusilə 

Orta ġərqdən qaynaqlandığı hesab edir. 

ABġ cəmiyyətində çox təsirli olan din faktorundan ölkənin daxili və xarici siyasətinin heç 

təsirlənməməsi düĢünülə bilməz. Yəhudilər  Amerikadakı üçüncü böyük dini icmadır və ümumi əhalinin 

3-4%-ni təĢkil edir.(10, s. 23) Bu, təxminən 5-6 milyon insanı əhatə edərək ABġ idarəetməsindəki 

təsirləri əhali sayı ilə müqayisə olunmayacaq qədər çoxdur. 

Əslində ABġ-da heç bir xarici siyasi qərar dini səbəblə alınmır, ancaq xarici siyasətdə ikinci dərəcəli 

təsirli olan bu dini qruplar xüsusilə özləri ilə eyni dəyərləri bölüĢən dövlətlərə və xalqlara qarĢı ABġ 

siyasətinə söz keçirə bilirlər. Bunun da ən bariz nümunəsi yəhudi lobbisidir. 

Ġsrail lobbisinin ABġ siyasi sistemini yönləndirə biləcək gücü olmasaydı, bügunkü dəstək siyasəti 

mümkün olmaya bilərdi. Yəhudi lobbisi bu dəstəyi almaq üçün həm senat və hökümətə təzyiq göstərir, 

həm də ABġ xalqına Ġsrailin Fələstin problemində haqlı olduğunu izah edərək burada yəhudi yönümlü 

siyasət formalaĢdırır, ola biləcək tənqidlərin qarĢısını alır. 
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AZƏRBAYCANIN ENERJĠ SĠYASƏTĠNĠN CƏNUBĠ QAFQAZ REGĠONU VƏ 

AVROPANIN ENERJĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNĠN TƏMĠNATINDA ROLU 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının müstəqillik əldə etməsindən sonra apardığı enerji 

siyasəti, XX əsrin 90-cı illərində ölkə iqtisadiyyatının bərpası və inkişafı üçün xarici dövlətlərlə, 

xüsusilə Cənubi Qafqaz  Regionu və Avropa dövlətləri ilə enerji sahəsindəki əməkdaşlığından, 

həmçinin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və Rusiya amilinin Avropa regionunun 

enerji sektoruna təsirinin azaldılmasında Azərbaycanın rolundan bəhs olunub. 
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THE ROLE OF THE ENERGY POLICY OF AZERBAIJAN IN THE PROVISION  

OF ENERGY SECURITY OF SOUTH CAUCASIAN REGION AND EUROPE 

In the article it is mentioned about the energy policy pursued by the Republic of Azerbaijan after 

gaining independence, the cooperation with foreign states, especially, Southern Caucasian Region 

and European states in the energy sector for the recovery and development of the economy in the 

90s of twentieth century, as well as the provision of energy security of Europe and the role of Azer-

baijan in the reduction of influence of the factor of Russia in the energy sector of Europe. Key 
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РОЛЬ ЕНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА  

В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО КАВКАЗА И В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ 

В статье идет речь о том что, Азербайджанская Республика после обретения незави-

симости, в 90-е годы ХХ века для восстановления и развития экономики страны сотрудни-

чал с зарубежными государствами, в частности в энергетической сфере с регионом Южно-

го Кавказа и странами Европы, а также о роли Азербайджана в обеспечении энергетиче-

ской безопасности Европы и в сокращении влияния Российского фактора в энергетический 

сектор Европы. 

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, Контракт века, Энергетическая без-

опасность, Баку-Тбилиси-Джейхан, Южно-Кавказский трубопровод, Трансанотолийский 
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Bugün Azərbaycan Respublikası öz enerji tələbatını daxili imkanları hesabına tam olaraq 

ödəyir.Bunun məntiqi gediĢatı olaraq Azərbaycanın enerji məkanında rolu getdikcə artır və bir çox 
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iri  dövlətlər Azərbaycanın enerji siyasətindən faydalanmağa çalıĢırlar. 

Müstəqilliyin ilk illərində vəziyyətin çətinliyi Azərbaycanın enerji siyasətinə də öz mənfi 

təsirlərini göstərmiĢdir.Lakin ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən Azərbaycan 

Respublikasının siyasi hakimiyyətinə qayıtması ilə enerji sahəsində canlanma baĢ verdi (7) . 

Keçən əsrin sonlarında mövcud vəziyyət daxilində Azərbaycanın qarĢısında duran əsas 

prioritetlərindən biri də energetika sahəsində dünyanın qabaqcıl ölkələri ilə birlikdə qarĢılıqlı 

əlaqələrin qurulması və enerji məkanında qabaqcıl yerləri tutmaqdan ibarət idi.Bunu Ģərtləndirən 

amilllər var idi: 

-Birincisi, həmin illərdə neft sektorunun inkiĢafı üçün müasir texnologiyaların çatıĢmazlığı 

vacib problemlərdən idi.Qabaqcıl dövlətlərlə əlaqələrin qurulması bu problemin qismən həlli idi; 

-Ġkincisi, hal-hazırda da davam edən Azərbaycan-Ermənistan münaqiĢəsinin və Xəzərin hüquqi 

statusu baxımından xarici dövlətlərlə iqtisadi, siyasi və enerji münasibətləri bu sahədə Azərbaycanın 

dəstək qazanması demək idi; 

-Üçüncüsü, aparıcı dövlətlərlə münasibətlərin qurulması Azərbaycanın beynəlxalq təhlükəsizlik 

və iqtisadi əməkdaĢlıq sisteminə inteqrasiya etməsinə zəmin yaradacaqdır. 

Aparıcı dövlətlərlə əməkdaĢlığın qurulması Azərbaycan üçün müsbət rol oynadığı kimi eyni 

zamanda da Azərbaycanla əlaqə qurmaq istəyən ölkələr də yaxĢı bilirdilər ki,Azərbaycan Cənubi 

Qafqaz-Xəzər regionunun aparıcı dövlətidir.Həmçinin, həmin dövlətlərin Azərbaycanla enerji 

əməkdaĢlığı qurmaqda özlərinin geosiyasi, geoiqtisadi maraqları vardır.Qərb dövlətləri üçün 

Azərbaycan, Rusiya və Ġranı adlamaqla Xəzər hövzəsi və Mərkəzi Asiya ilə körpü rolunu oynayır. 

Bu kimi amilllərdən irəli gələrək 1994-cü ilin sentyabrın 20-də Bakıda "Xəzər dənizinin Azərbaycan 

sektorunda "Azəri", "Çıraq" yataqlarının dərinlikdə yerləĢən hissəsinin birgə iĢlənməsi və hasil 

olunan neftin pay Ģəklində bölüĢdürülməsi" haqqında dünyanın 11 ən iri neft Ģirkəti ilə müqavilə 

bağlanmıĢdır.‖Əsrin müqaviləsi‖ndə dünyanın 8 ölkəsinin (Azərbaycan, ABġ, Böyük Britaniya, 

Rusiya, Türkiyə, Norveç, Yaponiya və Səudiyyə Ərəbistanı) 13 ən məĢhur neft Ģirkəti (Amoco, BP, 

McDermott, UNOCAL, ARDNġ, Lukoil, Statoil, Exxon, Türkiyə Petrolları, Pennzoil, ITOCHU, 

Ramco, Delta) iĢtirak etmiĢdir. Bu müqavilədə Böyük Britaniyanın ―British Petroleum‖ (qoyulacaq 

investisiyanın 17,12 %) və ―Ramco‖ (2,08 %), ABġ-ın ―Amoco‖ (17,01 %), ―UNOCAL‖ (11,2 %), 

―Penzzoil‖  (9,81 %), ―McDermott‖ (2,45%), Rusiyanın ―Lukoil‖ (10,0 %), Norveçin ―Statoil‖ (8,56 

%), Türkiyənin ―Türk petrolları Ģirkəti‖nin (1,75 %) və Azərbaycan Neft ġirkətinin isə 20 %  payı 

var idi.Bununla da "Yeni neft strategiyası" uğurla həyata keçirilməyə baĢlandı.―Əsrin müqaviləsi‖ 

imzalandıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat ġirkəti yaradıldı və təsdiq olunmuĢ 

proqram üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft ġirkəti (ARDNġ) ilə birlikdə iĢlərə 

baĢladılar.‖Əsrin müqaviləsi‖  Xəzər hövzəsində həm karbohidrogen ehtiyatlarının miqdarına görə, 

həm də qoyulan investisiyaların miqdarına görə dünyanın qabaqcıl müqavilələri arasında yer 

tutmuĢdur (3, s. 5) . 

Azərbaycan neftinin Avropa bazarlarına maneəsiz nəqli məsələsi həmin neftin çıxarılması qədər 

vacib iqtisadi, siyasi və qlobal əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir.1997-ci il fevralın 16-da 

Bakıda Azərbaycan hökuməti, ABƏġ-in rəhbəri və ARDNġ ilə Rusiyanın ―Transneft‖ Ģirkəti 

arasında tərəflərin öhdəliklərini konkretləĢdirən bir sıra saziĢlər imzalanır.O cümlədən həmin 

sənədlər arasında ―Azərbaycandan çıxarılacaq ilkin neftin Rusiya ərazisi vasitəsilə nəqli 

haqqında‖saziĢ və ―QarĢılıqlı anlaĢma haqqında memorandum‖ da imzalanır.Lakin bu hələ nəzərdə 

tutulan əsas iĢin baĢlanğıcı idi, əsas kəmər məsələsi isə hələ də açıq qalırdı. 

1997-ci il noyabrın 12-də ilk neftin dünya bazarına çıxarılması Azərbaycanın neft siyasətin 

mühüm qələbəsi idi.Bakı-Novorossiyski kəmərinin iĢə salınması və Azərbaycan neftinin bu 

marĢrutla ixracı Rusiya ilə münasibətlərə müsbət təsir etdi və bu ölkə ilə ənənəvi əməkdaĢlığı 

qoruyub saxlamağa kömək etdi. 

https://az.wikipedia.org/wiki/1994
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/ARDN%C5%9E
https://az.wikipedia.org/wiki/BP
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramco&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Amoco
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=UNOCAL&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Penzzoil&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=McDermott&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/LUKoyl
https://az.wikipedia.org/wiki/Statoil
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Xəzər neftinin Qərbə nəqlinin ikinci kəməri Bakı-Supsa oldu.Bu kəmər ilk növbədə neft 

ixracında alternativliyi təmin etmək və Rusiyadan tam asılılığı aradan qaldırmaqla yanaĢı, həm də 

Gürcüstanın dövlət müstəqilliyinə, iqtisadi vəziyyətinin yaxĢılaĢmasına, inkiĢaf etməsinə 

Azərbaycanın verdiyi dəstək idi.Bir müddət bu kəmərin davamı olaraq Supsa-Odessa-Brodı 

kəmərinin iĢə düĢməsi və Xəzər neftinin qərbə daĢınmasında iĢtirakı ilə bağlı Ukrayna, PolĢa və 

Ruminiya ciddi fəaliyyət göstərmiĢdir. 

Odessa-Brodı kəməri ideyası hələ 1993-cü ildə meydana gəlib.Həmin dövrdə Rusiyadan enerji 

asılılığını aradan qaldırmağın yollarını axtaran rəsmi Kiyev alternativ variant kimi Xəzər regionu 

ölkələrinə öz neftinin ġərqi və Mərkəzi Avropaya nəqlinin yeni marĢrutunu təklif etməyə 

baĢlayır.Layihə Ukraynanın Rusiyadan enerji asılılığını aradan qaldırılması ilə yanaĢı, həm də bu 

ölkənin regionda  enerji resurslarının tranzitində transmilli rolunun artırılmasına yönəlib.1996-cı ildə 

tikintisinə baĢlanılan Odessa-Brodı kəməri 2001-ci ilin sonunda təhvil verilib.Lakin kəmərin strateji 

əhəmiyyət daĢıması üçün onun PolĢanın Qdansk Ģəhərinədək davam etməsi vacib idi.Bununla kəmər 

enerji daĢıyıcılarının ġərqi Avropaya, oradan isə Qərb ölkələrinə nəqli üçün strateji dəhlizə çevrilə 

bilərdi.Rəsmi Kiyev bu layihənin reallaĢmasında Qərbin də dəstəyini qazanıb.Kəmərin çəkilməsini 

dəstəkləyən qurumlar sırasında Avropa Ġttifaqı da var idi.2002-ci ilin sentyabrında Avropa 

Komissiyasının vitse-prezidenti Loyola de Palasio Odessa-Brodı kəmərini ―Avropa layihəsi‖ 

adlandıraraq bildirib ki, Avropa Ġttifaqına üzv olmaq istəyən ölkə, ilk növbədə, özünün enerji 

təhlükəsizliyini təmin etməlidir. 

Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankının prezidenti Can Lemyer isə bəyan edib ki, bank 

Odessa-Brodının PolĢanın Qdansk Ģəhərinədək çəkilməsini maliyyələĢdirməyə hazırdır.2003-cü ilin 

mayın 13-də isə Avropa Ġttifaqı Odessa-Brodı kəmərini Avropanın prioritet neft-nəqliyyat layihələri 

sırasına daxil edib.Lakin Odessa-Brodı-Qdansk layihəsinin baĢ tutması, əsasən, Azərbaycan və 

Qazaxıstandan asılıdır.Çünki bu kəmər yalnız Xəzər neftini dünya bazarına çıxaracağı təqdirdə 

strateji əhəmiyyətə malik olacaqdır.Bu səbəbə görə, rəsmi Kiyev son illər Azərbaycan və 

Qazaxıstanın loyal münasibətini təmin etmək üçün diplomatik addımlar atır.2004-cü ildə Ukrayna 

Azərbaycan və Qazaxıstan rəhbərliyinə müraciət edərək, Xəzər neftinin Avropaya həm də bu 

marĢrutla nəqlinə dəstək verməyə çağırıb.Lakin Azərbaycan prioriteti Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas 

Ġxrac Kəmərinə verməsindən sonra Odessa-Brodı-Qdansk layihəsinin taleyi müəyyən qədər sual 

altına alındı.2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının BaĢ naziri Artur Rasizadənin Kiyevə səfəri 

zamanı Azərbaycanla Ukrayna arasında Odessa-Brodı kəmərinin PolĢayadək çəkilməsində birgə 

iĢtiraka dair ilkin razılığa gəlinsə də, bu razılıq Ģərti xarakter daĢıyırdı.Təbii ki, bu məsələdə rəsmi 

Bakı Azərbaycan neftini Mərkəzi və ġərqi Avropa bazarına çıxarmaqda maraqlıdır.Lakin bu 

məsələyə yanaĢma yalnız rəsmi Bakıdan asılı deyil.Çünki Azərbaycanda neft çıxaran Ģirkətlərin 

əksəriyyəti xarici Ģirkətlərdir və bu məsələdə onların da mövqeyi vacibdir.Qərb Ģirkətləri üçün 

Odessa-Brodı layihəsi hələlik cəlbedici görünmür.Lakin hesab etmək olar ki, rəsmi Bakı enerji 

daĢıyıcılarının nəqli üçün alternativ və etibarlı nəqliyyat dəhlizlərində maraqlı olduğundan, 

OdessaBrodı-Qdansk kəməri layihəsi yaxın gələcək üçün aktuallığını saxlayır. 

Azərbaycanın yeni neft strategiyasının reallaĢması, Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarının 

dünya bazarlarına sərbəst və maneəsiz çıxarılması üçün bu iki kəmərin yetərli olmaması, Rusiya və 

Ġranın təzyiqlərinə baxmayaraq, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri ideyası gündəmə 

gətirildi.ABġ və Qərb ölkələri Xəzər neftinin dünya enerji bazarlarına çıxarılmasının taleyini Rusiya 

və Ġrana etibar etmək istəmirdilər. Xəzər bölgəsindəki proseslər heç də karbohidrogen yataqlarının 

istismarı və sektor problemi ilə məhdudlaĢmır.Burada, bölgəyə strateji təsir məsələləri, neft 

kəmərləri və onların təhlükəsizliyi, xarici aləmin iqtisadi və geosiyasi maraqları ilə 

toqquĢur.Əvvəldə də qeyd edildiyi kimi, Xəzər bölgəsinə maraq göstərən dövlətlər sırasında ən fəalı 

Qərb dövlətləri və Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarıdır.ABġ Dövlət Departamenti ―Xəzər hövzəsinin 
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Enerji ĠnkiĢafı‖ adlı hesabatında: ―ABġ-ın bu bölgədəki siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də 

―Xəzər hövzəsi ölkələrinin müstəqilliyi və suverenliyidir‖ deyə bildirmiĢdir..Burada əsas diqqət 

ediləcək məqam Rusiya ərazisindən keçən neft kəmərindən asılılığın aradan qaldırılmasıdır.Siyasi 

problemlərdən baĢqa, bu asılılıq Rusiyaya kəmərdən istifadə haqqını fövqəladə dərəcədə yüksəltmək 

imkanı verir.Məsələnin həlli üçün fərqli və alternativ enerji-ixrac yollarının olması zəruridir.Bu 

məntiqə uyğun olaraq Ġrandan keçəcək neft kəmərinə etibar məsələsi ortaya çıxdığından Bakı-

TbilisiCeyhan ideyası dəstəklənir.Beləliklə, ABġ və Qərb ölkələri bu ideyanı dəstəklədilər və 

Azərbaycan Bakı-Ceyhan layihəsinin icrasına baĢladı.Bu həm də Azərbaycanın qardaĢ Türkiyəyə 

böyük etimadı və dəstəyinin göstəricisi idi.Uzunluğu 1760 km, buraxılıĢ gücü ildə 50 milyon ton 

olan Bakı-TbilisiCeyhan kəmərinin tikintisi təqribən 3,95 milyard dollara baĢa gəlir.Ġlk dəfə bu 

kəmərin əsas ixrac kəməri kimi çəkiləcəyini tam müəyyənləĢməsi 26 aprel 1998-ci ildə Azərbaycan, 

Gürcüstan və Türkiyə prezidentlərinin Trabzon görüĢündə məlum oldu.Hər üç prezident aydın 

Ģəkildə bildirmiĢdilər ki, əsas ixrac kəməri Bakı-Tbilisi-Ceyhan olmalıdır və bununla da kəmərin 

reallaĢdırılmasının siyasi qərarı verilmiĢ oldu.1998-ci ilin oktyabrın 29-da Ankarada Azərbaycan, 

Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəskistan prezidentləri və ABġ-ın energetika naziri tərəfindən 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan marĢrutu ilə Əsas Ġxrac Kəmərinin çəkilməsini müdafiə edən Ankara 

bəyannaməsinin imzalanması ilə bu razılaĢmanın ilkin razılaĢması əldə olunmuĢdur.Bütün bu 

razılaĢmaların nəticəsi olaraq 1999-cu il noyabrın18-də Ġstanbulda keçirilən ATƏT-in zirvə 

toplantısının gediĢində Ġstanbulda xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan Respublikası və 

Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsi ilə nəql 

edilməsinə dair saziĢ imzalandı.SaziĢ H.Əliyev, E.ġevardnadze və S.Dəmirəl arasında 

imzalanmıĢdır.Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsini dəstəkləmək, Qazaxıstan və Türkmənistanı bu 

layihəyə cəlb etmək üçün ABġ-ın Ģahidliyi ilə Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan və 

Türkmənistan arasında Ġstanbul bəyannaməsi imzalandı.Bu prosesin məntiqi davamı kimi 2002-ci 

ilin sentyabrın 18-də Səngəçalda Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin təməli atılmıĢdır.Mərasimdə 3 

dövlət baĢçısı- Azərbaycan Prezidenti H.Əliyev, Gürcüstan Prezidenti E.ġevardnadze və Türkiyə 

Prezidenti Ə.N.Sezər və ABġ-ın Xəzər məsələləri üzrə nümayəndəsi S.Mənn iĢtirak 

etmiĢlər.BakıTbilisi-Ceyhan kəməri 2003-cü ilin ikinci rübündən 2005-ci ilin aprel ayına qədər inĢa 

edilmiĢdir. 

BTC-nin Azərbaycan hissəsinin Gürcüstan hissəsi ilə birləĢdirilməsi 2004-cü ilin oktyabr ayında 

baĢ tutdu.BTC-nin boru kəmərlərinin neftlə doldurulmasına 2005-ci il mayın 6-da 

baĢlanılmıĢdır.2006-cı il mayın 28-də Azərbaycan nefti Ceyhan limanına çatdı və iyulun 4-də neftlə 

yüklənmiĢ ilk tanker buradan yola salındı.2006-cı il iyulun 13-də Türkiyənin Ceyhan Ģəhərində XXI 

əsrin ən böyük enerji layihəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin açılıĢı oldu (6) .  

Layihənin operatoru British Petroleum (BP) Ģirkəti idi.Kəmərin tikintisi və istismarı üçün yaradılmıĢ 

BTC Ko. ġirkətinin səhmdarları BP (30,1 %), ARDNġ (25 %), ġevron (8,9 %), Statoyl (8,71 %), 

TPAO (6,53 %), ENĠ (5 %), Total (5 %), Ġtoçu (3,4 %), ĠNPEX (2,5 %), Konoko Fillips (2,5 %) və 

Amerada Hess (2,36 %) Ģirkətləridir (11) . 

Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləĢən 

―ġahdəniz‖ yatağından çıxarılan qazın Gürcüstan və Türkiyəyə nəqli üçün inĢa 

edilmiĢdir.Kəmərin uzunluğu 980 kilometrdir.Boru ildə 20 milyard kubmetrədək ötürmə gücünə 

malikdir. 

―Yeni neft strategiyası‖nın uğurla həyata keçirilməsi, neft sənayesinə geniĢ sərmayə qoyuluĢu, 

neft əməliyyatlarında müasir texnika və texnologiyaların tətbiqi nəticəsində 1999-cu ildə nəhəng 

―ġahdəniz‖ qaz-kondensat yatağı aĢkar edildi.ġahdəniz yatağının səhmdarları ARDNġ (10 %), 

Statoyl (25,5 %), BP (25,5 %), TotalFinaElf (10 %), LukAcip (10 %), OLĠK (10 %), TPAO (9 %) 

Ģirkətləridir.‖ġahdəniz‖ qaz-kondensat yatağının aĢkar edilməsi ilə əlaqədar XXI əsrdə 
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Azərbaycanda qaz sənayesinin inkiĢafına və Azərbaycanı neftlə yanaĢı qaz ixrac edən ölkəyə 

çevrilməsinə zəmin yaradıldı.2001-ci ilin martın 12-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 

Türkiyəyə rəmi səfəri zamanı ―Azərbaycanın təbii qazının Türkiyə Respublikasına tədarük 

edilməsinə dair Azərbaycan və Türkiyə Respublikaları arasında təbii qazın satıĢı və alıĢı‖ haqqında 

müqavilə imzalanmıĢdır.2001-ci il sentyabrın 29-da Gürcüstan Respublikasının prezidenti Eduard 

ġevardnadzenin Bakıya səfəri zamanı ―Təbii qazın Gürcüstan Respublikası ərazisindən tranziti, nəql 

edilməsi və satıĢına dair Azərbaycan və Gürcüstan Respublikaları arasında saziĢ‖ 

imzalanmıĢdır.2007-ci il iyulun 3-də Xəzərin Azərbaycan sektorundakı ―ġahdəniz‖ qaz-kondensat 

yatağından hasil edilən təbii qaz BakıTbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri ilə Türkiyə qaz kəmərləri 

sisteminə daxil oldu (6) . 

Bütövlükdə boru kəmərinin tikintisinə və istismar əməliyyatlarına Cənubi Qafqaz Boru Kəməri 

ġirkəti cavabdehdir.Bu, 7 səhmdarın yaratdığı və ən iri səhmdarlar olan BP ilə Statoylun 

əməliyyatçılıq etdiyi korporasiya kimi qeyd olunmuĢ birgə müəssisə Ģirkətidir. 

CQBK-nin geniĢləndirilməsi ġahdəniz qaz yatağının tammiqyaslı iĢlənməsi prosesinin bir 

hissəsidir.Azərbaycanda yeni kəmərin çəkilməsi və Gürcüstanda iki kompressor stansiyanın inĢası 

bu geniĢlənmə layihəsinə daxildir.Gürcüstan və Türkiyə sərhədində bu kəmər TANAP sisteminə 

qoĢularaq qazı Türkiyə və Avropaya çatdıracaqdır.Yeni boru kəməri 2018-ci ilin 30 iyun tarixində 

fəaliyyətə baĢlamıĢdır (9) . 

Azərbaycan Respublikası ilə Avropa ölkələrinin enerji sektorunda əlaqələri kifayət qədər geniĢ 

olmaqla bir çox sahələri əhatə edir.Bu əməkdaĢlıq çərçivəsində neft sektoru baĢlıca üstün mövqeyə 

malikdir.Bunu Azərbaycanın enerji diplomatiyasının uğuru kimi qiymətləndirmək 

olar.Azərbaycanın atdığı strateji addımlar sübut etdi ki, Azərbaycanın Avropanın enerji 

təhlükəsizliyinin təminatında xüsusi rolu var.Bunu sübutu kimi 1995-1997-ci illərdə Avropanın 

Azərbaycana etdikləri iki milyard dollar investisiyanın 99 faizi neft sektoruna yönəlmiĢdir.Diqqəti 

çəkən digər bir məqam da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Avropanın dəstəklədiyi layihələrdə öz 

maraqlarını açıq Ģəkildə ifadə edə bilib.Bu nöqteyi-nəzərdən demək olar ki, 2006-cı ilin yanvar 

ayında yaĢanan qaz böhranından dərhal sonra Avropa Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaĢlığa 

xüsusi diqqət ayırmağa baĢladı.Bir qədər sonra isə, 2006-cı ilin noyabr ayında Azərbaycan 

Prezidenti Ġlham Əliyevin Brüsselə səfəri zamanı Avropa Birliyi ilə Azərbaycan Respublikası 

arasında enerji sektorunda strateji tərəfdaĢlıq haqqında anlaĢma memorandumu imzalandı.Beləliklə, 

Avropa anladı ki, enerji sahəsində Rusiya asılılığından xilas olmanın yolu Azərbaycanla 

əməkdaĢlıqdan keçir.Bu baxımdan Azərbaycana səfər etmiĢ Moldavanın BaĢ Naziri Vladimir Filatin 

qeyd etmiĢdir ki, Moldovanın Azərbaycanın Avropa ölkələrinə enerji resurslarının ixracatçısı kimi 

rolu artmaqdadır və istənilən Avropa ölkəsi kimi öz enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında 

maraqlıdır (10) . 

Son dövrlərdə Azərbaycanla əməkdaĢlıq etmək istəyən ölkələrin sayı artmaqdadır.Xüsusilə, 

PolĢa, Rumıniya, Ukrayna, Litva və digər Baltikyanı dövlətlərin rəhbərlərinin Azərbaycana səfərləri 

diqqət mərkəzindədir.Aparılan müzakirələrin mərkəzində isə Avropanın enerji təhlükəsizliyi 

dayanır.  Avropa ilə enerji sahəsində əməkdaĢlıqdan danıĢdıqda ―Nabukko‖ layihəsini də xüsusi 

qeyd etməliyik.Avropanın qaz təhcizatının yaxĢılaĢdırılması, alternativ mənbə rolunu daĢıyan 

―Nabukko‖ layihəsinin Azərbaycanın iĢtirakı ilə aparılması Azərbaycanın bir daha Avropanın enerji 

təhlükəsizliyin təmin olunmasında xüsusi paya malik olduğu göstərir.Həmçinin, ―Nabukko‖ layihəsi 

çərçivəsində TANAP və TAP layihələrini də xüsusi qeyd edə bilərik.Bu layihələr regionda və 

Avropada Azərbaycanın enerji sahəsində əvəzolunmaz mövqeyinin göstəricisidir. 

―Nabukko‖ layihəsində Azərbaycanla yanaĢı Mərkəzi Asiya dövlətləri olan Özbəkistan, 

Türkmənistan və Qazaxıstan qazının Avropaya nəqli təklif olunub.Layihənin 2018-ci ildə istismara 

verilməsi nəzərdə tutulsa da, müəyyən səbəblərə görə baĢ tutmadı. Layihənin tikintisinə plana görə,  
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artıq 2010-cu ildən baĢlanılmalı idi və 2013-cü ildə baĢa çatmalı idi. Nabukko layihəsinin ilkin 

qiyməti 8 milyard avrodur. Hələki, heç bir ölkə və ya bank bu layihəni maliyyələĢdirməyi üzərinə 

götürməyib. Çünki banklar da ―Nabukko‖ layihəsi ilə bağlı ən azı hər hansı dövlətlərarası saziĢin 

imzalanmasını və real satıcılarla alıcıların ortaya çıxmasını gözləyirlər. 

TANAP layihəsi Xəzər Dənizinin Azərbaycan sektorundakı ―ġahdəniz-2‖ yatağından və 

Xəzər Dənizinin digər sahələrindən hasil edilən təbii qazın Türkiyəyə və öz növbəsində bu 

ölkədən Avropaya nəqlini nəzərdə tutur.TANAP layihəsi Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) və 

TransAdriatik Boru Kəməri ilə birlikdə ―Cənub Qaz Dəhlizi‖nin tərkib hissəsini təĢkil edən bir 

layihədir. 

2011-ci ilin dekabrın 24-də layihəyə dair Türkiyə və Azərbaycan arasında ―AnlaĢma 

Memorandumu‖ imzalanmıĢdır.‖Trans-Anadolu Təbii Qaz Boru Kəməri Sisteminə‖ dair saziĢ isə, 

Azərbaycan və 

Türkiyə Respublikaları arasında 2012-ci ilin 26 iyununda Ġstanbul Ģəhərində 

imzalanmıĢdır.Layihə təbii qazın ġahdəniz yatağından həmçinin, digər yataqlarından hasil olunan 

qazın Avropa bazarına nəql olunması potensialına görə siyasi və iqtisadi əhəmiyyətə 

malikdir.TANAP layihəsində hasil olunan qaz Gürcüstan-Türkiyə sərhədindən baĢlayaraq CQBK 

birləĢdirilməli,Türkiyə-Yunanıstan sərhədində isə Avropaya nəql olunması üçün TAP boru kəmərinə 

birləĢdirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur.2018-ci il iyunun 12-də Türkiyənin ƏskiĢəhər Ģəhərində Trans-

Anadolu Boru Qaz 

Kəmərinin açılıĢ mərasimi baĢlamıĢdır.AçılıĢ mərasimində Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyev, 

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Gürcüstan prezidenti Georgi MarqvelaĢvili, Ukrayna 

prezidenti Petro PoroĢenko, BP Ģirkətinin baĢ icraçı direktoru Robert Dadli və energetika nazirləri, 

enerji Ģirkətlərinin rəhbərləri və digər rəsmilər də iĢtirak etmiĢdir (8) . 

Trans-Adriatik Boru Kəməri Layihəsi (TAP), Yunanıstan ərazisində Yunan Türkiyə sərhədindən 

baĢlayaraq, Trans-Anadolu kəmərinə birləĢən, Yunanıstan, Albaniya və Adriatik dənizindən 

keçərək, Ġtaliyada baĢa çatıb ―Snam Rete Gas‖ (SRG) Ģəbəkəsinə birləĢən təbii qaz boru kəmərinin 

tikintisini və istismarını təmin edən bir layihədir.TAP layihəsi təbii qazın Azərbaycandan Avropaya 

ixracı üçün ən qısa və birbaĢa yol kimi seçilmiĢdir.2013-cü ilin fevral ayında Ġtaliya, Yunanıstan, 

Albaniya arasında TAP layihəsi üzrə saziĢ imzalanmıĢdır.2016-cı il 17 may tarixində TAP-ın 

təməlqoyma mərasimi keçirilmiĢdir.Layihənin baĢa çatması 2020-ci ildə gözlənilir. 

Rusiya Avropanın Qafqaza müstəqil çıxıĢına müxtəlif vasitələrlə mane olmağa çalıĢıb.Birincisi, 

Qazprom ilə Qazaxıstan və Türkmənistanla bu ölkələrin resurslarını Rusiya kəmərləri ilə idxal 

etmək barədə bir neçə uzunmüddətli kontrakt imzalayıb.Ġkincisi, Rusiya Qafqazdan Avropaya enerji 

tranzitində ―Nabukko‖ kimi proyektlərin mənasını azaldacaq yeni infrastruktur təmin etməyə çalıĢır. 

Neftdə Burqas-Aleksandropol kəməri BTC-in rəqibidir. Hələ də tam gücü ilə iĢləməyən II Mavi 

Axın qaz kəməri Qara dənizin altı ilə ġimaldan Cənuba Rusiya Türkiyəni birlədirir və CQQK-in 

rəqibi olmaq üçün nəzərdə tutulub.Üçüncüsü, AB-in vahid enerji strategiyası ətrafında birləĢmədə 

bacarıqsız olmağı Qazprom və Rusiyaya   Avropadakı enerji Ģirkətlərinin səhmlərinin əsas hissəsini 

alaraq və AB üzv ölkələri ilə ikitərəfli razılaĢmalar imzalayaraq AB-in enerji ehtiyacını təmin 

etməyə imkan verir. Mövcud Burqas-Aleksandropol kəmərinin, həmçinin təklif olunanan II Mavi 

Axın və Cənub Axınının reallaĢdırılması layihəyə birbaĢa cəlb olunan ölkələrlə ikitərəfli 

razılaĢmalardan asılıdır (2, s. 41) . 

Azərbaycan Respublikasının enerji diplomatiyasını müĢahidə etdikdə, bu diplomatiyada ciddi 

bir məqamı da xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Belə ki, Azərbaycan enerji mənbələrinin 

diversifikasiyası təkcə ölkələrin enerji təhlükəsizliyini təmin etmir, həm də daha səmərəli və 

təhlükəsiz qaydalarla enerji əldə etməyə Ģərait yaradır. ġaxələndirilmiĢ ixrac neft və qaz kəmərləri 

sisteminin qurulması respublikamızın enerji müstəqilliyini təmin etmiĢ, Avropa və digər uzaq 
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regionların yüksək keyfiyyətli karbohidrogen resursları ilə təminatı üçün yeni perspektivlər açmıĢ, 

Xəzəryanı ölkələrdə hasil olunan enerji daĢıyıcılarının nəql edilməsi, bir çox Avropa ölkələri ilə 

qarĢılıqlı iqtisadi əlaqələr Azərbaycana real imkanlar yaratmıĢdır.Qeyd etmək olar ki, Azərbaycanın 

neft kəmərlərinin diversifikasiyası məsələsi təkcə iqtisadi və kommersiya baxımından deyil, həm də 

siyasi baxımdan vacib bir məsəslədir. Bütün bunlar Azərbaycanın regionda müstəqil siyasət 

yeritməsini, enerji asılılığı olmayan bir dövlət kimi mövcud olmasını Ģərtləndirir.Həmçinin, 

Azərbaycan dövlətinin enerji sektoru yalnız neft və qaz sahələrini əhatə etmir.Bu siyasət digər enerji 

daĢıyıcılarından istifadə etməklə öz mövqeyini saxlamaqdadır.Buna sübut olaraq deyə bilərik ki, 

Avropa Birliyinin  Azərbaycan nümayəndəliyi 2012-2020-ci illər üçün Azərbaycanda alternativ və 

bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadəyə dair Dövlət Strategiyasının hazırlanması və həyata 

keçirilməsini yüksək qiymətləndirir.Azərbaycan neft və qazdan baĢqa, günəĢ, külək, su, geotermal 

və biokütlə enerjisi kimi böyük enerji potensialına malik bir ölkədir. 
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ġimali Atlantika Müqaviləsi TəĢkilatı yarandığı dövrdən beynəlxalq münasibətlərə təsir 

göstərərək sülh, təhlükəsizlik və beynəlxalq sabitliyin qorunmasında mühüm rol oynadı. 90-cı 

illərdə də NATO beynəlxalq sistemdə öz əhəmiyyətini saxlayaraq dünyada baĢ verən dəyiĢikliklərlə 

əlaqədar yeni funksiyalar əxz etdi (1, s. 374). SSRĠ-nin süqutu, NATO-nun rəqibinin və onun 

mövcudluğunu zəruri edən kommunizm ekspansiya təhlükəsinin aradan qalxması(2, s.  250) ilə bu 

təĢkilatın müdafiə ittifaqi kimi mövcudluğu sual altına saldı. Bu dövrdə NATO-nun gələcəyinə dair 

əsasən iki fikir formalaĢdı:1.NATO-nun öz məqsəd və vəzifələrində dəyiĢiklik edərək mərhələli 

münaqiĢələrin həlli ilə məĢğul olması; 2.NATO-nun buraxılması. Beynəlxalq münasibətlərdə öz 

mövqeyini saxlamaq üçün NATO rəhbərliyi bir sıra qərarlar qəbul etdi. 1991-ci ilin dekabrında 

çoxtərəfli konsultasiya və əməkdaĢlıq üçün birgə forum kimi ġimali Atlantika ƏməkdaĢlığı ġurasını 

yaratdı. 1994-cü ilin yanvarında hər bir ölkə ilə fərdi əsasda əməkdaĢlıq üçün çərçivə kimi xidmət 

edən Sülh Naminə TərəfdaĢlıq proqramı yaradıldı (15, s.185). Proqramın məqsədi keçmiĢ sosialist 

dövlətləri ilə müdafiə sahəsində əməkdaĢlığa baĢlamaq,onlari gələcəkdə NATO-ya daxil olmaq üçün 

hazırlamaqdan ibarət idi (1, s. 375). ġimali Atlantika ƏməkdaĢlığı ġurası 1997-ci ilin mayında 
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Avro-Atlantika ƏməkdaĢlığı ġurası ilə əvəz edildi və AATġ həmin dövrdən bəri NATO TərəfdaĢ 

ölkələri arasında əməkdaĢlıq üçün ümumi siyasi çərçivə kimi xidmət edir. 

―Dəmir pərdə‖ götürüldükdən sonra G.BuĢ və B.Clinton administrasiyası Avropanın 1 hissəsi 

olan amma Avro-Atlantik və Avropa institutlarına daxil olmayan dövlətlərlə sabitliyi və inteqrasiya 

prosesini təmin etmək üçün qətiyyətlə çalıĢdı (5, s. 29). Ġki qütblü sistemdən çox qütblü sistemə 

keçiĢ, qlobal və regional çətinliklərin ortaya çıxması Rusiyanı öncəliklərini müəyyənləĢdirməyə və 

xarici siyasətin yenidən təĢkilinə zorladı.NATO ilə Rusiya arasında xüsusi əlaqələrin yaradılmasında 

2001-ci il 11 sentyabr hadisələri ,Qlobal Terrorla Mübarizə fürsət yaratsa da, nəticələr uğursuz idi. 

NATO-nun ġərqi Avropaya- Rusiya sərhədlərinə doğru geniĢləməsi Moskvanın negativ reaksiyasına 

səbəb oldu (7, s. 2). Soyuq Müharibə dövrünün ən önəmli politikaçılarından George Kennan New 

York Times-da yayınladığı yazısında NATO-nu geniĢlətmək Amerika siyasətinin Soyuq Müharibə 

sonrasında etdiyi ən böyük xəta olduğunu,Tomas Friedman da NATO-nun geniĢlənməsinə qarĢı 

çıxaraq, Clinton və Albrightın dəstəklədiyi geniĢlənmə politikası Rusiyanı yenidən Amerikaya qarĢı 

təhrik etdiyi iddia edilmiĢdir (8, s. 3). Ruslar NATO-nun PolĢa və Baltik ölkərinə daxil olmaqla 

geniĢlənməsini bəyənməsələr belə,onu tolerə etmiĢdilər.Lakin Gürcüstan və Ukraynanın ―NATO-ya 

üzv olacağı‖elan edildiyi zaman Rusiya buna qarĢı kəskin reaksiyasını bildirdi  (6, s. 1). 2002-ci il 

Praga Zirvəsində Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya daxil olmaq istədiklərini ifadə etməsilə,tərəflər 

arası ziddiyətlər ən yüksək zirvəyə çatdı.Rusiyanın sərt Ģəkildə tənqid etdiyi bu vəziyyət ―Narıncı 

Ġnqilab‖ sonrasında daha yüksək pərdədən dilə gətirilmiĢdir (14, s. 8). 

Ukrayna Avrasiya Ģahmat taxtasında yeni və mühüm geosiyasi məkandır. Rusiya Qara dənizə 

çıxıĢı olan Ukrayna üzərində nəzarəti özünə qaytarmıĢ olarsa,onda Avropa və Asiyada bərqərar olan  

çox güclü imper dövlətinə çevrilmək üçün vasitələri avtomatik olaraq yenidən əldə etmiĢ olar və 

Ukraynasız Rusiya artıq Avrasiya imperiyası olmur(4, s. 72).Qərbin indiki zamanda yaratdığı yeni 

Avropa məkanın təĢkili mahiyyət etibarilə bu ideyanın üzərində qurulmuĢdu ki,yaranmıĢ yeni 

,nisbətən kiçik və zəif milli dövlətlərə yardım,onların NATO,Avropa Ġttifaqi və s .ilə az və ya çox 

dərəcə də yaxınlaĢma vasitəsilə edilməlidir (4, s.80).Ukraynanın itirilməsi bu səbəbdən mühüm 

geosiyasi məqam oldu ki, Rusiyanın geostrateji seçimi əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaĢdı. Rusiya, 

hətta Baltikyanı respublikalarsız və PolĢasız da, yalnız Ukrayna üzərində öz nəzarətini saxlamaqla, 

Avrasiya imperiyasında öz mövqeyini itirməməyə hər halda cəhd edə və Moskva keçmiĢ Sovet 

Ġttifaqının Cənub və Cənub-ġərq regionlarında yaĢayan qeyri-slavyan xalqlarını öz iradəsinə tabe 

edə bilərd (4, s. 120). Ukraynanın Avropa qitəsi ilə Rusiya arasında bir coğrafi körpü ya da tam 

mənası ilə ―tampon bölgə‖ mövqeyində olduğundan ölkədəki bütün siyasi və struktur dəyiĢimi 

müddəti Qərb ölkələri və ABġ tərəfindən yaxından izlənilməkdədir (12, s .18). 

NATO baxımından Ukraynaya niyə bu qədər önəm verildiyini 4 baĢlıq altında cavab vermək 

mümkündür.Ġlk olaraq, enerji təhlükəsizliyinin təmini çərçivəsindən sadəcə Rusiya üçün deyil, 

NATO baxımından da önəmli bir aktordur.Ukraynanın coğrafi mövqeyi, xüsusilə Rusiyanı 

tarazlamaq üçün Qafqaz və Orta Asiyadan enerji alınması və çatdırılması baxımından önəmli 

marĢrutdur. Ġkinci, NATO-nun yeni missiyalar alması ilə Qafqaz ya da Orta Asiyada çıxacaq 

qarıĢıqlığa müdaxilə edilə bilməsi üçün Ukrayna enerjidə olduğu kimi önəmli strateji mərkəzdir. 

Üçüncü,Ukraynanın bugün qarĢı-qarĢıya olduğu Rusiya ilə birbaĢa əlaqəlidir. NATO doğrudan və 

dolayı Ģəkildə özünə qarĢı təhdidlər içərisində Rusiyanı saymaqdadır.Məhz bu səbəbdən NATO 

üzvü ya da tərəfdaĢı olan bir Ukrayna Rusiyanın Qara dənizdə mövqeyini limitləyə biləcək kimi, 

quru sərhədi üzərindən də Rusiyanın çevrələnməsi təmin edilmiĢ olar. Dördüncü, Ukraynanın Azov 

dənizinə giriĢ və çıxıĢa nəzarət edə biləcək mövqedə olmasından qaynaqlanır (14, s. 6).  Qərb, 

öncəliklə SSRĠ sonrası dönəmin ən böyük dövləti olan Ukrayna ilə yaxınlaĢaraq, Rusiyanın regionda 

yayılmasına əngəl olmaq istəyir və bu formada stratejik bir NATO-Ukrayna Komissiyası təĢkil 

etmiĢdir.Ukrayna və NATO üzvləri arasında təhlükəsizlik və müdafiə sahələrində ortaq 
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problemlərin həll edilməsi üçün forumlar təĢkil edən bu komissiya illik toplantılar həyata 

keçirməkdədir. Bu mərhələnin sadəcə Ģərqə geniĢləmə, AB-nin ―ġərq TərəfdaĢlığı Proqramı‖ 

politikası olmadığını düĢünən Moskva NATO üzvü qonĢu istəmir və Qərbin hər hərəkətini 

―çevrələmə politikası‖nın bir məhsulu olduğunu düĢünür (13). 

2010-cu ildə Rusiya yönümlü olaraq dəyərləndirilən Viktor Yanukoviçin iqtidara gəlməsi 

üzərinə və Ukraynada böhranın dərinləĢməsi ilə Ukrayna-NATO münasibətləri daha fərqli bir 

istiqamətdə irəlilədi.NATO koridor rolunu oynayan Ukraynanın Rusiya Federasiyası nəzarəti altına 

girərək Moskvanın güclənməsi və soyuq müharibə dönəmindəki kimi  təsirinin geniĢlənməsini öz 

təhlükəsizliyi baxımından təhdid Ģəklində görür. Obama administrasiyasının protestoçulara arxa 

durması nəticədə Yanukoviçin devrilməsinə yol açdı.Protestoçuları dəstəkləyən ABġ səfirliyi 

Ukraynadakı bu hadisəni ―Tarix kitabları üçün 1 gün‖adlandırdı.V.Putin isə bu addımları Rusiyanın 

təməl stratejik maraqları üçün doğrudan bir təhdid dəyərləndirdi.Ümumiyyətlə,beynəlxalq sistemdə 

ölkələri bir-birinlərindən qoruyacaq dünya dövləti olmadığı üçün, böyük güclər təhdidlərə qarĢı –

özəlliklə də sərhədlərinin yaxınlığındakı baĢ vermiĢ hadisələrə  münasibətdə çox həssasdırlar və 

bəzən potensial təhlükələrə qarĢı acımasızca davranırlar.Beynəlxalq hüquq və insan haqqları bu 

narahatçılıqların,vacib təhlükəsizlik məsələlərinin arxa planında durmaqdadır  (6, s. 2). 

Krım kimi rus toplumunun sıx olduğu bölgənin Rusiyaya ilhaqı və Ukraynanın cənub 

bölgəsində Rusiya meyilli protestoların olması Qərb tərəfindən ―Yeni dalğa Rus yayılması‖olaraq 

alqılanır.Rusiya Elmlər Akademiyası, Beynəlxalq Təhlükəsizlik Mərkəzinin direktoru Alexsey 

Arbatov, Ukrayna üzərindən Rusiya və Qərb xəttində siyasi və ideolojik bir mübarizənin olduğunu 

iddia edərək,Rusiyanın ABġ-ın hegemoniyasındakı tək qütblü dünya sistemindən öz maraqlarına 

uyğun xidmət etməsindən,eyni zamanda Qərbin dəyərlərini, siyasi və mədəni normalarını özünə 

təhdid kimi görən Moskva köhnə SSRĠ coğrafiyasının Qərb motivinə girməsini öz gələcəyi 

baxımından təhlükəli görür (13). Prezident B.Obamanın Ukrayna yeni hökümətinə yardımları 

artırılmasını və Rusiyaya qarĢı sanksiyalar tətbiq edilməsini, mübahisələr həlli yerinə daha təhlükəli 

yerə sürüklənməsi kimi  qeyd edən J.Mearsheymer  bu addımı tərəflər arasında böhranlı münasibətin 

dərinləĢməsinə kömək edən məntiqi səhv kimi qiymətləndirdi. Bu krizisin köklərini NATO-nun 

geniĢlənməsi, VaĢinqtonun Ukraynanı Rusiyanın orbitindən çıxarması və onu Qərbə inteqrasiya 

etmə öhdəliyindən qaynaqlandığını qeyd etmiĢdi (6, s.3). Ukraynadakı bu qarĢıdurmada Avropa 

Birliği qanadı ekonomik məqsədlərlə Ukrayna ilə yaxın münasibətlərdən yanaykən, ABġ 

təhlükəsizlik perspektiviylə Rusiyanı hərbi olaraq zəiflətmək istəyir.QütbləĢmənin digər tərəfində 

yer alan Rusiya üçün isə, Ukrayna həm ekonomik həm də təhlükəsizlik baxımından rahatlıqla 

gözdən çıxarılacaq bir bölgə deyil (14, s.7) . 

―Avrasiyanın Balkanları‖ olaraq adlandırılan Gürcüstanın əsas məqsədi Rusiya Federasiyasının 

xarici siyasətinə mane olmaq üçün yaxın gələcəkdə NATO üzvlüyünü qəbul etməkdir.Lakin 

Gürcüstanın daxili və xarici siyasətində mövcud olan problemlər onun NATO-ya üzvlük amilində ən 

mühüm əngəldir.Belə ki,Gürcüstandan ayrılan 2 separatçı respublika (Abxaziya,Cənubi Osetiya) 

hansı ki, Rusiya tərəfindən dəstəklənir, Gürcüstanın NATO-ya daxil olmasında baĢlıca maneə hesab 

edilir.Çünki, Tiflis, VaĢington Müqaviləsinin 5-ci maddəsinə uyğun olaraq,əgər Rusiya Federasiyası 

sərhəd zonasına hücum etmək qərarına gəlsə o zaman Gürcüstan,  müttəfiqləri müdafiə üçün 

çağırma hüququndan istifadə edə bilər. Məhz elə bu səbəbdəndir ki, NATO-Gürcüstan əlaqəsi, 

Gürcüstanın NATO-ya üzv olması mübahisəli bir hal kimi xaraqterizə olunur.Alyansın özünün 

tərkibində də Rusiya ilə güclü əlaqələri olan ölkələr məhz Gürcüstanın bu alyansa daxil olmasını 

dəstəkləmir.Məsələn, Almaniyanın Rusiya ilə bir neçə enerji razılaĢması mövcuddur və Rusiya 

Almaniyanın qaz tələbatının təxmini 40%-ni təmin edir. Məhz elə buradan, enerji amilinin 

dövlətlərin milli strategiyalarının formalaĢmasında önəmli bir ünsür olduğu bir daha görünür (9, s. 

5). 
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Ümumiyyətlə, ABġ və müttəfiqləri üçün Qafqaz regionun əhəmiyyətini aĢağıdakı kimi sıralaya 

bilərik: 

.a)Aralıq dənizinin Ģərq istiqamətini, Bəsrə körfəzi, ġərqi Anadolu və Orta Asiyanı nəzarətdə 

saxlamaq və idarə etmək üçün geosiyasi əhəmiyyəti olan bir regiondur. 

b)Strateji əhəmiyyətli yeraltı sərvətləri və neft yataqları ilə zəngin olduğu üçün iqtisadi xam 

maddə mənbəyinə və bazar imkanlarına sahibdir. 

c)Ġranı nəzarətdə saxlamaq üçün çox əhəmiyyətli bir coğrafiyada yerləĢir. 

d)Rusiyaya qarĢı güc balansını formalaĢdırmaq üçün və Rusiyanı çevrələmək üçün stratüji 

əhəmiyyətə malik bir regiondur (3, s. 48). 

Son illərdə ―Yeni Böyük Oyun‖ kimi adlandırılan beynəlxalq rəqabətin arxa planında enerji 

resurslarının istifadəsi,  əldə edilməsi və nəqli ilə əlaqədar mənfəət mübarizəsinin olduğunu deyə 

bilərik. Qafqaz regionundakı enerji layihələrinə dəstək verən ABġ, öz hərbi gəmilərinin Qara dəniz 

hövzəsinə giriĢ üçün addımlar atmıĢ və Qafqaz regionunda ABġ-ın əsl müttəfiqi kimi qələmə 

verdiyi  Gürcüstanın torpaq bütünlüyünün   sarsılması və regional təhlükəsizliyin idarəsini Rusiya 

tərəfindən ələ keçirilməsi nəticəsində, 2008-ci ilə qədər regionda üstün mövqelərə malik olan ABġ-

ın Qafqaz regionunda mövqeləri zəifləmiĢdi. Bu hadisələrdən sonra ABġ-ın Qafqaz regionunda əsas 

hədəflərindən biri Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsi olmuĢdur(3, s. 52-53 ). Gürcüstanda 5 

günlük müharibədən sonra, ABġ və Fransanın vasitəçiliyi ilə cəhdlərin nəticəsində Rusiya ordusunu 

geri çəkdi, lakin Cənubi Osetiya və Abxaziya regionun 2008-ci il 31 avqustda Rusiya tərəfindən tək 

tərəfli tanınmasının ardından prezident Dmitri Medvediyev  Rusiyanın 5 xarici siyasət prinsipini 

elan etdi.Son prinsipdə Rusiyanın bu regionda üstün maraqların olması vurğulanırdı. ABġ vitse-

prezidenti Cozef Bayden (20 yanvar 2009-20 yanvar 2017) Rusiyanın bu iddialarını rədd edərək, 

Post-sovet məkanında təsirinə qarĢı Beynəlxalq hüquq prinsipi altında, hər bir suveren ölkənin öz 

müstəqil qərar vermə və müstəqil öz alyansını seçmə hüququna malik olduğunu vurğulamıĢdır. 

2009-cu ilin oktyabrında Alexandr VerĢbov (ABġ-ın Beynəlxalq Təhlükəsizliyi üzrə Müdafiə 

Nazirliyinin köməkçisi və daha əvvəl ABġ-ın Moskvadakı səfiri) qeyd etdi ki, ―Rusiya liderləri  

qəbul etməlidirlər ki, NATO-nun geniĢlənməsi Rusiya üçün təhdid deyil‖(10, s. 228). Gürcüstanın 

Avropa ittifaqı və NATO-ya qarĢı siyasəti baĢlıca olaraq Kremlin qəzəbinə səbəb oldu. Qafqazda 

Kremlin səlahiyyətlərindən kənar güclü bir Gürcüstanın ortaya çıxması Rusiyanın bölgədəki etnik 

azlıqları, xüsusilə Çeçenistanın idarəçiliyində narahatçılıga səbəb ola bilər (11, s. 14). Gürcüstan 

hadisələrində Qərbə mesaj verən Rusiya, bölgələrdəki ölkələrə də göz dağı verdi. Rusiyanın 

Gürcüstana qarĢı 2008-ci il avqust reaksiyasını Moskvanın Gürcüstanı NATO-ya və Qərbə 

intqrasiyasının önləmə arzusunun böyük bir hissəsi idi (6, s. 1). 

Yekunda NATO-nun tərkibində üzv dövlətlər arasında geniĢlənmə siyasəti üzrə fikir ayrılığı 

mövcuddur çünki Rusiya artıq Soyuq Müharibə düĢməni deyil,mühüm beynəlxalq aktor kimi iĢ 

ortağı və enerji təchizatçısıdır. Ukrayna və Gürcüstanın daxili və xarici siyasətində mövcud olan 

məhdudiyyətlərindən səbəbindən,bu dövlətlərin alyansa üzv olması sual altına düĢmüĢdür.Rusiya 

xarici ölkələrin onun daxili və xarici siyasətinə qarıĢmasını rədd edir və baĢda ABġ olmaqla NATO-

nun onun qonĢu ölkələrinin siyasətinə təsir göstərməkdə günahlandırır.Nəticədə Qərb təĢkilatlarını 

balanslaĢdırma üçün Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi TəĢkilatı (KTMT),ġanxay ƏməkdaĢlıq 

TəĢkilatı (ġƏT),Avrasiya Ġqtisadi Birliyi (EurAsEc) və ən əsas Avropadakı geosiyasi önəmini 

vurğulamaq üçün enerji kartından istifadə edir (7, s. 11). Bu vəziyyəti böyük güclərin qarĢıdurması 

olaraq görən bir çox tədqiqatçılar yeni bir Soyuq Müharibə dövrünün baĢlanması fikrini gündəmə 

gətirməkdən  geri durmamıĢdılar. 
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ƏRƏB BAHARI REGIONAL SABĠTLĠYƏ TƏHDĠD KĠMĠ 

 

Ərəb Baharının Yaxın və Orta ġərq regionunda böyük tarixi siyasi izlər qoydu. Ərəb baharı 

Türkiyə və Ġran kimi regional aktorları, eləcə də ABġ Rusiya kimi qlobal aktorları qarĢı-qarĢıya 

qoymuĢdur [4, s.20]. Ərəb baharı Ġran, Səudiyyə Ərəbistanı və körfəz ölkələri arasında böyük 

uçurumların yaranmasına gətirib çıxarmıĢdır. Suriya məsələsi isə Yaxın və Orta ġərqdə Ģiə-sünni 

qarĢıdurmasının ən Ģiddətli nöqtələrindən biri olmuĢdur. Suriya böhranı Yaxın və Orta ġərqdəki 

bütün maskaların enməsinə səbəb olmuĢdur [5, s.93]. 

G.Zenginə görə, Yaxın və Orta ġərqdə gərginliyin yüksək olmasından və bu prosesi davamlı 

olmasından 3 ölkə narahat deyil: Ġran, Səudiyyə Ərəbistan, Ġsrail. Çünki, hər 3 ölkə Yaxın və Orta 

ġərqdə demokratiya və xalq idarəetməsinin bərqərar olmasından ehtiyat edir. 

Hər nə qədər Ərab baharı uzun illər hökm sürən diktarorların devrilməsinə səbəb olsa da, bu 

ölkələrdə tamami ilə demokratiya bərqərar olmamıĢdır. Bu da, həmin ölkələrdə etnik və məzhəb 
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münaqiĢələrinin yaranmasına səbəb olmuĢdur [14]. 

Qatar əmiri ġeyx Həmid Əl-saninin sahib olduğu Əlcəzirə telekanalı Ərəb baharında çox 

mühüm təsirli olmuĢdur. Belə ki, iddialara görə, Ərəb baharından əvvəl Əlcəzirə Tunis, Misir, 

Yəmən, Liviya və Suriyadan yüzlərlə adamı qatara dəvət edərək kommunikasiya və xəbərçilik 

sayəsində öyrədərək onlara ən qabaqcıl media cihazları vermiĢdir [6, s.165]. Əl-sani 1996-cı ildə 

qurduğu Əlcəzirə telekanalı vasitəsilə regional liderlik arzularını həyata keçirmyə çalıĢmıĢdır. Qatar 

torpaqlarının demək olar ki 30%-də ABġ hərbi bazalarının yerləĢdirildiyi də diqqətdən kənara 

qalmamalıdır [1, s.176]. 

Yaxın və Orta ġərq regionunun 3 böyük ölkəsi olaraq qəbul edilən Türkiyə, Ġran və Misirin 

Ġsrailə qarĢı birləĢməsi heç bir zaman həyata keçməmiĢdir. Ərəb Baharında Misirdə baĢ tutan inqilab 

Ġsrail üçün böyük bir təhlukə olmuĢdur. Ərəb baharından narahatlıq duyan Ġsaril böyük səviyyədə 

regional dəyiĢikliklərin onun əlehinə olacağından ehtiyatlanaraq tarix boyu ona düĢmən olan 

dövlətlərdə rejimlərin dəyiĢməməsini maraqlarına uyğun hesab etmiĢdir [7, s.240]. 

Ərəb Baharı baĢlamasaydı Türkiyə, Suriya, Ġraq, Ġordaniya və Livan 2011-ci ilin may ayında 

Ġstanbulda biraraya gələrək ortaq bazar oxĢarı bir quruluĢ formalaĢdırmaq niyyətində idilər. Bu gün 

isə Türkiyənin Ġordaniya istisna olmaqla digər ölkələr ilə əlaqlələri yaxĢı durumda deyil [6, s.218]. 

2010-cu illərin əvvəlllərində Türkiyə, Suriya, Livan və Ġordaniya arasında ortaq bazar formalaĢması 

Ərəb Baharının Suriyaya sıçraması ilə birlikdə təxirə salınmıĢdır [9, s.241]. 

Türkiyənin regiona yönəlməsi AKP-nin müsəlman ölkələrə olan marağından daha çox milli 

maraqlara yönələn ―yeni türk xarici siyasət‖ anlayıĢının nəticəsidir. 

Ərəb Baharı 2000-ci illərdə Ġran,Səudiyyə Ərəbistanı,Suriya kimi ölkələrlə xüsusilə iqtisadi 

sahədə əlaqələri çətinləĢdirərək, Türkiyənin rtegional güc olmaq iddiasına böyük maneə yaratmıĢdır 

[8, s.96-97]. Ġran Tunis və Misirdəki qərb yönümlü rejimlərin devrilməsindən qənatbəxĢ olsa da, 

Türkiyənin bu hadisələr qarĢısındakı mövqeyi qərarsız olmuĢdur. Bunun əsas səbəbi Türkiyənin 

Ərəb baharı baĢlamamıĢdan əvvəl aktiv regional siyasət həyata keçirməsi idi. Ona görə də köhnə 

rejimlər ilə səmmimi və yaxın münasibətlərə malik idi [10, s.127]. Türkiyə Ərəb ölkələrində 

yaĢanan dəyiĢikliklərin regional investisiyalara və iqtisadi maraqlara mənfi təsir göstərəcəyindən 

narahat idi [2, s.240]. 

Türkiyənin Ərəb Baharına münasibəti hər bir ölkəyə münasibətdə fərqli xarakter daĢımıĢdır. 

Situasiyadan asılı olaraq bəzi hallarda təhlükəsizlik bəzi hallarda siyasi divident bəzən də iqtisadi 

maraqlarını üstün tutmağa çalıĢmıĢdır. Buna görə də Türkiyə Misir və Tunisdən sonra Ərəb 

Baharına dair ümumi mövqeyində problemlər yaĢamıĢdır. Ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirdikdə 

Tunisdə gözləmə mövqeyində, Misirdə risk alma mövqeyində, Liviyada tərəddüt etmə mövqeyində, 

Yəməndə gözardı etmə mövqeyində, Suriyada qərarsızlıq mövqeyidə olmuĢdur. Ərdoğan Hüsnü 

Mübarəki istefaya dəvət edən ilk yüksək ranqlı xarici siyasətçi olmuĢdur [8, s.174]. 

Türkiyənin Ərəb baharında münasibətində mənfəət-maraq məsələsi ortaya qoyulduqda onun 

rəsmi mövqeyində maraqlar ön plana çıxarılsa da, əməli fəaliyyətdə isə mənfəətləri üstün tutmuĢdur. 

Bəhreyndə baĢ verən proseslər bu ölkə ilə qurulmuĢ olan siyasi, iqtisadi, hərbi və təhlükəsizlik 

sahəsində əməkdaĢıq baxımından rəsmi Ankaranı çətin situasiyada buraxmıĢdır. Bununla paralel 

olaraq, Bəhreyndəki məzhəb bölunməsinin ümumi regiona yayılması riski Türkiyəni bpyük 

dərəcədə narahat etmiĢdir. Bundan əlavə, Türkiyə bu ölkədə yaĢananlarla əlaqədar Ġranla Səudiyyə 

Ərəbistanın konfrontasiyasında bir tərəf tütmaq istəməmiĢ, təmkinli olaraq müĢahidə siyasəti 

sərgiləmiĢdir. Ġranla Səudiyyə Ərəbistanı ilə ayrı-ayrılıqda təmaslarını artıraraq böhranı 

sakitləĢdirmək üçün səy göstərmiĢdir. Digər tərəfdən, Türkiyə Bəhreynin suverenliyini rəhbər 

tutaraq onun daxili iĢlərinə qarıĢmamaq lazım olduğunu vurğulaması onun bu ölkədə baĢ verən 

proseslərin arxasında Ġranın olduğu iddialarını söyləyən Körfəz ölkələri ilə eyni sırada olduğunu 

göstərmiĢdir. Edilən yekun araĢdırmalara görə türk xalqının və türk dövlətinin ərəb baharına 
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münasibəti duyğusal olmaqdan daha çox rasional və praqmatist olmuĢdur [3, s.134]. 

Ġran regionda hər hansısa bir qərbyönümlü iqtidarın çökməsini özünüə üstünlük kimi 

qiymtləndirməkdədir. Buna görə də, ərəb baharı hərəkatı baĢlayanda onu xüsusi maraqla 

qarĢılamıĢdır. Böhrandan sonra yaranan yeni rejimlərlə qurula biləcək münasibətlərin Ġranın 

təcridçiliyinin azalmasına səbəb olacağını düĢünürdülər. Ġran planlaĢdırırdı ki, bu prosesdə 

qərbmeyilli dövlətlər böyük zərər görəcəkdir. Böhranın əvvəllərində mübarizənin silahlar vasitəsilə 

deyil, sadə ixtiĢaĢlar Ģəklində davam etməsi Ġran tərəfindən islam inqilabının davamı kimi 

görmələrinə səbəb olmuĢdur. Amma, ixtiĢaĢlara qatılanların demokratiya və müstəqillik tələbləri 

Ġranın bu iddialarının üzərindən bir xətt çəkmiĢdir [12, s.38-39]. Ġran böhran ərəfəsində diktatorların 

hakimiyyətdən getmələrini onların qərbyönümlü siyasətləri ilə əlaqələndirirdilər. 

Ġran müxalifətdə olan dini qrupları dəstəkləməklə yaxın və orta Ģərq regionunda təsir gücünü 

artırmağa çalıĢırdı. Ġran ərəb baharından sonra sünnilərin hakimiyyətdə olacağı yeni bir siyasi islam 

dövlətinin ortaya çıxacağından ehtiyat edirdi [11, s.19]. 

Ġran mediyasında da küçələrə tökülən xalqların mübarizəsi üçün əsas səbəb demokratiya, azadlıq 

və bərabərlik kimi deyil, daha çox Amerika və Ġsrail ilə sıx münasibətlərin olduğuna görə baĢ 

verdiyini irəli sürmüĢdülər. Kütlənin demokratiya və azadlıq tələblərinin gözardı edilməsi isə Ġran 

cəmiyyətində müxalifətin yenidən hərəkətlənməsi qorxusu idi. Ġran ərəb baharını 1979-cu il islam 

inqilabı ilə əlaqələndirərək özününküləĢdirməyə çalıĢmıĢdır [13]. Ġran tərəfindən iqtidarın və 

müxalifətin ərəb baharına mövqeyi fərqli xarakter daĢımıĢdır. Belə ki, iqtidar ərəb baharını islam 

inqilabı ilə müqayisə edərkən, müxalifət isə bunu 2009-cu il prezident seçkilərindən sonraki 

ixtiĢaĢlara oxĢadırdı.. 

Ġranın ərəb baharına münasibətdə müdafiə etdiyi tezislərdən biri də hərəkatın islam adına həyata 

keçdiyini, amma bunun qərb tərəfindən gözardı edilməsidir. Bundan baĢqa Ġran rejimi xalq 

hərəkatının zəfərlərinin ABġ-ın öndərliyi ilə qərb tərəfindən oğurlanmağa çalıĢması iddiasıdır. Ġran 

ərəb baharının bu cür adlandırılmasından narazı idi. O, bu prosesi ərəb çevriliĢi adlandırırdı [15]. 

Iran da digər ölkələr kimi Tunisdə baĢlayan xalq hərəkatının digər ölkələrə bu səviyyədə yayıla 

biləcəiyini təxmin etmirdi. Bir müddət sonra Ġran müxalifətçilərinin Tunis və Misirdəki ixtiĢaĢçılara 

dəstək vermək məqsədi ilə özlərinin yürüyüĢ təĢkil etməsi rejimi həddindən artıq narahat etmiĢdir. 

Amma bu hadisələr qısa sürdüyünə görə Ġran ərəb baharının ona birbaĢa və dərin təsir 

göstərməyəcəyini dərk etmiĢ və regiondakı prosesləri ―Ġslami oyanıĢ‖ olaraq Ģərh etmiĢ və 

dəstəkləmiĢdir. 

Türkiyənin məzhəbçilikdən uzaq siyasət yürütməsinə qarĢılıq olaraq Ġran məzhəb ayrıseçkiliyini 

öz planda tutaraq hərəkət etməyə çalıĢmıĢdır. ABġ Ġranı sünni bir blok dövlətləri ilə çevrələmə 

siyasəti yürütməyə cəhd etsə də, Ġran öz milli maraqları naminə yolundan dönməmiĢdir. 
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YAXIN ġƏRQ BÖHRANI TÜRKĠYƏ-ĠRAN MÜNASĠBƏTLƏRĠNDƏ 

 

Yaxın ġərq böhranının həllində Türkiyə-Ġran əməkdaĢlığı müasir dünya siyasətində mühüm 

məsələlərdən biridir. Problemin aktuallığı ilk növbədə regionun mühüm əhəmiyyəti ilə bağlıdır. Yaxın 

və Orta ġərq regionu böyük geostrateji əhəmiyyətə malikdir. Geostrateji əhəmiyyət dedikdə, həm 

coğrafi yerləĢmə, həm təbii ehtiyatlarla zənginlik, həm də iqlim kimi xüsusiyyətlər nəzərdə tutulur. 

Yəni, Avropa dövlətləri ilə əlaqələr, Hindistan, Çin və Balkanlarla qısa dəniz yolları ilə Anadolu, iran 

və ərəb yarımadasını təsiri altına almaq üçün çox strateji bir mövqeyə malikdir. Avropa, Asiya və 

Afrika qitələrini birləĢdirən regionun mərkəzində yerləĢməsi xüsusilə açıq dənizlərə çıxmaq imkanı 

Yaxın və Orta ġərqi böyük dövlətlərin geostrategiyasında əvəzedilməz məkan olmuĢdur. 

Regionda baĢ verən hadisələr burada cərəyan etməkdə olan prosesləri daha da qıcıqlandırır. Ərəb 

baharı Yaxın və Orta ġərq regionunda güc balanslarının dəyiĢməsində mühüm rol oynamıĢdır. Ərəb 

baharının Yaxın və Orta ġərq regionunda geopolitik bir zəlzələ də adlandırırlar. 

Bu baxımdan regional sabitliyin bərpa edilməsi və sülhün bərqərar olunması naminə region 

dövlətləri biryerdə hərəkət etməli və dözümlülük nümayiĢ etdirməlidirlər. Bu yolda əsas söz sahibi ola 

biləcək region dövlətləri içərisində Türkiyə və Ġran xüsusi əhəmiyyət daĢıyır. Hər iki dövlətin islam 

dininə malik olması, tarixi əlaqələr, regional yerləĢmələri, qonĢuluq münasibətləri və s bu kimi amillər 
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tərəflər arasında əməkdaĢlıq münasibətlərinin öyrənilməsini zəruri edir. Onlar arsında əməkdaĢlıq və 

qarĢılıqlı yardım məsələlərinin tədqiqi baĢ verən böhranların qarĢısının azalmasında əsas seçimlərdən 

biridir. Bu baxımdan problemin tədqiqi həm regional sabitlik baxımından həm də qlobal təhlükəsizlik 

naminə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə son illər baĢ verən hadisələr mövzunun aktuallığını 

ortaya qoymaqda və əhəmiyyətini açıqca önə çıxarır. 

Ġnsanlıq tarixinin ilk yerləĢdiyi coğrafi region olan yaxın və orta Ģərq iqtisadi, siyasi, mədəni və 

dini baxımdan cəmiyyətlər arasında bir keçid regionu vəziyyətindədir [2, s.58]. Yaxın və orta Ģərqin 

sahib olduğu bir çox özəlliklərə görə dünya hakimiyyətinə qovuĢmaq istəyən dövlətlər bunun üçün 

bütün fürsətlərdə bu regiondan yararlanmağa çalıĢıblar. Bu region dini baxımdan xristianlıq, 

müsəlmanlıq və yəhudiliyin doğuĢ məmkanı hesab olunur. Üç qitənin kəsiĢməsində yerləĢən yaxın və 

orta Ģərq Ģərqdə tarixən yunan, roma, ərəb. Monqol, tatal, fars, və türk imperatorıluqları hakimiyyətdə 

olublar. Bu imperatorluq dönəmlərindən ən sakit və sabitliyin hakim olduğu dövr Osmanlı 

imperatorluğu dövrü olmuĢdur. Osmanlı imperatorluğunun dağılması ilə region müharibə və 

qarmaqarıĢıqlıq mərhələsinə daxil olmuĢdr. 

Regionun əhəmiyyətini artıran digər bir özəllik isə onun geopolitik və strateji önəmidir. Dünyanın 

ən əhəmiyyətli su yolları; SüveyĢ kanalı, hörmüz boğazı, istanbul və çanaqqala boğazları, qırmızı 

dəniz və fars körfəz i bu regionun sərhədləri daxilində yerləĢir [9, s.349]. 

Bundan baĢqa regionun iqtisadi əhəmiyyətini artıran digər bir xüsusiyyət onun təbii ehtiyatlarla 

zəngin olmasıdır. Misal olaraq, Əhməd Davudoğlu regionun əhəm iyyətini belə izah etmiĢdir:‖bütün 

mədəniyyətlərin doğduğu bir region kimi yaxın və orta Ģərq qədim zamanlardan bu günə kimi baĢdan 

baĢa pnəm daĢımaqdadır‖. 

Bütün bunlarla bərabər yuxarıda qeyd olunduğu kimi yaxın və orta Ģərq tarix bpyu mədən 

iyyətlərin toqquĢma məkanı olmuĢdur və nəticədə dünyada bənzəri olmahyan mədəni mənzərə ortaya 

çıxmıĢdır. Bu da, onun ən qarmaqarıĢıq regionlardan biri olmasına səbəb olmuĢdur. Bu baxımdan ən 

diqqət cəlb edən məqam isə səmavi dinlərin də bu regionda ortaya çıxmasıdır [11, s.21]. 

Geostrateji əhəmiyyət dedikdə, həm coğrafi yerləĢmə, həm təbii ehtiyatlarla zənginlik, həm də 

iqlim kimi xüsusiyyətlər nəzərdə tutulur. Yəni, Avropa dövlətləri ilə dəniz yolu ilə Hindistan, Çin və 

Balkanlarla qısa dəniz yolları ilə anadolu, Ġran və Ərəb yarımadasını təsiri altına almaq üçün çox 

strateji bir mövqeyə malikdir. Bu geopolitik əhəmiyyətin verəcəyi dividentlər və riskləri gözə alan 

ABġ və Rusiya kimi böyük dövlətlər həm beynəlxalq balansı qorumaq. həm də öz milli maraqlarını 

təmin etmək məqsədi ilə bütün riskləri minimuma endirərək maksimum gəlir əldə etmək istəyirlər. 

XX əsrin ilk yarısından etibarən neftin dünyada əhəmiyyət qazanması ilə neftlə zəngin olan yaxın 

və orta Ģərqin rolu yüksəlməyə baĢladı. Beynəlxalq arenada hər hansı bir güc və yaxud da ittifaq digər 

bir güc və yaxud ittifaqı təsir altırnda saxlamaq üçün yaxın və orta Ģərqə nəzarət etmə potensialında 

olmalıdır. Səbəbi isə yaxın və orta Ģərqin bir çox qapının açarı olmasıdır [7, s.37]. Avropa Asiya və 

Afrika qitələrini birləĢdirən regionun mərkəzində yerləĢməsi xüsusilə açıq dənizlərə çıxmaq imkanı 

yaxın və orta Ģərqi böyük dövlətlərin geostrategiyasında əvəzedilməz məkan olmuĢdur. 

Yaxın və Orta Ģərq dünyanın ən keyfiyyətli neft istehsal edilən regionudur. Bundan baĢqa 

kəĢfiyyat və istehsal məsələləri baxımından da ən ucuz neft məhz bu regionda çıxarılır. Bir barel neftin 

qiyməti Rusiyada 7 dollar, ABġ-da 10 dollar, Meksika körfəzində 13 dollar olduğu halda, Səudiyyə 

Ərəbistanında 1,5 dollar , Ġraqda isə 1 dollardı,r. Maliyyə baxımından Yaxın və orta Ģərqi əhəmiyyətli 

edən digər bir məsələ dənizdə neft istehsalı ilə quruda neft istehsalı arasında qiymət fərqidir. Yaxın və 

orta Ģərqdə həm quruda həm də suda neft hasilat olunur. Dənizlərdə hasilatın maya dəyəri suyun 

dərinliyindən və platformadan asılıdır. Nəticə olaraq, hansı aspektdən baxılmasından asılı olmayaraq, 

yaxın və orta Ģərqin neft ehtiyatları dünyanın ən ucuz və əlveriĢli mənbələridir. Yaxın və orta Ģərqdə 

neft nə qədər dəyərlidirsə, qaz da o qədər əhəmiyyət daĢıyır. Dünya təbii qaz ehtiyatlarının 46,4%-i 

yaxın Ģərq regionundadır. Yaxın və orta Ģərqdən sonra Rusiya 31% ilə ikinci yerdə, 8,2% ilə Asiya-
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Sakit okean regionu üçüncü yerdə, 6,5 % ilə ġimali Amerika regionu dördüncü yerdədir [12]. Ġstehlak 

baxımından isə ən çox qaz istehlak edən region 29,6% ilə Avropadır. Demək olar ki, qaz ehtiyatlarının 

yarısına sahib olan Yaxın və Orta ġərq istehlakın isə cəmi 13,7%-ə sahibdir. 

Türkiyə və Ġran yaxın və orta Ģərq regionunda əsrlərdir siyasi münasibətlərə malik olan yeganə iki 

dövlətdir. Bu vəziyyət regiondakı digər dövlətlərin demık olar ki, hamısının hüquqi varlığının yüz 

ildən az dönəmi əhatə etməsindən qaynaqlanır [13]. Ərəb baharından əvvəl Türkiyə və Ġran qarĢılıqlı 

münasibətlərdə bir-birilərinin daxili iĢlərinı qarıĢmamaq prinsipi çərçivəsində hərəkət ediblər. Amma 

ərəb baharından sonra onlar bir-birlərinə qeyri-ənənəvi taktiki yanaĢmalar, reallıq, ehtiyatlılıq, 

üstüörtülü rəqabət sərgiləyiblər. Türkiyə və iran aralarındakı regional rəqabətin bir nəticəsi olaraq 

regional təsirlərini artırmaq üçün bu ərazilərin yenidən formalaĢdırılması prosesində həlledici rol 

olmağa çalıĢırlar. Hər iki ölkə öz nüfuzunu artırmaq üçün regional problemləri dinc yolla həll etməyə 

çalıĢırlar. ərəb baharı regional rəqabətdə Türkiyə ilə iran arasında olan balansa ciddi təsir göstərmiĢdir. 

Ərəb baharı həm Türkiyə üçün, həm də Ġran üçün önəmli təhdidlər və fürsətlər formalaĢdırmıĢdır. 

Belə bir situasiyada hər iki tərəf öz milli maraqları çərçivəsində prosesdən maksimum gəlirlər əldə 

etmək və minimum itkilər verməyə çalıĢmıĢdır. Onlar, ərəb baharı prosesində region ölkələrinə 

münasibətdə hər biri ayrı-ayrılıqda olmaqla özünəməxsus strategiyalar yürüdüblər. Amma Suriya 

böhranında toqquĢma qaçınılmaz oldu və tərəflər baĢ-baĢa gəldi [3, s.181-196]. Ġran yaxın Ģərq 

siyasətində Türkiyənin nüfuzunun artmasını məhdudlaĢdırmaq istəyir. Ġran Türkiyənin regionda 

nüfuzunu artırmağa yönəlmiĢ istənilən addımı öz əlehinə atılmıĢ bir addım kimi qiymətləndirir. 

Türkiyə ərəb baharında baĢ verən dəyiĢikliklərdən istifadə edərək regiona yeni bir giriĢ etmək 

istəyərkən Ġran Ģiə kimliyi üzərindı qalaraq digər aktorlarla mübarizədə söz sahibi olmaq istəmiĢdir 

[15]. 

Ərəb baharı Türkiyə və Ġran arasında keçmiĢdən mövcud olan ideoloji yarıĢın növbəti dəfə ortaya 

çıxmasına səbəb oldu. Bu prosesin baĢlanğıcında türk modelindən çox bəhs edilməsi Ġranı ciddi 

narahat etmiĢdir. Ġranın bütün cəhdlərinə baxmayaraq, Ġran modeli heç bir halda gündəmə 

gəlməmiĢdir. 

Ərəb baharından sonra Türkiyə və Ġranın regional siyasətlərinin toqquĢması iki ölkə arasında 

rəqabətin nəticəsi kimi rotaya çıxmıĢdır. Onların ərəb baharına fərqli mövqeyi nəzərinin olması və 

üsyanlara münasibətdə fərqli strategiyalar yürütməsi daxili siyasətdən yoxsa xarici təsirlərdən ortaya 

çıxdığı müzakirə obyektidir. Türkiyə üsyanların anti-demokratik və korrupsiya rejimlırindən 

qaynaqlanan bir hal olduöunu söyləyərkən Ġran bu üsyanların xarici müdaxilələrini daha qabartmıĢdır. 

Bu münasibətlər arasındakı fərq Suriya böhranında özünü daha aydın biruzə vermiĢdir və onlar bir-

birinə zidd iki blokda birləĢmiĢdir. Hər nə qədər Türkiyə Ġranın mövqeyini öz mövqeyindən fərqli 

olduğunu görsə də, o bu ölkə ilə birbaĢa qarĢı-qarĢıya gəlmək istəməmiĢdir. Ġran regionda xaosu 

dəstəkləyərkən Türkiyə sülhü və barıĢı dəstəkləmiĢdir. ərəb baharı sonrasında regionda Türkiyə Ġran 

və ərəblərin təmsil etdiyi bir güc ortaya çıxmıĢdır. 

Ġranda Türkiyəyə müsbət münasibət göstərənlərin faizi 2010-cu ildə 85% olan zaman, 2011-ci ildə 

71%-ə, 2012-ci ildə isə 59%-ə düĢmüĢdür. Bu özünü ikitərəfli münasibətlərdə də göstərmiĢdir. Ġranın 

Türkiyəyə qarĢı formalaĢdırdığı təkbaĢına təhdid Türkiyənin Ġrana qarĢı çoxtərəfli təhdidi ilə 

qarĢılaĢdırılır. Yəni, Türkiyə qərb ittifaqının bir parcasıdır və ABġ, Ġsrail kimi ölkələrlə hər nə qədər 

problemlər olsa da, müsbət münasibətlərə malikdir [4, s.88]. Digər tərəfdən 2012-ci ildə Suriya 

böhranının dərinləĢməyə baĢladığı dönəmdə edilən bir sosial sorğuda türk cəmiyyətinin 59.4%-i nüvə 

silahına sahib olan Ġranın Türkiyə üçün bir təhdid mənbəyi olaraq görmüĢdür [6, s.4]. 

Ərəb baharından əvvəl xüsusilə nüvə danıĢıqlarında vasitəçilik etmək səyləri ilə çıxıĢ edən 

Türkiyə beynəlxalq aləm tərəfindən Ġranın dostu kimi qəbul edilirdi. Tunis və Misirdə yaĢanan rejim 

dəyiĢiklikləri məsələsində oxĢar mövqe sərgiləyən Türkiyə və Ġran NATO-nun Liviya əməliyyatında 

və Suriya məsələsində fərqli çmövqe nümayiĢ etdirmiĢdilər. Bu dönəmdə Ġran tərəfindən xüsusuilə din 
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adamları və hərbi nazirlərin Türkiyəyə qarĢı sərt açıqlamaları gündəmə çıxdı. Hər nə qədər Ġran 

Türkiyə ilə əlaqələri kəsməyi gözə almasa da, ərəb baharından sonra Türkiyənin artıq bir streteji rəqib 

olduöunu bəyan etmiĢdir [5, s.151]. 

Ərəb baharında Ġran Türkiyənin ön plana çıxmasından sn dərəcə narahat olmuĢ və Türkiyəy qarĢı 

tənqidlərini açıq Ģəkildə etməyə baĢlamıĢdır. Suriyadakı prosesləri ona qarĢı bir təhdid kimi 

dəyərləndirən Ġran Türkiyənin bu fəaliyyətdə iĢtirak etməsini heç xoĢ qarĢılamamıĢdır. Ġran 

medyasında ərəb baharı il əlaqədar Türkiyəyə təndiqlər çox sərt idi. Ġran mediasında Ərəb Baharı ilə 

əlaqədar siyasətlərin səbəbi ilə Türkiyəyə yönələn tənqidlər olduqca sərt idi. Ġran mediası son 

dövrdlərdə Türkiyəni ĠġĠD-in qurucusu və hamisi kimi görməkdə idi. Hətta daha da irəli gedərək 

Türkiyənin PKK ilə mübarizəsini bu təĢkilatı zəiflədərək ĠġĠD-ə yer açmaq məqsədinin olduğunu 

iddaə edənlər də var idi. Bu fikirdə olanlar Türkiyənin ĠġĠD-ə qarĢı yürütdüyü mübarizənin göz 

boyama fəaliyyətindən baĢqa bir Ģey olmadığını bildirirdilər . Suriya böhranın dərinləĢməsi ilə birlikdə 

Türkiyə-Ġran mübarizəsinin klassik amillərindən olan media müharibəsi bir daha meydana çıxmıĢdır. 

Ġran mediası Türkiyəni qərbin əməllərinə xidmət etməkdə və dağıdıcı silahlı qruplara dəstək verməkdə 

günahlandırarkən, Türkiyə mediasında isə Ġranın Suriya siyasətinin məzhəbçi yanaĢmanın bir vasitəsi 

olduguna dair Ģərhlər yer almıĢdır [14]. Yenə Ġran mediasında Ġranın Suriya və Türkiyə arasında bir 

seçim etmək məcburiyyətində qalsa seçimin Suriya tərəfə olacağına dair xəbərlər yer almıĢdır. 

Aralarında Türkiyənin də daxil olduğu 16 müxtəlif dildə fəaliyyət göstərən Ġran mənĢəli Ahlulbayt 

News Agency (ABNA) internet portalı Suriyada yaĢanan böhran müddətində mütəmadi olaraq 

Türkiyə əleyhinə təbliğat aparmıĢdılar. Burada çap edilmiĢ məqalələrdə Suriya məsələsində Ġran ilə 

Türkiyə arasında rəqabət ola bilməyəcəyini çünki bu iki ölkənin dünya görüĢü və siyasi olaraq 

aralarında mərtəbə olduğunu iddia etmiĢdir. Türkiyə ərazisindəm Suriyaya ―terrorist‖ sızmaların 

davam etməsinə dair qınaq obyekti olmuĢdur [7, s.406-407]. Ġran dövlət telekanalı Press TV Suriya 

böhranının ən baĢından etibarən Türkiyənin bu məslədəki mövqeyini tənqid edən məqalələr çap 

olunmuĢdur. 

Ġranın Türkiyənin Ərəb Baharı siyasətinə dair ən böyük tənqidi Suriyanın düĢdüyü situasiyadan 

yararlanmağa çalıĢması və qərbə alət olmasıdır. Ġranın Türkiyəyə digər tənqidi də baĢda Səudiyyə 

Ərəbistanı və Bəhreyn olmaqla, regiondakı təzyiqçi rejimlərlə olan yaxĢı münasibətlərini davam 

etdirməsinin Əsədə qarĢı olan mövqeyi ilə ziddiyət təĢkil edir. Ġranlı muhafizəkarlar bu tənqidlərdən 

bir addım daha irəli gedərək Türkiyənin Ərəb baharı prosesindəki siyasəti ilə ABġ və Ġsrail ilə 

―danıĢıqlı müharibə‖ edərək müsəlmanlara arxadan zərbə endirdiyini iddia etməkdədir. Ġran 

Türkiyənin altından qalxa bilmiyəcəyi bir yükün altına girdiyini bildirir . Ərəb baharı prosesində Ġranın 

Türkiyə ilə əks mövqe sərgiləməsi nəticəsində Ġranlı mühafizəkarlar Türkiyənin əsl məqsədinin öz 

hakimiyyət modelini ərəb ölkələrinə tətbiq etmək olduğunu, region liderliyini ələ keçirməyi 

arzuladığını söyləyərək Türkiyə ilə münasibətlərin ən baĢdan yenidən gözdən keçirilməsinin lazım 

olduğunu bildirir [7, s.181-196]. Ġran Türkiyəni ərəb baharı prosesində müstəqil xarici siyasətindən 

kənara Ģıxaraq qərb tərəfinə keçməklə günahlandırmıĢdır. Buna ən böyük sübut kimi Suriya siyasətini 

və Kürecikdə qurulan NATO füzesavar sistemini göstərmiĢdir. Türkiyə isə Ġranı xüsusilə Suriya 

siyasəti ilə böhranın həll olunmasına maneə olmaqla günahlandırmıĢdır. Ġranın Suriyada, Suriyanın və 

Suriya xalqının əlehinə olan böhrandan faydalanaraq nüfuzunu artırmağa çalıĢdığını bildirmiĢdir. Ġran 

səlahiyyətliləri daha əvvəl Ġrana qarĢı hər hansı bir hücum vəziyyətində ilk viracağı hədəflərdən biri 

olaraq göstərdikləri Malatyadakı radar bazasını, Suriya böhranının dərinləĢməsi ilə birlikdə yenidən 

gündəmə gətirərək bü bazanın Ġsraili qorumaq məqsədilə qurulduğunu iddia etmiĢdir [1, s.142]. 

Ərəb baharı prosesində Türkiyə ilə Ġran arasındakı münasibətlərə təsir göstərən ən vacib 

amillərdən biri Türkiyənin, ABġ baĢda olmaqla qərb ilə olan sıx münasibətləridir. Bu vəziyyət qərb ilə 

olan münasibətlərində böyük problemlər yaĢayan Ġran tərəfindən Ģübhə ilə qarĢılanır. Ġran, Türkiyənin 

xüsusilə Suriya böhranındakı ABġ siyasəti ilə uyğunlaĢması səsbilə Türkiyəni tənqid edir. Əsəd rejimi 
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ilə birlikdə Ġran Türkiyəni Suriyanın daxili iĢlərinəı qarıĢmaqla regionda ABġ siyasətini həyata 

keçirməkdə günahlandırır. Türkiyənin Ġsrail ilə yaĢadığı gərginliyin region xalqlarının dəstəyini 

almağa yonəlmiĢ göstəriĢçi bir addım olduğunu iddia edit [8, s.171]. Ġranlılar Türkiyənin Suriya 

rejiminə tətbiq etdiyi təzyiqin Amerika və Ġsraili tətbiq etdiyi təzyiq ilə eyni istiqamətdə olduğunu 

iddia edirdilər. Ahmedinejat Suriya məsələsində yeritdiyi siyasət səbəbi ilə Türkiyənin qərbin oyununa 

alət olmaqla günahlandırmıĢdır. Tükr tərəfi isə Əsəd rejiminin Ġrandan aldığı dəstək sayəsində güc 

qazandığını iddia etmiĢdir [10, s.214]. Ġranın sabiq xarici iĢlər naziri Mutteki Türkiyəni Suriyada AbĢ 

planlarını həyata keçirən subpodratçı ölkəyə çevrildiyini ittiham etmiĢdir. Həmçinin, Türkiyənin 

regiondan son 10 ildə əldə etdiyi qazancları Suriya siyasəti ilə bir gecədə həba etdiyini önə sürmüĢdür. 

Ərəb baharı prosesində Ġran tərəfinin Türkiyəyə bildirdiyi tınqidlərdəb bir digəri Bəhreyn baĢda 

olmaqla körfəzin təzyiqçi rəhbərlikləri ilə sıx münasibətlər içərisində olan Türkiyənin Suriya 

məsələsində qərbin oyununa gəldiyidir. Türkiyənin Yəməndəki qarĢıdurmalardan Ġranı günahkar 

sayması, Ərdoğanın məsələ ilə əlaqədar olduöu açıqlamalarda Ġranı regionu hakim olmağa çalıĢdığı ilə 

bağlı günahlandırması və Səudiyyə Ərəbistanı liderliyində bu ölkədə həyata keçirilən əməliyyatlara 

dəstək verməsi Ġranın Türkiyəyə qarĢı olan reaksiyasının daha da artmasına səbəb olmuĢdur. 
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QloballaĢma prosesi bu gün insan həyatının demək olarki bütün sferalarını əhatə edir. Ən yaxın 

zamanlara qədər insan həyatının tarixi yalnız ayr-ayri ölkələrin, xalqların tarixi və mədəniyyətindən 

ibarət idi sə, hazırda bu proses ümumi qolbal bir tarixə çevrilir: belə ki, ayrıca bir dövlətdə baĢ verən 

hadisə hansı bir formadasa Yer kürəsinin uzaq bir nöqtəsində yerləĢən məkanda öz əksini tapır. 

Nəticədə ölkələr arasındaki sərhədlər aradan götürülür, mədəniyyətlərin yaxınlaĢması və 

informasiya mübadiləsi geniĢlənir. 

YaĢadığımız XXI əsr sürətlə inkiĢaf edir və dəyiĢir. Çoxlu ənənəvi kateqoriyaların yerini baĢqa 

dəyərlər əvəz edir. Dünyanın istənilən yerində informasiyanın alınması və ötürülməsi, informasiya, 

maliyyə və iqtisadiyyatın sürətli axını və dayanmadan inkiĢafı, ayrı ayrı dövlətlər və xalqlar arasında 

yeni beynəlimləl və trans-milli anlaĢmaların formalaĢması kimi amillər yeni yaĢayıĢ qaydalarının 

əsasını təĢkil edir. Bunla belə həmin yaĢayıĢ qaydalarının əsasında kütləvi informasiya vasitələrinin 

cəmiyyətə və ayrı-ayrılıqda hər bir Ģəxsə təsiri dayanır. 

Kütləvi informasiya vasitələri cəmiyyətin istənilən sferasında var olmaqla ictimai rəyin 

yaranmasında və siyasi düĢüncənin formalaĢmasında böyü pay sahibidir. Ölkədə və dünyada baĢ 

verən mühüm proseslərin ictimaiyyət tərəfindən dərk edilib qiymətləndirilməsi əsasən kütləvi 

informasiya vasitələrinin fəaliyyəti ilə mümkün olur. Hal-hazırda mətbuatın siyasi hadisələrə və 
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proseslərə ciddi təsir etmək imkanları da nəzərə alınsa onun rolunun və məsuliyyətinin böyük 

olduğuna heç bir Ģübhə yeri qalmır. Ġctimai rəyə belə təsir göstərmək imkanlarına görədir ki, kütləvi 

informasiya vastələri dördüncü hakimiyyət adlandırılır. 

XXI əsr informasiya əsridir. Dövlət siyasətinin tərkib hissələrindən biri də informasiya 

siyasətidir. Onun tənzimlədiyi münasibət sahələrinə vətəndaĢ cəmiyyətini, dövlət hakimiyyətini, 

mətbuat və teleradio seqmentini aid etmək olar. Ġnformasiya siyasətinin aspektlərini ictimai inkiĢafın 

mühüm amili, hadisə və proseslərin idarə olunması zərurəti təĢkil edir. Müasir dövrdə 

informasiyanın yayılması və ötürülməsi qlobal problemlərə təsir göstərməkdədir. Onların mənfi 

təsiri ilə regional və qlobal miqyasda müsbət proses və hadisələrin mahiyyətində dəyiĢikliklər 

yarana bilər. Odur ki, hər bir ölkədə siyasi proseslərin öyrənilməsi, xüsusilə də siyasi proseslərdə 

əsas siyasi nəzəriyyələr və qaydalar haqqında informasiyanın əldə edilməsi, siyasi təĢkilatların 

iĢləmə forma və mexanizmlərini, eləcə də aid olduğu cəmiyyətin siyasi proses və mexanizmlərinin 

araĢdırılması və digər xalqlarla müqayisə edilməsi, siyasi mövzularla əlaqədar məlumatlara 

yiyələnmə və analiz edə bilmək bacarığının qazanılması, müəyyən olunmuĢ siyasi ideologiyalarla 

əlaqədar məlumatın əldə olunması, siyasi mühitdə baĢ verən proseslərin düzgün qiymətləndirilməsi 

üçün ümumi intellektual məlumat təcrübəsinin artırılması vacib Ģərtlərdəndir. Qeyd edilənlər kütləvi 

informasiya vasitələrinin siyasi həyata və cəmiyyətə təsir etməklə siyasi sistemdə mühüm rol 

oynadığını göstərir. Bu da öz növbəsində dövlət tərəfindən informasiya sahəsində müəyyən siyasət 

aparılmasını zəruri edir. 

Bunla belə müasir dövrdə müxtəlif sistemlər informasiya siyasəti sahəsində böyük addımlar 

atırlar. Kütləvi informasiya vasitələr sahəsində dövlət xəttinin üç baĢlıca modeli var: ideoloji, 

iqtisadi, inzibati-siyasi. 

KeçmiĢ Sovet dövlətindən tanıĢ gələn ideoloji xətt təcrübəsi kütləvi infromasiya vasitələrinin 

əsas etibari ilə partiya orqanlarında asılılığını nəzərdə tuturdu. Senzura və Ģərti qadağalar isə 

müstəqil fəaliyyətə əngəl törədən əsas faktor hesab edilirdi. Sonradan SSRĠ-ni dağılması ilə bu 

qadağalar aradan qalxdı. 

Ġqtisadi model KĠV-lərə müxtəlif yollarla iqtisadi kömək göstərilməsidir. Onun maddi texniki 

bazasının gücləndirilməsi, maliyyə imkanlarının yaxĢılaĢdırılması və müxtəlif formalarda 

dotasiyaların verilməsi bu yardıma daxildir. 

Əsasən totalitar quruluĢa xas olan inzibati-siyasi model isə KĠV üzərində ciddi inzibati nəzarəti 

həyata keçirir. Kadrların təyini və yerləĢməsi hökümət tərəfindən aparılır, həmçinin ziddi düĢüncəli 

yazılara sanksiyalar tətbiq olunurdu. 

Kütləvi informasiya vasitələrini siyasətdəki imici onu siyasi təsir qüvvəsini Ģərtləndirən əsas 

elemntlərlə bağlıdır. Həmin vacib elmentlərdən biri dövlətin və cəmiyyətin diqqət mərkəzində olan 

vacib məsələlərin gündəmə çıxarılması və müzakirə predimetinə çevrilməsidir. Ümumən təcrübə 

göstəriri ki, bir neçə problem eyni zamanda həll edilə bilməz. KĠV-in aktual olan problemləri 

ictimailəĢdirməsi də siyasətçiləri narahat edən əsas məsələlərdən biri olmuĢdur. Ġctimai dayaqa sahib 

KĠV reallıqların üzə çıxardılmasında, düzgün mühakimə və tənqid prosesinin aparılmasında iĢtirak 

edir. Bu elementlə yanaĢı KĠV-in təbliğat-təĢviqat, manipuliyasiyalı təsir və.s kimi elementləri də 

vardır. 

Kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətindən danıĢarkən ilk növbədə onu dünya siyasətindəki 

rolunu qeyd etmək lazımdır. Bu halda belə bir sual yarana bilər. Bəs bu böyük subyektlərin sözü 

gedən rolu nədən ibarətdir? KĠV-nin dünya siyasətindəki rolu ilk növbədə onu funkisiyalarında 

özünü göstərir. KĠV-in funksiyalarının bölgüsü isə aĢağıdakı Ģəkildə qeyd etmə olar:       

a.vətəndaĢların məlumatlandırılması və onlara zəruri informasiyaların verilməsi. b.siyasi 

maarifləndirmə və sosisallaĢma. c.müxtəlif ictima maraqların ifadə olunmas, artikuliyasiya 

imkanlarının mövcudluğu, siyasi subyektlərin inteqrasiyası. d.ictimai fikrin formalaĢdırılması və 
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çatıĢmazlıqların tənqidi. 

Ən əhəmiyyətli hesab edilən informasiya funksiyası vacib məlumatların ünvana çatdırlması və 

ötürlməsi ilə xarakterikdir. O sütun rolunu oynayır və digər funksiyalar bundan sonra həyata 

keçirilir. Siyasi marifləndirmə və sosiallaĢdırma funksiyası cəmiyyəti siyasi proseslər və hadisələr 

baraəsində məlumatlandırır. KĠV funkisonal baxımdan milli siyasi maraqlara və məqsədlərə qarıĢa 

bilməz. Lakin burada onun digər bir funksiyası – tənqidçi funksiyası yaranır. Bu funksiya vasitəsi ilə 

KĠV xalqa yerli hakimiyyət dairələrinin fəaliyyətini təhlil etmək onu qiymətləndirmək imkanı 

tanıyır. 

KĠV-dən danıĢarkən onun ictiami rəyin formalaĢdırılması kimi əhəmiyyətli funksiyasınıda qeyd 

etmək lazımdır. Ġctima rəy baĢqa cür ictimai düĢüncə kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsinin 

aparılmasında kütlə düĢüncəsinin yaranmasında əsas ol oynayır. Ġctimai rəy ictimai Ģüurun elə 

təzahürüdür ki, burada böyük sosial qrupların, bütövlükdə xalqın aktual hadisələrə münasibəti 

(yaxud onları qiymətləndirilməsi) əks olunur. Adətən belə hadisələr ciddi ictimai maraq doğuran, 

ictimai mənafelərə toxunan hadisələr olur. Ətraf gerçəkliyin qiymətləndirilməsi müxtəlif qrup və 

təbəqələrin mövqeyini əks etdirir. Həmin qrup və təbəqələr ictimai rəyin ifadəçiləridir. Kütləvi 

informasiya vasitələri ictimai rəyi formalaĢdırmaqla yanaĢı ona ən müxtəlif formalarda təsir 

göstərmək imkanlarına da malikdir. Məsələn: KeçmiĢ SSRĠ-də 80-ci illərin sonunda ictimai rəy 

(xüsusən Rusiyada yaĢayan əhali tərəfindən) ġimal çaylarının axarının qismən dəyiĢilməsi və suya 

kəskin ehtiyacı olan Cənub ərazilərinə axıdılması layihəsinə qarĢı çıxdı. KĠV-lər bir qrup ziyalının 

etirazını fəal müdafiə etdi. Əksəriyyətin rəyi dəyiĢildi, tezliklə layihənin maliyyələĢdirilməsinin 

dayandırılması barədə dövlət qərarı qəbul olundu. Hazırda ictimai rəyə təsir göstərməyin və onu 

idarə etməyin ən rəngarəng vasitələri, üsulları iĢlənib hazırlanmıĢdır. Reklam xidmətləri, ictimai rəy 

xidmətləri, siyasi xadimləri müdafıə komandaları, dini təbliğat təĢkilatları və s. ictimai rəyi 

əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢdirməyə qadirdirlər. Onlar kütləvi informasiya vasitələri, kütlə qarĢısında 

çıxıĢlar, reklam müraciətləri, əyani təĢviqat vasitələri və digər kommunikativ kanallardan istifadə 

edirlər. Kütləvi informasiya vasitələri (mətbuat, kitab nəĢri, mətbuat agentlikləri, radio, televiziya və 

s.) kütləvi miqyasda informasiyanın toplanılması, iĢlənilməsi və yayılmasını təmin edir. Kütləvi 

informasiya sayca böyük, adətən coğrafi baxımdan dağınıq auditoriya üçün nəzərdə tutulmuĢdur; o, 

yayılmanın sürətliliyi, müntəzəmliliyi ilə, istehlakın praktik surətdə eyni zamanlılığı ilə, vasitəli, 

müəyyən dərəcədə stereotipləĢdirilmiĢ xarakteri ilə fərqlənir. «Ġnformasiyanın yayılması insanların 

kütləvi mənəvi ünsiyyətinin ayrılmaz hissəsidir; bu, bəĢəriyyətin inkiĢafının müəyyən pilləsində 

meydana gəlmiĢ, bilavasitə Ģəxsiyyətlərarası ünsiyyəti tamamlamıĢdır. Kütləvi informasiya vasitələri 

öz təbiəti etibarilə bütün cəmiyyət miqyasında xəbərlərin və s. geniĢ və hərtərəfli mübadiləsini 

həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Kütləvi informasiya vasitələri kütlələrin həyati 

maraqlarına toxunan məsələlərdə ictimai rəyə dərindən bələd olmalı, bu halda ayrı-ayrı regionlar, 

sahələr və qruplar üzrə konkret vəziyyətə nüfuz etməyi bacarmalı, ictimai rəyin sağlam istiqamətdə 

formalaĢmasına, öz təsir gücünü artırmasına kömək etməlidirlər. ( 2, 100-104) 

Sosioloji baxımdan əhəmiyyətli olan bir məsələyə də toxunmağa ehtiyac vardır. Kütləvi 

informasiya vasitələrinə dair tədqiqatlar keçmiĢ Sovet Ġttifaqında 20-ci illərin ortalarında 

baĢlanmıĢdır. Bu tədqiqatların əsas problematikası qəzetlərin, jurnalların məzmun və formasının 

fəhlə və kəndli kütlələrinin ehtiyaclarına, tələbatlarına uyğunluğu məsələsi idi. Mətbuat 

auditoriyasının «sintetik» tədqiqatları (bu tədqiqatları həmin illərdə belə adlandırırdılar) inkiĢaf 

edirdi. Bu tədqiqatlarda informasiya maraqlarının öyrənilməsi qəzet və jurnal oxucularının sosial 

həyatının bütün amillərini nəzərə almaqla aparılırdı. Mətbuatın sosiologiyası kütləvi informasiya 

vasitələri sosiologiyasının ən inkiĢaf etmiĢ sahəsidir. Auditoriya, jurnalist korpusu, materialların 

məzmunu və ifadə formaları, mərkəzi və yerli mətbuatın qarĢılıqlı təsiri və münasibətləri və s. - 

bütün bunlar mətbuat sosiologiyasının öyrənmə obyektinə daxildir. Radio veriliĢləri sahəsində 
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sosioloji tədqiqatlar hələ müharibədən əvvəlki dövrdə baĢlanmıĢdır. Lakin həmin tədqiqatlar məhz 

müharibədən sonrakı dövrdə böyük vüsət almıĢ və müntəzəm xarakter kəsb etmiĢdir. Radio 

auditoriyası, müxtəlif regionlarda radio proqramlarının formalaĢması spesifıkası, ayrı-ayrı veriliĢlər 

tsikillərinin populyarlığı və i.a. xüsusilə fəal surətdə öyrənilmiĢdir. KeçmiĢ SSRĠ-də televiziya 

veriliĢlərinin sosioloji baxımdan öyrənilməsi 60-cı illərin sonu - 70-ci illərin əvvəlindən inkiĢaf 

etməyə baĢlamıĢdır. Televiziya veriliĢlərinin istehlakının həcmi və istiqamətləri, televiziyanın 

yayılmasının digər kütləvi informasiya vasitələrinə təsiri, televiziyanın mədəniyyətin istehlakında 

rolu və s. kimi məsələlərin öyrənilməsi həyata keçirilmiĢdir. Reklam kütləvi informasiya 

vasitələrinin fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. Nə və ya kim barəsində (bir qayda olaraq Ģey, Ģəxs, təĢkilat 

barəsində) məlumatların yayılmasını nəzərdə tutan reklam kütləvi diqqəti cəlb etmək məqsədi güdür. 

Ticarət - iqtisadi və ideya-siyasi reklamları ayırd etmək olar. Reklamların sosioloji baxımdan 

öyrənilməsi keçmiĢ SSRĠ-də 70-ci illərdən baĢlanmıĢdır. Reklama dair sosioloji tədqiqatlar əsasən 

istehlakçıya təsirin müxtəlif aspektlərini öyrənməklə bağlı olmuĢdur. Etiraf etməliyik ki, son illərdə 

kütləvi informasiya vasitələrində reklamlar xüsusilə geniĢ yayılmıĢdır. Bazar münasibətləri və 

strukturları rəqabət mübarizəsinə, deməli, həm də reklama geniĢ meydan açır. 

K.Marks KĠV-in siyasi sistemdəki rolunu: siyasi, ancaq qeyri-rəsmi və dövlətlə cəmiyyət 

arasında əlaqə yaradan ―üçüncü element‖ kimi müəyyən etmiĢdir. (5, 187-217). Bu səbəbdən KĠV- 

in rol və funksiyası daim cəmiyyətin fəaliyyətindən, və onun siyasi quruluĢundan asılı olmuĢdur. 

Hakimiyyətdə olan Ģəxslər hər zaman KĠV-i öz idarəçiliyi altında saxlamağa çalıĢmıĢdır. Mətbuata 

nəzarət cəmiyyətə nəzarətdir düĢüncəsi ilə. Amerika mediası barədə yazarkən M. Parenti qeyd 

edilən xüsusda olduqca maraqlı məqamlara toxunuraq qeyd edir: ―Mətbuatın sahibkarlar, 

mühafizəkar və hökumət meylli olması tamamilə aydın görünür. Kütləvi informasiya vasitələrinin 

sahibkarların tərkibi və onların biznes reklamından böyük asılılığı nəzərə alınsa, həmkarlar 

ittifaqlarının mediada çalıĢanların ehtiyac və tələblərini bəyan etmək imkanları olduqca 

məhduddur‖(6, 218). 

Mətbuatın dövlət senzurasından azad edilməsi informasiya azadlığının KĠV sahiblərinin əlinə 

verilməsi ilə nəticələndi. Maks Veber bununla bağlı yazırdı: ―BaĢ verənlər nəticəsində iĢçi 

jurnalistin siyasi təsiri azalsa da, mətbuatın sahibi olan maqnat kapitalistin bu təsiri daha da artmağa 

baĢladı‖ (7, 804). Bu təsir KĠV-in ―ağılların yönləndirilməsi‖, əhalidə müəyyən fikri təlqin edən bir 

vasitəyə çevrilməsi ilə nəticələndi. Q. Tard qeyd edir ki, bununla jurnalistlər əksəriyyətin fikrini 

yönləndirməyə və dəyiĢməyə baĢladılar 

Kütləvi informasiya vasitələrinin siyasi rolunun əsasında dayanan məsələlərdən biri də təbii ki, 

informasiya azadlığı məsləsidir. Azad informasiya mübadiləsinin və təminatının olmadığı məqamda 

sözsüz heç bir demokratik prinsiplərdən söhbət belə gedə bilməz. Bu mənada azad informasiya 

sözünün kökündə azad söz anlayıĢı dayanır. Azad informasiya və azad mətbuat problemi müxtəlif 

rejimlərdə hüquqi və qanuni çərçivədə öz həllini tapır. 

Həmin dövlətlərdən biridə dünyanın fövqəlbəĢər dövləti hesab edilən Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatlarıdır. Müasir tələblərə cavab verən KĠV Amerikanın bu gün ki, reallığıdır. Ġstər söz və azad 

fikir istərsə də mətbuat azadlığı sahəsində öz siyasi xətti ilə regional və beynəlxalq münasibətlərə 

güclü təsir imkanlarına malikdir. Və bu əbəs yerə deyildir. Konsitutsiyaya edilən birinci düzəliĢdə 

yazılıb: ―Konqres söz azadlığını, mətbuat azadlığını və xalqın yığıncaq keçirmək azadlığını 

məhdudlaĢdıran qanunlar qəbul edə blməz‖. YaĢı 300-ü keçən Amerika mətbuatının dünyadaki 

siyasi hadisələrə təsiri danılmazdır. Ġkinci dünya müharibəsindən sonra Amerikada antikomunist 

təbliğatı böyük masĢtabda aparılıb.Kütləvi informasiya vasitələri də bu təbliğatda böyük rol 

oynayıb. Hələ 1962-ci ildə keçmiĢ ABġ prezidenti Riçard Nikson ―Nyu-York herald tribun‖ 

qəzetində bir sıra məqalələrlə çıxıĢ edərək kommunist təsirinin ABġ-da yayılmasının qarĢısını 

almağın yollarını göstərmiĢdir. Buu sahədə aparılan ən iri addım təbliğat tipli kitabların dərci oldu. 
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―Müasir jurnalistika kitabı‖ və Azad Ġradə nəzəriyyəsi bu təbliğat siyasətinin əsas qayəsinə çevrildi. 

Müasir dövrdə də ABġ-ın regionda hegemon rol oynması onun Avrop-Asiya siyasi əlaqlərinə və 

beynəlxalq münasibətərə təsirisiz keçinmədiyinə bir sübutdur. ( 1, 13-58) 

Avropanın güclü dövlətlərində olan və KĠV sahəsində keçirdiyi siyasəti ilə seçilən dövlətlərdən 

biridə Franadır. Fransada kütləvi infromasiya vasitələri haqqında  ilk qanun 1881 ci ildə qəbul 

edilmiĢdir. Həmin qanun dövlətdə fikir azadlığının ilk kodeksi idi. Lakin faĢist iĢğalı dövründə 

ölkədə fəaliyyət göstərən bütün dövlət qəzetləri bağlandı. Onun bəziləri gizli fəaliyyət göstərdi. 

KĠV sahəsində böyük gücə malik dövlətlərdən biri də Almaniyadır. Ġkinci dünya 

müharibəsindən  Almaniya məğlub ayrıldı. Dövlət AFR və ADR olmaqla 2 böyük iĢğal zonasına 

parçalandı. 

Belə bir bölgü mətbuatın sonraki inkiĢafınada təsir etdi. Sovet iĢğal zonasında olan mətbuat 

digər iĢğal zonasında olan mətbuatdan məzmun və apardığı siyasətə görə seçilirdi. 

Dünya müharibələrinin bitməsi, ADR və  AFR-in birləĢməsi vahid mətbuatın yaradılması 

yolundaki bütün çətinlikləri aradan qaldırdı. Artıq Alman mətbuatı böyük dövlətlərin siyasətində aslı 

fəaliyyət göstərmirdi. Ġndiki dövrdə də Almaniya KĠV siyasətinin inkiĢafı sahəsində hüquqi qanunlar 

hazırlayır və sistemli siyasət yürüdür. Bunla belə demə olarki, istər dövlət istərsə də özəl radio və 

televeziya və mətbu orqanları ilə AlamaniyaKĠV-in düya siyastindəki rolunda mühüm statusa 

sahibdir. 

Müstəqil dövlət quruculuğu prosesində Respublikamızda da KĠV sahəsində də bir sıra əməli 

addımlar atılmıĢ, müxtəlif vaxtlarda müxtəlif qanunlar qəbul edilmiĢdir.Azərbaycan 

Respublikasında ilk dəfə olaraq ümumimilli lider H.Əliyev 1998-ci il 6 avqust tarixli qərar ilə 

senzuranı ləğv etmiĢ, KĠV sahəsində hüquqi bazanın formalaĢdırılması üçün göstəriĢlər vermiĢdir. 

Həmin siyasət əsasında Azərbaycan Respublikası Konsitutsiyası 1998-ci ildə ―Məlumat azadlığı 

haqqında‖ qanun, 1999-cu ildə ―Kütləvi Ġnformasiya  Vasitələri haqqında‖ qanun və 2005-ci 

ildə ―Ġnformasiyaın əldə edilməsi haqqında‖ qanunlar qəbul etmiĢ, hamin qanunlar dövlətimizin 

informasiya siyasəti xəttini müəyyən etmiĢdir. 1999-cu il 7 dekabr  tarixli ―Kütləvi Ġnformasiya 

Vasitələri haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının  Qanunu 10 fəsil və 62 maddədən ibarətdir. Ona 

müxtəlif vaxtlarda: 23 noyabr 2001, 28 dekabr 2001, 30 aprel 2002-ci illərdə əlavə və dəyiĢikliklər 

edilmiĢdir. Qanunun ikinci fəsli bütünlükdə Kütləvi Ġnformasiya Azadlıqlarının əsaslarına dayanır. 

Burada senzuranın qəti Ģəkildə yol verilməzliyi, KĠV sahəsində antiinhisar tədbirlər, Kütləvi 

infromasiya azadlığından sui-istifadəyə qarĢıtədbirlər, informasiyanın və informasiya mənbəyinin 

açıqlanmasına yol verilməyən xüsusi hallar və həmçinin müəlliflik hüququ kimi qanunlar öz əksinin 

tapmıĢdır. 

Yekun olaraq onu qeyd edə bilərik ki, müasir dövrün informasiya əsri olması,informasiyanın 

yayılması və ötürülməsi vacibliyi, onun cəmiyyətin idarə edilməsindəki gücü və bu gücün siyasi 

məqsədlərə cavab verən siyasətə istinad etməsi KĠV-in dünya siyasi arenasındakı rolunun hansı 

dərəcədə vacib olduğunu göstərir. KĠV istər siyasi idarəetməyə olan təsiri istər ictimai rəyin 

formalaĢmasında ki, rolu istərsə də informasiyanın paylanması kimi əhəmiyyətli funksiyası ilə 

həqiqətəndə böyük güc hesab edilir. Belə ki, o böyük dövlətlərin siyasi gücünün və mədəniyyətinin 

vacib kompanentlərindən biridir. 
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SURĠYA QAÇQIN BÖHRANI KONTEKSTĠNDƏ TÜRKĠYƏ  

VƏ ALMANĠYANIN SIĞINACAQ  AXTARAN  ġƏXSLƏR  

SĠYASƏTĠNĠN  ĠKĠTƏRƏFLĠ  ƏLAQƏLƏRƏ TƏSĠRĠ 

Ərəb Baharı sonrası Yaxın Şərqdəki mülki vətəndaş müharibələri nəticəsində, ölkələrindən 

köçmək məcburiyyətində qalan insanların sayı insanlıq  tarixinin ən yüksək səviyyəsinə çatdı. 

Türkiyə Suriya vətəndaş müharibəsinin  gətirdiyi  qaçqın böhranından ən çox təsirlənən ölkə, bu 

problemlə mübarizə prosesində əsas ölkədir. Xüsusilə 2015-ci ildən etibarən, Suriyalı qaçqınların 

təhlükə olaraq Avropaya köçürülməsinə dair bir həll var idi, Türkiyə isə bu həllin bir hissəsi kimi 

dünya siyasətində aktiv rol oynadı. Qaçqın böhranının həllində Türkiyənin köməyinə ehtiyacı olan 

Almaniya, bu mərhələdə bəzi vədlər verdi. Qaçqınların Türkiyənin sərhədləri içərisində qalması, 

maliyyə yardımı, viza azadlığı və Türk liderlərin Avropa İttifaqı zirvəsinə dəvət olunması kimi qısa 

müddətli həll təklifləri tələb olunur. 

Açar sözlər: Türkiyə, Almaniya,Avropa  İttifaqı, Miqrant  Böhranı, Siyasi Əlaqələr 
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ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ ТУРЦИИ И ГЕРМАНИИ  

В ОТНОШЕНИИ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ 

СИРИЙСКОГО КРИЗИСА БЕЖЕНЦЕВ 

В результате гражданских войн на Ближнем Востоке после «арабской весны» число 

людей, вынужденных мигрировать из своих стран, достигло самого высокого уровня в 

истории человечества. Турция, страна, которая в наибольшей степени затронута кризисом 

беженцев, вызванным гражданской войной в Сирии, является ключевой страной в процессе 

борьбы с этой проблемой. Особенно после 2015 года было принято решение воспринимать 

сирийских беженцев, мигрирующих в Европу, как угрозу, в то время как Турция играла 

активную роль в мировой политике как часть этого решения. Германия, которая нуждается 

в помощи Турции в разрешении кризиса с беженцами, на этом этапе дала определенные 

обещания. Требуется, чтобы беженцы оставались в пределах границ Турции с предло-

жениями краткосрочного решения, такими как финансовая помощь, освобождение от виз и 

приглашение турецких лидеров на саммит Европейского Союза. 

Ключевые слова: Турция, Германия, Европейский союз, кризис беженцев, политические 

отношения. 
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THE REFLECTION OF TURKEY AND GERMANY'S REFUGEE POLICIES ON 

BILATERAL RELATIONS IN THE CONTEXT OF SYRIAN REFUGEE CRISIS 

As a result of the civilwars in the Middle East after the Arab Spring, the number of people 

forced to migrate from their countries has reached the highest level of human history. Turkey, the 

country that is most affected by the refugee crisis brought with it by the Syrian Civil War, is the key 

country in the process of fighting this problem. Especially after 2015, there was a solution to the 

perception of Syrian refugees migrating to Europe as a threat, while Turkey played an active role in 
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world politics as a part of this solution. Germany, which needs Turkey's help in solving the refugee 

crisis, has made some promises at this stage. It is requested that the refugees  remain within the 

borders of Turkey with short-term solution proposals such as financial assistance, visa exemption 

and invitation of Turkish leaders to European Union summit. 

Keywords: Turkey, Germany, European Union, Refugee Crisis, Political Relations 

 

2011-ci ildə Suriyalıların azadlıq tələbləri ilə baĢlayan xalq qiyamı, rejimin nümayiĢləri Ģiddət 

yolu ilə yatırması, Suriyanın geosiyasi əhəmiyyəti səbəbiylə çox sayda ölkənin problemə daxil ol-

ması və Suriya cəmiyyətinin heterogen quruluĢu kimi faktorların təsiriylə qanlı bir vətəndaĢ 

müharibəsinə çevrilib. Birinci mərhələdə qonĢu ölkələrə də yayılaraq  Suriya vətəndaĢ müharibəsi 

ölkə hüdudlarını aĢdı və Yaxın ġərq təhlükəsizliyini getdikcə daha çox  təhdid etməyə baĢladı. Digər 

tərəfdən bölgədəki vətəndaĢ müharibəsinin  yaratdığı təhlükəsizlik problemi Suriyadakı qeyri-

sabitliyin əsas mənbəyinə çevrildi. Suriyada, Ġraqda və Livanda baĢ verən proseslər adekvat 

qiymətləndirilmədi. Növbəti illərdə qarĢıdurmaların artması ölkədə yaĢayan Suriyalı vətəndaĢların 

qonĢu ölkələrə köç etməsinə səbəb olmuĢ və bu ölkələr arasında ən çox Türkiyəyə Suriyalı miqrant 

axını olmuĢdur. Suriya böhranı məlumatlarına görə, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Qaçqınlar üzrə 

Ali Komissarı təkcə Suriyadan 8 milyondan çox insanı köçürdü. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali 

Komissarlığının məlumatına görə, Livanda təxminən 1,1 milyon, Ġordaniyada 629 min, Ġraqda 245 

min, Misirdə isə 128 min Suriyalı qaçqın var. Ayrıca 30 Aprel 2018 etibarı ilə 3,5 milyon Suriyalı 

qaçqın Türkiyə sərhədləri içində yaĢamaqdadır. 

Suriyada yaĢanan vətəndaĢ müharibəsindən sonra  sonra ortaya çıxan qaçqın probleminin Türki-

yə baĢda olmaq üzrə Ġordaniya, Livan kimi qonĢu ölkələrə böyük miqyasda təsir etməsi Avropa Ġtti-

faqı üzvü olan  ölkələrin 2015-ci ilə qədər qaçqın böhranının  yaratdığı problemlərdən  daha az zərər 

çəkməsinə imkan vermiĢdir. Suriyada yaĢanan vətəndaĢ müharibəsinin təsiri ilə Türkiyəyə üz tutaraq  

sığınacaq axtaran insanları  qəbul edərək  Suriyalı qaçqınlar üçün yüzlərlə düĢərgələr qurulmuĢdur. 

Bu müddətdə Türkiyədə olan Suriyalıların sayının 3 milyonu aĢmıĢ olması Türkiyənin qaçqınların 

ehtiyaclarını qarĢılamaq adına 8 milyard dollara yaxın maliyyə ehtiyatı xərcləməsinə səbəb 

olmuĢdur .2015-ci ilin etibarı ilə qaçqın böhranının Avropa Ġttifaqına da təsir göstərməsi ilə  qaçqın 

rejimini tənzimləyən bəzi iĢlər həyata keçirilməyə  baĢlanmıĢdır . 

2011-ci ildən etibarən Suriyada  baĢlayan  hadisələr  hələ də  davam etməkdədir və Türkiyə 

sərhəd qonĢusu olan  bu ölkədən gələn miqrantları qəbul edərək onları müəyyən düĢərgələrdə yer-

ləĢdirmiĢdir. Ġlk kütləvi miqrant axını , 29 aprel  2011-ci ildə  Hatay vilayətinin Yayladağı mahalın-

da Cilvəgözü sərhəd qapısından daxil olan  252 nəfərlik bir qrup idi (4, səh 69-88). Daxili ĠĢlər Naz-

irliyinin Miqrasiya Ġdarəetmə BaĢ Ġdarəsi tərəfindən 24 May 2018 tarixində verilən məlumatlara 

görə, 3,589,384 Suriyalı qaçqına müvəqqəti qorunma təklif edildi. 

Türkiyəyə sığınan Suriyalılar ilk olaraq düĢərgələrə yerləĢdirilmiĢ olsa belə hər keçən gün 

sığınacaq axtaran Ģəxslər sayında yaĢanan artım düĢərgələrin qeyri-kafi olmasına səbəb olmuĢdur. 

Bunun nəticəsində təkcə sərhəd ərazilərində yox, Türkiyənin bir çox bölgəsində Suriyalılar yer-

ləĢməyə baĢladılar. Beləliklə  müvəqqəti mühafizə məqsədilə  qurulan müvəqqəti sığınacaq 

düĢərgələrində cəmi 215 min 665 Suriyalı yaĢayır, ancaq bu mərkəzlər xaricində olan Suriyalıların  

sayı 3 milyon 373 min 719 nəfərdir. Qurulan müvəqqəti düĢərgə  mərkəzləri Suriyadan gələn mi-

qrantlar  üçün yetərli olmadığı üçün   ölkə daxilində   vilayətlərdə məskunlaĢmalarına imkan 

yaradılmıĢdır. 31 May 2018-ci il  Daxili ĠĢlər Nazirliyi Miqrasiya idarəsinin məlumatlarına  görə 

müvəqqəti qorunma çərçivəsində olan  Suriyalıların ilk 10 ilə görə yayılması nəticəsində ümumi  

2.801.104 nəfərə çatmıĢdır. Türkiyənin göstərdiyi bu yardımlara baxmayaraq , Suriya miqrant 

böhranına   Avropa Ġttifaqı və üzv  ölkələri eyni diqqəti  göstərmədilər. 

Belə  ki,  Avropa Ġttifaqının öndə duran  ölkələrindən olan Almaniyanın 2015-ci ilin  avqust 
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ayının  sonlarına doğru miqrant  siyasətində dəyiĢiklik etməsi  ani bir Ģəkildə  illərdir davam edən 

böhranın  üst səviyyəyə çatmasına  səbəb olmuĢdur. Bu müddətdə  Almaniyanın təxminən  800.000 

insanın   Almaniyaya doğru hərəkət etdiyini  açıqlaması açıq qapı siyasəti kimi  ifadə olunmuĢdur  

və Macarıstanda böyük bir miqrant  axınına səbəb olmuĢdur. Bu  siyasətin  dəyiĢməsi  ilə miqrant-

larla bağlı  statistik məlumatlara nəzər yetirdikdə  2014 –cü ildə  Almaniyaya 202.834 miqrant  

sığınacaq üçün müraciət etdiyi təqdirdə  onların  sadəcə 39.332 nəfəri  Suriyadan gələn miqrantlar 

idi. Amma  2015-ci ildə  Almaniyaya gələn Suriyalı  miqrantların  sayında  artım olmuĢ  və  938.500 

min  sığınacaq axtaran Ģəxs ölkəyə gəlmiĢdir. Almaniyanın açıqladığı 2015-ci ilin  rəsmi məlu-

matlarına  görə  ümumi  miqrant  sayı 1,1 milyon nəfər  olmuĢdur, Ġraq və Əfganıstandan da köç ol-

masına baxmayaraq  Suriyalıların əksəriyyət təĢkil etdiyi qeydə alınmıĢdır.. Böyük bir hissə miqrant  

statusu daĢımadıqları üçün sərhəddən kənarlaĢdırılmıĢdır ( 3,səh 20). Miqrantlara  qarĢı həyata 

keçirilən etirazlarda  2012 –ci ildə  24  hücum , 2014-cü ildə  200 hücum , 2015-ci ilin  ilk altı ayın-

da isə 200 hücum  olmuĢdur. Alman parlamentində Ġslama qarĢı  bir aksiya olaraq meydana  çıxan 

Pegida Hərəkatı  2015-ci ildə  miqrantlara  qarĢı nümayiĢlər etməyə  baĢlamıĢ və bundan sonrakı  

araĢdırmalara görə Merkel və partiyası  Xristian Demokrat Birliyinin  büyük nisbətdə  səs itirdiyi  və 

radikal  sağ Almaniya üçün Alternativ partiyasının  səslərində isə  2 bal  artım müĢahidə olun-

muĢdur.. Merkel ve partiyası miqrant böhranı  ərzində xüsusilə   sağların  hərəkətləri  qarĢısında 

büyük problemlərlə qarĢılaĢıblar. Bu dövrdə  Merkel, Türkiyə ilə arasındakı soyuqluğa son verərək 

miqrant  böhranı ilə  bağlı  strateji bir xətt  götürmüĢdür. 

Türkiyə ilə aktiv əməkdaĢlığı  seçən Merkel, Almanyadakı seçimlərdən qısa müddət əvvəl Tü-

rkiyəyə səfər etmiĢdir və miqrant böhranı  Türkiyə-Almaniya arasında həll edilə biləcək  strateji bir 

siyasi müqavilə  statusu  almıĢdır. 18 oktyabr  2015-ci ildə  Türkiyəyə gələrək Əhməd Davudoğlu və 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə görüĢən Merkelin, ―mühüm müzakirə  mövzularından biri Miqrantların  

Türkiyədəki və Qərbdəki yönəliĢidir.Türkiyə 2 milyon miqrantı  qəbul edərək çətin bir missiyanı 

öhdəsinə götürdü . Bu mövzuda  Türkiyəyə dəstək verilməsinin tərəfdarıyıq.‖açıqlaması ilə Avropa-

ya artan miqrant  axınını Türkiyənin əngəlləməsinə yönəlmiĢ vədlər təqdim olunması və bu səbəblə 

danıĢıqların sürətlənməsinin səbəbi  ortaya çıxır. Bu danıĢıqlarda həmçinin  Türkiyə üçün viza 

sərbəstliyinin  təmin olunması  üçün  Almaniyanın hər cür dəstək olacağı  ifadə  edilmiĢdir. Amma  

bütün deyilənlər  yalnız sözdə olmuĢdur və demək olar ki reallaĢmamıĢdır. Türkiyə, Suriyalı mi-

qrantlar  məsələsində gözləntilərini əldə edə bilmədi. 

Miqrant böhranı çərçivəsində Türkiyənin Avropa Ġttifaqına üzvlüyü məsələsinin  yenidən  gün-

dəmə gəlməsi ilə qarĢılıqlı olaraq bəzi müzakirələr olmuĢdur. Almaniya və Avropa Ġttifaqı, Türki-

yədən  çok  sayda miqrantın  gəldiyi reallığından çıxıĢ edərək  Türkiyəni mühüm bir   faktor olaraq 

görürlər. Bu çərçivədə, Almaniya 16 dekabr  2013-cü il  tarixində  imzalanan və 2014-cü ilin ok-

tyabr  ayında qüvvəyə  minən  Geri Qəbul müqaviləsinin  həyata keçirilməsini istəyir. Geri Qəbul 

Müqaviləsi ilə  Avropa Ġttifaqına  üzv  ölkələrə Türkiyədən  qeyri-qanuni yollarla gələnlərin ilk 

olaraq tranzit keçid etdikləri ölkəyə, oradan da öz ölkələrinə  qaytarılması təmin olunacaq. Daha 

dəqiq bir ifadə ilə Türkiyə üzərindən qeyri-qanuni yollarla Avropaya gedən və iltica müraciəti 

etməyən ya da rədd edilən Suriya, Əfqanıstan, Pakistan, Ġraq və s. ölkə vətəndaĢları Geri Qəbul 

AndlaĢması ilə Türkiyəyə ekstradisiya ediləcək, Türkiyənin isə vətəndaĢı olduqları ölkə ilə 

müqaviləsi varsa daha sonra bu ölkələrə göndərir (1, səh 23). 

2015 Oktyabr ayında isə Türkiyə ilə Avropa Ġttifaqı Komissiyası arasında görüĢülen miqrant 

fəaliyyət  planının həyata keçirilməsinə istiqamətli iĢlər haqqında razılaĢdırılmıĢ, Suriyalı qaçqın-

ların Türkiyədə qalmasına qarĢılıq olaraq Türk vətəndaĢlarına viza sərbəstliyi veriləcəyi  və iki il 

içində isə ən az 3 milyard avro maddi dəstək təmin ediləcəyi açıqlanmıĢdır. Avropa Ġttifaqı və Al-

maniya, Suriyalı qaçqınların xərcləri mövzusunda Türkiyəyə kömək adına ilk mərhələdə 1 milyard 

avro yardım ediləcəyini qeyd etmiĢ  ancaq sonrasında bu yardımın üzvlüyə hazırlıq prosesində Tü-
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rkiyəyə ayrılan fondlardan istifadə edildiyi ortaya çıxmıĢdır. Ġrəliləyən proseslərdə Suriyalı qaçqın-

ların dərin bir problem olmağa baĢlamasıyla birlikdə Avropa Ġttifaqı və Almaniya 3 milyard avro 

yardım edəcəklərini açıqlamıĢlar buna baxmayaraq təklif edilən maddi yardım Türkiyənin 3 milyonu 

aĢan Suriyalı miqrantı  qəbul  edərək ortaya çıxan xərc qarĢısında çox az qalmıĢdır. Məsələn; Hesa-

blamalara görə, 1 qaçqının Almaniyaya illik maliyyə xərcləri  təxminən 13 min avrodur. 3 milyonu 

aĢan Suriyalı qaçqına  sığınacaq verən Türkiyə, yalnız maddi baxımdan baxdıqda belə Avropa Ġttifa-

qı üzvü dövlətləri 26 milyard avro dəyərində maliyyə xərcindən azad olurlar (3,  səh 28). Bir sözlə, 

insan hüquqları sahəsində aparıcı qurumlardan biri olan və bu mövzuda əhəmiyyətli müqavilələr im-

zalayan Avropa Ġttifaqı və  Almaniya Suriyalı qaçqınlar baxımından eyni həssaslıq göstərməmiĢdir. 

2011-ci  ildə  baĢlayan vətəndaĢ müharibəsinin təsiriylə insanların köç etmək məcburiyyətində  

qalması 2015-ci ildə  Avropaya miqrant axınının  baĢlamasına qədər Avropa Ġttifaqının və üzv  ölk-

ələrinin siyasəti içində yer almamıĢdır. Ancaq 2015-ci ildən   sonra Avropada daha çox  hiss edilən 

Suriyalı miqrantlar bir problem  olaraq  qəbul edilmiĢ və bu problemin  həlli üçün Türkiyə ilə 

ikitərəfli münasibətlər baĢlamıĢdır. Türkiyə həm Avropa Ġttifaqı həm də Almanyanın nəzərində  Su-

riyalı  miqrant  böhranının həllində açar ölkə  olaraq görülür. Avropaya keçmək istəyən milyonlarla  

miqrant bu mərhələdə Türkiyəni bir keçid nöqtəsi kimi istifadə edirlər.Qısası  Suriyalı miqrantlar , 

Almanya və ya Avropa üçün Türkiyəyə bir körpü kimi yanaĢırlar. Avropa Ġttifaqına üzv  ölkələr  

tərəfındən həyata keçirilən siyasətlərə nəzər saldıqda  xüsusilə Almaniyanın ―açıq qapı siyasəti‖ni 

tətbiq etdiyinə   dair ictimaiyyətdə təssürat  yaratmağa çalıĢırlar. Amma  Almaniya sadəcə Mac-

arıstandan gələn miqrantlar  üçün ―açıq qapı siyasəti‖ni  həyata keçirməkdə  Macarıstan kənarından   

gələn miqrantlar üçün eyni hörmət və həssaslığı göstərmir. Avropadan gələn bu yönlü bir yanaĢma  

Türkiyənin miqrant siyasəti çərçivəsində irəli sürdüyü  iddialara da zərər verməkdədir. 

2015-ci ildən  sonra  Türkiyə ilə ikitərəfli danıĢıqlara baĢlayaraq miqrant problemini Avropaya 

yayılmamıĢ həll etməyə  çalıĢan Avropa Ġttifaqının  bu mərhələdə  vəd  etdiyi Türk vətəndaĢlarına 

viza azadlığı  təmin olunması məsələsi  hələ tam olaraq  yekunlaĢmamıĢdır. Bununla yanaĢı  Suriya  

miqrant  böhranının tam olaraq  həll edilməsi üçün  bu müddətdə  hər cür  vəzifəni  üzərinə 

götürərək  qonĢu xalqa  kömək  əlini uzadan Türkiyə, Ġordaniya  və Ġraq kimi  ölkələrə Avropa Ġtti-

faqından daha çox  maliyyə  yardımı  ayrılmalıdır. 

Avropa Ġttifaqı və üzv  ölkələrin miqrant qəbulu ilə əlaqəli hüquqi tənzimləmə edilməli  və bu 

ölkələrə miqrant  köçü asanlaĢdırılmalıdır .Qanuni  olmayan yollarla  reallaĢdırmaq  istənilən  köç  

yəni insan qaçaqçılığı ile mübarizə  aparılmalıdır.Bütün bunlarla yanaĢı  ən vacib qərar kimi  Suriya 

vətəndaĢ müharibəsi  və qarĢıdurmalara  son qoyulmalı və bu məqsədlə  konkret addımlar 

atılmalıdır. 

Qısa olaraq  unutmaq olmaz  ki,  Almaniya Kansleri Angela  Merkelin müntəzəm fasilələrlə  Tü-

rkiyəyə  səfər  etməsi, Türk-Alman Yüksək ƏməkdaĢlıq ġurasının  yaradılması, Avropa Ġttifaqına 

üzvlük  müddətində Türkiyə ilə yeni münasibətlərin  dəstəklənməsi, Türk vətəndaĢlarına tətbiq 

olunacaq  viza sərbəstliyi  ilə bağlı müsbət addımların atılması  , Türkiyənin maliyyə cəhətdən  

dəstəklənməsi və Geri Qəbul Müqaviləsinin   həyata keçirilməsi üçün  Türkiyə ilə əlaqənin  artırıl-

ması, Suriya miqrant  böhranının həllində  Türkiyənin Almaniya üçün  önəmli  bir təsiri  olduğunu 

göstərir. 

Gələcək proseslərdə  isə Türkiyə- Almaniya münasibətlərinin  müəyyənləĢməsində  və Türki-

yənin Avropa Ġttifaqına qəbul edilməsi  məsələsinin  həllində  Suriya miqrant  böhranı istiqamətində  

atılan  addımlar mühüm  təsir gücünə malikdir. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ И СОСЕДНИХ ГОСУДАРСТВ  

В НАГОРНО-КАРАБАХСКОМ КОНФЛИКТЕ 

В статье анализируется значение позиции основных и соседних государств в Нагорно-

Карабахском конфликте, в частности, влияние этих позиций на решение проблемы, а также 

тот факт, что государства подходят к конфликту, служит только для их собственной вы-

годы. 
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Müasir münaqiĢələr yer üzündə qeyri-sabitliyin aparıcı amillərindən birinə çevrilmiĢdir. Qeyd 

edək ki, mənĢəyinə və xarakterinə görə rəngarəng olan münaqiĢələr arasında etnik və millətlərarası 

münaqiĢələr xüsusi yer tutur. Onlar daha mürəkkəb, dolaĢıq, və çətin həll olunan münaqiĢələrə 

aiddir. 

Etnik və millətlərarası münaqiĢələrdən biri olan Ermənistan və Azərbaycan arasında mövcud 

Dağlıq Qarabağ problemi təkcə iki dövləti maraqlandıran bir münaqiĢə deyil, eyni zamanda Cənubi 

Qafqaz regionu üzərində təsir maraqları olan baĢqa qlobal oyunçuların diqqətini cəlb edən önəmli 

münaqiĢələrdən biridir. Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin yaranması və həlli yolunun mürəkkəbləĢməsi 

bəzən dolayı bəzən isə birbaĢa olaraq böyük və qonĢu dövlətlərə təsir göstərir. Böyük və qonĢu 

dövlətlər Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllində fərqli mövqelərə malikdirlər. Buna səbəb kimi hər 

bir ölkənin problemdən siyasi qazanc əldə etmək istəyini göstərmək olar. Böyük və qonĢu dövlətlər 

problemin həlli nəticəsində iki dövlət arasında münaqiĢəyə son qoymaq əvəzinə öz maraqlarının 

müdafiyəsini üstün tuturlar. 
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Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllində böyük və qonĢu dövlətlərdən Rusiya Federasiyası, 

Türkiyə Cumhuriyyəti, Ġran Ġslam Respublikası, Fransa və Amerika BirləĢmiĢ ġtatları fərqli 

mövqelərə malikdirlər. 

Rusiyanın mövqeyi- SSRĠ-nin hüquqi varisi hesab olunan Rusiya Federasiyasının 1992-ci ildən 

Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinə birbaĢa təsiri kəsildikdən sonra o, Dağlıq Qarabağ 

probleminin həllində öz xeyri üçün Ermənistana hərbi yardımı davam etdirdi. Bunun nəticəsində, 

ermənilər Rusiya ordusunun 366-cı motoatıcı alayının sayəsində və iĢtirakı ilə 1992-ci il fevralın 25-

dən 26-na keçən gecə Xocalı Ģəhərinə hücum edərək yüzlərlə dinc sakini qətlə yetirdilər. Bu 

Xocalının erməni-rus birləĢmiĢ qüvvələri tərəfindən iĢğal edildiyini göstərdi və sonra az müddət 

içərisində bütün yuxarı Qarabağ Rusiyanın köməkliyi ilə zəbt olundu. 

1992-ci ilin martında Minsk qrupunun yaradılmasını müdafiyə edən Rusiyanı dünya dövlətləri 

və beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən münaqiĢənin nizama salınmasına dair vasitəçilik səylərinin 

fəallaĢması narahat etməyə baĢlamıĢdı. Rusiya regionda özünün zəifləmiĢ mövqeyini 

möhkəmləndirmək üçün münaqiĢənin dinc vasitələrlə həlli prosesində beynəlxalq təĢkilatların və 

dünya dövlətlərinin təĢəbbüsünü əlindən almağa cəhd göstərdi. 

Rusiya 1993-cü ildə özünün regionda müstəsna rolunu israr etməklə, BMT və ATƏM 

çərçivəsində ―sülhün və sabitliyin təminatçısı‖ kimi özünu göstərmək istəyirdi. Həmin dövrdə 

Rusiya vasitəçiliyi bitərəfləĢdirməklə özünün münaqiĢənin nizama salınması planında aĢkar 

üstünlüyünü  göstərirdi. MünaqiĢənin həllinə dair planlarda ATƏM ilə Rusiya arasında fikir ayrılığı 

yaranmıĢdı. ATƏM münaqiĢənin nizama salınmasında çoxtərəfli vasitəçiliyi üstün hesab edir, 

sülhün formalaĢmasını beynəlxalq müĢahidəçilərin nəzarətilə aparılmasına çalıĢırdı. Rusiya 

Federasiyası isə buna əks olaraq, regionda geosiyasi maraqlarını təmin etmək üçün münaqiĢənin 

nizamlanmasını öz nəzarətində saxlamaq istəyirdi. Bunun nəticəsi olaraq Rusiya Azərbaycan və 

Ermənistanı tam özündən aslı Ģəkildə saxlamaq üçün münaqiĢəli bölgələrində rus qoĢunlarını 

yerləĢdirmək istəyirdi. Rusiyanın ən baĢlıca məqsədi bütövlükdə Qafqazda möhkəmlənmək idi. Bu 

planın artıq baĢ tuta bilməyəcəyini bilən  Rusiya Ermənistanda öz qoĢunlarını yerləĢdirmiĢ, ona 

köməklik göstərərək, Azərbaycan ərazilərinin iĢğal etməsinə Ģərait yaratmıĢdır. 

Rusiya 1994-cü il dekabrın 5-6-da ATƏT-in BudapeĢt Zirvə görüĢündə Minsk qrupunda 

həmsədrlik statusunu aldı, sonrakı illərdə Rusiyanın bu qurumda daimi həmsədrliyi daha da 

möhkəmləndi. 

1995-ci il martın 16-da Moskvada Rusiya və Ermənistan arasında 25 il müddətinə müqavilə 

imzalandı. Bu müqaviləyə görə, Ermənistanda mövcud olan Rusiya hərbi düĢərgələrinə hərbi baza 

statusu verildi. Rusiyanın Qafqazda təsir gücünü artırmaq məqsədilə atdığı bu addım Ermənistanın 

Rusiyanın strateji aləti olduğunu bir daha sübut etdirdi. 

Ermənistanın Rusiyanın strateji aləti olduğunu sübut edən digər bir fakt isə Rusiyanın 

Ermənistana 1997-ci ilin əvvəllərində qanunsuz olaraq dəyəri 1 milyard dollardan çox olan müasir 

silahlarını verilməsidir. Qeyd edək ki, bu silahlar Ermənistan ilə Azərbaycan arasında geniĢmiqyaslı 

hərbi əməliyyatlar getdiyi bir zaman-1993-cü ildən baĢlayaraq göndərilmiĢdir. Nəticədə Rusiya 

tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərinin iĢğal edilməsinə Ģərait 

yaradılmıĢ, hətta bu hadisə atəĢkəs elan ediləndən sonra da davam etmiĢdir. 

Ermənistandakı hərbi bazalarını geniĢləndirməsi məqsədilə ölkəmizin qəti etirazlarına 

baxmayaraq Rusiya tərəfindən 1998-ci ildə  də Ermənistana hərbi yardım edilərək C-300 raketləri və 

MIQ-29 təyyarələri göndərildi. Rusiya bu dəfə də səbəb kimi Ermənistanda yerləĢən öz hərbi baza 

silahlarının təzələnməsi üçün edildiyini bildirdi. Rusiyanın bütün bu fəaliyyəti Azərbaycana qarĢı 

mövqeyini və onun imperiya xülyalarından əl çəkmədiyini bir daha dünya dövlətlərinə göstərirdi. 

Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri Heydər Əliyev 1999-cu il aprelin 2-də Moskvada 

MDB üzvülərinin Dövlət baĢçıları ġurasının görüĢündə respublikaların suverenliyinə, ərazi 
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bütövlüyünə, regionda sülhə və sabitliyə təhlükə törədən problemlər barəsində bəyanatla çıxıĢ etdi. 

Heydər Əliyevin bu çıxıĢı Rusiya Federasiyasının iĢğalçı Ermənistanla qurduğu ölkəmizə qarĢı birgə 

fəaliyyətinın Azərbaycanı ciddi narahat etdiyini bildirirdi. 

Heydər Əliyev bəyanatda xüsusi olaraq Rusiya hərbi texnikasının Ermənistana göndərilməsi, 

onun ərazisində hərbi bazaların yerləĢdirilməsi ilə 1992-ci il mayın 15-də MDB ölkələrinin kollektiv 

təhlikəsizliyi haqqında DaĢkənddə imzalanan müqavilənin müddəalarının və bütün beynəlxalq 

hüquq prinsiplərinin kobud surətdə pozulmasını qeyd etdi. H.Əliyev tələb etdi ki, Rusiya 

Federasiyası qeyd olunan məsələlər barəsində dəqiq cavab versin və tədbirlər görsün. 

Rusiyanın təcavüzkar Ermənistana silah satıĢını və hərbi əməkdaĢlığını davam etdirilməsi 

Azərbaycan dövlətinin bu haqlı tələblərinə biganə və etinasız yanaĢmasıdır. Bu bir daha sübut edir 

ki, Rusiya özünün tarixi imperiyalist ənənələrindən uz döndərməyib, Azərbaycana müxtəlif 

vasitələrlə təzyiqlər göstərir və regionda yalnız öz maraqlarını təmin etməklə ölkəmizidə özündən 

aslı hala salmağa çalıĢır. 

Hazırki dönəmdədə Rusiyanın Cənubi Qafqazda tutduğu bu siyasət dəyiĢməzdir. Rusiya hələdə 

Ermənistana aĢkar və gizli yollarla hərbi yardımlar edir. Buna dəfələrlə dövlətimiz tərəfindən 

etirazlar edilsədə Rusiya yenə keçmiĢ ənənələrinə sadiq qalır. Bir sözlə regionda öz liderliyini 

nümayiĢ etdirərək Cənubi Qafqazı özündən aslı hala salmağa çalıĢır. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz faktlar və təhlillər belə bir fikir formalaĢdırır  ki, Rusiyanın 

Azərbaycana qarĢı təcavüz edən Ermənistanla xüsusi olaraq müqavilə bağlaması və ona hərbi 

yardımlar etməsi Rusiyanın beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq birtərəfli mövqedə durduğunu 

göstərir. Bütün bunlar Rusiyanın Ermənistanın strateji tərəfdaĢı olduğuna bir daha sübut edir. 

ABġ-ın mövqeyi- Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində mühüm rola malik 

aktorlardan biri də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən olan, hazırda dünyanın superdövləti 

sayılan Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarıdır. ABġ-ın Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə yanaĢması hər zaman 

Rusiya ilə münasibətlərinə uyğunlaĢdırilmıĢ formada olmuĢdur, yəni ABġ daymi olaraq Cənubi 

Qafqaza Rusiya ilə siyasi mübarizə meydanı kimi baxmıĢdır. Məhz Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi 

Xəzər dənizi ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması istiqamətində Rusiya ilə daim rəqabətdə olan 

ABġ üçün əsas əngəl yaradan məsələdir. 

ABġ-ın münaqiĢəyə yanaĢması bəzən ədalətli görsənsədə bu dövlətin bəzi qərarları bu fikiri 

rədd edir. Buna sübut olaraq C.BuĢun 1992-il oktyabr ayında ―Azadlığı Müdafiə Aktı‖na edilən 

―907-ci bölmə‖nin (―Kerri düzəliĢi‖) imzalandığını göstərə bilərik.  Bu sənəd 1993-cü ilin 

yanvarında qüvvəyə minmiĢ və ədalətsiz olaraq Azərbaycanın Ermənistanı və Dağlıq Qarabağı 

blokadaya alması səbəb gətirilərək ölkəmizə ediləcək yardım qadağan edilmiĢdir. Bəzi ekspertlərin 

rəyinə görə bu hadisə ABġ-dakı erməni lobbisinin böyük qələbəsidir. Göründüyü kimi bu qərar 

Azərbaycanla bağlı qəbul olunmuĢ ən ədalətsiz qərardır. Konqres səhvi düzəltmək üçün 1995-ci ilin 

mayında ölkəmizə humanitar yardımı nəzərdə tutan ―Xelms layhəsi‖ ni müzakirəyə çıxartsada 

erməni lobbisinin güclü rəqabəti ilə bu qərar təxirə salınmıĢdır. Ancaq sonra ölkəmizə yardım 

barəsində 1996-cı ildə ―Vilson düzəliĢi‖ bütün əngəllərə baxmayaraq prezident tərəfindən 

təsdiqləndi. Azərbaycanla bağlı digər ABġ-ın qərarı ―Porter əlavəsi‖ idi. Bu sənədlə Azərbaycana və 

Dağlıq Qarabağa 7:1 nisbətində yardım göstərilməsi nəzərdə tutulurdu. Sənəd Azərbaycana yardım 

edilməsini nəzərdə tutduğundan müsbət qarĢılansada sənədin qəbulu Dağlıq Qarabağı ölkəmizdən 

ayrı olaraq tanınması anlamına gəldiyindən ölkəmiz tərəfindən etirazlarla qarĢılandı. Bunun 

nəticəsində ―Porter əlavəsinə‖ dəyiĢiklik edildi. 7:1 nisbəti rədd olundunaraq ―Azərbaycan və Dağlıq 

Qarabağ ifadəsi ―Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla Azərbaycan‖ cümləsi ilə əvəzlənmiĢdir. Sənəd 30 

sentyabr 1996-cı ildə prezident tərəfindən imzalanmıĢdır (2,s.515). Bu qərarlara baxmayaraq ABġ-

ın Ermənistana və seperatçı Dağlıq Qarabağ rejiminə yardımının Azərbaycana edilən yardımla 

müqayisədə dəfələrlə çox olması  problemə erməni yönümlü münasibət bəslədiyini göstərir. 
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Ümumilikdə ABġ – ın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyini aĢağıdakı kimi təhlil edə bilərik: 

1. Bölgədə demokratiyanı gücləndirməyi əsas gətirərək maraqlı tərəf olmaq istəyir; 

2. Problemin həllində çoxtərəflilik prinsipini üstün tutur; 

3. ABġ Dağlıq Qarabağ probleminin mərhələli həllini dəstəkləyir; 

4. Öz maraqları naminə Ġran Ġslam Respublikasını problemdən mümkün qədər uzaq tutmağa 

çalıĢır. 

Hazırkı dövrdə Azərbaycan Respublikası Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının strateji tərəfdaĢı olsada, 

ABġ-ın Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı ciddi addımlar atmamasının da bir sıra 

səbəblərini göstərmək olar: 

1. Amerikadakı erməni lobbisi Dağlıq Qarabağ məsələsində ABġ siyasətinə təsir göstərmək 

gücündədir; 

2. ABġ dünyanın digər güclü dövləti olan Rusiyanı bölgədən mümkün qədər uzaqlaĢdırmağa 

çalıĢsa da, Dağlıq Qarabağ məsələsi, ABġ-ın həyati maraqları səviyyəsinə 

yüksəlmədiyindən onunla kəskin qarĢıdurma yaratmaq istəmir; 

3. ABġ-ın ziddiyət yaradan mənafelər arasında qalmıĢdır. Çünkü, erməni lobbisinin təsiri ilə 

Ermənistanla əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirən ABġ, digər tərəfdən Azərbaycan neftində pay 

sahibi olmağa can atır. 

ABġ-ın Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsində Azərbaycanı tam olaraq dəstəkləməməsinin səbəbi kimi 

Azərbaycan diplomatiyasının bununla bağlı daha fəal iĢ görməməsidir. DüĢünürəm ki, ölkəmiz 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı ABġ-la daha sıx əlaqələrə malik olsa münaqiĢənin həlli ilə 

bağlı ölkəmiz müsbət nəticələr əldə edə bilər. 

Fransanın mövqeyi- Azərbaycan və Ermənistan arasında iyirmi ildən çox bir müddətdir davam 

edən Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli üçün qurulan ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr 

dövlətlərindən olan Fransanın münaqiĢəyə mövqeyinin tərəfsiz olmadığı və erməni yönümlü bir 

siyasətdə olduğu bilinir. Bu fikri sübut edən faktlardan biri Fransa Parlamentinin 22 dekabr 2011-ci 

il tarixli qərarıdır. Bu qərarla güya 1915-ci ildə baĢ verən erməni soyqırımının cinayət sayılmasını 

nəzərdə tutan qanun layhəsi qəbul edilmiĢdir. Bu qərar qardaĢ Türkiyəyə qarĢı olduğundan ölkəmiz 

tərəfindəndə etirazlarla qarĢılaĢmıĢdır (4, I.2012). 

Azərbaycandan ilk etiraz Azərbaycan Respublikası prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə  

köməkçisi Əli Həsənovdan gəldi. O, Azərbaycanın bu məsələdə narahatlığını dilə gətirərək, sonrakı 

ATƏT-in Minsk qrupunun konfransında Fransanın həmsədrliyinə təkrar olaraq baxılmasının 

vacibliyini bildirmiĢdir. Türkiyə isə onun fikrini müdafiə edərək, Fransanın həmsədrlikdən 

çıxarılması üçün təbliğatlar etməyə baĢlamıĢdır. 

Azərbaycan Xarici ĠĢlər Nazirliyi Fransa Parlamentinin qəbul etdiyi bu qanun layihəsininin 

insan hüquqları və azadlıqlarını məhdudlaĢdıran və demokratik dəyərlərə qarĢı çıxan qərar olduğunu 

bəyan etmiĢdir. Nazirlik, həmsədr olaraq son iyirmi ildə Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi 

nəticəsində bir milyondan çox Azərbaycan türklərinın ermənilər tərəfindən öz torpaqlarından 

qovulmasına, Azərbaycan torpaqlarının 20 % -nin iĢğalına göz yuman və Xocalı faciyəsinə görə 

indiyə qədər Ermənistanı heç günahlandırmayan Fransanın bu qərarını qınadıqlarını qeyd etmiĢdir. 

Fransanın münaqiĢəyə ermənipərəs mövqeyi BMT-nın BaĢ Assambleyasının 14 mart 2008-ci il 

tarixli 62-ci iclasında, Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ əraziləri haqqında qəbul edilən qanun layhəsinin 

səsverməsində də açıq aydın görünür. Fransa qanun layihəsi üzərində səs verərkən, ABġ və Rusiya 

kimi qanunun əlehinə səs vermiĢdir. Bu qanun Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün beynəlxalq 

hüququn prinsiplərinə uyğun olduğunu və erməni ordusunun iĢğal olunmuĢ ərazilərdən çıxarılmasını 

elan edirdi. Azərbaycan Xarici ĠĢlər Nazirliyi həmsədr ölkələrin səsvermə zamanı qanun layihəsinə 

qarĢı səs verdiklərinə görə etiraz edərək, Azərbaycanın həmsədr dövlətlərlə münasibətlərinə yenidən 

baxmasının vacib olduğunu bildirmiĢdir. Minsk Qrupunun həmsədr dövlətləri qanunun əlehinə səs 
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vermələrini Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli məsələsinin öz vəzifələrinə daxil olduğunu əsas 

gətirərək, BMT BaĢ Assambleyasında bu məsələni müzakirə etməyin doğru olmadığını 

göstərmiĢdilər. Minsk Qrupunun həmsədr ölkələrinin bu ikili siyasəti hələ də Ermənistanın iĢğal 

olunmuĢ ərazilərdən çıxmasına əngəl yaradır. Göründüyü kimi həmsədr dövlətlərin tutduğu siyasət 

erməniyönümlü siyasətdir. Dövlətlər Fransanın fəaliyyətlərinə etiraz etməsədə Azərbaycanın 

məsələni BMT təĢkilatına yönləndirməsinə etiraz edir. 

Bütün yuxarıda göstərdiyimiz faktlar belə deməyə əsas verir ki, ATƏT-in Minsk Qrupunun 

fəaliyyəti o qədərdə qənaətbəxĢ deyildir. Həmsədr dövlətlərin hazırki fəaliyyəti status-kvonun 

saxlanılmasına xidmət edir. Əlbəttə ki, dövlətimiz bununla razılaĢmır. 2016-cı il aprel hadisələri 

dövlətinizin mövcud vəziyyətə qarĢı etirazı idi. Artıq həmsədrlərin də Azərbaycanın etirazını baĢa 

düĢdüyünu fikirləĢmək olar. Yaxın gələcəkdə münaqiĢənin həlli istiqamətində yeni müsbət 

fəaliyyətin baĢ verəcəyini düĢünmək mümkündür. 

Türkiyənin mövqeyi- Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsində Türkiyənin yüksək 

fəaliyyəti danılmazdır. QardaĢ ölkə münaqiĢənin həllinin Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsi 

yolunda baĢardığı bütün addımları atır. 

Qeyd edək ki, 1992-ci ilin mart ayında Avropa Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının 

Minsk Qrupu yaradıldığı vaxt Azərbaycan və Türkiyə nə qədər israr etsədə həmsədr dövlətlərin 

və Ermənistanın razılığı olmadığı üçün Türkiyə həmsədr ölkələr qrupuna daxil edilmədi. 

Həmsədr dövlətləri olan Rusiya, Fransa və ABġ-ın Ermənistan ilə sərhədi olmadığı üçün, yəni bu 

ölkə ilə coğrafi olaraq təmaslarının olmadığı üçün problemə tam olaraq əsaslı Ģəkildə yanaĢa 

bilmirlər. Bu dövlətlərin münaqiĢədə Ermənistana siyasi və maliyyə dəstəyindən baĢqa heç bir 

təsiri yoxdur. Ġllərdir Minsk Qrupunun vasitəçilik təĢəbbüsləri də nəticəsiz qalıb və problem həll 

edilməmiĢdir. 

Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra hətta həzırkı dövrdə də Türkiyəyə düĢmənçilik 

siyasətini davam etdirir. Türkiyə isə Ermənistanla münasibətlərini bərpa etdirməkdə və inkiĢaf 

etdirməkdə maraqlı olmuĢdur. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq müstəqillik Bəyannaməsinin 11-

ci maddəsində "Ermənistan Respublikası 1915-ci ildə Qərbi Ermənistanda təĢkil edilən erməni 

soyqırımınının beynəlxalq aləmdə tanınmasına çalıĢmaqdadır.‖ ifadəsinin yer alması, bu 

istiqamətdə fəaliyyətdə olması və Türkiyənin ərazi bütövlüyü haqqında qəbul edilən Qars və 

Moskva müqavilələrini tanımaması iki ölkə arasındakı münasibətləri pozur. ġübhəsiz ki hazırki 

dövrdə Ermənistan və Türkiyə arasındakı münasibətləri soyuqlaĢdıran məsələlərdən yuxarıda 

qeyd etdiyimiz məsələlərlə yanaĢı bir türk dövləti Azərbaycanın ərazi problemi olan Dağlıq 

Qarabağ məsələsidə vardır. Ölkəmiz dayma qondarma erməni soyqrım məsələsini inkar edir və 

bu məsələdə Türkiyəni müdafiyə edir. 

DüĢünürəm ki, Ermənistan, Rusiya, Fransa və ABġ-ın siyasi təsir dairəsindən uzaqlaĢıb 

məntiqli xarici və təhlükəsizlik siyasəti həyata keçirə bilsəydi, Türkiyə ilə münasibətlərini 

qaydaya salaraq iqtisadi, siyasi, sosial və təhlükəsizlik problemlərini əhəmiyyətli dərəcədə həll 

edə bilər və Dağlıq Qarabağ probleminin həllində əhəmiyyətli addımlar atardı. 

Hürriyyət qəzetinin məlumatlarına görə, Türkiyə Cumhuriyyəti 2012-ci ilin noyabrında 

ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr dövlətlərinə Ermənistanın da yer alacağı Avropa və Asiyanı 

birləĢdirəcək nəqliyyat layihəsini təqdim etmiĢdir. Türkiyə layhənin Ermənistanın Qarabağın 

ətrafında iĢğal etdiyi yeddi rayonun geri qaytarılmasından sonra sülhü daha da möhkəmləndirmək 

məqsədi ilə həyata keçiriləcəyini bildirmiĢdir. Türkiyə nümayəndələri Türkiyə-Ermənistan və 

Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin qaydaya salınmasının vacibliyini dəfələrlə 

vurğulamıĢdır. Türk hökuməti layhə haqqında ölkəmizə məlumat vermiĢ və ölkəmiz isə müsbət 

fikirli olaraq bu Ģərtlər daxilində Ermənistanın layihədə iĢtirakına etiraz etməmiĢdir. 

Qeyd edək ki, layihə iki hissədən ibarətdir: 
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1)Türkiyə-Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya dəmir yolu nəqliyyatını birləĢdirmək nəzərdə 

tutulur. Qars-Tiflis-Bakı dəmir yolu açıldıqdan sonra Ermənistanın Azərbaycan ilə razılığa 

gələcəyi təqdirdə, Türkiyə Ermənistan ilə sərhədləri və dəmir yolunu açacaqdır. Dəmir yolu 

açıldıqdan sonra Türkiyə və Ermənistan arasında yeni avtomobil nəqliyyatı yolunun inĢası 

nəzərdə tutulur (3,s.123). 

2)Marmara layihəsi baĢa çatdıqdan sonra London-Pekin dəmir yolu xətti ilə Asiya və Avropa 

arasında dəmir yolu nəqliyyatı təmin edilmiĢ olacaqdır. Ermənistan da Qars-Tiflis-Bakı dəmir 

yolu xətti ilə bu layihəyə qoĢula biləcəkdir. 

Yuxarıda bildirdiyimiz kimi Azərbaycan razılıq verdiyini bildirsə də, Ermənistan layhə 

haqqında münasibətinin necə olduğunu bildirməmiĢdir. Bu Ermənistanın həm problemin həllində 

maraqlı olmadığını yəni mövcud status kvonun saxlanılmasında maraqlı olduğunu, həm də 

Türkiyə ilə münasibətlərinin yaxĢılaĢdırmaqda maraqlı olmadığını göstərir. 

Türkiyə tərəfi hətta qeyd etmiĢdir ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh danıĢıqlarına baĢlayaraq 

konkret addımlar atarsa, bu layihələrdən baĢqa digər layihələrdə də iĢtirak edə bilər. Belə 

layihələrdən digər biri də Trabzon limanından Ermənistanın istifadə etməsi planıdır. Bu layhənin 

baĢ tutması ilə Ermənistan beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinə daha ucuz və rahat çıxıĢ əldə edə bilər. 

Ermənistan iĢğal altında saxladığı yeddi rayondan çıxarsa və Azərbaycan ilə Ermənistan arasında 

sülh təmin edilərsə Azərbaycan üzərindən Rusiya ilə də dəmir yolu nəqliyyatından istifadə etmə 

fürsətini əldə edəcəkdir. Bu sülh əlbəttə ki, Ermənistanın Dağlıq Qarabağın ətraf rayonlarından 

çıxması və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın xeyrinə yekun status qazanması ilə baĢ tuta bilər. 

Qeyd edək ki, bununla Ermənistan Azərbaycanın enerji mənbələrindən və tranzit xətlərindən 

istifadə edə bilər ki, bu da enerji sahəsində ciddi problemlərlə qarĢılaĢan Ermənistanın yükünü 

xeyli azaltmıĢ olar və hətta Ermənistan bundan pul qazana bilər. Türkiyənin münaqiĢənin həllinə 

göstərdiyi təĢəbbüslər Türkiyənin daha doğru mövqeydə olduğunu və dayma ölkəmizin yanında 

olduğunu göstərir. 

Ġranın mövqeyi- Ġslam dünyasının lider dövləti olduğunu iddia edən Ġran Ġslam Respublikası 

müsəlman dünyasının münaqiĢəli məsələləri ilə bağlı tutduğu siyasiətdə ideoloji, doktrinal prinsiplər 

ziddiyyət təĢkil etdir. Qeyd edək ki, Ġran bəzi münaqiĢələrdə islamı əsas tutub islam dövlətlərinin 

mövqeyini dəstəkləsədə. Dağlıq Qarabağ problemində belə bir halın baĢ vermədiyi açıq aydın özünü 

göstərir. Bu baxımdan məsələyə yanaĢdıqda Ġran üçün siyasi mənfəətinin və maraqlarının əsas 

olduğu aydın olur. Ġran rəsmiləri bir tərəfdən Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu qeyd edir, 

digər tərəfdən Ermənistanın yanında olaraq münaqiĢəyə Dağlıq Qarabağda yaĢayan ermənilərlə 

Azərbaycan dövlətinin müharibəsi kimi baxırlar. Ġran tərəfinin Qarabağın Azərbaycanın tarixi 

torpağı olduğunu bildirməsinə baxmayaraq, onun praktik olaraq fəaliyyəti münaqiĢənin hal-hazırkı 

vəziyyətdə qalmasında maraqlı olduğunu deməyə əsas verir. 

1991-ci ildən Ġran Ġslam Respublikasının Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsindəki mövqeyini aĢağıdakı 

kimi göstərə bilərik: 

 Ġran Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin baĢ verdiyi müddətdə Ermənistana etdiyi iqtisadi 

yardımları onu gücləndirmiĢ və bunun nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının iĢğalına imkan 

vermiĢdir. Ġranın xarici iĢlər naziri Əli Əkbər Vilayətinin 1991-ci ilin dekabrında Bakıya rəsmi 

səfərinin əsas məqsədi Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsində vasitəçilik etmək olsada, görüĢ Ermənistanın 

iĢğalçılıq hərəkətlərini davam etdirməsinə mane ola bilməmiĢdir. 1992-ci il 8 may Azərbaycan və 

Ermənistan rəhbərliyinin Tehranda danıĢıqlar apardığı bir vaxt erməni hərbi birləĢmələrinin ġuĢanı 

iĢğal etməsi Ġran tərəfinin məsələyə etimadsız yanaĢdığını sübut edir (8). Göründüyu kimi Ġran islam 

dövləti olaraq Azərbaycanı müdafiyə edərək onun ərazilərinin iĢğalının qarĢısını almaq əvəzinə ona 

köməklik belə göstərmiĢdir. 

 Ġran Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin aktiv hərbi əməliyyatlara keçməsində maraqlı olmasa da, 
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münaqiĢədə mövcud vəziyyətin davam etməsində maraqlıdır. Ġran tərəfi münaqiĢənin davam 

etməsinin Azərbaycanın iqtisadi inkiĢafına və dövlətçiliyinin möhkəmlənməsinə mənfi təsirini 

anlayaraq münaqiĢənin davam etməsini istəmir. Ancaq mövcud vəziyyətin davam etməsində ona 

görə maraqlıdır ki, Ġranın düĢüncəsi ilə desək əgər Azərbaycan Dağlıq Qarabağı qaytarsa Ġrandakı 

Azərbaycan türkləri ayağa qalxacaq və cənubi Azərbaycan Azərbaycan Respublikasına birləĢə 

biləcək (7,p.143). Ġran Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllindən sonra regionda sülhməramlı 

ordunun yerləĢdirilməsindədə maraqlı deyil. Bunun nəticəsi olaraq xüsusilə ABġ-ın regiona 

yerləĢməsindən Ġran narahatdır və bunu milli təhlükəsizliyinə təhdid hesab etdir. 

 Ġran Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsində neytral mövqeydə olduğunu qeyd etsədə onun 

Ermənistanla xüsusi olaraq hərbi müqavilələr bağlaması bunun yalnız deyim olduğunu sübut edir. 

Belə bir müqaviləyə misal olaraq 2002-ci ildə Ermənistanla Ġran arasında müdafiə və təhlükəsizlik 

sahələri üzrə Ġrəvanda imzalanmıĢ əməkdaĢlıq haqqında memorandumu göstərə bilərik. Müqavilə 

əsasında, Ermənistan və Ġran hərbi məktəblərin kursantlarının mübadiləsi ilə məĢğul olur və müdafiə 

təyinatlı məhsullar istehsal edəcək birgə müəssisələr yaradaraq qarĢılıqlı əməkdaĢlıq edirlər. Ġran və 

Ermənistan müdafiə nazirliklərinin imzaladığı müqaviləyə əsasən, iki ölkə müharibə zamanı arxa 

cəbhədə əməkdaĢlıq edəcəklər. Bütün bunlar qonĢu Ġranın bizim tərəfdə deyil Ermənistan tərəfində 

olduğunu bildirir (9). 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz faktlar göstərir ki, hazırkı dövrdə Ġranın Dağlıq Qarabağ probleminin 

həllində münaqiĢə tərəfləri arasında ―neytral‖ mövqedə olaraq danıĢıqlara təĢviq edilməsinin heç bir 

diplomatik əsası yoxdur. Bu sadəcə Ermənistana xeyir verməkdən baĢqa bir Ģey deyil. 
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Ġntroduction: After the collapse of the Soviet Union, global powers started to take keen interest 

in the Central Asian region. But one of them, China, has been involved particularly closely. There 

are several explanations for this. Firstly, we can mention the natural resource factor (mainly natural 

gas), as pipelines from Central Asia transport oil and gas to meet China‘s energy demands; the re-

gion‘s role as a main transport corridor for China for getting to Europe; its salience for Chinese se-

curity interests, some border issues and economic cooperation. China‘s main line towards Central 

Asia can be called ―non-interference policy‖. Beijing strives to represent itself as a great power that 

respects other countries‘ sovereignty, social systems, development paths, and internal and external 

policies. China‘s alternative world model instead emphasizes multipolarity and equal treatment of 

all countries ―no matter they are big or small, strong or weak, rich or poor‖. 

The political significance of Central Asia as the geopolitical center of the Eurasian continent is 

increasing due to the shift of the center of gravity of the global development to the Asia-Pacific re-

gion. This large region and China are closely linked to historical and geographical reasons. Accord-

http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2012-11/16/content_27137540_11.htm
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ing to Brezezinski, Eurasia is the largest continent. The power that dominates Eurasia can control 

two of the world's most advanced and economically advanced regions. Central Asia is the heart of 

Eurasia. For this reason, it is necessary to take over Central Asia to dominate Eurasia and Eurasia in 

order to dominate the world. Central Asia is at an important point in the fight against Caspian energy 

resources. In order to ensure energy security, one of the main objectives of China, Russia's active 

position in the region as the former Soviet heritage and terror activities in Afghanistan is a transit 

area. The struggle over the region is mainly due to the fact that Central Asia has rich natural re-

sources, particularly energy raw materials. There are 3.5% of world oil resources and 6.1% of natu-

ral gas resources here. In addition to the richness of resources, it is also in a transit position in terms 

of delivering these resources to world markets. An instability in the region will be able to jeopardize 

access to world markets, both in terms of the flow of resources and transit location. Therefore, it has 

the capacity to create a conflict involving more than one actor.Another reason for geopolitical im-

portance is that it is among the four states with nuclear power. Kazakhstan, which has the largest 

face measure of Central Asia, has long borders with two large and nuclear powers, Russia and Chi-

na. 

In recent years China has been dynamically developing cooperation with this region. Chinese 

foreign policy is still informed at least in the official discourse, by the 1954 Five Principles of 

Peaceful Coexistence: respect for territorial integrity and sovereignty, non-aggression, non-

interference in each other‘s internal affairs, equality and mutual benefit and peaceful coexistence. 

(Peyrouse 2007, 19) The range of Chinese interests includes security, politics, economic and cultural 

development. 

The interest of the People‘s Republic of China in Central Asia is not new. It has always been re-

lated to issues concerning the extension and control of the country‘s territory as well as its territorial 

security. As a result, China‘s interests are grouped as follows: 

1.Geopolitics: Located in the center of Eurasia, enhances the strategic importance of Central 

Asian states for China; 

2.Economic: The most dynamic direction of foreign trade and economic partnership, investment 

activities-the ability to influence the economy of the Central Asia countries, use of transit potential 

of the region; 

3.Resource: rich in natural resources-Kazakhstan oil, Turkmenistan gas; 

4.Military: Avoidance of military alliances against China; 

5.Combating Terrorism and Extremism: Afghanistan-Strengthening of the Taliban Movement, 

Uzbek Islamic Movement and the Islamic Movement of Hizb-ut-Tahrir aim to set up a Caliphate 

from Mongolia to the coasts of the Caspian Sea. This project also includes the Xinjiang Uyghur au-

tonomous center; 

6.Third states interests: US interests, Russian interests; 

7.Territorial: border security,-the West Xinjiang Uygur Autonomous Territory. 

One of the strategic prerequisites for the policy of the Chinese state in Central Asia is the agenda 

of the PRC‘s domestic policy-the development of western regions of the country. This has many po-

litical and geopolitical reasons. China‘ western regions are much closer to Central Asia than others. 

The end of the Cold War and the strategic certainties of that era resulted in the development of 

three guiding themes for China‘s post-Cold War foreign policy—―preservation, prosperity and pow-

er‖. (Miller 2017, 14) Key to securing this trilogy of national goals has been the development of a 

foreign policy ―line‖ of ―peaceful rise (heping jueqi)‖.(Swanstrom 2005, 569-574) These pre-

eminent concerns have meant that from 1991 onward China has generally attempted to safely enter 

and engage with the existing international order in order to reap the benefits of the contemporary 

international political and economic system. Thus, China developed a preference for ―cooperation,‖ 
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―multilateralism,‖ ―integration,‖ and ―regionalism‖ in its diplomatic endeavors, especially with re-

spect to relations with immediate neighbors—a dynamic particularly prevalent in Beijing‘s relations 

with Central Asia. (Chung 2004, 989-993) This dynamic illustrates a central facet of China‘s strate-

gic and foreign policy since 1991—the development of multiple regional and global relationships in 

order to balance against the perceived threat of US predominance. 

Internal control and the maintenance of order depend in fact, on control of the border aimed at 

preventing any ―contamination‖ and any external support for the independence movements. Indeed, 

while the internal destabilisation factors are frequently noted, in particular those linked to the ine-

qualities of economic development, the movements of discontent that are regularly expressed in 

Xinjiang are essentially perceived in reality, and denounced by the central authorities, as the result 

of destabilising manoeuvres originating from outside and that aim to weaken China and put a brake 

on its emergence as a superpower.The strategy of stabilising the periphery, which forms part of the 

―border policy‖ put in place by a reform-minded China, linked to the theories of the pacifist rise, 

constitutes the theoretical foundation of this strategy that aims to ―persuade‖ and reassure in order to 

better mollify in the absence of any real means of coercion.( Bernardo 2013, 59-73) All of this is 

termed ―the principal challenge and objective of China‘s foreign policy. This strategy is also based 

on a ―new concept of security‖ intended to promote ―mutual trust, equality, mutual benefits and co-

ordination‖, a kind of non-binding, Chinese-style multilateralism. (As far as Central Asia is con-

cerned, this strategy of border stabilisation has at the same time been translated by the concern in an 

initial period to resolve all of the frontier questions inherited from the Soviet era in a sense rather 

more favourable to the new Central Asian republics with which Beijing wished to establish good 

relations. On these positive foundations, China then put in place a strategy of alliance against sepa-

ratism, which has gradually taken the more established form of the fight against the ―three forces of 

evil‖ represented by terrorism, extremism and separatism.China‘s interests in Central Asia widening 

due to spread of religious extremism and terrorism, Afghanistan is one of particular concern. Terror-

ist groups and drug traffickers in Afghanistan remain a major threat to the Central Asian region. De-

spite the efforts of the international community, Afghanistan is one of the main refugees for interna-

tional terrorists. At the same time the action of the Taliban is northern Afghanistan are causing great 

concern. China‘s strategy in Xinjiang and Central Asia has been defined by the endeavor to achieve 

a ―double integration‖ of Xinjiang with China and Central Asia. China‘s major internal problem, at 

least according to the government‘s perception, is the looming threat ethnoreligious separatism in 

the Xinjiang province, an autonomous region mostly populated by ethnic Uyghurs, a people of Tur-

kic origin and one the largest Muslim groups in China. It is feared that close contacts with their Cen-

tral Asian ethnic kin can stir in Uyghurs the moods of religious separatism. Kyrgyzstan that shares a 

1,000 km border with China, and Ferghana valley, which spreads across Kyrgyzstan, Tajikistan, and 

Uzbekistan, are particularly vulnerable to this scenario that runs the risk of disrupting trade, energy 

supplies, and, ultimately, threatening its own internal stability, especially in Xinjiang. So as I men-

tioned before, with the help of big projects such as ―One Belt One Road‖, transport routes, pipeline 

constructions, and high value of trade China hopes to stabilize the region and downplay this poten-

tial domestic threat.Beijing has sought to achieve this through the extension of modern infrastructure 

throughout Xinjiang and the connection of these to neighbouring Central Asian states. This strategy 

has been significantly affected by the implications of the events 9/11 and the subsequent projection 

of US military and political influence into Central Asia. The impact of this was contradictory for 

China's position as the projection of US political and military influence into the region was per-

ceived to be a negative consequence of the ―war on terror‖ as it not only undermined Beijing‘s bilat-

eral relations with the region but also the SCO. Significantly, these developments exacerbated per-

ceptions in Beijing that Washington was bent on the strategic ―encirclement‖ of China, a develop-
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ment that Beijing‘s post-Cold War foreign policy sought to avoid. Indeed, US-strategy in Central 

Asia was perceived in geopolitical terms with Washington‘s core goals identified as the containment 

of Russia, the ―encirclement‖ of Iran and Iraq, the expansion of US influence in South Asia and the 

―containment‖ of China‘s rise. (Lanteigne 2005, 54-56) The signing of a new security partnership 

agreement between the US and Japan in mid-1996 strengthened China's perception of environmental 

insecurity-and its Taiwan-related concerns. Beijing's Prime Minister Li Peng's visit to Central Asia 

in 1994 was the basis for creating a strategic depth in the region. With this in mind, China estab-

lished a closer relationship with the countries of the region to share common regional and global in-

terests-Shanghai Cooperation. He assumed the leadership of the organization. Although in the con-

text of the organization first, is to ensure the security of the border but it has been established in the 

region to improve the countries of the region with economic, political, and development of cultural 

relations. In 1996 China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan established together in the 

first stage of the organization to seek common solutions to the problems in the region. In 2001, 

when Uzbekistan joined the organisation, the organisation has received the name of the Shanghai 

cooperation organization. Security issues in the region varied after September 11. The reason for this 

is the deployment of allied forces in the region. An important one among the dominant forces in the 

region considered main actor China has set important goals in the security facility itself. These goals 

prioritizes regional interests and at the same time creates threats. China's rapprochement with the 

countries of the region is trying to create a buffer zone with Russia. Relations between China and 

neighboring Central Asian countries with the US or NATO establishes damage China's interests in 

the region and complicates border security. In short, China's security interests in the region are bor-

der security and regional security. By ensuring this security, energy security for the region will also 

be ensured.Therefore, China's most important interest in Central Asiais about safety. Border Zone 

Security Output: China has 7000 km long border with Russia, Kazakhstan, Tajikistan and Kyrgyz-

stan. Central Asia's security means China's border zone security. Moreover, they provide plenty of 

energy resources in the border regions and these resources contribute greatly to China's develop-

ment. September 11 was guided by the orientation of the balances in the region.  Thus, Washing-

ton‘s aim, according to this view, was not only to weaken China‘s position in Central Asia, and 

therefore jeopardize the integration of Xinjiang, but also China‘s wider foreign policy strategy: Cen-

tral Asia is China‘s great rear of extreme importance. The penetration of the United States into Cen-

tral Asia not only prevents China from expanding its influence, but also sandwiches China from East 

to West, thus ―effectively containing a rising China‖. (Lanteigne 2005, 55) 

China's increasing energy demand and the need for cleaner and more efficient energy resources 

increase the dependence of China on energy. Since the 90s, China's imports of energy resources (ex-

cluding coal) in the market have increased significantly.For example, China, which was a net ex-

porter of oil until the early 1990s, has become one of the largest importer countries of the world's 

petroleum and fuel products since the 2000s.In the energy strategy of China, there is a diversifica-

tion of energy resources in order to meet the energy needs with uninterrupted and safe energy re-

sources.The diversity of the Chinese government's energy resources is recognized as one of the key 

elements of the  Energy Strategy of the 21st Century China.China has long been interested in the 

energy resources and geographic location of the Central Asian region. In 1997, China entered the 

energy sector of Central Asia. In September 1997, China's CNPC (China National Petroleum Corpo-

ration) officially launched China's Central Asian energy presence, acquiring %60.3 of Aktobe-

munaygaz's shares in Kazakhstan. (Liao 2002, 82-86) The Chinese influence in Kazakhstan's energy 

sector has grown even further in the early 2000s, when China adopted an Open-House policy. After 

China became a full member of the World Trade Organization on 11 December 2001, there was a 

significant increase in foreign investments. China entered the Turkmen energy sector in 2002. Chi-
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na's CNPC company signed a contract with Turkmenistan's Turkmennefti company in January 2002 

for a 5 year 100% investment in oil extraction from  Gumdak Türkmen oil deposit.( Peyrouse 2005, 

17-21) We can say that China entered the energy market of Uzbekistan in 2009 with the active par-

ticipation of the Central Asian-Chinese pipeline. With the introduction of the Central Asian-Chinese 

pipeline, 10 billion m3 of Uzbek natural gas is being exported to China. Although Kyrgyzstan and 

Tajikistan do not have rich resources in terms of oil and natural gas, it is of great importance for the 

Central Asian energy resources to reach China as a geographical transit country. Tajikistan and Kyr-

gyzstan's energy relations with China as a transit country Turkmenistan natural gas, as a 4th line 

through Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan passes through China.( Богатуров 2011, 549c) It is 

clear that China, which has a great economic potential, has made a significant contribution to the 

Central Asian energy sector and the weak economy of the Central Asian countries. Especially after 

the introduction of the China-Central Asia pipeline in 2009, China's sovereignty has started to in-

crease in the energy sector in Kazakhstan, Uzbekistan and Turkmenistan. Today, most of the major 

energy companies in Central Asia are in China's hands. However, due to China's growing influence, 

the shattering of the Russian monopoly in the energy sector of Central Asia has become one of the 

main issues of the debate on competition and co-operation between Russia and China. 

Since the end of the Cold War, China's trade with the Central Asian countries is also increasing 

rapidly. While China's trade volume with Central Asian countries in 2000 was 1.8 billion USD, in 

2016, this number increased by 17 times and trade volume between five Central Asian countries 

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan) exceeded 30 billion USD in 

total. The total trade volume of Central Asian countries with Russia is around $ 18 billion. China has 

passed through Russia in the trade with Central Asian countries and became the second largest 

commercial partner of these countries after the EU. China has become one of the largest infrastruc-

ture investors by going beyond being the second largest trade partner of the Central Asian countries. 

Thus, Chinese companies are expanding their trade in roads, bridges, and infrastructure in Central 

Asia, increasing their trade in this region and moving towards becoming the dominant economic 

power. 

Although China's political power based on economic and economic motivation has increased 

rapidly in Central Asia in recent years, it has emerged as an important factor in the limited power of 

its soft power because of its weak ties between Han Chinese and Central Asian peoples, historically, 

linguistically and culturally. The weakness of cultural ties between China and Central Asia, and the 

lack of China's soft power at the local level, may also lead to the emergence of anti-Chinese senti-

ments and patterns. China opens Confucian Institutes to increase its soft power in Central Asia and 

to teach Chinese language and culture in the region, and provides scholarships to students in Central 

Asian students at Chinese universities. According to 2015 numbers, approximately 13,000 Kazakh 

students are studying at Chinese universities. However, China's education and culture-centered poli-

cies in Central Asia have not had enough effect on the increase of soft power.( Peng 1994, 18-19) 

In addition to the cultural and historical weak ties between China and Central Asia, China's eco-

nomic policies in the region can have more negative effects than positive effects on the region's soft 

power. For example, the excessive borrowing of Kyrgyzstan and Tajikistan in particular into China, 

causes the ―debt trap‖‘concern. This situation may cause the peoples of Central Asia to approach 

China's economic investments with suspicion. Moreover, despite the high unemployment in Central 

Asia, the Chinese workers and migrants invest in the region and the environmental impacts caused 

by some projects cause the revival of anti-Chinese nationalist feelings and triggering problems 

among the parties. Moreover, the border treaties with the Central Asian countries neighboring China 

and the abandonment of some lands in favor of China have also nourished anti-Chinese nationalistic 

and reactive emotions. The anti-Chinese response in Central Asian peoples may affect the policies 
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of governments. For example, in the spring of 2016, the land reform was suspended by the govern-

ment as a result of intense protests, which for a period of 25 years rented the country's land to for-

eign farmers in Kazakhstan. 

 

Conclusion 

The Central Asian Region is a region where there is a race to establish dominance by today's 

great powers. The reason for this is the geographical location of the countries in the region and the 

energy resources they have. The Beijing government, which is aware of the need for a global power 

to be in need of energy, is in the spirit of establishing and strengthening the economic, cultural and 

energy transfer links with the countries of Central Asia. The institution to be used as an intermediary 

for this is the Shanghai Cooperation Organization. The SCO, formed in June 2001, is of major im-

portance not only for understanding China‘s approach to Central Asia but also to the development of 

its wider foreign policy grand strategy. Indeed, the SCO is the only multilateral grouping in which 

China is involved that has from the first been driven by Beijing. This is all the more noteworthy as 

the SCO‘s agenda was initially focused on military and security issues, areas which Beijing had tra-

ditionally been loath to engage with on a multilateral basis. Importantly, the SCO, both through its 

declarations and practical measures has developed a normative agenda, although one that is at odds 

with the normative agendas of other multilateral actors in Central Asia such as the EU not to men-

tion the ―democracy promotion‖ agenda of the administration of President George W. Bush. China‘s 

pre-eminent role in the SCO has been demonstrated through the framing of the organization‘s agen-

da by the principles of China‘s ―New Security Concept‖ which stresses such things as non-

interference in the internal affairs of member states and sovereign equality. 

The facilities and the transfer of energy roads facilitate China's progress in the direction of be-

coming a global power for China, as an alternative to the US and Russia for Central Asian countries. 

In response to the impulsive stance of the US, Russia has become an effective and interventionist 

with the region taking power from the Soviet history and has been an advantage for China, which 

does not interfere in the domestic affairs of the countries in the region. 

The Central Asia had remained outside the world political centers during the Soviet Union peri-

od. From 1991 onward, the region‘s new independent states began to emerge and, as an indefensible 

entity, the region began to attract the attention of global and regional powers in terms of geo-energy 

and geo-strategy. From the Chinese perspective, the Central Asia has gained increasing importance 

for its strategic interests. In terms of security. China is one of the first countries to recognize these 

countries and establish diplomatic relations after the Central Asian countries became independent. 

With the independence of Central Asian countries, conjunctural changes have occurred beyond the 

western regions of China: 1. Western powers began to infiltrate the region rapidly. 2. The Russian 

Federation has not broken its ties with the region and Russia's strategic interests in the region con-

tinue. 3. Islamic regional powers such as Turkey and Iran, are seeing Central Asia as their areas of 

interest and are trying to influence here 4. 5. Central Asia is one of the three most important regions 

for the realization of China's geopolitical, security and economic development goals (Southeast Asia 

region, Northeast Asia Region and Central Asia Region). China sees the United States as competi-

tive in the region. It opposes the programs which prepares as democratization actions of West and 

the region's opening to liberal world markets or the removal of power ideas of the Neo-Communist 

regimes in the region. International developments have also led China to establish an organization in 

Central Asia as soon as possible. The tension between China and Taiwan in the years 1995-1996 has 

returned from the danger of war as a result of serious military pressure from the US. China and Rus-

sia in the region to reconcile the control of Central Asia instead of this default US-China-Russia 

competition has occurred. The two sides of the US counter-terrorism partner were perceived as a 
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threat. It aims to balance China and Russia. 
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Turizmin inkiĢafı, ərazi maraqları və qlobal iqtisadi maraqlar üzərində formalaĢdığından 

idaəetmədə də əhali, ərazi üzərindən səmərələlik təĢkili və təmin edilməsi mövqeyində həll edilir. 

Bu sistemin ərazisində yerləĢdirilən qlobal məqsədlərlə uzlaĢma, təsərüüfat əlaqələrinin idarəetmə 

obyekti olaraq turizmin inkiĢafına əsaslı Ģərait yaradır.Turizmin inkiĢafı daha çox ərazi resuslarının 

dövriyyəyə cəlb etdirmək və digər sahələrdə olduğu kimi az xərclər hesabına maksimum mənfəət 

əldə etmək və əhalinin maddi rifahını təmin edə bilmək kimi məqsədlər üzərinə qurulur.Dövlətin 

turizm inkiĢafında funksiyası, onun ilkin faliyyət Ģəraitini yaratmaq və özündən hər növbəti il üçün 

maliyyə baxımından lazımlı dövlət və yerli vəsaitlər hesabına stimullaĢdırmanın təĢkil edilməsidir. 

Dövlətin burada əsas iqtisadi və təĢkilati rolu, turizmin ərazı və sahə strukturunun 

təkmilləĢdirilməsində büdcə, investisiya, kredit ödəniĢləri kimi yollarla yüksək artım əldə edə 

bilmək xüsusiyyətinə malikdir.Dövlətin büdcəsində regionların inkiĢafı üçün sahələr və həmçinin 

əhali və ərazi istiqamətində ayrılmaların həcmi və ya qanunvericilik və normativ hüquqi aktlarla 

təmin edilir. Normativ hüquqi bazaya əsasən, dünyada baĢ verən dəyiĢikliklər, həmçinin Dünya 

Bankının, BVF digər maliyyə Ģirkətləriylə təklif və Ģərtləri əlaqələndirilir.(1, s.76) 

Dövlət resusları dövlət büdcəsində, müəssisə və təĢkilatların maliyyə resuslarında və xüsusi 

təyinatlı fondlarda bir arada toplamaqla himayəçilik siyasətini formalaĢdırmıĢ olur. Dövlət 

büdcəsinin istifadəsi üçün regionlara ayrılan vəsait transfert gəlirləri kim, region əhalisinin pensiya 

təminatı, büdcədən maliyyələĢdirilən təĢkilatların əmək haqqısı və həmin regionlarda dövlət 

müəssisələrinin inkiĢafı üçün əsaslandırılmıĢ olur. Dövlət büdcəsinin gəlirlərində regionların rolu 

onun ərazisində əsas müəssisə və təĢkilatların, hüquqi Ģəxslərin vergiləri kimi, xərclər də regionların 

potensial inkiĢafında birbaĢa və ya dolayı yolla təsir edə bilir. 

Ġdarəetmənin əsas vəzifəsi regionun iqtisadi potensialıının bazar Ģəraitinə uyğun olaraq iqtisadi 

dövriyyəyə cəlb edilməsi, regionların imkanlarının müxtəlifliyi əsasında regional siyasəti 

formalaĢdırmaq və həmçinin kredit və vergi, investisiya tətbiq edilməsi ilə sitmullaĢdırma sistem 

yaratmaqdan ibraətdir. Ġnvestisiya siyasəti bütün mənbələr hesabına təĢviq edilməklə prioritet 

məqsəd kimi reginoların inkiĢafına yönəldilməlidir.Dövlətin turizm sahəsinə himayədarlıq etməsi 

iqtisadi mexanizmləri səmərəli təĢkil edildikdə, stimullaĢdırıcı olmaqla və dövlət resusları üzərində 

nəzarət ilə sahə olaraq turizmin xərclərinin aĢağı olmasından dolayı yerli resuslarından istifadə görə 

verilən haqqın maya dəyərinə daxil edilməsi üsulu tətbiqi ilə, məhsulun mənfəətin artırılması və 

həmçinin turizm müəssisə iləyerli tələbat arasında stimullaĢdırma yeritməkdən ibarətdir.(2, s.143) 

Turizmin perspektiv gəlirləri üzərində monopoliya yaratmamaq üçün  onun iĢlərinin 

reallaĢmasına məhdudiyyət qoymaq mümkün görülən haldır. O cümlədən ilkin kapitalın istifadəsi 

üçün, yığım vəsaitinin maddi istehsalda materiallaĢdırılması məqsədilə bu addımlar öz növbəsində 

iqtisadi transformasiya sistemində ən yeni bir yoldur. Turizmin inkiĢafı ilə səhmlərin satılınası 

özəlləĢdirmədən fərqli olaraq inflyasiyaya uyğunlaĢmalıdır. Onun qoyulduğu sahə ipoteka predmeti 

rolunu oynaya bilər. Ġstənilən vaxt divident alınmasa da, ilkin saxlanılması, əmlakın yeni dəyər 

qiyməti ilə müəyyənləĢir. Turizm səhmləri təyinatına görə region xüsusiyyətləri kəsb etməklə, o 

bütövlükdə respublika əhalisi üçün satıla bilər. Respublikada səhm sahibinin müəyyən investisiya 

imkanları da olmalıdır. ÖzəlləĢdirmədən fərqli olaraq səhm sahibinin aldığı pullar fond olaraq 

investisiya fondlarında toplanmalıdır. Bu fondların idarə edilməsi onların turizm obyektləri üzrə 

paylanması səhm alıcılarının seçimindən asılıdır. Səhmdar investisiya fondu idarə heyəti tərəfindən 

və prezident tərəfindən idarə olunur.(3, s.58) 

Ġnvestisiya fondunun idarə edilməsi, turizmin inkiĢaf fondu, onun məhsulunun əsas 

seqmentlərinin və müasir texnalogiyalarla təchizatın təmin olunması istiqamətində müəyyən vəsaitə 

uyğun aparılır. Ġnvestisiya fondunun maliyyə mənbəyi buraxılan səhmlərin resallaĢmasından alınan 

pul vəsaitləri, büdcədən uzun müddətli istifadə üçün qaytarılan kreditlər, neft fondundan 

qaytarılması Ģərti ilə verilən vəsaitlər, həmçinin xarici borclar ola bilər. Ancaq investisiya fondlarına 
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həcmi, buraxılan səhmlərlə funksional dəyiĢdiyi üçün və bəzi layihələrin inflyasiyaya məruz qalması 

hesabına, əlavə investisiya cəlb olunması hallarından həmin inflyasiyaya uyğun səhmlərin 

qiymətinin indeksiyası vacibdir. 

Turizmin inkiĢafında ərazi maraqları bələdiyyə idarəçiliyinin və bələdiyyənin rolu ilə xeyli 

dərəcədə böyükdür. Bələdiyyənin mülkiyyətinin, onun gəlirlərinin və digər maliyyə mənbələrinin 

turizm dövriyyəsinin cəlb edilməsi iqtisadi və sosial mexanizmlər boyu maraqlar üzərində qurulur. 

Hər bir bələdiyyə üzvünün maddi və sosial marağı ərazinin turizmi ilə bağlı inkiĢafında payı ilə 

stimullaĢdırılır. Bələdiyyə idarəçiliyi Azərbaycanda 1999-cu ildən öz fəaliyyətini təĢkil etməklə 

perspektiv ərazi idarəetmə forması olmaqla daha çox maliyyə mənbələrinə əsaslanan 

özünüidarəetmə orqanıdır. Bələdiyyələrin statusu onların maliyyə əsasları və idarəetmə orqanları 

uyğun qanunvericilik bazasında öz əksini tapır. Özünüidarəetmə funksiyası özünün maliyyə 

mənbələri hesabına əhalinin sosial tələbatını və gəlir mənbələrini artırmaqla ərazinin kompleks 

inkiĢafı üçün bələdiyyə mülkiyyətinin geniĢlənməsi, onun rolunu artırır. Bələdiyyələrin turizm 

fəaliyyətində rolu onun mülkiyyətində olan resursların iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi fəallığı və 

səmərəsi ilə müəyyyənləĢir(4, s.86) 

Bələdiyyə torpaqları üzərində turizm obyektləri, bir baĢa bələdiyyələrin özlərinin yaxud onun 

uzun müddət icariyyə verilməsi yolu ilə istifadəyə verilə bilər. Bələdiyyələrin təbii sərvətlərdən və 

iqlim-coğrafı Ģəraitdən istifadəyə görə haqq olması onun gəlirlərinin artırılmasına, həmçinin sosial 

məqsədlərin reallaĢmasına səbəb olur. Bələdiyyə təsərrüfat subyekti kimi sahibkarlıq fəaliyyəti, 

həmin bələdiyyələrin, ərazi potensialından xarici və daxili resurslardan istifadə etməklə daha əməli 

təsərrüfat qərarları qəbul edə bilir. 

Bu məqsədlə bələdiyyə birbaĢa və müĢtərək, həmçinin ayrı-ayrı turizm məhsullarının istehsalçısı 

və ya xidmət sferası kimi fəaliyyət təĢkil edir. Bələdiyyələri kommersiya gəlirləri əldə etmək üçün 

hər hansı xidmət növünü təĢkil etməklə, turistlərin istehlaka təsir edir.Bütövlükdə mülkiyyət 

münasibətlərindən və turizmin sahibkarlıq növündən asılı olmayaq idarəetmənin maddi əsasını 

dövlət, bələdiyyə və əhali glirlərinin turizmin prizması ətrafında təsviri, onun məqsəd ocağı kimi 

ərazinin kompleks inkiĢafına təsirində axtarmaq metodları meydana çıxır. 

Konstruktiv mülahizələr və onların dünya ölkələrində təzahürü formaları, belə bir nəticədə 

gəlirlərinin artması, onun yaranmasında iĢtirak edən subyektlər və resursların ekvivalent dəyər 

bölgüsündə payı və həmçinin təkrar istehsalı meyarı baxımından qərar qəbul olunmalıdır. Turizmin 

gəlirlərini artırmaq üçün onun xərclərinin idarə edilməsi təkcə texniki baxımdan deyil, həmçinin 

struktur ilə bağlıdır. 

Turizmin sahəsində aralıq məhsul və son məhsul arasında nisbət bütövlükdə xidmət sferasında 

olduğu kimi 60% yuxarı ola bilər. Turizmin xərc strukturunda əmək haqqı xərcləri respublikada 

iqtisadiyyat üzrə orta aylıq əmək haqqı səviyyəsi həmçinin əmək haqının differensasiyası əsasında 

tənzimlənməlidir. Belə ki, xidmət sferasında orta aylıq əmək haqqının səviyyəsi ilə onun mənfəət 

gətirmək norması arasında müəyyən disproporsiyalar qalmaqdadır.(5, s.46) 

Turizm məhsulunun tələbata uyğun olaraq marketinq strukturunun təkmilləĢməsi və turist 

xidmətinin yaxĢılaĢması yolu ilə gəlirlərinin artırılması stimullaĢdırıcı rol oynayır. Ona görə 

regionda turizm sahəsinin inkiĢafına stimul yaratmaq, onun iĢçilərinin əmək haqqı xərclərini, 

məhsuldan asılı olaraq formalaĢması və idarə edilməsi bu sahənin mövqeyini möhkəmlədir. 

Turizmin idarə edilməsi istehlakçı davranıĢına təsir edən amillərin, o cümlədən onların əmək haqqı 

gəlirləri və əmək haqqına əlavələr transferi gəlirlərinin, sığorta və istirahətləri üçün təminat 

sisteminin dünya standartlarına uyğun təkmilləĢdirilməsi əsas rol oynayır. 

Turizm ölkə üçün beynəlxalq həyat tərzi statusuna çevrilir, birgə yaĢayıĢ tərzinin, milli əsaslar 

və xüsusiyyətlər üzrə qurulması prinsiplərini hazırlayır. Turizmin idarəetmə struktunda milli 

iqtisadiyyatın əsas amilləri, əhalinin tələbat sisteminin yaxĢılaĢdırılması yollan müəyyənləĢir və real 
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mexanizmlərlə reallaĢır. Respublikada bazar tipli iqtisadi sistemin formalaĢması və dərinləĢməsi 

istiqaməti olaraq islahatların həyata keçirilməsi istiqamətləri turizm maraqları baxımından 

qiymətləndirilir. Turizmin idarə edilməsi bazar iqtisadiyyatı inkiĢaf etdikcə rəqabət mühiti Ģəraitində 

rentabelli sahə kimi, xarici turizmin daha da üstün artırılması ilə formalaĢdırılır.(6, s.59) 

Turizmin iqtisadi, sosial, coğrafi və dünyavi aspektləri bu sahənin meyar və göstəricilərinin 

seçilməsi, onların təhlili və proqnozunun üsul və mexanizmləinin təkmilləĢməsi ilə baĢ verməlidir. 

Respublikada kəndin, dağ regionlarının sosial inkiĢafı və əhalinin məskunlaĢması meyarı 

baxımından turizmin idarə edilməsinə beynəlxalq maliyyə və islahatlara dəstək proqramı əsasında, 

yerli maraqları təmin edən qurumlar və mexanizmlər tətbiq etmək idarəetmənin təkmilləĢmə 

istiqamətləridir. 

Turizm sektorunun  inkiĢafında dövlətin və yerli idarəetmədəki rolunu gücləndirmək məqsədilə 

bir sıra tədbirlərin görülməsinin vacibliyini məqbul bilir: 

1) Ġdarəetmənin əsas vəzifəsi regionun iqtisadi bazar potensialı çərçivəsində daxil edilməsinin 

təminliyi, regional siyasətin formalaĢması və həmçinin stimullaĢdırma sisteminin formalaĢdırılması 

2) Məhəlli iqtisadiyyatın qurulması onun ölkə iqtisadiyyatında rolunun artırılması məqsədi ilə 

himayəçilik və tədricən özünü maliyyələĢdirmə prinsipinə keçirilməsi 

3) Antiinflyasiya tədbirlərin formalaĢdırılması üçün qiymətli kağızlar bazarında turizm 

səhmlərin tətbiq edilməsi.Turizm baza təminatı üçün perspektiv, riskli bir addım olaraq 

qiymətləndirilməsi 

4) Turizm gəlirləri üzərində monopoliya yaranmaması üçün iĢlərin reallaĢmasında limit 

məhdudiyyətlərinin tətbiq edilməsi 

5) Turizm gəlirlərin artırılması üçün regionlar üzrə turist məhsullarının qiymət artımı üzrə bazar 

Ģəraitində formalaĢdırılması, kəmiyyət və keyfiyyət xidmətinin təkmilləĢdirilməsində dövlətin 

dəstəyi gözlənilən olmalıdır. 
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AQRAR SAHƏDƏ TƏKRAR ĠSTEHSAL PROSESĠNĠN  

BEYNƏLXALQ NÜMUNƏLƏRĠ 

Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatına yönəlmiş müasir regional iqtisadi siyasət, təkrar istehsal 

prosesinin zəruri şəraiti və şərtlərini yaratmaq, valyuta mübadiləsi, satış və istehsal əlaqələrinin 

yeni formalarda və tətbiq olunmasında xüsusi taktik vəzifələr hazırlamışdır. Genişləndirilmiş 

reprodüksiyanın əsas regional iqtisadi və sosial aspektləri intensivləşmə və səmərəliliyi ifadə edir. 

Son nəticəsi təkrar istehsalın iqtisadi və sosial təsiri ilə sıx bağlıdır. Bütün bunlar da öz növbəsində 

aqrar sahədə təkrar istehsal prosesinin idarə edilməsi ilə əlaqədardır. Məqalədə qeyd edilən 

istiqamətdə beynəlxalq təcrübəyə nəzər salınmışdır. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИМЕРЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ПРОЦЕССА  

В АГРАРНОЙ ОБЛАСТИ 

Современная региональная экономическая политика, направленная на социально ориен-

тированную рыночную экономику, создала особые тактические задачи для создания необхо-

димых условий для процесса утилизации, обмена денег, новых форм продаж и производ-

ственных отношений. Ключевые региональные экономические и социальные аспекты расши-

ренного воспроизводства выражают интенсификацию и эффективность. Конечный резуль-

тат тесно связан с экономическим и социальным воздействием переработки. Все это, в 

свою очередь, связано с управлением процессом переработки в аграрном секторе. Статья 

посвящена международной практике. 
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INTERNATIONAL EXAMPLES OF REFRIGERATION  

PROCESS IN AQRAR FIELD 

The modern regional economic policy aimed at the socially oriented market economy has creat-

ed special tactical tasks for the creation of the necessary conditions and conditions for the recycling 

process, exchange of money, new forms of sales and production relations. Key regional economic 

and social aspects of extended reproduction express intensification and efficiency. The final result is 

closely linked to the economic and social impact of recycling. All this, in turn, is related to manag-

ing the recycling process in the agrarian sector. The article focuses on international practice. 

Key words: production, economic, social, agrarian 

 

Əsas kapitalın təkrar istehsalında daxili amillər - mühasibat siyasəti, amortizasiya metodları, 

kadr səviyyələri və s. sürətlə dəyiĢən Ģəraitdə sürətləndirilmiĢ amortizasiya siyasətinin daha effektiv 

olduğunu qəbul edilir. Hal-hazırda iqtisadiyyatın fəal inkiĢaf etmiĢ sahələrindən biri özünü 

maliyyələĢdirmə nəzəriyyəsidir ki, bu əsas investisiya mənbəyi xalis bölüĢdürülməmiĢ mənfəət və 

amortizasiya ayırmalarıdır. Ilk dəfə Ġkinci Dünya müharibəsi dövründə ABġ-da sürətləndirilmiĢ 
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amortizasiya tətbiq edilmiĢdir. Əsas vəsaitlərin xərclərinin qısa müddətdə istifadəsi müəssisələrin 

texniki təchizatını yaxĢılaĢdırmaq, habelə onların təkrar istehsal həcmini sürətlə artırmaq üçün 

imkan yaradır (6, s.23). 

Kanada təcrübəsi isə aĢağıdakıları ortaya qoyur. Bu ölkədə sürətləndirilmiĢ amortizasiya 

sərhədlər (məhdudiyyətlər) sistemində fəaliyyət göstərir. Sistemin xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, 

müəssisələr sabit aktivin istifadəsi müddətini müstəqil Ģəkildə müəyyənləĢdirirlər, lakin bu müddət 

qanunvericiliyin amortizasiya dərəcələrindən kənara çıxmamalıdır (1). 

Sabit aktivlərin dəyərinin sürətli bir Ģəkildə silinməsinə dair metodların istismarında yuxarıda 

göstərilən təcrübə, əlbəttə, inkiĢaf etmiĢ bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrə aiddir. Həqiqətən, bu 

dövlətlərdə "amortizasiya xərcləri investisiyaların maliyyələĢdirilməsində üstünlük təĢkil edir və 

müəssisələrin investisiya potensialının əsasını təĢkil edir. Beləliklə, investisiyaların ümumi 

dəyərində amortizasiya payı ən çox sənaye ölkələrində 65-70% səviyyəsində dəyiĢir (5, s.21). 

ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə sabit aktivlərin müasirləĢdirilməsi üçün orta müddət 15-20 ildən azdır. 

ABġ-da sabit aktivlərin aktiv hissəsinin bərpa müddəti 12-14 il, Yaponiyada isə daha az - 8-10 ildir. 

Kənd təsərrüfatının inkiĢafı ilə məĢğul olan xarici ölkələr əsas cədvəldə göstərilən əsas növ 

reproduksiyadan istifadə edirlər. 

 

Cədvəl 

 

ĠnkiĢaf etmiĢ kənd təsərrüfatı istehsalına malik xarici ölkələrdə   

əsas vəsaitlərin təkrar istehsalının növləri 

 

Təkrarlanan 

reproduksiya növləri 
Onların tətbiqi Ölkələr 

Qismən Kənd təsərrüfatı maĢınlarının 

saxlanılması və təmiri fiziki 

Ģəxslər və ya hüquqi Ģəxslərə 

məxsus olan ixtisaslaĢdırılmıĢ 

təmir sexlərində aparılacaqdır. 

ABġ, Ġsveçrə, Almaniya, 

Avstriya və 

Skandinaviya, Kanada 

Sadə Kənd təsərrüfatı maĢınları, 

heyvandarlıq təsərrüfatları və 

kompleksləri üçün texnika və 

avadanlıqlar dəmir firmalarının 

Ģəbəkəsi və ya rus agrosnab 

tipli ticarət təmir qurğuları 

tərəfindən təmir olunur, onların 

standart amortizasiya müddəti 

iĢləyən maĢın və avadanlıqların 

sadə Ģəkildə dəyiĢdirilməsi, 

eləcə də digər səbəblərdən olur. 

AB ölkələri 

GeniĢləndirilmiĢ MaĢın-traktor parkının və 

heyvandarlıq təsərrüfatlarının 

avadanlıqlarının 

təkmilləĢdirilməsinə yönəlmiĢ 

proqramların qəbul edilməsi. 

Braziliya 

ABġ, Ġsveçrə, Almaniya, Avstriya, Skandinaviya ölkələri, Kanada əsas fondların qismən 
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bərpasının öz xüsusiyyətlərinə malikdir. 

1. ABġ-da bu iki yolla həyata keçirilir: Heyvandarlıq təsərrüfatları və kompleksləri üçün 

əkinçilik maĢınqayırma, maĢın və avadanlıqların təmiri dükan sahibləri - Ģöbə mağazalarının 

sahibləri tərəfindən həyata keçirilir. Kənd təsərrüfatı sexində alıĢ-veriĢ edərkən, kiçik fermerlər öz 

təsərrüfatlarının ərazisində yerini dəyiĢdirmək üçün lazımi sayda ehtiyat hissələri alırlar. Böyük 

əkinçilik istehsalçıları sürətlə kənd təsərrüfatı texnikasını yeniləyir, yalnız onu zəmanət dövründə 

istismar edirlər, sonra satırlar, satıcısına qayıdırlar. Bu baxımdan minimal təmir xərcləri baĢ verir - 

zəmanət dövründə kənd təsərrüfatı avadanlığının iĢləməməsi çox nadir hallarda baĢ verir. Böyük 

kənd təsərrüfatı istehsalçıları tərəfindən dilerlər tərəfindən satın alınmıĢ əkinçilik maĢınları bəzən 

yeni bahalı avtomobillər ala bilməyən kiçik kənd təsərrüfatı istehsalçılarına ucuz qiymətə təmir 

edilir və satılır. ABġ-da traktorların orta xidmət müddəti 10-12 il, heyvandarlıq avadanlıqları isə 15 

ildir. Kənd təsərrüfatı maĢınları, heyvandarlıq təsərrüfatları və kompleksləri üçün texnika və 

avadanlıqlar ixtisaslaĢdırılmıĢ zavodlar tərəfindən təmir olunur (Amerika Krankshaft ġirkəti, hər il 

100 min krank təftiĢi təĢkil edir, orijinalın altındakı satıĢ qiymətinə malik olan müxtəlif 

mühərriklər). Avtomobil təmiri, əməkdaĢlıq üçün təmir fabriklərindən ehtiyat hissələr alan nəqliyyat 

Ģöbələrində aparılır. Təmir müəssisələrinin anbarlarına zəruri ehtiyat hissələrinin çatdırılması hər 

maĢın üçün təmir xərclərini təqib edən üç iĢçidən ibarət olan dispetçer xidməti tərəfindən təĢkil 

edilir. Bundan əlavə, dispetçer xidməti anbarlarda ehtiyat hissələri ilə bağlı heç bir problem 

olmadığını və zəruri hallarda, bütün təmir Ģöbələrinin anbarları arasında sərt ehtiyat hissələri 

bölüĢdürməsini təmin edir. Dispetçer xidməti bu cür hallarda radiotelefonla təchiz edilmiĢ xüsusi bir 

maĢına malikdir. 

2. Ġsveçrə, Almaniya, Avstriya, Skandinaviya ölkələri. Birinci üsul: Heyvandarlıq təsərrüfatları 

və kompleksləri üçün əkinçilik maĢınqayırma, maĢın və avadanlıqların təmiri, həmin maĢınların 

reallaĢdırılması, təmiri üçün mühəndis zavodları ilə müqavilələr bağlayaraq həmkarlar ittifaqlarında 

birləĢən və öz mövqeyinə malik olan kiçik sənətkarlıq Ģirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Bu 

sənətkarlıq Ģirkətləri bu firmalar tərəfindən istehsal olunan maĢınların təmiri üçün bir və ya bir neçə 

müqavilə bağlayır. MaĢınqayırma zavodları müstəqil sənətkar firmalarla regional texniki xidmət 

mərkəzləri yaradır. Regional texniki xidmət mərkəzləri heyvandarlıq təsərrüfatları və kompleksləri 

üçün kənd təsərrüfatı avadanlıqları, maĢın və avadanlıqların daha kompleks təmirini aparırlar, eyni 

zamanda kiçik sənətkarlıq Ģirkətlərinə yardım, ehtiyat hissələri ilə təmin etmək, ixtisaslı məsləhətlər 

vermək, təmir iĢçilərinin təlimlərinin keçirilməsini reallaĢdırırlar (2). 

Beləliklə, bütün dövrlərdə kənd təsərrüfatının istehsalını inkiĢaf etdirən xarici ölkələrin kənd 

təsərrüfatı avadanlıqlarının saxlanılması və təmiri, yaxĢı vəziyyətdə saxlanılması və kənd təsərrüfatı 

texnikasının fasiləsiz istismarı ilə tam təmin edilməsi, təmir bazalarının kənd təsərrüfatı 

istehsalçılarının iĢ yerlərinə maksimal yaxınlığı ilə fərqlənir. BirləĢmiĢ ġtatlarda və Kanadada  

təĢkilatların uzaqlığı 40 km-dən az, Qərbi Avropada isə daha azdır 25 km-dən çox olmayaraqdır. 

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının əkinçilik maĢınqayırma, heyvandarlıq təsərrüfatı və 

kompleksləri üçün maĢın və avadanlıqların təmiri üzrə xərcləri ümumi istehsal xərclərinin 15% -ni 

təĢkil edir. Bu səbəbdən, bu xərcləri azaltmaq üçün bir sıra tədbirlər görürlər: standart amortizasiya 

dövründə saxlanılan və təmir edilən sayını minimuma endirirlər. 

Xarici ölkələrin inkiĢaf etmiĢ kənd təsərrüfatı istehsalının təcrübəsini təhlil etdikdən sonra, 

əkinçilik maĢınları, heyvandarlıq təsərrüfatları və kompleksləri üçün maĢın və avadanlıqların 

saxlanılması və təmiri üçün istifadə olunan sistem və formaların Azərbaycan kənd təsərrüfatı 

kompleksinin mühəndis-texniki xidmətləri mütəxəssislərini maraqlandıracağına əmin ola bilərik. 

1. Birincisi, heyvandarlıq təsərrüfatlarının və öz istehsal komplekslərinin kənd təsərrüfatı 

texnikasının, maĢın və avadanlıqlarının korporativ saxlanılması və təmiri, istehlakçılara ehtiyat 

hissələri ilə təmin edilməsi, onların faktiki ehtiyaclarının dəqiq uçotu və istehlakın təĢkilini 
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öyrənmək üçün sistemli fəaliyyətin icra edilməsinə ehtiyac vardır. 

2. Ġkincisi, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına böyük ziyan vura bilən uzunmüddətli vaxtların 

qarĢısını almaq məqsədilə kənd təsərrüfatı texnikasının istismarında arızaların aradan 

qaldırılmasında və əsaslı təmir olunmasında təmir bazalarının yüksək səmərəliliyini təmin etmək 

üçün təmir bazası ilə kənd təsərrüfatı təĢkilatlarının arasında məsafəni minimuma endirmək 

imkanını nəzərdən keçirmək gərəkir. 

Kənd təsərrüfatında əsas vəsaitlərin təkrar istehsalının xarici təcrübəsinin tətbiqi kənd təsərrüfatı 

istehsalının rentabelliyinin artırılması, həm daxili, həm də xarici ərzaq bazarlarında rəqabət 

qabiliyyətinin gücləndirilməsi, ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün imkan 

yaradacaqdır. 

Xarici ölkələr çox az sayda kiçik əkin sahəsinin ərazisi olan və nəticədə, onların potensialının 

30% -ə çatmayan kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının kiçik iĢ yükü ilə xarakterizə olunur. Bundan 

əlavə, kənd təsərrüfatı texnikasının mövcudluğunu müəyyən edən əsas amil fermanın ölçüsüdür. 

Xüsusilə AĠ ölkələrində vahid təsərrüfatın orta kənd təsərrüfatı torpaq sahəsi təxminən 19 hektardır. 

Böyük Britaniyada vahid təsərrüfatın maksimal orta həcmi 68 hektar, Fransa - 42 hektar, Almaniya - 

36 hektar təĢkil edir. Gördüyümüz kimi, təsərrüfatların faktiki ölçüsü əhəmiyyətli fasilələrlə dəyiĢə 

bilər. Beləliklə, AĠ ölkələrində 5 hektara qədər əkinçilik ərazisi olan təsərrüfatların payı 57,6% -dir, 

5-dən 10 hektara qədər - 12,3% -dən, 10-dan 20 hektara qədər - 10,2% -dən və 100 hektardan 

artıqdır. 3.5%. Böyük Britaniyada 100 hektardan çox təsərrüfat var, 16,7%, Fransa - 11,9%, 

Danimarka - 10,7% (2, s.61). 

Almaniya, 100 hektardan çox ərazini əhatə edən ev təsərrüfatları olan yeganə AĠ ölkəsidir ki, bu 

da köhnə ADR təsərrüfatlarının mülkiyyət formasında dəyiĢiklik ilə qorunmasına səbəb olur. 

Almaniyada 28,5 min təsərrüfat 100 hektardan çox əraziyə malikdir və ya ümumi əkin sahələrinin 

7,3% -idir. 

 

Almaniyadakı kənd təsərrüfatı istehsalçıları 100 hektardan çox əkinçilik ərazisi ilə. 

 
 

AB ölkələrindən fərqli olaraq, ABġ-da bu cür 2,129 milyon təsərrüfat var və onların böyük 

əkinçilik sahələri var. ABġ təsərrüfatları və AĠ ölkələri əkinçilik avadanlıqlarını əsasən hökumət 

tərəfindən ayrılmıĢ 1 hektar əkin sahəsinə görə istehsal xərclərinin kompensasiyası sayəsində 

artırırlar. Beləliklə, 2014-cü ildə AĠ ölkələrinin aqrar müəssisələri 89,9 milyard avro ayırıblar. 

Bundan əlavə, AĠ hər il kənd təsərrüfatı texnikasının alınması üçün fermerlərə subsidiyalar təqdim 

edir (7, s.138). 

Qeyd edək ki, inkiĢaf etmiĢ kənd təsərrüfatına malik xarici ölkələrdə təkrar istehsalı 

stimullaĢdıran mexanizmlər var. Kənd təsərrüfatı siyasətini yekunlaĢdıraraq deyə bilərik ki, xarici 

ölkələrdə təsərrüfatların maddi-texniki bazasının inkiĢafı yuxarıda göstərildiyi kimi, qismən həyata 

keçirilir və reprodüksiyanı geniĢləndirir. 

Bu arada təcrübədən irəli gələrək aĢağıdakı müddəaları müəyyn edə bilərik: 

 Kənd təsərrüfatı malları istehsalçılarının maddi və texniki ehtiyatların artırılmasında və xarici 

ölkələrin kənd təsərrüfatı sektorunda innovasiyaların iĢlənməsində stimullaĢdırma mexanizminin 
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öyrənilməsi olduqca vacibdir. 

 Beləliklə, ölkənin aqro-sənaye kompleksində elmi və texnoloji inkiĢafı sürətləndirməyə 

yönəlmiĢ müxtəlif növ kənd təsərrüfatı istehsalçılarına əsas vəsaitlərin təkrar istehsalının xarici 

təcrübəsini hərtərəfli öyrənmək lazımdır. Əlbəttə ki, bunun həlledici rolu aqro-sənaye sahəsindəki 

dövlət siyasəti və iqtisadiyyatın aqrar sektorunda geniĢ investisiyaların kənd təsərrüfatı 

istehsalçılarının dövlət dəstəyi ilə həyata keçirilir. Bu, əslində, xarici təcrübə ilə təsdiqlənir. 

 SənayileĢmiĢ ölkələrdəki dövlət siyasəti, istehsal süreçlerinin uygulanması üçün əlveriĢli 

iqtisadi mühit yaratmağa yönəlmiĢdir. Eyni zamanda, dövlətin rolu aĢağıdakı istiqamətlərdə özünü 

göstərir:- kredit faizləri siyasəti və dəqiq müəyyən edilmiĢ pul, amortizasiya və vergi siyasəti 

vasitəsilə reproduksiya prosesinin idarə edilməsi, eləcə də özəl biznesdə kapital qoyuluĢlarının 

ümumi həcminin tənzimlənməsi;- müəyyən müəssisələrdə, sənaye sahələrində investisiyaların 

stimullaĢdırılması vergi və kredit subsidiyaları ilə həyata keçirilir. 

 ABġ-da tənzimləmə və investisiya idarəetmə sahəsi azadlıq və liberalizm prinsiplərinə daha 

çox diqqət yetirir, birbaĢa dövlətin iqtisadi proseslərə müdaxilə etməsinə yol verməyən, 

qəbuledilməz bir məhdudiyyət hesab olunur. Buna görə də dövlətin reproduksiya proseslərinin idarə 

olunmasında rolu dövlət orqanları və ya ictimai Ģirkətlər tərəfindən həyata keçirilən dövlət 

investisiya proqramlarının, fiziki infrastrukturun (avtomobil yolları, yollar, körpülər, kanalizasiya 

qurğuları) tikintisi ilə yanaĢı, geniĢ regional investisiya proqramlarının həyata keçirilməsi üçün 

nəzərdə tutulan inkiĢaflara da əsaslanır (4, s.4). 

Xüsusilə BirləĢmiĢ ġtatlar üçün tipik bir nümunə 1933-cü ildə prezident Ruzvelt tərəfindən 

baĢlayan və 1970-1990-cı illərdə davam edən Tennessi çayının resurslarının inkiĢafı proqramıdır. 

Bütün Tennessi Ģtatının sosial və iqtisadi inkiĢaf hədəflərini həyata keçirən bu geniĢ proqram 

vasitəsilə aĢağıdakı vəzifələr yerinə yetirilmiĢdir: 

- quraqlıqlı iqlim və torpaqların suvarma mənbələrini yaxĢılaĢdırmaq üçün yeni su anbarlarının 

yaradılması və mövcudluğunu geniĢləndirmək; 

- torpaqların meliorasiyası və quru ərazilərinin inkiĢafı; 

- kənd təsərrüfatı istehsalının artması;- dəmiryol və sərniĢin daĢımaları Ģəbəkəsinin inkiĢafı; 

- əhalinin yaĢayıĢ Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması, yeni iĢ yerləri və istirahət yerləri yaratmaq, 

digər dövlətlərdən insanların axını cəlb etmək; 

- bütün Ģtatın ekologiyasını yaxĢılaĢdırmaq. 

Müharibədən sonrakı dövrlərdə, Qərbi Avropanın ölkələrindəki investisiya fəaliyyəti Fransa, 

Ġtaliya, Ġspaniya, Skandinaviya ölkələri və Böyük Britaniyaya (xüsusilə 1950-ci illərdə - 1960-cı 

illər) tipik olan investisiya prosesində yüksək səviyyədə makroiqtisadi proseslərə hökumətin 

müdaxiləsi ilə xarakterizə olunurdusa da, sonra 80-ci illərin baĢlanğıcına qədər burada investisiya 

siyasətinin tənzimlənməsində dövlətin rolu kəskin Ģəkildə dəyiĢdi. Fransa və Böyük Britaniya dövlət 

əmlakının geniĢ bir Ģəkildə özəlləĢdirilməsini həyata keçirdilər, çünki 1970-ci illərin əvvəllərində 

baĢ verən enerji böhranı Ģəraitində xüsusilə açıq olan sektorların birbaĢa hökumət nəzarətində 

əhəmiyyətli zəifliklər ortaya çıxdı. 

1970-ci illərin ikinci yarısından bu yana Böyük Britaniyada dövlətin investisiya proseslərinə 

müdaxiləsi əhəmiyyətli dərəcədə azaldı. Bu siyasət bazarda kapital, əməyin və malların hərəkəti, 

resurs bazasının geniĢləndirilməsi imkanları, gəlir vergisi və fərdi gəlirlərin azaldılması yolu ilə 

kapital yığımının artırılması, kapital yığılması sahəsində kapitalın aktivləĢdirilməsi, o cümlədən 

əlavə maliyyə qurumlarının Ģəbəkəsinin yaradılması vasitəsilə stimullaĢdırılmasıdır. Hökumətin 

biznes proseslərinə təsirinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması, eyni zamanda Almaniyada, xüsusilə, 

vergi və kredit öhdəlikləri vasitəsilə biznes sektorunun investisiya fəaliyyətini stimullaĢdırmaqla baĢ 

vermiĢdir. Kapital qoyuluĢlarının ümumi həcmində dövlət investisiyalarının payı 25% -ə (energetika 

sektoruna, kommunal, nəqliyyat, təhsil və səhiyyə sahələrinə sərmayə qoyulmuĢdur) azalmıĢdır. 
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1990-cı illərin əvvəllərində, inzibati investisiya qərarlarının payı Almaniya Federativ 

Respublikasında ümumi investisiyanın 12% səviyyəsində qiymətləndirilmiĢdir. 

Sənaye və maliyyə kapitalının inteqrasiyasında xarici təcrübənin analizi göstərir ki, maddi və 

maliyyə resurslarının bərpası prosesinin kapitalın konsentrasiyası və mərkəzləĢdirilməsi, istehsal 

konsentrasiyası effektiv Ģəkildə həyata keçirilə bilibdir. Hal-hazırda Amerika, Qərbi Avropa və 

Yaponiyanın 200 ən böyük korporasiyasında dünyanın iqtisadi potensialının böyük hissəsi eyni 

zamanda konsentrasiya olunur, Ģirkətlərin davamlı təĢkilati yenilənməsi var (3). 

Xarici təcrübənin təhlili göstərir ki, kiçik müəssisələrdə istehsalata daha çox sərmayə yatırımı, 

hər bir iĢçi üçün böyük kapital qoyuluĢu, kapital-əmək nisbətinin daha yüksək səviyyəsi, kiçik 

avadanlıq parkı və böyük müəssisələrə nisbətən daha yüksək istehsal ixtisasları təmin edilməlidir. 

Bu, ilk növbədə, kiçik müəssisələrin modernləĢdirilməsinə Ģərait yaratmaq, onların iqtisadi 

səmərəliliyini artırmaq, mərkəzi planlaĢdırma üçün vacibdir. 
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TƏBĠĠ COĞRAFI AMĠLLƏRIN REGĠONAL ĠQTĠSADĠYYATIN ĠNKĠġAFINA TƏSĠRĠ 

Mövzuda ölkəmizin təbii coğrafi mövqeyi əsas götürülərək, təbii coğrafi amillərin Azərbaycan 

Respublikasının regionlarının iqtisadi inkişafına etdiyi təsirdən geniş bəhs olunur. Respublikamızın 

Xəzər dənizi sahillərində yerləşməsi, ölkə ərazisinin dağlıq, dagətəyi və aran zonalarına bölünməsi 

o cümlədən ölkəmizdə yerləşən qoruqlar, milli parklar, şirin sulu çaylar və s. Hamısı 

regionlarımızın iqtisadiyyatına bir başa təsir edir. Məqalədə region iqtisadiyyatına təsir göstərən və 

yuxarıda bəzilərinin adlarını qeyd etdiyimiz təbii amillərdən geniş şəkildə söhbət açılır. 
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Based on the natural geographical position of our country, the influence of natural geograph-

ical factors on the economic development of the regions of the Republic of Azerbaijan is wide-

spread.Our Republic's location on the Caspian Sea, division of the country into the mountainous, 

indigenous and aran zones, including reserves in our country, national parks, freshwater rivers, etc. 

All of them affect the economies of our regions. The article speaks of the natural factors that affect 

the region's economy and the names of some of them above. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Исходя из естественного географического положения нашей страны, влияние 

естественных географических факторов на экономическое развитие регионов 

Азербайджанской Республики широко распространено. Расположение нашей республики на 

Каспийском море, разделение страны на горные, коренные и аранские зоны, включая 

заповедники в нашей стране, национальные парки, пресноводные реки и т. Д. Все они влияют 

на экономику наших регионов. В статье говорится о природных факторах, влияющих на 

экономику региона, а также названия некоторых из них выше. 

Ключевые слова: Природно-географические заповедники, географическое положение, 

туристические ресурсы, инфраструктура, экономическое развитие. 
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Azərbaycan Respublikasının regionları özlərinə məxsus Ģəkildə təbii coğrafi ehtiyatlara malikdir və 

regionlarımızın iqtisadi inkiĢafı üçün bütün obyektiv Ģərtlər mövcuddur. Bu hər Ģeydən əvvəl ölkəmizin 

əlveriĢli coğrafi mövqedə yerləĢməsi ilə izah olunur. Ölkəmizdə 66 rayon 70 Ģəhər 192 Ģəhər tipli qəsəbə 

4242 kənd mövcuddur. Ərazimizin 65  faizi subtropik 35 faizi isə mülayim iqlimə malikdir. 

Respublikamızda qıĢın mülayim keçməsi əhalinin isti paltara və yanacağa ödənilən xərclərini azaltmağa 

imkan verir, il boyu mal-qaranın təbii otlarla bəslənməsinə və il ərzində iki dəfə məhsul götürməyə Ģərait 

yaradır. 

Ölkənin Ermənistandan baĢqa digər dörd dövlətlə (Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə, Ġran) və o cümlədən 

Xəzər dənizi ilə əhatə olunması onun iqtisadi və ticari əlaqələrində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əsasən 

Ġran ərazisindən keçməklə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqələr yaradılır. Azərbaycan 

Respublikasının xarici ölkələrlə əlaqələri isə ən çox hava, dəniz və dəmir yolu nəqliyatı ilə həyata 

keçirilir. Avropa və Asiya ölkələrində yola salınan yüklərin bir çox hissəsi Bakı TürkmənbaĢı dəniz 

ticarəti xətti ilə daĢınır. Azərbaycanın Xəzər dənizindəki gəmiləri Volqa-Don və bunnan baĢqa Volqa-

Baltik kanallarının köməyi ilə dünya okeanına çıxa bilir. Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin və böyük ipək 

yolunun bərpası, Xəzər sahillərində böyük neft rayonunun tapılması və s ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan 

Respublikasının iqtisadi və siyasi mövqeyinin əhəmiyyəti xeyli artmıĢdir.  Yaxın gələcəkdə Ġran və 

Rusiya dəmir yolları nəqliyyatının Azərbaycan ərazisi vasitəçiliyi ilə birləĢdiriləcəyi planlaĢdırılır. 

Bunun üçün Ġran dövlətinin ərazisində Astara rayonu ərazisinə qədər dəmir yolu xətti inĢa edilməlidir. 

Bununla bərabər Ġranın dəmir yolu xətləri Hindistan və Pakistanın dəmir yolu xəttləri ilə birləĢdiriləcəyi 

planlaĢdırılır. Qeyd etdiyimiz xəttlərin birləĢdirilməsi nəticəsində ölkəmiz avropa və asiyanı 

birləĢdirəcək nəqliyyat dəhlizi-koridoruna çevriləcək. Bu kimi yaxĢı xusisiyyətlərin olması ilə yanaĢı 

təbii coğrafi mövqedə bir sıra çatıĢmazlıqlarda mövcuddur. Məsələn dünya okeanına bir baĢa çıxıĢın 

olmaması, Ermənistan dövləti ilə həmsərhəd olmaq və s təsərrüfatın inkiĢafına öz mənfi təsirini 

göstərməkdədir. 

Təbii coğrafi Ģərait dedikdə ətraf mühitin bütün xassələrini cəmi-regionun coğrafi mövqeyi, iqlimi 

relyefi, bitki və torpaq örtüyü, daxili suları, təbii ehtiyyatları və heyvanat aləmi nəzərdə tutulur. Təbii 

coğrafi Ģərait kənd təsərüfatının inkiĢafına nəqliyyata və o cümlədən faydalı qazıntıların 

mənimsənlməsinə yüksək dərəcədə öz təsirini göstərir. Qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan 

Respublikasının Təbii coğrafi Ģəraiti əsasən əlveriĢli hesab olunur. Lakin bir çox ərazilər məsələn, böyük 

və kiçik qafqazın dağlıq relyefi qubustanın, ceyrançölün həddən artıq quraqlıq iqlimi bu ərazilərin 

mənimsənilməsinin çox çətinləĢdirir. Kür Araz ovalığında və AbĢeron yarımadasında orta illik 

temperatur müsbət 14.5 C  olduğundan bu ərazilərdə istilik sevər bitkilərin becərilməsi ilə məĢğul olmaq 

və il ərzində iki dəfəyə qədər məhsul götürmək mümkündür. Lakin həmin ərazilərdə yağıntının əsasən 

ilin soyuq dövründə yəniki qıĢ fəslində düĢdüyünə görə daha çox süni suvarmaya ehtiyac duyulur. 

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 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 qeyri-neft 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. 

90-cı illərdə yeni iqtisadi sistemə - bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq Azərbaycan 
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Respublikasında idarəetmədə, strategiyaya uyğun olaraq ardıcıl islahatların həyata keçirilməsi tələb 

olunurdu. Bunun üçün iqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ ölkələrin artıq sınaqdan çıxmıĢ iqtisadi 

konsepsiyaları seçilmiĢdi. 

Ulu öndər Heydər Əliyev iqtisadi strategiyanın həyata keçirilməsi zamanı idarəetmə  fəlsəfəsinin və 

islahatların əsaslarını, baĢlıca ideya istiqamətlərini Azərbaycanın milli dövlətçilik ənənələrinə uyğun 

Ģəkildə təĢkil edirdi.  Ümumilli lider iqtisadi uğurların və inkiĢafın baĢlıca amili kimi mədəni və mənəvi 

intibahı görür və sənayedəki uğurlarla bu prinsipləri əlaqələndirərək vahid sistemdə həyata keçirirdi. 

Yürüdülən bu strategiyanın əsas məzmunu ölkədə bazar iqtisadiyyatının formalaĢdırılması vasitəsilə 

sabit iqtisadi inkiĢafın təmin olunması, ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin, yaĢayıĢ imkanlarının ilbəil 

yaxĢılaĢdırılmasından ibarət idi. 

Ümumilli lider Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə 1996-cı ildə torpaq islahatı proqramı hazırlandı. Bu 

proqram torpaq islahatlarının həyata  keçirilməsi üçün hüquqi baza rolu oynadı. 

Bildiyimiz kimi Azərbaycan əlveriĢli coğrafi mövqedə yerləĢir və zəngin təbii ehtiyatlara malikdir. 

Ancaq ölkənin iqtisadi və sosial inkiĢafına dəstək olan coğrafi Ģərait regionlar üzrə müxtəlif dir. Belə ki, 

iqtisadi resurslar regionlar üzrə qeyri-bərabər bölünmüĢ və nəticədə regionalar üzrə təsərrüfatın inkiĢaf 

səviyyələrində kəskin fərqlər yaranmıĢdır. Xüsusilə sənayenin, infrastruktur sahələrinin çox hissələri 

Bakı Ģəhərində cəmlənmiĢdir. Bunun nəticəsində əhalinin regionlardan paytaxta axını baĢ vermiĢdir. 

Bu faktorlar regionların təsərrüfat fəaliyyətinin inkiĢafına pis təsir göstərmiĢdir. YaranmiĢ bu 

vəziyyətlə əlaqədar regionların sosial-iqtisadi inkiĢafının tənzimlənməsi dövlət qarĢısında baĢlıca 

vəzifələrdən biri olmuĢdur. 

Ölkənin regional iqtisadi inkiĢaf strategiyası iqtisadi regionlar üzrə araĢdırılmalı, perspektiv sosial-

iqtisadi planlaĢdırmalar zamanı təbii resurs faktoru, iqtisadi-coğrafi funksional strukturu ön planda 

tutmaq lazımdır. 

Ötən dövr ərzində Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkiĢaf  məqsədilə bir sıra tədbirlər 

reallaĢdırılmıĢdır. Ancaq həyata keçirilən bir neçə tədbirlərdə, proqramlarda, sərəncamlarda, qərarlarda, 

qanunlarda regionlar arxa plana düĢdüyü üçün bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafı ləngiyirdi. 

Hazırki mərhələdə Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının gələcək inkiĢaf prioritetlərini 

regionların sosial-iqtisadi inkiĢaf siyasəti müəyyənləĢdirir. Bu siyasət ölkənin ayrı-ayrı iqtisadi 

rayonlarının sosial-iqtisadi inkiĢafının baĢlıca istiqamətlərini müəyyənləĢdirir və daha sonra bu 

istiqamətlərin həyata keçirilməsi üçün lazımı tədbirlərin seçilməsini, tədbirlərin icrasının müddətləri, 

mərhələləri və icraçılarının ifadə edilməsini təmin edir. 

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; 
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- 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; 

 tarixi inkiĢaf xüsusiyyətləri. 

Dövlət Proqramında qəbul edilmiĢ rayonlaĢmaya əsasən Azərbaycanın iqtisadi rayonları bunlardır: 

AbĢeron iqtisadi rayonu; Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu; Dağlıq-ġirvan iqtisadi rayonu; ġəki-Zaqatala 

iqtisadi rayonu; Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu; Aran iqtisadi rayonu; Lənkəran iqtisadi rayonu; Yuxarı 

Qarabağ iqtisadi rayonu; Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu; Naxçıvan iqtisadi rayonu.Göstərilən bu iqtisadi 

rayonlar öz iqtisadi potensialına, təbii sərvətlərinin müxtəlifliyi və miqyasına, əhalinin məĢğulluq 

səviyyəsinə görə bir-birindən fərqlənirlər. AĢağıda iqtisadi rayonlar, onların 2016-cı ilə dair məlumatları 

əks olunmuĢdur. 

AbĢeron iqtisadi rayonu 3,29 min km
2
 ərazini əhatə edir və əhalisi 551,8 min nəfərdir. AbĢeron 

iqtisadi rayonu 3 inzibati rayonu - Sumqayıt Ģəhəri, AbĢeron və Xızı rayonlarını əhatə edir.  Bu iqtisadi 

rayonun təbii ehtiyatları miĢar daĢı, əhəng daĢı, sement xammalı, kvars, tikinti qumu, balneoloji 

sərvətlər, sənaye sahələri isə neft və qazçıxarma, neft kimyası və kimya, qara və əlvan metallurgiya, 

energetika, yüngül və yeyinti sənayesidir. 

Aran iqtisadi rayonu 21,43 min km
2
 ərazini əhatə edir və əhalisi 1936 min nəfərdir.  Aran iqtisadi 

rayonu AğdaĢ, Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, Biləsuvar, Göyçay, Hacıqabul, ĠmiĢli, Kürdəmir, Neftçala, 

Saatlı, Sabirabad, Salyan, Ucar, Zərdab inzibati rayonlarını, Mingəçevir, Yevlax və ġirvan Ģəhərlərini 

əhatə edir. Bu iqtisadi rayonun təbii ehtiyatları neft, təbii qaz, yodlu və bromlu mədən suları, tikinti 

materialları, günəĢ enerjisi, su ehtiyatları, əkinə yararlı torpaqlar, sənaye sahələri isə elektroenergetika, 

kimya, maĢınqayırma, yüngül, yeyinti, tikinti materialları istehsalı və sairdir. 

Dağlıq ġirvan iqtisadi rayonu 6,06 min km
2
 ərazini əhatə edir və əhalisi 304 min nəfərdir. Dağlıq 

ġirvan iqtisadi rayonu Ağsu, Ġsmayıllı, Qobustan və ġamaxı inzibati rayonlarını əhatə edir. Bu iqtisadi 

rayonun təbii ehtiyatları daĢ, çınqıl, qum, əhəng, gil və tikinti materialları, mineral sular, sənaye sahələri 

isə yeyinti və yüngül sənaye sahələridir. 

Gəncə- Qazax iqtisadi rayonu 12,48 min km
2
 ərazini əhatə edir və əhalisi 1240 min nəfərdir. 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu Ağstaf, DaĢkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Göygöl, Qazax, Samux, ġəmkir, 

Tovuz rayonları, Gəncə və Naftalan Ģəhərlərini əhatə edir. Bu iqtisadi rayonun təbii ehtiyatları dəmir 

filizi, alunit, əhəngdaĢı, mərmər, gips, seolit, sement xammalı, hidroenerji, təbii-rekreasiya ehtiyatları, 

sənaye sahələri isə hasiledici və emaledici sənaye sahələri: qara və əlvan metallurgiya, maĢınqayırma, 

yüngül, yeyinti və tikinti sənaye sahələridir. 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun ərazisi 6,96 min km
2
, əhalisi isə 526 min nəfərdir. Quba-Xaçmaz 

iqtisadi rayonu ġabran, Xaçmaz, Quba, Qusar və Siyəzən inzibati rayonlarını əhatə edir. Bu iqtisadi 

rayonun təbii sərvətləri neft, təbii qaz, yanar Ģist, qum, çınqıl, gil, su ehtiyatları, zəngin təbii-rekreasiya 

ehtiyatları, sənaye sahələri isə hasilat, yüngül, yeyinti sənaye sahələridir. 

Naxçıvan iqtisadi rayonunun ərazisi 5.5 min km
2
, əhalisi isə 440 min nəfərdir. Naxçıvan iqtisadi 

rayonu Naxçıvan Ģəhəri,ġərur, Babək, Ordubad, Culfa, ġahbuz, Kəngərli, Sədərək inzibati rayonlarını 
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əhatə edir. Bu iqtisadi rayonun təbii ehtiyatları molibden, polimetal filizlər, daĢduz, dolomit, mərmər, 

tikinti materialları, mineral su ehtiyatları, sənaye sahələri isə enerji, elektronik məhsullar, sement, Ģəkər, 

qida, alüminium boĢqablar, mebel istehsalı, ipəkçilik, xalçaçılıq, toxuma-trikotajdır. 

Lənkəran iqtisadi rayonunun ərazisi 66,07 min km
2
, əhalisi isə 894 min nəfərdir. Lənkəran iqtisadi 

rayonu Astara, Cəlilabad, Lerik, Masallı, Yardımlı, Lənkəran rayonlarını əhatə edir. Bu iqtisadi rayonun 

təbii ehtiyatları miĢar daĢı, çay daĢı, qum, gil, çınqıl, termal-mineral sular, sənaye sahələri isə yeyinti, 

yüngül, müĢə sənaye sahələridir. Dünyada mövcud olan 11 iqlim qurĢağının yeddisinə bu iqtisadi 

rayonun ərazisində rast gəlinir. Ərazisinin 26%-i meĢəlikdir. 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun ərazisi 6,04 min km
2
, əhalisi isə 244 min nəfərdir.  Kəlbəcər-

Laçın iqtisadi rayonu Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Qubadlı inzibati rayonlarını əhatə edir. Ġqtisadi rayona 

daxil olan bütün inzibati rayonlar erməni iĢğalı altındadır. Bu iqtisadi rayonun təbii ehtiyatları qızıl, civə, 

mərmər, üzlük tikinti daĢları, kopal, perlit, sənaye sahələri isə yüngül və yüyinti sənaye sahələridir. 

ġəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun ərazisi 8,96 min km
2
, əhalisi isə 600 min nəfərdir. ġəki-Zaqatala 

iqtisadi rayonu Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Zaqatala, ġəki rayonlarını əhatə edir. Bu iqtisadi rayonun 

təbii ehtiyatları mis, kükürd kolçedanı, qurğuĢun, sink, çınqıl, qum, tikinti materialları, su ehtiyatları, 

sənaye sahələri isə yüngül və yeyinti sənaye sahələridir. Azərbaycan Respublikasında mis ehtiyatlarının 

hamısı, kükürd kolçedanın 90 faizi, qurğuĢunun 97 faizi, sinkin 99 faizi bu iqtisadi rayonun payına 

düĢür. 

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun ərazisi 7,25 min km
2
, əhalisi isə 654 min nəfərdir. Yuxarı 

Qarabağ iqitisadi rayonu Ağdam, Tərtər, Xocavənd, Xocalı, ġuĢa, Cəbarayıl, Füzuli rayonları, Xankəndi 

Ģəhəri, sənaye sahələri isə yeyinti və yüngül sənaye sahələridir. Ġqtisadi rayonun Xocavənd, Xocalı, ġuĢa, 

Cəbrayıl rayonlarının və Xankəndi Ģəhərinin əraziləri tamamilə, Ağdam və Füzuli rayonlarının əraziləri 

isə qismən erməni iĢğalı altındadır. 

Azərbaycanda regional siyasət çərçivəsində həll olunmalı ən vacib məsələlərdən biri strateji regional 

sosial tərəfdaĢlıq sisteminin formalaĢdırılmasıdır. Əsaslandırılır ki, regionun strateji inkiĢafında onun 

ərazisində yerləĢən bütün sosial subyektlər və institutlar maraqlıdırlar. Ümumi regional inkiĢaf 

konsepsiyası ən azı aĢağıdakı kimi beĢ qrup maraqları nəzərə almalıdır: dövlət, region, bələdiyyə, 

sahibkar və vətəndaĢ maraqları. Bu gün dövlət hakimiyyət orqanları ilə yanaĢı regional inkiĢafın öz 

siyasətini formalaĢdırmaq hüququna malik yerli özünüidarəetmə orqanlarından və biznes 

strukturlarından ibarət yeni subyektləri meydana gəlmiĢdir. Burada əsas vəzifələrdən biri bu subyektlərin 

maraqlarının razılaĢdırıl masından ibarət olmalıdır. Bu məsələnin həlli dövlət siyasətinin bələdiyyələrin 

və təsərrüfat subyektlərinin siyasəti ilə əlaqələndirilməsini təmin edəcək xüsusi institutların və 

proseduraların iĢlənib hazırlanması ilə bağlıdır. Təklif olunur ki, regional səviyyədə strateji planlaĢdırma 

baxımından sosial tərəfdaĢlığın baĢlıca obyekti bütün sosial subyektlərin və institutların strateji 

maraqlarını nəzərə alan regional inkiĢaf konsepsiyası olmalıdır. Bu halda sosial tərəfdaĢlığın predmeti 

kimi regional inkiĢafın bütün istiqamətləri üzrə konsepsiyanı iĢləyib hazırlayan və reallaĢdıran 

iĢtirakçıların münasibətləri çıxıĢ edir. Belə ki, regional inkiĢaf strategiyasının iĢlənib hazırlanması 

zamanı əsas strateji tərəfdaĢlar aĢağıdakılar olmaqla regional sosial tərəfdaĢlıq sistemi iĢlənib 

hazırlanmıĢdır: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları (Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyi); yerli icra hakimiyyəti 

orqanları; yerli özünüidarəetmə orqanları; sahibkarlar və özəl sektorun nümayəndələri; regionda yaĢayan 

sakinlər, müxtəlif ictimai təĢkilatlar, təĢəbbüskarlar; elmi və informasiya dairələri, kütləvi informasiya 

vəsitələri. Bu regional sosial tərəfdaĢlığın sistemi regionun uyğun sahələrinin, bələdiyyələrin, 

müəssisələrin sistemləri ilə əlaqəlidir və onlarla qarĢılıqlı fəaliyyətdə olur. ĠĢdə həm də regionun sosial 

tərəfdaĢlıq sisteminin inkiĢaf strategiyasının modeli verilmiĢdir. Bu model, özünüidarəedən sistemin 

maketidir və ona giriĢdə mıxtəlif resurslar daxil olur, sonra SWOT-təhlilin köməyi ilə bu informasiya 

qiymətləndirilir, qərarlar matrisi, strategiyanın struktur sxemi tərtib olunur və uyğun balanslaĢdırılmıĢ 

göstəricilər sistemi iĢlənib hazırlanır. Bu modelin əsas elementləri SWOT-təhlil, balanslaĢdırılmıĢ 
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göstəricilər sistemi və kollektiv müqavilələr, razılaĢmalar sistemidir. Ümumilikdə, regional inkiĢaf 

strategiyasının islənib hazırlanması və qiymətləndirilməsi prosesinin təhlili belə bir qənaətə gəlməyə 

imkan verir ki, regionların uğurlu inkiĢaf strategiyasının hazırlanması və ərazinin perspektiv inkiĢaf 

istiqamətlərinin müəyyənləĢdirilməsi prosesi subsidiarlıq və əməkdaĢlıq prinsipləri əsasında strateji 

tərəfdaĢlıq sisteminin formalaĢdırılmasını zəruri edir. Bu fəsildə həmçinin qeyd olunur ki, ölkə 

iqtisadiyyatının və onun ayrıayrı regionlarının inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması, investisiyaların 

təĢviqi və prioritet sahələrə yönəldilməsi, yeni iĢ yerlərinin açılması, müasir idarəetmə təcrübəsinin 

istifadə edilməsi, rəqabət qabiliyyətli mal və xidmətlərin təqdim edilməsi kimi məsələlərin həllinə nail 

olmaq məqsədi ilə ölkə Prezidenti 6 mart 2007-ci il tarixdə ―Azərbaycan Respublikasında xüsusi iqtisadi 

zonaların yaradılması haqqında‖ Fərman imzalamıĢ və onun əsasında xüsusi iqtisadi zonaların 

yaradılması və idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və iqtisadi münasibətləri tənzimləyən, həmin zonalarda 

sahibkarlıq fəaliyyətinin təĢkili qaydalarını müəyyənləĢdirən ―Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında‖ qanun 

qəbul olunaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 aprel tarixli fərmanı ilə qüvvəyə 

minmiĢdir. Əsaslandırılır ki, Azərbaycan öz ərazisində «azad sahibkarlıq zonalarının» yaradılması üçün 

bir sıra amillərə malikdir. Respublikamız əlveriĢli coğrafi mövqeyə, xoĢ iqlimli gözəl təbiətə, təbii və 

əmək resurslarının geniĢ potensialına malikdir və azad zonaların yaradılması üçün ən azı aĢağıdakı kimi 

variantlar mövcuddur: Lənkəran, Naxçıvan, AbĢeron, Quba, Gəncə, Sumnayıt. Bu variantlardan hər 

birinin müsbət və mənfi tərəflər vardır və variantlardan birinin reallaĢdırılması digərlərini istisna etmir. 

Bu variantların hamısının ümumi üstünlüyü əlveriĢli mövqeyə malik olmasıdır. Azərbaycanda azad 

iqtisdi zonaların pespektiv formalarından biri texnoparklar ola bilər. Bu gün elmlə istehsalın inteqasiyası 

problemi lazımi səviyyədə həll olunmur, sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələri elmi-texniki 

nailiyyətlərdən geniĢ istifadə edə bilmirlər. Respublikamızda vençur (risk) biznesin institutları və 

infrastrukturu yaradılmamıĢdır. Belə Ģəraitdə elmlə istehsalat arasında əlaqələndirici rolunu texnoloji 

parklar oynaya bilər ki, burada müxtəlif sahə tədqiqat institutları, yüksək ixtisaslı mütəxəssisələr 

çalıĢmalıdırlar. Texnoparkların yaradılması ayrı-ayrı yüksək texnologiyalı istehsalın təĢkilinə imkan 

verməklə yanaĢı, həm də regional ixracın geniĢlənməsinə və diversifikasiyasına yardım edə bilər. Odur 

ki, azad iqtisadi zonanın yaradılması haqqında fərman - selektiv yanaĢma, böyük hazırlıq iĢləri, mərkəzi 

və yerli hakimiyyət orqanlarından məsuliyyətli qərarlar tələb edir. ĠĢdə regional inkiĢafın idarə olunması 

prosesində müasir idarəetmə texnologiyaları istiqamətində regional marketinq məsələləri araĢdırılmıĢ və 

bu sisteminin qurulması təklif olunmuĢdur. Belə ki, regional marketinq ərazinin imicinin 

formalaĢdırılmasına və yaxĢılaĢdırılmasına, onun rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə, regionun 

beynəlxalq, dövlət və regional proqramlarda iĢtirakının geniĢlənməsinə, əraziyə dövlət və digər 

sifariĢlərin cəlb olunmasına kömək edir. Ənənəvi informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından 

istifadə idarəetmənin bu məqsədlərə nail olmaq üçün lazım olan çevikliyini təmin edə bilmir. Bu 

çətinliyi aradan qaldırmağa son dövrlərdə sürətlə inkiĢaf edən yeni informasiya texnologiyaları, xüsusilə 

internet kömək edir. Göstərilir ki, regional internet-marketinq tədricən regional inkiĢafın idarəolunmasını 

yeni alətinə çevrilir. O, regional resursların istifadəçiləri üçün idarəetmə subyektlərinin açıqlığını və 

əlçatanlığını təmin edir, regionda və ondan kənarda baĢ verən dəyiĢikliklərin monitorinqini və vaxtında 

təhlilini aparmağa imkan verir, idarəetmə prosesini əlaqələndirmə yə kömək edir və nəzarəti asanlaĢdırır. 

Regional internet-marketinqi təmin etmək üçün marketinq və internet-texnologiyalar sahəsində mütəxəs-

sis kadrlar, çoxsaylı maliyyə mənbələrinin dəstəyi tələb olunur. Dövlət büdcəsinin, bələdiyyələrin 

büdcələrinin vəsaitlərinin regionun informasiya-kommunikasiya infrastrukturunun inkiĢafına, regional 

və bələdiyyə web-saytlarının yaradılması və saxlanılmasına istifadə etmək məqsədə uy ğun olardı. Təklif 

olunur ki, Azərbaycanda ―Regional siyasət (inkiĢaf)‖ informasiya sisteminin formalaĢdırılması konsep-

siyasının iĢlənib hazırlanması və reallaĢdırılması regional inkiĢafın idarəolunması problemlərinin 

səmərəli və sürətli həllinə Ģərait yaradardı. Bu informasiya sistemi ölkədə regional asimmetriya və re-

gional siyasətin digər istiqamətləri ilə ba ğlı proseslərinin təhlili, tənzimlənməsi və proqnozlaĢdırılması 
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üçün istifadə oluna bilər. ―Regional siyasət‖ informasiya sistemi regional inkiĢaf və regional asimmetri-

yanın azaldılması sahəsində qərar qəbulu proseslərinin təkmilləĢdirilməsi ilə ba ğlı aĢağıdakı bir sıra 

funksiyaları yerinə yetirməlidir: Regional siyasətin hüquqi əsaslarının montiorinqi, təhlili; məlumatların 

avtomatlaĢdırılmıĢ qaydada toplanması və saxlanılması; Regionların sosial-iqtisadi inkiĢaf göstəricilərin-

in asimmetrik dəyiĢiklərinin dinamik təhlili əsasında böhranlı ərazilərin aĢkara çıxarılması; daha ―əlver-

iĢli‖, ―orta‖, depressiv və geri qalmıĢ regionları aĢkara çıxarmaq üçün onların ümumi tipləĢdirilməsini; 

və s. Ġnformasiya sistemi texniki vasitələrdən, məsələlər kompleksindən, tipik və ixtisaslaĢmıĢ proqram-

lar kompleksindən ibarət olub aĢağıdakıları təmin etməlidir: sistemin köməyi ilə toplanmıĢ informasiya 

əsasında hüquqi və sosial-iqtisadi asimmetriya göstəricilərinin dinamikasının operativ təhlili; məsələlərin 

avtomatlaĢdırılmıĢ həlli əsasında regionda idarəetmə subyektlərinə və mütəxəssislərə analitik yardımın 

göstərilməsi; dövlət və region səviyyəsində vergi-büdcə, struktur, investisiya, sosial və baĢqa siyasət təd-

birlərinin müxtəlif ssenarilərindən asılı olaraq ayrı-ayrı regionların sosial-iqtisadi inkiĢafının mak-

rogöstəricilərinin proqnozlaĢdırılması və s. 

Nəticə: Qeyd etdiyimiz mövzunun sonunda belə nəticəyə gəlmək olarki Azərbaycan Respu-

blikasının yerləĢdiyi təbii coğrafi mövqe ölkənin regionlarının iqtisadi inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģəraitə 

malikdir. Beləki Lənkaran-TalıĢ zonası və ya Quba-Qusar zonası  o cümlədən Xəzər sahili Bakı kəndləri 

ölkəmizdə turizmin inkiĢafı üçün ən əlveriĢli zonalar hesab olunur. Bundan baĢqa kənd təsərufatı inkiĢafı 

üçün mərkəzi aran rayonlarının təbii coğrafi mövqeyi daha uyğundur. Son olaraq qeyd edək ki 

Respublikamızın bütün regionlarının özünə məxsus coğrafi mövqeyi və bu mövqeyə uyğun olaraq 

iqtisadi inkiĢafı mövcuddur. 

Təkliflər: Azərbaycan Respublikasının regionlarının iqtisadi inkiĢafına nail olmaq üçün regionlarda 

təbii coğrafi amillərdən düzgün istifadə olunmalıdır. Belə ki təbii ehtiyyatlardan səmərəli Ģəkildə istifadə 

olunaraq infrastrukturu muasir tələblərə uyğun qurulması iqtisadiyyatın dinamik inkiĢafına yol açır. 

Bunun üçün aĢağıdakı bir sıra təklifləri irəli sürmək olar. 

- Ilk növbədə regionun coğrafi mövqeyi nəzərə alınmalıdır. Əgər regionda mənzərəli dağ çayları, 

meĢəliklər və s. gözəgəlimli yerlər mövcuddursa həmin regionda turizmin inkiĢafına diqqət edilməlidir. 

Müxtəlif istirahət mərkəzləri turizm otelleri tikilərək istifadəyə verilməlidir. Eyni zamanda həmin 

ərazilərə turlar təĢkil etməklədə turizmi geniĢləndirmək olar. Bütün bunlar sözügedən regionun 

iqtisadiyyatına öz müsbət təsirini göstərmiĢ olar. 

- Əgər regionun relyefi düzənlik, iqlimi mülayimdirsə həmin regionda kənd təsərrüfatına üstün 

sahə hesab ederək onun inkiĢafına imkan yaradılmalıdır. Beləliklə hərbir regionun iqtisadi inkiĢafına nail 

olması üçün, onun təbii coğrafi mövqeyindən de istifadə olunması əsas Ģərtlərdən hesab olunmalıdır. 
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QLOBALLAġMA ġƏRAĠTĠNDƏ ĠSTEHLAK BAZARININ FORMALAġMASININ 

SOSĠAL-ĠQTĠSADĠ ASPEKTLƏRĠ VƏ TƏNZĠMLƏNMƏSĠ 

Bu məqalədə qloballaĢma Ģəraitində istehlak bazarının formalaĢması sosial-iqtisadi aspektləri 

əks etdirilmiĢdir.QloballaĢma Ģəraitində iqtisadi təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən və yerli 

milli,coğrafi-iqtisadi xüsusiyyətlərə söykənən istehlak bazarının formalaĢması zəngin təbii və 

iqtisadi sərvətlərə sahib olan ölkələrdə müstəqilliyin saxlanılması göstərilmiĢdir.Xüsusilə,bu 

problemin həlli müxtəlif mülkiyyət formaları əsasında yaradılan iqtisadi sistem və dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiyaya istiqamətlənən Azərbaycan Respublikası üçün aktuallığı bildirilir. 

Açar sözlər: qloballaĢma, problem, bazarın formalaĢması, rəqabət qabiliyyətliliyi, xarici bazar, 

tələb və təklif, istehlak bazarı, sosial-iqtisadi, inteqrasiya prosesləri. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯПОТРЕБИТЕЛСКОГО РЫНКА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В данной статье, описываются социально-экономические аспекты формирования 

потребительского рынка в условиях глобализации. Формирование потребительского рынка, 

отвечающего требованиям экономической безопасности в условиях глобализации, 

основанного на местных национальных, географических и экономических особенностях, 

помогает сохранять независимость,  в странах с богатыми природными и экономическими 

ресурсами. В особенности, решение этой проблемы связано с экономической системой, 

созданной на основе различных форм собственности, которая говорит, об актуальностидля 

Азербайджанской Республики нацеленную на интеграциюв мировую экономику. 

Ключевые слова:  глобализация, проблема, формирование рынка, конкурентоспо-

собность, внешний рынок, спрос и предложение, потребительский рынок, социально-

экономические, интеграционные процессы. 
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SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS AND REGULATIONS OF FORMATION OF 

THE CONSUMER MARKET IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

In this article social and economic aspects of formation of the consumer market in the conditions 

of globalization are described. In the conditions of globalization in the countries with rich natural 

and economic resources formation of the consumer market meeting the requirements of economic 

security and based on local national and geographical peculiarities was shown. In particular, the 
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solution of this problem is connected with the economic system created on the basis of various 

forms of ownership and its relevance for the Azerbaijan Republic directed to integration into world 

economy. 

Key words: globalization, problem, market formation, competitiveness, foreign market, supply 

and demand, consumer market, social and economic, integration processes. 

 

Son illərdə Azərbaycanın maliyyə imkanlarının artması, ölkəmizin beynəlxalq layihələrin 

iĢtirakçısı olması,ən müasir infrastukturun yaradılması, yeni texnologiyalara əsaslanan müəssisələrin 

fəaliyyətə baĢlaması, sahibkarlığın dəstəklənməsi, iĢgüzar mühitin yaxĢılaĢdırılması Azərbaycanın 

dünyada nüfuzunun artmasına, iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə, əhalinin həyat 

səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması üçün davamlı sosial-iqtisadi inkiĢaf strategiyası reallaĢdırılmıĢdır. 

Qazanılan makroiqtisadi sabitlik, sənaye və baĢqa sahələrdə iqtisadi göstəricilərin artımı,sənaye 

məhsullarının buraxılıĢında müsbət meyllər müĢayət edilmiĢ, kənd təsərrüfatının inkiĢaf 

etdirilməsinə də xüsusi diqqət yetirilmiĢdir ki,məhz bu diqqətin nəticəsində respublikada çoxsaylı 

normativ-hüquqi akt qəbul edilmiĢ, kənd təsərrüfatı məhsullarının satıĢında qiymətlər sabitləĢmiĢ, 

idxal-ixrac əməliyyatlarında bütün maneələr aradan qaldırılaraq sənaye məhsulu istehsalının həcmi 

son on ildə 2,8 dəfə, xüsusilə qeyri-neft sektorunda 3,1 dəfə,emal sənayesində 2,6 dəfə, kənd 

təsərrüfatı istehsalı 2,94 dəfə, istehlak bazarının əsas sahələri olan pərakəndə ticarət dövriyyəsi 5,3, 

ictimai iaĢə 11,4, əhaliyə pullu xidmətlər həcmi 5,6 dəfə  artmıĢdır. 

Bununla belə tədiqatlarlar göstərir ki, istehlak bazarının formalaĢması və tənzimlənməsi 

sahəsində idxaldan asılılıq, xüsusilə qeyri-ərzaq məhsulları sektorunda, əksər müəssisələrin texnoloji 

səviyyəsinin qənaətbəxĢ olmaması nəticəsində  istehsal olunan malların xarici bazarlarda 

rəqabətqabiliyyətliliyinin aĢağı olması, məhsul və xidmətlərin qiymət səviyyəsinin əhalinin 

gəlirlərinin artım sürətini üstələməsi, ayrı-ayrı mallar vəxidmətlər üzrəəhalinin xərclərinin 

strukturunun formasının dəyiĢikliyinin mövcudluğu, istehlakmallarının tələb və təklifinin strukturu 

və həcmləri üzrə tarazlığın olmaması,istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi, əmtəə istehsalçıları ilə 

ticarət arasında təkilati-iqtisadi koordinasiya mexanizmlərininolmaması kimi problem və 

çatıĢmazlıqlar mövcuddur.Ġstehlak bazarının istehsal və resurs potensialının əsas mənbəyi olan yerli 

istehsal tələb və təklif arasında müvazinətin əldə edilməsində güclü rol oynamayaraq, milli istehlak 

bazarımızın struktur disbalansını yaradır. 

Digər tərəfdən,istehlak bazarının inkiĢafı təkcə istehsal edilən məhsul və xidmətlərin həcmindən 

deyil, həmçinin yeyinti və yüngül sənaye sahəsində sağlam rəqabət mühitinin yaradılmasından da 

asılıdır. Təəssüf ki,sənayenin bütün sahələrində artıma baxmayaraq, xüsusilə istehlak bazarının 

inkiĢafında mühüm rol oynayan yüngül sənayenin vəziyyəti ürək açan deyil ki, müəssisələrin bir 

çoxu fəaliyyətini dayandırmıĢ, fəaliyyətdə olanlarda istehsal güclərinin az hissəsi istifadə olununur 

və rəqabətə davamlı deyil. 

Cari Ģəraitdə mövcud sosial-iqtisadi problemlərin kəskinləĢdiyi Ģəraitdə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin  2016-cı il 6 dekabr fərmanı ilə təsdiqlənmiĢ  

―Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına 

dair Strateji Yol Xəritəsi‖nin qəbul edilməsi istehlak bazarının inkiĢafı problemlərinin həll 

edilməsinin aktual olduğunu bir daha sübut edərək ,bu sahənin inkiĢafında ciddi sıçrayıĢ əldə 

ediləcəyinə ümid verir. 

Beləliklə,qloballaĢma proseslərinin və ölkəmizin yerli konyukturunun tələblərinə cavab verən 

normal istehlak bazarının formalaĢdırılması,həmçinin tənzimlənməsi sistemli xarakter daĢıyan və 

məntiqi ardıcıllığa söykənən,eləcədə sosial istiqamətin xüsusi vurğulandığı  elmi-nəzəri və iqtisadi-

təĢkilati baxımdan tədbirlərə əsaslanmalıdır. 

Ölkəmizdə qloballaĢma və inteqrasiya proseslərinin gücləndiyi bir Ģəraitdə istehlak bazarının 
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formalaĢması və tənzimlənməsinin sosial-iqtisadi aspektlərinin kompleks tədqiqi böyük nəzəri və 

praktiki əhəmiyyətə malik olmaqla, dissertasiya iĢinin aktuallığını ön plana çəkir. 

Azərbaycan əhalisinin əmtəə və xidmətlərlə təmin edilməsinin əhəmiyyəti istehlak bazarının 

formalaĢma və inkiĢaf qanunauyğunluqlarının nəzəri təhlilini tələb edir.Beləki,istehlak bazarının 

sosial - iqtisadi aspektlərinin öyrənilməsində yeni tədqiqat üsullarının tətbiqi üçün, əvvəlcə istehlak 

bazarının təhlilinin nəzəri mənbələrinə nəzər salmaq məqsədəuyğundur. 

Bazar sektorunda struktur dəyiĢiklikləri bütün təsərrüfat sisteminin regional iqtisadi inkiĢafına 

diqqət yönəlməsinə səbəb olaraq, bu sahədə nəzəri tədqiqatların geniĢlənməsinə gətirib çıxarmıĢdır. 

Məlumdur ki, keçirilən iqtisadi islahatların uğurlu nəticə ilə bitməsində bazarların ərazi sisteminin 

fəaliyyəti mühüm yer tutsa da, iqtisadi nəzəriyyədə istehlak bazarlarının formalaĢması və inkiĢafını 

tədqiq edən nəzəriyyələr çoxluğuna baxmayaraq, ayrıca lokal sistemlərin təĢkili və səmərəliliyinin 

yüksəlməsinə kifayət qədər diqqət ayrılmayıb (3, s. 522). 

Ayrı-ayrı bazar strukturları istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak proseslərində iĢtirak  edərək  

regionda  təkrar istehsal prosesinin təbii gediĢatını təmin  edirlər ki, bu prosesin son həlqəsi kimi 

lokal istehlak bazarı çıxıĢ edir. Ġstənilən ölkənin ən prioritet məqsədi cəmiyyətin həyati əhəmiyyətli 

istehlak mallarına olan tələbatlarını ödəmək və regionlarda əhalinin rifah halını yüksəltməkdir. Bu 

səbəbdən istehlak bazarının formalaĢması və inkiĢafı problemlərinə kompleks yanaĢma zəruridir. 

Təəssüf ki, istehlak bazarı anlayıĢının konseptual əsaslarının tarixi təhlili sistemli xarakter 

daĢımır və öz aktuallığını qoruyub saxlayır.Ümumiyyətlə,istehlak bazarının mahiyyətini, 

formalaĢma və inkiĢaf  xüsusiyyətlərini - tədavül sferasının və istehsalın yerləĢdirilməsi 

konsepsiyası, bazarların məkan qarĢılıqlı əlaqələri və bazar potensialları nəzəriyyəsi, V.Kristallerin 

mərkəzi yerlər konsepsiyası, F.Klarkın ―bazar prosesləri üçbucaqı‖, U.Aldersonun ―bazarların 

heterogenliyinin radikallığı‖ konsepsiyaları, bazara institutsional yanaĢma çərçivəsində vasitəçilərin 

iqtisadi subyekt kimi rolu, bazarın institutsional strukturu, bazarın riyazi-iqtisadi modelləĢdirilməsi, 

bazar agentlərinin qarĢılıqlı əlaqə matrisli modeli, istehlakçı davranıĢı nəzəriyyəsi, geomarketinq 

konsepsiyasıları daxilində təhlil edilmiĢdir (4, s. 54). 

Ölkənin istehlak bazarı ayrı-ayrı regionların istehlak bazarlarının məcmusundan ibarətdir 

ki,regional istehlak bazarı əhalinin tələbatlarını ödəyən mübadilə sahəsində yaranan sosial - iqtisadi 

əlaqələrin ərazi sistemidir (5, s. 119). O həm alıcılarla satıcılar arasında iĢ, xidmət, əmtəə 

münasibətlərinin, həm də tələb ilə təklif arasında münasibətlərin məcmusudur. Həmçinin, regional 

istehlak bazarı açıq, dinamik sosial - iqtisadi sistem olub,qarĢılıqlı təsir və əlaqədə olan iqtisadi 

sistemdir. 

Regional istehlak bazarının fəaliyyəti aĢağıdakı elementlər arasındakı əlaqələrin strukturu ilə 

müəyyənləĢir: əhalinin tələbatları və istehsal arasında; regional bazarda əmtəə və xidmətlərə olan 

tələb və təklif arasında; gəlirlərin diferensiasiyası və istehlakın xarakteri ilə; istehlakın səviyyəsi və 

strukturu arasında; cari istehlak və yığım arasında; istehlakın ictimai və fərdi formaları arasında 

əlaqələr və s (6, s. 221). 

Həmçinin, regional istehlak bazarının fəaliyyət məqsədi mövcud regionda əhalinin əmtəələrə 

olan tələbini maksimum ödəməkdir. Bunun əsasında tələb və təklifin qarĢılıqlı əlaqəsinin bazar 

mexanizmləri vasitəsiylə əmtəə-pul münasibətlərinin maksimum istifadəsi durur və nəticədə 

regionda təkrar istehsal prosesi səmərəli fəaliyyət göstərir. 

Daha bir vacib nüans odur ki,regional istehlak bazarlarının formalaĢması obyektiv olaraq 

konkret ərazidən və regionların hər birində tədavül sferasının təĢkilindən asılıdır (1, s. 57). Bazar 

sisteminin formalaĢmasının təĢkilati-iqtisadi elementlərindən əlavə, mövcud sistemin bazar iqtisadi 

sisteminin müasir tələblərinə nə dərəcədə cavab verməsi də təhlil olunmalıdır. 

Regional istehlak bazarının mövcud tələblərə cavab verməsi onun öz funksiyalarını yerinə 

yetirməsindən asılıdır. O bir sıra əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirir (7, s. 497). 



306 
 

- alqı-satqı sövdələĢmələrinin vasitəsiylə alıcılar və satıcılar arasındakı münasibətləri, həmçinin 

kontragentlərin iqtisadi maraqlarını təmin edir; 

- regionlararası ticari-iqtisadi münasibətlərdə regionun iĢtirakını təmin edir; 

- müxtəlif əmtəələrin qiymətləri arasında nisbəti və tarazlı qiyməti müəyyən edir; 

- tələb və təklifin strukturunda kəmiyyət nisbətini müəyyənləĢdirir; 

- birbaĢa və tərs əlaqələr vasitəsiylə istehsalçılar və istehlakçılar üçün siqnal sistemi rolunu 

oynayır; 

- regionların əhalisi, müxtəlif sosial qruplar arasında əmtəə və xidmətlərin bölgüsünü həyata 

keçirir. 

Ġstehlak bazarının mahiyyətini ifadə edən əsas amillərdən digəri onun strukturu və 

infrastrukturudur. Regional istehlak bazarına üç böyük seqment aiddir: ərzaq malları bazarı, qeyri-

ərzaq malları bazarı və istehlak xidmətləri bazarı. Hər üç seqment öz qarĢılıqlı alqı-satqı əlaqələri 

vasitəsiylə uzlaĢır və əhalinin tələbatlarını təmin edərək regionun səmərəli inkiĢafına səbəb olur (8, 

s. 46). Ġstehlak bazarının infrastrukturu dedikdə isə, bu sahəyə daxil pərakəndə və topdan ticarət 

müəssisələri və təĢkilatları, yəni ticarət strukturları, əmtəə istehsalçıları və əmtəələrin tədavülü 

sferasının normal fəaliyyətini,həmçinin bütün əhali qruplarına ticari xidmətlərin göstərilməsini 

təmin edən fəaliyyət növlərinin məcmusu baĢa düĢülür. 

QloballaĢma meylləri istehlak bazarının formalaĢmasna əhəmiyyətli təsir edərək onun sosial-

iqtisadi zidiyyətlərini daha da qabardır. Ümumiyyətlə, istehlak bazarının formalaĢma 

xüsusiyyətlərinin ikili xarakteri mövcud zidiyyətlərin həll edilməsində nəzərə alınmalıdır. 

Ġstehlak bazarının formalaĢmasının spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onun aĢağıdakı 

tədbirlərin nəticəsində formalaĢmasını göstərmək olar (9, s. 45). 

1. ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının istehsalı və satıĢı sahəsində sahibkarlığın inkiĢafı; 

2. kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafına dəstək yolu ilə; 

3.kütləvi istifadə təyinatlı istehlak mallarının vergi və kredit stimullaĢdırılması və s. 

Ġstehlak malları ticarəti sahəsində təsərrüfat mexanizmi  sosial  ədalətin və iqtisadi səmərəliliyin 

tarazlığına əsaslanır. Bu onu sübut edir ki, istehlak malları bazarı regionun bazar iqtisadiyyatının 

müstəqil sosial - iqtisadi altsistemidir. Regionun sosial - iqtisadi altsistemi kimi istehlak malları 

bazarının mahiyyəti ilk növbədə vahid regional bazarın xüsusi hissəsi olmasında, ikincisi, regionun 

istehlak bazarının əhəmiyyətli hissəsi olmasında, üçüncüsü isə təsərrüfatçılıq edən subyektlər 

arasında iqtisadi əlaqələrin xüsusi forması kimi çıxıĢ etməsində əks olunur. 

Regional istehlak bazarı daim inkiĢafda olan, ölkədə və dünyada baĢ verən dəyiĢikliklərə çevik 

reaksiya verən, qloballaĢma, inteqrasiya, innovativ inkiĢafa məruz qalan açıq sistemdir. O həm 

daxili, həm də xarici iqtisadi, sosial və siyasi Ģəraitə reaksiya verir, regionlar arası əmtəə axınları, 

iĢçi qüvvəsinin miqrasiyası, pul və kapitalların hərəkətindən asılıdır.Regional istehlak bazarının bu 

spesifik funksiyaları onun ayrıca iqtisadi kateqoriya kimi öyrənilməsini vacib edir. 

Həmçinin, regional istehlak bazarlarına dair konsepsiyalara nəzər saldıqda görürük ki, onların 

fərqləndirilməsi araĢdırılan iqtisadi hadisənin çoxcəhətliliyi və çox aspektliyi ilə bağlıdır. Hər 

konsepsiya regional istehlak bazarının mahiyyətini fərqli müəyyən edir ki, bu təhlilin məqsədindən,  

problemə metodoloji yanaĢmadan asılıdır. 

Ümumilikdə isə, istehlak bazarının konseptual əsaslarının təhlili regional istehlak bazarı 

nəzəriyyələrinin iqtisadi tənzimləmə və iqtisadi inkiĢaf nəzəriyyələri ilə uzlaĢdığını deməyə imkan 

verir (2, s. 464). 

Ölkənin istehlak bazarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi baxımından onun təhlili 

zəruridir. Belə təhlil istehlak bazarının mikro və makro - mühitinin, yerli istehsal təklifinin, əmtəə 

üzrə ixtisaslaĢmanı, bazarın rəqib mövqeyinin inkiĢaf qanunauyğunlaqlarının mərhələli 

öyrənilməlisini tələb edir. Mərhələli təhlilin aparılması istehlak bazarının inkiĢaf məqsədinin 
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müəyyənləĢməsinə və seçilən inkiĢaf strategiyasının dəyiĢən mikro və makro mühitə adaptasiyasını 

təmin edir. 

Ġstehlak bazarının inkiĢafının qiymətləndirilməsi standartlaĢdırılmamıĢ mürəkkəb struktura 

malikdir. Ġstehlak bazarının kompleks təhlilinin əsas məqsədi disproporsiyaların və istifadə 

edilməyən imkanların gələcəkdə uzunmüddətli inkiĢaf proqramlarının iĢlənilməsi üçün müəyyən 

edilməsi ilə əlaqədardır. Regional istehlak bazarının təhlində ən tanınmıĢ iqtisadçı alimlərdən olan 

A.S.Novoselovun iĢlərində qeyd edilir: ―istehlak bazarının kompleks müayinəsi təhlilin aĢağıdakı 

prinsiplərinə əsaslanır‖ (10, s. 53). 

- sistemli yanaĢma prinsipi; 

- dinamik yanaĢma prinsipi; 

- elmi və texniki tərəqqi eləcədə struktur dəyiĢikliklərinin nəzərə alınması prinsipi; 

- regional xüsusiyyətlərin nəzərə alınması prinsipi. 

Ġstehlak bazarının kompleks təhlilinə sistemli yanaĢmanın əsasında isə aĢağıdakı metodoloji 

Ģərtlər durur: 

- regional iqtisadiyyat öz aralarında qarĢılıqlı əlaqədə olan subyektlərin məcmusudur; 

- regionda təkrar istehsal prosesi onun bütün sferalarındakı subyektlərin qarĢılıqlı fəaliyyətlərini 

əhatə edir; 

- subyektlərin fəaliyyət növlərindən asılı olaraq altsistemlər formalaĢır; 

- əvvəlki inkiĢaf mərhələlərində altsistemlər arasında yaranan sosial - iqtisai əlaqələr inersion 

qüvvəyə malikdir və istehlak bazarına təsir edir; 

- zaman keçdikcə altsistemlər arasında münasibətlər dəyiĢir (11, s. 42). 

Ġstehlak bazarının kompleks müayinəsi prosesinin gediĢatında mövcud bazar çərçivəsində 

fəaliyyət göstərən subyektlər qrupu və daxili bazar proseslərinə təsir edən əsas amillər müəyyənləĢir. 

Həmçinin, bazarın ərazi sərhədləri,infrastrukturların inkiĢaf səviyyəsi, informasiya təminatı 

qiymətləndirilir və istehlak bazarının tənzimlənməsi metodları, formaları öyrənilir. Ġstehlak 

bazarının kompleks təhlilinə dinamik yanaĢma prinsipində isə regionların iqtisadiyyatları sistemində 

keçmiĢ meyllər hesaba alınaraq cari iqtisadi vəziyyət və struktur dəyiĢiklikləri dinamikada öyrənilir. 

Həmçinin, səmərəli bazar münasibətlərinin formalaĢmasının əsas amili olan bazar infrastruk-

turlarının inkiĢaf prosesləri də təhlil edilir. [75s.95] Bazar münasibətlərinin normal inĢikafı üçün 

istehlak bazarının inkiĢaf infrastrukturlarının kompleks təhlili və bazarın dövlət tənzimlənməsi 

zəruridir. Elmi - texniki tərəqqinin və struktur dəyiĢikliklərinin hesaba alınması prinsipi istehlak 

bazarı subyektlərinin elmi - texniki inkiĢaf tələblərinə cavab verən zəruri texnika və avadanlıqlarla 

təminatını öyrənir. Elmin və texniki nailiyyətlərin istifadəsi təkrar istehsal prosesinin bütün 

sferalarında proseslərin avtomatlaĢmasına və təkmilləĢdirilməsinə səbəb olur. Regional xüsusiy-

yətlərin hesaba alınması prinsipi hər bir regionunun xüsusiyyətlərini özünün ərazi sərhədləri çərçivə-

sində öyrənir. Regional istehlak bazarlarının xüsusiyyətləri onun iqtisadi strukturu, profil sahələr 

kompleksinin inkiĢafı, investisiya cəlb ediciliyi, maddi-texniki baza, infrastrukturlar və sosial-

demoqrafiq proseslərin xüsusiyyətləri ilə müəyyənləĢir. Beləliklə, istehlak bazarının inkiĢafının və 

iqtisadi vəziyyətinin kompleks təhlili zamanı aĢağıdakı əsas aspektləri nəzərə almaq lazımdır (12, s. 

118): 

- istehlak bazarının əsas subyektlərini - ticarət, ictimai iaĢə və əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 

sferasında fəaliyyət göstərən təĢkilatlar; 

- istehlak bazarının infrastrukturunun əsas elementləri - topdan və pərakəndə ticarət 

müəssisələri, yarmarkalar, sərgilər, bazarlar və.s; 

- istehlak bazarının formalaĢması və inkiĢafına ən çox təsir göstərən amillər- əhalinin gəlirləri, 

istehsal sferasının inkiĢafı və yerli qiymətlər; 

- ölkə, Ģəhər və qəsəbələr- istehlak bazarının əsas təsir sferasının əraziləri; 
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- regionlar arasında əlaqələrin hakim forması; 

- istehlak bazarının tənzimlənməsinin əsas forması - qiymət tənzimlənməsi. 

Ġstehlak bazarının təhlili prosesində regionun istehlak bazarının cari vəziyyətinin kompleks 

qiymətləndirilməsi regionun sosial-iqtisadi inkiĢaf göstəriciləriylə uzlaĢdırılır: 

- əhalinin pul gəlirləri və xərclərinin tarazlıq səviyyəsi; 

- ərzaq təminatı və təhlükəsizliyi; 

- istehlak məhsulları və pullu xidmətlərin istehsalının artım tempi; 

- tələbin ödənilməsi və s. 

Belə təhlil nəticəsində əldə edilmiĢ məlumatlar istehlak bazarının idarəetmə obyektidir və onun 

fərdi elementlərinin proqnozlaĢdırılmasında istifadə olunur. Ġstehlak bazarının idarəedilməsinin əsas 

məqsədi regionun sosial - iqtisadi inkiĢaf səviyyəsinin yüksəldilməsidir. 
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ĠNVESTĠSĠYALARIN MAHĠYYƏTĠ, ĠNVESTĠSĠYA FƏALĠYYƏTĠ VƏ ONUN 

MALĠYYƏ MƏNBƏLƏRĠ 

Bu məqalədə investisiya anlayışının əsas xüsusiyyətləri əks etdirilib. Investisiya fəaliyyəti 

zamanı investorların, investisiya layihələrinin maliyyeleşdirilməsi məslələri araşdırılmış və analiz 

edilmişdir.Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin təşkilinin qanunvericiliklə 

tənzimlənməsi yollarınə nəzər yetirilmişdir. 

Açar sözlər: investisiya qoyuluşu, investisiya layihələri, investisiya fəaliyyəti, investor, 

maliyyələşdirmə, gəlir,  mənfəət, risk. 
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СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕГО 

ФИНАНСОВЫЕ ИСТОЧНИКИ 

В этой статье отражены основные характеристики понятия 'инвестиция'.. Во время 

деятельности инвестиции были исследованы и анализированы задачи профинансирования 

инвестиционных проектов инвесторов. Было уделено внимание регулированию путей 

организации с законодательством  инвестиционной деятельности  в Азербайджанской 

Республике. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, инвестиционная деятельность, 

инвесторы, финансирование, доход, прибыль, риск 

 

Ġnvestisiyaların bir çox tərifləri vardır, ancaq hər biri fərqli Ģəkildə bu anlayıĢın əsas məqsədi və 

mahiyyətini ortaya qoymağa kömək edir. Məsələn, P. Samuelsona görə, ―investisiya - kapitalın 

yaranması və gələcək üçün nəzərdə tutulan (gözlənilən) istehlakın geniĢləndirilməsi məqsədilə, 

hazırki gəlirin cari istehlaka xərclənməsindən imtina etmək prosesini ifadə edir.‖. C.M. Keynsə görə 
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―Ġnvestisiya – firma tərəfindən kapital ehtiyatının artırılmasında, avadanlığın alınmasında, bina və 

qurğuların tikilməsində istifadə edilən vəsaitdir.‖. Hər hansı bir dönəmdə iqtisadiyyatda istehsal 

edilən məhsulun (output) yeni quruluĢlar, yeni dayanıqlı təchizat və inventardakı 

dəyiĢmələr Ģəklindəki qisminin dəyərinə investisiya deyilir (2, səh.32). Çəkilən hər hansı bir xərci, 

investisiya hesab edə bilmək üçün, yeni kapital malının təmin edilməsi və ya istehsal imkanlarının 

artırılmasına istiqamətlənmiĢ olmalıdır. Kapital ehtiyatında baĢ verən dəyiĢiklik xalis investisiya 

adlanır. Ümumilikdə, investisiya - istər makro, istərsə də mikro səviyyədə iqtisadi sistemdə ən çox 

istifadə olunan kateqoriyadır. Bu anlayıĢ kifayət qədər dəqiq əks olunur. ―Ġnvestisiya‖ termini latın 

dilində ―investire‖ sözündən olub tərcüməsi ―geyindirirəm‖dir. Ġnvestisiya qoyuluĢu dedikdə, 

müəyyən perspektivə malik iĢə (müəssisəyə) uzunmüddətli kapital (vəsait) qoyulması nəzərdə 

tutulur . Beləki invеstisiya – həm pula, həm də mövcud kapitala qоyulmuĢ vəsaitdir. Investisiya, 

gələcəkdəki istehlakı artıra bilmək məqsədi ilə bu günkü stehlakı qısmağa lüzumlu qılmaqdadır (7, 

səh 397). "Ġnvestisiya" terminin müasir Ģərhində M. Çinenova hesab edirdi: "Ġnvestisiya bir 

müəssisə, bir Ģirkətin iĢlərinə əlavə mənfəət və ya təsir əldə etmək məqsədi ilə qiymətli kağızlar əldə 

etməklə və ya birbaĢa müəssisə tərəfindən kapitalın bir iĢə qoyulmasıdır. Həm də investisiyalar 

sənayenin, kənd təsərrüfatının, nəqliyyatın və iqtisadiyyatın digər sektorlarının uzunmüddətli kapital 

qoyuluĢu Ģəklində həyata keçirilmiĢ xərclərin bir hissəsidir "(5, səh.248). J. M. Keisnin əsərlərində 

təqdim olunur ki, investisiya istehlak üçün istifadə olunmayan əhalinin gəlir hissəsidir. 

ĠnvestisiyalaĢdırılmanın əsas istiqamətlərini təhlil edən zaman aĢağıdakı sahələrə investisiya 

qoyuluĢlarının fərqləndirilməsi məqsədəuyğundur: 

 istehsalın geniĢləndirilməsinə; 

 istehsal infrastrukturunun inkiĢafına; 

 modernləĢdirməyə; 

 material ehtiyatlarının artırılmasına; 

 sosial infrastrukturunun inkiĢafına investisiyalar və s. 

Ümumilikdə, investisiya qoyuluĢlarını gələcək dövrdə gəlir əldə etmək məqsədilə bu gün pul 

vəsaitlərinin maddi aktivlər və ya qiymətli kağızlar əldə edilməsi üçün sərf etmək kimi xarakterizə 

edilə bilər. Xarakteristikasından da aydın göründüyü kimi, investisiyalar real və maliyyə investisiya-

larına bölünür.Maliyyə investisiyaları – səhm, istiqraz, opsion və s. qiymətli kağızlar alqısı ilə 

əlaqəli olan investisiyalardır. Kapital qoyuluĢu - əsas fondların inkiĢaf etməsinə istiqamətlənən ma-

terial, əmək və pul vəsaiti məsrəfidir. Adətən, invеstisiyalar barəsində danıĢıldıqda, məhz real 

kapitala qoyulan invеstisiyalar nəzərdə tutulur. Pul kapitalına qоyulan invеstisiyalar-ölkənin 

gələcəkdə invеstisiyalaĢma üçün istifadə еdə biləcəyi vəsaitlərdir. Ġnvestisiya qoyuluĢu prosesində 

iĢtirak xarakteristikasına əsasən birbaĢa, dolayı və portfel investisiyalara bölmək məqsədəuyğundur. 

BirbaĢa investisiyalar –  investorlar tərəfindən investisiya obyektinə bilavasitə yatırılmıĢ vəsait 

nəzərdə tutulur və ya baĢqa sözlə desək böyük bir Ģirkətin (müəssisənin) baĢ qərargahının yerləĢdiyi 

ölkənin hüdudlarından kənarda istehsal müəssisələrinin qurulması və ya mövcud müəssisələrin satın 

alınması və ya hissələrini satın almaq yolu ilə özünə bağlı Ģirkət vəziyyətinə gətirmək birbaĢa xarici 

investisiya hesab edilir. Dolayı investisiyalar – vasitəçilərin (məsələn, investisiya fondlarının) 

köməyilə həyata keçirilən (reallaĢdırılan) investisiya qoyuluĢları və ya investisiya layihələridir. 

Portfel investisiyaları – qiymətli kağızlara yönəldilən kapital qoyuluĢu nəzərdə tutulur (6, səh 397). 

Ġnvestisiya sferası – məhsulu investisiya Ģəkilində çıxıĢ edən iqtisadiyyatın strukturlarının 

məcmusudur və buraya adı çəkilən sahələr aiddir: 

- əsaslı tikinti sahəsi; 

- innovasiya sahəsi; 

- maliyyə kapitalının dövri etdiyi sahə; 

- subyektlərin mülkiyyət hüququnu müəyyən edən sahə (4, səh.9). 
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Ġnvеstisiyaların praktiki оlaraq tətbiq edilməsi və ya baĢqa sözlə investsiya qоyuluĢuyla əlaqəli 

həyаtа kеçirilən tədbirlərin ümumilikdə invеstisiya fəaliyyəti, bunu həyata kеçirən Ģəхslər isə 

invеstоr adlanır. Ġnvestorların əsas məqsədi isə mənfəət əldə olunmasıdır, lakin investorlar bilirlər 

ki, onu gələcəkdə əldə edə bilərlər buna görədə investorlar bir çox hallarda qısamüddətli mənfəət 

deyil, pulları daha uzun müddətə yatırmağı ümid edirlər. Invеstisiyаlаr хаrаktеr və mülkiyyət 

fоrmаsınа görə invеstоrlаr uyğun olaraq iki qrupa ayrılır: 

–fərdi; 

–institusiоnаl invеstоrlаr. 

Fərdi invеstоrlаr – Ģəxsi vəsаitləri hеsаbınа invеstisiyа fəаliyyətini həyаtа kеçirməklə Ģəxsi 

mаrаqlаrını güdən investorlara deyilir. Fərdi investorlar, sahib оlduqlаrı sərbəst vəsаitdən istifаdə 

еtməklə əlаvə gəlir (mənfəət) əldə etməyi özlərinə bаĢlıcа məqsəd kimi qəbul edirlər. 

Ġnstutitsuiоnаl invеstоrlаr – bаĢqаlarınınn vəsаitlərini idаrə etməklə gəlir əldə edir. 

Ġnstutsuional investorlar əsasən qiymətli kağızlar bazarında fəalliyyət göstərir. 

Ġnvestisiya fəaliyyəti, investorların investisiya qoyuluĢu və onun həyata keçirilməsi ilə əlaqəli 

bütün hərəkətlərinin toplusudur. Ġnvestisiya fəaliyyətinin aĢağıdakı növlərə malikdir: 

• Azərbaycan Respublikasının vətəndaĢları, qeyridövlət müəssisə, idarə, təĢkilat və qurumları 

tərəfindən həyata keçirilən özəl investisiya fəaliyyəti; 

• Dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları, habelə müəssisə, idarə və təĢkilatları tərəfindən 

büdcələrin, büdcə- dənkənar fondların və özlərinə məxsus borc vəsaitinin hesabına həyata keçirilən 

dövlət investisiya fəaliyyəti; 

• xarici vətəndaĢlar, hüquqi Ģəxslər, dövlətlər, beynəlxalq maliyyə təĢkilatları, habelə 

vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslər tərəfindən həyata keçirilən xarici investisiya fəaliyyəti; 

• Azərbaycan Respublikasının və xarici dövlətlərin vətəndaĢları, hüquqi Ģəxsləri və dövlətlər 

tərəfindən həyata keçirilən birgə investisiya fəaliyyəti (1). 

Azərbaycanda investisiyaların böyük bir hissəsi neft sənayesinə yönəlmiĢ vəziyyətdədir. Lakin 

son zamanlarda neft xarici digər sektorlara da qoyulan investisiyalar artmağa davam edir. Azad 

ticarət zonalarının yaradılması qısa müddətli iqtisadiyyat üçün fayda gətirə bilər. Bu iqtisadi faydanı 

əldə edə bilmək üçün xarici iqtisadi əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi də zəruri Ģərtlərdəndir.Ümumilikdə 

xarici investorlar Azərbaycan Respublikası ərazisində aĢağıdakı yolla investisiya qoya bilərlər: 

1. Azərbaycan Respublikasının hüquqi Ģəxsləri və vətəndaĢları ilə birlikdə yaradılan 

müəssisələrdə, təĢkilatlarda payçılıq iĢtirakı; 

2. Tamamilə xarici investorlara məxsus olan müəssisələr yaradılması; 

3. Müəssisələrin, əmlak komplekslərinin, binaların, qurğuların, müəssisələrdə iĢtirak payının, 

səhmlərin, istiqrazların və digər qiymətli kağızların, habelə Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə müvafiq surətdə xarici investorlara məxsus ola bilən baĢqa əmlakın əldə edilməsi; 

4. Torpaqdan və baĢqa təbii ehtiyatlardan istifadə hüquqlarının, habelə digər əmlak hüquqlarının 

əldə edilməsi; 

5. Azərbaycan Respublikasının hüquqi Ģəxsləri və vətəndaĢları ilə xarici investisiya 

qoyuluĢunun baĢqa formalarını nəzərdə tutan müqavilələr bağlanması (1). 

Ġnvestisiyaları formalaĢma xarakteristikalarına görə iki qrupa: avtonom və indusirovan 

ayrılır.Faiz dərəcəsindən və ya milli gəlirin səviyyəsindən asılı olmayaraq həyata keçirilən avtonom 

investisiyalar, bir qayda olaraq xarici amillərlə Ģərtlənir. Buna ilk növbədə ETT ilə əlaqədar olan 

investisiyalar, xarici bazarlarda mövqenin möhkəmlənməsi, əhalinin artması və s. kimi amillər aid 

edilə bilər. Bəhs edilən investisiyalar iqtisadi artıma əlveriĢli imkan yaradır. Ġndusirovan investisiya 

ümumi daxili məhsulun artımının funksiyası olmaqla akselerator rolunu oynayır. Ġnvestisiyalar 

xarakter və təyinat baxımından fərqli olan hissələrinin iqtisadi artma təsirinin qiymətləndirilməsinə 

müvafiq ədəbiyyatda xüsusi önəm verilir. Hətta avtonom investisiyaları istehsalın vaxtaĢırı olaraq 
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artıb-azalmasının əsas səbəbi kimi görənlər də var. 

Daha sonra investisiyanı mənsubiyyətinə görə aĢağıdakı növlərə bölmək olar: 

- dövlət; 

- bələdiyyə; 

- xüsusi; 

- ictimai birliklər; 

- qarĢılıqlı formada; 

- xarici; 

- xaricilərlə qarĢılıqlı formada. 

Gəlirlilik xüsusiyyətinə görə isə uyğun olaraq: -yüksək gəlirli; -orta gəlirli; -aĢağı gəlirli və -

gəliri olmayan investisiyalar fərqlənir. 

Yüksək gəlirli investisiya – investisiya bazarındakı orta səviyyədən daha yüksək nəzərdə tutulan 

xalis investisiya mənfəəti təmini ilə bağlı investisiya layihələrinin reallaĢmasına və maliyyə 

alətlərinə qoyulmuĢ kapitalı ifade edir. Bu qrupda spekulyativ investisiyalar daxildir. 

Orta gəlirli investisiya – cari investisiya bazarında orta investisiya mənfəəti normasına uyğun 

olan nəzərdə tutulmuĢ xalis investisiya mənfəəti təmini ilə bağlı investisiya-innovasiya layihələri və 

ya maliyyə alətlərinə investisiya qoyuluĢlarını xarakterizə edir. 

AĢağı gəlirli investisiya – investisiyalaĢdırma obyektlərinin nəzərdə tutulan xalis investisiya 

mənfəəti orta səviyyəsindən aĢağı olur. 

Gəliri olmayan investisiya – isə investisiya obyektləri seçildiyi zaman investisiya mənfəəti 

alınmaq gözlenilmir. Belə investisiyalardan sosial – ekoloji və baĢqa növ qeyri-iqtisadi səmərə 

(mənfəət) əldə edilməsi prosesində həyata  keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. 

Bəs yuxarıda sözügeden investisiya bazarı nədir? Bazar münasibətləri sferasında investisiya 

fəaliyyəti sahibkarlıq fəaliyyəti olub, təsərrüfat subyektləri tərəfindən investisiya bazarında mənfəət 

və ya gəlir əldə etmək məqsədilə həyata keçirilir (3, səh.11). Ġnvestisiya bazarında əmtəə rolunda 

investisiya fəaliyyətinin obyektləri qəbul edilir. Əmtəə təsnifatlarına əsasən investisiya bazarı bir 

sıra nisbi müstəqilliyə sahib bazar növlərinə ayrılır. Ġnvestisiya bazarına aĢağıdakı bazarları aid 

etmək məqsədə uyğundur: 

 əsas fondların təkrar istehsalının kapital qoyuluĢu bazarı; 

 daĢınmaz əmlak bazarı; 

 qiymətli kağızlar bazarı; 

 intellektual hüquqlar; 

 mülkiyyət bazarı; 

 investisiya layihələri bazarları. 

Belə ki, investisiya fəaliyyətinin ümumi prinsiplərində isə özlüyündə bazarlar investisiya 

obyektlərinə əsasən fərqlənirlər, bu isə səmərəlliyin təyin edilməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı 

metodları, formaları, üsullarının xüsusi xarakteristikalarını, investisiyalarının risk səviyyələrini təyin 

edir. 

Ġnvestisiyalar risk səviyyələrinə görə isə uyğun olaraq müxtəlif növləri fərqlənir bunlar 

aĢağıdakılardır: 

Risksiz – bu investisiyalar haqqında danıĢılarkən elə investisiyalaĢdırma obyektlərinə vəsait 

qoyuluĢu nəzərdə tutulut ki, orada kapital və ya gözlənilən gəlirin itkisi üçün real risk mövcud deyil, 

praktiki olaraq xalis investisiyaların mənfəət əldə edilməsinə təminat verir. 

AĢağı riskli – bu qrup investisiyalar risk dərəcələrinin orta bazar səviyyəsindən aĢağı olan 

investisiya obyektlərinə qoyulmuĢ kapital ilə təyin olunur. 

Orta riskli – bu qrup investisiyalarda isə riskin dərəcəsi orta bazar səviyyəsinə uyğun olur. 

Yüksək riskli investisiyalar – bu qrup investisiyalarda isə əsas etibarı ilə riskin dərəcəsi orta 
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bazar səviyyəsindən yüksək olur. Bu qrupda spekulyativ investisiyalar xüsusi yer tuturlar. 

Spekulyativ investisiyalar riskli layihələr və ya investisiya alətlərinə qoyulmuĢ kapitalı xarakterizə 

edir. 

Ümumiyyətlə investisiya fəaliyəətinə baĢlanması, investisiya layihələri və proqramlarının 

reallaĢdırılıması üçün əsas amillərdən biridə onların maliyyə mənbələri və kapitalın cəlb 

edilməsidir.Ġnvestisiya layihələrinin və proqramlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı ehtiyac duyulan 

resursların cəlbi məsələsi, müəssisənin (investorların) investisiya fəaliyyətinin planlaĢdırılması üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir və investisiya müəssisələrinin texniki-iqtisadi əsaslandırılmasının 

əvəzsiz elementi kim hesab edilir. PlanlaĢdırma bu nöqteyi-nəzərdən aĢağıdakı məqsədlərə tabedir: 

 investisiya fəaliyyətinin fasiləsiz maliyyələĢdirilməsinin təmini; 

 müəssisələrin (investorların) Ģəxsi vəsaitlərindən daha səmərəli istifadəsi; 

 ayrı-ayrı layihələrin iqtisadi səmərəliliyinin və ümumilikdə firmaların dəyərlərinin 

yüksəldilməsi; 

 ayrı-ayrı layihələrin, eləcə də, onların reallaĢdırıldığı, fəaliyyətdə olan müəssisənin maliyyə 

dayanıqlılığının təmini. 

Ġnvestisiya qoyuluĢunun reallaçması ilə mütərəqqi texnika və texnologiyanın tədbiqinə üstünlük 

verməklə məhsul istehsalının yüksək templə artmasına nail olmaq mümkündür. Buna görə də 

investisiyina qoyuluĢları və ya investisiya fəaliyyətinin maliyyə mənbələrinin düzgün seçilməsi 

vacib amillərdən hesab edilir. Ġnvestisiya fəaliyyətinin maliyyələĢdirilməsi mövzusunda danıĢılan 

zaman xüsusi ilə qeyd edilməlidir ki, investisiya fəaliyyətininin müxtəlif mənbələr vasitəsilə 

maliyyələĢdirilməsi prosesi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və normativ aktlarının 

tələblərinə əsasən dövlət və yerli orqanlar həyata keçirir. Azərbaycan Respublikası «Invеstisiya 

fəaliyyəti haqqında» investisiya qoyuluĢlarının maliyyələĢdirilmə mənbələri aĢağıda olduğu kimi 

müəyyən edilmiĢdir: (1) 

• investorun özünün maddi və intellektual sərvətləri, maliyyə vəsaiti və t əsərrüfatdaxili 

ehtiyatları (mənfəət, amortizasiya ayırmaları, fiziki və hüquqi Ģəxslərin pul yığımları, əmanətləri, 

qəza və təbii fəlakət nəticəsində dəymiĢ ziyanın ödənilməsi üçün sığorta orqanlarının müvafiq 

ödəniĢləri və s.). 

• investorun borc-maliyyə vəsaiti (bank və büdcə kreditləri, istiqrazlar və digər vəsaitlər); 

• investorun cəlb edilmiĢ maliyyə vəsaiti ( əmək kollektivlərinin, vətəndaĢların, hüquqi Ģəxslərin 

payları və digər haqları, səhmlərin satıĢından əldə edilən vəsait); 

• büdcədən və büdcədənkənar fondlardan investisiya məqsədli təxsisatlar; 

• xarici investisiya; 

• müəssisələrin, təĢkilatların və vətəndaĢların əvəzsiz və xeyriyyə haqları, ianələr və s. 

Ġnvestisiya fəaliyyətinin uzunmüddətli maliyyələĢməsinin aĢağıdakı əsas metodları mövcuddur: 

 özünümaliyyələĢdirmə – öz vəsaiti hesabına investisiya qoyuluĢunun maliyyələĢməsini 

həyata keçirilir. 

 səhmləĢdirilmə – yolu ilə kapitalın cəlbindən, bir maliyyələ metodu kimi, əsasən irimiqyaslı 

layihələrin həyata keçirilməsi üçün istifadə edilir. 

 kredit maliyyələĢməsi – ümumilikdə, tez həyata keçirilən və yüksək gəlirli layihələrin 

maliyyələĢdirilməsində istifadə edilir. 

 lizinq və ya investisiya lizinqi – kreditin bir növüdür, lakin o maddi əĢya formasında çıxıĢ 

edir və kredit maliyyələĢdirilməsi kimi tədbiq edilir edilir. 

 qarıĢıq maliyyələĢdirmə – adları çəkilən metodların müxtəlif qruplaĢdırılmasına əsaslanır və 

investisiyaların bütün formalarının maliyyələĢdirilməsində istifadə edilir. 

Ġnvestisiya qoyuluĢlarının və ya layihələrinin reallaĢmasının maliyyələĢdirilməsi üsulları və 

qaydası hər Ģeydən əvvəl onların səmərəliliyinin artırılması üçün mühüm əhəmiyyət ifadə edir. 
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Mövcud fond bazarı və maliyyə bazarının təĢkili və inkiĢafı Ģəraitində yuxarıdaki Ģərtləri nəzərə 

alınaraq ən çox istifadə edilən metod qarıĢıq maliyyələĢmə metodudur. QarıĢıq maliyyələĢmə 

metodunun əsas problemi isə müxtəlif mənbələrdən cəlb edilmiĢ resursların strukturunun 

optimallaĢdırılması prosesidir. 
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ĠXRAC TƏġVĠQĠ AZƏRBAYCAN ĠQTĠSADĠYYATINDA DÖNÜġ NÖQTƏSĠ KĠMĠ 

Məqalədə ölkəmizdə neft sektorundan asılılığın minimallaşdırılması məqsədilə xarici ticarət 

dövriyyəsində qeyri-neft sektorunun ixrac payının artırılması istiqamətində həyata keçirilən sistemli 

tədbirlər,qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə tətbiq edilən ixrac təşviqi 

mexanizminin əhəmiyyəti, ixracın stimullaşdırılması məqsədilə dövlət tərəfindən həyata keçirilən 

kompleks tədbirlər araşdırılmışdır. Eyni zamanda qeyri-neft məhsullarının yeni bazarlara çıxış 

imkanlarının artırılmasında ixrac missiyalarının rolu və "Made in Azerbaijan" brendinin ölkə 

xaricində təşviqi məqsədilə tətbiq edilən mexanizmlər, ixrac imkanlarının genişləndirilməsində 

Azexport.az portalı vasitəsilə sərbəst satış sertifikatlarının verilməsi ilə bağlı qaydalar diqqətə 

çatdırılmışdır. Müqayisəli təhlil metodu vasitəsilə xarici ticarət dövriyyəsində ümumi ixrac və qeyri-

neft sektorunun ümumi ixracda payı ilə əlaqədar statistik araşdırmalar aparılmışdır. Tədqiqat işində 

qeyd edilən məsələlərlə bağlı, xüsusilə, ixracın stimullaşdırılması çərçivəsində "Made in 

Azerbaijan" brendinin xarici ölkələrdə təşviqinə dair təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: ixrac təşviqi, ixrac missiyası, dövlətin ixrac siyasəti, sərbəst satış sertifikatı, "Made 

in Azerbaijan" brendi. 
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ПООЩРЕНИЕ ЭКСПОРТА КАК ПОВОРОТНАЯ ТОЧКА  

В ЭКОНОМИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

В статье описываются системные меры, принятые для увеличения доли экспорта 

ненефтяного сектора во внешнеторговом обороте, важность механизма стимулирования 

экспорта, применяемого к экспортерам ненефтяных продуктов, и комплексные меры, 

принимаемые государством для стимулирования экспорта с целью минимизации 

зависимости от нефтяного сектора в нашей стране. В то же время роль экспортных 

миссий в расширении доступа к ненефтяным продуктам на новых рынках и механизмы 

продвижения бренда «Сделано в Азербайджане» за пределами страны, а также правила 

выдачи бесплатных сертификатов продаж через портал Azexport.az были расширены. 

Статистический анализ общей доли экспорта и торговли ненефтяного сектора во 

внешнеторговом обороте проводился методом сравнительного анализа. Были выдвинуты 

предложения по продвижению бренда «Сделано в Азербайджане» в зарубежных странах, 

особенно в рамках вопросов продвижения экспорта. 

Ключевые слова: стимулирование экспорта, экспортная миссия, экспортная политика 

государства, сертификат свободной продажи, бренд «Сделано в Азербайджане». 
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EXPORT PROGRESS AS A TURNING POINT IN AZERBAIJAN ECONOMY 

The article outlines the systemic measures taken to increase the export share of the non-oil 

sector in the foreign trade turnover, the importance of the export promotion mechanism applied to 

the exporters of non-oil products, and the complex measures undertaken by the state to stimulate 

exports in order to minimize the dependence on the oil sector in our country. At the same time, the 

role of export missions in increasing the access to non-oil products in the new markets and 

mechanisms for the promotion of the "Made in Azerbaijan" brand outside the country and 

regulations on granting free-of-charge sales certificates through the Azexport.az portal were 

expanded. Statistical analysis of general export and trade share of non-oil sector in foreign trade 

turnover was conducted through a comparative analysis method. Proposals on promoting the brand 

"Made in Azerbaijan" in foreign countries have been put forward, particularly within the framework 

of the export promotion issues. 

Key words: export promotion, export mission, export policy of the state, free sale certificate, 

"Made in Azerbaijan" brand. 

 

Hər bir ölkədə ixracın təĢviqi ilə bağlı aparılan siyasət  ixracı stimullaĢdırmaq üçün milli 

hökumətlərin maraqlarını ifadə edir. Ġxracın təĢviq edilməsində istifadə olunan əsas alətlər 

subsidiyalar, vergi güzəĢtləri və xüsusi kredit sərhədləridir.Ġxrac təĢviqinin tənzimləyici aspektləri 

XX əsrin sonlarında əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢmiĢdi. Bu dövrə qədər ixrac təĢviqi ilə bağlı 

məsələlər tənzimlənməmiĢ, lakin 1995-ci ildə Ümumdünya Ticarət TəĢkilatının (ÜTT) 

yaradılmasından sonra ixrac təĢviqinin əsas fəaliyyət istiqamətləri müəyyən edilmiĢdi.Ġxracatın 

təĢviqi bəzən idxalın qorunmasıda tamamlayıcı inkiĢaf strategiyası rolunu oynayır və ölkə 

sənayesinin inkiĢafına təkan verir.Ümumiyyətlə, ixracın təĢviqi xarici bazarlara çıxıĢı təmin 

edir.Ġxrac təĢviqinin  əsas iki istiqaməti vardır.Birinci istiqamət "laissez-faire", yəni liberal 

prinsiplərə əsaslanırsa, ikinci istiqamət dövlətin fəal müdaxiləsi ilə bağlıdır. Bu o deməkdir 

ki,ixracın təĢviqi liberallaĢma və bazar islahatları ilə əlaqədardır.Ġxracatın təĢviqi  dünya bazarlarına 

inteqrasiyaya və resursların daha effektiv bölüĢdürülməsinə səbəb olur və  bu zaman xarici bazarlar 

qeyri-rəqabətqabiliyyətli  Ģirkətlərin fəaliyyətini məhdudlaĢdıraraq intizam qaydaları tətbiq 

edirlər.BaĢqa sözlə, ixrac iqtisadiyyatın təchizat tərəfinə müsbət təsir göstərir.[1] 

Bu gün dünyada baĢ verən qlobal böhranların qarĢısının alınması və neft gəlirlərindən asılılığı 

maksimum Ģəkildə aĢağı salmaq üçün qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində 

Azərbaycanda sistemli tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, 2016-cı ilin əvvəllərindən etibarən qeyri-

neft sahəsinin canlandırılması istiqamətində aparılan kompleks islahatlar və eyni zamanda ixracın 

stimullaĢdırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən ixrac təĢviqi mexanizminin tətbiq olunması artıq 

öz səmərəsini vermiĢdir. Ġndiyədək bu mexanizm vasitəsilə Ģərab, pambıq ipliyindən məmulatlar, 

konservlər, sular, Ģirələr, fındıq və digər məhsullar üzrə Rusiya, ABġ, Çin, Almaniya, Türkiyə, 

Belarus və s. ölkələrə ixrac müqabilində 270 min manata yaxın vəsait sahibkarlara geri ödənilib. 

Yerli qeyri-neft məhsullarının "Made in Azerbaijan"  brendi adı altında xarici bazarlarda 

geniĢmiqyaslı təbliği məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab Ġlham Əliyev 2016-cı il 

5 oktyabr tarixində 1063 nömrəli Fərmanı imzaladı. Fərman "Made in Azerbaijan" brendinin ölkə 

xaricində tanıdılması və ixracın stimullaĢdırılması məqsədilə 10 fərqli mexanizmi əhatə edir və 

xarici ölkələrə ixrac missiyalarının və Azərbaycan ərazisinə alıcı missiyalarının təĢkilinə, xarici 
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bazarların araĢdırılması və marketinq fəaliyyətinə, ―Made in Azerbaijan‖ brendinin xarici bazarlarda 

təĢviqinə, yerli Ģirkətlərin ixracla bağlı beynəlxalq sertifikat almasına, ixracla əlaqəli tədqiqat-inkiĢaf 

proqram və layihələrinə çəkilən xərclərin dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsinin 

müəyyənləĢdirilməsi və ödənilmə mexanizminin tənzimlənməsi qaydalarını müəyyən edir.―Made in 

Azerbaijan‖ brendinin xarici bazarlarda təĢviqi və marketinq fəaliyyətinin dəstəklənməsi aĢağıdakı 

tədbirlərdən ibarətdir: a) beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda vahid ölkə stendi ilə iĢtirak; b) 

beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda fərdi qaydada iĢtirak; c) dövlət mülkiyyətində olan və ya 

səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi Ģəxslər vasitəsilə ―Made in 

Azerbaijan‖ brendinin təĢviqi; d) xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən mağazalarda və ya mağaza 

Ģəbəkələrində, o cümlədən rüsumsuz ticarət (―duty free‖) mağazalarında ―Made in Azerbaijan‖ 

rəflərinin təĢkili; e) xarici ölkələrin ictimai yerlərində və kütləvi informasiya vasitələrində ―Made in 

Azerbaijan‖ brendinin təbliği. 

Xarici ölkələrin ictimai yerlərində və kütləvi informasiya vasitələrində ―Made in Azerbaijan‖ 

brendinin təbliği məqsədilə  ―Made in Azerbaijan‖ brendi təĢviq ediləcək xarici ölkələr, həmin 

ölkələrdə reklam yerləĢdiriləcək ictimai yerlər və kütləvi informasiya vasitələri Nazirlik tərəfindən 

təsdiq edilən meyarlar əsasında müəyyən edilir. Beynəlxalq sertifikatın alınmasına dəstək tədbirini 

müvafiq beynəlxalq sertifikatla əhatə olunan məhsul ixracatçılarının sifariĢi əsasında və ―Dövlət 

satınalmaları haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Nazirliyin seçdiyi 

ixtisaslaĢmıĢ hüquqi və ya fiziki Ģəxslər həyata keçirirlər. 

Ġxrac missiyası qeyri-neft məhsullarının yeni ixrac bazarlarına çıxıĢ imkanlarını aĢkar etmək və 

mövcud ixrac bazarlarında ixracatçıların biznesini daha da geniĢləndirmək üçün təĢkil edilən 

fəaliyyət sahəsi olmaqla, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və ticarət əlaqələri, qeyri-neft 

məhsullarının ixrac potensialı, həmçinin ixracatçılardan daxil olmuĢ müraciətlərin nəzərə alınmasını 

təĢkil edir.2018-ci ildə 10 xarici ölkəyə 11 ixrac missiyası təĢkil edilmiĢdir. Ümumilikdə isə 

indiyədək 24 ixrac missiyası təĢkil olunmuĢdur.Ġxrac missiyalarının tarixi və səfər ediləcək xarici 

ölkələr Nazirlik tərəfindən müəyyən edilir və onun rəsmi internet saytında yerləĢdirilir.Eyni 

zamanda ixrac missiyaları yeni bazarlara çıxıĢ imkanlarını aĢkar etmək, mövcud bazarlarda yerli 

məhsulların mövqeyini möhkəmlətmək və bu bazarlara yeni məhsullar təqdim etmək məqsədi ilə 

təĢkil olunan dəstək tədbiridir.Azərbaycan mənĢəli qeyri-neft məhsullarının ixracatçısı olaraq 

Azərbaycan Respublikasında vergi ödəyicisi kimi uçota alınmıĢ fiziki və hüquqi Ģəxslər bu Qaydada 

müəyyən olunmuĢ dəstək tədbirlərindən istifadə etmək hüququna malikdirlər. Dəstək tədbiri 

dedikdə, xarici ölkələrə ixrac missiyalarının və Azərbaycan ərazisinə alıcı missiyalarının təĢkili, 

xarici bazarların araĢdırılması və marketinq fəaliyyəti, ―Made in Azerbaijan‖ brendinin xarici 

bazarlarda təĢviqi, ixracla bağlı beynəlxalq sertifikat alınması, tədqiqat-inkiĢaf proqram və 

layihələrinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Dəstək məbləği  isə dəstək tədbirinin həyata 

keçirilməsi üçün ödənilən maliyyə vəsaitidir. Dəstək tədbirlərinin maliyyələĢdirilməsi, təĢkili və 

idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Ġqtisadiyyat Nazirliyi  tərəfindən, Azərbaycan 

Respublikası dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməklə, yalnız nağdsız qaydada həyata 

keçirilir. [2] 

Yerli qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaĢdırılması ilə bağlı sahibkarlara ixrac təĢviqinin 

ödənilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 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 
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nömrəli qərarında dəyiĢikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2018-cı il 25 iyun tarixli 276 nömrəli qərarı qəbul olunmuĢdur.Belə ki, bu qərara əsasən 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.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 faktiki ixrac olunan qeyri-neft məhsullarının 

növündən asılı olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən 

əmsallar tətbiq olunmaqla hesablanır və ödənilir.Bu Qaydada nəzərdə tutulan faktiki ixrac dedikdə, 

qeyri-neft məhsullarının geri qaytarılmaq öhdəliyi olmadan Azərbaycan Respublikasının gömrük 

ərazisindən çıxarılması baĢa düĢülür.Faktiki ixrac edilmiĢ qeyri-neft məhsulu sonradan Azərbaycan 

Respublikasının ərazisinə (o cümlədən, ölkə ərazisində mövcud sərbəst zonalara və xüsusi iqtisadi 

zonalara) tam və ya qismən geri qaytarıldıqda, bu məhsullar üçün ixrac təĢviqinin ödənilmiĢ məbləği 

ixracatçı tərəfindən mütənasib olaraq geri ödənilməlidir.Ġxrac olunan malların gömrük 

rəsmiləĢdirilməsi gömrük təmsilçiliyi vasitəsilə (gömrük təmsilçisi və ya gömrük brokeri tərəfindən) 

həyata keçirildikdə, ixrac təĢviqi yalnız təmsil edilən Ģəxsə verilir. 

Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məĢğul olan Ģəxslər ixrac təĢviqinin alınması üçün 

Azərbaycan Respublikası ―Ġnzibati icraat haqqında‖ Qanununun 29.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, 

birbaĢa və ya ―bir pəncərə‖ prinsipi əsasında Ġqtisadi Ġslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi 

vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Ġqtisadiyyat Nazirliyinə ərizə ilə müraciət edirlər. 

Ġxrac təĢviqinin məbləği ixrac gömrük bəyannaməsindəki xarici valyutanın məzənnəsi əsas 

götürülməklə, manatla müəyyən olunur və ödənilir.Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ixrac təĢviqi 

aĢağıdakı əməliyyatlara tətbiq edilmir: 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; 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; eyni zamanda 

bu Qaydanın qüvvəyə minməsindən əvvəl həyata keçirilən faktiki ixrac əməliyyatlarına. 

Ġxrac təĢviqi dövlət mülkiyyətində olan və səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi dövlətə məxsus 

olan hüquqi Ģəxslərə,gömrük təmsilçiliyi fəaliyyətini həyata keçirən Ģəxslərə (gömrük təmsilçisi və 

gömrük brokeri) və faktiki ixrac əməliyyatlarının həyata keçirildiyi tarixdən 180 gündən sonra 

müraciət edən Ģəxslərə tətbiq edilmir.[3] 

Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məĢğul olan Ģəxslərə ixrac təĢviqinin ödənilməsi qaydası 

―Qeyri-neft məhsullarının ixracının təĢviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 mart tarixli 811 nömrəli Fərmanının 3.1-ci bəndinin icrasını 

təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmıĢdır və qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məĢğul olan Ģəxslərə 

dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ixrac təĢviqinin ödənilməsi qaydasını tənzimləyir.Bu baxımdan 

"Qeyri-neft məhsullarının ixracının təĢviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 1 mart 2016-cı il № 811 Fərmanına əsasən də Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində istehsal olunan və istehsal prosesində istifadə olunan yerli 

komponentlərin və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaradılan qeyri-neft məhsullarının 
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dəyərinin xüsusi çəkisindən və ixrac olunan həmin məhsulların növündən asılı olaraq, Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məĢğul olan Ģəxslərə dövlət büdcəsinin 

vəsaiti hesabına ixrac təĢviqi ödənilməsi və  ödəniləcək ixrac təĢviqinin baza məbləği ixrac 

əməliyyatlarına görə faktiki ixrac olunmuĢ malın ixrac gömrük bəyannaməsində nəzərdə tutulan 

gömrük dəyərinin 3 faizini təĢkil etməsi müəyyən edilmiĢdir.[4] 

Ġxracın təĢviqi, xüsusilə, qeyri-neft məhsullarının ixracının daha da stimullaĢdırılması məqsədilə 

Azərbaycan Respublikasi Prezidenti 18 yanvar 2016-cı il tarixində "Qeyri-neft məhsullarının 

ixracının stimullaĢdırılması bağlı əlavə tədbirlər haqqında" 1713 nömrəli  sərəncam 

imzalamıĢdı.Eyni zamanda ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasında ixrac 

yönümlü iqtisadi model əsas götürülərək yüksək əlavə dəyər yaradan ixrac yönümlü iqtisadiyyata 

transformasiya mühüm məqsəd kimi müəyyən olunmuĢdur. Bu çərçivədə əsas vəzifələrdən biri 

qeyri-neft sektorunun yüksək inkiĢaf tempini qoruyub saxlamaqla onun ixrac imkanlarını 

geniĢləndirməkdir.Qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaĢdırılması, rəqabət qabiliyyətli qeyri-

neft məhsullarının istehsalı və ixracının, ənənəvi və yeni bazarlara çıxıĢ imkanlarının artırılması, bu 

sahədə əlveriĢli Ģəraitin daha da geniĢləndirilməsi məqsədilə 2 əsas mexanizm iĢlənib hazırlanmıĢdır 

a) kənd təsərrüfatı və emalı məhsullarına ixracla bağlı geri ödəmə dəstəklərinin verilməsi mexanizmi 

b) xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təĢkil edilməsinə, xarici bazarların araĢdırılması və marketinq 

fəaliyyətinə, ―Made in Azerbaijan‖ brendinin xarici bazarlarda təĢviqinə, yerli Ģirkətlərin ixracla 

bağlı xarici ölkələrdə sertifikat və patentlərin alınmasına, ixracla əlaqəli tədqiqat-inkiĢaf proqram və 

layihələrinə çəkilən xərclərin dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsi və ödənilmə mexanizmi. 

Qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaĢdırılması məqsədilə ixrac yönümlü istehsala verilən 

kreditlərə əlavə güzəĢtlərin tətbiqi, potensial ixrac bazarları ölkələrində logistika mərkəzlərinin 

yaradılması və  ixrac məlumat bazasının baĢqa sözlə, elektron portalın formalaĢdırılmasının təmin 

edilməsi ən mühüm məsələlərdən hesab edilir.[5] 

Son dövrdə Azərbaycan gömrük sistemində islahatların aparılması, gömrük-biznes 

əməkdaĢlığının inkiĢafı, idxal-ixrac əməliyyatlarının qısa vaxt ərzində və sürətli Ģəkildə həyata 

keçirilməsi, Ģəffaflığın təmin olunması istiqamətində bir sıra iĢlər görülüb. Gömrük orqanlarının 

potensialının gücləndirilməsi, qlobal ticarət-təchizat zəncirinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və 

iqtisadi nailiyyətlərin əldə edilməsi gömrük iĢi sahəsində islahatların aparılmasını ehtiva edir. Daxili 

bazarın qorunması, yerli istehsalın və ixracın stimullaĢdırılmasında  Azərbaycan gömrük orqanları 

əhəmiyyətli rol oynayır.  Azərbaycan Gömrük Xidmətinin ümumi fəaliyyət strategiyası regionda 

qanuni ticarətin inkiĢafına əlveriĢli Ģəraitin yaradılması, beynəlxalq ticarət-təchizat zəncirinin 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və xarici iqtisadi fəaliyyətin stimullaĢdırılması yolu ilə ölkədə 

ticarət-investisiya mühitinin daha cəlbedici olmasına yönəlib.Hazırda 14 elektron gömrük xidməti 

―elektron hökumət‖ portalında sahibkarların istifadəsinə verilib. Ġxracın stimullaĢdırılması ,ticarətin 

asanlaĢdırılması istiqamətində Azərbaycan Gömrük Xidmətinin mühüm addımlarından biri də 

sərhəddən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələrinə dair xarici ölkələrin gömrük orqanları ilə ilkin 

məlumat mübadiləsinin aparılmasıdır. Hazırda Azərbaycan tərəfi Türkiyə, Ġran, Qazaxıstan, 

Özbəkistan, Rusiya və GUAM üzv dövlətləri ilə ilkin məlumat mübadiləsinin aparılması üzrə 

hüquqi baza yaradıb və qarĢılıqlı məlumat mübadiləsini həyata keçirir. Qeyd etmək lazımdır ki,ixrac  

təĢviqi mexanizminin tətbiqi nəticəsində ölkənin ixrac potensialının artması son illərdə xüsusilə 

diqqəti cəlb edir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Xarici Ticarətinin  Gömrük Komitəsinin 2017-ci 

il statistik məlumatlarına, əsasən,  ölkəmizdə ixracın həcmi  13 811.62 milyon ABġ dolları, idxalın 

həcmi isə 8 782.01  milyon ABġ dolları , xarici ticarət saldosu isə 5 029.61 milyon ABġ dolları 

olmuĢdur. Ġxrac olunan malların çeĢidlərinin sayı 3 179 ədəd, ixrac əməliyyatlarının həcminin ən 

yüksək həddi 1 382 198.64 min ABġ dolları olmaqla avqust ayında qeydə alınmıĢdır. Qeyri-neft 

sektoru üzrə (2701-2715 mal mövqeləri istisna olmaqla) ixracın həcmi isə 1 538 430.72 min ABġ 
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dolları müəyyən edilmiĢdir.Ġxracda əsas malları xam neft, neft məhsulları, təbii qaz, elektrik enerjisi, 

meyvə-tərəvəz, çay, bitki və heyvan mənĢəli piylər, Ģəkər, spirtli və spirtsiz içkilər, kimya sənayesi 

məhsulları, pambıq lifi və pambıq iplik , qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar, 

alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar təĢkil edir.Xam neftin ümumi ixracda payı 77.52% 

təĢkil etməklə ixrac olunan mallar içərisində ilk mövqedə dayanır.Ġxracda əsas ölkələr Ġtaliya, 

Türkiyə, Ġsrail, Rusiya, Çexiya, Kanada, Gürcüstan, Ġndoneziya, Almaniya, Portuqaliya, Çin, 

Hindistan, Ukrayna və digər ölkələr, idxalda əsas ölkələri isə Rusiya, Türkiyə, Çin, ABġ,Ukrayna və 

digər ölkələr təĢkil edir. 

2018-ci ilin yanvar-dekabr aylarına Azexport.az portalına 514,1 milyon ABġ dolları  dəyərində 

ixrac sifariĢləri daxil olmuĢdur. 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2018-ci ildə Azexport.az 

portalına daxil olan ixrac sifariĢləri dəyər baxımından 8 faiz artmıĢdır. 2018-ci il ərzində portala 

daxil olan ixrac sifariĢlərinin ilk beĢliyində isə Rusiya (16,8%), ABġ (8,6%), Türkiyə (5,4%), 

Hindistan (4,7%) və Ukrayna (4,1%) qərarlaĢmıĢdır. Məlumat üçün qeyd edək ki, 2017-ci ilin 

yanvar ayından 2018-ci ilin 31dekabr tarixinə kimi (24 ay ərzində) Azexport.az portalına dünyanın 

115 ölkəsindən daxil olan ixrac sifariĢlərinin dəyəri 989,1 milyon ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. Qeyd 

etməliyik ki, Azexport.az portalı vasitəsi ilə təqdim olunan sərbəst satıĢ sertifikatının verilməsi ixrac 

imkanlarının geniĢləndirilməsində mühüm rol oynamaqla yanaĢı, eyni zamanda Azərbaycan 

Ģirkətlərinin yeni bazarlara çıxıĢ imkanlarını da  artırmıĢdır. 

yBelə ki, 2018-ci ildə sertifikat təqdim olunan dörd Ģirkət – ―Gazelli Group‖, ―Apiaz MMC‖ 

(―Ballı‖ brendi), ―Aznar‖ QSC, ―Brightman‖ MMC (―ZIRA‖ brendi) – artıq öz məhsullarını ABġ, 

Dominikan, Filippin, Ġndoneziya, Çin, Səudiyyə Ərəbistanı, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri, Küveyt, 

Qətər kimi bir çox ölkələrin bazarlarına çıxara bilirlər. Qeyd edək ki, sertifikatın verilməsi üçün 

tələb olunan sənədlərə Ģirkətin qeydiyyat Ģəhadətnaməsi, sərbəst satıĢ sertifikatı tələb olunan 

malların siyahısı, keyfiyyət sertifikatı, malların uyğunluq sertifikatı, (qanunla nəzərdə tutulduğu 

halda) malların istehsalı üçün lisenziya, beynəlxalq eyniləĢdirmə nömrəsi - barkod (əgər varsa), ölkə 

ərazisində malların satıĢının təsdiqi (2-3 müĢtəriyə, faktura, çek və ya vergi hesab-faktura) daxildir. 

2018-ci ildə də ―Bir Pəncərə‖ Ġxraca Dəstək Mərkəzi vasitəsi ilə 150 milyon ABġ dolları dəyərində 

ixrac həyata keçirilmiĢdir.Almaniyanın Berlin Ģəhərində  Ġqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, 

Azərbaycanda Ġxracın və Ġnvestisiyaların TəĢviqi Fondunun təĢkilatçılığı ilə 14 Azərbaycan Ģirkəti 

Ģərab və digər spirtli içkilər, müalicəvi bitki çayları, qənnadı məhsulları, qurudulmuĢ meyvələr və s. 

məhsullarını ənənəvi ―Beynəlxalq YaĢıl Həftə-2019‖ sərgisində ―Made in Azerbaijan‖ vahid ölkə 

stendi ilə təqdim etmələri ölkəmizdə ixrac potensialının artırılmasınının bariz 

nümunəsidir.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapĢırığına əsasən, Azərbaycanda istehsal 

edilən məhsulların ixracının təĢviqi və geniĢləndirilməsi, "Made in Azerbaijan" brendinin xarici 

ölkələrdə tanıdılması, satıĢının təĢkili və əlaqələndirilməsi məqsədilə xarici ölkələrdə ticarət 

evlərinin yaradılması prosesi davam etdirilir. 2019-cu ilin 15 yanvar tarixində BirləĢmiĢ Ərəb 

Əmirliklərinin Dubay Ģəhərində yerləĢən məĢhur ―The Mall‖ Ticarət Mərkəzində ―Azərbaycan 

Ticarət Evi‖ açılmıĢdır. Ġqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən yaradılmıĢ ―Azərbaycan Ticarət Evi‖ 

―Made in Azerbaijan‖ brendinin BƏƏ bazarında daha çox tanıdılmasına, Azərbaycan məhsullarının 

ixracının təĢviqi və geniĢləndirilməsinə dəstək göstərəcək, yerli məhsullarımızın BƏƏ-də satıĢını 

təĢkil edəcək, sahibkarlar arasında bu sahədə əlaqələndirməni həyata keçirəcəkdir. Ticarət Evində 

Azərbaycan Ģirkətlərinin müxtəlif növ məhsullarının sərgisi təĢkil olunmuĢdur. Daimi fəaliyyət 

göstərəcək sərgidə 33 Azərbaycan Ģirkətinin istehsal etdiyi 600-dan artıq məhsul, o cümlədən meyvə 

və tərəvəzlər, quru meyvələr, fındıq, çay, mürəbbə, meyvə Ģirələri, mineral sular, limonadlar, 

konserv məhsulları, bitki yağları, süd və süd məhsulları, qənnadı məmulatları, kosmetik məhsullar 

və s. nümayiĢ olunur. Həmçinin burada Azərbaycanın zəngin mətbəxini təqdim edən restoran da 

fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, BƏƏ-də açılan ―Azərbaycan Ticarət Evı‖ ölkəmizin xaricdə 
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yaradılmıĢ sayca 7-ci ticarət evidir. Eyni zamanda, 2019-cu ilin 15 yanvar tarixində həm də BƏƏ-də 

Azərbaycanın Ticarət Nümayəndəliyinin ofisi də açılmıĢdır.[6] 

AĢağıdakı cədvələ, əsasən, xarici ticarət dövriyyəsini 2013-2017-ci illər üzrə dinamikasına nəzər 

yetirsək, görərik ki, ixracın həcmi 2013-cü ildə 23 975.4 milyon ABġ dolları olmaqla, özünün ən 

yüksək səviyyəsinə çatmıĢdır. 

 

Göstəricilər Ġxrac (mln ABġ dolları ilə) 
Əvvəlki ilə nisbətdə ixracın həcmi. 

(%-lə).Artma(+),azalma(-) 

2013 23 975.4 (-) 

2014 21 828.6 -9 

2015 12 729.1 -42 

2016 13 457.6 +5 

2017 13 811.6 +2.6 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Xarici Ticarətinin Gömrük Statistikası, Hesabat dövrü: 

01.01.2017-31.12.2017.[7] 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına, əsasən, 2018-ci ilin 

yanvar-dekabr ayları ərzində Azərbaycan Respublikasının ixracı 19,5 milyard ABġ dolları təĢkil 

etmiĢdir. Bu müddətdə Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektoru üzrə ixrac isə 1 689 milyon 

ABġ dolları təĢkil etmiĢdir.2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2018-ci ilin yanvar-dekabr 

ayları ərzində qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 151 milyon ABġ dolları artmıĢdır. 2018-ci il ərzində 

Rusiyaya 619,2 milyon, Türkiyəyə 344,9 milyon, Ġsveçrəyə 135,4 milyon, Gürcüstana 124,5 milyon 

və Qazaxıstana 44,6 milyon ABġ dolları dəyərində qeyri-neft sektoruna aid mal ixrac 

olunmuĢdur.2017-ci illə müqayisədə 2018-ci il ərzində Rusiyaya qeyri-neft ixracı 12 faiz, Türkiyəyə 

18 faiz, Qazaxıstana 36 faiz artmıĢ, Ġsveçrəyə 6 faiz, Gürcüstana isə 10 faiz azalmıĢdır. 2018-ci ilin 

yanvar-dekabr ayları ərzində ixrac edilən qeyri-neft sektoruna aid malların siyahısında pomidor 

(177,4 milyon ABġ dolları) birinci, qızıl (sikkə kəsilməsində istifadə olunmayan, digər emal 

olunmamıĢ formalarda – 118 milyon ABġ dolları) ikinci, xurma isə (114,5 milyon ABġ dolları) 

üçüncü olmuĢdur.Ümumilikdə, 2018-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində meyvə-tərəvəz ixracı 559,6 

milyon, plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 118,6 milyon, alüminium və ondan 

hazırlanan məmulatların ixracı 112,2 milyon, elektrik enerjisinin ixracı 65,6 milyon, qara metallar 

və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 86,2 milyon, pambıq lifi ixracı 80,5 milyon, kimya 

sənayesi məhsullarının ixracı 78,1 milyon, pambıq ipliyi ixracı 23,7 milyon ABġ dolları təĢkil 

etmiĢdir. 2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə pambıq lifinin ixracı 2,4 dəfə, elektrik enerjisinin 

ixracı 29 faiz, pambıq ipliyinin ixracı 49 faiz, plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 

17 faiz, meyvə-tərəvəzin ixracı 11 faiz, qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 4 

faiz artmıĢdır. 2018-ci ilin yanvar-dekabr aylarında 2017-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən qeyri-neft 

sektoruna aid bəzi malların ixracının artımına nəzər yetirsək, pambıq iplikdə 49%, elektrik 

enerjisində 29%, plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatlarda 17%, meyvə-tərəvəz ixracında isə 

11% artımın olduğun müĢahidə edə bilərik. 

―Ġxrac Ġcmalı‖ tərəfindən qeyri-neft sektoru üzrə 2018-ci ilin yanvar-dekabr aylarında həyata 

keçirilən ixracla bağlı həm qeyri-dövlət, həm də dövlətə məxsus ixracatçı subyektlərin tərtib edilmiĢ 

reytinqinə nəzər yetirsək, ilk onluqda aĢağıdakı  qeyri-dövlət ixracatçı subyektlərin təmsil 

olunduğunu görə bilərik: ―Azərbaycan ĠnterneyĢnl Mayninq Kompani Limited ġirkəti‖nin 

Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi, "MKT Ġstehsalat Kommersiya" MMC, "Baku Steel 

Company" MMC, "Kapitan Fruits" MMC, ―Food Export ġəmkir‖ MMC, ―Azfruittrade‖ MMC, 



322 
 

―Sun Food‖ MMC, "TST Export" MMC, "Azərbaycan ġəkər Ġstehsalat Birliyi" MMC, "Qala 

meyvə-tərəvəz ixracat idxalat" MMC. Qeyd etməliyik ki, 2017-ci üzrə tərtib edilən reytinqlə 

müqayisədə 2018-ci ildə "Kapitan Fruits" MMC, ―Azfruittrade‖ MMC, "TST Export" MMC və 

"Qala meyvə-tərəvəz ixracat-idxalat" MMC qeyri-dövlət ixracatçı subyektlərin reytinqində ilk 

onluqda təmsil olunmaq Ģansı qazanmıĢdır. 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 "Det-al Alüminium" MMC, "Azərenerji" 

ATSC,"Azergold" QSC, "SOCAR Methanol" MMC, "Azərbaycan Hava Yolları" QSC, ―CTS-Agro‖ 

MMC, "Ərzaq Məhsullarının Tədarükü və Təchizatı" ASC, ―Geofizika və Geologiya Ġdarəsi‖, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti Ģirkətləri təmsil olunurlar. 

Nəticələr: 

1.Məqalədə ölkəmizin iqtisadi inkiĢafının daha da sürətləndirilməsi məqsədilə hal-hazırda 

həyata keçirilən  ixracın stimullaĢdırılması bağlı tədbirlər, ixrac imkanlarının daha da 

geniĢləndirilməsi məqsədilə ixrac təĢviqi mexanizminin tətbiqi, xüsusilə, yerli qeyri-neft 

məhsullarının ixracının stimullaĢdırılması ilə bağlı sahibkarlara ixrac təĢviqinin ödənilməsi 

qaydalarının nəzəri əsasları araĢdırılmıĢdır.Eyni zamanda ölkəmizdə neftdən asılılığın 

minimallaĢdırılması məqsədilə qeyri-neft sektorunun inkiĢafının daha da artırılması istiqamətində 

görülən tədbirlər öyrənilmiĢ, bununla əlaqədar olaraq dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlı 

məsələlər tədqiq edilmiĢdir. 

2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına, əsasən, xarici ticarət 

dövriyyəsinin 2013-2017-ci illər üzrə dinamikası araĢdırılmıĢdır.AraĢdırma nəticəsində məlum 

olmuĢdur ki, 2014-cü ildə ixracın həcmi 21 828.6 milyon ABġ dolları olmaqla 9% azalmıĢ, 2015-ci 

ildə ixracın həcmi 12 729.1 milyon ABġ dolları olmaqla əvvəlki ilə nisbətdə 42%  azalmıĢ, 2016-cı 

ildə ixracın həcmi 13 457.6 milyon ABġ dolları olmaqla  2015-ci ilə nisbətdə 5% artmıĢ, 2017-ci 

ildə ixracın həcmi 13 811.6  milyon ABġ dolları olmaqla  2016-cı ilə nisbətdə 2% -dən çox 

artmıĢdır.2018-ci ildə ümumilikdə Azərbaycan Respublikasının ixracı 19,5 milyard ABġ dolları 

təĢkil etmiĢdir. Bu müddətdə Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektoru üzrə ixrac isə 1 689 

milyon ABġ dolları təĢkil etmiĢdir.2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2018-ci ildə qeyri-

neft sektoru üzrə ixrac 10 faiz artmıĢdır. 

3.Ölkəmizdə qeyri-neft sektoru üzrə ixracın stimullaĢdırılması məqsədilə ixrac təĢviq 

mexanizminin tətbiqi istiqamətində görülən tədbirlərin daha effektiv nəticə verməsi üçün aĢağıdakı 

təklifləri irəli sürürük: 

-Təbii iqlim Ģəraitindən asılı olaraq ölkəmizin hər bir iqtisadi-coğrafi rayonunun müxtəlif qeyri-

neft məhsulları,xüsusilə, kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə  ixtisaslaĢması üçün  daha geniĢ 

imkanlarımızın olmasını nəzərə alaraq, dövlət tərəfindən  bölgələrdə müvafiq qurumların tabeliyində 

mərkəzlər yaradılsın və bu mərkəzlərin fəaliyyətinə mütəmadi olaraq nəzarət həyata keçirilsin; 

-Ġxrac missiyalarında iĢtirak edən Ģirkətlərin fəaliyyəti nəzarətdə saxlanılsın,sərgi və 

yarmarkaların təĢkili zamanı xarici ölkənin potensial Ģirkətlərinin iĢtirak etməsi təmin olunsun; 

-Xarici ölkələrlə ticarət münasibətlərinin daha da geniĢləndirilməsi məqsədilə ölkəmizdə 

marketinq, menecer kimi fəaliyyət sahəsində çalıĢan Ģəxslərin biliklərinin artırılması məqsədilə 

dövlət tərəfindən seminarlar, təlimlər təĢkil edilsin; 

-―Made in Azerbaijan‖ brendinin xarici ölkələrdə tanıdılması məqsədilə həmin ölkələrin TV 

kanallarında reklamların yayımlanması və bu məqsədlə reklam Ģirkətləri ilə müqavilələrin 

imzalanması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilsin; 

-―Made in Azerbaijan‖ brendinin xarici bazarlarda təĢviqi və marketinq fəaliyyətinin 

dəstəklənməsi məqsədilə beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda vahid ölkə stendi və  fərdi qaydada 

iĢtirakı,xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən mağazalarda və ya mağaza Ģəbəkələrində, o cümlədən 
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rüsumsuz ticarət mağazalarında ―Made in Azerbaijan‖ rəflərinin təĢkili və  xarici ölkələrin ictimai 

yerlərində və kütləvi informasiya vasitələrində ―Made in Azerbaijan‖ brendinin təbliğinə dair 

məsələlərə xüsusilə diqqət yetirilsin; 

-Xarici ölkələrin ictimai yerlərində və kütləvi informasiya vasitələrində ―Made in Azerbaijan‖ 

brendinin təbliği məqsədilə  ―Made in Azerbaijan‖ brendi təĢviq ediləcək xarici ölkələr, həmin 

ölkələrdə reklam yerləĢdiriləcək ictimai yerlər və kütləvi informasiya vasitələri Nazirlik tərəfindən 

dəqiq müəyyən edilsin. 
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MƏSULĠYYƏTLĠ BORCLANMA 

Kredit bankın bizə verdiyi borc vəsaitidir. Kreditlərdən lüzumsuz yerə  və ehtiyatsız istifadə etmək 

müəyyən xoşagəlməz nəticələr verə bilər. Borclanma barədə düşünərkənkredit üçün müraciət edən şəxs  

götürəcəyi kreditin istəyə deyil, ehtiyaca əsaslandığına əmin olmalıdır. Bankdan kredit götürən zaman 

faizlərə, qoyulan girovlara, ödəmə müddəti seçiminə diqqət etmək, öncədən büdcə gəlirlərimizi və 

xərclərimizi düzgün hesablayıb, aylıq gəlirlərinin aylıq kredit ödənişinə uyğun olub-olmadığını müəyyən 

etmək lazımdır. Sonrakı mərhələdə isə aylıq ödənişləri gecikdirməməyə, adımızın problemli kreditlər 

siyahısına salınmamasına diqqət etməliyik. 

Açar sözlər: borclanma, girov, faktiki illik faiz dərəcəsi, problemli kredit, Mərkəzi Bank, xarici 

valyuta, istehlak krediti 
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ОТВЕТСТВЕННОЕ КРЕДИТОРСТВО 

Кредит-это пособие-выданное нам банком.Необдуманное использование кредитов,или 

неосторожность(халатность) может открыть путь нежелательным 

результатам.Человек(физическое лицо) ,который обращается с просьбой о выдаче кредитов, 

должен ссылаться не на желание-а на собственные возможности и быть уверенным в своих 

нуждах.Клиент, получающий кредит в том или ином банке, должен следить за нюансами,т.е. 

изучить условия выдачи кредита(проценты,залог, дата выплаты и.т.д.),заранее -а главное 

разумно рассчитать  свои бюджетные доходы и расходы и точно  определить  вероятность 

благополучного  завершения данной операции.    А в последующих этапах обязуется  

выплачивать соответствующую сумму(в том числе и проценты) ежемесячно.-без задержаний 

и позаботиться о том, чтобы его имя не было включено в список проблемных кредитов. 

Ключевые слова:кредитор,залог, фактическая  годовая степень процентов,проблемные 

кредиты, ЦентроБанк,(Центральный Банк) ,иностранная валюта,   потребительский кредит. 
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RESPONSIBLE CREDIT 

Loan is a debt amount given to us by the bank. Any unnecessity and irresponsibility may cause 

unpleasant consequences. By thinking to go under a debt, person applies for loan must be sure its his/her 

need but not an aspiration. Bank interests, mortgage, payment period must be taken into consideration 

while applying. As well as the calculation of income budget and expenses beforehand and determining 

whether monthly income complement monthly payments are necessary. At the next stage we must pay 

attention not to cross the deadline of monthly payments,  and avoid to get into the list of troubled loans. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev cənablarının problemli kreditlərin həlli üçün 

verdiyi sərəncamın məsuliyyətli borclanmada böyük rolu vardır və bu sərəncamda bir sıra müddəalar 

əhalinin zəruri ehtiyaclarının yaxĢılaĢdırılmasına, struktuzasiya probleminə təsir etmiĢdir. Maddi 

problemlərin aradan qaldırılmasında, bəzən tək çıxıĢ yolunun banklar olduğunu görürük.Elə əhalimiz də 

pula olan tələbatı aradan qaldırmaq üçün və yaxud hər hansı biznes qurmaq məqsədilə banklardan kredit 

götürürlər. Kredit sadə dillə desək, bankın bizə verdiyi borc vəsaitidir. Məsuliyyətli borclanma  

müĢtərilərin məsuliyyətli və təhlükəsiz Ģəkildə kredit əldə edə bilmə yolları, gəlirin və borcun idarə 

edilməsi, kredit müqaviləsinin baĢa düĢülməsi, artıq borclanmanı yaradan səbəblər, narazılıqların həlli 

yolları, borcalanlarda məsuliyyətli borclanma vərdiĢlərinin aĢılanması və digər əhəmiyyətli mövzular 

barədə məlumatlandırmağı nəzərdə tutur. Siz banka müraciət edib kredit əldə edirsiniz və götürdüyün 

krediti faizilə, razılaĢdığınız müddətdə hissə-hissə geri qaytarırsınız. 

Siz bankdan bir çox məqsədlə kredit götürə bilərsiniz.Kreditlərdən lüzumsuz yerə  və ehtiyyatsız 

istifadə etmək müəyyən xoĢagəlməz nəticələr verə bilər.Kredit bir çoxlarımız üçün hansısa məqamda 

çox vacib ola bilər, sadəcə, kredit üçün müraciət edən Ģəxs  götürəcəyi kreditin istəyə deyil, ehtiyaca 

əsaslandığına əmin olmalıdır. Məsələn, universitetin illik ödəniĢi üçün götürülən kreditlə baĢqalarına 

nümayiĢ etdirmək üçün alınan bahalı brend markalı telefonun krediti arasında böyük fərq var. Kredit 

götürməmiĢdən əvvəl problemli borclanmaya düĢməmək barədə fikirləĢmək lazımdır. Bu, həm 

insanların məsuliyyətsizliyi, həm də maliyyə biliklərinin azlığından irəli gələ bilər. Bunun üçün gəlin 

diqqət etməli olduğumuz məqamlara baxaq. 

Borclanma barədə düĢünən zaman baĢlıca nəzərə alınmalı olan amillər gəlirlərin və xərclərin düzgün 

hesablanması, büdcənin düzgün idarə edilməsi, aylıq gəlirlərinin aylıq kredit ödəniĢinə uyğun olub-

olmadığını əvvəlcədən nəzərə alınmasıdır. 

Krediti əldə etməzdən əvvəl düĢünməli və tələskənliyə yol verməməliyik. Bank faizləri haqqında 

diqqətlə məlumat əldə etməliyik.Banklar kreditin illik faiz dərəcəsi ilə yanaĢı faktiki illik faiz dərəcəsini 

də bəyan edirlər. Faktiki illik faiz dərəcəsi kreditin elan olunmuĢ faiz dərəcəsindən yüksək ola bilər. 

Bunun da səbəbi komissiyon, sığorta və s. xərclərin faktiki illik faiz dərəcəsinin hesablanmasında nəzərə 

alınmasıdır. Kredit üçün girov qoyulubsa borcun ödənilmədiyi təqdirdə onları itirmək riski yaranır. Buna 

görə kredit götürməzdən əvvəl krediti tam ödəyib ödəyə bilməyəcəyinizdən əmin olmalısınız. 

Növbəti məqam borcları gecikdirməklə bağlıdır. Əgər kredit üzrə ödəniĢlər vaxtında ödənsə heç bir 

problem yaranmayacaq. Əgər kredit gecikdirilərsə bu zaman borcun üzərinə əlavə faizlər gələ bilər. Bu 

da borc yükünün daha da artmasına səbəb olacaqdır. Bundan baĢqa borc alan vətəndaĢ borcu gecikdirən 

müĢtəri kimi yadda qalacaq.Bu isə onun gələcəkdə bank xidmətlərindən istifadə imkanlarını 

məhdudlaĢdırır. 

Bildiyiniz kimi, banklar tarifindən asılı olaraq müəyyən məbləğə qədər zaminsiz və yaxud girovsuz 

kreditlər təklif edirlər.Girovsuz təqdim olunan kreditlər üçün aĢağıdakı sənədlər tələb olunur. 

-ġəxsiyyət vəsiqəsi; 

-ĠĢ yerindən arayıĢ; 

-Zamin və zaminin iĢ yerindən arayıĢı və s. 

Siz bu sənədləri təqdim etməklə bankdan aylıq gəlirinizə uyğun kredit götürə bilərsiniz. Lakin onu 

da qeyd etmək lazımdır ki, zaminlə (yəni girovsuz) təqdim olunan kreditlər daha aĢağı olur. Bu da o 

deməkdir ki, əgər siz daha yüksək məbləğdə kredit əldə etmək istəsəniz, banka girov təqdim 

etməlisiniz.Üçüncü bir məqam da var. Yaxınlarımız kredit üçün banka müraciət edirlər. Lakin bankın 

qoyduğu Ģərtlərə uyğun olmadığı üçün bank onlara kredit vermir. Bu zaman biz xeyirxahlıq edib onun 

əvəzinə kredit götürür və ya zamin dururuq. Lakin burada əsas diqqət yetirilməli məqam sonradan 
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yarana biləcək fəsadları düĢünməkdir. Əgər həmin Ģəxs borcu gecikdirərsə, ümumiyyətlə qaytarmazsa 

bütün məsuliyyət bizim üzərimizdə qalır. 

Daha böyük məbləğlər üçün banka girov təqdim etdiyiniz zaman, bank sizdən zamin tələb 

etməyəcək (sadəcə nadir hallarda tələb oluna bilər).  Bankdan siz girov vasitəsilə aylıq gəlirinizə uyğun 

olaraq kredit əldə edə bilərsiniz.Kredit götürdüyünüz zaman banka girov olaraq – daĢınar və yaxud 

daĢınmaz əmlak təqdim etməlisiniz.Lakin böyük məbləğdə kredit götürə bilməyiniz üçün banklar sizdən 

daĢınmaz əmlak tələb edəcək. Təbii ki, banka kredit götürmək üçün təqdim etdiyiniz girov  yəni, 

daĢınmaz əmlak bankı təmin edə biləcək səviyyədə olmalıdır.Burada bir nüans da vardır ki, sizin banka 

girov qismində təqdim edəcəyiniz daĢınmaz əmlak (yəni ev) bankın tələbləri ilə üst- üstə düĢməlidir. 

Sizə, banka təqdim etdiyiniz evin maksimum 80 %-nə qədər kredit ayıra bilər.  Yəni evinizin qiymətin 

100 000 manat kimi qiymələndirilərsə, sizə maksimal 80 000 manat kredit veriləcək. Bəzi bankların 

Ģərtlərindən asılı olaraq aĢağı kredit də verilə bilər.Bu zaman siz krediti ödəyə bilmədikdə girovunuzun 

əlinizdən alınması ehtimalı var. 

Maliyyə öhdəliyinin vaxtında və tam icra edilməməsi borcalan üçün və bank –maliyyəsistemində bir 

çox  problemlər yarada bilər. Bunlardan biri də problemli kreditin yaranmasıdır. Problemli krediti 

yaradan əsas səbəblər hansılardır? AraĢdırmalar göstərir ki, bütün fors major halları istisna olunmaqla, 

problemli kreditlərin yaranmasının baĢlıca səbəbi, bankların kredit verdikləri müĢtərilər haqqında 

bilərəkdən və ya bilməyərəkdən kifayət qədər məlumat əldə etməmələridir.YaranmıĢ durumun 

səbəblərini araĢdırılarkən bəlli olur ki, bizim banklar müĢtəriləri seçərkən heç onların barəsində ən adi 

informasiyaları da əldə etmək istəməyiblər.MüĢtəri cəlb edərkən bir qayda olaraq kəmiyyət 

göstəricilərinə üstünlük verilib, keyfiyyət göstəricilərinin olduğu isə tamamilə unudulubdur. Belə 

―müĢtəri seçiminin‖ nəticələri göz qabağındadır.Bu da bankların klassik marketinq strategiyasının 

prinsiplərindən istifadəyə üstünlük verməsini göstərir.Banklar yalnız satıĢı düĢünüb addım atırdılar. 

Nümunə kimi bunu göstərmək olar ki, banklar reklamlarda kreditin effektiv faizini göstərirdilər. Tutaq ki 

kredit 38-40% idisə, onlar 18-20% göstərirdilər. MüĢtərilər də faizin az olduğunu görüb, banklara üz 

tuturdular.Bu da yanlıĢ informasiyalaĢdırmanın mümkün mənfi cəhətlərindən biridir. 

Problemli kreditlərin yaranma səbəblərindən biri də dolların qiymətinin qalxması oldu. Məsələn 

vətəndaĢ 1000 dollar yəni 800 manat kredit götürmüĢdüsə, devalvasiyadan sonra bu qiymət 1700 manata 

qədər gəlib çıxdı. Əlbəttə ki, belə vəziyyətdə də vətəndaĢ borcu qaytarmaqda çətinliklərlə üzləĢir. Digər 

bir səbəb illik 7 %-lə əmanət cəlb edən bankların gündəlik tələbat kreditlərini 30%-ə qədər 

yüksəltməsidir. Banklar real sektora deyil, daha çox istehlak kreditlərinə üstünlük verirlər. 

Bu kimi problemlərin aradan qaldırılması üçün nə etməliyik? Bir sıra ölkələrdə problemli kreditlər 

məsələsini yoluna qoymaq, bununla həm borcluları, həm də bankları xilas etmək üçün dövlət problemli 

kredit portfelini banklardan satın alır. Daha sonra borcluya krediti ödəmək üçün daha sadə üsular təklif 

edir. Sabiq maliyyə naziri hesab edir ki, Azərbaycanda bu yol da sınana bilər.Ekspertlərin fikrincə 

Mərkəzi bank mərkəzləĢdirilmiĢ kredit təklif etməklə faiz dərəcələrinin tənzimlənməsinə nail ola 

bilər.Ġstehlak kreditləri üzrə faizlər də aĢağı salınmalıdır. Daha məqsədəuyğundur ki, banklar tərəfindən 

problemi kreditlərin strukturu araĢdırılsın.Həmin struktura uyğun olaraq da, xüsusən əvvəlki dövrlərdə 

krediti qaytaran vətəndaĢlara güzəĢtlərin tətbiq edilməsi həyata keçirilsin. Banklar tərəfindən xüsusən 

xarici valyutada verilən kreditlərə güzəĢtlərin tətbiq edilməsi problemli kreditləri azalmasına gətirib 

çıxara bilər. 
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Qədim tarixə malik olan Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın inkiĢafında neft resurslarından 

istifadənin artması, bu sahəyə investisiya qoyuluĢlarının sürətlənməsi sahələrarası tarazlığın neft 

sektorunun xeyrinə dəyiĢməsinə səbəb olmuĢdur. Xüsusilə ittifaq dövründə Azərbaycan neftinin 

istifadəsi daha da intensivləĢmiĢ, neft sənayesi üzrə fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı daha da 

artmıĢdır. Müstəqilliyin ilk dövrlərində ölkəyə xarici investisiyaların, xarici valyutaların daxil 

olmasında əhəmiyyətli sahə kimi neft sektoru fərqlənmiĢdir. Lakin uzun bir dövr ərzində öz rolunu 

artıran neft sektoru ölkə iqtisadiyyatının əsasını təĢkil etməklə müəyyən mənada milli iqtisadiyyatı 

özündən asılı hala salmıĢdır. SSRĠ-nin dağılmasından sonra iqtisadiyyatın digər sahələrində təĢkilati-

idarəetmə, maliyyə, struktur və bazar problemlərinin dərinləĢməsi qeyri-neft sektorunun tənəzzülünə 

səbəb olmuĢdur ki, müasir dövrdə bu problemlərin iqtisadiyyatın bir sıra sahələrində bu gün də öz 

həllini tam Ģəkildə tapmamıĢdır. Azərbaycanın xarici ticarət strukturu, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 

strukturu və iqtisadiyyatın sahə strukturuna dair göstəricilər iqtisadiyyatın sahələrarası balansında 

qeyri-tarazlıq səviyyəsinin yüksək olduğunu deməyə əsas verir. Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın 

sürətləndiyi son illərdə dünya bazarlarında baĢ verən proseslərdən milli iqtisadiyyatın üzləĢdiyi risklər 

bir daha sübut etdi ki, iqtisadiyyatda hərtərəfli inkiĢafa nail olmayan dövlətlər ciddi böhranlarla üzləĢə 

bilər. Xüsusilə dünya bazarında neft qiymətlərinin kəskin dəyiĢikliyinin Azərbaycanda iqtisadiyyatın 

maliyyə sektoruna və digər sahələrə göstərdiyi ciddi təsirlər bir daha sübut etdi ki, resursyönümlü 

iqtisadiyyatdan emalyönümlü və hərtərəfli inkiĢaf etmiĢ iqtisadiyyata keçmək artıq zərurətə 

çevrilmiĢdir. Ölkə iqtisadiyyatının mövcud potensiala uyğun hərtərəfli inkiĢafının təmin edilməməsi 

milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından da bir sıra mənfi situasiyanı ortaya çıxara 

bilər: 

- ölkə daxilindəki geniĢ təkrar istehsal prosesinin lazımi səviyyədə olmaması və bunun nəticəsi 

olaraq ölkənin zəruri daxili tələbatının böyük hissəsinin xarici istehsalın nəticələri hesabına 

ödənilməsi; 

- ölkədə əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsinin aĢağı enməsi, iĢsizlər ordusunun və yoxsulların 

yaranamsı; 

- ölkənin xarici ticarət dövriyyəsindəki balansın pozulması, idxal üçün geniĢ imkanların 

yaranması; 

- yoxsulluğun və dövlət nəzarətinin zəifləməsi nəticəsində iqtisadi cinayətkarlığın ümumi 

tendensiyaya çevrilməsi; 

- iqtisadiyyatın strukturlararası tarazlığının pozulması, ölkə iqtisadiyyatının birtərəfli inkiĢafı; 

- investisiya siyasətinin müəyyən tələblərə cavab verməməsi, ölkə iqtisadiyyatına xarici 

investorların nəzarətinin limitləri aĢması; 

- hökumətin pul-kredit, yəni monetar siyasətinin qeyri-mükəmməlliyi və bunun təbii nəticəsi 

olaraq normadan artıq inflyasiya təhlükəsinin yaranması; 

- monetar siyasətinin qeyri-qənaətbəxĢliyi nəticəsində maliyyə piramidalarının fəaliyəti üçün 

geniĢ imkanların açılması və s. 

Ölkəmizdə son illərdə aparılan sosial-iqtisadi siyasətdə, reallaĢdırılan iqtisadi strategiyalarda 

qeyri-neft sektorunun inkiĢafına dəstəyin artması müĢahidə edilməkdədir. Qeyri-neft sektorunun 

inkiĢafı həm qeyri-neft sektorunun, həm də regionların sosial-iqtisadi inkiafı üzrə qəbul edilmiĢ 

proqramlar, strateji yol xəritələri və digər tədbirlər çərçivəsində reallaĢdırılır. Qeyri-neft sektorunda 

müĢahidə edilən proseslərə çevik adaptasiya, habelə postneft iqtisadi inkiĢaf modelinin dəstəklənməsi 

üçün sənayenin qarĢısında duran yeni çağırıĢlar və imkanların tətbiq ediləməsi üçün Prezident Ġlham 

Əliyevin 2016-cı il 6 dekabr tarixli fərmanı ilə Strateji Yol Xəritəsi təsdiq edilmiĢdir . Strateji yol 

xəritələri 2016-2020-ci illər üçün iqtisadi inkiĢaf strategiyasını və tədbirlər planını, 2025-ci ilədək olan 

dövr üçün uzunmüddətli baxıĢı və 2025-ci ildən sonrakı dövrə hədəf baxıĢı özündə ehtiva edir. Bu 

strateji yol xəritələri Azərbaycanın gələcək inkiĢaf perspektivlərini dərin elmi əsaslarla 
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müəyyənləĢdirən konseptual əhəmiyyətli sənəddir. Təsdiq edilmiĢ xəritədə bütövlükdə milli 

iqtisadiyyat və 11 sektor üzrə yaxın orta və uzunmüddətli perspektivlər öz əksini tapmıĢdır. Strateji 

Yol Xəritəsinin icrası nəticəsində sənayenin strukturu təkmilləĢdiriləcək, qeyri-neft sənayesi iqtisadi 

artımın əsas hərəkətverici qüvvələrindən birinə çevriləcək, ağır sənaye və maĢınqayırmanın sənayedə 

və məĢğulluqda payı artacaq, ümumi iqtisadi potensial 2020-ci ildən sonrakı dövr üçün nəzərdə 

tutulmuĢ məqsədlərin reallaĢdırılması üçün hazır vəziyyətə gətiriləcək, yəni mövcud resurslardan 

optimal istifadəyə, habelə müəssisələrdə səmərəli istehsal metodlarının tətbiqinə baĢlanacaq (9). 

Azərbaycanda qeyri-neft sektoru üzrə prioritet sahələr əsasən ölkənin daxili potensialı hərtərəfli 

nəzərə alınmaqla müəyyən edilmiĢdir. Hazırda bu sahələr arasında aqrar sahə, turizm sahəsi yüngül və 

yeyinti sənayesinin bir sıra istiqamətləri daha çox diqqəti cəb edir. Xüsusilə 2003-cü ildən sonrakı 

dövrdə regionların sosial-iqtisadi inkiĢaf proqramlarında regional sahibkarlığın inkiĢafı istiqamətində 

həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində bu sahələr üzrə təsərrüfatların fəaliyyətində canlanma müĢahidə 

edilmiĢdir. Dövlətin qeyri-neft sektorunun inkiĢafına dəstəyi ilkin mərhələdə infrastruktur 

problemlərinin həlli, maliyyə dəstəyinin verilməsi, vergi və faiz güzəĢtlərinin tətbiqi ilə müĢahidə 

edilmiĢir. Həmçinin qeyri-neft sektorunda strateji əhəmiyyəti ilə seçilən aqrar sahənin inkiĢafına 

yardım məqsədilə lizinq fəaliyyəti geniĢləndirilmiĢ, müasir texnika və avadanlıqların, məhsuldar bitki 

növlərinin və heyvan sortlarının, gübrələrin idxalında gömrük rüsumlarının ödnilməsi ilə bağlı 

güzəĢtlər tətbiq edilmiĢdir. Aqrar sahədə məhsuldarlığın artırılması üçün son dövrlərdə ən mühüm 

addım kimi ölkənin bir sıra regionlarında aqroparkların və aqrar emal müəssisələrinin yaradılmasını 

qeyd etmək lazımdır. 

Sosial-iqtisadi inkiĢafa təsirinin yüksək olması baxımından turizmin inkiĢafı diqqət mərkəzində 

olmuĢ, turizmin sənayesinin inkiĢafına dair strateji yol xəritəsi təsdiqlənərək icra edilməyə 

baĢlanıĢlmıĢdır. Turizmin inkiĢafında vacib rola malik olan nəqliyyat və xidmət infrastrukturunun 

yaxĢılaĢdırılması üçün böyük miqdarda investisiya qoyuluĢları həyata keçirilmiĢdir. 

Son illərdə dünya neft bazarında yaĢanan dalğalanmalar qeyri-neft sektoruna diqqəti daha da 

artırmıĢdır. Prezident Ġlham Əliyevin çıxıĢlarında qeyri-neft sektorunun inkiĢafı ilə bağlı xüsusi 

vurğulanan əsas məqamlardan biri ölkənin idxalında xüsusi çəkisi yüksək olan və yerli istehsalı 

mümkün olan məhsulların ölkə daxilində istehsalının təĢkil olunması, həmçinin yerli istehsalın 

rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması üçün innovasiyaların tətbiqinin geniĢləndirilməsidir. Müasir 

tələblərə cavab verən aqroparkların, sənaye parklarının və texnoparkların istifadəyə verilməsi qeyri-

neft sektorunun inkiĢafında dövlət siyasətinin strateji istiqamətini təĢkil edir. 

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. 

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. 

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. 

Azərbaycanda qeyri-neft sənayesi iqtisadi inkiĢaf strategiyasının əsas hədəflərindəndir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 21 dekabr tarixli 548 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmıĢ 
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Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 17 müəssisə rezident olaraq qeydiyyatdan keçmiĢdir. Artıq 7 

müəssisə fəaliyyətə baĢlamıĢ və daha 7 müəssisənin yaxın zamanlarda fəaliyyətə baĢlaması 

planlaĢdırılır. 

Neftçala Sənaye Məhəlləsində 8 müəssisə və 1 kiçik sahibkarlıq emalatxanası fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev və Ġran Ġslam Respublikasının Prezidenti 

cənab Həsən Ruhaninin iĢtirakı ilə 2018-ci il martın 29-da keçirilmiĢ Azərbaycan-Ġran biznes forumu 

çərçivəsində Neftçala Sənaye Məhəlləsində ―AzərmaĢ‖ ASC və ―Ġran Khodro‖ Ģirkətlərinin birgə 

yaratdığı ―Khazar‖ Avtomobil Zavodu açılmıĢdır. Zavodda Ġran Ġslam Respublikası, həmçinin 

Almaniya, Ġtaliya, Belçika kimi aparıcı Avropa ölkələrinin müasir texnologiya, avadanlıq və 

mexanizmləri əsasında ―SKD 0‖ (qaynaq və rəngləmə iĢləri istisna olmaqla avtomobillərin bir ölkə 

ərazisində ayrı-ayrı hissələrdən yığılaraq tam istehsalı) prinsipi ilə müxtəlif modellərdən olan 

avtomobillər istehsal edilir. Zavodda istehsal edilən avtomobillər AVRO-5 və qəbul edilmiĢ 

beynəlxalq təhlükəsizlik standartlarına tam cavab verir. Masallı Sənaye Məhəlləsində tikinti iĢləri baĢa 

çatdırılmıĢ, Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində tikinti iĢlərinə baĢlanılmıĢ, Sabirabad Sənaye 

Məhəlləsinin tikinti iĢlərinin aparılması məqsədilə qanunvericiliyin tələbinə uyğun seçilmiĢ layihə 

təĢkilatı tərəfindən layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması tamamlanmaq üzrədir. 

Ölkədə iqtisadi fəallığın artırılması, ixracyönümlü məhsulların istehsalının dəstəklənməsi, 

investisiyaların cəlb edilməsinin stimullaĢdırılması məqsədilə 2018-ci ilin 1-ci yarımili üzrə 44 

sahibkarlıq subyektinə 55 investisiya təĢviqi sənədi təqdim olunmuĢdur. Ġnvestisiya təĢviqi sənədini 

almıĢ hüquqi Ģəxslərə və fərdi sahibkarlara texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı 

üçün 109 milyon ABġ dolları dəyərində 451 təsdiqedici sənəd verilmiĢ və sahibkarlar tərəfindən 28 

milyon ABġ dolları güzəĢt əldə edilmiĢdir. Bu layihələrin reallaĢması nəticəsində yerli istehsala 479.8 

milyon manat investisiyanın yatırılması və 3566 yeni iĢ yeri açılması nəzərdə tutulmuĢdur. 

2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında Təmizləyici Qurğular 

Kompleksi, Bakı Ģəhərində Yüksəkgərginlikli avadanlıqlar zavodu, 110/35/10 kilovoltluq ―Yasamal-

1‖ və ―Qobu‖, 35/10-6 kilovoltluq 120 saylı elektrik yarımstansiyaları, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 

Limanı Kompleksi, Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin yeni binası, Mingəçevir 

Ģəhərində Mingəçevir Sənaye Parkında ―Mingəçevir Tekstil‖ MMC-nin iplik istehsalı üzrə iki 

müəssisəsi, Goranboy rayonunda ―Region Aqropark‖, ġəmkir-Samux-Goranboy magistral suvarma 

kanalının ikinci növbəsi, 110/35/10 kilovoltluq ―Dəliməmmədli‖ elektrik yarımstansiyası, 

Dəliməmmədli-QuĢçular-Fəxralı-Qurbanzadə-Alpout avtomobil yolu,Xaçmaz rayonunda ―Azərxalça‖ 

ASC-nin Xaçmaz filialı, Neftçala rayonunda Neftçala Sənaye Məhəlləsində ―Xəzər‖ avtomobil 

zavodu və s. obyektlər istifadəyə verilmiĢdir. 

2018-ci il iyul ayının 1-nə ölkədə ümumi sahəsi 1,3 min hektar olan 2907 istixana fəaliyyət 

göstərmiĢdir. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə istixanaların ümumi sayında 4,2 faiz, onların 

sahəsində isə 6,8 faiz artım olmuĢdur. Bu həmçinin istehsal olunmuĢ bitkiçilik məhsullarının 

miqdarında da əks etdirmiĢdir. Ġqtisadiyyatın aparıcı sahələrindən olan aqrar sektorun innovativ 

inkiĢafını təmin etmək məqsədilə aqroparkların yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Artıq 

Xaçmaz, ġəmkir, Cəlilabad və Goranboy rayonlarında aqroparklarda 1-ci mərhələ üzrə iĢlər baĢa 

çatdırılmıĢdır. Bundan baĢqa, ümumi dəyəri 1 milyard manatdan çox olan 30 rayon üzrə 192 min 

hektar ərazidə 45 aqroparkın yaradılması üzrə iĢlər sürətlə davam etdirilmiĢdir. Aqroparklarda zəruri 

infrastrukturun yaradılmasına 207 milyon manat dövlət əsaslı vəsait qoyulmuĢ, 111 milyon manat 

dövlətin güzəĢtli krediti, dəyəri 564 milyon manat olan 25 layihəyə investisiya təĢviqi sənədi 

verilmiĢdir. 

2018-ci ilin 6 ayı ərzində layihələrin ümumi dəyəri 468 milyon manat olan 611 sahibkara geri 

qaytarılan vəsaitlər hesabına 100 milyon manat (o cümlədən, 560 kiçik həcmli layihəyə 6.4 milyon 

manat) güzəĢtli kredit verilmiĢdir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1.6 dəfə 
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çoxdur.  Bu kreditlər hesabına ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3 dəfə çox olmaqla 7 mindən 

çox yeni iĢ yerinin açılması imkanı yaranmıĢdır. Kreditlərin 72%-i regionların, 28%-i isə Bakı 

Ģəhərinin qəsəbələrinin, 68%-i aqrar sektorun, 32%-i müxtəlif sənaye və digər sahələrin payına düĢür. 

Yerli istehsalın qorunması, qeyri- neft ixracının artırılması və ixracın diversifikasiyasının təmin 

edilməsi məqsədi ilə 84 mal mövqeyi üzrə idxala iki il müddətinə spesifik rüsumlar tətbiq edilmiĢdir. 

Ġdxal gömrük rüsumlarında azpilləli sistemə keçid təmin edilmiĢdir. 3661 mal mövqeyi üzrə idxal 

rüsumları azaldılmıĢdır. 690 mal mövqeyi üzrə idxal rüsumları artırılmıĢdır. Artımın əsas səbəbi 

ölkədə istehsalı olan yerli malların xarici təsirlərdən qoruması məqsədilə edilmiĢdir. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin 

iqtisadi və sosial sahələrinin inkiĢafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 6331.7 milyon 

manat və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14.1 faiz az vəsait yönəldilmiĢdir. Bu azalma 

neft sektoruna yatırılmıĢ investisiyaların azalması ilə bağlı olmuĢ, qeyri-neft sektoruna yönəldilmiĢ 

vəsaitin həcmi isə 21.5 faiz, o cümlədən qeyri-neft sənayesinə qoyulmuĢ investisiyalar 72.8 faiz 

artmıĢdır. Ġstifadə olunmuĢ vəsaitin 4555.2 milyon manatı və ya 72.0 faizi məhsul istehsalı 

obyektlərinin, 1312.7 milyon manatı (20.7 faizi) xidmət sahələri üzrə obyektlərin, 463.8 milyon 

manatı (7.3 faizi) isə ümumi sahəsi 946.4 min kvadrat metr olan yaĢayıĢ evlərinin tikintisinə sərf 

olunmuĢdur. Ġqtisadiyyata bu dövrdə yönəldilən investisiyaların 49.8 faizi dövlət, 50.2 faizi qeyri-

dövlət sektorunun sərmayədarları tərəfindən qoyulmuĢdur. Əsas kapitala yönəldilmiĢ vəsaitlərin 72.9 

faizi tikinti-quraĢdırma iĢlərinə sərf edilmiĢdir. Daxili mənbələrdən əsas kapitala yönəldilmiĢ vəsaitin 

dəyəri ümumi sərmayənin 54.3 faizini təĢkil etmiĢdir. 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində 

iqtisadiyyatda əsas kapitala qoyulmuĢ cəmi investisiyaların 55.4%-i və ya 3505.0 milyon manatı qeyri-

neft sektoruna yönləndirilmiĢdir. Əsas kapitala qoyulmuĢ investisiyaların 11.7%-i, qeyri-neft 

sektoruna yönləndirilən investisiyaların isə 21.1%-i və ya 739.7 milyon manatı qeyri-neft sənayesi 

bölməsinin inkiĢafında istifadə edilmiĢdir (10). 
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MÜASĠR DÖVRDƏ MĠLLĠ ĠQTĠSADĠYYATIN ĠNKġAFININ DÖVLƏT 

TƏNZĠMLƏNMƏSĠNĠN  ELMĠ –NƏZƏRĠ ƏSASLARI 

Məqalədə bazar iqtisadiyyatı  sistemində iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsindən bəhs olunur. 

Məqalədə həmçinin klassik nəzəriyyələrlə Keynsçilərin  fikirlərinin müqayisəsini  və iqtisadiyyata 

dövlət tənzimlənməsini zəruri edən  amilləri əks etdirən cədvəl verilmişdir , iqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsinin obyektləri, subyektləri haqqında açıqlama verilmiş,formalarından  

danışılmışdır.Məqalədə dövlətin  iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimal və maksimal səviyyəsindən 

,milli iqtisadiyyatdan, qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi haqqında fikirlər də əks olunur. 

Açar sözlər:  milli iqtisadiyyat,  dövlət tənzimlənməsi, maksimal hədd, minimal hədd, səmərəli 

dövlət siyasəti, iqtisadi artım . 
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

В СОВРЕМЕННЫЕ СРОКИОСНОВНОЙ НАУЧНЫЙ ФОН 

В статье рассматривается государственное регулирование экономики в системе рыноч-

ной экономики. В статье также изложены факторы, которые заставляют сопоставлять 

взгляды кейнсианцев с классическими теориями и государственным регулированием экономи-

ки, объектами государственного регулирования экономики, предметом раскрытия, форма-

ми, обсуждаемыми в статье. В статье обсуждается минимальный и максимальный уровень 

государственного вмешательства в экономику, национальную экономику, отражается. 

Ключевые слова: национальная экономика, государственное регулирование, 

максимальный лимит, минимальный лимит, эффективная государственная политика, 

экономический рост. 
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STATE OF NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT IN MODERN  

TERMBASIC SCIENTIFIC BACKGROUND 

The article deals with the state regulation of the economy in the market economy system. The ar-

ticle also outlines the factors that make it necessary to compare the views of Keynesian with classi-

cal theories and state regulation of the economy, the objects of state regulation of the economy, the 

subject of the disclosure, the forms discussed in the article. The article discusses the minimal and 

maximal level of state intervention in the economy, national economy, is reflected. 

Key words: national economy, state regulation, maximum limit, minimal limit, effective state 

policy, economic growth. 

 

Məlumdur ki, dünya ölkələrinin hər birinin özünəməxsus tarixi , iqtisadi inkĢafı, təbii sərvətləri,  

iqlim Ģəraiti,  əhalinin tərkib müxtəlifliyi,  milli adət-ənənəsi,  psixoloji sosial xüsusiyyətləri və s. 

vardır.  Buna görə də onlarda milli iqtisadiyyatın inkĢaf istiqamətləri haqqında  vahid qayda, 

metodika vermək mürəkkəbdir.                                                             Milli 

iqtisadiyyat iqtisadiyyatın məkanca  milli zəmində özünəməxsus təĢkili formasıdır. Azərbaycan  
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Respublikası 18 oktyabr 1991-ci ildə öz suverenliyini bərpa edərək ,  bazar münasibətləri yolunu 

iqtisadi inkĢafında əsas götürmüĢdür. Bütün ölkələr kimi Azərbaycan da öz milli iqtisadiyyatını 

dəyanətli  inkĢafını formalaĢdırmağa çalıĢır. Azərbaycanın milli iqtisadiyyatı sivil dəyərlərə 

əsaslanaraq  ədalətli sosial cəmiyyətin yaradılmasına  istiqamətlənmiĢdir . 

Əsası Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuĢ, uzunmüddətli 

dövr üçün düĢünülmüĢ iqtisadi siyasət ölkədə makroiqtisadi sabitlik və dinamik iqtisadi inkiĢaf üçün 

əsaslı zəmin yaratmıĢdır. Nəticədə geniĢ sahibkarlar təbəqəsi formalaĢmıĢ, ölkənin sosial-iqtisadi 

inkiĢafında özəl sektorun rolu daha da artmıĢ və ümumdünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya 

sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə olunmuĢdur. 

Davamlı iqtisadi islahatlar çərçivəsində bu siyasət qlobal iqtisadi çağırıĢlara uyğun müasir 

konseptual yanaĢmalarla daha da təkmilləĢdirilmiĢ, strateji məqsədlərə uyğun sərbəst bazar 

münasibətlərinin və özünüinkiĢaf qabiliyyətinə malik sosialyönümlü, diversifikasiya olunmuĢ milli 

iqtisadiyyatın formalaĢdırılması təmin edilmiĢdir. 

Müasir milli iqtisadiyyatımızın inkĢafında iqtisadiyyatın dövlət tənzimləməsi  mühüm rol 

oynayır. 

Ġqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi tarixinə nəzər salsaq  görərik ki, indiyə qədər bu 

haqda bir çox  alimlər müxtəlif fikirlər irəli sürmüĢdülər 

Hələ bizim eradan əvvəl I\/  əsrdə yaĢamıĢ  yunan filosofu  Ərəstun iqtisadi məsələlərə diqqət 

yetirmiĢdir. Lakin həmin dövrdə iqtisadiyyatın tənzimlənməsi  anlayıĢı ola bilməzdi. Ġqtisadiyyatın 

tənzimlənməsi məsələsi müəyyən qədər təkmilləĢmiĢ dövlət quruluĢunun yaranması dövrünə təsadüf 

edir.Ġqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsi tarixi XI əsrdən baĢlayır.Ġqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsinin ilkin baĢlanğıcı ticarət balansı olsa da , son nəticə siyasətin ölkə daxilində 

aparılması əsas məsələdir. 

Ġqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin müasir dövrünə qədər bir  çox konsepsiyalar iĢlənib 

hazırlansa da müasir dövrdə Keyns nəzəriyyəsinin adı daha məqsədə uyğun hesab edilir. Belə ki, 

iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi  XX əsrin 30-60-cı illərində  Keyns dövrü kimin adlanır.C.M. Keyns 

(1886-1946)ingilis iqtisadçısı olub ,iqtisadiyyatın inkĢafında böyük rol oynamıĢdır. Onun əsas elmi 

iĢi ―MəĢğulluğun,faizin və pulun ümumi nəzəriyyəsi ― (1936) olmuĢdur. 

Kembric universitetinin professoru Keynsin tədqiqatının  əsas mahiyyəti iqtisadiyyata dövlətin 

ardıcıl müdaxiləsidir. 

Tədqiqatın əsas ilkin momenti iqtisadiyyatda məcmu tələbin  tənzimlənməsi sayılır.  Keyns və 

onun ardıcılları dövlət və bazarla tənzimlənən iqtisasdi sistemin nizamlı konsepsiyasını ―oyun 

qaydalarını‖ yaratmıĢlar. Bu sistemi bəzən Keynsin qarıĢıq sistemi adlandırırlar. 

Keyns bazar iqtisadiyyatında  ümumi tələbin tənzimlənməsi tezisini irəli sürmüĢdür və bunu  

iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin  baĢlanğıc nöqtösi kimi qəbul edir.Keyns öz Nəzəri 

müddəalarında əsasən  makro təhlilə;- milli gəlir, məĢğulluq,  tələb və təklif,investisiya  

kateqoriyalarına əsaslanır. 

Keynsçilər ümumi konsepsiyalar əsasında  qarıĢıq iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin  forma 

və metodlarını iĢləyib hazırlamıĢlar. Ġqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi  təcrübəsində daha çox 

qəbul edilən antiinhisar ( çox vaxt onu iqtisadi konyuktura  adlandırırlar.) və iqtisadi artım 

nəzəriyyəsi sayılır. 

Keynsçilər iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzim olunmasını qəbul edirlər. 

Ġqtisadiyyatın  inkĢafı və bazar münasibətlərinin  təĢəkkülü Ģəraitində  iqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsində  irəli sürülmüĢ ideyaların  qısa məğzini aĢağıdakı kimi  ifadə etmək olar. 

 

 

Klassiklər Keynsçilər 
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1.Bazar öz- özünü  avtomatik tənzimləmə  

mexanizminə malikdir kənar müdaxilə inkar 

edilir. 

1.Bazar iqtisadiyyatı daxilən dəyanətli 

deyildir. O tsiklik xarakterə malikdir. Bəzi 

qlobal məsələlərin həllinə dövlətin  

müdaxiləsi zəruridir. Lakin dövlət həddi 

ötməməlidir. 

2.Bazar münasibətləri tələb təklif əsasında 

tənzim olunur. 

2.Bazar münasibətləri tənzimlənərkən  

tələbin tənzimlənməsi əsas götürülməlidir. 

Çünki resurslar məhduddur. 

3.Ġnfliyasiya bazar  iqtisadiyyatının 

əlamətidir.(atributudur). 

3. Ġnfliyasiyanın normal həddi 

olmalıdır.Ġnfliysiyasız  bazar mümkün 

deyildir. 

4. Qiymətlər sərbəstdir. 4.Qiymət artımı müəyyən  hallarda 

istehsalın həcminə təsir göstərir. Bütün 

xidmət və sərvətlər  bazar iqtisadiyyatında 

tam  qiymətləndirilə bilməz. Məsələn 

,ictimai sərvət,ekologiya.Buna görə də 

dövlət müəyyən qiymətlərin 

tənzimlənməsində  içtirak etməlidir. 

5. ĠĢsizlik mövcuddur. 5. ĠĢsizliyin  normal səviyyəsi , həddi 

olmalıdır. 

6. Azad rəqabət,iqtisadi inkĢafın  

hərəkətverici qüvvəsidir. 

6.Rəqabəti nizamlamaq üçün anti –inhisar  

qanunlarının tələblərinə əməl olunmalıdır. 

 

Ġqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin 90 -cı illərdən baĢlayan yeni mərhələsini nəzərə alaraq 

qeyd etmək lzımdır ki, azad bazar iqtsadiyyatının inkĢafı  nə qədər özünü tənzimləmə mexanizminə 

malik olsa da ona dövlətin müdaxiləsi zəruridir. Lakin dövlət öz funksiyasının sərhəddini  

keçməmıəli, iqtisadiyyatda öz inkĢafını minimuma endirməlidir. 

Müəyyən dövr ərzində bazar sistemində mövcud olan vəziyyət  konyuktura 

adlanır.Ġqtisadiyyatda  konyukturanın iki növünü  ,ümumtəsərrüfat və əmtəə bazarlarını 

fərqləndirirlər.Ümumtəsərrüfat (ümumiqtisadi) konyuktura konkret dövr ərzində iqtisadiyyatda baĢ 

verən iqtisadi mühiti əks etdirir. 

Konyukturanın tənzimlənməsində vergi, kredit və xarici iqtisadi əlaqələr, dövlətin birbasa təsiri 

mexanizmlərindən istifadə olunur. 

Vergi tənzimlənməsinin mexanizmlərinə aiddir: vergidən azadetmə, vergi güzəstləri, vergi 

krediti, subsidiyalar, subvensiyalar,kredit güzəstləri və s. Xarici iqtisadi əlaqələrdə tənzimləmə 

vasitələrinə aiddir : ixracın stimullasdırılması, idxalın məhdudlasdırılması 

Dövlətin birbasa təsiri mexanizmlərinə aiddir: daimi tətbiq edilənlər (məsələn, antiinhisar 

tədbirləri), fövqəladə hallarda tətbiq olunanlar (məsələn, qiymətlərin dondurulması). 

 

Ġqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsini zəruri  edən amillər. 

Amillər qrupu Amillərin məzmunu 

1.   Ġqtisadiyyatın bazar 

sektorunun problemlərinin həlli 

ilə əlaqədar amillər. Bazar 

mexanizminin mənfi effektinin 

yumĢaldılması. 

1. Bazar proseslərinin kortəbiliyini məhdudlaĢdırmaq. 

2. Səmərəli məcmu tələbi təmin etmək. 

3. Rəqabəti təmin etmək. 

4. Dünya bazarında rəqabətin güclənməsi. 

2.  GeniĢ təkrar istehsalın 1. Təsərrüfat subyektləri üçün oyun qaydalarının 
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iqtisadi sabitliyinin təmin 

olunması. 

müəyyənləĢdirilməsi. 

2. Ġqtisadiyyatın antitsiklik inkiĢafının təmin edilməsi. 

3. Uzunmüddətli iqtisadi artımı və iĢgüzar fəallığı 

stimullaĢdırmaq. 

4. Makroiqtisadi tarazlığı qorumaq. 

5. Dövlət sektorunda səmərəli idarəetməni təĢkil etmək. 

6. Xüsusi kapital üçün azrentabelli olan sahələrdə dövlət 

investisiyasına olan ehtiyac. 

 

Yuхarıda göstərilən хüsusiyyətlər, bazarın mövcudluğunu Ģərtləndirən amillər, iqtisadiyyatın 

tənzimlənməsinin fоrmalarında nəzərə alınmalıdır. Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində tənzimlənmənin 

aĢağıdakı fоrmalarından istifadə оlunur. 

1. Dövlət sifariĢləri. 

2. Indеqativ planlaĢdırma. 

3. Stratеji planlaĢdırma. 

4. PrоqramlaĢdırma. 

5. PrоqnоzlaĢdırma. 

 

Bazarın ümumi funksiyaları və özünəməхsus хüsusiyyətlərinin yеrinə yеtirilməsi, nizamlı 

fəaliyyəti üçün dövlət tənzimlənməsinin müхtəlif fоrmaları tətbiq оluna bilər. Planlı təsərrüfat 

sistеmində iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin bir fоrması kimi dirеktiv planlaĢdırma tətbiq оlunurdu. 

Bu sistеm sabiq SSRI və оnun tərkibindəki bütün müttəfiq rеspublikalarda fəaliyyət göstərirdi.  

Müasir  Ģəraitdə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi  təkrar istehsal prosesinin tərkib hissəsi olmaqla 

, müxtəlif vəzifələri yerinə yetirir: 

a)iqtisadi artımı stimullaĢdırmaq; 

b)  məĢğulluğu tənzmləmək; 

c) ixracı dəstəkləmək 

ç) sahə və regional struktur  irəliləyiĢlərini maraqlandırmaq; 

d)  prioritet sahələri müəyyənləĢdirmək. 

Ġqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin  konkret istiqaməti hər hanbsı bir ölkədə  müəyyən 

dövrdə iqtisadi və sosial problemlərin  mürəkkəbliyi və xarakteri ilə  müəyyən olunur. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki,hər bir iqtisadi  sistemin normal fəaliyyətinin  təmin edilməsində 

dövlət həlledici rol oynayır.  Bütün iqtisadi sistemlərdə dövlət iqtisadiyyata müdaxilə edir və bu 

müdaxilə bazar konyukturasında  çatıĢmazlıqlara xidmət edir. Bu çatıĢmazlıqlara aĢağıdakıları aid 

edirlər. 

- Xarici effektlər probleminin bazar tərəfindən nəzərə alınması. 

- Ġctimai sərvətlərin, məhsulların istehsalında bazarın kifayət qədər  maraqlı olmaması. 

- Haqsız rəqabətin olması və inhisarlaĢma 

- ĠĢsizlik ,infliyasiya ,makroiqtisadi qeyri sabitlik. 

- Sosial ədalətlilik probleminə  bazarın biganə olması. 

- Bazar mexanizmləri vasitəsilə  fundamental elm və texnika  sahəsində kəskin irəliləyiĢlərin  

qeyri mümkünlüyü. 

- Ölkə regionlarının kəskin diferensiyasiyası 

- Dövlətlər arası  səviyyədə xarici ticarət əlaqələrinin  tarazlığını təmin etmək üçün  

iqtisadiyyatın tənzimlənməsi zəruriliyi və s. 

Bazar  iqtisadiyyatı özünütənzimləmə kimi fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq,bütün dünya 

ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki,hazırda milli iqtisadiyyatlar daha çox qarıĢıq bazar iqtisadiyyatı kimi  
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fəaliyyət  göstərir. Dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləməsi istiqamətində dövlət orqanları vasitəsilə 

iqtisadi obyekt və proseslərə , onlarda iĢtirak edənlərə təsir göstərməklə onların özünü təĢkil 

etməsini və idarə olunmasını təmin edir. Eyni zamanda dövlət və ictimai maraqların qorunmasını  

təmin etməyə çalıĢır. Ona görə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi geniĢ mənada iqtisadiyyatın 

proqnozlaĢdırılmasını, planlaĢdırılmasını, maliyyələĢdirilməsini, büdcə təminatını,vergi 

qoymanı,kreditləĢməni,inzibatçılığı .uçot və nəzarətetmə   və s.-nin prinsip və reallaĢma 

mexanizmini  özündə birləĢdirir. 

Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində dövlətin iqtisadiyyat tənzimləmə  obyektinə iqtisadi tsikllər, 

Ġqtisadiyyatın sahə , regional,  təkrar istehsal və sosial strukturu ,məĢğulluq və kadrların 

hazırlanması, əhalinin gəlirləri və həyat səviyyəsi, sosial və əmək münasibətləri , əhalinin müdafiəsi 

mexanizmi, pul dövriyyəsi qiymətlərin səviyyəsi və antiinfliyasiya prosesləri,investisiya aktivliyi, 

elmi- tədqiqat və təcrübə layihə iĢləri,rəqabət Ģəraiti və antiinhisar tədbirləri, tədiyyə balansı, ətraf 

mühit,xarici iqtisadi əlaqələr və s.aiddir. 

Dövltin iqtisadi tənzimləmə subyektlərinə 

- Iqtisadi maraqların daĢıyıcıları, yəni müəyyən qruplarda birləĢən əhali(tələbələr,sahibkarlar 

və s.) 

- Iqtisadi maraqları ifadə edənlər; bura  iqtisadi maraqların daĢıyıcılarının  fikir və tələblərini  

ifadə edən təĢkilatlar , qruplar aiddir. Məsələn ,Həmkarlar  Ġttifaqı ,Tələbə Gənclər TəĢkilatı və s. 

- Ġqtisadi maraqların icraçıları: bura dövlət orqanları,hakimiyyət institutları(nazirlklər 

,komitələr, idarələr,təĢkilatlar və s. aiddir). 

Ġqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi - bazar mexanizminin normal fəaliyyət göstərməsi, iqtisadi 

və sosial problemlərin  həlli məqsədilə dövlətin təsərrüfat subyektləri  fəaliyyətinə  və bazar 

konyukturuna  təsirinin forma və metodlarının cəmidir. 

Müasir dövrdə  iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi heç bir sivil ölkədə inkar edilmir. Dünya 

ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, dövlət və biznes  bir- birini tamamlayaraq inkĢaf edir. 

Ġqtisadi vəziyyətdən və əlaqələrindən asılı olaraq müxtəlif ölkələrdə dövlət tənzimlənməsinin 

formaları , metodları fərqlənirlər.Məsələn ,stabil inkĢaf edən ölkələrdə  bazar mühitinin 

formalaĢması, keçid dövrü yaĢayan ölkələrdə  bazar münasibətlərinin qurulması və s. 

Keçid dövrünü yaĢayan ölkələrdə dövlət tənzimlənməsinin rolu və təsir gücü yüksək olmalıdır. 

Bunun obyektiv səbəbləri də vardır. Belə ki, dövlət biznesin inkĢafını (xüsusilə də kiçik biznesi) 

dəstəkləməklə  yanaĢı ,onun fəaliyyətinə nəzarəti də həyata keçirməlidir. Bu məqsədlə həm  iqtisadi- 

inzibati qanunlardan , həm də hüquqi normativ aktlardan istifadə olunmalıdır. 

Ġqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin 2 əsas forması mövcuddur. 

1. BirbaĢa-dövlət mülkiyyətinin geniĢlənməsi,qanunvericilik və idarəĢilik vsitəsilə. 

2. Dolayı –iqtisadi tədbirlər əsasında investisiyaların stimullaĢdırılması,məĢğulluğun təmin 

olunması, antiinfliyasiya tədbirləri, Ġxrac və idxalın stimullaĢdırılması. 

Bazar iqtisadiyyatında  dövlət tənzimləmə  vasitələrinə üstünlük verərək  ölkənin sosial-          

iqtisadi  prosesləri proqnozlaĢdırılır, iqtisadiyyatın strukturunun  yenidən qurulmasını  həyata 

keçirir,özəlləĢdirmə yolu ilə  mülkiyyətin çoxnövlülüyünü  reallaĢdırır,  antiinhisar   tənzimləmə 

tədbirlərini təsdiq edir,əlveriĢli investisiya mühiti formalaĢdırır,elmi- texniki tərəqqinin 

nailiyyətlərinin reallaĢdırılmasını təmin edir, pul tənzimlənməsini həyata keçirir,  dövlətin maliyyə- 

vergi siyasəti reallaĢır,istehsal qüvvələrini yerləĢdirməyi təyin edir,əhalinin sosial  müdafiə 

təminatını həyata keçirir,dövlət satınalmalarını müəyyənləĢdirir,xarici iqtisadi dövriyyə 

istiqamətlərini  təyin edir,ətraf mühitin mühavizəsi  və resurslara qənaəti təmin edir və bütün bu 

proseslərin  həqiqi bazarını yaradaraq təkmilləĢdirir. 

Ġqtisadiyyatın  dövlət tənzimlənməsinin  iqtisadiyyata təsiri maksimal  və minimal səviyyə 

olaraq iki yerə ayrılır. 
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Minimal  müdaxilə həddi dedikdə dövlətin bu sahədə  həyata keçirdiyi  3 funksiya nəzərdə 

tutulur. 

1. Əhalini ictimai məhsullarla təmin  etmək. 

2. Ġqtisadiyyatı lazımi  pul kütləsi ilə təmin etmək. 

3. Xarici effektləri  tənzimləmək. 

- Maksimal  hədd dedikdə dövlətin həyata keçirdiyi  iqtisadi siyasətin  strukturunda  öz əksini 

tapır: pul kredit siyasəti,  struktur siyasət, sosial siyasət, regional siyasət,  xarici –iqtisadi siyasət  və 

s. aid edilə bilər. 

Dövlət tənzimlənməsinin əsas  funksiyaları  ümumi halda  istiqamətləndirici , koordinasiya 

edici, nəzarətedici , sosial və s. aid edilə bilər. 

Müasir mərhələnin  baĢlıca xüsusiyyəti‖sosial –dövlət‖ siyasətindən ―səmərəli- dövlət siyasətinə 

keçilməsidir. 

―Səmərəli – dövlət ―  dövlət siyasətinin  aĢağıdakı iki müddəası var. 

1. Dövlət, dövlət büdcəsinin kəsirli olmasına səbəb olan yersiz xərcləri azaltmaq məqsədilə  

yerinə yetirdiyi  vəzifələrin  dairəsini  əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaĢdırmalıdır. 

2. Pensiya təminatı , tibbi sığortalama , iĢsizliyə görə müavinətlər,  və digər sosial ödəniĢlər 

yalnız  dövlət büdcəsi vəsaiti  hesabına ödənilməli, bu xərclər bütün subyektlər arasında  bərabər 

bölünməlidir. 

Beləliklə  dövlət iqtisadi artımı  təmin etməklə  kifayətlənməməli , həm də bazar  

iqtisadiyyatının  tərəfdaĢı , köməkçisi olmalıdır. 

XX əsrin  80-90-cı illərində inkĢaf  etmiĢ kapitalist ölkələrinin  əksəriyyətinin  apardıqları  

siyasətin əsas  məzmunu  məhz bundan ibarət olmuĢdur. 

Qərb alimləri belə hesab edir ki, SSRĠ-də  və Ģərqi Avropa ölkələrində  inzibati - amirlik 

sisteminin  dağılması  dövlətin sosial- problemlərin həllinə  daha çox  xərc ayırması ,iqtisadi 

səmərəliliyin  azalmasına,  iqtisadiyyatın durğunluq halının inkĢafına gətirib çıxarması hallarının 

bariz nümunəsidir. 

Müasir dövrdə  Cənub – ġərqi Asiya  ölkəlrinin iqtisadiyyatının  inkĢafını , ― Ġqtisadi  möcüzə ― 

adlandırırlar. 

Keçən əsrin  70- 80-cı illərində bu ölkələrdə dövlət  fəal sosial siyasət yeritməmiĢdir,lakin  bu 

ölkələr  çox qısa zamanda  heyrətamiz  müsbət iqtisadi göstəricilərə nail olmuĢdur. 

Müasir  dövrdə  mütəxəssislər  Cənub – ġərqi  Asiya ölkələrinin  təcrübəsini  əsas götürərək  

belə hesab edirlər ki,dövlət sosial sferanın  inkĢaf etdirilməsi üçün  məsuliyyəti öz üzərinə 

götürməməlidir.O,sosial xərcləri ixtisar etməli və bunun nəticəsində sərbəstləĢən vəsaiti  iqtisadi  

fəaliyyətin stimullaĢdırılmasına yönəltməlidir. Yəni  dövlət siyasətinin  əsas məqsədi  iqtisadi 

artımın təmin edilməsi olmalıdır. Ġqtisadi artıma nail olduqdan sonra  sosial problemlər haqqında 

düĢünmək və onları həll etmək olar. 

Azərbayсan dövlətinin uzunmüddətli sosial-iqtisadi siyasətinin məqsədi əhalinin həyat 

səviyyəsini tədriclə yüksəltməkdən, sosial bərabərsizliyi azaltmaqdan, ölkənin müstəqilliyini və 

mədəni dəyərlərini qoruyub saxlamaqdan, dünya birliyində onun özünün layiqli yerini tutması üçün 

tədbirlər görməkdən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektorunun davamlı və 

rəqabətqabiliyyətli inkiĢafı dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətidir. 

Siyasətin məqsədi dövlətin fəaliyyətinin əsasında duran vəzifələrə, iqtisadi subyektlərin və 

ictimai təĢkilatların mənafelərinə, hər bir adamın gündəlik arzularına uyğun gəlməlidir. 

Cəmiyyətimizdə Azərbayjan xalqının ənənələrinə və müasir dövrün tələblərinə cavab verən 

sərbəstlik, məsuliy-yət, inam kimi dəyərlər sistemi yeniləĢdirilməli, dövlətlə vətəndaĢlar, bizneslə 

vətəndaĢlar, hakimiyyətlə biznes arasında etibarlı və qarĢılıqlı münasibətlər formalaĢdırılmalıdır.                                                                                                                           

Bunlara uyğun olaraq ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafının tənzimlənməsinin təmin edilməsi üçün 

http://azkurs.org/seadet-davud-qizi-memmedova.html
http://azkurs.org/seadet-davud-qizi-memmedova.html
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dövlətin funksiyalarının prioritetləri müəyyənləĢdirilməlidir. 

Ölkəmizdə bazar münasibətlərinə keçid Ģəraitində qarĢıda duran ən mühüm vəzifə 

səmərəli fəaliyyət göstərən bacarıqlı mülkiyətçilərin formalaĢdırılmasından ibarətdir. Bu, indi də 

prioritet sahə olaraq qalır. Bu isə o deməkdir ki, mülkiyyətin strukturu, özəlləĢdirmə, inhisarçılığın 

aradan qaldırılması tənzimləmə obyektləri kimi daim dövlətin diqqət mərkəzində olmalıdır.  

Dövlət tənzimləməsinin subyektlərinə qanunverici, icraedici hakimiyyət, habelə məhkəmə 

orqanları daxildir. Bu, ölkəmizdə Milli Məclisdən, hökumətdən, (Nazirlər Kabineti), Azərbayjan 

Respublikasının Prezidentindən,  Konstitusiya məhkəməsindən,    habelə regional hakimiyyət 

orqanlarından ibarətdir. 

Ġnteqrasiya prosesi ilə müĢayət olunan açıq milli iqtisadiyyatımız  müxtəlif dövlətlərlə öz 

aralarında  istehsal resurslarını sərbəst  hərəkət etdirərək  sürətli inkĢaf yoluna qədəm qoymuĢdur. 

Beləliklə ölkəmizin də iqtisadi sosial  və siyasi dəyiĢikliklər baĢ verdiyi  dövründə dövlətin rolu 

xüsusilə böyükdür.  Dövlətimiz müasir dövrdə  milli iqtisadiyyatımızın  inkĢafı ilə bağlı əzəmətli, 

geniĢ miqyaslı,  və məsuliyyətli iĢləri yerinə yetirir.  Bu sahədə qlobal dünya ölkələrinin təcrübəsinə 

əsaslanaraq  onun müsbət və mənfi tərəflərini  ayırmağı məqsədəuyğun hesab edir. Odur ki , 

Azərbaycan öz iqtisadiyyatını malik olduğu imkanlara uyğun  inkĢaf etdirir, dünya birliyində layiqlə 

yer tutur, xalqın həyat səviyyəsinin  yüksəldilməsi sahəsində  böyük və uğurlu nəaliyyətlər qazanır. 
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TURĠZMĠN DÜNYA VƏ AZƏRBAYCAN ĠQTĠSADIYYATINA TƏSĠRĠ:  

ÜDM VƏ MƏġĞULĠYYƏT SƏVĠYYƏSĠ 

Bu gün, turizm ən çox inkişaf etmiş sahələrdən biridir və bir çox ölkələrin iqtisadi rifahının 

yüksəlişində mühüm rol oynamaqdadır. Məqalədə əsas olaraq turizmin dünya iqtisadiyatında 

göstərdiyi qatqılar, yəni bu sahənin 2018-ci il üçün ÜDM və Məşğuliyyət səviyyəsinə düşən payı 

təhlil olunacaq. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasında bu sahənin inkişafına yönəldilmiş 

gələcək tədbirlərdən ətraflı əhatə olunacaq. 
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ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА ЭКОНОМИКУ МИРА И АЗЕРБАЙДЖАНА: 

ВВП И ЗАНЯТОСТЬ 

Сегодня туризм является одним из наиболее развитых секторов и играет важную роль в 

экономическом благосостоянии нескольких стран. Кроме того, статья будет посвящена 

экономическому развитию мира, а именно доле этого сектора в ВВП и занятости в 2018 го-

ду. В то же время Республика Азербайджан будет подробно освещена. 
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IMPACT OF TOURISM ON THE ECONOMY OF WORLD AND AZERBAIJAN:  

GDP AND EMPLOYMENT 

Today, tourism is one of the most developed sectors and plays an important role in the rise of 

economic well-being of several countries. Furthermore, the article will focus on the contributions of 

the tourism in the world economy, namely, the share of this sector on the GDP and Employment ac-

counted for 2018. At the same time, the future activities aimed at the development of this sphere in 

the Republic of Azerbaijan will be covered in detail. 

Keywords: economy, sectors, GDP, employment level, economic well-being, Strategic Road 
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Hal-hazırda, turizm dünyanın ən böyük, vacib və ən sürətli inkiĢaf edən iqtisadi sektorlardan 

biridir. Bu sahədən əldə olunan gəlirlər miqdarına görə avtomobil və neft ixracatı sənayesindən geri 
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qalır və hətta rəqabət aparmaqdadır. Bir sıra ölkələr üçün turizm regional inkiĢaflarında mühüm 

əhəmiyyət kəsb edərək, yeni iqtisadi fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində təkan yaratmaqdadır. 

Turizmin əsas rollarından biri odur ki, ölkənlərin bir çoxunun büdcəsinin formalaşmasında və 

artımında, həmçinin ticarət balansında stabillik yaradır. Baxmayaraq ki turizm ölkənin ödəniĢ 

balansına, məĢğulluq səviyyəsinə, ümumi gəlirə və istehsalatına müsbət iqtisadi təsir göstərir, 

ekoloji səbəblərdən ətraf mühitə də mənfi təsir göstərməkdədir. PlanlaĢdırılmadan və müĢahidə 

edilmədən turizm artımı bu sektorun inkiĢafı üçün təhlükə yarada bilər və ətraf mühitin belə bir 

Ģəkildə pisləĢməsinə yol göstərə bilər. Bu səbəbdən gələcəkdə turizmin sürətli Ģəkildə artımına və 

iqtisadi inkiĢafına nail olmaq üçün ətraf mühit turizmin əsas mənbələrindən biri olaraq hesab 

olunmalı və qorunmalıdır. 

Dünyada ən çox turist göndərmə sayına görə əsas olaraq Amerika BirləĢmiĢ ġtatları, Almaniya, 

və Böyük Britaniya ölkələri qeyd olunur. Çox sayda turist qəbul etməyinə görə isə Ġspaniya, Fransa, 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatları və Ġtaliya digər ölkələrdən fərqlənməkdədir. Dünya Səyahət və Turizm 

TəĢkilatınn göstərdiyi məlumata görə, 2017-ci il ərzində Səyahət və Turizm sektoru ümumi ÜDM-in 

10,4 %-ni təĢkil etməkdədir və bununla yamnaĢı, ümumi məĢğulluq səviyyəsinin 9,9 %-i, 313 

milyon iĢ yerinin payı Turizm sektoruna məxsusdur (Mənbə 4). DTT-nin 2018 Ġllik Ġqtisadi 

Hesabatlarına hal-hazırda 185-ə yaxın ölkə və dünyanın 25 regionu daxil olmaqdadırç hansı ki, bu 

hesabatlar lazımi melumatlar verməklə 2017-ci il ərzində Turizm potensialı ilə bağlı olaraq 10 illik 

proqnozlar əldə etmək olar. 

2017-ci il ÜDM-in 10 il ərzində istehlakçıların xərcləmə sayına görə ən yüksək artımı olan 

illərdən biri olaraq hesab olunur. Bu qlobal artımda Turizm sektorunun böyük bir olu olduğunu 

nəzərə alaraq, bu sahənin 2017-ci il ərzində 4.6 % artdığını müĢahidə etmək olar (Mənbə 4). Son 

illərdə, ən güclü turizm potensialının Asiya ölkələrində olduğu müĢahidə olunmuĢdur. Asiya 

ölkələrindən baĢqa olaraq 2017-ci il ərzində Tunis, Türkiyə və Misir kimi ölkərlərdə də turizm 

yüksək performans göstərmiĢdir, baxmayaraq ki, bu ölkələr terrorist hərəkatları ölkənin 

iqtisadiyatına xeyli ziyan vurmuĢdur. 

2017-ci il ərzində Səyahət və Turizm sektorunun ÜDM-ə ümumi qatqısı 8,272 milyard ABġ 

dolları olmuĢdur, hansı ki  ÜDM-in 10.4 %-ni təĢkil etməkdədir. DTT-nin illik hesabatları bildirir ki, 

proqnozlara görə, turizmin ümumi qatqısı 2018-ci ildə 4% artacağı və illik olaraq 3.8 % 2028-ci ilə 

qədər artımı nəzərdə tutulmuĢdur (12,450 milyard ABġ dollar 2028-ci ildə). Bunula yanaĢı, Səyahət 

və Turizm sektorunun məĢğulluq səviyyəsinin artımında böyük miqdarı vardır. 2017-ci il ərzində 

Turizm sektorunun məĢğulluq səviyyəsində ümumi qatqısı, ümumi ixracatların 9.9 %-ini təĢkil 

etməkdədir (313,221 milyondan çox olaraq iĢ yerləri və vəzifələr). DTT-nin proqnozlarına görə, 

turizmin məĢğulluq səviyyəsində ümumi qatqısı 2018-ci ildə 3 % artaraq 322,666 milyon iĢ 

imkanlarının olacağı və illik olaraq 2.5 % artaraq 2028-ci ilədək 413,556 milyon iĢ imkanları olacağı 

nəzərdə tutlmuĢdur.  Ziyarətçilərin ixracatında qazanılan gəlir isə 1,493 milyard ABġ dolları 

olmaqdadır, hansı ki ümumi ixracatların 6.5 %-i Turizm sahəsinin payına düĢməkdədir. DTT-nin 

proqnozlarına görə, turizmin məĢğulluq səviyyəsində ümumi qatqısı 3.9 % artacağı və illik olaraq 

4.1 % 2018-dən 2028-ə kimi, 2028-ci ildə 2,311 milyard ABġ dolları olacağı nəzərdə tutulur, yəni 

ümumi ixracatların 6.9 %-i bu sahənin payı olacaqdır (Mənbə 4). Bu artımları aĢağıda qoyulmuĢ 2 

fərqli qrafda müĢahidə etmək olar. 
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Səyahət & Turizmin ÜDM-ə Birbaşa Qatqısı; Dünya Səyahət və Turizm Şurasının göstəricisinə  görə, 2019 

Bu 2 qrafikdə Səyahət və Turizm sahəsinin 2008-dən 2019-ə qədər yaratdığı ümumi illik gəlir 

və ÜDM-nin neçə faizinin bu sektorun payına düĢdüyunu müĢahidə etmək olar. Hətta son on il 

ərzində artımın proqnoz olduğunu da görmək olar. Bu qraflar, əsasən mehmanxana, səyahət 

agentləri, aviaĢirkətlər və digər sərniĢin daĢımaları kimi sənaye sahələrində yaranan iqtisadi 

fəaliyyətləri əks etdirir (Ģəhərətrafı xidmətlər xaric olmaqla). Bu hətta digər meyarları da, misal 

olaraq turistlər tərəfindən dəstəklənən restoran və baĢqa sənayelərinin fəaliyyətlərini də əks etdirir. 

Səyahət & Turizmin Məşğuliyyət Səviyyəsinə Birbaşa Qatqısı; Dünya Səyahət və Turizm 

Şurasının göstəricisinə   görə, 2019 

 

Yuxarıda göstərilən qrafiklərdə isə, Turizm Sektorunun məĢğuliyyət səviyyəsinin 2008-dən 

2019-ə kimi təsirini ABġ dolları ilə və sektora düĢən payı (faizlə) ilə müĢahidə etmək olar. Bu 

qraflarda da, Ģəhərətrafı xidmətlər xaric olaraq, əsasən mehmanxana, səyahət agentləri, aviaĢirkətlər 

və digər sərniĢin daĢımaları kimi sənaye sahələrində yaranan iqtisadi fəaliyyətləri əks olunur. 

Bugün, turizm iqtisadiyyatın ən çox inkiĢaf etməkdə olan sektoru kimi müxtəlifləĢən 

coğrafiyaya və dəyiĢkən demoqrafik göstəricilərə malikdir. Turizm sektoru uzun müddət olaraq 

iqtisadiyyatın həssas bir sahəsi kimi qlobal iqtisadi böhranlar tərəfindən mənfi təsirlərə məruz 

qalmıĢdır. Lakin buna baxmayaraq, 2009-cu ildən baĢlayaraq 4-illik vaxt ərzində böhranın təsirindən 

çıxmağı bacarmıĢ və yenidən sürətli artıma baĢlamıĢdır. 

Turizmin inkiĢafında əsas olaraq iki vacib amil böyük rol oynayır. Birinci amil olaraq, Amerika 
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BirləĢmiĢ ġtatları, ġərqi Asiya (əsasən Yaponiya) və Avropanın bir sıra çox inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrində nəzərə açarpan iqtisadi artım və canlanma nəticəsində bu ölkələrdən gələn turistlərin və 

həmçinin onların faydalılıq (gəlirlik) səviyyəsinin artması, hətta orta sinfin böyüməsi (inkiĢafı) 

nəzərdə tutulur. Digər amil olaraq isə dövlətlərin turizmin inkiĢafında böyük dəstəyi sayəsində Latın 

Amerikası və Asiya ölkələrində (əsasən inkiĢaf etməkdə olan ölkələr) də turizm sahəsinin 

geniĢlənməsi, habelə aĢağı-büdcəli hava nəqliyyatı servislərinin yaradılması nəzərdə tutulur. 

Azərbaycanın zəngin tarixi, təbii və mədəni irsi hər yerdən turistləri cəlb etməkdədir. 

Azərbaycan zəngin flora və faunası, bir çox faydalı qazıntı mənbələri, qədim memarlıq, milli 

mətbəxi ilə, və hətta palçıq vulkanları, Ģəlalələr və digər geoloji abidələrlə tanınmaqdadır. Bundan 

əlavə olaraq, hər dörd mövsümdə istirahət etmək üçün Ģərait olacaq 11 iqlim zonası olan bir ərazidir. 

Azərbaycan dərin mədəni irsi, zəngin tarixi və təbii ehtiyatları ilə zəngin olaraq turizm inkiĢafı üçün 

böyük potensiala sahibdir. Bu qaynaqlar turizmin daha da inkiĢaf etdirilməsi üçün təkan 

yaratmaqdadır. Turizmin birbaĢa təsiri iqtisadiyyatın inkiĢafında özünü yüksək etibarlılıqla 

göstərməkdədir, yəni turizm təkcə ölkənin birbaĢa və dolayı gəlirlərinin vacib qaynaqlarından biri 

olaraq təkan yaratmaqda deyil, hətta infrastrukturun və digər sektorların yüksək dərəcədə inkaĢfında 

təĢviq göstərən sahədir. Turizm sənayəsi bir sıra iĢ imkanları yaradaraq məĢğulluğun səviyyəsinə də 

müəyən dərəcədə təsir göstərməkdədir. Bununla yanaĢı, turizmin inkiĢafı ÜDM-in (ÜmumMilli 

Daxili Məhsul) formalaĢmasına və bir sıra sosial-iqtisadi məsələlərin həllinə Ģərait yaradır. 

Beləliklə, turizm təkcə iĢ imkanları deyil, hətta ixracı idarə edərək dünya ölkələrinin iqtisadiyatınn 

rifahında böyük rol oynayır. 

 

Turizmin Azərbaycan Respublikasının ÜDM-nə və Məşğuliyyət Səviyyəsinə Birbaşa Qatqısı; 

Dünya Səyahət və Turizm Şurasının göstəricisinə  görə, 2019 

 

 

Yuxarıda qeyd olunmuĢ qrafda, turizmin ölkənin ÜDM-nə və məĢuliyyət səviyyəsinə 2018-ci il 

üçün olan təsiri göstərilmiĢdir. Beləliklə, 2018-ci il üçün ÜDM-in 13%-i turizmin payına 

düĢmüĢdür. Və keçən ilə nisbətən 3.8% azalma qeyd olunmuĢdur. MəĢulluq səviyyəsinin 2018-ci 

ildə 11.8%-i turizmin payına düĢməkdədir, hansı ki hesablamalara görə turizm sahəsinin dəstəyi ilə 

iĢ sayı 569.5 min olmuĢdur. 2029-cu ilə qədər məĢuliyyət səviyyəsinin 40% artacağı gözlənilir. 

Son illər boyunca, turizm Azərbaycanda sürətli dərəcədə inkiĢaf etməkdədir və vacib 

sektorlardan biri olmuĢdur. Son 5-6 il ərzində, Azərbaycanda turizm sahəsində xidmət göstərməkdə 

olan sahibkarlıq subyektlərinin və hətta turizm məqsədilə ziyarətə  gələn digər ölkə vətəndaĢlarının 

sayı artmaqdadır. Belə ki, turizm məqsədilə gələn xarici vətəndaĢların sayında illik olaraq 8,5 % 

artım müĢahidə edilmiĢdir. Bakı Ģəhəri biznes və istirahət məqsədilə səyahət edən turistləri dünya 

üzrə tanınan turizm məkanları ilə cəlb edərək ölkənin turizm sahəsinin inkiĢafında ən vacib 

təkanverici qüvvəyə çevrilmiĢdir. Bir sıra turizm alt-sektorlarının daimi inkiĢafı da böyük rol 

oynayaraq,  regional turizm üzrə maraq artırmıĢ və inkiĢafı üçün Ģərailər yaratmıĢdır. Bir çox 

nəticələr göstərir ki, Azərbaycan turizm üzrə qonĢu ölkələrdən çox sayda turistlər cəlb etməklə 
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yanaĢı qlobal olaraq da tələbatın olduğu bir sıra ölkələr üçün xüsusi turizm məkanına çevrilə bilərək 

hər iki sahə üzərində üstünlük qazana bilər. 

Ölkə iqtisadiyyatı və əsas fəaliyyətdə olan sektorları üzrə strateji yol xəritəsilə bağlı 

istiqamətlərdə planlar yaradılmaqda və 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 

Sərəncam təsdiq olunmuĢdur, hansı ki 11 sektorun ölkənin iqtisadi inkiĢafı ilə bağlı olaraq iĢçi qrup 

yaradılmalı, 2020-ci ilə qədər iqtisadi inkiĢaf strategiyaları və planlarının, 2025-ci ilə qədər 

uzunmüddətli strategiyaların, və 2025-ci ildən sonra isə bir sıra istiqamətlərin hazırlanması barədə 

öhdəliklər verilmiĢdir. Ölkə iqtisadiyyatının inkiĢaf strategiyasında mühüm hədəflərdən biri olaraq 

ixtisaslaĢmıĢ turizmin müəyyənləĢdirərək turizmin inkiĢafı ilə bağlı görülən tədbirlərin 

davamlılığına yardım etməklə yanaĢı, ölkənin cəlbedici turizm məkanı kimi ön mövqe tutması üçün 

Ģərait təmin edəcək, eyni zamanda da, mövcud turizm potensialından və qarĢılıqlı əlaqələrdən 

produktiv olaraq istifadə edilməklə turizm sahəsi iĢtirakçıları arasında kooperasiyanın inkiĢafına və 

Azərbaycanda turizm sahəsində xidmətlər üzrə keyfiyyətin artırılmasında böyük rol oynayacaqdır. 

Nəzərdə tutulmuĢ müddətlər ərzində, Strateji Yol Xəritəsi əsasən turizm sektorunun yüksəliĢinin 

dəstəklənməsi, xaric və yerli bazarlarda keyfiyyətli və rəqabətə davamlı olaraq turizm servislərinin 

təmin edilməsi, milli adətlərə və dəyərlərə uyğun olaraq turizm təcrübəsinin formalaĢdırılması, yeni 

investisiya layihələrinin cəlb edilməsi və digər bir sıra tədbirləri özündə birləĢdirir. 

2025-ci ilə qədər nəzərdə tutulur ki, mövcud imkanlardan səmərəli istifadə edərək Azərbaycan 

həm region içərisində, həm də qlobal olaraq cəlbedici turizm istiqamətlərindən birinə çevriləcəkdir. 

2025-ci ildən sonrakı dövr ərzində məqsəd isə Azərbaycanının qlobal olaraq turistlərin ziyarət üçün 

daha çox üstünlük verəcəyi 20 turizm məkanlarından birinə çevirmək və mövcud olan turizm 

ehtiyatlarından maksimum dərəcədə diqqətli və səmərəli olaraq istifadə olunmasını təmin etməkdir. 

QarĢıda olan bu məqsədlərə nail ola bilmək üçün hava əlaqəsinin inkiĢafı və əlçatanlığın artırılması, 

bir çox turizm növləri üzrə sosial və fiziki infrastrukturun təkmilləĢdirilməsi, və s. kimi tədbirlərin 

təĢkili əhəmiyyət kəsb edir. BirbaĢa olaraq xarici investisiyaların təminatı ilə turizm sahəsində 

fəaliyyətdə olan kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri belə yüksəliĢin mühüm təkanverici qüvvələri 

kimi nəzərdə tutulur. 

2020-ci ilə qədər olan vaxt ərzində müəyyənləĢdirilmiĢ hədəflərin yerinə yetirilməsi nəticəsində, 

Azərbaycanda 2020-ci il üçün real ÜDM-in birbaĢa 293 milyon manata və dolayı 172 milyon 

manata qədər artacağı, və ümumi 35 min iĢ yeri olmaqla bilavasitə bu sahədə 25 min iĢ yeri 

yaradılacağı proqnozlaĢdırılır. Bu planların yerinə yetirilməsi üçün dövlət resursları hesabına 350 

milyon manat dəyərində investisiya qoyuluĢunu tələb edir. Turizm sahəsində əsas təĢəbbüslər 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən əlaqələndiriləcəyi 

gözlənilir. 

Son illər ərzində turizm sahəsinin inkiĢafı üçün bir sıra məqsədyönlü tədbirlərin həyata 

keçirilməsi bu sektorun davamlı olaraq geniĢlənməsinə səbəb olmuĢdur. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2002-ci il, 27 avqust tarixli 1029 nömrəli Sərəncamı ilə ―Azərbaycan Respublikasında 

2002-2005-ci illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı‖nın tətbiqi nəticəsində turizmin 

davamlı inkiĢafı üçün vacib Ģərait yaradılmıĢ və ölkəmizin beynəlxalq turizm bazarına 

inteqrasiyasının təməli qoyulmuĢdur. 

Bu siyasətin davamı olaraq isə Azərbaycanda yüksək sosial, iqtisadi və ekoloji tələblərə cavab 

verə biləcək modern turizm sahəsinin formalaĢdırılması və onun ölkənin iqtisadiyyatında mühüm 

inkiĢaf dayaqlarından birinə çevrilməsini dəstəkləmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2010-cu il 6 aprel tarixli 838 nömrəli Sərəncamı ilə ―Azərbaycan Respublikasında 

2010-2014-cü illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı‖  qərarı verilmiĢ və təsdiq edilmiĢdir 

(Mənbə 1). 

Azərbaycan Respublikasında turizm sənayesinin daha da yüksək inkiĢafa çatdırılması və turizm 
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fəaliyyəti üçün səmərəli Ģəraitin yaradılması əhəmiyyətini nəzərə alaraq, turizm resurslarından daha 

çox ehtiyatlı Ģəkildə istifadə edilməsilə zəngin coğrafi landĢafta malik olan ölkəmizin təbiət 

abidələrinin, həmçinin xalqımızın qədim mədəni-tarixi irsinin böyük miqyasda tanıdılmasını təmin 

etmək  üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 fevral tarixli 1320 nömrəli 

Sərəncamı ilə 2011-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasında ―Turizm ili‖ elan olunmuĢdur 

(Mənbə 2). 

Ölkədə turizm infrastrukturunun inkiĢaf etdirilməsinə yönələn tədbirlərin həyata keçirilməsi və 

beynəlxalq standartlara cavab verən turizm xidmətlərinin yaradılması bu sahənin dövlət 

tənzimlənməsi mexanizmlərinin və qanunvericilik bazasının təkmilləĢdirilməsini, mövcud olan 

turizm potensialından istifadə imkanlarının artırılmasını, regionlarda turizm fəaliyyətinin 

geniĢləndirilməsi, yeni turizm marĢrutlarının yaradılmasını, həmçinin rəqabətədavamlı qiymət 

təklifinin təmin edilməsini kəsb edir. Bunun üçün ―Azərbaycan Respublikasında turizmin inkiĢafı ilə 

bağlı əlavə tədbirlər haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli 

2295 nömrəli Sərəncamında müvafiq dövlət təĢkilatlarına bir sıra fərqli tapĢırıqlar verilmiĢdir 

(Mənbə 1). 

Azərbaycan, ġərqlə Qərbin qovuĢmasında yerləĢməklə yanaĢı qədim zəngin tarixi abidələri və 

müasir infrastrukturu olan və paytaxtı Bakı Ģəhərindən baĢlamaqla, zəngin təbiətə və milli parklara 

malik olan regionları ilə məĢhurdur. Halbuki, Azərbaycanın qlobal turizm sahəsindəki payının 

böyük bir hissəsinə Bakına Ģəhərinə düĢməkdədir. Turizm üzrə bir sıra tanınmıç internet 

portallarının xəbərlərinə görə, ölkəyə gələn bir çox xarici turistlərin əsas olaraq üstünlük verdikləri 

turizm mərkəzlərinin 75 %-i (―TripAdvisor‖ və ―Lonely Advisor‖ Ġnternet səhifələrinə əsasən) Bakı 

Ģəhərinə məxsusdur. Digər hissə isə gələcək üçün artımında müsbət göstəriciləri olan regional 

turizmin payına düĢməkdədir. 

Son təhlillərin nəticəsinə əsaslanaraq, Azərbaycanın turizm sahəsi, bütöv olaraq, yüksəliĢ 

dövrünü yaĢamaqdadır. 2010-2015-ci illər ərzində Azərbaycanda turizm sənayesində 

müəssisələrinin sayında ortalama olaraq ildə 4.5 %, turizm bölməsində məĢğulluq səviyyəsində isə 

ildə 6 %, turizm məqsədilə ziyarət edən xarici ölkə vətəndaĢlarının sayında isə 8.5 % artım 

müĢahidə edilmiĢdir. (Yuarıda qoyulmuĢ qrafikə əsaslanaraq bunu müĢahidə etmək olar. Dünya 

Səyahət və Turizm TəĢkilatının verdiyi məlumatlara əsaslanaraq, Azərbaycanda turizm sahəsi 

birbaĢa ÜDM-nin 2.8 %-ni, məĢğulluğun isə 2.6 faizini təĢkil etməkdədir, hansı ki bu da dünyada 

ortalama 3 % birbaĢa ÜDM-dən və 3.6 % olaraq birbaĢa məĢğulluq göstəricilərindən az miqdarda 

fərqlənir. Beləliklə, bu artımlar Azərbaycanda turizm sahəsinin gələcək inkiĢaf potensialından xəbər 

verməkdədir. 
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Bu məqalədə beynəlxalq ticarətin əsas xüsusiyyətləri əks etdirilib. Dünya ölkələri arasında 

beynəlxalq ticarətin həyata keçirilməsi qaydaları bildirilib. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sis-

temində xarici ticarət əlaqələrinin intensivləşdirilməsi vasitələri qeyd olunub. 
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тье отражены главные особенности международной торговли. Указаны средства усиления 
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Beynəlxalq ticarət, ölkə sərhədlərindən kənarda və ya beynəlxalq sərhəd və ya ərazilərdə 

kapital, mal və xidmətlərin mübadiləsidir. Beynəlxalq ticarət tarixən qədimdən mövcud olsa da, 

iqtisadi, sosial və siyasi əhəmiyyəti son əsrlərdə artmağa baĢlamıĢdır. Beynəlxalq səviyyədə ticarətin 

aparılması daxili ticarətlə müqayisədə mürəkkəb bir prosesdir. Ġki və ya daha çox ölkə arasında val-

yuta, hökumət siyasəti, iqtisadiyyat, məhkəmə sistemi, qanunlar və bazarlar kimi ticarət amilləri ti-

carətin təsirinə məruz qalır. 

BĠM sistemində beynəlxalq ticarət dedikdə, dünya ölkələrinin xarici ticarət əlaqələrini özündə 

əks etdirən əmtəə-pul münasibətləri baĢa düĢülür. O həmçinin müxtəlif ölkələrin alıcıları və 

satıcıları arasında mübadilə əlaqələrinin cəmidir. Beynəlxalq ticarət - beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlərin ənənəvi və ən çox inkiĢaf etmiĢ formasıdır. Təxmini hesablamalara görə, beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlərin 80%-i xarici ticarətin payına düĢür.(3, 9)  Xarici ticarət beynəlxalq 

əməkdaĢlığın əksər növlərini əlaqələndirir. Hər bir ölkə üçün xarici ticarətin rolu əvəzedilməzdir. 

C.Saksın fikrincə, «dünyanın istənilən ölkəsinin iqtisadi müvəffəqiyyəti xarici ticarətdən asılıdır. (2, 

12)  Heç bir ölkə dünya iqtisadi sistemindən təcrid olunmuĢ Ģəkildə sağlam iqtisadiyyat yarada 

bilməz». Xarici ticarət müxtəlif ölkələrin əmtəə istehsalçıları arasında beynəlxalq əmək bölgüsü 
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əsasında yaranan əlaqə formasıdır. Müasir beynəlxalq münasibətlər dünya ticarətinin fəal inkiĢaf 

tempi ilə xarakterizə olunur, milli iqtisadiyyatın inkiĢafında isə yeni, spesifik əlamətlər baĢ verir. 

Elmi-texniki tərəqqinin təsiri altında müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatında struktur dəyiĢiklikləri baĢ 

verir, istehsalın ixtisaslaĢması və kooperasiyası milli iqtisadiyyatların qarĢılıqlı asılılığını 

gücləndirir. Bununla da beynəlxalq ticarət əlaqələri fəallaĢır. Hər il dünyada istehsal olunan 

məhsulların 25%-i beynəlxalq ticarət sisteminə daxil olur. Beynəlxalq ticarət istehsala nisbətən daha 

sürətlə artır. Ümumdünya ticarət təĢkilatının tədqiqatına görə, dünyada hər il istehsalın 10% artımına 

qarĢı, dünya ticarəti 16% artır. Ona görə də, onun inkiĢafı üçün daha əlveriĢli Ģərait yaranır. Xarici 

ticarət iqtisadi artım üçün güclü amilə çevrilir. Eyni zamanda ölkələrin beynəlxalq əmtəə 

mübadiləsindən asılılığını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. 

Beynəlxalq ticarət əlaqələrində əmtəə axınları iki istiqamətdə - idxal və ixrac yönlü yarana bilər. 

Ġdxal və ixrac əməliyyatlarının qiymətləndirilməsi üçün beynəlxalq ticarətin aĢağıdakı kəmiyyət və 

keyfiyyət xarakteristikalarının qiymətləndirilməsi vacib hesab edilir: 

 fiziki və dəyər həcmi 

 dünya ticarətində əmtəə qruplarının nisbətini əks etdirən əmtəə strukturu 

 ticarət axınlarının ayri-ayrı ölkələr və onların qrupları arasında bölgüsünü əks etdirən 

coğrafi strukturu 

Xarici ticarət dövriyyəsi - beynəlxalq əmtəə mübadiləsində iĢtirak edən ölkələrin idxal və 

ixracının dəyərinin məbləğini birləĢdirir. Xarici ticarətin dəyər və fiziki həcmini fərqləndirirlər. 

Dəyər həcmi müəyyən zaman kəsiyində cari (dəyiĢən) qiymətlərlə istifadə edilən valyuta 

məzənnələri ilə hesablanır. Xarici ticarətin fiziki həcmi daimi qiymətlərlə hesablanır. Onun əsasında 

müqayisəli qiymətlərlə xarici ticarətin real dinamikası müəyyən olunur. 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində beynəlxalq ticarətin subyektləri aĢağıdakı kimi 

qruplaĢdırılır: 

 dünya ölkələri 

 regional inteqrasiya qrupları 

 transmilli və çoxmilli Ģirkətlər 

Beynəlxalq ticarətin obyektləri kimi isə əmtəələr və xidmətlər fərqləndirilir. 

Ümumiyyətlə beynəlxalq ticarətin milli iqtisadiyyat üçün əhəmiyyətini aĢağıdakı kimi qeyd 

etmək olar: 

1. Ġstehsal və resurs çatıĢmazlığının aradan qaldırılması 

2. Daxili tələbatdan artıq istehsal 

3. Ġqtisadi dinamizm 

4. Rəqabət 

5. Gəlir əldə edilməsi 

6. Daxili bazar tələbinin inkiĢafı 

Beynəlxalq ticarətin BĠM sistemində yeri və rolu aĢağıdakılarla müəyyən edilir: 

 Beynəlxalq ticarət xarici investisiya və beynəlxalq hesablaĢmalar prosesini stimullaĢdırır 

 Əmtəələrlə beynəlxalq ticarətin inkiĢafı son nəticədə xidmətlərlə beynəlxalq mübadilənin 

dinamikasını müəyyən edir. 

 Beynəlxalq ticarətin inkiĢafı regional iqtisadi inteqrasiyanın mühüm Ģərtidir və beynəlxalq 

əmək bölgüsünün daha da dərinləĢməsinə Ģərait yaradır 

 Dünya təsərrüfat əlaqələrinin bütün formalarının ( kapital ixracı istehsal kooperasiyası 

elmi-texniki əməkdaĢlıq və s.) nəticələri məhz onun vasitəsilə reallaĢır 

Xarıci ticarət əməliyyatlarının təsnifatına gəlincə qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə 

beynəlxalq iqtisadi mühitdə xarici ticarətdə aparılan əməliyyatların dairəsi çox sürətlə 

geniĢləndiyindən bu məsələyə, yəni xarici ticarət əməlıyyatiarının təsnifləĢdirilməsi məsələsinə 
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münasibətdə iqtisadiyyatda çox müxtəlif baxıĢlar mövcuddur. Bəzi tədqiqatlarda xarici ticarət 

əməliyyatları aĢağıdakı meyarlara əsasən təsnifləĢdirilir: 

- ticarətin aparılma istiqamətinə görə (idxal. ixrac, təkrar idxal, təkrar ixrac) 

- ticarətin aparıldığı mallar və xidmətlərə görə (kütləvi istehlak malları ilə ticarət, sənaye malları 

ilə ticarət, turizm ticarəti, əqli mülkiyyət obyektlərı ilə ticarət. istehsal təyinatlı xidmətlərlə ticarət və 

.s.) 

- malların emal dərəcələrinə görə (xammallarla ticarət. hazır məhsullarla ticarət. 

yarımfabrikatlarla ticarət və s.) 

- istifadə olunan ticarət üsullaına görə (konsiqnasiya.  kooperasiya və s.) 

- xarici ticarətin təĢkili formalanna görə. 

Lakin əksər iqtisadçılar hesab edirlər ki, bütün xarici ticarət əməliyyatlarının aĢağıdakı 4 böyük 

qrupda ümumiləĢdirilməsi daha düzgün olardı: 

 Ġdxal əməliyyatları; 

 Ġxrac əməlıyyatları; 

 Təkrar ixrac  əməliyyatları; 

 Təkrar idxal əməliyyatları. 

Son yarım əsrdən ölkə səviyyəsində olan məlumatlara baxdığımızda iqtisadi artım və ticarət 

arasında qarĢılıqlı asılılıq mövcud olduğunu görərik: ÜDM-in daha yüksək artım tempi olan 

ölkələrdə məhsulun payı kimi ticarət artımının daha yüksək sürətinə malikdirlər. BƏB daim 

dərinləĢərək beynəlxalq ticarət üçün geniĢ imkanlar açır. Bəzi iqtisadçıların fikrinə görə sənaye 

mallarının ixracının ÜDMin 1%-i nisbətində artımı sənaye sektorunda ümumi məĢğulluğu 0,62-

0,78% artırır. Bir çox inkiĢaf etməkdə olan ölkələr üçün ixracat-sənayeləĢmə prosesinin və iqtisadi 

artımın sürətləndirilməsinin mühüm elementi hesab edilir. (1, 26) 

Beynəlxalq ticarətin XXI əsrin əvvəllərində dinamik inkiĢafı elmi-texniki tərəqqinin və 

həmçinin kapitalın ixracı ilə Ģərtlənir. Dünya iqtisadiyyatının hərəkətverici qüvvələrindən olan 

TMKların fəaliyyəti beynəlxalq ticarətin inkiĢafına ciddi təsir göstərir. Elmi və texnoloji inqilabın 

təsiri altındakı ölkələrin iqtisadiyyatında meydana çıxan struktur dəyiĢiklikləri, sənaye istehsalının 

ixtisaslaĢması və əməkdaĢlığı milli iqtisadiyyatların qarĢılıqlı təsirini artırır. Bu, beynəlxalq ticarətin 

intensivləĢməsinə kömək edir. Bütün beynəlxalq ticarət xətlərinin hərəkətinə vasitəçilik edən 

beynəlxalq ticarət, istehsaldan daha sürətlə böyüyür. Ümumdünya Ticarət TəĢkilatının 

araĢdırmalarına əsasən dünya istehsalında hər 10% artım üçün dünya ticarətində 16% artım var. Bu, 

onun inkiĢafı üçün daha əlveriĢli Ģərait yaradır. Ticarət uğursuz olarsa, istehsalın inkiĢafı da 

yavaĢlayır. 

Müasir dünya ticarətində müxtəlif hüquqi Ģəxslər, korporasiyalar, onların birləĢmələri, dövlətlər 

və fərdi Ģəxslər iĢtirak edirlər. Ölkələrin ixtisaslaĢmasını inkiĢaf etdirmək, onların ehtiyatlarının 

məhsuldarlığını artırmaq və bununla da ümumi istehsalın artırılması muasir dünya iqtisadiyyatında 

beynəlxalq ticarət əlaqələrinin intensivləĢməsində birbaĢa rola malikdir.Bundan əlavə, mühüm bir 

xüsusiyyət, coğrafi, siyasi və milli amillərə görə beynəlxalq ticarətdə ən müxtəlif iqtisadi və siyasi 

risklərdir.(5) 

Müasir beynəlxalq ticarət dinamikdir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində və bölgələrində əmtəə 

dövriyyəsinin ixracı və idxalı strukturu və həcmi daim dəyiĢir. Aparılan təhlil Ġkinci Dünya 

Müharibəsindən sonra əmtəə dövriyyəsinin olduqca sürətli artımını göstərir. 

Ikinci Dünya Müharibəsindən sonra beynəlxalq ticarətin inkiĢafına təsir edən amillər 

aĢağıdakılar olmuĢdur: 

 Beynəlxalq əmək bölgüsünün və dünya təsərrüfatının beynəlmiləlləĢməsinin dərinləĢməsi 

milli iqtisadiyyatın ixrac kvotasının dünya ölkələri üzrə təxminən 1,5-2 dəfə artmasına 

gətirib çıxarmıĢdır 
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 Elmi-texniki tərəqqi 1970-ci illərdə milli iqtisadiyyatlarda struktur dəyiĢikliklərinə səbəb 

olmuĢdur.Ġstehsalın və kapitalın milli və xarici bazarlarda təmərküzləĢməsi və 

mərkəzləĢməsi transmilli Ģirkətlərin dünya bazarlarında fəaliyyətinin aktivləĢməsinə gətirib 

çıxarır 

 Kapital ixracının xüsusilə də birbaĢa investisiyaların masĢtabının və templərinin artımı 

dünyanın ixrac potensialının güclənməsinə beynəlxalq əmtəə dövriyyəsinin artımına səbəb 

olmuĢdur 

 Müstəmləkə sisteminin dağılması ilə milli iqtisadiyyatların formalaĢdırılması yoluna qədəm 

qoymuĢ, yeni müstəqil dövlətlərin formalaĢması da beynəlxalq ticarətə müsbət təsir 

göstərmiĢdir 

 Beynəlxalq təĢkilatların rəhbərliyi altında beynəlxalq ticarətin liberallaĢdırılması prosesinin 

güclənməsi 

 Azad ticarət zonalarının gömrük ittifaqlarının və s.-nin yaradılması nəticəsində regional 

maneələri aradan qaldıran inteqrasiya proseslərinin intensivləĢməsi və dərinləĢməsi 

 Ġdxal-ixrac əməliyyatları üçün əlveriĢli mühitin yaradılması məqsədilə dövlətlərin xarici 

iqtisadi fəaliyyətə aktiv sürətdə müdaxiləsi 

 Mərkəzi və ġərqi Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatlarının açıqlığının artması. 

Bu amillər son 50 il ərzində əmtəələrlə beynəlxalq ticarətin inkiĢaf dinamikasını onun əmtəə və 

coğrafi strukturlarında baĢ verən dəyiĢiklikləri ĢərtləndirmiĢ beynəlxalq ticarətin müasir inkiĢaf 

meyllərini müəyyən etmiĢdir.(4) 

Beynəlxalq ticarətin dinamikası yüksək inkiĢaf templəri ilə xarakterizə olunur. 2004-cü ildə 

dünya əmtəə ixracının dəyər artımı 135 dəfə, fiziki artımı isə 149 dəfə təĢkil etmiĢdir. 

Beynəlxalq ticarətin coğrafi strukturu ərazi və ya təĢkilati əlamətlərinə görə formalaĢdırılmıĢ 

ayrı-ayrı ölkələr və ya onların qrupları arasında əmtəə axınları bölgüsünü əks etdirir. 

TəĢkilati əlamətinə görə dünya ticarətinin coğrafi strukturuna gəldikdə qeyd edilməlidir ki, son 

30 ildə sənayecə inkiĢaf etmiĢ ölkələrin dünya ixracında payı 60-70%, inkiĢaf etmədə olan ölkələrin 

payı 25-30%, keçmiĢ sosialist ölkələrinin payı isə 5% ətrafında tərəddüd edir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələr 

həm idxalda həm də ixracda liderlik edir. 

Beynəlxalq ticarətin ərazi axınlarında da əhəmiyyətli dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. Belə ki, ġimali 

Amerika, Latın Amerikası,  Mərkəzi və ġərqi Avropa, Afrika ölkələrinin dünya əmtəə ixracında payı 

azalmıĢdır. Bunun əksinə olaraq, Qərbi Avropa, Orta ġərq və Asiya ölkələrinin dünya ixracında 

payları artmıĢdır. Ġdxalda təxminən eyni meyllər müĢahidə edilmiĢdir. 

Beləliklə, beynəlxalq ticarətin dünya iqtisadiyyatındakı rolunu qiymətləndirməmək olmaz. 

Birincisi, o BĠT kimi formaların valyuta-maliyyə və pul-kredit münasibətlərinin əmələ gəlməsinə 

kömək edir. Ġkincisi, onun köməkliyi ilə kapital ixracı ,istehsal ixtisaslaĢması və kooperasiya, elmi-

texniki əməkdaĢlıq və s. gerçəkləĢir. Üçüncüsü, beynəxalq və dövlətlərarası əlaqələrin 

dərinləĢməsinə dəstək verməklə beynəlxalq ticarət iqtisadi inteqrasiya üçün ilkin Ģərtlər hazırlayır. 

Xarici ticarətin milli biznes üçün əhəmmiyyəti də böyükdür. Ġxracat gəlir normasının düĢməsinə 

mane olur və bazarın tutumluluq problemini həll edir. Bu xüsusən də kiçik ölkələr üçün vacibdir, 

çünki, onlar xarici ticarətdən iri ölkələrdən daha çox asılıdır. Bu asılılığın səbəblərindən biri ondan 

ibarətdir ki, istehsal prosesinin texnologiyası firmaya öz ölkəsində tələbatı artıran yalnız «çoxtirajlı» 

məhsulun rentabelli buraxılmasına imkan verir. Məsələn, yerli bazarın həcminin kiçik olduğu 

isveçin «Volvo» Ģirkətinin ixracat tələbatı ABġ kimi bazarı olan «Ceneral Motors»dan kifayət qədər 

böyükdür. 

Xarici alıcıların sayının çox olması daxili bazarda bir sıra müĢtərilərin itirilməsi və ya ticarət 

Ģərtlərinin pisləĢməsi zamanı istehsalçını zəiflədir. SatıĢları öz ölkəsindən kənara çıxararaq istehsalçı 

müxtəlif ölkələrdə iĢgüzar fəallıq tsikli fərqli olduğuna bir və eyni mallar həyat tsiklinin müxtəlif 
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mərhələlərində olduqlarına görə tələbatda dəyiĢmələri minimuma endirə bilər. 

Beynəlxalq ticarət istehsalda xərclərin azaldılmasına kömək edir. ġirkətlər öz xərclərini 20-30% 

azalda bildiyi halda mal buraxılıĢı ikiqat artır. Təcrübənin toplanma əyrisi adlanan (experience 

curve) adlanan bu hal bir sıra amillərlə əlaqədardır: daha böyük mal həcmi istehsal hesabına Ģərti –

daimi xərclərin qarĢılanması materialların kütləvi Ģəkildə alınması və böyük partiyalarla daĢınması. 

Ona görə də buradan aydın olur ki bazarın lideri öz rəqibləri qarĢısında istehsal xərclərini azaltmağa 

münasibətdə üstünlük əldə edir. 

Beynəlxalq ticarət biznes gəlirliyini artırır. Xarici və yerli bazarlarda malın həyat tsikli 

mərhələsi ilə Ģərtlənən rəqabət mühitinin vəziyyətində asılı olaraq istehsalçı bir və eyni məhsulu 

daxili bazarda olduğundan daha böyük gəlirlə xaricdə sata bilər. Malın ölkə daxilində yetkinlik 

mərhələsində olması daxili qiymətlərin aĢağı salınmasını tələb etmir. Gəlirliliyin yüksəldilməsi həm 

də ölkə daxilində və xaricdə ona təsir edən dövlət tədbirlərinin müxtəlifliyi ilə əlaqədar baĢ verə 

bilər. 

Beynəlxalq ticarət istehsalın effektivliyinə kömək edir. Çünki elm və istehsalda nailiyyətlərin 

yeni texnologiyaların mübadiləsi baĢ verir o rəqabəti stimullaĢdırır və inhisarı məhdudlaĢdırır. 

Daxili bazarlarda xarici firmaların keyfiyyətli malların olması milli istehsalçıları az xərcli 

texnologiyalara keçid etməyə texniki yenilikləri ixtira və tətbiq etməyə və s. məcbur edir. Bunun 

nəticəsində məhsul ucuzlaĢır və milli malların keyfiyyəti yüksəlir. 

Beləliklə,  xarici ticarət bir sıra amillərin təsiri altında inkiĢaf edir. Ticarətin özü də güclü 

iqtisadi artım amili rolunu oynayır. Onun köməkliyi ilə ölkələr öz resurslarının istehsal qabiliyyətini 

effektivliyini və həm də milli gəlirləri artırırlar. 
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Ġstənilən iĢin təĢkilində ən mühüm olan nədir deyə soruĢsalar çox güman ki, biz də insanlar deyə 

cavab verəcəyik. Həqiqətən də iĢi yaradan, inkiĢaf etdirən və sonda özünü mükəməlləĢdirən 

insandan mühüm nə ola bilər ki? Əsrlər boyu insanlar istedadlı, bacarıqlı, aparıcı rəhbərləri yüksək 

qiymətləndiriblər. Psixologiya bizə təkcə özünə uyğun məqamları deyil, həm də yaĢam üçün vacib 

elementlərdən biri olan istehsal sferasında da çox kömək edib. Elmi dildə deyə bilərik ki, 

müəssisənin səmərəli fəaliyyəti onun kadr potensialından, iĢçilərin peĢəkarlıq və ixtisas 

səviyyələrindən bilavasitə asılıdır. Ġnsan resurslarının idarə olunmasında baĢlıca məqsəd onların 

yaradıcı imkanlarından və potensialından maksimum istifadə edərək firmanın mənfəət əldə 

etməsidir. Lakin sözün geniĢ mənasında insan resurslarının idarə edilməsi aĢağıdakı kompleks 

məsələləri əhatə edir: 
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-firma və Ģirkətlərin konkret strategiyasına uyğun gələn iĢçi heyətinə tələbatın müəyyən 

edilməsi; 

-əmək bazarının qiymətləndirilməsi və məĢğuliyyət amillərinin təhlili; 

-fəaliyyətin motivləĢdirilməsi sisteminin hazırlanması; 

-müəssisə daxili fəal sosial siyasətin aparılması; 

-yaradıcı iĢin, o cümlədən texniki yaradıcılığın stimullaĢdırılması; 

-heyətin peĢə-ixtisas hazırlığı; 

-münaqiĢələrin həlli istiqamətində aparılan proseslər. 

Bu səbəbdən sənayesi inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə, xüsusilə Amerikada menecerlərin hazırlanması 

zamanı onların tədris planlarında yuxarıdakı məsələlərə böyük əhəmiyyət verilir, lakin Yaponiyada 

və bir çox inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə Ģirkət daxili münaqiĢələrin həll olunmasına daha çox əhəmiyyət 

verilir. Yaponların idarəçilik strategiyası özlərinin adlandırdığı ―tarazlaĢmıĢ portfelə‖ əsaslanır, bu 

kimi müəssisələrdə, qəfil irəli sürülmüĢ tədbirlərə və riskli kapitala (vençur kapitalına) üstünlük 

verilmir. Bir sözlə yapon cəmiyyətində insana əsas tələbat kimi yanaĢılır. Belə ki, insanın 

məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi onun müəyyən vaxt ərzində yaratdığı maddi nemətlərin 

kəmiyyəti ilə xarakterizə olunur. 

Kadr potensialının düzgün idarə olunması istənilən idarə və müəssisələrdə iĢin, əməyin 

məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsir edən vacib məqamdır. Əməyin məhsuldarlığının artması onun 

vahid vaxt ərzində istehsal edilən məhsulun kəmiyyətcə çoxalması və ya məhsulun istehsalına sərf 

olunmuĢ vaxtın azaldılması ilə mümkündür. Müəssisədə əmək məhsuldarlığının səviyyəsini 

xarakterizə edən göstəricilərə aĢağidakılar daxildir: 

Ə=T/N, ƏM= N/T 

• Ə - əmək məhsuldarlığının tutumu; 

• ƏM - əmək məhsuldarlığı; 

• N - istehsal edilmiĢ məhsulun həcmi; 

• T - iĢ vaxtının məsrəfi. 

Müəssisənin kadr potensialının inkiĢafının təmin edilməsi qurumun rəhbərindən və onun həyata 

keçirdiyi kadr siyasətindən asılıdır. Yüksək kadr potensialı və təĢkilati mədəniyyəti olan müəssisəyə 

rəqabət qabiliyyətli kollektiv, dinamizm, heyətin inkiĢafi, mehriban heyət və s. kimi xüsusiyyətlər 

xasdır, məsələn, Bill Geyts ―Microsoft‖ Ģirkətinin rəhbəri kimi onun dəyərlərini – intellekt və 

azadlığı formalaĢdırdı. O, hər həftə ofisin qarĢısındakı yaĢıllıq bir məkanda öz əməkdaĢlarını 

toplayıb, Ģirkət üçün vacib strateji məsələləri müzakirə etməklə qeyri-formal mühitdə rəhbər və iĢçi 

görüĢləri keçirirdi. Etiraf etməliyik ki, adı gedən Ģirkətin inkiĢafi və nüfuzu dünya səviyyəsində 

artmaqdadır. 

Kadrlarla iĢ və kadr potensialının səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün səmərəli nəzarət və əks 

əlaqə sistemi yaradılmalıdır. Səmərəliliyin yüksəldilməsinə təsir edən amillərdən biri də yeni 

informasiya texnologiyalarından istifadə olunmasıdır. ĠT sahəsindəki yeniliklərin səmərəliliyinin 

artırılması, firmanın gələcək mənfəətinə və inkiĢafına böyük təsir edəcəkdir. Bu baxımdan kadr 

potensialının gücləndirilməsində bəzi nüanslara nəzər yetirə bilərik, məsələn kompetensiyanın kadr 

potensialında nə kimi rolu vardir? Ümumiyyətlə kompetensiya nədir? Kompetensiya latın sözü olub 

―mühakimə etməyə səlahiyyətli‖,‖danıĢmağa hüququ olmaq‖ mənasını verir. Kompetensiyalar 

əməkdaĢın öz iĢ öhdəliklərini vəzifə təlimatına uyğun həyata keçirə bilmələri üçün lazım olan 

təcrübə, bilik və bacarıqların məcmusudur. Professional kompetensiya eyni zamanda iĢ tələblərinə 

uyğun olaraq iĢi yerinə yetirmək üçün peĢə fəaliyyəti subyektinin qabiliyyətidir, buraya korporativ 

ruh, təĢkilatdaxili mədəniyyət, iĢ fəaliyyətinə qoyulan tələblər və s. birbaĢa təsir edir. PeĢəkar 

kompetensiya professional fəaliyyət subyektinin gördüyü iĢin vəzifə öhdəliklərinə uyğun yerinə 

yetirə bilmə bacarığıdır. 
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Müasir dövrdə firma və müəssisələrdə iĢçilərə qoyulan tələblər gündən-günə artmaqdadır,  buna 

görə də hər bir insan uğurlu fəaliyyət üçün daima öz üzərində çalıĢmalıdır. Kometensiya anlayıĢı 

dəqiq anlayıĢ olmaqla yanaĢı həm də mücərrəd məna daĢıyır. Mücərrədlik dəyiĢən qaydalara çevik 

adaptasiya olma bacarığından irəli gəlir, buna görə də kompetensiyaların zamanla dəyiĢməsi 

gözləniləndir. Amerika mütəxəssisləri daha çox Ģəxsi yanaĢmanın tərəfdarı olduğundan 

kompetensiya anlayıĢını ya Ģəxsi keyfiyyətlə, ya da bilik və bacarıq ilə məhdudlaĢdırıb KSAO 

adlandırırlar: 

-bilik (klowledge) 

-bacarıq (skills) 

-qabiliyyət (abilities) 

-digər xarakteristikalar (others) 

Müasir dövrdə kadr potensialının gücləndirilməsi hər bir ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafının 

təmin edilməsi üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Davamlı inkiĢafın təmin edilməsində kadr po-

tensialının gücləndirilməsi kifayət qədər aktual məsələdir. Bu sahədə Azərbaycanda tədqiqatların az 

olması, kadr potensialının gücləndirilməsi məsələlərinin öyrənilməsi və yeni metodların tətbiqini 

zəruri edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli 800 saylı Fərmanı 

ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan 2020-gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasinda müasir inkiĢaf 

tələblərinə cavab verəcək kadr potensialının idarə edilməsi və püxtələĢməsi, peĢəkarlıq səviyyəsinin 

yüksəldilməsi və s. kimi vacib məsələlər əksini tapmıĢdır. Məqsəd planlaĢdırılan sahədə yüksək 

nailiyyətlər əldə etmək və dünya ölkələrinin inkiĢaf sürəti ilə müqayisədə geriləməyə yol ver-

məməkdir. Hazırkı mərhələdə qeyri-neft sektorunun sürətli inkiĢafına nail olmaq, innovasiya əsaslı 

iqtisadiyyatın inkiĢafına təkan verməkdir. Bu kimi nailiyyətlərin əsası yüksək ixtisaslı kadrların 

yetiĢməsidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev 26 may, 2018-ci il çıxıĢında bir 

daha qeyd etmiĢdir ki, iqtisadi inkiĢafın gələcək istiqamətləri güclü elmi əsaslara söykənir. 

Kadr potensialının düzgün yerləĢdirilməsi və motivləĢməsinin müəssisənin inkiĢafında təsiri çox 

böyükdür. MotivləĢmə çox aspektli və çox əhatəli problemdir. Müasir Ģirkətlər iĢçilərin motiva-

siyasını daha çox düĢünür. Aparılan araĢdırmalara görə korporativ mühitdə iĢçilərin maddi və sosial 

motivasiyası heç bir Ģəkildə uzunmüddətli effekt verə bilməz. Hətta belə bir fikir formalaĢıb ki, dai-

mi artırılan maddi motivasiya iĢçilərdə ―artım gözləmə‖ xəstəliyi yaradacaq. Beləliklə ən ideal 

motivasiya iki vacib element üzrə qurulmalıdır. 

1. ĠĢçi gördüyü iĢi sevməlidir, ondan həzz almalıdır. 

2. ĠĢçi Ģirkətin idealogiyasını dərk etməli və mənimsəməlidir. 

Bu gün idealogiya ən yüksək, ən mükəmməl motivasiya elementidir. ġirkətin fəaliyyəti, 

məqsədi bəlli olduqda iĢçilər niyə məhz burada iĢlədiklərini dərk edirlər. Bu baxımdan müasir 

iqtisadçılar hesab edir ki, iĢçini iĢə götürən zaman təyin ediləcək vacib məsələ onun iĢə olan 

marağıdır. Əmək fəaliyyətinin motivasiya növlərindən biri sosial motivasiyadır. Bu motivasiya növü 

iĢçinin özünü təsdiq etmə tələbatı və həm də onun ictimai mövqe tutmaq arzusundan irəli gəlir. 

Hər bir müəssisə fəaliyyətini inkiĢaf etdirmək üçün kadr potensialından planlı Ģəkildə istifadə 

etməlidir. Bu, demək olar ki, menecmentin yeni fəaliyyət növüdür. Ġllərcə müəssisənin məhsuldar-

lığını artırmaq üçün baĢqa iqtisadi resursların planlaĢdırılmasına xüsusi diqqət ayrılmıĢdır, lakin yeni 

iqtisadi vəziyyət tələb edir ki, kadr potensialının stimullaĢdırılmasına yenidən baxılsın. Əksəriyyət 

müəssisələrdə əməyə sərf edilən xərclər ümumi məsrəflərin əhəmiyyətli hissəsini təĢkil edir. 

Müəssisənin kadr potensialından maksimum səmərəli istifadə etmək qabiliyyəti onun əməyə sərf 

etdiyi məsrəfə nə qədər düzgün nəzarət edə biləcəyindən və onunla hesablaĢa biləcəyindən asılıdır. 

Bu barədə nailiyyət əldə etmək üçün iĢçi ehtiyacı ilə iĢçi qəbulunun düzgün uyğunlaĢdırılması 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Düzgün kadrların seçilməsi və onları öz ixtisaslarına uyğun sahədə 

yerləĢdirilməsi müəssisədə məhsuldar iĢ mühitinin formalaĢmasına və əməyin rentabelliyinə yüksək 
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təsir edir. Digər tərəfdən yüksək ixtisaslı kadr potensialı olan müəssisə bazarda rəqabətə davamlı 

olur və iqtisadi Ģoklara daha mükəmməl səviyyədə cavab verir. Sonda deyə bilərik ki, yüksək ix-

tisaslı kadrların yetiĢməsi hər zaman istənilən sahədə müəssisələrin inkiĢafına öz töhfəsini ver-

məkdədir. Müasir dövrdə yüksək ixtisaslı kadrların yetiĢməsi elmi əsaslara söykənir. Necə deyərlər, 

hər zaman öyrənməli, inkiĢaf etməli və yaratmalıyıq. 
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Основное экономическое значение таможенного режима заключается в предоставлении 

национальным операторам возможности сокращать производственные издержки и предлагать 

свою продукцию на внутреннем рынке по более конкурентным ценам. В рамках таможенного 

режима переработки вне таможенной территории предусмотрено предоставление налоговых 

льгот в отношении как вывозимых на переработку товаров, так и ввозимых продуктов перера-

ботки (полное или частичное освобождение). Предельный срок переработки вне таможенной 

территории составляет два года. Продукты переработки могут полностью или частично осво-

бождаться от уплаты таможенных пошлин и налогов. Полное освобождение происходит, когда 

целью переработки был гарантийный (безвозмездный) ремонт вывезенных товаров. В осталь-

ных случаях предоставляется частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин и нало-

гов. 

В тоже время акцизы подлежат уплате в полном объеме. Это правило не распространяется 
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на операции по переработке товаров, связанные с ремонтом вывезенных товаров. Временный 

ввоз (допуск) - таможенная процедура, при которой иностранные товары используются в тече-

ние установленного срока на таможенной территории таможенного союза с условным осво-

бождением (полным или частичным) от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования с последующим помещением под таможенную 

процедуру реэкспорта. В ряде случаев, при необходимости использования иностранных това-

ров на таможенной территории временно, например, при организации выставок, ввозе специ-

ального оборудования для использования в конкретных и ограниченных сроках, целесообразно 

использовать таможенный режим временного ввоза. Эта процедура имеет большое экономиче-

ское значение, его применение способствует развитию внешней торговли, расширению куль-

турных и гуманитарных связей между странами. Этим объясняется значительное число между-

народных актов, в которых в той или иной степени затрагиваются вопросы применения режима 

временного ввоза. Среди них: Международная конвенция об упрощении и гармонизации тамо-

женных процедур (Киотская конвенция 1973г.) и Таможенная конвенция о карнете АТА (меж-

дународный документ, заменяющий таможенную декларацию, позволяющий организовать 

беспошлинное, ускоренное и упрощенное оформление временного ввоза заграницу товаров для 

выставок, а также образцов товаров и оборудования (за исключением транспортных средств, 

если транспортное средство не является товаром). Система АТА разрешает свободу передви-

жения через границы и временный ввоз товаров на таможенную территорию, освобождая от 

уплаты налогов и пошлин. Стамбульская конвенция о временном ввозе 1990г. также предо-

ставляет преференции. Обе Конвенции являются инструментами по временному ввозу товаров. 

Функционирование системы АТА обеспечивается с помощью международных гарантий. С 

принятием этих соглашений страны-участницы получили возможность применять унифициро-

ванные правила и нормы для регламентации режима временного ввоза (вывоза) в отношении 

новых операций, возникающих в практике международной торговли, а также связанных с раз-

витием гуманитарных контактов. Срок временного ввоза товаров не должен превышать двух 

лет. Товары должны находиться в неизменном состоянии, не могут отчуждаться или переда-

ваться третьим лицам без разрешения таможенного органа (3, с.63). Перечень товаров, времен-

но ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а 

также условия такого освобождения, определяются в соответствии с международными догово-

рами государств-членов таможенного союза и (или)решениями Комиссии таможенного союза. 

Такое освобождение применяется: 

- в отношении временного ввоза контейнеров, поддонов, других видов многооборотной та-

ры и упаковок; 

- если временный ввоз осуществляется в рамках развития внешнеторговых отношений, 

международных связей в сфере науки, культуры, кинематографии, спорта и туризма; 

- если целью временного ввоза является оказание международной помощи. В отношении 

других категорий товаров применяется частичное условное освобождение от уплаты таможен-

ных пошлин, налогов, при котором за каждый полный и неполный календарный месяц нахож-

дения товаров на таможенной территории уплачивается 3% суммы таможенных пошлин, нало-

гов, которая подлежала бы уплате, если бы товары были выпущены для свободного обращения. 

При этом общая сумма таможенных платежей не должна превышать сумму, которая подлежала 

бы уплате при выпуске товара для внутреннего потребления. 

В практике международной торговли бывают случаи, когда на момент ввоза товаров неиз-

вестно каким образом они будут использоваться на территории страны. Выбрав режим тамо-

женного склада, импортер получает возможность хранить товары в течение определенного пе-

риода времени, собирать необходимые документы, принимать решение о целесообразности 
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оставления товаров для внутреннего потребления и отложить момент уплаты таможенных по-

шлин, налогов до момента выпуска товаров в свободное обращение. В некоторых случаях та-

моженные пошлины, налоги вообще не уплачиваются(2,с.17). Например, товары могут быть 

вывезены за пределы страны или помещены под иные экономические таможенные процедуры. 

Процедура таможенного склада часто используется: 

- для хранения и дальнейшего перенаправления товаров в деятельности международных 

компаний; 

- для оптимизации товар потоков центрами дистрибуции; 

- организациями, осуществляющими сервисное обслуживание для оперативного обеспече-

ния необходимыми для ремонта деталями и во многих других случаях. Процедура таможенно-

го склада позволяет снизить логистические затраты в системе управления запасами, когда аль-

тернативные издержки, связанные с уплатой таможенных платежей, ниже затрат на хранение 

товаров на таможенном складе. Следует различать понятие таможенной процедуры "таможен-

ный склад" и непосредственно таможенный склад как сооружение или иное место, где могут 

храниться товары, помещенные под определенный таможенный режим. Операции, осуществ-

ляемые с товарами, находящимися на таможенном складе, подразделенына две группы: 

1. операции, выполняемые самостоятельно лицами, обладающими полномочиями в отно-

шении товаров; 

2. операции, совершаемые только с разрешения таможенного органа. В первую группу вхо-

дят осмотр и измерение товаров, другие обычные операции, необходимые для обеспечения со-

хранности товаров. Осуществление этих операций не должно влечь за собой изменение состоя-

ния товаров, нарушение их упаковки и изменение средств идентификации, если последние ис-

пользовались при помещении товаров на таможенный склад. С разрешения таможенного орга-

на могут производиться простые сборочные операции, взятие проб и образцов, дробление пар-

тий, формирование отправок, сортировка, упаковка и маркировка товаров, операции, необхо-

димые для улучшения товарных свойств. Таможенный склад характеризуется возможностью 

хранения товаров до трех лет с освобождением от уплаты таможенных платежей. Товары, 

имеющие ограниченный срок годности хранения, потребления и (или) реализации, должны 

быть выпущены в соответствии с иной таможенной процедурой и вывезены с таможенного 

склада не позднее, чем за 180 дней до истечения указанного срока, за исключением подверга-

ющихся быстрой порче товаров, в отношении которых указанный срок может быть сокращен. 

Свободная таможенная зона - таможенная процедура, при которой иностранные товары разме-

щаются и используются в пределах территории свободной экономической зоны без уплаты та-

моженных пошлин и налога на добавленную стоимость, а также без применения к указанным 

товарам запретов и ограничений экономического характера, а отечественные товары размеща-

ются и используются на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режи-

мом экспорта.  Большую роль в современных условиях играют Свободные экономические зоны 

(СЭЗ), которые создаются в целях развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей 

экономики, производства новых видов продукции (5,с.42) Резидентами соответствующих СЭЗ 

признаются коммерческие организации, зарегистрированные на территории административной 

территории, в границах которого расположена СЭЗ, и заключившие с администрацией СЭЗ со-

глашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельно-

сти в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством. Товары помещаются рези-

дентами СЭЗ под таможенную процедуру свободной таможенной зоны для ведения ими про-

мышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности. Эти товары могут 

ввозиться как с территории иностранных государств, так и из самой страны. С товарами, по-

мещенными под процедуру свободной таможенной зоны, допускается совершение любых опе-
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раций, если такие операции соответствуют условиям соглашений о ведении промышленно-

производственной или технико-внедренческой деятельности. Территория СЭЗ является зоной 

таможенного контроля, который осуществляется таможенными органами в соответствии с за-

конодательством. О своей экономической сути процедура свободной таможенной зоны соот-

ветствует процедуре переработки на таможенной территории. Разница только в том, что во 

втором случае любой производитель экспортно-ориентированной продукции, получив на осно-

вании заключенных внешнеторговых контрактов соответствующее разрешение уполномочен-

ных органов, может использовать преференции, а в первом необходимо регистрироваться в ка-

честве резидента свободной экономической зоны, привязывая производство к определенному 

местоположению, но одновременно получая льготы на открытие и развитие данного производ-

ства. Выбор таможенной процедуры является прерогативой лица, перемещающего товары, и 

оказывает влияние как на возможность либо невозможность перемещения отдельных катего-

рий товаров через таможенную границу, так и на порядок их выпуска, на размер и порядок 

уплаты таможенных платежей, а также определяет круг действий вышеупомянутых лиц, а так-

же таможенных органов в отношении таких товаров, и определяет: 

- порядок перемещения товаров через таможенную границу в зависимости от их назначе-

ния и целей такого перемещения; 

- условия нахождения товаров на таможенной территории либо вне ее; 

- права и обязанности бенефициара (декларанта) таможенной процедуры; 

- дополнительные требования, предъявляемые в отдельных случаях к статусу товаров либо 

лицу, их перемещающему. Рациональное использование возможностей, предоставляемых за-

конодательством, и выбор оптимальной таможенной процедуры позволят в максимальной сте-

пени сократить не только размер таможенных платежей, но и иные логистические издержки в 

международной торговле товарами. 
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Maliyyə münasibətləri Ġqtisadiyyatın özəyini təĢkil edir. Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində bir 

ölkənin iqtisadiyyatını maliyyə-kredit münasibətlərsiz, bank əməliyyatlarsız təsəvvür etmək 

mümkün deyil. QloballaĢan dünyanın ən çox dəyiĢiklik edildiyi sahələrdən birincisi də maliyyə 

münasibətləridir. 

Həyata keçirilən çoxsaylı maliyyə münasibətlərinin məqsədi, subyekti və obyektləri çox vaxt 

ayrı-ayrı dövlətlərin çərçivəsindən kənara çıxır. Kapitalın təmərküzləĢməsi və mərkəzləĢməsi 

istehsal sferasına nisbətən maliyyə sferasında misli görünməmiĢ dərəcədə sürətlənmiĢ və 

qloballaĢmıĢdır. Nəinki, beynəlxalq maliyyə təĢkilatları və banklar maliyyə sahəsindəki rəqabət 

mübarizəsinin həlledici qüvvələrinə çevrilmiĢlər. Maliyyə əməliyyatlarındakı mütərəqqi 

dəyiĢikliklər, onların yeni kommunikasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilməsi ―elektron pulların‖ 
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hərəkətini nəzərdə tutan ―virtual iqtisadiyyat‖ anlayıĢının yaranmasına səbəb olmuĢdur. Maliyyə 

münasibətləri və maliyyə sisteminin bütün ünsürləri dəyiĢən münasibətləri daha çevik və qabarıq 

Ģəkildə əks etdirir. Əgər 20-ci əsrin əvvəllərində maliyyə bazarı dünya təsərrüfatı bazarının tərkib 

hissəsi kimi çıxıĢ edirdisə, artıq əsrin sonunda o müstəqil dünya maliyyə bazarı kimi formalaĢmağa 

baĢladı. 

Maliyyə sistemi bir kateqoriya kimi bir-birilə qarĢılıqlı əlaqəli olan müxtəlif maliyyə 

inustutlarının (həlqələrinin) məcmusundan ibarətdir. Maliyyə inustutlarının (həlqələrinin) köməyi ilə 

dövlət pul vasitələri toplayır, bölüĢdürür və xərcləyir. Maliyyə özlüyündə ―fondlar sistemi və hüquq 

inustutları sistemidir‖.  Hüquq  inustutları sistemi pul vəsaiti fondlarını təmin edir. Bu baxımda 

hazırda Azərbaycan Respublikasının pul vəsaiti fondları və onlara müvafiq olan hüquq inustutları 

aĢağıdakılardır: 

1. Dövlət maliyyəsi; 

2. Müəssisələrin idarələrin və təĢkilatların maliyyəsi; 

3. Kredit fondu; 

4. Dövlət sığorta fondu; 

 

Maliyyə sistemi yuxarıda adları çəkilən həlqələri  həm respublika səviyyəsində həm də yerli 

inzibati ərazi vahidləri çərçivəsində yaradılır. Maliyyə sisteminin hər bir həlqəsi müəyyən qrup 

maliyyə münasibətlərini əhatə edir. Azərbaycan Respublikasının maliyyə sisteminin mühüm həlqəsi 

olan dövlət maliyyəsi özlüyündə bir neçə fondlardan ibarətdir. Bu fondlar içərisində xüsusi yeri 

büdcə tutur. Bunlara respublika və yerli büdcələr aiddir. Büdcə ümumdövlət və ya yerli sosial- 

iqtisadi planlar və proqramların reallaĢması, ölkənin müdafiəsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

üçün zəruridir. Büdcə əsasən hüquqi və fiziki Ģəxslərdən alınan vergi və ödəmələr hesabına təĢkil 

olunur. 

Maliyyə hüququ Azərbaycan Respublikasının hüquq sistemində özünəməxsus yer tutaraq, 

göründüyü kimi predmetin əsasını maliyyə münasibətlərini təĢkil edən hüquq sahəsidir. Maliyyə 

münasibətləri baĢqa münasibətlərdən bir sıra əlamətlərinə görə fərqlənir. 

- Maliyyə münasibətləri bir qayda olaraq pul münasibətidir. 

- Maliyyə münasibətləri pul vasitələrinin bölgüsü münasibətləridir. 

- Maliyyə münasibətləri ekvivalentsiz münasibətlərdir, burada pul vəsaitlərinin yalnız 

birtərəfli hərəkəti vardır; 

- Maliyyə münasibətləri pul vasitələri maliyyə  ehtiyyatları formasında hərəkət edir. 

Dövlətin maliyyə fəaliyyətini tənzim edən hüquq normaları maliyyə hüququnun özündə 

müəyyən hüquq insitutlarında cəmləĢmiĢdir. Hüquq insitutu hüquq sahəsi daxilində müəyyən dar 

çərçivədə eynicinsli ictimai münasibətləri tənzim edən qarĢılıqlı əlaqəli və qarĢılıqlı surətdə 

ĢərtləĢən hüquq normaları qrupuna deyilir. 

Maliyyə hüququ daxilində onların yerləĢməsi qaydası və tədqiq edilməsi dövlətin maliyyə 

fəaliyyəti sahəsində ictimai münasibətlərin özlərinin sistemi ilə obyektiv olaraq Ģərtləndirilir. 

Maliyyə hüquq normalarının məcmusu olan maliyyə hüququ iki hissədə-ümumi və xüsusi 

hissələrdən ibarətdir. Mliyyə hüququnun xüsusi bir hissəsi maliyyə hüququnun müəyyən elmi 

əsaslandırılmıĢ qaydada və məntiqi ardıcıllıqla düzülmüĢ və  bir-birilə obyektiv əlaqədə olan hüquq 

institutlarından ibarətdir. Məsələn, maliyyə hüququnun Ģübhəsiz ki, əsas insitutu büdcə hüququdur. 

Belə ki, məhz büdcə sistemində dövlət hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətini təmin edən əsas maliyyə 

ehtiyatları cəmləĢir. Həmin bölmədə yaranan ictimai münasibətləri tənzim edən hüquq insitutlarına 

nisbətən həlledici yer tutur. 

Maliyyə hüququnun vahid mənbəyi yoxdur, yəni bu sahədə vahid məcəllə yoxdur. Lakin 

maliyyə hüququnun mühüm institutlarından biri olan  vergi hüququnun mənbəyi kimi Azərbaycan 
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Respublikasının Vergi Məcəlləsi qəbul olunmuĢ və hazırda qüvvədədir. 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 11 iyul 2000-ci il tarixdə qəbul olunmuĢ  və 2001-

ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minmiĢdir. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 

vergiqoyulmanın əsasları, vergi sistemini, vergi qanunvericiliyini, vergi orqanlarının sistemini və 

onların fəaliyyətinin ümumi prinsipləri ayrı-ayrı vergilərin alınması qaydalarını müəyyən edir. 

Azərbaycan Respublikasının maliyyə sistemində dövlət büdcəsi mühüm yer tutur. Dövlət büdcəsi 

maliyyə sisteminin mühüm həlqəsi olan dövlət maliyyəsinin tərkib hissəsini təĢkil edir. Büdcə -

dövlətin zəruri atributudur. Dövlət və yerli büdcələrin pul vasitələri ilə dövlət və yerli əhəmiyyətli 

iqtisadi və sosial məsələlər öz həllini tapır, dövlət hakimiyyəti və yerli özünü idarə orqanlarının 

qarĢısında duran vəzifələr həyata keçirilir. 

Büdcənin mahiyyətini açmaq üçün bu məsələyə üç aspektdən yanaĢmaq lazımdır. Büdcə- 

1)iqtisadi kateqoriya kimi; 2) büdcə-maddi mənada ; 3) büdcə -hüquqi kateqoriya kimi. 

MALĠYYƏ NƏZARƏTĠ: Dövlətin nəzaərtinin bütün növləri içərisində maliyyə nəzaərtinin 

xüsusi yeri vardır. BaĢqa nəzarət sahələrindən fərqli olaraq maliyyə nəzarətinin obyekti 

mərkəzləĢdirilmiĢ yani ümumidövlət və bələdiyyə fondlarının və mərkəzləĢdirilməmiĢ, yəni xüsusi 

sektorun pul fondlarının qanunvericilikdə müəyyən edilmiĢ qaydalarda təĢkili, bölgüsü və 

istifadəsini nəzərdə tutan fəaliyyəti təĢkil edir. 

Maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsinin zəruriliyi yuxarıda qeyd edildiyi kimi maliyyənin 

xüsusi nəzarət funksiyasından irəli gəlir. Lakin bu hələ kifayyət etmir, ona görə ki, nəzarətin realizə 

edilməsi üçün xüsusi nəzarət orqanlarının mövcudluğu, onların ixtisaslı mütəxəssislərlə 

komplektləĢdirilməsi, onların hüquq və vəzifələrinin dairəsi, müvafiq təĢkilatı və metodiki Ģərtlərin 

mövcudluğuda zəruridir. Maliyyə nəzaərtinin məzmununu müəyyən etmək üçün maliyyə hüquq 

normaları ilə tənzim edilən münasibətlərdə qarĢıya qoyulan vəzifələrə diqqət yetirmək lazımdır: 

- Müəssisələrin və vətəndaĢların dövlət qarĢısında maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini 

yoxlamaq; 

- Hüquq və fiziki Ģəxslərin mülkiyyətində olan pul vəsaitələrinin, bank sudalarının, xüsusi 

vəsaitlərin onlar tərəfindən məqsədə uyğun surətdə istifadəsini yoxlamaq; 

- Müəssisə, idarə və təĢkilatlar tərəfindən aparılan maliyyə əməliyyatlarının qanunauyğun 

həyata keçirilməsinə, pul vəsaitlərinin hesablanması və saxlanılması qaydalarına əməl olunmasını 

yoxlamaq; 

- Istehsal və kommersiya fəaliyyətinin yüksəldilməsində onların daxili ehtiyatlarını aĢkar 

etmək; 

- Maliyyə təsərüfat fəaliyyətinə obyektiv olaraq qiymət vermək; 

- Dövlət büdcəsinə daxil olmaların artırılmasını təmin etmək; 

- Maliyyə intizamının pozulması hallarının qarĢısını almaq və onları xəbərdar etmək. 

Maliyyə nəzarətinin formaları maliyyə  nəzarətinin müxtəlif əsaslarına görə fərqləndirilən 

növlərinin hamısında öz tətbiqini tapır. Bu səbəbdən ―maliyyə nəzaərtinin növləri‖ anlayıĢı ilə 

eyniləĢdirmək məqsədə müvafiq deyildir. Maliyyə nəzarəti formalarının əsasında formalrının 

əsasında yoxlamaların həyata keçirilməsi dövrü dayanır. Bu nöqteyi nəzərdən maliyyə nəzarətinin 

üç forması vardır: 

a) Ġlkin nəzarət 

b) Cari nəzarət 

c) Sonrakı nəzarət 

 

Maliyyə nəzarətinin növlərinə gəldikdə isə deməliyik ki onları müxtəlif əasalara görə 

fərqləndirmək olar. Maliyyə nəzarətini həyata keçirilən maliyyə nəzarəti; 

a) Ümumidövlət nəzarəti, yəni ümumi səlahiyyətli dövlət hakimiyyəti və idarəçilik orqanları 
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tərəfindən  həyata keçirilən maliyyə nəzarəti; 

b) Idarə nəzarəti , yəni nazirliklər və idarələr, yerli özünü idarə orqanlarının nəzarəti Ģöbələri 

tərəfindən onlara tabe olan müəssisə və idarələrə münasibətdə həyata keçirilən maliyyə nəzarəti. 

Ümumiyyətlə maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların dairəsinə görə nəzarətin aĢağıdakı 

növləri vardır: 

1. Parlamentnəzarəti; 

2. Prezident nəzarəti 

3. Ümumi səlahiyyətli idarəçilik orqanlarının nəzarəti; 

4. Maliyyə-kredit orqanlarının nəzarəti; 

5. Idarədaxili nəzarət; 

6. Təsərrüfatdaxili nəzarət; 

7. Auditor nəzarəti; 

 

Dövlətin və bələdiyyələrin maliyyə fəaliyyəti  prosesində meydana gələn münasibətlər maliyyə 

hüququ vasitəsilə tənzimlənir. Dövlət gəlirlərini tənzimləyən hüquq normalarının mühüm sahəsi isə 

vergi hüququ kimi müəyyən edilir. Bu və ya digər subyektlər arasında vergilərin qoyulması və 

tutulması zamanı meydana gələn münasibətlər və sosial əlaqələr vergi hüquq normaları ilə 

tənzimlənir. Müxtəlif sahədə qəbul edilmiĢ normativ hüquqi aktlarda təsbit olunan, bir-biri ilə 

qarĢılıqlı əlaqədə olan daim inkiĢaf edən müvafiq normaların məcmusu vergi hüququnu təĢkil edir. 

Vergi hüququnun müstəqil hüquq sahəsi kimi formalaĢması cəmiyyətin inkiĢafında, habelə 

dövlət və fərd arasında özünü göstərən vergi münasibətlərinin müstəsna rolu ilə əlaqədardır. Məlum 

olduğu kimi dövlət konistitusiya ilə ona verilən ümum milli funksiyaları yerinə yetirmək, o 

cümlədən sosial iqtisadi inkiĢafı tənzimləmək, özəl mülkiyyəti qorumaq məqsədilə müvafiq maliyyə 

mənbələri təmin etməlidir. Dövlətçilik anlayıĢı və konstitusiyanın tələblərinə görə hər bir fərd  

dövlətin saxlanılmasında, ictimai xidmətlərin müəyyənləĢdirilməsində öz gəlirinə uyğun olaraq 

vergi ödəməklə iĢtirak etməyə borcludur. Beləliklə vergi hüququnun predmeti hüquqi və fiziki 

Ģəxslərə qanunların tələblərinə uyğun verilən tətbiq edilməsi, onlardan tutulması və büdcə sisteminə, 

habelə zəruri hallarda büdcədənkənar fondlara yönəldilməsi prosesində dövlət orqanları, vergi 

ödəyiciləri və vergi arasında yaranan ictimai münasibətlərdir. 

Vergi hüququnun predmetini təĢkil edən ictimai münasibətləri aĢağıdakı qruplara birləĢdirmək 

olar. 

1.Dövlət və yerli büdcələrə daxil olan vergi və vergi xarakterli digər ödəmələrin müəyyən 

edilməsi prosesində yaranan münasibətlər. 

2.Vergi və vergi xarakterli ödəmələrin tətbiqi ilə əlaqədar olan münasibətlər. 

3.Vergilərin hesablanması və tutulması prosesində yaranan münasibətlər. 

4. Müvafiq dövlət orqanları tərəfindən vergi nəzarətinin həyata keçirilməısində habelə vergi 

sahəsində qanun pozuntuları və cinayətləri özünü  göstərdikdə yaranan münasibətlər. Vergi hüquq 

münasibətlərini tənzimlənməsinin əsasını  Azərbaycan Respublikasının Vergi məcəlləsi təĢkil edir. 

Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin 

müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını ,  vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi 

orqanlarının, habelə vergi münasibətlərini digər iĢtirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq 

və vəzifələrini,  vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə 

məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli Ģəxslərin hərəkələrindən Ģikayət edilməsi 

qaydalarını müəyyən edir. 

Beləliklə, vergi hüquq münasibələrinin mahiyyəti vergi ödəyicisinin vergi orqanına tabe olması 

ilə yanaĢı hər iki tərəfin qanuna tabe olmasından ibarətdir. Vergi məcəlləsi məhz bu mahittəydən 

irəli gələrək  vergi ödəyicisinin və vergi orqanının hüquqları və vəzifələrini müəyyən  etməklə vergi 
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orqanının hakimiyyət səlahiyyətlərinin qanun çərçivəsi ilə məhdudlaĢdırır.  Vergi hüquq 

münasibətlərinin bu cür nizama salınması demokratik, hüquqi dövlətlərə xasdır. 

Vergi hüquq münasibətlərində, məhdud Ģəkildə olsa da, müqavilə münasibətləri də mövcud ola 

bilər. Misal üçün bələdiyyə büdcələrinə  yerli vergilərin yığılmasını təmin etmək üçün dövlət vergi 

orqanları ilə əlaqədar olaraq yaranır. Bu baxımdan onlar mülki hüquq münasibətləri kimi əmlak 

münasibətlərinin bir növüdür, çünki yaranmasına səbəb ölkənin  maliyyə ehtiyyatlarının 

toplanılması, yenidən  bölüĢdürülməsi və istifadəsidir. Bəzi müəlliflər vergi hüquq münasibətində 

―öhdəlik‖ əlamətinin qeyd olunmasını qeyd edirlər: hər kəs qanunla müəyyən edilmiĢ vergiləri 

ödəməyə borcludur. 

Hər bir dövlətin yaĢaması üçün onun zəruri atributlarından olan pul vəsaitləri fondlarının 

yaradılması çox vacib Ģərtlərdən biridir. Ölkələrin hamısında hökumət öz funksiyalarını uğurla 

yerinə yetirmək üçün cəmiyyətin yaratdığı maliyyə ehtiyatlarının bir hissəsini, əsasən, icbari yolla 

mərkəzləĢdirilmiĢ pul vəsaitləri fondlarına səfərbər edir. Bu fondlar sırasında əsas yeri dövlət 

büdcəsi tutur. Ölkə maliyyə sisteminin baĢlıca dayağı olan dövlət büdcəsi iqtisadi, sosial və siyasi 

vəzifələri yerinə yetirmək üçün pul vəsaiti təminatının ən önəmli vasitəsi, dövlət maliyyəsinin ən 

mühüm tərkib hissəsidir. Beynəlxalq termin olan «büdcə» («budget») anlayıĢının ilkin mənası 

«kəĢkül», «çanta» deməkdir. MəiĢət nitqində biz tez-tez «ailə büdcəsi», «vaxt büdcəsi» ifadələrinə 

rast gəlirik. Ailə büdcəsi ailənin gəlir və çıxarlarını, vaxt büdcəsi potensial vaxtın sərf olunmuĢ 

zaman kəsiyi ilə balansını, dövlət büdcəsi isə hökumətin gəlir-çıxarının əsas balansını bildirir. 

Dediyimiz kimi, dövlət büdcəsi ölkənin maliyyə sisteminin mühüm tərkib hissəsidir. Ümumi milli 

məhsulun və milli gəlirin bölüĢdürülməsində fəal iĢtirak etməklə o, hökumətin mərkəzləĢdirilmiĢ pul 

fondu və əsas maliyyə planı qismində çıxıĢ edir. Dövlət, müəssisələr və əhali arasındakı pul 

münasibətləri büdcə münasibətləri kimi səciyyələnir. Ġqtisadi mahiyyətinə görə dövlət büdcəsi milli 

gəlirin bölüĢdürülməsi zamanı hökumətlə hüquqi və fiziki Ģəxslər arasında yaranan münasibətləri 

ifadə edir. Bu münasibətlər isə öz növbəsində milli iqtisadiyyatın və sosial sferanın inkiĢafı, ölkənin 

müdafiə qabiliyyətinin təmin edilməsi və dövlət idarəçiliyinin maliyyələĢdirilməsi sahələrində lazım 

olan tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün büdcə fondunun yaradılması və istifadəsi ilə bağlıdır. Bir 

iqtisadi kateqoriya kimi dövlət büdcəsinin mahiyyəti bölgü və nəzarət vasitəsilə daha geniĢ və daha 

aydın açılır. BaĢqa sözlə, büdcə dövlət sektorunun (mərkəzi hökumətin, yerli hakimiyyət 

orqanlarının və s.) maliyyə planı xarakteri daĢıyır. Bazar iqtisadiyyatı ölkələrində belə planlaĢdırma 

bütün çətinliklərə baxmayaraq iqtisadi əməliyyatlara uyğunlaĢdırılır və dövlət sektorunda mühüm 

rol oynayır. Dövlət büdcəsi onun mahiyyətini əks etdirən bir neçə çox mühüm funksiya daĢıyır. 

Ümumiqtisadi əhəmiyyəti olan bu funksiyalar iqtisadiyyatın hər bir sahəsi ilə yaxından bağlıdır. 

Büdcənin əsas funksiyalarının bölgüyə və nəzarətə ayrılmasını hamı qəbul edir. Bu gün dövlət 

maliyyəsinin heç bir bölməsi çoxtərəfli və geniĢhəcmli pul vəsaitlərinin bölgüsünü həyata keçirə 

bilməz. Bu vəzifəni büdcə yerinə yetirir. O, milli gəlirin bölüĢdürülməsində mühüm rol oynayır və 

bu prosesin təsir dairəsi çox geniĢdir. Məsələn, bu mərhələdə bütün istehsalçılar, yaxud istehsal 

iĢtirakçıları büdcə münasibətləri orbitinə daxil olurlar. Dövlət büdcəsində əsas yenidənbölgü obyekti 

xalis gəlirdir. Vergilər və digər dövlət gəlirləri Ģəklində dövlət büdcəsinə səfərbər olunan vəsait 

yenidən bölünərək milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkiĢafına yönəldilir. Büdcənin icrası 

prosesində məhdudiyyətlər qoyulması, dediyimiz kimi, iki istiqamət, yaxud parametr üzrə baĢ verir: 

a) vaxta görə məhdudlaĢma; 

b) vəsait həcminə görə məhdudlaĢma. 

Dövlət büdcəsi müəyyən zaman kəsiyi ilə bağlıdır. Bir qayda olaraq, büdcə müddəti bir ili əhatə 

edir və dünya təcrübəsində maliyyə ili adlanır. Bəzi ölkələrdə maliyyə ili təqvim ili ilə eyni olmasa 

da, onları eyniləĢdirmək o qədər də çətin deyil. Onların bir-birinə uyğun gəlməməsində, myəyyən 

mühüm məqamları nəzərə alsaq, təəccüblü heç nə yoxdur. Dünyada hamının qəbul etdiyi ənənə 
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ondan ibarətdir ki, yeni büdcə təqvim ilinin sonuna azı iki ay qalmıĢ təsdiqlənir və yeni maliyyə 

ilinin baĢlanğıcı həmin vaxtdan hesablanır. Bir çox ölkələrdə büdcənin icrasına yanvarın 1-dən 

baĢlanır, yəni təqvim və maliyyə illəri üst-üstə düĢür. Büdcəyə daxil edilmiĢ dövlət xərcləri və 

gəlirləri qarĢıdakı il üçün nəzərdə tutulur, yəni növbəti ilə proqnozlaĢdırılan gəlirlər və gözlənilən 

xərclərin maliyyələĢdirilməsi müəyyənləĢdirilir. Maliyyə ilinin sonunda büdcənin idarə edilməsinə 

və icrasına məsul olan orqanlar proqnozlaĢdırılmıĢ xərclərə, gəlirlərin miqdarına və mənbələrinə 

uyğun olaraq büdcənin icrası haqqında hesabat verir. Yeni maliyyə ili baĢlanana qədər ona aid 

gəlirlər və xərclər proqnozlaĢdırılır, bu proqnozlar əsasında növbəti il üçün büdcə tərtib olunub 

təsdiqə verilir. Demokratik idarəçilik sistemi olan ölkələrdə qanunverici orqan icra hakimiyyətinin 

fəaliyyətinə nəzarət edərək dövlət xərclərinin və gəlirlərinin kəmiyyət və keyfiyyət parametrləri üzrə 

hüdudlarını müəyyən edir. Büdcə proqramlarının keyfiyyət (məzmun) parametrlərinə aid 

məhdudiyyətlər konkret proqram istiqamətləri və bölmələri üzrə diferensiasiya olunur. Məsələn, 

qanunverici orqan layihə təxsisatlarını maddəmaddə, ünvan-ünvan, proqramların, iĢ və xidmətlərin 

müəyyən bölmələri üzrə, onların məqsədli təyinatını möhkəmləndirərək təsdiq edir. Bu cür məqsədli 

təxsisatları icra orqanı qanunda nəzərdə tutulmayan baĢqa məqsədlərə ünvanlaya bilməz. Əsas 

vəzifə hər bir bölmənin real tələblərini bütövlükdə büdcənin imkanları ilə yaxınlaĢdırmaqdan 

ibarətdir. Bu və ya digər sahənin maksimum inkiĢafında dövlətin maraq dərəcəsindən asılı olaraq 

sahələr üzrə ayrılan vəsait həcminə görə Ģaxələnir. Ġqtisadiyyatın inkiĢafına nail olmaq üçün istehsal 

sahələlərinin daha üstün, daha geniĢ həcmdə təxsis olunması lazımdır. Dövlət büdcəsinin 

gerçəkləĢdirilməsinin ən mühüm Ģərtlərindən biri parlamentin, yaxud baĢqa dövlət orqanlarının onu 

mərkəzləĢdirilmiĢ pul fondu kimi təsdiqləməsidir. Belə təsdiqləmə xalqın, əhalinin büdcə 

hüququnun təbii nəticəsi kimi çıxıĢ edir. Büdcəni əhaliyə anlaĢıqlı Ģəkildə izah etmək və onu aydın, 

hamının baĢa düĢdüyü Ģəkildə tərtib etmək çox vacibdir. Bu halda dövlət xərclərinin və gəlirlərinin 

kəmiyyətini və dəyərini müəyyən etmək də asan olur. Büdcənin hüquqi mahiyyətinin Ģərhində 3 

mövqe mövcuddur. Birinci mövqe belədir ki, qanunverici orqan büdcəni baĢqa qanunlar kimi 

hazırlayıb təsdiq etdiyi üçün mahiyyətinə və formasına görə o da bir qanundur. BaĢqa baxıĢ nöqtəsi 

budur ki, büdcə zaman etibarilə ardıcıl rəsmi göstəriĢlərdən və imperativlərdən ibarət olduğuna və 

maliyyə ilinin sonunda ömrünü baĢa vurduğuna görə yalnız formaca qanun sayıla bilər. Üçüncü 

qrupun fikrincə, büdcənin yalnız gəlirlərlə bağlı hissəsi mahiyyət etibarilə qanun hesab edilməlidir. 

Büdcə dövlət idarəçiliyinin ən nüfuzlu siyasi vasitələrindən biri, iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olan 

maliyyə siyasətinin ən mühüm alətidir. Dövlət xərcləri, gəlirləri və borcları siyasətindən çıxıĢ edərək 

biz dövlət büdcəsini, müxtəlif siyasi məqsədlərə çatmağın (gəlir mənbələrindən səmərəli istifadə, 

gəlirin bölüĢdürülməsində ədalətlilik, iqtisadi sabitlik, iqtisadi artım və inkiĢaf) siyasi vasitəsi kimi 

qiymətləndirə bilərik. Dövlət büdcəsi idarəetmə vasitəsi kimi də mühüm rol oynayır. Büdcənin xərc 

və gəlir ölçülərinə təsiri iqtisadiyyatın bütün sahələrində özünü göstərir. Ölkənin daxili bazarında bu 

normalardan savayı balansa mane ola biləcək ayrı maneə yoxdur. Ənənəvi iqtisadi nəzəriyyəyə görə, 

iqtisadiyyatın istehsal bölməsi ilə (investisiyalarla, yığımlarla, istehlakla, ödəniĢ balansı ilə) pul 

bölməsi (pul vəsaitinə olan tələb və təklif, qiymət norması) arasında heç bir əlaqə mövcud deyil. 

BaĢqa sözlə, pul dövriyyəsindəki dəyiĢikliklər istehsal bölməsinə və milli gəlirə təsir 

göstərməməlidir. Amma belə mülahizələrdə real iqtisadi həqiqətlərdən çəkinmə var. Bu mülahizələr 

aĢağıdakılardan ibarətdir. Ġqtisadiyyatda ümumi məhsul və milli gəlir əməyin həcmi ilə, sonuncu isə 

öz növbəsində tələb və təkliflə müəyyən edilir. Digər tərəfdən, milli gəlirin müxtəlif normaları ilə 

müəyyənləĢən yığım və investisiyalar arasında faiz dərəcələrinin təmin etdiyi balans mövcuddur və 

o, istehsal bölməsindəki dəyiĢikliklərə olan reaksiyanın nəticəsidir. Ənənəvi iqtisadi nəzəriyyəyə 

əsasən, pul dövriyyəsindəki balans istifadə olunan pul kütləsinin tənzimlənməsi ilə müəyyənləĢir. 

Pul kütləsinin və pul dövriyyəsi sürətlərinin miqyasları (həcmi) qiymətlərin və real milli gəlirin 

miqyaslarına uyğun gəlir. Ġqtisadiyyatın real balansı əmək bazarı və bu bazarın müəyyənləĢdirdiyi 
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məcmu istehsalla, öz növbəsində məcmu istehsalla müəyyənləĢən faiz dərəcələrinin (tariflərin, 

dərəcələrin) funksiyası kimi çıxıĢ edən yığım norması ilə müəyyən edilir. Yığım və investisiya 

balansının faiz dərəcələri və normaları investisiya normalarına müvafiq təyin olunur. Gördüyümüz 

kimi, istehsal balansı digər daxili bazarlar (pul bazarı, kapital bazarı) vasitəsilə müəyyənləĢdirilir. 

Pul təklifinin artımı istehsal balansına təsir etməsə də, qiymət normasını artırır. Ənənəvi iqtisadi 

nəzəriyyədə büdcəni dövlət xərclərinə müvafiq qaydada vergilər balanslaĢdırmalıdır. Ġqtisadiyyatın 

özündə büdcə balanssızlığı büdcənin pozulmasına səbəb olmamalıdır. Ənənəvi büdcə balansı 

nəzəriyyəsinə görə, büdcənin kəsiri, yaxud artıqlığı real və ya iqtisadi balansı pozmur. Qeyd etmək 

lazımdır ki, yuxarıda nəzərdən keçirilmiĢ vergilərdən savayı dövlət gəlirlərinin tərkibinə yol 

vergiləri, royaliti, sosial sığorta vergisi, ixrac vergisi (ixrac edilən mallardan tutulan gömrük 

vergisindən əlavə), dövlət rüsumları və digər qeyri-vergi gəlirləri də daxildir. Bundan baĢqa, bəzi 

müəssisələr vergiləri sadələĢdirilmiĢ forma ilə ödəyir. 
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Туризмин мащиййяти игтисади ядябиййатда сярбяст вахтла йердяйишмя кими баша дцшцлцр вя 

ящалинин щяйат сявиййяси йцксялдикcя, сярбяст вахтлары артdыгcа туризмя тялябат мейдана чыхыр. 

Она эюря дя туризм игтисадиййаты мащиййятcя cоьрафи, игтисади, сосиал функсийаларын гаршылыглы 

ялагясини якс етдирир вя бу дейилянлярин предмети олараг юйрянилир. 

Туризмин игтисадиййаты фянни комpлекс системли гаршылыглы фяннлярин мяcмусудур. Туризмин 

игтисадиййаты вя идаря олунмасы она фяалиййят даиряси кими бахылдыгда мцмкцн олур. Туризмин 

мягсяди бу предметин ясас вязифялярини мцяййянляшдирир. Туризмин мягсяди чох функсийалы тяля-

батдыр, бир сыра cоьрафи, игтисади, сосиал амиллярдян асылыдыр вя бунун тяшкили, идаря олунмасы зярури 

щал кими предметин ясасыны тяшкил едир. Туризми идаряетмяк функсийасы игтисади идаряетмякдир. 

Ящалинин туризмя, сяйащятя олан ещтийаcларыны юйрянмяк, онлары тяшкил етмяк вя прогноз вя пер-

спективдя туризмин инкишафына шяраит йаратмаг туризмин тянзимлянмяси демякдир. 

Туризм игтисад елминин сащя гурулушудур, игтисади инкишафын реэионал ярази идаряетмяк тярки-

биня дахилдир вя дцнйа юлкяляриня интеграсийайа дахил олманын бир йолудур. 
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Туризм фяалиййят сащяси олмагла юзцнцн нязяри-методолоъи вя практики ящямиййят кясб едян 

тяшкилати-игтисади, сосиал амилляри вя мягсядляри иля тядгиг олунур. Туризмин мягсяди вя онун ин-

кишафына зяруриййят реал игтисадиййатын мцяййян хцсусиййятляри, игтисади потенсиалын имканлары вя 

перспектив структур дяйишмяляри иля уйьун олараг формалашыр. Щяр бир юлкянин игтисади инкишаф 

meyilляри вя динамикасы, ресурсларынын мювcуд вязиййяти вя перспективи туризмин инкишафына 

игтисади база йарадыр. Республика игтисади потенсиалынын игтисади дювриййяйя cялб едилмясинин ял-

веришли вя перспектив сащяси олараг туризмин инкишафы гейри-нефт секторунун инкишафы мягсяди иля 

вя нефтдян эялян эялирлярин сямяряли истифадяси мягсяди иля лайищяляшдирилир. 

Туризм мащиййятcя сяйащят олса да, реал игтисади потенсиал инкишаф стратеэийасы вя юлкя 

игтисадиййатынын структур ислащатларынын ярази вя сащя истигамятляридир. Реэионун комплекс инки-

шафы вя игтисади потенсиалын базар игтисадиййаты шяраитиндя файдалы фяалиййяти сащясиня чевирмяк 

цчцн туризм сащясиндя сосиал вя игтисади мягсядляр эцдцр. 

«Туризм» дювриййясиня дахил олан ресурс потенсиалы онларын мобиллийи бу сащянин илкин 

фяалиййят вя сонракы перспективи цчцн бир сыра тяшкилати-малиййя вя програм тядбирляринин яаслан-

дырылмасы, онларын елми-методики погноз ясасларыны йарадыр. Туризмин сосиал-игтисади мащиййяти 

тялябат системи иля мцяййянляшир. Туризм тялябаты хцсуси тялябат олмагла щяр бир дювлятдя ящалинин 

сосиал-демографик тяркиби, онларын щяйат сявиййяси, интеллектуал сявиййяси, мадди тялябатын юдя-

нилмя дяряcяси вя яняняви ещтийаcларын динамикасы ясас рол ойнайыр. Туризм ещтийаcлары йерли вя 

хариcи юлкяляря йердяйишмя иля баш верир. 

Туризмин инкишафы бир сыра ещтийаcлар цзяриндян мейдана чыхыр. Фикримизcя, бу ещтийаcларын 

йаранмасы ашаьыдакы амиллярля интенсивляшир: 

- игтисади артымын тяркиб щиссяси олараг, инвестисийа гоймаг вя ящалинин мяшьуллуьуну тя-

мин етмяк; 

- ящалинин истиращяти вя дцнйаэюрцшцня сябяб олан бейнялхалг йердяйишмяляри тяшкил етмяк; 

- ящалинин истещсал вя хидмят фяалиййятинин бизнес структуруну хариcи туризмин тялябатына 

уйьун олараг маркетинг планлашмасы вя инкишафыны тямин етмяк; 

- бейнялхалг интеграсийа вя глобаллашма шяраитиндя идхал вя ихраc потенсиалыны артырмагла 

игтисади вя сосиал инкишафын йени истигамятлярини йаратмаг. 

Туризмин инкишафынын щяр бир юлкядя ясасыны игтисади потенсиал вя онун игтисадисосиал ас-

пектдян сямярялилийи тяшкил едир. О cцмлядян, игтисади артым вя ресурсларын потенсиалы вя онларын 

туризм дювриййясиня cялб едилмяси имканлары игтисади ясас йарадыр. Туризм базары тякчя дахили 

тялябат дейил, щям дя хариcи юлкялярин капитал ахынына сябяб олдуьу цчцн онун эенишляндирилмяси 

cоьрафи-тябии вя щямчинин игтисадиййатын структур дяйишмяляри иля ялагялидир. Беля ки, тябии-cоьрафи 

мцщит, ящалинин мяшьуллуьунун йцксялдилмяси мягсяди вя щямчинин инвестисийа айырмалары цчцн 

дювлят вя хцсуси вясаитлярин истифадясинин туризм базарына cялб едилмяси йоллары игтисади стимуллар 

вя идаряетмя цсулларыны тякмилляшдирир. 

Туризмин сосиал-игтисади мащиййяти вя онун реаллашмасы хцсусиййятляри бу сащянин артым 

темпи вя щямчинин онун структуру вя туризм мцяссисяляринин ихтисаслашма истигамятляри иля 

мцяййянляшир. О cцмлядян, туризм фяалиййяти игтисади фяалиййятин комплекс шякилдя тясяррцфат 

ялагяляри кими чыхыш едир. Республика игтисадиййатынын формалашма хцсусиййятляри, онун тябии-

cоьрафи, сосиал-игтисади амилляри вя онларын сийасятин ясас истигамятляри, туризм амилляринин тясни-

фатлашмасына имкан верир. 

Туризмин игтисади вя сосиал ролу она чох сосиалдемографик дяйишмяляр ящалинин щяйат сявийй-

яси, реэионларын тябии-cоьрафи вя инсан ресурсларынын туризм дювриййясиня cялб едилмяси формалары 

вя интенсивлийи, республикада инфраструктур тяминаты вя ящалинин ев тясяррцфатында мяшьуллуьу 

тяшкил едир. 

Туризмин инкишафы, онун сащя вя ярази гурулушунун динамикасы туризм тялябаты вя ярази ма-

раглары эцдцр. Она эюря дя игтисади артымын сямяряли истифадя структуруну йаратмаг вя сонракы 
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игтисади артымы тямин етмяк цчцн эялирлярин бюлэцсц вя истифадяси истигамятляри ясасландырылыр. 

Туризмин инкишафынын консептуал ясасыны игтисадиййатын структур тякмилляшмяси, дайаныглы 

игтисади артым вя йцксяк коммерсийа мянфяяти ялдя етмякдир. Игтисади артымын амили вя нятиcяси 

олараг туризм сийасяти, онун малиййя вя мадди мянбяляри вя туризм мящсулунун базар тялябиня 

уйьун сегментляшмяси тяшкил едир. Она эюря дя туризмин планлашмасы мцасир шяраитдя бир сыра 

тяшкилати вя гейримцяййян амиллярдян асылы олараг дяйишир. Туризмин сащя кими еффектли тяшкили 

онун фяалиййятини тянзимляйян хариcи амиллярля йанашы дахили вя реэионал хцсусиййятляри нязяря ал-

магла баш верир. Туризмин сащя гурулушу, туризм фяалиййятинин нювц маркетинг планлашмасы ки-

ми, бцтюв игтисади вя сосиал инкишафын тяркиб щиссясидир. 

Туризмин инкишафы сащялярарасы проблемдир. Даща чох кянд тясяррцфаты, емал сянайеси, ту-

ризм сянайеси вя фярди тясяррцфатын хцсусиййятлярин иля баьлыдыр. Она эюря дя туризмин игтисади вя 

сосиал ролуну, онун игтисади артым вя ямтяя хидмят дювриййясиндя хцсуси чяки ямсалы иля 

мцяййянляшдирмяк ваcибдир. Туризм сащясинин формалашма вя инкишаф хцсусиййятляри игтисади 

артым вя динамик инкишаф базасында баш верир. Азярбайcан Республикасынын ислащатлар програм-

лары вя перспектив инкишаф истигамятляри гярарлашмыш игтисади потенсиалын вя онларын истифадяси исти-

гамятляринин тякмилляшдирилмяси зярурилийини йарадыр. Беля сащялярдян ян ялверишлиси туризм мцяс-

сисяляринин ачылмасы вя мювcуд туризм обйектляринин сямяряли истифадяси ясасында реаллашыр. 

Ясас сосиал-игтисади эюстяриcиляр (яввялки иля нисбятян, %-ля) 

 
Cядвялдян эюрцндцйц кими, Азярбайcана эялян вятяндашларын сайынын артымы 20032007-cи ил-

лярдя 18% артмышдыр. Азярбайcандан эедян туристлярин сайы ися 19% артыб. Туризмин инкишафынын 

игтисади артымла йахынлыьы республика дахилиндя ящалинин диэяр тялябатларынын юдянилмяси вя турист 

мягсяди иля йердяйишмяни щяйат тярзиня чеврилмяси meyilляри иля баьлыдыр. Щяр бир фяалиййят сащяси-

нин турист инфраструктуруна чеврилмяси бу сащянин комплекс инкишаф хцсусиййятляри иля баьлыдыр. 

Она эюря дя туризм нцвя ролуну ойнайа билян мягсядли програмын апарыcы щялгяси кими диэяр 

сащялярин инкишафына тясир едир. Комплекс систем олараг сянайе туризми, кянд тясяррцфаты инфра-

структуру кими туризмин инфраструктур сферасы кими гябул етмяк олар. Беля щалда туризм мящсу-

лунун формалашмасында аралыг мящсулу кими диэяр сащялярин иштирак пайы вя алынан нятиcялярин 
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артымы иля инфраструктур сащяляринин иштирак пайы планлашдырылыр. Туризмин план вя макроигтисади 

проблемляр вя айры-айры тясяррцфатлар фяалиййяти арасында нисбятляр бцтювлцкдя сащялярарасы вя 

игтисади артымын принсипиал схемини тяшкил едир. 

 
Nəticə: Məqalədə Azərbaycanda turzimin sahələr arası problemləri araĢdırılmıĢ və təhlil 

olunmuĢdur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz cədvəldə эюрцндцйц кими, Азярбайcана эялян вятяндашла-

рын сайынын артымы 2003-2007-cи иллярдя 18% артмышдыр. 

Onuda vurğulamaq lazımdır ki, son illər Azərbaycandan gedən turistlərin sayı 19% artıb. 

Turizmin inkiĢasıfın iqtisadi artımla yaxınlığı ölkə daxilində əhalinin digər tələbatlarının 

ödənilməsi və turist məqsədi ilə yerdəyiĢmənin həyat tərzinə çevrilməsi ilə bağlıdır. Игтисади 

артымын амили вя нятиcяси олараг туризм сийасяти, онун малиййя вя мадди мянбяляри вя туризм 

мящсулунун базар тялябиня уйьун сегментляшмяси тяшкил едир.  
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Məlumdur ki , siyasət dedikdə ümumiyyətlə  insanların konkret  maraqları ilə əlaqədar, həll 

etdikləri məqsədlər və  vəzifələr baĢa düĢülür. Dövlətin regional siyasəti  dedikdə isə həm dövlətin 

regional səviyyədə, həm də  regionların  iĢlənib hazırlayaraq  həyata keçirtdikləri tədbirlər kompleksini 

əks etdirən  ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial və ekoloji inkiĢafının idarə edilməsi üzrə  fəaliyyət sahəsi 

baĢa düĢülür.Onun məzmunu və mahiyyəti  mərkəzlə regional dövlət hakimiyyəti orqanları arasında  

hakimiyyət bölgüsü hədləri və tabeçilik səlahiyyətləri ilə müəyyən edilir. 

Regional  siyasət  regionların siyasi, iqtisadi və sosial  inkiĢafının idarə edilməsi üzrə dövlət 

hakimiyyət orqanlarının məqsəd və vəzifələri sistemi , həmçinin onları həyata keçirilməsi mexanizmi 

kimi anlaĢılır. Regional  siyasətin əsasları müəyyən olunarkən yalnız regionların spesifik  

xüsusiyyətlərini deyil , həm  də iqtisadi  islahatların əsas istiqamətlərinin regional  səviyyədə 

aparılmasının zəruriliyini yerli özünüidarəetmənin  təkmilləĢdirilməsini və inkiĢaf məsələlərini, sosial 
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sahələrin, təbiətdən səmərəli  istifadənin problemlərini nəzərə almaq lazımdır. Regional siyasətin 

məqsədləri siyasi, iqtisadi və sosial məqsədlərə ayrılır. Ġqtisadi siyasətin mahiyyəti kimi baxılan 

iqtisadi məqsədlər əsasən investisiyaların yerləĢdirilməsinin dövlət tənzimlənməsindən ibarətdir.Sosial 

məqsədlər birbaĢa sosial iqtisadi məqsədlərlə əlaqədardır. Sosial məqsədlərə nail olunmasında dövlətin 

rolu bilavasitə vətəndaĢların hüquq bərabərliyi və sosial ədalət kimi demokratik cəmiyyət 

prinsiplərindən irəli gəlir. Dövlətin regional siyasətinin siyasi məqsədləri iki istiqamətli – daxili və 

xarici olur. Digər tərəfdən onları ―milli‖ və ―proqmatik‖məqsədlərə də ayırırlar. Regional siyasətin 

―milli‖ məqsədləri ən çox dövlətin xarici siyasəti ilə əlaqədardır, ―proqmatik‖ məqsədlər isə dövlətin 

daxili siyasəti ilə əlaqədardır. 

Ümumiyyətlə ölkənin sosial-iqtisadi  inkiĢaf siyasəti  necədirsə, regional inkiĢaf siyasəti də ona 

anoloji olaraq həyata keçirilir. BaĢqa sözlə desək  ölkə miqyasında qarĢıya qoyulan məsələlərə , region 

miqyasında da qarĢıya  qoyulur  və yerinə yetirilir. Hazır ki, dövrdə  dünyanın  bir çox ölkələrini və 

onların  regionlarının inkiĢafının əsas məqsədi əhalinin keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılmasıdır: buna görə 

də sosial-iqtisadi  inkiĢaf prosesi üç tərkib elementini özündə birləĢdirir: 

- Ġnsanların azadlıq, o  cümlədən iqtisadi  azadlıq dərəcəsini yüksəltmək ; 

- Ġnsan ləyaqətinə hörmət etməyə yönəldilmiĢ sosial, siyasi, iqtisadi və institusional  sistemi 

formalaĢdırmaq; 

- Əhalinin gəlirlərinin artımı, sağlamlığını yaxĢılaĢdırmaq və təhsil səviyyəsini yüksəltmək. 

Dövlətin regional proporsiyalarına iqtisadi təsiri əsas iki istiqamətdə həyata keçirilir: 

1) Desentrazilasiyaya  ehtiyacı olan regionlarda yeni istehsal obyektlərinin tikilməsinin 

məhdudlaĢdırılması; 

2) Zəif inkiĢaf etmiĢ, depresiv və yeni mənimsənilən regionlarda istehsal güclərinin 

yaradılmasının stimullaĢdırılması. 

Qərb ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, məhdudlaĢdırıcı siyasət stimullaĢdırıcı siyasətdən qat-qat  az 

səmərəlidir. Ġstehsalın və əhalinin həddindən artıq təmərküzləĢdiyi regionlarda iqtisadi fəaliyyətin 

məhdudlaĢdırılmasına yönəlmiĢ iqtisadi tədbirlərə əsas fondlara vergilərin və gəlir  vergisinin 

ayrılması; yeni tikintiyə və ya müəssisələrin geniĢləndirilməsinə kreditlərin  verilməsində imtina 

etmək və müxtəlif cərimələr tətbiq etmək ―boĢaldılması‖ nəzərdə tutulan aqlomerasiyalarla istehsal 

güclərinin sökülməsinə görə mükafatların müəyyən edilməsi daxildir. 

AraĢdırmalar göstərir ki, demokratik cəmiyyətlərdə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və idarə 

edilməsi həm sadə, həm region (vilayət,Ģəhər, rayon və s) miqyasında həyata keçirilir. Regional 

inkiĢafın tənzinmənməsi regional təsərrüfat həyatına, regionlarda həyata keçirilən sosial-iqtisadi 

proseslərə dövlətin  məqsədyönlü müdaxiləsidir. Digər tərəfdən idarəetmə fəaliyyəti özü də müəyyən 

tənzimləyici funksiyaya malik olduğu üçün idarəetmə tədbirləri də tənzimləmə fəaliyyətinin tərkbi 

kimi qəbul edilir. BaĢqa sözlə desək istər idarəetmə, istərsə də tənzimləmə dövlətin regional proseslərə 

təsir prosesidir. 

Təcrübədə regionların davamlı inkiĢafını təmin edəcək idarəetmə metodları kimi dövlət 

hakimiyyət  orqanlarının regionun seçilən istiqamətdə  sabit inkiĢafı  üçün sosial-iqtisadi  sisteminə 

məqsədyönlü təsir mexanizmləri və vasitələrinin məcmusu  çıxıĢ edir. Ġnzibati metodlarının vasitələri 

kimi, əsasən, qadağa, məcburetmə, göstəriĢ, icazə tədbirləri çıxıĢ edərək reqlamentlərin həyata 

keçirilməsi sərəncam və əmrlərin, normativ-hüquqi aktların, qaydaların yerinə yetirilməsi, yuxarıdan 

aĢağıya zəruri olan distsiplin və məsuliyyəti aĢılayır. Onu da qeyd edək ki, bu metodun vasitələri 

bugün sosial müdafiə və zəmanətlərin, regional proqramların, büdcə-vergi münasibətlərinin, ekoloji 

siyasətin reallaĢmasında əvəzsiz hesab olunur və regional inkiĢaf prioritetlərini təmin edir. Amma 

çatıĢmayan cəhət kimi regional inkiĢafın yuxarıdan-aĢağı təmin edilməsi öz növbəsində innovasiya 

aktivliyinə, sahibkarlığın istiqamətlərinin çox Ģaxələnməsinə mənfi təsir etmiĢ olur. Bu da həmin 

vasitələrin tətbiq və təyini zamanı regionların  bütün subyektlərinin və onların məqsədllərinin nəzərə 
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alınması ilə birgə, onların  aktuallıq ,məqsədyönlülüyü və iqtisadi səmərəliliyi baxımından təhlilini 

vacib edir. Belə bir təhlil zamanı istifadə olunan daha bir metodun, yəni informasiya-ideoloji metodun 

vasitələri kimi  cəmiyyətin mənəvi dəyərləri, adət-ənənələri, inancları, qərara hazır olması və verilən 

qərarların reallaĢmasında iĢtirak dərəcəsi ona etiraz etməməsi və s müəyyən edilməlidir. Bu da iqtisadi 

- sosial həyatda baĢ verən prosesləri sürətləndirmiĢ olur və dövlətin qərarlarının və regional siyasətin 

səmərəliliyinin artırılmasını təmin edir. 

Regional siyasətin həyata  keçirilməsinin institusional mexanizmi dövlətin qanunverici və 

icraedici orqanları təĢkil edir. Adətən parlament regional siyasətə aid bütün qanunları qəbul edir. Daha 

doğrusu, regionların ―konturlarını‖, yardımların miqyasını, regional idarəetmə orqanlarını və s təsdiq 

və ya rədd edir. Çox vaxt parlamentin nəzdində regional problemlərlə məĢğul olan xüsusi komitələr, 

komisiyalar və iĢçi qrupları fəaliyyət göstərir. Lakin regional siyasət sahəsində real hüquq idarəedici 

hakimiyyətin əlində cəmlənmiĢdir. 

Ədəbiyyatda regional  proseslərin idarə edilməsinin iki modeli qeyd edilir. Birinci halda söhbət 

çox və ya az ixtisaslaĢdırılmıĢ  regional müəssisələrdən(Ġtaliyada agentlik tipindən‖Yuga‖ və ya 

Fransada – DATAR – Ərazi Qrupu Nümayəndəliyi), ikincidə isə ―əvəzçiliklə‖ regional problemlərlə 

məĢğul olan bir neçə nazirlikdən və dövlət orqanlarından gedir. Təcrübədə regional tədbirlərin idarə 

edilməsi onlarla idarə və təĢkilat arasında səpələnmiĢdir. Belə ki, Parisin aqlomerasiyasının 

desentralizasiya məsələləri ilə müxtəlif illərdə yalnız Ərazi Qrupu Nümayəndəliyi ( DATAR) yox, 

PlanlaĢdırma üzrə BaĢ Komissarlıq, Təchizat Nazirliyi, ĠnkiĢaf və Elmi Tədqiqatlar Nazirliyi, Parisin 

Ticarət və Sənaye Palatası və s baĢqaları məĢğul olurlar. 

Regionların inkiĢafının müasir səviyyəsi  və özlərinə məxsus xüsusiyyətləri dövlətin regional 

siyasətinin formalaĢmasının regiondaxili tələblərini yaradır. Bu da dövlətin regional siyasətinin əsas 

müddəalarının regionların siyasətinin əsas müddəaları ilə uzlaĢdırılmasını tələb edir. 

Regiondaxili siyasətin formalaĢdırılması və onun dövlətin regional siyasəti ilə uyğunlaĢdırılması 

yalnız regionların Konstitusiya ilə Azərbaycan Respublikasının bərabər hüquqlu subyektləri kimi 

təsdiq edilməsi Ģəraitində mümkündür. Bu onu göstərir ki, regionların təĢkilati-iqtisadi hakimiyyətinin 

qeyrimərkəzləĢdirilmiĢ qaydada həyata keçirilməsi və s mövcudluğu regionların təĢkilati-iqtisadi 

müstəqilliyinin formalaĢmasına obyektiv Ģərait yaradır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin həyata keçirdiyi uzunmüddətli iqtisadi inkiĢaf strategiyası 

ölkənin regionlarının davamlı və tarazlı  inkiĢafının təmin olunması məqsədini daĢıyır. Dayanıqlı 

inkiĢafın , rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın yaranması, sosial rifahın artımı, təbii resurslardan səmərəli 

istifadənin təmin edilməsi  proqramların məqsədlərinə  daxil edilən əsas prioritetlərdəndir. Bu 

strategiyanın həyata keçirilməsində ölkənin regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı ilə bağlı qəbul edilmiĢ 

dövlət proqramları (2004-2008, 2009-2013 və 2014-2018-ci illər üzrə) böyük əhəhmiyyət kəsb 

edir.2004-cü ildən uğurla icra olunan bu proqramlar  regionlarda Ģəhər, qəsəbə və kəndlərin simasını 

köklü surətdə dəyiĢmiĢdir. Ġnfrastruktur təminatının, kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin, biznes və 

invesitisiya mühitinin yaxĢılaĢmasına geniĢ imkanlar açmıĢdır. Hazırda bu imkanlardan çıxıĢ edərək 

ölkənin sosial-iqtisadi həyatında, xüsusilə regionlarda, o cümlədən kənd yerlərində iqtisadi inkiĢafın 

sürətləndirilməsi, əhalinin layiqli məĢğulluğu və sosial rifah halının daha da yüksəldilməsi ön plana 

çıxmıĢdır. 

Dövlət Proqramları çərçivəsində görülmüĢ iĢlər ölkədə həyata  keçirilən ümumi sosial-iqtisadi 

siyasətinə ciddi dəstək vermiĢ və nəticədə 2014-2018-ci illərdə ümumi daxili məhsul (ÜDM) real 

ifadədə 3,3 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru 2,8 dəfə artmıĢdır. Bu dövrdə sənaye real ifadədə 2,6 

dəfə, o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2,4 dəfə,kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə artmıĢdır. 

Regionların davamlı inkiĢafını təmin etmək üçün 23 yanvar 2019-cu ildə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən ―Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə 

sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət  Proqramı ―-nın təsdiq edilməsi ilə bağlı fərman  imzalanmıĢdır. 
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Sənəddə qeyd edilir ki, fərmanla təsdiq edilmiĢ Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin 

maliyyələĢdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Ġqtisadiyyat Nazirliyi  hər  il , müvafiq 

olaraq, dövlət büdcəsinin və dövlət investisiya proqramlarının tərtibi prosesində maliyyə vəsaitinin 

nəzərdə tutulması üçün zəruri tədbirlər görülsün. Ġqtisadiyyat Nazirliyinə tapĢırılır ki, Dövlət 

Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin  həyata keçirilməsini əlaqələndirsin və Proqramın icrasının 

gediĢi barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezindentinə məlumat verilsin. Proqramın 

əsas məqsədi qabaqcıl elmi nailiyyətlərdən, innovativ təlim-tədris texnologiyalarından yararlanaraq, 

ölkəmizdə yeni nəsil mütəxəssislərin yetiĢdirilməsi, Azərbaycan ali təhsil sisteminin məzmun və 

keyfiyyət göstəricilərinin beynəlxalq ikili diplom proqramları ilə müasirləĢdirilməsidir. Ali təhsil 

müəssisələrinin inkiĢafına dəstək verilməsi məqsədilə beynəlxalq təcrübənin öyrənilərək tətbiq 

edilməsi vacib prioritetlərdəndir. Bu proqram müĢtərək maliyyələĢmə prinsipi əsasında 

mütəxəssislərin hazırlanmasında iĢəgötürənlərin iĢtirakı ilə nüfuzlu xarici ali təhsil müəssisələrində 

doktorantura səviyyəsi üzrə təhsil almaq arzusunda olanlar üçün imkanların geniĢləndirilməsinə 

xidmət etməlidir. Doktorantura səviyyəsi üzrə kadr hazırlığının aparılacağı xarici ali təhsil 

müəssisələrinin dar ixtisaslaĢmalar üzrə dünya reytinqlərinin nəzərə alınması müxtəlif sahələrdə 

yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasının səmərəliliyini artırmalıdır. 

Fikrimcə səmərəli regional siyasətin, regional inkiĢaf proqramlarının, regional iqtisadiyyatın  

idarəedilməsi və tənzimlənməsinin, idarə olunması mexanizminin hazırlanması və həyata keçirilməsi 

üçün  mütəxəssislərə və yüksək ixtisaslı kadrlara kifayət qədər bilik vermək və eyni zamanda daima 

yenilənən dünyada yeni texnika və texnologiyanın ən son nailiyyətləri daima bu insanlara 

aĢılanmalıdır. Son illər ölkədə respublikamızın prezidenti cənab Ġlham Əliyevin rəhbərliyi altında 

keçirilən proqramların da baĢlıca məqsədi demokratik və güclü iqtisadiyyata malik olan müstəqil 

dövlətin qurulmasından ibarətdir. 2004-2008 və 2009-2013-cü illərdə həyata keçirilən proqramların 

məqsədi : regionlarda mövcud olan əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi potensialından səmərəli 

istifadəni təmin etmək, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkiĢafının sürətləndirmək, əhalinin 

məĢğulluğunu artırmaq, yoxsulluğun səviyyəsini azaltmaq, yeni iĢ yerləri yaratmaq istiqamətində 

olmuĢdur və hər iki proqram reallaĢdırılaraq uğurla baĢa çatmıĢdır.2014-2018-ci illəri əhatə edən 

dövlət proqramı da digər iki proqram kimi  uğurla həyata keçmiĢdir və bu proqramın əsas 

məqsədlərini yeni istehsal və emal müəssisələrinin yaradılması, rabitə və informasiya 

texnologiyalarının sürətləndirilməsi, sosial infrastrukturun  yaxĢılaĢdırılması kimi istiqamətlər təĢkil 

edirdi.Ölkə rəhbərliyinin xüsusi diqqət və qayğısı ilə davamlı keçirilən tədbirlər və regionlara dair bu 

və digər  proqramlar sayəsində ölkəmizin iqtisadiyyatı dinamik inkiĢafına təkan vermiĢ, makroiqtisadi 

sabitliyi bərpa etmiĢ və ən əsası əhalinin həyat səviyyəsini xeyli yaxĢılaĢdırmıĢdır. 
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REGĠONLARARASI SOSĠAL-ĠQTĠSADĠ TARAZLIĞA DAĠR  

ĠQTĠSADĠ YANAġMALAR 

Məqalədə sənayeləşmə dövründən sonra aktuallaşan regionlararası tarazlı inkişafa, onun 

mahiyyətinə dair məsələlər əksini tapmışdır. Regionlararası inkişaf fərqlərinin yaranmasının 

səbəblərinə yanaşmalarla bağlı fikirlər verilmişdir. Regional disbalansın yaranma xüsusiyyətləri və 

aktuallıq qazandığı tarixi dövr barədə məlumatlar qeyd olunmuşdur. Regionlararası inkişaf 

fərqlərini müəyyən etməyə imkan verən bir sıra göstəricilər verilmiş, dünya ölkələrində problemin 

həllində istifadə edilən əsas tədbirlər ümumiləşdirilmişdir. 

Açar sözlər: Regionlararası inkişaf fərqləri, tarazlı inkişaf, regional siyasət, qeyri-tarazlıq 

 

Камран ЭЮБОВ 

доцент, Бакинский Государственный Университет 

Камран АЛИЕВ 

Магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕГИОНАЛЬНОМУ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

В статье отражено межрегиональное сбалансированное развитие, сущность которого 

возникла после эпохи индустриализации. Даны мнения о подходах к причинам межрегиональ-

ных различий в развитии. Были выделены данные о региональных характеристиках и исто-

рическом периоде, в который была получена актуальность. Был определен ряд показателей, 

позволяющих выявить различия в межрегиональном развитии, и обобщены ключевые меры, 

используемые для решения этой проблемы в мире. 
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ECONOMIC APPROACHES ON REGIONAL  

SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT 

In the article it is referred to the interregional balanced development, which translates into a 

pseudo - epoch of industrialization. Due to the presence of interregional differentiation in cultivars. 

It has been featured in regional features and historical periods that have become actual. It has been 

determined that the viewers are trying to identify differentiation in interregional development, and 

are the key elements used to solve the problem in the world. 
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Regionlararası sosial-iqtisadi inkiĢafda qeyri-tarazlığın olması hər bir ölkənin müəyyən 

səviyyədə yaĢadığı problemlərdən biridir və onun aradan qaldırılması istiqamətində səylər göstərilir. 

Bir sıra problemlərdən qaynaqlanan regional qeyri-bərabərlik özü iqtisadi və sosial cəhətdən bir sıra 

problemlər yarada bilən prosesdir. 

ĠnkiĢaf iqtisadiyyatının qabaqcıllarından biri olan Ragnar Nurkse, "Bir ölkə yoxsul olduğu üçün 

yoxsuldur" deyir. Bir baxımdan bu ifadə sadə və  mənasız görünsə də özlüyündə olduqca dərin məna 

ifadə etməkdədir. AĢağı gəlir səviyyəsi ilə baĢlayan aĢağı qənaət və aĢağı tələb səviyyələri, aĢağı 

investisiya səviyyəsi, qeyri-adekvat səhmdarların formalaĢması, aĢağı məhsuldarlıq və aĢağı gəlir 

səviyyəsi kimi yenidən dövr edən zəif iqtisadi göstəricilər sistemini formalaĢdırır. BaĢqa sözlə, əgər 

sosial və iqtisadi inkiĢaf səviyyəsinin ən əsas göstəricisi olan milli gəlir azdırsa, qənaət də azdır.  

AĢağı səviyyəli qənaət aĢağı sərmayə qoyuluĢuna səbəb olur. AĢağı səviyyəli investisiya, aĢağı 

məĢğulluq, aĢağı məĢğulluq, həyat keyfiyyətinin aĢağı olması, həyat keyfiyyətinin aĢağı olmasında 

da geriliyi göstərir. Bunu da regional səviyyəyə aid etmək mümkündür. Təbii mühit, iqlim və 

nəqliyyat kimi elementləri özündə birləĢdirməklə üstünlük əldə edən bölgələr sürətlə inkiĢaf edir və 

inkiĢaf etdikcə digər bölgələrdən istehsal amillərini də cəlb edir və dəstəkləyici elementlər baxımın-

dan kasıb bölgələrin yaranmasına səbəb olur. 

Həm inkiĢaf etmiĢ və az inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə regional tarazlıqlar xüsusiyyətlərinə görə əsasən 

üç fərqli qrupda təhlil oluna bilər. 

- Birincisi təbii və ya coğrafi disbalansdır. Belə qeyri-bərabərlik təbii ehtiyatların bəzi re-

gionların lehinə, bəzi regionların isə əlehinə olan nəticələrin ortaya çıxmasına səbəb ola biləcək 

Ģəkildədir. 

- Ġkincisi, iqtisadi və funksional disbalansdır. Bu mənada balanssızlıqları olan ölkələrdə eyni 

istehsal amilləri fərqli bölgələrdə bazar fərqləri ilə əlaqədar fərqli kəmiyyətdə mənfəət formalaĢdırır. 

Digər tərəfdən, iĢçi qüvvəsi kənd təsərrüfatından sənaye sektoruna keçidi ilə mənfəətdə fərqlər yara-

na bilər; 

- Üçüncü sosial və mədəni disbalansdır. Ġnsanların davranıĢı və dəyər qiymətləndirmələri 

arasında fərqlər də daxil olmaqla bu cür balanssızlıq təhsil səviyyəsindən asılı olaraq baĢ verir. 

Mədəni insanların ictimai mövqeləri, dəyər mühakimələri, davranıĢları və bir çox xüsusiyyətləri 

baĢqalarından fərqlənir. Üçüncü tip disbalansın nümunələri meqapolis Ģəhərlərindəki gecəqondu 

məhəllələri, kənar rayonlardır və zəngin məhəllələridir (4, s.15-16). 

Sənaye inqilabından əvvəl, regionlararası qeyri-tarzlıq halı geniĢ müĢahidə edilən bir problem 

olmamaıĢdır. Bundan baĢqa ilk vaxtlar belə bir yanaĢma mövcud olmuĢdur ki, hər hansı bir regionda 

baĢ verən inkiĢaf prosesləri digər regionların da inkiĢafına təkan verəcəkdir. Buna görə də müəyyən 

səviyyədə müĢahidə olunan qeyri-tarazlıq hallarının aradan qaldırılması dövlətlərin sosial-iqtisadi 

siyasətlərində özünə lazımi qədər yer tapa bilməmiĢdir. Xüsusilə Ġkinci Dünya müharibəsindən son-

ra regionlararası qeyri-tarazlığın ciddi ictimai və iqtisadi problemlərə səbəb olması dövlətlərin 

iqtisadi siyasətində nəzərə alınan məsələlər siyahısına daxil edilməsinə gətirib çıxarmıĢdır. Böyümə 

arzusu ilə birlikdə artan sənayeləĢmə yarıĢı, ölkələr arasındakı qeyri-tarazlıq daha da artmasına 

səbəb olmuĢdur. SənayeləĢmə prosesi ölkələrə müxtəlif yollarla təsnif edilib. Beynəlxalq səviyyədə 

inkiĢaf etmiĢ, inkiĢaf etməkdə olan və geri qalmıĢ iqtisadiyyatlar olaraq görülən bu fərqliləĢmə hər 

ölkənin öz içində də meydana gəlmiĢdir. Ancaq, balanssızlıq olaraq da adlandırdığımız bu 

fərqliləĢmə səviyyəsi, ölkələrin inkiĢaf nisbətlərinə paralel olaraq ya daha az və ya daha çoxdur. 

Məsələn, inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə bölgələr arasındakı fərqlilik inkiĢaf etməkdə olan ölkələrə nisbətən 

daha azdır. 

XX əsrin 60-cı illərində dünya kapitalizm və sosializm sistemi arasında kəskin mübarizə gedirdi. 

Bu mübarizədə qalib gəlmək üçün hər iki sistemə daxil olan ölkələrdə təbii resurslar sürətlə istifadə 

olunurdu, ətrafa külli miqdarda tullantı atılır və traf mühit kəskin Ģəkildə çirklənirdi. Eyni zamanda 
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məhsuldar qüvvələr böyük Ģəhərlərdə daha sürətlə inkiĢaf edir, təmərküzləĢir, kiçik və orta 

Ģəhərlərdən böyük Ģəhərlərə əmək qabiliyyətli əhali, xüsusilə iĢçi qüvvəsi axını baĢ verirdi. Nəticədə 

ölkədə davamlı inkiĢaf regionlarda tarazlı inkiĢafdan asılı vəziyyətə düĢürdü və regionların inkiĢaf 

səviyyəsinin yüksəldilməsi, oların inkiĢaf səviyyəsində olan kəskin fərqlərin aradan qaldırılması və 

müəyyən dərəcədə inkiĢaf səviyyəsində tarazlıq yaradılması bütövlükdə ölkənin davamlı inkiĢafı 

üçün vacib amilə çevrildi. 

Regionların tarazlı inkiĢafı geri qalmıĢ regionların təbii, əmək və maliyyə resurslarının təsərrüfat 

dövriyyəsinə cəlb olunmasına səbəb olmaqla demokratik ölkələrdə davamlı inkiĢafın baĢlıca 

mənbəyinə çevrilməli idi. Bu gün də regionların tarazlı inkiĢafı davamlı ikiĢafın baĢlıca vasitəsidir. 

ĠnkiĢaf səviyyəsinə görə geri qalmıĢ rayonların ucuz iĢçi qüvvəsi və əksər hallarda zəngin təbii im-

kanları, əlveriĢli coğrafi mövqeyi iri sahibkarların kapitalının bu regionlara qoyulmasını tələb edir 

və buna Ģərait yaradırdı. 

Regionların tarazlı inkiĢaf problemi məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləĢməsi, regionların 

əmək, maddi və maliyyə ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, istehsalın inkiĢafı və əhalinin 

həyat səviyyəsinin yüksəlməsinin ümumi istiqaməti kimi hazırda bir çox ölkələrdə nəzəri və təcrübi 

problem olaraq diqqət mərkəzindədir. 

Regionların tarazlı inkiĢafı məsələsi müasir dövrdə respublikamızda regional siyasətin ədalətli-

liyini və səmərəliliyini təmin edən çox mühüm amilə çevrilmiĢdir. Bu da tarazlı inkiĢafla bağlı bir 

çox məsələlərin həm elmi-nəzəri, həm də praktiki baxımdan həllini ön plana çəkmiĢdir. 

Regionların tarazlı inkiĢafında iki məsələni bir-birilə qarıĢdırmaq olmaz. Birincisi, regionların 

inkiĢaf səviyyəsində yaradılan tarazlıq, ikincisi, inkiĢaf sürətinə görə regionlar arasında yaradılan 

tarazlıq (1, s.34). 

Regionların tarazlı inkiĢafı anlayıĢı əslində onların arasında inkiĢaf səviyyəsinə görə 

yaxınlaĢmanı nəzərdə tutur. Lakin regionların inkiĢafı üçün mövcud olan ilkin Ģərtlər – iqtisadi, so-

sial, təbii, texniki-texnoloji, investisiya imkanları bərabər olmadığına görə onların inkiĢaf 

səviyyələrinin tam tarazlaĢmasına – bərabərləĢməsinə nail olmaq demək olar ki mümkün deyildir. 

Professor Ə.X.Nuriyevə görə regionların inkiĢafının tarazlaĢması dedikdə, anacaq onların inkiĢaf 

səviyyəsinin bir-birinə yaxınlaĢması nəzərdə tutula bilər. Burada tam bərabərləĢmə, həm də ona görə 

mümkün ola bilməz ki, bazar münasibətləri Ģəraitində iqtisadiyyatın bütün sahələrinin və regionların 

vahid mərkəzdən idarə olunması sistemi məhduddur. Odur ki, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi 

yolu ilə bu problemin həllində (regionların inkiĢaf səviyyəsinin tarazlaĢmasında) böyük müvəffəqiy-

yət qazanmaq olar, lakin problemin əsaslı, köklü həllinə nail olmaq demək olar ki mümkün deyil. 

Burada regionların inkiĢaf səviyyəsinin maksimum bir-birinə yaxınlaĢmasından söhbət gedə bilər (1, 

s.35). 

Sürətli əhali artımı dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yerləĢən yaĢayıĢ məntəqələrindən, kəndlərdən 

Ģəhərlərə əhali köçü, ĢəhərləĢmə, sənaye kapitalının və gəlir bölgüsünün regionlararası balanssızlığı 

kimi problemlər, inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin ən diqqətə çarpan göstəriciləridir. 

Ölkəmiz kimi inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin sosial-iqtisadi strukturlarının müxtəlifliyi 

səbəbindən istifadə etdikləri inkiĢaf modelləri fərqlidir. Ancaq daha inkiĢaf etmiĢ bir iqtisadi 

quruluĢa keçmək üçün ortaq yol sənayeləĢmədir. SənayeləĢmə, yalnız sosial-iqtisadi quruluĢda 

dəyiĢiklik etməklə qalmayıb, sənayeləĢmənin müəyyən bölgələrdə cəmləĢməsinə, bu bölgələrin ca-

zibə mərkəzləri halına gəlməsinə və inkiĢafına, ixtisaslı iĢçi və sərmayəni özünə çəkməsinə, bu 

səbəbdən, digər bölgələrin mənfi təsirlənməsinə səbəb olmaqdadır. 

Regional inkiĢaf siyasətləri, sənayeləĢmənin müəyyən bölgələrdə toplanması nəticəsində ortaya 

çıxan qeyri-tarazlıq halının ortadan qaldırılaraq, geri qalmıĢ bölgələrin sanayeləĢdirilməsini, ölkə 

içərisində regionlar üzrə ədalətli rifah səviyyəsinin təmin edilməsini, R.Nurksenin qeyd etdiyi fikir 

üzrə yoxsulluğun dövranının dayanmasını qarĢısına məqsəd qoymaqdadır. Regionlararası qeyri-
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tarazlığı aradan qaldırmaq üçün sənayenin regionlarda yayılması üçün dünya ölkələrində əsasən 

aĢağıdakı istiqamətdə tədbirlər müĢahidə edilməkdədir: 

- Regionlarda inkiĢaf planlarını regionlarda kapital və əmək intensivliyi səviyyəsinə uyğun 

olaraq hazırlamaq və bu istiqamətdə fəaliyyətlərin prioritetləĢdirilməsi; 

- Müvafiq investisiya sahələri baxımından, az inkiĢaf etmiĢ bölgələrin lehinə müsbət ayrı-

seçkilik, ilk növbədə bu bölgələrə investisiyalar qoymaq üçün cəlbedici investisiya Ģərtlərinin təmin 

edilməsi; 

- Yüksək potensial məĢğulluq, dayanıqlı istehlak və kapital məhsulları istehsal edən, müasir 

texnologiyaya əsaslanan sub-sənaye imkanlarını təmin edəcək sənaye sahələrinin yaradılması; 

- Regionun öz resurslarının istifadəsinə imkan verəcək investisiya qoyuluĢlarının həyata 

keçirilməsi; 

- GüzəĢtli vergi və kredit faiz dərəcələri kimi müxtəlif təĢviq tədbirlərinin həyata keçirilməsi, 

bu regionlara özəl sektor investisiyalarının cəlb edilməsi; 

- Ġqtisadiyyat dinamik mexanizmləri kimi təsvir edilən kiçik və orta müəssisələrin istifadə 

etdiyi texnologiyaların davamlı inkiĢafını təmin etmək üçün tənzimləmələri təĢviq etmək; 

- Regionlararası balanssızlıq baxımından əlveriĢsiz olan bölgələrdə yaradılan mütəĢəkkil 

sənaye zonalarının infrastrukturu və logistik imkanlarının yaxĢılaĢdırılması. 

- Texniki iĢçilərin və bu bölgələrin ixtisaslı iĢçilərinin çatıĢmazlığını aradan qaldıracaq peĢə 

təhsili fəaliyyətinin təĢkili, peĢə məktəblərinin regional potensiala uyğun olaraq təlim proqram-

larının hazırlanması və təkmilləĢdirilməsi. 
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AZƏRBAYCANDA TURĠZM SEKTORUNDAN DÖVLƏT BÜDCƏSĠNƏ VERGĠ 

ÖDƏNĠġLƏRĠNĠN TƏHLĠLĠ 

Məqalədə Azərbaycanda turizm sektorunun inkişafının aktuallığı barədə fikirlər qeyd 

olunmuşdur. Turizmin mahiyyəti, iqtisadi məzmunu və bir sıra xarakteristikaları verilmişdir. 

Beynəlxalq turizm bazarında baş verən proseslərin milli iqtisadiyyatda tədiyyə balansı, qiymət 

səviyyəsi, dövlət gəlirlərinin formalaşması üzərindəki təsirlər təhlil edilmişdir. Azərbaycanda turizm 

sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlara dair statistik göstəricilər verilmiş, müqayisəli 

təhlillər aparılmışdır. Turizm sektorunda fəaliyyət göstərən iqtisadi subyektlər tərəfindən dövlət 

büdcəsinə birbaşa vergi ödənişlərinin təhlili aparılmış, yekun nəticələr qruplaşdırılmışdır. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

БЮДЖЕТ В СЕКТОРЕ ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

В статье подчеркивается актуальность развития туристического сектора в Азербай-

джане. Дана сущность туризма, его экономическое содержание и особенности. Проанали-

зировано влияние событий на международном туристическом рынке на платежный баланс, 

уровень цен и формирование государственных доходов в национальной экономике. Предо-

ставлены статистические данные о предприятиях и организациях, действующих в сфере 

туризма в Азербайджане, проведен сравнительный анализ. Прямые налоговые платежи бы-

ли проанализированы хозяйствующими субъектами, действующими в сфере туризма, и 

окончательные результаты были сгруппированы. 

Ключевые слова: туризм, турагентства, туроператоры, гостиницы и отели, налоговые 

платежи, государственный бюджет 
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INVESTIGATION OF TAX PAYMENTS TO THE STATE BUDGET IN TOURISM 

SECTOR IN AZERBAIJAN 

The article emphasizes the relevance of the development of the tourism sector in Azerbaijan. 

Given the essence of tourism, its economic content and features. The influence of events on the in-

ternational tourist market on the balance of payments, the price level and the formation of govern-

ment revenues in the national economy are analyzed. Provided statistical data on enterprises and 

organizations operating in the field of tourism in Azerbaijan, a comparative analysis was conducted. 



379 
 

Direct tax payments were analyzed by economic entities operating in the field of tourism, and the 

final results were grouped. 

Keywords: tourism, travel agencies, tour operators, hotels and hotels, tax payments, state budg-

et 

 

Azərbaycanın milli iqtisadiyyatında neft sektorunun xüsusi çəkisinin yüksək olması dövlət 

büdcəsinin formalaĢmasına da öz təsirini göstərmiĢdir. Belə ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 50%-

dən yüksək bir hissəsinin neft sektorundan daxil olan vəsaitlər hesabına formalaĢması iqtisadiyyatı 

və dövlətin iqtisadi siyasətinin, büdcə siyasətinin həyata keçirilməsində neft gəlirlərindən ciddi 

asılılığın olmasına səbəb olmuĢdur. Bu vəziyyət ölkədə qeyri-neft sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi ilə 

dövlət büdcəsinin neftdən asılılıq səviyyəsinin azaldılmasını zəruri edir. Ölkə iqtisadiyyatında 

sosial-iqtisadi inkiĢafa təsiri və perspektivinin yüksək olması baxımından fərqlənən sahələrdən biri 

kimi turizm sahəsinin inkiĢafı xüsusi diqqət mərkəzinə gəlmiĢdir. 

Turizm insanlar üçün ilkin zəruri tələbat növü olmayıb, insanların inkiĢafının və onların həyat 

tərzinin müəyyən sərhədləri və məhdudiyyətləri çərçivəsində həll olunur. Turizm əhali gəlirlərinin 

müəyyən səviyyəsində formalaĢır, onun üçün planlaĢma, təminat, bölgü və gəlirlər səviyyəsi ilə 

ölçülür. Azərbaycanda turizm mühiti iqtisadi inkiĢafla yanaĢı formalaĢır və inkiĢaf edir. Onun maddi 

və maliyyə bazası, dövlət himayəsi və idarə edilməsi zərurəti yaranmıĢdır. Azərbaycanda turizmin 

inkiĢafı planlı təsərüfat sistemində mərkəzləĢdirilmiĢ resurslar hesabına inkiĢaf etdirilirdi və 

planlaĢma obyekti kimi sahə statusuna malik idi. Müasir Ģəraitdə turizm sahəsi bazar tipli model 

əsasında inkiĢaf etməkdədir. Turizmin artıq iqtisadi baxımdan əlveriĢli və kommersiya maraqlarına 

uyğun idarə edilməsi zərurəti ortaya çıxmıĢdır. 

Turizmin müəyyənləĢməsində, onun iqtisadi mənasının açılmasında aĢağıdakı xarakteristikaları 

qəbul etmək olar: 

- Turizm insanların mütəlif marĢrutlarda yerləĢdirilməsidir; 

- Turizm həmiĢə öznün son məkanını və orada məskunlaĢmanı ifadə edir; 

- Səyahət daimi yaĢadığı məkandan getməyi göstərir; 

- Turizm müvəqqəti səyahət olub, müəyyən müddətdən sonra əvvəlki yerinə qayıtmağı ifadə 

edir; 

- Turizm səyahət olub, mənfəət gətirmək fəaliyyətini özündə əks etdirir (6, S.20). 

Turizmin iqtisadi mahiyyətinin dərk edilməsi bu sahədə fəaliyyət göstərən istənilən müəssisə və 

ya təĢkilatın öz iĢini daha səmərəli təĢkil etməsinə, turizm proseslərinin iqtisadi 

qanunauyğunıuqlarını, turizmin inkiĢafına təsir edən daxili və xarici amilləri müəyyən etməyə, 

turizm bazarında baĢ verən dəyiĢikliklərə daha operativ reaksiya verməyə imkan verir. 

Məlum olduğu kimi, turizm öz inkiĢafının dördüncü mərhələsində (1950-ci illərdən indiyə kimi) 

forma və mahiyyətcə əsaslı Ģəkildə dəyiĢmiĢdir. BaĢ verən dəyiĢikliklərin əksəriyyəti tutristlərin 

tələbat və istəklərinin təmin edilməsi üsulları ilə bağlıdır. Zaman keçdikcə turizmin kəmiyyət və 

keyfiyyətcə sürətli inkiĢafı, onun milli iqtisadiyyatda rolunun artması, bəzən isə müasir iqtisadi 

sistemin vacib elementi kimi iqtisadiyyatın vacib sahələrindən birinə çevrilməsi, turizmə xüsusi 

diqqət verilməsi zərurətini yaradır. Turizmin sürətli inkiĢafı və kütləvi xarakter alması, bir çox 

region və ölkələrin iqtisadiyyatına ciddi təsir etməsi onun əsaslı tədqiq edilməsinin vacibliyini 

ortaya qoymuĢdur (7, s.27). 

Turizm əsasən iqtisadi xüsusiyyətləri ilə nəzərdən keçirilən bir sahədir. Turizmin ölkələr və 

inkiĢaf etdiyi regionlara əhəmiyyətli gəlir və valyuta qazandırma xüsusiyyətləri ilə iqtisadi 

əhəmiyyətini artırmıĢdır. Turizmin əhəmiyyəti onun ölkə iqtisadiyyatı və regionların sosial-iqtisadi 

inkiĢafına təsirləri, həmçinin böhran vəziyyətindən çıxılmasında və bir çox sosial-iqtisadi 

problemlərin həllində effektiv olması ilə diqqəti özünə cəlb etmiĢ sahədir. 
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Beynəlxalq turizmin inkiĢaf etməsi ilə turizmin tədiyyə balansı üzərində də təsirləri ciddi Ģəkildə 

artmıĢdır. Turist göndərən ölkələrdə xarici valyutalara tələb artdığı kimi, turist qəbul edən ölkələrin 

valyuta təklifi artmağa baĢlayır və bu formada tədiyyə balansına təsir göstərir. Digər məhsulların 

idxal ixracı ilə turizm sahəsindəki fəaliyyətlərlə bağlı əməliyyatların nəticə baxımından heç bir fərqi 

yoxdur. Ölkəyə qəbul edilən turistlərə müxtəlif məhsulların satılması və xidmətlərin göstərilməsi ilə 

ölkədə valyuta təklifi və miqdarı artır, ölkə vətəndaĢlarının xarici ölkələr getməsi və həmin ölkələrdə 

məhsul və xidmətlərin alınması ilə xarici valyutalara tələb artır. Ölkəyə gələn turistlərdən əldə 

olunan gəlirlərlə, ölkədən gedən turistlərin hesabına xarici ölkələrdə xərclənən vəsaitlərin fərqi 

ölkənin xarici ticarət balansına təsir göstərir. Turizm sahəsindən əldə olunan gəlirlərin üstün 

tutulması ilə xarici ticarət balansında tarazlığın yaradılması və müsbət saldonun təmin edilməsi 

mümükündür. 

Turizmin iqtisadiyyatda gəlirlər üzərindəki ilkin təsiri özünü birbaĢa xərclərdə göstərir. Birinci 

mərhələdə həyata keçirilən xərclər otel və mehmanxanalar, mağazalar, nəqliyyat müəssisələri üçün 

birbaĢa gəlir effekti yaradır. BirbaĢa gəlir əldə edən subyektlərin həmin gəlirlərlə həyata keçirdiyi 

xərclər dolayı gəlir effekti yaradır. Bunlara turizm müəssisələrinin iĢə götürdükləri iĢçilərə 

ödədikləri ödəniĢlər, ehtiyat olaraq aldıqları məhsullar üçün ödəniĢlər, onların yaratdığı əlavə tələbə 

görə yaranan əlavə məĢğulluq və əlavə gəlirlər zəncirvari formada Ģəxsi gəlirlərdə artım yaradır. 

Turizmdən gələn gəlirlərin yaratdığı multiplikator effekti ümumi itisadiyyatda ciddi artıma səbəb 

olur. 

Turizmin inkiĢafı, xarici ölkələrdən gələn turistlərin sayının artması yerli bazarlarda tələbin 

artımına səbəb olur. Daxili bazarda təklifin sabit qaldığı halda ölkəyə gələn turistlərin özlərinin və 

onlardan əldə olunan gəlirlərin yaratdığı əlavə tələb qiymət səviyyəsinə artma istiqamətində təsir 

göstərməyə baĢlayır. Digər tərəfdən yerli bazarlarda artan qiymətlər turistlərin turizm xidmətlərinə 

olan tələbinin həcmini azaltmağa baĢlayır. Artan tələbin yaratdığı inflyasiya prosesi turizmin növbəti 

mərhələdə inkiĢafına mənfi təsir göstərəcəkdir. Bu baxımdan daxili qiymət səviyyəsinin inflyasiyaya 

bağlı artımının qarĢısını almaq üçün rəqabət mühitinin daha da inkiĢaf etdirilməsi vacibdir. 

Turizm dövlətin gəlirlərinin formalaĢmasına da təsir göstərir. Bu gəlirlərin formalaĢması ölkə 

səviyyəsində ümumi gəlirlərin artması, xərclərin artması və xalis gəlir effekti olaraq özünü göstərir. 

Turizmin dövlət üçün gəlir mənbəyi olmasında baĢlıca rolu dövlət büdcəsinə ödənilən vergilərlə 

müəyyən edilir. Dövlət, turizm sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrin gəlirlərindən, turizm 

fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən digər gəlirlərdən, bu sahədə  istifadə edilən istehsal amillərindən 

alınan vergilərdən, sosial sığorta ödəmələrindən və s.-dən öz gəlirlərinin formalaĢdırılmasında 

istifadə edir. Bundan baĢqa lisenziyaların, vizaların verilməsi və müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi 

ilə bağlı alınan rüsumlar da qeyd edilməlidir. Turizm sahəsindən dövlət büdcəsinə ödənilən 

vergilərin büdcə xərcləri vasitəsilə turizm infrastrukturunun inkiĢafına, subsidiyaların ayrılmasına, 

turizmin stimullaĢdırılması üçün həyata keçirilən tədbirlərə, sahəyə qoyulan investisiyaların 

stimullaĢdırılmasına sərf olunması sahənin inkiĢafına müsbət Ģərait yaradır. 

Azərbaycanda turizm sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrə əsasən səyahət agentlikləri, 

turoperatorlar, otel və mehmanxanalar daxildir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əyahət agentlikləri 

və turoperatorların sayı 2012-ci ildə 170, 2013-cü ildə 197, 2014-cü ildə 218, 2015-ci ildə 243, 

2016-cı ildə 272, 2017-ci ildə isə 339 ədəd olmuĢdur. Səyahət agentlikləri və turoperatorlar üzrə 

iĢçilərin sayı 2012-ci ildə 1730, 2013-cü ildə 1729, 2014-cü ildə 1794, 2015-ci ildə 1586, 2016-cı 

ildə 1838, 2017-ci ildə 1891 nəfər olmuĢdur. Səyahət agentlikləri və turoperatorların əldə etdikləri 

gəlirlər 2012-ci ildə 27121,5, 2013-cü ildə 29600,9, 2014-cü ildə 31107,1, 2015-ci ildə 36482,2, 

2016-cı ildə 36758,3, 2017-ci ildə 41034, 2 min manat olmuĢdur. Məhsul (xidmət) istehsalına 

çəkilən xərcləri isə həmin illər üzrə müvafiq olaraq 23540,8, 25292,5, 27018,1, 30811,6, 29101,8, 

36734,6 min manata bərabər olmuĢdur. Həmin dövrdə səyahət agentlikləri və turoperatorların 
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mənfəəti ilə vergi ödəniĢlərinin arasında heç də güclü əlaqənin olmadığı görülür. Belə ki, 2012-ci 

ildə bu qurumların ümumi mənfəəti 3580,7, 2013-cü ildə 4308,9, 2014-cü ildə 4089, 2015-ci ildə 

5670,6, 2016-cı ildə 7656,5, 2017-ci ildə isə 4299,6 min manat olmuĢdur. 

 

Cədvəl 1. Səyahət agentlikləri və turoperatorlar tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilmiĢ 

vergilərin məbləği 

 

Ġllər 
Büdcəyə ödənilmiĢ 

vergilər, min manat 

Əvvəlki illə müqayisədə 

mütləq dəyiĢmə, min 

manat 

Əvvəlki illə müqayisədə 

nisbi dəyiĢmə, faizlə 

2012 1593,2 - - 

2013 3067,6 1474,4 92,5 

2014 4399,1 1331,5 43,4 

2015 4388,3 -10,8 -0.01 

2016 3634 -754,3 -17,3 

2017 2298,3 -1335,7 -37 

Səyahət agentlikləri və turoperatorlar tərəfindən dövlət büdcəsinə ödəmələrin həcmi 2013-cü və 

2014-cü illərdə əvvəlki illə müqayisədə mütləq və nisbi olaraq artmıĢdır. Lakin sonrakı illərdə 

azalma müĢahidə edilməkdədir. Həmçinin dövlət büdcəsinin gəlirlərində üzrə səyahət agentlikləri və 

turoperatorlar tərəfindən ödənilən vergilərin xüsusi çəkisi olduqca aĢağıdır. Səyahət agentlikləri və 

turoperatorlar üzrə rentabellik 2012-ci ildə 15,2%, 2013-cü ildə 17%, 2014-cü ildə 15,1%, 2015-ci 

ildə 18,4%, 2016-cı ildə 26,3%, 2017-ci ildə isə 11,7% olmuĢdur. 

Son illərdə ölkəmizdə turistlərin yerləĢdirlməsi üzrə potensialın artırılması üçün otel və 

mehmanxanaların sayı artırılmıĢdır. Ölkəmizdə olan otel və mehmanxanaların sayı 2012-ci ildə 514, 

2013-cü ildə 530, 2014-cü ildə 535, 2015-ci ildə 536, 2016-cı ildə 548, 2017-ci ildə isə 563 ədəd 

olmuĢdur. ĠĢçilərin sayı müvaviq olaraq 7321, 8259, 9009, 8364, 9838, 1015 nəfər təĢkil etmiĢdir. 

 

Cədvəl 2. Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdən dövlət büdcəsinə ödənilmiĢ 

vergilərin məbləği 

 

Ġllər 
Büdcəyə ödənilmiĢ 

vergilər, min manat 

Əvvəlki illə müqayisədə 

mütləq dəyiĢmə, min 

manat 

Əvvəlki illə müqayisədə 

nisbi dəyiĢmə, faizlə 

2012 18058,8 - - 

2013 29951,3 11892,5 65,8 

2014 28201,5 -1749,8 -5,9 

2015 28098,5 -103 -0,01 

2016 38525,7 10427,2 37,1 

2017 39040,6 514,9 0,01 

 

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdən dövlət büdcəsinə vergi ödəniĢlərinin məbləği 

turoperatorlar və səyahət agentlikləri ilə müqayisədə daha yüksək olmuĢdur. Dövlət büdcəsinə 

ödəniĢlərin kəmiyyəti həm mütləq, həm də nisbi olaraq 2013-cü ildə 2012-ci ilə nisbətən daha çox 

artmıĢdır. Mütləq artım 11892,5 min manat, nisbi artım 65,8% olmuĢdur. 2014 və 2015-ci illərdə 

azalma, 2016, 2017-ci illərdə isə artım müĢahidə edilmiĢdir. 
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Ümumilikdə aparılan təhllilər əsasında aĢağıdakı nəticələrə gəlinmiĢdir: 

- Turizmə dair müxtəlif yanaĢmalar mövcud olsa da, onun daxili xüsusiyyətlərinin zənginliyi 

mahiyyətinin tam açılmasında qeyri-müəyyənliklərin qalmasına səbəb olmuĢdur; 

- Azərbaycanda turizm potensialı yüksək olsa da bu potensialdan lazımi səviyyədə istifadə 

edilmir; 

- Turizm milli iqtisadiyyatın inkiĢafına ən effektiv təsir göstərmə imkanına malik sahələrdən 

biridir; 

- Ölkəmizin turizm sektorunun beynəlxalq turizm bazarında mənfi saldoya malik olması milli 

iqtisadiyyatın inkiĢafına mənfi təsir göstərəcəkdir; 

- Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun bir bölməsi olaraq trizm sektorunun inkiĢaf səviyyəsinin 

aĢağı olması onun fiskal rolunun aĢağı olmasına səbəb olmuĢdur. 
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XARĠCĠ SƏRMAYƏNĠN ĠQTĠSADĠYYATDA ROLU 

Magistr Q.T.Nağıyev “Xarici sərmayənin iqtisadiyyatda rolu” məqaləsində xarici 

sərməyedarların, ivestorların Azərbaycan iqtisadiyyatına verdiyi töfhələrdən,planlaşdırılmış 

tədbirlərdən və xarici sərmayedarları cəlb etmək üçün qarşıya qoyulan məqsədlərin həyata 

keçirilməsindən söz açmışdır.Müəllif xarici sərmayedarlara dövlət dəstəyinin vacibliyini qeyd 

edərək, bu məsələyə xüsusi yer ayırmışdır. 

Açar sözlər: investisiya, ivestor, sərmaye, sərmayedar,dövlət tənzimlənməsi, iqtisadiyyat, 

inkişaf, dövlət dəstəyi, yatırım, kapital, qanunvericilik, kommersiya. 

 

Goshgar NAGIEV, 
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THE ROLE OF FOREIGN CAPITAL IN ECONOMY 

Master G.T. Naghiyev talked about the role of foreign investors, contributions which are given 

by the investors to the Azerbaijani economy, planned events and the targets to attract foreign inves-

tors in the article "The Role of Foreign Capital in the Economy". Author gave special attention to 

the importance of state support for foreign investors. 

Key words: investment, investor, regulations, economy, development, government, support, 

ivest, capital, legistation, commercial. 
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магистр, Бакинский Государственный Университет, 

 

РОЛЬ ИНОСТРОННОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИКЕ 

В своей статье “Роль иностронного капитала в экономике” магистр Г.Т Нагиев расска-

зывает о возможностях, которыми государство обеспечивает инвесторов в деле притворе-

ния в жизнъ многух мероприятий, а мак же привлечения иностранных инвесторов в етом 

направленим. Автор подчеркивает поддержку государства иностранным инвесторам и об-

ращаест особое внимание этой задаче. 

Ключевые слова: инвестичия, инвестор, государствонное распределение, еканомика, 

прочветание, государственная поддержка, вложение, капитал, законодавелъсво, комерчиа. 

 

Xarici sərmayənin iqtisadiyyatda rolu. 

Ġqtisadiyyatı fasiləsiz olaraq inkiĢaf etdirməyin tək yolu bura cəlb edilən investisiyalardır. Yəni,  

investisiya itisadiyyatın ayrılmaz tərkib hissələrindəndir. Ölkəmizdə innnovasiya sahələrində 

investisiyaların qoyuluĢu yerli biznes adamları, həmçinin, xarici investorlarçün də mümkündür. Belə 

ki, Beynəlxalq investorlar Respublikamızda aĢağıdakı kimi öz bizneslərini həyata keçirə bilərlər: 

 xarici dövlətlər 

 xarici hüquqi Ģəxslər 

 beynəlxalq təĢkilatlar 

 qeyri-rezident olan Ģəxslər və ya xaricdə yaĢayıĢ yeri olan yerli vətəndaĢ (o halda ki, onlar 

daimi yaĢadıqları yaxud vətəndaĢı olduqları yerdə biznes fəaliyyəti göstərmək üçün qeydiyyata 

alınmıĢ olsun) (2,s.16). 

Xarici biznesmenlərin gəlir əldə etmək məqsədi ilə fəaliyyəti və digər Ģəkildə obyektlərə 

https://www.facebook.com/m.n.m.211193
https://www.facebook.com/m.n.m.211193
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yerləĢdirdiyi mülkiyyətin və onun hüquqlarının istənilən formaları, bundan baĢqa dayanıqlı siyasət 

nəticəsində hüquq yaxud da əĢya hüquqlarına aid olmayan digər hüquqlara xarici investisiya deyilir. 

Xarici investorlara ölkəmizdə müxtəlif yollarla investisiya yatırımı imkanı verilir. Bunlar 

aĢağıdakılardır: 

- Tamamən xarici investorlara məxsus Ģirkətlər 

- Azərbaycan vətəndaĢı ilə birgə yaradılan və ya hüquqi Ģəxslərinin təĢkilatlarında və 

Ģirkətlərində pay sahibliyi 

- Qurumların, tikintilərin, müəssisələrdə iĢtirak payının, əmlak birjalarının, qurğuların, 

istiqrazların, səhmlərin və digər qiymətli kağızların, eləcə də, Azərbaycan Respublikasının daxili 

qanunverici aktlarında uyğun olaraq xarici investorlara məxsus ola biləcək baĢqa əmlakın satın 

alınması 

- Təbii resurslardan, eləcə də torpaqdan istifadə hüququnun və müəyyən əmlak hüquqlarının 

alınması 

- Respublikamızın vətəndaĢları və qeydiyyatda olan hüquqi Ģəxsləri ilə sərmaye yatırımının 

digər formalarını ehtiva edən müəyyən müqavilələrin imzalanması (2,s.17) 

Dövlət müəssisələrinin özəl qurum kimi fəaliyyət göstərilməsində xarici investorlar AR 

qanunvericiliyinin müvafiq bəndlərinə uyğun çevrədə rola sahibdirlər. 

Xarici investisiyanın cəlb edilməsi məqsədilə mülkiyyətin məhdudiyyətləĢdirilməsi AR 

qanunvericiliyinə əsasən yalnız, müdafiənin, milli təhlükəsizliyin, ətraf-mühitin, həmçinin yerlilərin 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə irəli sürülən məqsədyönlü fikirlərə görə həmən ərzailərdə xarici 

maliyyə potensialı olan müəssisələin iĢini qadağan edə və ya məhdudyyətlər verə bilər (2,s.18) 

Xarici investisiya siyasəti  iki istiqamətdə həyata keçirilir: 

Birinci istiqamət rezidentlər tərəfindən sərmaye ixracının tənzimlənməsinə, yəni, ölkədən 

kapitalın çıxarılmasına yönəlir. Rəsmi Ģəkildə, kapital xaricə portfel və birbaĢa investisiyaları olaraq, 

kreditlər-borc kapitalı Ģəklində, fiziki və hüquqi Ģəxslərin xarici dövlətlərdə müxtəlif hesablarda, 

həmçinin, bank depozitlərində yatırım etməklə aparıla bilər. ĠEÖ-də kapital ixracatının dövlət 

tərəfindən tənzimlənməsi birbaĢa investisiyaların, yəni kapitalın ixracının yüksəldilməsi tədbirləri 

vasitəsi ilə qeydə alınıb, həyata keçirirlir. Bura investisiyaların texniki dəstəklənməsi və 

informasiya, investisiya lahiyələrinin birinci texniki-iqtisadi əsaslandırılması, biznes planların 

təhlili, kapitalda iĢtirakla investisiyaların maliyyələĢdirilməsi, sığortalanma, kreditləĢdirilmə kimi 

tədbirlər daxildir. Bəzi hallarda sərmaye xaricə artırılma səbəbilə deyil, daha etibarlı və stabil 

Ģəraitdə yerləĢdirib qorumaq məqsədilə çıxarılır. Ölkədə bu halda dövlət tənzimləməsi daha 

təminatlı, cəlbedici investisiya iqlimi formalaĢdırmaqla bu prosesin dayandırılmasına yönəlir. 

Sözügedən siyasətin ikinci, əsas istiqaməti xarici investisiyaların ölkəyə daxil olması, habelə 

ölkədəki fəaliyyətinin tənzimlənməsidir. Bu siyasətin əsas istiqaməti dövlət tənzimləməsinin xarici 

investisiyaların yüksəldilməsi və eləcə də daha optimal investisiya iqlimi yaratmaqla xarici 

yatırımların cəlb edilməsini, bəzən də xarici investisiyaların məhdudlaĢdırılmasını, eləcə də 

iqtisadiyyatımıza xarici investisiyaların yatırılasına nəzarəti nəzərdə tutur (8). 

Xarici investisiyalar ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafına uzunmüddətli geniĢ imkanlı zaman ərzində 

təsir göstərməklə yanaĢı, eyni zamanda həm gəlirin əldə olunması həm də, əhalinin məĢğulluq 

səviyyəsinə biləvasitə təsir göstərir. Təkcə bunu bu cür misal ilə göstərmək olar ki, kənd təsərüfatı 

sahəsində investisiya azalarsa, o zaman, bu sahədə çalıĢanlar arasında iĢsizlik problemi yaranacaq və 

artacaq, bu səbəbdən də onların ümumi gəlirləri də aĢağı düĢəcəkdir. Demək ki, bu sferada 

fəaliyyətdə olanların nəinki digər sahələrda istehsal olunan xidmətlərə və mallara olan təlabatları 

azalır, həmçinin, əhalinin bu sferadan olan məhsullara təlabatı da ödənilməmiĢ olacaqdır. Nəticə 

etibarilə həm kənd təsərrüfatı, həm də, bu sahə ilə əlaqədə olan baĢqa sahələrdə məĢğulluq səviyyəsi 

nəzərəçarpacaq dərəcədə aĢağı düĢəcək və ümumilikdə azalması müĢahidə olunacaqdır. Bu sferada 
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investisiyanın azalması eyni sahəyə xidmət göstərən hasilat və emalın müxtəlif sahələrinə də öz 

mənfi təsirini göstərəcəkdir (1).  Qrafik 1. 

 

2004-2013-cü illər üzrə Azərbaycan Respublikasında ÜDM-in dinamikası  

 
Qrafik.1 

 

Ġqtisadi qüdrətini ilbəil artıran Azərbaycan regional iqtisadi gediĢatda daha geniĢmiqyaslı 

fəaliyyət imkanları qazanmaqdadır. Regiondakı ölkələr ilə daha sıx və geniĢ iqtisadi əlaqələrin 

yaradılmasında maraqlı olan ölkəmiz bir neçə qlobal miqyaslı layihələrdə ya iĢtirakçı, ya da birbaĢa 

təĢəbbüskar kimi çıxıĢ etməkdədir. 

1990-cı illərin əvvəllərində müstəqllik qazanan Azərbaycan iqtisadiyyatını qurmaq və 

dirçəltmək məqsədilə təbii olaraq xarici investisiyanın cəlb olunmasına maraq göstərirdi. Buna bariz 

nümunə kimi, 1994-cü ilin 20 sentyabrnda imzalanan ―Əsrin müqaviləsi‖ növbəti illərdə 

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyatının sürətli inkiĢafında məxüsusi rol oynadı. Nəticədə, 

qısa zaman kəsiyində ölkəmiz özü investor ölkə olaraq dünya birliyində məxsusi mövqe tutmağa 

baĢladı. Hazırda, Azərbaycan dünyanın onlarla dövlətində müəyyən həcmdə investisiyaya sahibdir. 

Azərbaycanın ölkələrə yatırdığı sərmayələrin geniĢ qismi ən iri Ģirkətimiz hesab olunan 

ARDNġ-ın adı ilə bağlıdır. Neft-qaz dövləti kimi beynəlxalq aləmdə  tanınanmaqda olan 

Azərbaycan üçün bu, təbii haldır. Respublikamızın xarici investisiyasının beynəlxalq coğrafiyası 

olduqca geniĢdir. Amma, qonĢu dövlətlər kimi Gürcüstan və Türkiyə bu siyahıda liderdirlər (4). 

Azərbaycan iqtisadiyyatına 2007-ci ilə qədər yönəldilmiĢ investisiyaların vacib mənbəyi 

bilavasitə xarici investisiyalar olmuĢdur. Ancaq, sonrakı dövrlərdə daxili investisiyanın aktivliyi 

dövlət tərəfindən maliyyələĢdirilmiĢdir. Azərbaycanda xarici investisiyalar sayəsində formalaĢmıĢ 

əsas sərmayenin ÜDM-də pay çəkisi regional ortalama göstəricisindən aĢağıdır. Yəni, 2014-cü il 

üzrə müvafiq olaraq Qazaxıstanda 61 faiz, Gürcüstanda 74 faiz, Ukraynada 49 faiz, Türkmənistanda 

55 faiz, Moldovadakı 46 faiz və Qırğızıstanda 48 faizlə nisbətdə ölkəmizdə birbaĢa xarici 

investisiyalar Ümumi daxili məhsulun 25 faizini özündə birləĢdirmiĢdir (9, s.18). 

2015-ci ilin I yarımilində Azərbaycan Türkiyəyə əsas investisiya yatıran ölkələr siyahısında 6-cı 

olub. Azərbaycan investorlarının qonĢu ölkə iqtisadiyyatına ümumi investisiyalarının həcmi geridə 

qalan ilin müvafiq dövrü ilə nisbətdə 103 mln. USD yaxud 58% çoxalaraq 281 mln. USD olmuĢdur. 

Türkiyə Ġqtisadiyyat Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən, 2015-ci birinci yarımilində Türkiyəyə ən 

çox sərmaye daxilolması Rusiya Federasiyası tərəfindən həyata keçirilib ki, bu da 752 mln.USD 

təĢkil edib. Qeyd etmək yerinə düĢər ki, ölkəmiz Türkiyəyə kapital transfertlərində ABġ, Böyük 

Britaniya, Almaniya, Yaponiya və Fransa kimi hegemon  ölkələri qabağlamağı bacarmıĢdır(7). 

Dövlət büdcəmizin faktiki vəziyyəti daxili təbii ehtiyyatlar sayəsində regionlarda sosial-iqtisadi 

vəziyyətin inkiĢafına təkan verir. Onun üçün də regionlarımızda xarici investisiyanın əsas pay sahibi 



386 
 

olduğu özəl sahibkarlıq sahəsinin yaradılması zəruri haldır. Regionlarda olan insan qaynaqları, 

enerji ehtiyatları, təbii sərvətlər hökümətlərin bərabər ehtiyatlardan maksimal dərəcədə faydalanması 

üçün əsas Ģərtləri yaratdığı halda iqtisadi dirçəliĢə regional imkan verəcək səviyyədədir. Ölkə öz 

üzüm, pambıq, meyvə-tərəvəz, yeraltı suları və tütün ilə zəngindir. Regionlarda mövcud olan 

xammal çəkisi regionlarda sənayenin, xüsusilə də, emal sənayesinin yüksəliĢinə imkan yaradır (5). 

2016-cı ilin birinci rübündə Azərbaycanda xarici təĢkilatlar və müəssisələr tərəfındən əsas 

kapitala 3 455,1 mln. manat məbləğ yönəldilib. Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyiməlumata görə, 

iqtisadiyyatımıza xarici investisiya qoyuluĢu 1 illik nisbətdə 31,6 % artıb. 

Hesabata əsasən, həmin ildə qqoyulan xarici investisiyalardan 544,1 mln. manat may ayında, 

935,1 mln. manat aprel ayında, 734,8 mln. manat mart ayında, 611,7 mln. manat fevral ayı və 629,4 

mln. manat yanvar ayında rəsmiləĢdirilib. 

Beynəlxalq təĢkilatlar və xarici ölkələrin vəsaitləri hesabına əsas sərmayeyə yönəldilmiĢ 

məbləğin 90,6%-i və ya 3129,4 mln. manatı BirləĢmiĢ Krallıq, Malayziya, Türkiyə, Ġsveçrə, ABġ, 

Ġran, Rusiya və Yaponiya sərmayədarlarına aid olub (3). 

2018-ci ilin birinci yarımilinĠ ərzində iqtisadiyyatın qeyri-neft sahəsində 20637.0 mln manatlıq 

əlavə vəsait yaradılmıĢ və bütövlükdə onun 52.6%-i sosial və baĢqa xidmətlər, nəqliyyat, ticarət 

vasitələrinin əsaslı təmiri və tikinti sektorunun payına düĢmüĢdür. Həmin aylarda iqtisadiyyatımızın 

qeyri-neft sektoruna ayrılan əlavə dəyər öncəki ilin birinci yarımili ilə nisbətdə 2% artmıĢdır. Qeyri-

neft sahəsində yaradılan əlavə vəsaitin ÜDM-də xüsusi payı 55.8% təĢkil edib. Sözügedən sektorun 

alt sahələri içində ÜDM-ə ən çox pzitiv töhvə verən sahələr  anbar təsərrüfatı və nəqliyyat, nəqliyyat 

vasitələriinin təmiri, ticarət və tikinti sahələri olmuĢdur(6). Qrafik.2 

 

 

 
Qrafik.2 

 

2011-ci ilin payızında Kanadanın tanınmıĢ "Diplomat & International Canada" jurnalının 

buraxılıĢında Respublikamızın Kanadadakı səfiri F.ġəfiyevin "Azərbaycanda sərmayə imkanları 

geniĢlənir" (Investment opportunities abound in Azerbaijan) baĢlığı ilə məqaləsi dərc olunmuĢdur. 

Həmən məqalədə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə neft ixracatçısı olan ölkə kimi tanındığını 

vurğulayan səfir son dövr ərzində yerli hökumətin qeyri-neft sektorunun artmaqda olan inkiĢafı üçün 

bir xeyli islahatlar həyata keçirildiyini qeyd edib. Qeyri-neft sektorunun iqtisadiyyatın inkiĢafı üçün 

xüsusi rol oynadığını vurğulayan F.ġəfiyev həmin sahədə 2010-cu ildə istehsal edilən məhsulların 

xaricə ixracatının həcminin nəzərəçarpacaq dərəcədə çoxaldığını və ixrac edilən məhsulların 

keyfiyətinin AB-in tələblərinə uyğun olduğu bildirib. Yazıda, həmçinin, iqtisadiyyatımızın inkiĢafı, 

yeni əsrin ilk illəri ərzində qazanılmıĢ uğurlar, beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən təqdim olunmuĢ 

təltif və mükafatlar haqqında geniĢ məlumat verilib, eləcə də, məqalədə Azərbaycanın çox geniĢ 

sərmayə potensialına malik ölkə olduğu oxuculara aĢılanıb. 

https://report.az/axtar%C4%B1%C5%9F/D%C3%B6vl%C9%99t%20Statistika%20Komit%C9%99si/
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Kanada ilə Azərbaycan arasında iqtisadiyyat sahəsində əməkdaĢlığa gəldikdə isə, iqtisadi-ticarət 

istiqamətində əlaqələrin sürətli inkiĢafı üçün geniĢ perspektivin olduğu vurğulanaraq son illərdə 

birgə ticarət dövriyyəsinin həcminin artdığı qeyd olunur. Xüsusilə, bu məqalədə öləmizin Kanada ilə 

kommunikasiya və informasiya texnologiyaları, bərpa olunan və alternativ enerji mənbələri, kənd 

təsərrüfatı, turizm, qida sənayesi və s. istiqamətlərdə birgə əməkdaĢlığın inkiĢafına xüsusi önəm 

verdiyi vurğulanıb. 

2018 ci ilin yanvar ayında statistik göstəricilərə əsasən, ötən 14 il müddəti ərzində AR 

iqtisadiyyatına 231 mlrd USD-dan çox investisiya yatırılıb ki, bunun da yarısı demək olar ki, xarici 

ivestorların payına düĢür. Xarici sərmayələrin geniĢ hissəsi regionlara yönəlib. Regionların iqtisadi-

sosial inkiĢafı ilə bağlı dövlət tərəfindən hazırlanan proqramlarının icrası vaxtı bazara çıxıĢın 

geniĢləndirilməsi, infrastrukturun formalaĢdırılması, həmçinin, logistik və nəqliyyat xidmətlərin 

inkiĢafı üçün imkanlar yaradılır(10). 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA REGĠONAL SOSĠAL-ĠQTĠSADĠ 

TƏNZĠMLƏNMƏNĠN BƏZĠ PROBLEMLƏRĠ 
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Iqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsindən də məlum olduğu kimi ümumi sosial-

iqtisadi inkiĢafda regionların inkiĢafının əhəmiyyəti və zəruriliyi böyük önəm kəsb edir. Regionların 

inkiĢafı çoxölçülü və çoxbaxıĢlı prosesdir. Buna, adətən müxtəlif sosial və iqtisadi məqsədlərin 

məcmusu nöqteyi-nəzərindən baxılır. Sosial-iqtisadi inkiĢaf aĢağıdakı baxıĢları özündə birləĢdirir: 

istehsalın və gəlirlərin artımı, cəmiyyətin institusional, sosial və inzibati stukturlarında dəyiĢikliklər, 

ictimai Ģüurda dəyiĢikliklər, ənənələrdə və adətlərdə dəyiĢikliklər. Regional inkiĢafla əlaqədar nəzəri 

tədqiqatlarda müəyyənləĢdirilməsi zəruri olan məsələlərdən biri region anlayıĢıdır. Bu məsələ ilə 

daha ətraflı tanıĢ olmaq üçün region anlayıĢına olan bir sıra yanaĢmaları nəzərdən keçirməmiz 

zəruridir. 

AzərbaycanRespublikasında regionlarda sosial-iqtisadi tənzimləmənin bir çox problemləri 

vardır.ĠĢsizlik,maliyyə,infrastruktur və bəzi problemləri vardır.Bu problemlərin tənzimlənməsində 

dövlət proqramları hazsırlanmıĢ və regionların inkiĢafına müsbət təsirləri ilə nəticələnmiĢdir 

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, qeyri-büdcə vasitələri, o cümlədən amortizasiya ayrılmaları hesabına, güzəĢtli təsərrüfatçılıq 

zonası elan olunması yolu ilə və s. 

Bunlardan əlavə olaraq, yaranmıĢ konkret vəziyyətə, Ģəraitə məxsus xüsusiyyətlər nəzərə 

alınmaqla da regionların inkiĢafı tənzimlənir ki, bu da Azərbaycan Respublikası gerçəkliyində tətbiq 

olunan regional inkiĢaf tənzimlənməsi istiqamətidir.  Burada söhbət ölkənin əsas sənaye mərkəzləri 

olan Bakı Ģəhərində qəti, Gəncə və Sumqayıt Ģəhərlərində isə qismən yeni müəssisə və obyektlərin 

yaradılmasının qadağan edilməsidir. Həmçinin, hazırda fəaliyyət göstərən ancaq, həmin regionun, 

Ģəhərin profilinə, elmi-texniki potensiallardan səmərəli istifadə edilməsi mənafeyinə uyğun olmayan 

bir sıra müəssisələrin respublikanın müvafiq regionlarına köçürülməsi də bu istiqamətlə bağlıdır. 

―Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial- iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramlarının‖, "Bakı 

Ģəhərinin qəsəbələrinin 2006-2007-ci illər üzrə sosialiqtisadi inkiĢafının sürətləndirilməsinə dair 

Tədbirlər Proqramının‖ son dərəcə böyük 5 əhəmiyyəti olmuĢdur. Son illərdə eyni zamanda, Quba-

Xaçmaz, ġəki-Zaqatala, Dağlıq ġirvan, Lənkəran, Aran, Gəncə-Qazax və Yuxarı Qarabağ iqtisadi 

rayonlarına daxil olan Ģəhər və rayonların sosial-iqtisadi inkiĢafının sürətləndirilməsinə dair əlavə 

olaraq 17 sərəncam imzalanmıĢdır. 

Dövlət proqramlarının icra olunduğu on il ərzində ölkənin makroiqtisadi göstəriciləri sürətlə 

yaxĢılaĢmıĢ, ümumi daxili məhsul (ÜDM) 3,2 dəfə, adambaĢına ümum daxili məhsulun həcmi 2,8 

dəfə, qeyri – neft sektoru 2,6 dəfə, sənaye 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,5 dəfə, investisiyalar 6,5 dəfə, 

əhalinin gəlirləri 6,5 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 5,5 dəfə artmıĢ və ölkəmizdə orta illik iqtisadi artım 

12,9% təĢkil etmiĢdir. Bu müddətdə həyata keçirilmiĢ məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 900 

mini daimi olmaqla 1,2 milyondan çox yeni iĢ yeri, 55,6 min müəssisə yaradılmıĢ, iĢsizlik 5 faizə, 

yoxsulluq səviyyəsi isə 5,3 faizə enmiĢdir. Yeni açılmıĢ iĢ yerlərinin 80 faizə yaxını regionların 

payına düĢmüĢdür. Dövlət proqramları çərçivəsində görülmüĢ geniĢmiqyaslı iĢlər regionların 

qarĢıdakı illərdə də inkiĢafı üçün möhkəm zəmin yaratmıĢdır. Regionların hərtərəfli inkiĢafı 
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sahəsində 2004-cü ildən baĢlanılmıĢ məqsədyönlü siyasətin davamı olaraq "Azərbaycan 

Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı" 

hazırlanmıĢdır. 

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 qənaet rejimi tətbiq olunur; 

3. Regionlarda Ģəhər və kəndlər arasında fərqlər ləğv edilməli, sosial-iqtisadi inkiĢafları bir-

birinə 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. 

Regionların inkiĢafı, regionlar arası sosial-iqtisadi fərqlərin aradan qaldırılması və regionların 

iqtisadi potensiallarından tam və səmərəli istifadə olunması hazırda istənilən dövlətin, o cümlədən 

respublikamızın iqtisadi inkiĢafının prioritet istiqamətlərindən birini təĢkil edir. Bu baxımdan 

regional iqtisadi siyasət dövlətin ümumi iqtisadi siyasəti və stategiyasının ən vacib tərkib 

hissələrindən biri olmalıdır. Xüsusilə, bu Azərbaycan Ģəraitində son dərəcə vacibdir Iqtisadi 

araĢdırmalar göstərir ki, regional iqtisadi siyasətə və regional sosialiqtisadi inkiĢafa ölkəmizdə 

əvvəllər lazımi diqqət yetirilməmiĢ və ümumi inkiĢaf baxımından regionlar əhəmiyyətli dərəcədə 

bir-birindən fərqlənir. Halbuki regionun biri sürətlə inkiĢaf edib, o biriləri yerində saya bilməz, 

iqtisadi və sosial inkiĢaf bütün regionları əhatə etməlidir və bu məqsədlə istər iqtisadi, istərsə də 

inzibati metodlardan geniĢ istifadə edilməli, regional inkiĢaf dövlət səviyyəsində tənzimlənməlidir. 

Azərbaycanın hərtərəfli yuksəliĢi elə olmalıdır ki, təkcə olkəmizin paytaxtı yox, bütün Ģəhərlər, 

bütün rayonlar inkiĢaf etsin. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin bu sözləri 

hazırda respublikamızda regionların inkiĢafının idarə olunması sahəsində görülən iĢlərin mahiyyətini 

açıqlayır. Onun rəhbərliyi ilə son illərdə həyata keçirilən iqtisadi siyasət, bütövlükdə olkənin və 

regionların kompleks inkiĢafına, ölkə üzrə makroiqtisadi gostəricilərdə regionların xüsusi cəkisinin 

yuksəlməsinə, onların infrastruktur təminatının yaxĢılaĢmasına, kommunal xidmətlərin səviyyəsinin 

yüksəlməsinə, yeni istehsal və emal muəssisələrinin, sosial-mədəni obyektlərin yaradılmasına, 

investisiya qoyuluĢlarının və məĢğulluğun artmasına, yerlərdə sahibkarlığın inkiĢafının daha da 

surətləndirilməsinə, yeni iĢ yerlərinin açılmasına, nəticə etibarilə yoxsulluğun azaldılmasına və 

əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yuksəldilməsinə səbəb olmuĢdur. Bu sahədə qarĢıda duran 

vəzifələri ölkə Prezidentinin sözləri ilə aĢağıdakı kimi ifadə etmək olar: ―Bizim məqsədimiz və 

amalımız – Azərbaycanda sosial-iqtisadi problemləri tezliklə həll etmək, ölkəmizin bölgələrdəki 

mövqelərini daha da mohkəmləndirməkdir‖. Bü isə respublikamızda regional inkiĢafın idarə 

olunması problemlərinin öyrənilməsini çox vacib və əhəmiyyətli vəzifə kimi qarĢıya qoymuĢdur. Bu 

problemin öyrənilməsinin zəruriliyi onun ümumi əhəmiyyəti ilə yanaĢı həm də müasir dövrdəki 

aĢağıda qeyd olunan aktuallağı ilə Ģərtlənir: 

Birincisi, dünya təcrübəsi göstərir ki, bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində regional iqtisadi sistemlər 

yalnız bazarın özünü tənzimləməsi əsasında fəaliyyət göstərməklə inkiĢaf edə bilməz. Regionların 

inkiĢafına müdaxilə etməmək siyasəti qaçılmaz olaraq sosial, iqtisadi, ekoloji problemlərin 

kəskinləĢməsinə gətirib çıxarır və bu səbəbdən də regional inkiĢafın idarə edilməsi dünyanın əksər 

ölkələrində dövlətin ayrılmaz funksiyalarından biri hesab olunur. Bu gün Azərbacan dövləti də 

aĢağıdakı kimi səbəblərdən regional inkiĢafının idarə olunmasının yeni və daha təsirli 

mexanizmilərinin axtarılması zərurəti ilə qarĢılaĢmıĢdır: 4 - iqtisadiyyatın inkiĢafının idarə olunması 
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və onun sahə-ərazi strukturunun yenidən qurulması prinsiplərindəki dəyiĢikliklər regional inkiĢafın 

da idarə olunmasının siyasi və iqtisadi mexanizmləri kompleksinin transformasiya olunaraq yeni 

Ģəraitə uyğunlaĢdırılmasını tələb edir; - transformasiya olunan iqtisadi Ģəraitdə ölkənin vahid iqtisadi 

məkanının formalaĢdırılması tələbatı regionların inkiĢafının idarə olunması problemini ön plana 

çıxarır və onun yeni, obyektiv qanunauyğunluqlarının öyrənilməsini tələb edir; - həyata keçirilən 

islahatlar nəticəsində iqtisadiyyatın ərazi strukturunun əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢməsinə 

baxmayaraq regional inkiĢafın idarə olunmasının yeni Ģəraitə uyğun mexanizmləri hələlik kifayət 

qədər müəyyənləĢdirilməmiĢdir; - regional inkiĢafın idarə olunmasının mövcud mexanizmləri yerli 

resurslardan səmərəli istifadəni, ayrı-ayrı regionlarının inkiĢaf səviyyələri arasındakı əhəmiyyətli 

fərqlərin aradan qaldırılmasını tam təmin edə bilmir və regional inkiĢafın idarə olunmasının tamlıq 

təĢkil edən sistemi isə hələlik formalaĢdırılmamıĢdır; - yenidən qurulan iqtisadi məkanda regional 

siyasətin ənənəvi və yeni mexanizmlərindən istifadə olunur və onların qarĢılıqlı fəaliyyətinin 

tənzimlənməməsi regional inkiĢafdakı fərqləri daha da dərinləĢdirir. 

Ölkəmiz davamlı iqtisadi inkiĢafa ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən düzgün 

əsaslandırılaraq müəyyənləĢdirilmiĢ və Prezident Ġlham Əliyevin ugurlu davam etdirdiyi sosial-

iqtisadi inkiĢaf strategiyasına nail olmuĢdur.Müstəqillik dövründə Azərbaycanın iqtisadi inkiĢafının 

modeli də strategiyanın təməli üzərində qurulmuĢ, son onillik ərzində ölkəmiz iqtisadi inkiĢafın 

nəticələrinə nail olmuĢdur.  Bazar iqtisadiyyatına keçidin indiki mərhələsində iqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsi məsələlərini tədqiq edən alimlərin çox hissəsi qeyd edirlər ki, dövlətin regional və 

sahə siyasəti  olmadan bu dövrdə yeniləĢməyə nail olmaq mümkün deyildir. KeçmiĢ sosialist 

ölkələrindən olan iqtisadçıların əksəriyyətinin fikrincə bu mərhələdə dövlətin rolu daha da çoxdur, 

daha geniĢdir. ixracın stimullaĢdırılması da bu gün əsas müzakirə mövzularından biridir. Hazırda 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına maliyyə dəstəyi mexanizmi üzərində iĢ aparılır. Eyni 

zamanda, dövlət yerli məhsulların təĢviqində yaxından iĢtirak edəcək, Azərbaycan brendləri 

yaradılacaq. Hesab edirik ki, bir sıra Azərbaycan məhsullarının rəqabət qabiliyyəti yüksəkdir. Bu 

sahədə əlavə təĢviqi mexanizmlər tətbiq olunmaqla, iĢləri daha da yüksək səviyyəyə qaldıra, həm 

yerli istehsalı artıra, həm də ixrac potensialımızı gücləndirə bilər.ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasında əsas istiqamətlərdən biri də taxılçılığın inkiĢaf etdirilməsidir. Ġri taxılçılıq 

təsərrüfatlarının ərazisinin, ümumilikdə, 150 min hektara çatdırılması nəzərdə tutulur. Hazırda bu, 

29 təsərrüfat üzrə 40 min hektar sahəni əhatə edir. ―Kənddə yaĢayan insan öz torpaq sahəsində 

ötənilki məhsuldan götürdüyü taxıldan toxum kimi istifadə edir və yüksək məhsuldarlıq əldə 

olunur‖. Yüksək reproduksiyalı toxum almaqda maraqlı deyil. Ona görə də iri təsərrüfatların 

yaradılması, onların yüksək reproduksiyalı toxumlarla təmin edilməsi daha sərfəlidir. Belə 

təsərrüfatlarda sahələrə ciddi nəzarət edilir. 

Dövlət Proqramı çərçivəsində sosial təminat sahəsində əlillərin və Ģəhid ailələrinin mənzil 

Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması və əlillər üçün bərpa mərkəzlərinin yaradılması ilə bağlı zəruri tədbirlər 

həyata keçirilmiĢdir. Bu müddət ərzində regionlarda əlillər və Ģəhid ailələri üçün 33 yaĢayıĢ binası, 

əlillər üçün 7 bərpa mərkəzi inĢa edilmiĢdir.  

Azərbaycan Respublikasında təhsil ocaqlarının tikintisinə, onların maddi-texniki bazasının 

müasir tələblərə uyğun qurulmasına xüsusi diqqət yetirilir. Dövlət Proqramının qəbulundan ötən beĢ 

il ərzində 1600 yeni təhsil müəssisəsi və ayrı-ayrı təhsil müəssisələri üçün əlavə korpuslar tikilib 

istifadəyə verilmiĢdir. Regionlarda 636 yeni məktəb tikilmiĢ, 192 məktəb əsaslı təmir olunmuĢ, ayrı-

ayrı məktəblərdə 243 yeni sinif otağı tikilib istifadəyə verilmiĢdir. Yalnız Heydər Əliyev Fondunun 

―YeniləĢən Azərbaycana yeni məktəb‖ proqramı çərçivəsində ötən müddətdə 238 məktəb binası 

tikilmiĢ, 39 təhsil müəssisəsi, o cümlədən 28 internat məktəbi əsaslı təmir olunmuĢ, 8 uĢaq bağçası 

bərpa edilmiĢ, müasir avadanlıqlarla təmin olunmuĢdur.  

Azərbaycan Respublikasında əhalinin sağlamlığının qorunması, tibbi xidmətin keyfiyyətinin 
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daha da yaxĢılaĢdırılması həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin baĢlıca istiqamətlərindən olaraq 

daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Son illər iqtisadiyyatın yüksək inkiĢafı səhiyyə sahəsinə də öz 

təsirini göstərmiĢ və bu sahədə aparılan islahatlar nəticəsində əhalinin sağlamlığının qorunması 

istiqamətində bir sıra mühüm iĢlər görülmüĢ, o cümlədən tibb müəssisələrinin maddi-texniki bazası 

əhəmiyyətli dərəcədə yaxĢılaĢdırılmıĢdır. Ötən müddət ərzində ölkədə onlarla xəstəxana, poliklinika 

və diaqnostika mərkəzi tikilərək əhalinin istifadəsinə verilmiĢ, səhiyyə müəssisələri müasir tibbi 

ləvazimat və avadanlıqlarla təchiz edilmiĢdir. Lənkəran, Qazax, Zaqatala, Bərdə, Qəbələ 

rayonlarında, Gəncə, Naxçıvan və ġirvan Ģəhərlərində yeni müasir müalicə-diaqnostika mərkəzləri 

fəaliyyətə baĢlamıĢ, Sumqayıtda ―Real-Med‖ diaqnostika sağlamlıq mərkəzi, Xaçmazda ―N-KAY M 

Klinik‖ özəl klinikası, Sabirabadda ―Muğan‖ klinikası, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa 

rayonunda Mərkəzi xəstəxana, Babək rayonunda ―Duzdağ‖ Fizioterapeya mərkəzi və s. səhiyyə 

obyektləri tikilib istifadəyə verilmiĢdir. 

Regionların inkiĢafı baxımından yerlərdə sahibkarların maarifləndirilməsi iĢinin təĢkili də 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyinin tədris mərkəzinin 

regionlarda yaradılmıĢ filialları müntəzəm olaraq investisiya layihələrinin tərtib edilməsi və 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitlərindən istifadə qaydalarına dair təlimlər keçirir. 

Bununla yanaĢı, sahibkarların sorğularının cavablandırılması üzrə telefon-məlumat mərkəzinin 

yaradılması istiqamətində də intensiv iĢlər aparılır. Bütün bu tədbirlər bir tərəfdən sahibkarların 

maarifləndirilməsini təmin edən məlumat bazasının formalaĢdırılmasına, digər tərəfdən isə bu 

məlumat bazasından istifadə etməklə sahibkarlığın inkiĢafı istiqamətində mövcud problemlərin 

həllinə xidmət edən empirik tədqiqatların aparılmasına imkan verəcəkdir. 

Ölkəmiz davamlı iqtisadi inkiĢafa ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən düzgün 

əsaslandırılaraq müəyyənləĢdirilmiĢ və Prezident Ġlham Əliyevin ugurlu davam etdirdiyi sosial-

iqtisadi inkiĢaf strategiyasına nail olmuĢdur.Müstəqillik dövründə Azərbaycanın iqtisadi inkiĢafının 

modeli də strategiyanın təməli üzərində qurulmuĢ, son onillik ərzində ölkəmiz iqtisadi inkiĢafın 

nəticələrinə nail olmuĢdur. 

Bazar iqtisadiyyatına keçidin indiki mərhələsində iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi 

məsələlərini tədqiq edən alimlərin çox hissəsi qeyd edirlər ki, dövlətin regional və sahə siyasəti  

olmadan bu dövrdə yeniləĢməyə nail olmaq mümkün deyildir. KeçmiĢ sosialist ölkələrindən olan 

iqtisadçıların əksəriyyətinin fikrincə bu mərhələdə dövlətin rolu daha da çoxdur, daha geniĢdir. 
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Məqalədə iqtisadi inkişafda qeyri - sabitliyin səbəbləri araşdırılmış, iqtisadi tsikl anlayışı, onun 

mahiyyəti və mərhələləri tədqiq olunmuşdur. Həmin mərhələlərlə məşgulluq problemi 
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problemi araşdırılmış və buna şərait yaradan səbəblərə nəzər salınmışdır. Bu çərçivədə statistik 
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понятие экономического цикла, его сущность и этапы. На данном этапе проблема оккупации 

была связана. В то же время, проблема занятости в рамках антикоррупционных мер 

государства была исследована и причины ее были изучены. В этом контексте был проведен 

основанный на фактических данных анализ занятост 
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STATE IN ANTITICAL REGULATION MEASURES 

PROFESSIONAL COMPETENCE PROBLEM 

The article examines the causes of instability in economic development, the concept of economic 

cycle, its essence and stages. At this stage, the problem of occupation has been linked. At the same 

time, the problem of employment within the anti-corruption measures of the state has been 

investigated and the reasons for it have been studied. In this context, employment-related evidence-

based analysis has been made. 

Key words: economic cycle, state regulation of antithesis, employment problem, instability in 

economic development. 

 

Hər bir ölkənin iqtisadi inkiĢafının səciyyəvi əlamətlərindən biridə qeyri-sabitlikdir. Sadə 

mənada desək qeyri – sabit inkiĢaf tələb və təklifin müxtəlif formalarda uyğunsuzluğudur. Bir çox 
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iqtisadçılar K.Marks, U.Mitçell, C.Keyns, Y.ġumpeter və baĢqa iqtisadçılar iqtisadi inkiĢafın qeyri- 

sabitliyin araĢdırmağı və qanunauyğunluqunu açıb göstərməyə çalıĢıblar. Ġqtisadi inkiĢafın qeyri-

sabitliyi özünü iki əsas formada, tsikli və qeyri - tsikli Ģəklində təzahür edir ( 1 s.378). 

Ġqtisadi tsikllərin yaranmasını Ģərtləndirən amillərin qarĢılıqlı fəaliyyətini tədqiq edən 

iqtisadçılar heçdə iqtisadi tsiklin xarakterini, meyarlarının və amillərinin müəyyən edilməsində eyni 

fikirdə deyildilər. Ġqtisadi tsiklin müəyyən olunmasında iki istiqamət – Yeni klassik və yeni Keynsçi 

iqtisadi konsepsiyalar səciyyəvidir. 

Yeni klassiklər iqtisadi tsikl probleminin öyrənilməsində qiymət və əmək haqqının cəld 

dəyiĢməsi nəticəsində bazarın tarazlığının təmin edilməsi modelini əsas götürürdülər. 

Yeni klassik iqtisadi tsikl konsepsiyasında real iqtisadi tsikl nəzəryyəsinə görə real göstəricilər – 

məĢğulluğun səviyyəsi, ÜMM – nun real həcmi nominal göstəricilərdən aslı deyildir.Real 

göstəricilər büdcə vergi siyasətinin və texnoloji dəyiĢiklərin təsiri altında baĢ verir. Elə buna görədə 

nəzəriyyənin adındakı ―Real‖ iqtisadi fəaliyyətin qərarsızlıqının səbəblərinin araĢdırılmasından 

nominal göstəricilərin göstəricilərin kənarlaĢdırılmasını Ģərtləndirir.Ġqtisadi tsiklin klassik modelinə 

görə əmək təklifi müəyyən vaxt ərzində iĢçinin iqtisadi cəhətdən stimullaĢdırılması ilə müəyyən 

olunur. Belə ki, əmək haqqı yüksəldikcə iĢçi əmmək sərfini artırmaqda maraqlıdır. Əmək haqqı az 

olduqda isə iĢçinin bu marağı zəifləyir. Əmək haqqının azalması elə bir həddə gəlib çata bilər ki, iĢçi 

iĢ yerini ya müvəqqəti ya da birdəfəllik tərk edə bilər (1 s.397). 

Real iqtisadi tsikl nəzəriyyəsinə görə məĢğulluğun səviyyəsindəki tərəddüdlər iĢləmək 

arzusunda olanların sayının dəyiĢməsini əks etdirir. BaĢqa sözlə, onlar hesab edirlərki, iqtisadiyyatda 

əmək təklifi ilə əmək tələbi  arasında həmiĢə tarazlıq gözlənilir. Deməli, əmək haqqının mövcud 

səviyyəsində iĢləmək arzusunda olan istənilən Ģəxs özünə iĢ tapa bilər. 

Ġqtisadi tsiklin müəyyən edilməsində ikinci istiqaməti olan yeni Keynsçilər hesab edirdilər ki, 

tarazlı bazar modeli cari iqtisadi tərəddüdləri izah edə bilməz və buna görə də möhkəm qiymət və 

əmək haqqı modelini müdafiə edir (1 s. 398). 

Ġlk növbədə bilməliyik ki iqtisadi tsikl- uzunmüddətli dövrdə iqtisadi aktivliyin artması və ya 

azalmasınin yekununda yarana bilən iqtisadi dalğalanmaların və enib-qalxmaların məcmusudur. Bu 

dalğalanmalar əsasən iki iqtisadi böhran arasında yanır və mərhələlərə bölünür. Mərhələlələr 

aĢağdakılardır : 

 Resessiya ( böhran və ya tənəzzül) 

 Depresiya (dib nöqtə və ya durğunluq) 

 Bərpa (ekspansiya və canlanma) 

 YüksəliĢ (zirvə və ya pik) 

Ġlk mərhələsini ressesiya ( böhran ) mərhələsi təĢkil edir. Bu mərhələdə iĢgüzar aktivlik aĢağı 

düĢür, istehsal azalır, məĢğulluq və gəlirlilik səviyyəsi də öz növbəsində aĢağı düĢür. Ġqtisadi böhran 

bütövlükdə təsərüfat sistemində köklü Ģəkildə mənfi təsir göstərir. SatıĢın çətinləĢməsi, əmtəə 

kütlələrinin həddən artıq yığılıb qalması ilə təzahür olur. Ġstehsal olunan məhsulun həcmi, mal təklifi 

onlara olan tələbin önünə keçir. Belə bir zamanda ifrat Ģəkildə istehsal böhranları baĢ verir, alıcılıq 

qabliyyəti aĢağı düĢür, firma və müəssisələr kütləvi Ģəkildə iflası müĢahidə olunur. Bununla da 

istehsalın kəskin aĢağı düĢməsi nəticəsində iĢsizlik kütləvi hal alır və məĢğulluq problemi özünü 

büruzə verir (1 s.381). 

Ġqtisadi tsiklin böhrandan sonrakı mərhələsi depressiya mərhələsidir. Bu mərhələyə durğunluq 

deyilir. Belə ki bu mərhələdə istehsal ləng olur, iĢsizlik yüksək səviyyədə öz tempində davam edir. 

Müəssisə və firmalar iflasa uğradığı üçün təlabat pul kapitalına azaldığına görə faiz norması aĢağı 

düĢür. Belə ki müəssisə və firmaların müflisləĢməsi  iĢçilərin sayının ixtisarına gətirib çıxarır. Bu da 

öz növbəsin də iĢsizliyin dahada yüksək tempdə artımına səbəb olur. 

Digər mərhələ canlanma mərhələsi adlanır. Canlanma mərhələsində istehsalın artması, iĢsizliyin 
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azalması, əmək haqlarının və gəlirlərin artmasına səbəb olur. Bu mərhələdə  faiz normaları yüksəlir 

iqtisadiyyatda canlanma baĢ verir. 

Sonuncu mərhələ isə iqtisadi inkiĢafın yüksəliĢ mərhələsi hesab olunur. YüksəliĢ mərhələsində 

istehsalın səviyyəsi böhranın baĢlanğıc səviyyəsinə nisbətən ötüb keçir. Belə bir inkiĢaf dövrü 

iĢsizliyin azalması , əmək haqqı və gəlirlərin artmasına gətirib çıxarır (1 s.383). 

Ġqtisadiyyatın tsikli inkiĢafı ölkənin sosial həyatında və iqtisadiyyatındakı müəyyən qədər 

gərginlikləri azaltmaq üçün dövlət antitsikl tədbirləri həyata keçirir. Ġqtisadçılar arasında tsikla bağlı 

fikir uyuĢmazlığı mövcud olduğu kimi antitsikl tənzimləmə tədbirləri ilə bağlı müəyyən qədər fikir 

uyuĢmazlığı mövcuddur. Buna əsasən antitsikl tədbirlər yeni keynsçi və neokonservativ 

nəzəryyələrə əsasən həyata keçirilir. Keynsçilər iqtisadi inkiĢafda qeyri - sabitliyin aradan 

qalxmasında məcmu tələbin, neokonservativçilər isə məcmu təklifin tənzimlənməsinə daha çox 

üstünlük verirdilər (1 s.385). 

Əsasən, iqtisadi tsikl böhran və depressiya mərhələsində iĢgüzar fəallığın artırılması məqsədi ilə 

dövlət vergi dərəcələrini aĢağı salır, vergi güzəĢtləri tətbiq edir. Dövlət digər mərhələlərdə, yəni, 

canlanma və yüksəliĢ fazalarında əksinə olaraq vergi faiz dərəcələrini artırır, güzəĢtləri ləğv edir, 

faiz dərəcələrinin yüksəldilməsi ilə bağlı tədbirlər görür. Bu tədbirlər çərçivəsində yəni dövlətin 

antitsikl tənzimləmə tədbirləri çərçivəsində məĢğulluq problemi də öz aktuallığını büruzə verir. (1 

s.385) 

MəĢğulluq anlayıĢı iqtisadiyyatın qeyri - sabit inkiĢafı ilə çox sıx bağlıdır. Ġqtisadi tsiklin il iki 

mərhələsində, yəni, böhran və depressiya mərhələlərində məĢğulluğun həcmi aĢağı düĢür, ondan 

sonrakı mərhələrində canlanma  və yüksəliĢ fazalarında öz növbəsində məĢğulluq artır. Elə bundan 

irəli gələn səbəblərə görə dövlətin iqtisadi siyasətində məĢğulluq problemi xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. MəĢğulluq problemi ölkənin təkrar istehsal prosesi həmçinin sosial vəziyyəti ilə mühüm 

dərəcədə əlaqəsi mövcuddur. Ümumiyyətlə, məĢğulluq dedikdə əmək qabliyyətli, iĢləmək arzusunda 

olan hər bir kəsin ictimai faydalı iĢlə məĢğul olması baĢa düĢülür.  Ġqtisadiyyatda məĢğulluqla yanaĢı 

əlavə məĢğulluq və özüməməĢğulluq qavrayıĢlarıda mövcuddur. Əlavə məĢğulluq dedikdə iĢçinin öz 

iĢindən əlavə iĢ vaxtından sonra kı, vaxtda  digər bir yerdə iĢləmək baĢa düĢülür ( 1 s.386). 

ÖzüməməĢğulluq kiçik biznes fəaliyyəti, evdə əmək və sair nəzərdə tutulur. Onu demək olar ki, hər 

bir ölkədə faydalı əməklə məĢğul olanların sayı rəsmi iĢsizlərin sayına nisbətən daha çox olur. Onlar 

əsasən hər hansı səbəbdən iĢləməyən, iĢ axtarmayan və ya yaxın zamanlarında iĢləmək arzusunda 

olanlardır. Ölkənin iqtisadi inkiĢfaında ilk növbədə əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsi və məĢğulluğuna 

nəzər yetirilir. Elə ki bu səbəblərdəndir ki məĢğulluq problemi tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiĢ və 

nəzəriyyələr yaratmiĢdırlar. Bu nəzəriyyələrdən biri klassik və yeni klassik nəzəriyyələrdir. 

Klassiklər hesab edirdilər ki, bazar tənzimləmə mexaniziminə malik olduğundan ttam məĢğulluğu 

təmin edə bilər. Onların bir çox baxıĢları kimi məĢğulluqla bağlı baxıĢlarıda real həyatı təqzib edirdi. 

Belə bir vaxtda Keyns nəzəriyyəsi meydana gəldi. Keyns öz nəzəriyyəsində kapitalist iqtisadiyytının 

tam məĢğulluğu təmin edən, özü özünü təmzimləyən mexanizim olmadığını göstərdi. Onun fikirinə 

görə tam məĢğullq qanunauyğun yox, təsadüfi bir haldır. Keynsçilərə görə məĢğulluğun parametrləri 

, iĢsizlik və məĢğulluğun səviyyəsi, əməyə olan tələb, real əmək haqqı səviyyəsindən aslıdır. Onlar 

məĢğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsini dövlət tərəfindən məcmu tələbin yüksədilməsində 

görürdülər. Klassiklərin əksinə olaraq keynsçilər natamam məĢğulluğun mövcudluğuna 

əsaslanırdılar (1 s.387). 

Qeyd etdiyimiz kimi məĢğulluqla iqtisadi tsiklin fazaları arasında çox sıx əlaqə vardır. Həmçinin 

dövlətin həyata keçirdiyi antitsikl tənzinləmə tədbirləri çərçivəsində məĢğulluqla bağlı problem 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Ölkəmizdə məĢğulluq problemi çox dərin sosial iqtisadi amillərlə bağlıdır. Əmək resurslarının 

qeyri səmərəli istifadə olunmasının nəticəsində hətda yüksək tempə malik olan iqtisadi dövrdə 
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özünün mənfi təsirlərini göstərir. Ümumiyyətlə ölkədə məĢğulluqla bağlı problemləri subyektiv və 

obyektiv amillərlə Ģərtləndirmək olar. MəĢğulluğun təmin edilməsində  qeyri - formal əmək bazarı 

ilə bağlı problemlərdə öz növbəsində mövcuddur. Belə ki ölkədə məĢğulluqun təmin olunması ilə 

bağlı siyasətin həyata keçirlməsində ciddi problem yaradan digər faktorda qeyri – formal sektorda 

və ya gizli əmək bazarında çalıĢanlarının müəyyən qədər çox olmasıdır. Belə bir problemin 

mövcudluğu bu siyasətin istiqamətinin düzgün müəyyən olunmasında kifayət qədər əngəllər 

yaratmaqla insan hüquqlarının ciddi sürətdə pozulmasına gətirib çıxarır. Əmək hüquqlarının kütləvi 

surətdə pozulmasına Ģərait yaradan əsas amillərdən biri ölkənin əmək bazarında kölgə əmək 

bazarının movcudluğudur. Rəsmi və qeyri-rəsmi statistika mövcud olmasada, ehtimallara əsasən  

rəsmi əmək münasibətlərinə girmədən əmək fəaliyyəti ilə məĢğul оlanların sayı nisbətən rəsmi əmək 

münasibətlərinə girərək fəaliyyət göstərən iĢçilərdən az deyildir. Ġnsanların qeyri- rəsmi əmək 

münasibətlərində əmək fəaliyyəti ilə məĢğul olması onu deməyə əsas verir ki, belə insanlarla 

münasibətdə əmək qanunverciliyi tətbiq olunmur. Bu da o deməkdir ki,  belə iĢçilərin əmək 

fəaliyyəti həm dövlətin həmdə həmkərlar itifaqının nəzarətindən kənarda qalır (2 s.13). 

MəĢğulluq probleminə mənfi təsir gostən bir çox səbəblər vardır. Həmin səbəblərdən biridə 

gizlik iĢsizlikdir. Gizli iĢsizliyin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müəssisələrdə istehsal həcmindən tam 

istifadə olunmamsı nəticəsində iĢ rejimi qısaldılmıĢ iĢ rejiminə keçir. ĠĢçilərin bir qismi 

uzunmüddətli ödəniĢli məzuniyətlərə göndərilir digərlərinə qisa iĢ rejimi tətbiq olunur. Bu da ona 

gətirib çıxarır ki, nəticədə iĢçilərin adı rəsmə Ģəkildə iĢ yerlərində getsədə lakin onlar iĢləmirlər və 

ya tam iĢləmirlər ( 2 s.18). 

Ölkə iqtisadiyyatı üçün təkrar məĢğulluq problemidə xarakterikdir. Əmək haqqı səviyyəsi aĢağı 

olması əmək qabliyyətli Ģəxslər bir neçə iĢdə çalıĢmasına səbəb olur. Belə ki, əvəzçilik və ya qeyri – 

rəsmi usullardan istifadə etməklə bir neçə iĢ yerində iĢləyənlərin sayı həddən artıqdır. Digər bir 

səbəb isə iĢ yerlərinin mövsumi olmasıdır. Bu da öz növbəsində məĢğulluq probleminə mənfi təsir 

edir. Ölkədə iĢ yerlərinin çox hissəsi mövsumi və ya müvəqqəti iĢ yerləri təĢkil edir. Onların 

əksəriyyəti mövsumi iĢlərdə çalıĢarkən yalnız ilin müəyyən aylarında iĢləyirlər digər aylarda isə 

iĢsiz hesab olunurlar. Bu sahəyə turizim sektorunda çalıĢanlar və sair misal göstərmək olar. 

Həmçinin kənd təsərüfatı ilə əlaqədar bir çox iĢlərdə mövsumi xarakterə malikdir. Əmək 

ehtiyatlarının zonalar üzrə qeyri – bərabər bölüĢdürulməsidə məĢğulluq probleminə mənfi təsir 

göstərən səblərdəndir. Belə ki, əmək ehtiyatlarının əsas hissəsinin AbĢeron və Bakı da toplanması 

ölkənin iqtisadi inkiĢafina mənfi təsir göstərir və məĢğulluq problemini daha da ortaya çıxarır (2 

s.18). Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları üzrə əhalinin iqtisadi fəallıq və məĢğulluq 

səviyyəsində müxtəliflidir. Rəsmi məlumatlara əsasən Dağlıq ġirvan, ġəki-Zaqatala, Yuxarı 

Qarabağ, Aran iqtisadi rayonlarında məĢğulluq səviyyəsi orta ölkə səviyyəsindən yüksəkdir. Lakin 

Naxçıvan və Lənkəran iqtisadi rayonlarında isə bu göstəricilər orta ölkə səviyyəsindən daha 

aĢağıdır. Ġqtisadi rayonlar üzrə iqtisadi fəal, məĢğul və iĢsiz əhalinin bölgüsü göstərir ki, bu 

kateqoriyadan olan əhalinin xüsusi çəkisinə görə, Bakı Ģəhəri istisna olmaqla, Aran iqtisadi rayonu 

ölkədə ən böyük iqtisadi rayonlardan biridir. Statistik məlumatlar göstərir ki, ölkənin iqtisadi fəal 

əhalisinin 23,2 faizi, məĢğul əhalisinin 23,6 faizi və iĢsiz əhalisinin 19,9 faizi bu iqtisadi rayonda 

burada toplaĢmıĢdır. Regional fərqlənmə özünü təkcə iqtisadi rayonlar üzrə deyil, həm də Ģəhər və 

kənd yerləri üzrə büruzə verir. Belə ki, əhalinin iqtisadi fəallığının səviyyəsi Ģəhər yerlərinə nisbətən 

kənd yerlərində xeyli yüksəkdir. Buna əsasən Ģəhər yerlərində iqtisadi fəal əhali 58,8 faiz , kənd 

yerlərində isə 68,2 faiz təĢkil etmiĢdir. Ən böyük iqtisadi fəallıq istər Ģəhərdə, istərsə də kənd də 20- 

44 yaĢda olan əhali arasında müĢahidə olunmuĢdur. 

MəĢğulluq problemi ayrı - ayrı kateqoriyalar üzre də mövcuddur. Bunlar ―Gənclərin 

məĢğulluğu‖, ― Qadınların məĢğulluğu‖, ―Əlilliyi olan Ģəxslərin məĢğulluğu‖ ilə  və sair əlaqədar 

problemlərdir. 
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MəĢğulluq probleminin həllində mənfi rol oynayan digər amil ölkə daxili miqrasiyanın yüksək 

səviyyədə olması ilə bağlı qeyri- leqal yollarla  ucuz iĢçi quvvəsinin daxil olmasıdır. Azərbaycan 

Respublikasının  məĢğulluq siyasətinin strategiyasında bu problem daha vacib hesab olunur. Bele ki, 

Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasında göstərilir ki, Azərbaycan bu proseslərin 

tənzimləmə sisteminin daha da təkmilləĢdirilməsi istaqamətin də beynəlxalq əməkdaĢlığın davam 

etdirilməsi və beynəlxalq təcrubəyə uyğunluğunu təmin edəcəkdir (4). Qeyd etdiyimiz kimi, qeyri- 

formal sektor əmək bazarının demək olar ki xeyli hissəsini təĢkil edir. ( təxminən 70% ni) Bu da bu 

setorun əksəriyyətini əməkçi miqrantların təĢkil etməsinə səbəb olur. Əməkçi miqrantların əmək 

huquqlarının qorunması ―Miqrasiya Məcəlləsi‖ haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 

64 -ci maddəsində öz əksini tapmıĢdır (2 s.32). 

Bütün bunlara nəzərən dövlətin məĢğuluq istiqamətində uğurlu addımlar atmaq istiqamətində də 

mühüm  tədbirlər görür. Bu uğurlu addımlardan biri də gender bərabərliyi olmuĢdur. Dövlət 

Statistika Komitəsinin əmək bazarı üzrə rəsmi statistik məlumatları belə olmuĢdur: 

 

       

Min 

nəfər 

 
2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Ġqtisadi fəal 

əhali
1)

 4380.1 4587.4 4757.8 4840.7 4915.3 5012.7 5073.8 

Qadınlar 2111.3 2257.7 2321.8 2365.0 2404.5 2439.5 2464.8 

kiĢilər 2268.8 2329.7 2436.0 2475.7 2510.8 2573.2 2609.0 

MəĢğul əhali 4062.3 4329.1 4521.2 4602.9 4671.6 4759.9 4822.1 

Qadınlar 1957.6 2101.7 2183.7 2226.8 2263.4 2294.2 2319.3 

kiĢilər 2104.7 2227.4 2337.5 2376.1 2408.2 2465.7 2502.8 

ĠĢsizlər
2)

 317.8 258.3 236.6 237.8 243.7 252.8 251.7 

Qadınlar 153.7 156.0 138.1 138.2 141.1 145.3 145.5 

kiĢilər 164.1 102.3 98.5 99.6 102.6 107.5 106.2 

ĠĢsiz statusu 

verilmiĢ Ģəxslər 56.3 39.0 36.2 28.7 28.9 33.0 38.5 

Qadınlar 29.1 17.0 15.0 11.3 11.2 12.6 14.0 

kiĢilər 27.2 22.0 21.2 17.4 17.7 20.4 24.5 

 

Cədvəl 1 

 

Cədvəldə 1-də göründüyü kimiqadınların iqtisadi fəallığı və pay artımı müĢahidə olunur. KiĢi və 

qadınların iqtisadi fəaliyyəti arasında fərq 2005- ci ildə 157.500 nəfər təĢkil etmiĢdirsə bu rəqəm 

2017 ci ildə 144.200 nəfər olmuĢdur ( 7). 

Azərbaycan məĢğulluq problemi çərçivəsində iĢsizlik səviyyəsində azalmasına da nail olmuĢdur. 

Belə ki, ötən dövrə nəzər saldıqda 1999-cu ildə əhali arasında bu rəqəm 16.25 faiz səviyyəsidə 

olmuĢdursa, 2003-cu ildə BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının ĠnkiĢaf Praqramı və BƏT birgə təhlili 

göstərirdi ki, bu rəqəm 10.7 faiz kimi müəyyən olunmuĢdu və daha da azalmağa davam edir. Dövlət 

Statistika Komitəsinin 2017- ci il dair statistik məlumatina əsasən iĢsizlik ölkə üzre 5 faiz təĢkil 

etmiĢdir. Rəsmi məlumatlara nəzər saldıqda bu faiz dərəcəsinin kəmiyyətində son 4 ildə artım 

müĢahidə olunmur. Bu göstəricinin 4,1 faizini kiĢilər digər 5.9 faizini qadınlar təĢkil edir (6). 
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2013 2014 2015 2016 2017

4757.8 4840.7 4915.3 5012.7 5073.8

2436 2475.7 2510.8 2573.2 2609.0

2321.8 2365.0 2404.5 2439.5 2464.8

4521.2 4602.9 4671.6 4759.9 4822.1

2337.5 2376.1 2408.2 2465.7 2502.8

2183.7 2226.8 2263.4 2294.2 2319.3

236.6 237.8 243.7 252.8 251.7

98.5 99.6 102.6 107.5 106.2

138.1 138.2 141.1 145.3 145.5

36206 28690 28877 32972 38481

21188 17383 17728 20418 24496

15018 11307 11149 12554 13985

636 1613 1543 1857 6974

437 1122 1087 1238 4748

199 491 456 619 2226

Ġqtisadi fəal əhalinin sayı – cəmi, min nəfər

kiĢilər

qadınlar

MəĢğul əhalinin sayı – cəmi, min nəfər

kiĢilər

qadınlar

ĠĢsiz əhalinin sayı
1) 

- cəmi, min nəfər

kiĢilər

qadınlar

MəĢğulluq xidməti orqanlarında iĢsiz statusu 

verilmiĢ Ģəxslər – cəmi, nəfər 

kiĢilər

qadınlar

onlardan:

iĢsizliyə görə müavinət alanlar - cəmi, nəfər

kiĢilər

qadınlar

Azərbaycanda 2017 ci ilin rəsmi statistik məlumatlarina əsaasən iqtisadi fəal əhalinin dinamikası 

belə olmuĢdur : 

 

 

Cədvəl 2 

 

Cədvələ 2-də 2017 ci ilin yekun rəsmi statistikasında iqtisadi fəal əhali 5 073 800 nəfər təĢkil 

etmiĢdir. Onlardan 4 822 100 nəfəri iqtisadi fəaliyyətlə məĢğul olan əhali təĢkil edir. Bu halda iĢsiz 

əhalinin sayı 251 700 nəfər olmuĢdur (7). Buna əsasən 2017 ci ilin rəsmi statistik məlumatlarına 

görə iĢsizlik ölkə miqyasında 5 faiz təĢkil etmiĢdir. Ümumiyyətlə məĢğul əhali dedik də tərkibində 

bir hissə muzdlu iĢləyənlərdən, bir hissəsi dövlət bölmələrində iĢləyənlərdən, digər hissəsini isə 

qeyri - dövlət bölməsində çalıĢanladan ibarətdir. MəĢğulluğun təmin edilməsi bağlı 2017- ci il də 

221 iĢ yeri açılmıĢdır onlardan 177- si daimi iĢ yeri olmuĢdur. Lakin onuda qeyd etmək lazımdır ki, 

bu uğurlu adımların atılmasına baxmayaraq məĢğulluq problemi çərçivəsində qeyri-formal 

məĢğulluq qalmaqa davam edir. Belə ki, müsbət dəyiĢikliklərə baxmayaraq milli əmək bazarında 

hələdə struktur çatıĢmamazlıq, həmçinin qeyri-sabit inkiĢaf sadə mənada desək tələb və təklif 

arasındakı uyğunsuzluq gənc nəsil arasında nisbətən daha yüksək səviyyədə iĢsizlik səviyyəsi ilə 

səciyələnir (6). 

Yuxarı da qeyd etdiyimiz kimi, dövlətin antitsikl tənzimləmə tədbirləri çərçivəsində məĢğulluq 

probleminin həllində əsas rol dövlət tərəfindən vergi dərəcələri edirilməsidir ki, buda iĢsizliyin 

azalması, əhali gəlirlərinin artması ilə müĢahidə olunur. Ölkəmizdə bu problemini həllinə müsbət 

təsir edə biləcək uzun müddətli inkiĢaf strategiyası kimi Azərbaycan Respublikasının Prezdentinin 

2005- ci il 28 oktyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuĢ ― Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq 

Strategiyası ( 2006-2015 cı illərinin) və 2016 - 2030-cu illər üzrə MəĢğulluq Strategiyası hazırlaraq 

hökümət tərəfindən qəbul edilmiĢdir. Bununla yanaĢı dövlət MəĢğulluq Strategiyasının daha 

mükəmməl tətbiqi üçün məĢğulluq xidmətlərinin gücləndirilməli, daha geniĢ əhali kütləsini əhatə 

etməli, iĢə qəbul, peĢə bacarıqlarının əldə olunması probleminin həllinə dair tədbirlər üçün Ģərait 

yaratmalıdır. Əlavə olaraq məĢğulluq probleminin həllin də məĢğulluq siyasəti ilə əlaqədar inkluziv 

və geniĢ sosial dialoq da əsas rol oynayır (3). 
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Azərbaycan Respulikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin 2012-ci il 29 dekabr tarixli fərmanı ilə 

təstiq edilmiĢ ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyası ölkəmizin yeni inkiĢaf 

mərhələsinə qədəm qoymasının baĢlanğıcı oldu. Bu, böyük əhəmiyyətə malik strateji bir 

sənəddir.Konsepsiyada heç bir sahə diqqətdən kənarda qalmayıb. Sənəddə yoxsulluğun azaldılması, 

məĢğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi, həssas qrupların sosial müdafiəsi, sahibkarlığın  inkiĢaf 

etdirilməsi, yüksək keyfiyyətli təhsil sisteminin yaradılması, təbii sərvətlərdən istifadənin azaldılması 

və digər məsələlər barədə əsaslı  inkiĢaf  prioritetləri əksini tapıb. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün  isə 

ciddi  elmi əsaslara söykənən müasir  idarəetmə üsullarının tətbiqi və strateji yanaĢmaların daha 

uzunmüddətli dövrü əhatə etməsi zəruridir. 

―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyası çərçivəsində 2020-ci ilədək turizm 
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infrastrukturunun inkiĢaf etdirilməsi, beynəlxalq standartlara cavab verən turizm xidmət sahələri 

dairəsinin geniĢləndirilməsi, sektorun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və digər məsələlərin 

inkiĢafı nəzərdə tutulur. 

Bir çox inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin nəzəriyyəsində turizmin cəlbedici istiqamətlərindən ən 

mühümü,daha qısa müddətdə iqtisadi faydalılıq gostərməsidir.Bu turizm investisiyasının gəlir təmin 

etməmiĢdən əvvəlki hazırlıq dövrü,digər sənayelərdəki investisiyalar nisbətində daha qısadır. Digər 

sənayelərlə müqayisədə turizmdə məhsuldarlıq daha yüksəkdir. Digər investisiya variantlarıyla 

müqayisədə turizm investisiyalarında birbaĢa sərmayə qoyuluĢunun yaradılan gəlir axınına nisbəti 

daha aĢağıdır. Digər bir ifadəylə desək, turizmə marjinal sərmayənin  məhsula nisbəti aĢağıdır və bu 

nisbət nə qədər zəifdirsə, yeni investisiya məhsuldarlığının o qədər yüksək olduğu qəbul edilir.Turizm 

məqsədli investisiyalardakı artım və turizmin təsirləri əvvəlcə yerli əhaliyə birbaĢa mənfəət gətirəcək. 

Daha sonra, bu mənfəətlər milli iqtisadiyyatın digər seqmentlərinə yayılaraq müxtəlif Ģəxs və 

təĢkilatların və dövlətin gəlirini müəyyən bir əmsalı qədər artıracaq. 

Beynəlxalq turizmin səbəb olduğu valyuta əməliyyatları, turist göndərən ölkənin valyuta tələbini, 

turist qəbul edən ölkənin isə valyuta təklifini artırıcı bir rol oynadığından,ölkələrin xarici ödəniĢlər 

tarazlığına təsir edər.Xarici ödəniĢlər tarazlığı, bir ölkənin iqtisadi vəziyyətini ən yaxĢı və ən açıq 

Ģəkildə göstərən ölçüdür.Müəyyən bir dövrdə bütün xarici ölkələrlə olan iqtisadi əlaqələri cədvəl 

Ģəklində göstərir.Turizmin səbəb olduğu qarĢılıqlı valyuta dövriyyəsinin ölkə iqtisadiyyatı baxımından 

əhəmiyyəti, ödəniĢlər tarazlığı daxilində yeri ilə qiymətləndirilir. 

Azərbaycan çox nadir təbii, mədəni, milli, etnoqrafik ehtiyatlar, zənginliklər kompleksinə 

malikdir. ƏlveriĢli coğrafi mövqeyi, doqquz iqlim qurĢağı, flora və faunasının müxtəlifliyi, zənginliyi, 

dəniz sahilində yerləĢməsi, mədəni-tarixi irsi, ləziz mətbəxi, yüksək qonaqpərvərlik ənənələri 

ölkəmizdə turizmin inkiĢafı üçün böyük perspektivlər açır. Zəngin mədəni-tarixi irsi və əlveriĢli təbii 

Ģəraiti olan Azərbaycanın turizm sahəsində böyük inkiĢaf perspektivləri var. Bu sahədə aparılan iĢlərin 

nəticəsi olaraq, demək olar ki, son illər dövlətimizin qayğısı sayəsində turizm inkiĢafımızın prioritet 

istiqamətlərindən birinə çevrilmiĢdir. Turizmin ölkə iqtisadiyyatının mühüm hissəsinə çevrilməsi 

regionların infrastruktur cəhətdən inkiĢafını da təmin edir. Ümumiyyətlə, respublikamızın bütün 

rayonlarında - Qobustan, Ġsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, ġəki, Qax, Zaqatala, Balakən, Lerik, Masallı, 

Naftalan, ġamaxı və digər adlarını sadalaya bilmədiyimiz bölgələrimizdə müasir turizm obyektləri, 

mehmanxanalar, istirahət zonaları tikilməkdədir. Ġnfrastruktur yenilənir ki, bu proses də daxili və 

xarici turizmin inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində mühüm addımdır. 

Davamlı və tarazlı inkiĢafda, büdcə gəlirlərinin formalaĢmasında, vergi daxilolmalarının həcminin 

artımında mühüm rol oynayan turizm sektorunda zəruri infrastrukturun formalaĢdırılması son illər 

hökumət üçün prioritet məsələlərdən birinə çevrilib. Ölkəmizin sosial-iqtisadi inkiĢafının sürətlənməsi, 

beynəlxalq əlaqələrin geniĢlənməsi, habelə mədəniyyət və idman sahələrində əldə olunan nailiyyətlər 

turizm sahəsinin davamlı inkiĢafını təmin edir. Nəzərə alsaq ki, 2015-ci ildə Bakı Ģəhərində keçiriləcək 

"I Avropa Oyunları" ilə bağlı ölkəmizə gələcək xarici turistlərin sayı artacaq,məhz bu səbəblə də hal-

hazırda olkəmizdə turizm obyektlərinin sayı durmadan artır.Bunun bariz nümunəsi olaraq fəaliyyət 

göstərən 227 turizm Ģirkətini və 73 ulduz alan mehmanxananı göstərmək olar. 

Mövcud statistik göstəricilərə görə  cari il ərzində yerləĢdirmə obyeklərindəki yerlərin sayında 6 

faiz,otaqların sayında 7 faiz,yerləĢdirmə vasitələrində  çalıĢanların sayında isə 5.8 faiz artım olub. 

Azərbaycanda turizm sahəsində mövcud olan geniĢ imkanlar ölkəmizin bir sıra beynəlxalq 

təĢkilatlarla turizmin inkiĢafı istiqamətində əməkdaĢlıq etməsinə Ģərait yaradır. Son illər Azərbaycanın 

bu sahədə əldə etdiyi nailiyyətlər beynəlxalq təĢkilatlar və maliyyə qurumlarının hesabatlarında da 

yüksək dəyərləndirilir. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Dünya Ġqtisadi Forumunun dünya ölkələrinin 

turizm sahəsində rəqabət qabiliyyətinə görə tərtib etdiyi reytinq cədvəlində respublikamız irəliləyərək 

7-ci onluqda qərarlaĢıb. Dünya Turizm TəĢkilatı (DTT) Azərbaycanda turizmin inkiĢafını yüksək 
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dəyərləndirərək, xüsusən də elektron viza sisteminə keçidi alqıĢlayıb. TəĢkilatın baĢ katibi Taleb Rifai 

Azərbaycanın bu qərarının ölkədə turizm sektorunun inkiĢafına təkan verəcəyini bildirib. Qeyd edib 

ki, yeni sistemin tətbiqi Azərbaycana turist axınını gücləndirməklə, bütövlükdə ölkəmizin turistlər 

üçün daha sadə və əlveriĢli viza prosedurunun formalaĢmasına imkan verəcək. Qurumun baĢ katibi 

həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycan regionda yüksək turizm potensialına malik ölkədir və bu sahədə 

ildən-ilə müsbət irəliləyiĢlər hiss olunur. 

 

2010-2017-ci illərdə ölkəmizə gələn və ölkəmizdən gedən turistlərin sayını aĢağıdakı cədvəldə 

görə bilərik: 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Qəbul edilmiĢ və 

göndərilmiĢ 

turistlərin sayı, nəfər 69923 83620 101431 91 961 92.305 61.965 53.999 63.423 

o cümlədən: 

 qəbul edilmiĢ 17641 18840 23440 10 605 10.657 2.009 8.949 13.455 

göndərilmiĢ 52282 64780 77991 81 356 81.648 59.956 45.050 49.968 

Qəbul edilmiĢ və 

göndərilmiĢ tur-gün 

sayı, adam-gün 458568 544778 674435 670 367 614.009 428.557 349.496 399.392 

o cümlədən: 

 qəbul edilmiĢ 111232 126975 135838 58 173 57.931 8.102 33.054 65.804 

göndərilmiĢ 347336 417803 538597 612 194 556.078 420.455 316.442 333.588 

 

Bundan əlavə Azərbaycanda turizm sektorunda müxtəlif statistik göstəriciləri də aĢağıdakı 

cədvəldə görə bilərik: 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Turizm üçün 

xarakterik sahələrdə 

çalıĢan iĢçilərin sayı, 

nəfər 36.899 37.600 38.839 40.892 41.886 49.449 43.477 46.837 

Turizm üçün 

xarakterik sahələrdə 

yaradılmıĢ əlavə 

dəyərin həcmi, 

milyon manat - - - 2.080,20 2.404,20 2.437,3 2.746,1 3.151,0 

Turizm üçün 

xarakterik sahələrdə 

yaradılan əlavə 

dəyərin  ölkənin 

ümumi daxili 

məhsulunda xüsusi 

çəkisi, faizlə - - - 3,6 4,1 4,5 4,3 4,5 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Turizm üçün 

xarakterik sahələr 

üzrə qoyulan 

investisiyaların 

həcmi, milyon 

manat 949,2 1.407,80 1.478,20 1.371,00 2.204,00 1.063,9 363,0 267,3 

 

Azərbaycanın turizm imkanlarının xarici ölkələrdə təbliği məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Naz-

irliyi tərəfindən müxtəlif vaxtlarda Ġtaliyanın ―Classis Assoiation‖, ―Ġtalian Multimedia Group Sri‖ 

Ģirkətlərinin, Cənubi Koreyanın ―Educational Broadcasting System‖ dövlət televiziya kanalının, Rusi-

yanın ―Kommersant FM‖ radiosunun və Yaponiyanın ―Turistlərin cəlb olunmasına dair GUAM-ın 

vahid turizm məhsulu‖ layihəsi çərçivəsində kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin ölkəmizə 

press-turları təĢkil edilmiĢdir. Bakı Ģəhərində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Naz-

irliyi, Ümumdünya Turizm TəĢkilatı (BMÜTT) və Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının birgə təĢki-

latçılığı ilə ―Ġpək yolunun tamı: kulinariya, mədəniyyət və turizm‖ adlı beynəlxalq konfrans 

keçirilmiĢdir. Nazirlik tərəfindən Azərbaycanın turizm imkanlarının daha səmərəli təbliğatını həyata 

keçirmək məqsədilə 2014-2016-cı illər üçün marketinq strategiyası hazırlanıb. Artıq marketinq strate-

giyasına uyğun olaraq Azərbaycan 2014-cü ildə bir neçə beynəlxalq turizm sərgisində iĢtirak etmiĢdir. 

Onlardan Türkiyə, Almaniya, Rusiya, Ukraynada və digər ölkələrdə keçirilən sərgiləri qeyd etmək 

olar. 

Bu gün Azərbaycanın turizm marĢrutları üzərində rayonlarda müxtəlif turist layihələri həyata 

keçirilir, bölgələrimiz beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunur. Bu sırada ―Böyük Ġpək yolu‖, ―ġərab yolu‖, 

―Aleksandr Düma Qafqazda‖,  və ―Azərbaycanda alman məskənləri‖ layihələrini qeyd etmək olar. 

Sözügedən layihələr ölkəmizə gələn turistlərin sayının artırılmasına və çoxçeĢidli turizm məhsulunun 

yaradılmasına xidmət edir. Mühüm yeniliklərdən biri də turizm sahəsində elektron xidmətlərin təĢki-

lidir. Bu məqsədlə yaradılmıĢ yeni saytda (e-services.mct.gov.az) vətəndaĢlara 12 növ elektron xidmət 

göstərilir. 

Qəbul edilmiĢ dövlət proqramları, davamlı olaraq həyata keçirilən tədbirlər bu inkiĢafı Ģərtləndirən 

əsas amillərdəndir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin ink-

iĢafına dair Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində münbit Ģərait yaradılmıĢ, beynəlxalq 

turizm bazarına inteqrasiyanın təmin olunmasının əsası qoyulmuĢ, milli turizm kompleksinin rəqabətə 

davamlılığı yüksəlmiĢdir. Ona görə də 2010-cu ildə ―Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü 

illərdə turizmin inkiĢafına dair‖ Dövlət Proqramı qəbul olundu. Bu proqramın baĢlıca məqsədi ölkədə 

turizm sahəsinin daha da inkiĢaf etdirilməsinin təmin olunması idi. ―Azərbaycan Respublikasında 

2010-2014-cü illərdə turizmin inkiĢafına dair‖ Dövlət Proqramı bir neçə istiqamətdə məqsədyönlü 

tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tuturdu. Proqramın icra olunması turizm sahəsində normativ 

hüquqi bazanın və dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərinin təkmilləĢdirilməsi, ölkənin turizm potensi-

alından istifadə imkanlarının geniĢləndirilməsi, turizm sahəsinə yerli və xarici investisiyaların cəlb 

edilməsi, turizmin müxtəlif növlərinin inkiĢaf etdirilməsi, yeni turizm marĢrutlarının yaradılması, tur-

izm sahəsi üçün kadr hazırlığı, Azərbaycanın milli-tarixi, mədəni və mənəvi irsinin, milli adət-

ənənələrin dünyada təbliği və s. istiqamətlərdə həyata keçirilən tədbirlər öz real nəticələrini verir. Tur-

izmin inkiĢafını sürətləndirmək üçün 2011-ci il ölkədə ―Turizm ili‖ elan olundu. 

Müvafiq dövlət proqramları, o cümlədən ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsep-

siyasında da turizmin inkiĢaf hədəfləri dəqiq əksini tapıb. Konsepsiya çərçivəsində 2020-ci ilədək tur-

izm infrastrukturunun inkiĢaf etdirilməsi, beynəlxalq standartlara cavab verən turizm xidmət sahələri 

dairəsinin geniĢləndirilməsi, sektorun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, turizmin ÜDM-də xüsusi 
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çəkisinin artırılması nəzərdə tutulur. Hazırki statistik göstəricilərə əsasən ÜDM-də turizm gəlirlərinin 

həcmi 1 faizə yaxındır.Amma yaxın 10 ildə turizm gəlirlərinin həcmi 1.5 faizi keçə bilər. 

Bu sahəyə dair qanunvericilik və standartların təkmilləĢdirilməsi, bölgələrdə turizm fəaliyyətinin 

stimullaĢdırılması, informasiya-təbliğat iĢinin gücləndirilməsi, milli, tarixi-mədəni, sosial-iqtisadi və 

təbii xüsusiyyətlərin nəzərə alınması yolu ilə turizm marĢrutlarının yaradılması təĢviq ediləcək. 

Müasir, inkiĢaf etmiĢ turizm infrastrukturunun yaradılması istiqamətində həlledici rolu ölkə 

Prezidenti Ġlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən, məqsədi ölkəmizi inkiĢaf etmiĢ infrastruktura 

malik turizm mərkəzinə çevirmək olan siyasət oynayır. Bununla əlaqədar olaraq, ilk öncə, 

Azərbaycanda nümunə olan dağ turizm kompleksi ġahdağı, həmçinin Bakıda və Bakı ətrafında 

tikilmiĢ məĢhur beynəlxalq brendlərin çoxsaylı iri otellərini qeyd etmək yerinə düĢər. Qeyd etmək 

lazımdır ki, Azərbaycanda turizm sahəsində reallaĢdırılan ən böyük layihələr sırasında ―ġahdağ‖ və 

―Tufandağ‖ qıĢ-yay turizm komplekslərinin yaradılması özünəməxsus yer tutur. 

Onu da qeyd etmək yerinə düĢər ki, ölkəmizdə turizmin müxtəlif növlərinin inkiĢafına, turizm 

sahəsində çalıĢan kadrların hazırlanmasına yeni təkan verəcək ―Azərbaycan Respublikasında 2007-

2016-cı illər üçün turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı‖ qəbul edilib. Turizm sektorunun dinamik 

inkiĢafı üçün peĢəkar kadrların hazırlanmasına diqqət artırılmaqdadır. Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin təĢəbbüsü ilə Turizm Universiteti yaradılıb, ixtisaslı kadrlar hazırlanır. Həmin kadrlar 

dünyanın məhĢur otel və mehmanxanalarında təcrübə keçirlər. Bundan əlavə, turizm sahəsi üçün 

əlveriĢli guĢələrimizdən olan Ġsmayıllıda peĢə məktəbinin yaradılması da bu sahədə olan təcrübəli 

mütəxəssislərin yetiĢməsinə xidmət edir. 

Son olaraq onu da qeyd etmək lazımdır ki,ölkəmizdə turizm sektoru nə qədər inkiĢaf etsə də, 

qaçınılmaz olan mənfi cəhətləri də vardır. Azərbaycanda turizmin inkiĢafına əngəl törədən problərdən 

ən asası qiymətlərin baha olmasıdır.Məsələn,Azərbaycanda nəqliyyat xərcləri də daxil olmaqla turistin 

1 həftəlik dincəlməsi üçün xərclər qonĢu Gürcüstanla müqayisədə təxminən 60 faiz, Türkiyəylə 

müqayisədə təxminən 40 faiz bahadır.Bu isə ölkənin daxili turizm potensialının tanıdılmasına ciddi 

əngəl törədir.Məhz buna görə də yerli turistlər də səyahət üçün ölkə daxilini deyil, əsasən qonĢu 

ölkələri (Gürcüstan, Türkiyə və s) seçirlər. Turizm sektorunda fəaliyyət göstərən Ģirkətlərdən 18 faiz 

həcmində əlavə dəyər vergisinin tutulması onların xərcini daha da artırır, eyni zamanda həmin 

Ģirkətlərin də yerli və xarici tursitlərə daha yüksək məbləğ dəyərində xidmət təklif etməsinə səbəb 

olur. Bu baxımdan turizmin böyüməsi üçün lazımi infrastrukturun qənaətbəxĢ səviyyəyə 

çatdırılmasında həm özəl sektorun, həm də dövlətin üzərinə böyük məsuliyyət düĢür.Bunun üçün birgə 

fəaliyyət planının hazırlanması, qarĢılıqlı fəaliyyətin və güzəĢtlərin reallaĢması zəruridir. 

Nəticə: Məqalədə Azəraycanda turizmin inkiĢafı perspektivləri, problemlər və müsbət cəhətlər 

qeyd olunmuĢdur.Əldə olunan nəticəyə görə günü-gündən artan turist sayları, otel və iaĢə 

obyektlərinin  sayı turizmin durmadan inkiĢaf etdiyini deməyimizə imkan verir.Bunları məqalədə qeyd 

edilən statistik göstəricilərdən aydın görə bilərik.Bununla yanaĢı bəzi neqativ cəhətlər də diqqətdən 

kənarda qalmamalı və lazımi qaydada aradan qaldırılmalıdır.Bu mənfi cəhətlər sırasında ilk növbədə 

qiymət amilini göstərə bilərik. 
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The article provides information on economic development of the country on the basis of mac-
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the development programs, high rates of economic development have been achieved. This sustaina-
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Ölkələrin iqtisadi inkiĢafını müəyyən edən göstəricilərin sayı müxtəlif və çoxçeĢidlidir. Bu 

göstəriciləri müəyyənləĢdirməzdən əvvəl iqtisadi inkiĢafın özünün mahiyyətini bilmək 

lazımdır.Ġqtisadi inkiĢaf  iqtisadiyyat və istehsal qüvvələri, təhsil, elm və mədəniyyətin, insanların 

həyat səviyyəsinin müntəzəm olaraq keyfiyyət və struktur baxımından müsbət istiqamətdə dəyiĢməsi 
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ilə xarakterizə olunan iqtisadi prosesdir. Ġqtisadi inkiĢaf həm də ictimai əlaqələrin inkiĢafını nəzərdə 

tutur və buna görə də tarixən formalaĢmıĢ texnoloji və maddi nemətlərin bölgüsünün müxtəlif sis-

temlərində bir-birindən fərqlənir.Cəmiyyətin iqtisadi inkiĢafı çoxplanlı proses olub, iqtisadi artımı, 

innovasiya iqtisadiyyatını və vençur biznesini, iqtisadiyyatda struktur irəliləyiĢləri, əmək məhsuldar-

lığının artımını və əhalinin həyat keyfiyyətini əhatə edir. ĠnkiĢaf proseslərinin effektivliyi əksərən 

iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin, dövlətin özünün və onun institutlarının effektivliyi ilə 

müəyyən olunur. 

Ölkənin iqtisadiyyatının vəziyyətini,onun inkiĢaf səviyyəsini müəyyənləĢdirərkən müəyyən 

makroiqtisadi göstəricilərdən istifadə olunur.Bu makroiqtisadi göstəricilərə aiddir:1.Ümumi daxili 

məhsul;2.Ümumi milli məhsul;3.Xalis milli məhsul;4.Milli gəlir;5.Milli sərvət. 

Ümumi daxili məhsul ümumiləĢdirici iqtisadi göstərici olub ölkə daxilində yaradılmıĢ əmtəə və 

xidmətlərin məcmu dəyərini və yalnız həmin ölkənin istehsal amillərini istifadə etməklə bazar 

qiymətlərini ifadə edir.Ümumi daxili məhsul bir il ərzində iqtisadiyyatda yaradılmıĢ əmtəə və xid-

mətlərin bazar dəyərinin cəmidir. ÜDM-müəyyən dövr ərzində mövcud ölkənin ərazisində istehsal 

olunmuĢ bütün məhsulun dəyəri ilə ölçülür. Bunun ölkə və xarici vətəndaĢlar tərəfindən istehsal 

edilməsinin fərqi yoxdur. 

Ölkənin iqtisadi inkiĢaf səviyyəsini müəyyən edən göstəricilərdən biri də ümumi milli 

məhsuldur.Ümumi milli məhsul iqtisadiyyatın bütövlükdə fəaliyyətinin nəticəsini özündə əks 

etdirir.Ġl ərzində istehsal olunmuĢ əmtəə və xidmətlərin bazar qiymətləri ilə ifadə olunmasına ümumi 

milli məhsul deyilir.BaĢqa sözlə desək,ümumi milli məhsul il ərzində xüsusi təsərrüfatlarda,Ģirkət və 

birliklərdə,dövlət sektorunda istehsal olunmuĢ,saxlanılmıĢ əmtəə və xidmətlərin həcminin yekunun-

da əks olunur.(2,s.339) 

Qərb iqtisadi ədəbiyyatında ümumi milli məhsulun strukturu dörd əsas elementə 

bölünür:1.Ġstifadə olunmuĢ xərclər.Bura əsas vəsaitlərin dəyəri,onların saxlanılması və 

yaxĢılaĢdırılması daxil edilir.2.Amillər üzrə xərclər.Bu xərclərə sahibkarların baĢqa istehsal amilləri 

sahiblərinə cari xidmətlərinə görə ödədikləri gəlirin bir hissəsi daxil edilir.Bura daxildir:əmək 

haqqı;borc kapitalına görə faiz;torpaq rentası.Bunlar bilavasitə tətbiq edilən məsrəflərdir və onların 

həcminin azaldılması gəlirlərin kəmiyyətinin çoxalmasına səbəb olur.3.Əlavə xərclər.Bura ictimai 

məhsulun dəyər tərkibində avadanlıqların qiymətdən düĢməsi və ya tətbiq olunan avadanlıqlardan 

istifadə üçün əlavə xərclərin çəkilməsi daxildir.4.Sahibkarların gəliri.Bura fəaliyyətdə olan sahibkar-

ların əldə etdiyi mənfəət aid edilir.(2,s.340) 

ÜDM və ÜMM arasında fərq ondan ibarətdir ki,ümumi daxili məhsul mövcud ərazidə yer-

ləĢən,milli mənsubiyyəti nəzərə alınmayan müəssisələrdə istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin 

dəyəri ilə xarakterizə olunur.Ümumi milli məhsulun əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir  ki,o heç bir 

ərazi əlaməti nəzərə alınmadan millli müəssisələrdə istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin dəyərini 

nəzərdə tutur.Ümumi daxili məhsuldan xarici kapitalın köməkliyi ilə həmin ölkənin ərazisində 

yaradılmıĢ dəyərlərin məbləğini çıxsaq və həmin ölkə vətəndaĢlarına məxsus resurslardan istifadə 

etməklə xaricdə yaradılmıĢ dəyərlər məbləğini əlavə etsək ümumi milli məhsulu alarıq.Tamailə 

Bağlı iqtisadiyyatda ÜMM həmiĢə ÜDM-ə bərabərdir.Açıq iqtisadiyyatda onlar arasındakı fərq 

xarici firmaların ölkə ərazisində inkiĢafına müvafiq olaraq milli resursların müxtəlif formalarda 

xaricdə istehsal fəaliyyətində iĢtirakı,xarici borcların səviyyələri arasındakı fərq kimi meydana gəlir. 

Xaricdə istifadə olunan istehsal amilləri sahiblərinin gəlirləri milli iqtisadiyyatda istifadə olunan 

xarici kapitalın sahiblərinin gəlirlərindən artıq olduqda ÜMM ÜDM-dən çox olacaq. 

Həm ümumi daxili məhsul,həm də ümumi milli məhsul hesablanarkən əsas məqsəd ondan 

ibarətdir ki,il ərzində istehsal edilmiĢ əmtəə və xidmətlər bir dəfə nəzərə alınsın.Yəni,istehsal 

edilmiĢ əmtəə və xidmətlər son məhsul kimi nəzərə alınsın,ora aralıq məhsullar daxil 

edilməsin,çünki aralıq məhsullar bir neçə dəfə istehsal prosesinə daxil olur və təkrar hesa-
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blanır.(2,s.341)Son məhsul dedikdə istehlakçıların təkrar satıĢı üçün deyil,öz istifadələri üçün 

aldıqları əmtəə və xidmətlərin dəyəri nəzərdə tutulur.Aralıq məhsullar  gələcəkdə emal olunacaq  və 

ya bir neçə dəfə təkrar satılacaq əmtəə və xidmətlərin dəyərinə deyilir. 

Ümumi milli məhsul  üç əsas metodla hesablanır:xərclər vasitəsilə;gəlirlər vasitəsilə;istehsal va-

sitəsilə.(1,s.76) Müxtəlif metodlarla hesablamalar nəticəsində alınmıĢ məbləğlər eyni olmalıdır. Bu 

onunla əlaqədardır ki, bazar təsərrüfatında bir təsərrüfatçılıq subyektinin xərcləri eyni zamanda 

digərləri üçün gəlirdir. 

Xərclər vasitəsilə qiymətləndirilmiĢ ÜMM ayrı-ayrı adamlar, müəssisələr və dövlət tərəfindən 

alınmıĢ əmtəə və xidmətlərdən ibarətdir. Bura əsas fondlara investisiyalar və realizə olunmamıĢ 

məhsulun qalıqları da daxildir. Əslində, bu cəmiyyətdə istehlak olunmuĢ bütün məhsul axınlarının 

pulla ümumi dəyəridir: 

ÜMM = C+I+G+NX, 

burada C - istehlak; I - investisiyalar; G - dövlətin əmtəə alıĢı; NX - xalis ixrac. 

Ġstehlaka (C) bütün cari əmtəə və xidmətlərin istehlakı daxildir: statistik hesablamaların 

xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq bütün əmtəələr qısamüddətli istifadə (və ya birdəfəlik), uzunmüddətli 

istifadə əmtəələrinə bölünür və xidmətlər ayrıca verilir. Ġnvestisiyalar (I) - müəssisələrin bina, 

avadanlıq, xammal, enerji və s. alıĢına xərclərinin məbləği, həmçinin ayrı-ayrı vətəndaĢların mənzil 

alıĢına xərcləridir. ÜMM-də ümumi investisiyalar əks olunur, amma onlardan amortizasiya xər-

clərini çıxsaq, onlar xalis investisiyalara çevrilərlər. Xalis investisiyalar ilin əvvəli və sonu üçün 

kapital qoyuluĢunun olmasını göstərir. Dövlətin əmtəə və xidmətlər alıĢına (G) yalnız mərkəzi 

hökumətin alıĢları deyil, həm də yerli hökumətin alıĢları daxildir. Bura silah alıĢından yol və mənzil 

tikintisinə, xəstəxanaların, internatlar və məktəblərin avadanlıqla təchizatına qədər bütün xərclər 

daxildir. Lakin dövlət borcu üzrə faizlər və transfert ödəniĢləri ÜMM-ə daxil edilmirlər. 

ÜMM-in qiymətləndirilməsinin ikinci üsulu gəlirlər vasitəsilədir. Gəlir hissəsi əhalinin əmək 

fəaliyyətindən gələn gəlirindən (əməkhaqqı) və mülkiyyət gəlirlərindən (mənfəət, faiz, renta) 

ibarətdir. 

ÜMM = W+R+Ġnt+M, 

Burada W - əməkhaqqı; R - renta; Ġnt - faiz ödəniĢləri; M - mənfəətdir. 

ÜMM qiymətləndirilməsinin üçüncü üsulu istehsal vasitəsilədir. Bu üsul vasitəsilə hər bir 

istehsalçının bu göstəricilərin yaradılmasında xidmətləri müəyyənləĢdirilir. Bu halda əlavə dəyər, 

yəni hər bir müəssisənin istehsal olunmuĢ məhsulun dəyərinə əlavə etdiyi dəyər müəyyənləĢdirilir. 

Əlavə dəyər məhsulun satıĢından əldə olunan pul ilə istehsalın maddi amillərinə çəkilən xərclər 

arasındakı fərq kimi müəyyənləĢdirilir. Əslində, bu halda bütün yeni yaradılmıĢ dəyər 

müəyyənləĢdirilir və buna amortizasiya əlavə olunur.(1,s.78) 

Azərbaycanda ÜMM-un hesablanmasına 1988-ci ildən, ÜDM-un hesablanmasına isə bir qədər 

gec (təqribən 1992-ci ildən) keçilmiĢdir. Bu keçid məcmu ictimai məhsulu (MĠM) və milli gəliri 

(MG) yenidən hesablamaqla həyata keçirilirdi. Xatırladaq ki, keçmiĢ Sovet statistikasında ÜMM 

mühüm makroiqtisadi göstərici kimi maddi istehsal sferasında istehsal olunan əmtəələrin və xid-

mətlərin dəyərinin cəmini əks etdirirdi. 

Mühüm makroiqtisadi göstəricilərdən biri də xali milli məhsuldur.Xalis mili məhsulun ÜDM və 

ÜMM-dən fərqi ondan ibarətdir ki,onun həcminə il ərzində amortizasiya ayırmaları daxil 

edilmir.Əgər amortizasiya ayırmaları istehsalın inkiĢafını bilavasitə təmin edirsə,onda o,rifah halının 

yüksəldilməsində bir o qədər rol oynayır.Xalis milli məhsul milli iqtisadiyyatın real göstəricisi kimi 

il ərzində istehsal və istehlak etdiyi əmtəə və xidmətlərin dəyərini əks etdirir.Xalis milli məhsul 

ÜMM-dən kapitalın istehlak olunan hissəsini(amortizasiya) çıxmaqla hesablanır.(1,s. 79) 

Xalis milli məhsuldan dolayı vergilər çıxdıqdan sonra yerdə qalan əmək haqqı həcmi,renta 

ödəniĢləri və mənfəətin kəmiyyətini,makroiqtisadiyyatın daha mühüm bir göstəricisini,milli gəliri 
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əks etdirir.Milli gəlir(MG) il ərzində yeni yaradılmıĢ dəyər olub,cari istehsal ilinin əhalinin həyat 

səviyyəsi üçün real imkanlarını əks etdirir.(2,s.342) 

Təsərrüfat fəaliyyətində istehsal və istehlak edilmiĢ MG fərqləndirilir. Ġstehsal olunmuĢ MG - 

əmtəə və xidmətlərin yenidən yaradılmıĢ dəyərinin bütün həcmidir. Ġstifadə olunmuĢ MG - bu, təbii 

fəlakətlərdən itkilər, saxlama zamanı dəyən zərər  və xarici ticarət saldosu çıxıldıqdan sonra qalan 

istehsal olunmuĢ MG-dir. 

Milli sərvət - müəyyən tarix üçün cəmiyyətin malik olduğu və onun inkiĢaf etdiyi bütün əvvəlki 

dövr ərzində ölçülməsi insanların əməyi ilə yaradılmıĢ maddi nemətlərin məcmusudur.Ona 

bütövlükdə milli iqtisadiyyatın inkiĢafının nəticəsi kimi baxmaq lazımdır.Çünki hər bir milli 

iqtisadiyyatın nəticəsi yalnız maddi nemət və xidmətlərin istehsalının yüksəldilməsində 

deyil,sərvətin artırılmasında öz əksini tapmalıdır. 

Milli sərvət dedikdə, sözün geniĢ mənasında, insan tərəfindən təkrar istehsal oluna bilən maddi, 

təbii və insan kapitalları formasında olan, bütövlükdə daim, arasıkəsilməz və sabit geniĢ təkrar 

istehsal prosesini təmin edən və insanın əmək fəaliyyətinin və təbii mühitin təbii proseslərinin 

nəticəsi olan ölkədə yığılmıĢ iqtisadi nemətlərin cəmi baĢa düĢülür.(1,s.88) 

QuruluĢ etibarilə milli sərvətə daxildir: 

1.Cəmiyyətin istehsal fondları. Banlar da öz növbəsində əsas və dövriyyə fondlarına ayrılır. 

2.Sosial sahənin əsas fondları – məktəb, xəstəxana binaları, mədəni maarif və idman obyektləri, 

yaĢayıĢ binaları və əhalinin Ģəxsi əmlakı. 

3.Təbii sərvətlər – torpaqlar və onun təki, sular, meĢələr. 

4.GeniĢ mənada götürüldükdə cəmiyyətin mənəvi potensialı, insan zəkasının məhsulları və 

mədəniyyət də milli sərvətdir. 

Ġqtisadiyyat üçün ən vacib amillərdən biri təsərrüfat fəaliyyətini və onun nəticələrini hərtərəfli 

öyrənməkdən təhlil və tətqiq etməkdən ibarətdir.Ġqtisadi təhlil məhsul(iĢ və xidmət)istehsalı və satıĢı 

bazarının tələbini,mövcud istehsal gücünü və istehsal resursları ilə təchiz olunmasını nəzərə almaqa 

müəssisə tərəfindən qəbul edilmiĢ planların yerinə yetirilməsinin mümkünlüyünü,iqtisadi cəhətdən 

faydalılığını düzgün qiymətləndirmək,təsərrüfat fəaliyyətlərinin növlərini və yaxın gələcəkdə onun 

inkiĢaf istiqaməttlərini təyin etmək məqsədi ilə aparılır.Təhlil  hadisə və proseslərin elmi araĢdırıl-

ması metodudur.Ġqtisadi təhlil iqtisadiyyat sahəsində qəbul edilən qərarların və görülən tədbirlərin 

elmi cəhətdən əsaslandırılmasına ən yaxĢı variantların seçilməsinə xidmət edir. 

Ġqtisadi təhlil bir elm kimi obyektiv iqtisadi qanunların və subyektiv xarakterli amillərin təsiri ilə 

yaranan iqtisadi proseslərin qarĢılıqlı əlaqədə tədqiqatı ilə,müsbət və mənfi amillərin müəyyən 

edilməsi və onların nəticə göstəricilərinə təsirinin kəmiyyətcə ölçülməsi ilə,təsərrüfatın inkiĢaf mey-

illəri və nisbətlərinin istifadə edilməmiĢ təsərrüfatdaxili ehtiyatların müəyyən edilməsi ilə əlaqədar 

olan xüsusi biliklər sistemidir.(7,s.17) 

Ġqtisadi təhlilin növlərinin nəzəri əsasları barəsində düzgün təsəvvürə malik olmadan müəssisə 

və təĢkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilində iqtisadi təhlilin hansı növündən istifadə 

edilməsi məqsədyönlü olmasını düzgün müəyyən etmək olmaz. 

Müəssisə və təĢkilatların təsərrüfat-maliyyə fəaliyyəti iqtisadi təhlilin obyekti hesab olunur. 

Lakin müəssisənin və ya birliyin təsərrüfat fəaliyyəti onların tərkibinə daxil olan ayrı-ayrı 

bölmələrin, təsərrüfat vahidlərinin, sexlərin və briqadaların iĢi ilə bilavasitə əlaqədar olduğuna görə 

təhlilin sonrakı mərhələlərində bu bölmələrin fəaliyyəti də onun obektinə çevrilir.Ayrı-ayrı orqanlar, 

fiziki və hüquqi Ģəxslər tərəfindən müəssisə, idarə və təĢkilatların təsərrüfat fəaliyyəti təhlilinin 

məqsədi, maraqları, əhatə dairəsi, aparılması müddətləri, informasiya mənbələri və s. kəskin sürətdə 

fərqləndiyinə görə təhlilin növləri də fərqləndirilir. Buna görə də təsərrüfat fəaliyyəti təhlilinin 

növləri müxtəlif əlamətlərə görə qruplaĢdırılır. Mövcud iqtisadi ədəbiyyatlarda təsərrüfat 

fəaliyyətinin təhlili aĢağıdakı kimi təsnif edilir: 
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Sahə əlamətinə görə: Ġqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində istehsal texnologiyaları, onun təĢkili və 

idarə edilməsi formaları, istehsal fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilər sistemi və onların for-

malaĢması və i.a. müəyyən spesifik əlamətlərə görə fərqlənir. Bu səbəbdən də sahə əlamətinə görə 

təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili sahələrarası və sahədaxili növlərinə bölünür. 

Sahələrarası təhlil, təsərrüfat fəaliyyəti təhlilinin nəzəri və metodoloji əsaslarını təĢkil edir. 

Sahədaxili təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili ayrı-ayrı xalq təsərrüfat sahələrinin fəaliyyətinin spe-

sifik xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Ġstehsal fəaliyyətində, idarəetmədə, kapitalın strukturu, istifadə 

istiqamətləri və i.a. mövcud olan spesifik xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, ölkə iqtisadiyyatının bütün 

sahələri bir-biri ilə bağlıdır və qarĢılıqlı əlaqəli sürətdə fəaliyyət göstərir. Bunalara xas olan ümumi 

əlamətlər çoxdur. Ayrı-ayrı sahələrin qarĢılıqlı əlaqələri, daxili əlaqələr sahələrarası təhlilin köməyi 

ilə öyrənilir. Sahələrarası təhlil bu elmin metodoloji əsaslarını, xüsusiyyətlərini açıqlayır, müxtəlif 

sahələrdə mövcud olan qabaqcıl təcrübəni öyrənir. 

Vaxt əlamətinə görə: Yəni, aparılması müddətə görə təhlil iki yerə ayrılır.a) qabaqcadan təhlil 

b) sonradan təhlil.Qabaqcadan təhlil müəssisədə təsrrüfat əməliyyatları aparılmazdan əvvəl 

aparılır. Bu təhlilin baĢlıca məqsədi plan tapĢırıqlarını, idarəetmə qərarlarını əsaslandırmaq, 

gələcəkdə onların yerinə yetirilməsinin mümkünlüyünü və effktivliyini təmin etməkdən ibarətdir. 

Qabaqcadan təhlil əksər hallarda avans edilən kapitalın daha tez və artıqlaması ilə qayıtmasında 

marağı olan sahibkarlar, öz kapitallarını investisiya qoyuluĢuna yönəldənlər, təsərrüfat 

subyektlərində idarəetmə funksiyalarını icra edənlər tərəfindən aparılır. Sonradan təhlil təsərrüfat 

prosesində icra edildikdən sonra onların yerinə yetirilməsinə nəzarət yetirmək üçün, nəticələrini 

obyektiv qiymətləndirmək üçün aparılır. 

Təhlilin bu iki növü bir-birilə sıx bağlıdır və biri digərini tamamlayır. Sonradan təhlilsiz 

qabaqcadan təhlil qeyri-mümkündür. KeçmiĢ dövrlərdə material, əmək və maliyyə resurslarından 

istifadənin nəticələrindən qarĢıdakı dövr üçün iqtisadi göstəricilərin planlaĢdırılmasında, idarəetmə 

qərarlarının hazırlanmasında istifadə edilir. Son illərdə iqtisadi təhlilin inkiĢafı ilə əlaqədar olaraq 

retrospektiv təhlil öz növbəsində cari və yekun təhlilə bölünmüĢ və təhlilin təsnifatında ayrıca yer-

lərə malikdir. 

Operativ təhlil təsərrüfat əməliyyatlarının iqtisadi gediĢatı zamanı yaxud baĢa çatan kimi qısa bir 

müddət ərzində norma və normativlərdən, resepturalardan və i.a. əməliyyatların gediĢatı zamanı 

aĢkar etmək məqsədilə aparılır. Bu təhlilin baĢlıca məqsədi iĢdə olan nöqsan və çatıĢmazlıqları oper-

ativ qaydada təyin etməklə təsərrüfat proseslərinə daha tez və əməli təsir göstərməkdir. Operativ 

təhlil bilavasitə təsərrüfat əməliyyatlarını icra edən, texnoloji prosesləri yaxĢı bilən və onların 

yüksəldilməsində maddi marağı olan iĢ adamları tərəfindən cari uçot məlumatlarına, müĢahidə mate-

riallarına əsasən aparılır. 

Yekun-son təhlil müəyyən hesabat dövründə təsərrüfat əməliyyatlarının icrası baĢa çatdıqdan 

sonra həmin dövrün hesabat əməliyyatlarına əsasən əməliyyatları icra edənlər və idarə etmək 

funksiyalarını icra edən vəzifəli Ģəxslər tərəfindən həmin dövrdə müəssisənin fəaliyyətini öyrənmək 

və qiymətləndirmək məqsədilə aparılır. 

Məkan əlamətinə görə iqtisadi təhlilin iki növü vardır:təsərrüfatdaxili təhlil və təsərrüfatlararası 

təhlil.Təsərrüfatdaxili təhlildə müəssisəninn, onun ayrı-ayrı struktur bölmə və Ģöbələrinin, digər 

tərkib hissələrinn fəaliyyəti öyrənilir.Təsərrüfatlararası təhlildə eyni Ģəraitdə iĢləyən, istehsal profili 

və miqyasları, satıĢ bazarları eyni olan iki və daha çox müəssisənin fəaliyyəti təhlil edilir. 

Təsərrüfatlararası təhlil qabaqcıl təcrübəni müəyyən etməyə, təsərrüfatdaxili ehtiyatları, nöqsan və 

çatıĢmamazlıqları aĢkara çıxarmağa, habelə bunları hesaba almaqla həmin müəssisələrin 

fəaliyyətlərinin effektivliyini daha dəqiq qiymətləndirməyə imkan verir. 

Ölkədə iqtisadi inkiĢaf proseslərinin nəticələrini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika 

Komitəsinin hesabatlarında aydınlığı ilə görmək və təhlil etmək mümkündür.(3)Son 10 ildə 



410 
 

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 akti-

vlər 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 bal-

ansı və qeyri–neft büdcə kəsiri, maliyyə–bank sektorunda baĢ verən proseslər fonunda Azərbaycan-

da yeni iqtisadi inkiĢaf yanaĢmasına keçid zərurəti yaranmıĢdır. Davamlı inkiĢafı təmin edəcək yeni 

"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, aĢağıix-

tisaslı əməyə nisbətən yüksəkixtisaslı əməyə əsaslanan sahələrin, azgəlirli bazarlara nisbətən 

yüksəkgəlirli 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 və monetar siyasətin üzən 

məzənnə rejimi üzərində təkmilləĢdirilməsi, habelə xarici bazarlara çıxıĢ imkanlarının 

geniĢləndirilməsi ilə mümkün olacaqdır.(4) 

2004–2015-ci illər ərzində real olaraq orta hesabla 10,6 faiz iqtisadi artım müĢahidə edilmiĢ, 

ÜDM-in nominal həcmi isə 7,6 dəfə artmıĢdır.  Dövr ərzində adambaĢına ÜDM-in həcmində 6,5 

dəfə artım olmuĢdur ki, bu da Azərbaycanı dünya ölkələri arasında 134-cü yerdən 79-cu yerə 

yüksəltmiĢ, 8 əhalinin sosial rifahı əhəmiyyətli səviyyədə yaxĢılaĢmıĢdır. Yoxsulluq səviyyəsi 2004-

cü ildəki 40,2 faizdən 4,9 faizə enmiĢdir.(4) 

Azərbaycanda reallaĢdırılmıĢ iqtisadi islahatlar ölkənin qlobal reytinq göstəricilərinin əhəmiy-

yətli yüksəlməsi ilə də müĢayiət olunmuĢdur. Təsadüfi deyildir ki, Dünya Bankının ―Doing Busi-

ness‖ hesabatına görə, Azərbaycan 2009-cu ildə dünyanın ―lider islahatçı dövləti‖ kimi 

qiymətləndirilmiĢdir. Dünya Ġqtisadi Forumunun ―2016–2017-ci illər üzrə qlobal rəqabətlilik hesa-

batı‖na görə Azərbaycan 2006-cı illə müqayisədə 27 pillə irəliləyərək 138 ölkə arasında 37-ci 

mövqedə qərarlaĢmıĢdır. Həmin hesabata əsasən, Azərbaycan makroiqtisadi mühitin keyfiyyəti 

göstəricisinə görə dünyada 39-cu, əmək bazarının səmərəliliyi üzrə 26-cı, milli gəlirin ÜDM-ə 

nisbəti üzrə 37-ci, infrastrukturun keyfiyyətinə görə isə 55-ci yerdədir. 

AparılmıĢ iqtisadi siyasət Azərbaycanın dünya ölkələri sırasında adambaĢına düĢən milli gəlirin 

həcminə görə nəzərəçarpacaq dərəcədə irəliləməsinə səbəb olmuĢdur. Dünya Bankının təsnifatına 

(atlas metodologiyasına görə) əsasən, Azərbaycan 2004-cü ildə adambaĢına milli gəlirinin həcminə 

görə yoxsul ölkələr qrupuna aid edilmiĢdisə, 2005-ci ildə aĢağı-orta gəlirli, 2009-cu ildən isə yuxarı-

orta gəlirli ölkələr qrupuna daxil olmuĢdur. 

Son illər ərzində reallaĢdırılmıĢ iqtisadi artım modeli iri həcmdə strateji valyuta ehtiyatlarının 

formalaĢmasına imkan vermiĢdir ki, bu da ölkə iqtisadiyyatının üzləĢə biləcəyi potensial risklərin 

absorbsiya edilməsinə, həmçinin gələcək iqtisadi inkiĢafın maliyyələĢdirilməsi prosesinə mühüm 

töhfə ola bilər. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, 2004–2010-cu illər ərzində 

iqtisadi artım tempi orta hesabla 16,9 faiz təĢkil edirdisə, 2011–2014-cü illərdə bu göstərici 2,7 faiz 

olmuĢdur. 

―Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət 

Proqramı‖nın məlumatlarına əsasən son 10 il ərzində regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı sahəsində 

həyata keçirilən siyasət ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin sürətlə yaxĢılaĢmasına səbəb olmuĢ, 

Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) 3,2 dəfə, adambaĢına ÜDM-in həcmi 2,8 dəfə, qeyri-neft sektoru 2,6 

dəfə artmıĢ və ölkəmizdə orta illik iqtisadi artım 12,9 % təĢkil etmiĢdir.(5) 



411 
 

GörülmüĢ iĢlərin nəticəsində ölkədə iqtisadi artımın dayanıqlığı daha da güclənmiĢ və 2018-ci 

ildə ÜDM real ifadədə 1.4% artaraq cari qiymətlərlə 79.8 milyard manat olmuĢdur. AdambaĢına 

düĢən ÜDM-in həcmi 8126.2 manat təĢkil etmiĢdir. 2018-ci ildə ÜDM-in qeyri-neft sektoru real 

ifadədə 1.8%, o cümlədən, qeyri-neft sənayesi 8.5%, informasiya və rabitə sahəsi 9.3%, turistlərin 

yerləĢdirilməsi və ictimai iaĢə sahəsi 7.6%, ticarət sahəsi 3.0%, kənd təsərrüfatı 4.6%, nəqliyyat və 

anbar təsərrüfatı 7.8% artmıĢdır. Neft-qaz sektoru üzrə 2018-ci ildə 2017-ci ilə nisbətən 0.6% artım 

qeydə alınmıĢdır. Bu sektorun ÜDM-də xüsusi çəkisi 41.5% olmuĢdur.(6) 
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RUBL-AZN KURS DƏYĠġMƏLƏRĠNĠN SPEKTRAL ANALĠZĠ HAQQINDA 

İşdə 01.10.2018-07.02.2019 zaman parçasını əhatə edən RUBL-AZN kurs dəyişmələrinin 90 

sayda gündəlik müşahidələri əsasında formalaşan zaman sıralarının davranışı zamandan asılı Fu-

rye sırası yanaşması ilə orta kvadratik uzaqlaşma və approksimasiyanın orta xətası göstəricilərinə 

nəzərən ən adekvat modelin qurulması və məzənnənin dinamikasının verilməsi məsələsi mod-

elləşdirmənin komputer texnologiyası ilə tədqiq edilmişdir. MS EXCEL cədvəl redaktorunun har-

monik analiz metodlarından istifadə etməklə harmonik rəqslər ayrılmış, bütün mümkün tezliklərə 

uyğun sinus və cosinus tipli faktor dəyişənlərinin əmsallarının statistik qiymətləndirilmələri hesa-

blanmış, düz xətt trendli harmonik rəqsli modellər qurularaq məzənnənin dinamik proqnozu ver-

ilmişdir. Qurulmuş modellərin identifikasiyası, parametrlərin qiymətləndirilməsi, adekvatlığın yox-

lanılması üçün zəruri statistik prosedurlar yerinə yetirilmişdir. 

Açar sözlər:Furye sırası, reqressiya analizi, korrelyasiya analizi, t-Student meyarı, F-test, Dar-

bin-Watson testi, determinasiya əmsalı, Spirmen ranq korrelyasiya əmsalı, proqnoz və s. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КУРСА RUBL/AZN 

В работе проводится спектральный анализ сформированных на основе 90 ежедневных 

наблюдений за изменениями курса RUBL/AZN с выраженными колебаниями за период 

01.10.2018-07.02.2019 с помощью инструментов MSEXCEL. Построена модель формируемых 

финансовых временных рядов с факторными функциями синусов и косинусов всех всевоз-

можных дискретных частот. Используя методы гармонического анализа в табличном ре-

дакторе MS EXCEL,  с учетом показателей средне-квадратичного отклонения с использова-

нием подхода рядов Фурье, зависящего от времени и средней ошибки аппроксимации, найдена 

оптимальная гармоника для трендовых периодических  колебаний, вычислены прогнозные 

значения динамики изменений курса. Проведены все необходимые статистические процеду-

ры, требуемые для идентификации и оценки параметров модели и проверки ее адекватности 

и точности. 

Ключевые слова: Последовательность Фурье, регрессионный анализ, корреляционный 

анализ, t-критерий Стьюдента, F-тест, критерий Дарбина-Ватсона, коэффициент детер-

минации, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, прогноз и т. д. 
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ABOUT SPECTRAL ANALYSIS OF CURRENCY  

EXCHANGE RATES FOR RUBL-AZN 

The issues for establishment of the most appropriate model and issuance of exchange rate dy-

namics have been researched via computer technology of modeling in respect of the mean-error in-

dicators of the approximation and average quadratic divergence with Fourier series approach with 

time-dependent of behavior of time series which formed on the basis of 90 daily observations of cur-

rency exchanges for RUBL-AZN covering the time period of 01.10.2018-07.02.2019. Harmonious 

oscillations were separated by using harmonic analysis methods of the table editor for MS EXCEL, 
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statistical estimates of the coefficients of factor variables with the types of sinus and cosinus which 

is suitable for all possible frequencies were calculated, it was given the dynamic forecasting of ex-

change rate by setting up harmonious oscillatory models with straight-line trend. Necessary statisti-

cal procedures have been implemented for authentication of the established models, evaluation of 

parameters, verification of adequacy. 

Keywords: Fourier series, regression analysis, correlation analysis, t-criteria student,f-test, 

darbin watson test, determinate coefficient, Spearman rank correlation coefficient, forecast and so 

on. 

 

QloballaĢan dünya iqtisadiyyatını beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində xüsusi rola malik 

olan valyuta münasibətləri olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Müasir dövrdə ölkələr arasında 

və ümumiyyətlə dünyada pul münasibətləri əsasən valyuta mübadiləsi ilə müəyyən edildiyi üçün 

valyuta məzənnəsinin öyrənilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bəzən mübadilə məzənnəsində 

hər hansı valyuta dəyərinin dəyiĢməsi yalnız həmin ölkələrə deyil, o cümlədən bir çox dünya ölk-

ələrinə də ciddi Ģəkildə öz təsirini göstərir. Belə valyutalara ABġ dolları (USD), Böyük Britaniya 

funt sterlinqi (GBP), Rusiya Rublu (RUBL) aid etmək olar. Bu valyutaların milli valyutalarla 

dəyiĢdirilməsi məzənnələrinin dinamik öyrənilməsində harmonikaların təhlili olduqca aktualdır ki, 

burada ortaya çıxan rəqsi məsələlər müasir komputer paket proqramlarını cəlb etməklə spektral ana-

liz yaxınlaĢmaları ilə tədqiq edilir. 

Bu tədqiqatda RUBL-AZN [8] kurs dəyiĢmələrinin gündəlik göstəricilərinə əsaslanan 90 

göstərici üzrə müĢahidə aparılmıĢ və bu göstəricilərin zamandan asılı Furye sırası (spektral analiz) 

modelinin qurulması və proqnozunun verilməsi tədqiq edilmiĢdir. Məqalədə spektral analiz 

yanaĢmaları ilə modelin qurulması, hansı testlərlə yoxlanılması haqqında ümumi məlumatlar ver-

ilmiĢ, bu məlumatlar əsasında model qurularaq həmin testlərlə yoxlanılmıĢdır. Sonda spektral analiz 

əsasında modelin proqnozu verilmĢdir. Məqalənin əsas hesablamaları EXCEL proqram paketi ilə 

aparılmıĢ və nəticələrin interpretasiyası verilmiĢdir. 

Maliyyə-iqtisadi zaman sıralarının və onların kəsilməz analoqlarının spektral analizinə həsr 

olunmuĢ kifayət qədər tədqiqatlar vardır (bax. [2-5, 6, 7, 9-11]). Lakin tədqiq olunmuĢ iĢlərdə əsasən 

kiçik harmonikalar üzrə ayrılıĢ modelləri ilə kifayətlənilmiĢdir ki, bu da approksimasiyanın dəqiqli-

yini azaltmaqla yanaĢı, yüksək harmonikal tezliklər üzrə dispersiyanın necə paylanması haqda bir 

sıra qeyri-müəyyənliklərə səbəb olur. Bu iĢdə RUBL-AZN nümunəsində müəyyən zaman inter-

valından götürülmüĢ zaman sırasına baxılır. Approksimasiyanın dəqiqliyinin yüksəldilməsi və am-

plitudların müəyyən sonlu diapazondan çıxmamasını Ģərtləndirən çox harmonikalı modellər quru-

laraq müqayisəli statistik təhlillər edilir. 

Tədqiq olunan sıranın fəza dəyiĢənləri, panel verilənləri və ya zaman sırası Ģəklində olub-

olmamasından asılı olmayaraq verilmiĢ sıraya ən uyğun modelin qurulması üçün xətti və ya qeyri-

xətti modellərdən istifadə edilir. Tədqiqat iĢində qeyri-xətti modelin bir halı kimi triqonometrik Fu-

rye sırasına əsaslanan spektral analiz modelinə geniĢ yer verilmiĢdir. 

Əgər tədqiq olunan sıranın göstəricilərinin dəyiĢməsi harmonik xarakterlidirsə, onda bu 

dəyiĢmələrə Furye funksiyası uyğun gəlir. Bu göstəricilərin harmonikaları sinusoidal funksiyalarla 

ifadə olunursa, onda bu funksiyaların triqonometrik Furye sırasına ayrılıĢı harmonik analiz (spektral 

analiz) adını daĢıyır və bu rəqslərin analitik forması olaraq 

 ̂     ∑(               )             

 

   

                                    ( ) 

triqonometrik çoxhədlisindən istifadə etmək olar. 

Burada  ̂ - tədqiq olunan sıranın spektral analizə uyğun olaraq qurulmuĢ modelinin t zaman 
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anındakı trend funksiyasının qiyməti, k- Furye sırasının harmonikasının sıra nömrəsi, m- 

harmonikaların sayı, n- sıranın göstəricilərinin ümumi sayı, t- zaman anıdır və   
  

 
 
      

 
   

(   )  

 
  

qiymətlərini alır. 

(1) –də verilmiĢ modelin parametrlərinin ƏKKÜ (Ən Kiçik Kvadratlar Üsulu) ilə hesablamaq 

mümkündür. Bu üsulun tətbiqi ilə 2m+1 sayda normal tənliklər sistemi alınır ki, bu sistemdən sadə 

cəbri hesablamalar vasitəsilə aĢağıdakı qiymətləndirmələrin ifadə formaları alınır 

     ̅    (         )                                                                        ( ) 

   
 

 
∑           (        
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                                                    ( ) 

   
 

 
∑           (        

 

 
)                                                    ( )

 

   

 

Parametrlərin qiymətləndirilməsindən sonra zaman sırasının harmonik dəyiĢməsinin hansı 

harmonikada daha yaxĢı təsvir olunması müəyyənləĢdirilir. Harmonikaların sayının artması 

approksimasiya dəqiqliyinin artmasını yaxĢılaĢdırır, lakin bu halda kvadratik yayınmanın qiyməti 

arta bilər. Kvadratik yayınmanın artması modelin əhəmiyyətini azaldır. 

Orta kvadratik uzaqlaĢma müĢahidə edilən göstəricilərin sıranın orta səviyyəsindən nə dərəcədə 

yayındığını bildirmək üçün istifadə edilir. Approksimasiyanın orta səhvi və orta kvadratik 

uzaqlaĢma verilmiĢ sıraya uyğun olaraq nə qədər kiçik olarsa, qurulmuĢ model bir o qədər adekvat 

model olacaqdır. Orta kvadratik yayınma (uzaqlaĢma) aĢağıdakı düsturla hesablanır 

    √
∑ (    ̂ )

  
   

   
                                                               ( ) 

Approksimasiyanın orta səhvi isə, 

 ̅  
 

 
∑|

    ̂ 
  

|

 

   

                                                               ( ) 

düsturu ilə müəyyənləĢdirilir. 

Spekrial analizin əsas hesablama düsturunu aĢağıdakı kimi də yazmaq olar: 

  ̂     ∑  (        )

 

   

                                                        ( ) 

və ya 

 ̂     ∑  (        )

 

   

                                                      ( ) 

Burada   - qurulmuĢ modelin amplitudu,   - modelin fazasıdır. 

Amplitud 

   √  
    

 ,                                                                           (9) 

faza isə, 

        ( 
  

  
)                                                                        (10) 

düsturu ilə hesablanır. 

Qrafik 1 
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Amplitud spektral analiz ilə qurulmuĢ modelin qrafikinin t (absis) oxundan nə qədər məsafədə 

olduğunu ifadə edir (qrafik 1). Siqnalın harmonik tərkibinin amplitudunun tezliklərə görə 

paylanması amplitud spektri, fazaların uyğun paylanması isə, faza spektridir. 

RUBL-AZN kurs məzənnəsinin spektral analiz modelini qurmaq üçün əvvəlcə bir 

harmonikalı, yəni m=1 halını tədqiq edək. MS EXCEL instrumentarisinin prosedurlarından istifadə 

etməklə Qrafik 2-də təsvir olunan hərəkət dinamikasını və hamarlanma əyrisini almaq olar. 

Qrafik 2 

 
Qrafik təsvirdən alınır ki, modelin trend funksiyasının analitik forması 

  ̂=0,03+0,0002cost+0,0003sint                                                                (11) 

Ģəklində olacaqdır. 

Modelin orta kvadratik kənarlaĢması σ=0,000277 approksimasiyanın orta xətası isə,  =̅0,8% -

dir. 

Ġndi iki harmonikalı modelə, yəni m=2 halına baxaq. EXCEL proqram paketinin uyğun alqorit-

mik prosedurlarını yerinə yetirməklə dinamik təsviri Qrafik 3-də olduğu kimi alırıq. 
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Qrafik 3 

 
Modelin trendinin triqonometrik forması isə, 

  ̂=0,03+0,0002cost+0,0003sint+0,0002cos2t-0,00007sin2t                                   (12) 

kimi olacaqdır. 

Onun orta kvadratik kənarlaĢması σ=0,00025, approksimasiyanın orta xətası isə,  =̅0,765% -dir. 

Üç harmonikalı modeli nəzərdən keçirək: Eyni qayda ilə Qrafik 4-də verilən hərəkət dinamikası 

alınır. 

Qrafik 4 

 
 

Modelin analitik forması aĢağıdakı triqonometrik ifadə ilə göstərilir: 

  ̂=0,03+0,0002cost+0,0003sint+0,0002cos2t-0,00007sin2t-0,0001cos3t-0,0002sin3t          (13) 

Onun orta kvadratik kənarlaĢması σ=0,0002, approksimasiyanın orta xətası isə,  =̅0,63% -dir. 

Baxılan hər 3 modelin təhlili göstərir ki, harmonika artdıqca həm orta kvadratik uzaqlaĢma, həm 

də approksimasiyanın orta səhvi azalır. Bu göstəricilərin qiymətlərinin 0-a ən yaxın olduğu qiymət 

üçün qurulmuĢ model verilmiĢ sıra üçün ən doğru model olacaqdır. 

AraĢdırma əsasında müəyyən edilmiĢdir ki, sıra üçün ən doğru model 180 harmonikalı model 

ola bilər. Bunu yoxlamaq üçün, m=43, 44, 45 və 46 harmonikalı modellərə nəzər yetirək. 

Əvvəlcə m=43 halına (43 harmonikalı modelə) baxaq. Bu halda qrafik təsvir belə olur: 
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Qrafik 5 

 
 

Modelin orta kvadratik uzaqlaĢması σ=0,0000133044, approksimasiyanın orta xətası isə, 

 =̅0,047734% -dir. 

Ġndi m=44 halını (44 harmonikalı modelə) nəzərdən keçirək. Uyğun hərəkət dinamikası Qrafik 

6-da göstərilmiĢdir. 

 

Qrafik 6 

 
Modelin orta kvadratik uzaqlaĢması σ=0,0000123, approksimasiyanın orta xətası isə, 

 =̅0,0477% -dir. 

Ġndi isə, m=45 halını (45 harmonikalı modeli) qrafik təsvir edək. 
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Qrafik 7 

 
 

Modelin orta kvadratik uzaqlaĢması σ=0,00001229, approksimasiyanın orta xətası isə, 

 =̅0,0477% -dir. 

Sonda 46 harmonikalı modeli nəzərdən keçirək. Bu halda təsvir Qrafik 8-də olduğu kimidir. 

 

Qrafik 8 

 
 

Modelin orta kvadratik uzaqlaĢması σ=0,0000133, approksimasiyanın orta xətası isə, 

 =̅0,047734% -dir. 

Müqayisəli təhlillər göstərir ki, 44 və 45 harmonikalı modellərdə həm orta kvadratik uzaqlaĢma, 

həm də approksimasiya əmsalı bir-birinə çox yaxın qiymətlər alır. Belə ki, 45 harmonikalı modelin 

həm orta kvadratik uzaqlaĢması, həm də approksimasiyanın orta xətası 44 harmonikalı modelin orta 

kvadratik uzaqlaĢması və approksimasiyanın orta xətasından kiçik olur. 46 harmonikalı modelin 

göstəricilərinə diqqət yetirsək görərik ki, bu modelin orta kvadratik uzaqlaĢması və 

approksimasiyanın orta xətası digər modellərin göstəricilərində böyükdür. Bundan sonrakı 

harmonikaların sayının artımı orta kvadratik uzaqlaĢmanın və approksimasiyanın orta xətasının 

artımasına səbəb olduğu üçün ən doğru model kimi 45 harmonikalı model qəbul edilə bilər. 

RUBL/AZN məzənnəsinin son nəticəsi olaraq qəbul etdiyimiz modelin analitik forması 
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aĢağıdakı kimi olacaqdır: 

  ̂=0,03+0,0002cost+0,0003sint+0,0002cos2t-0,00007sin2t-0,0001cos3t-0,0002sin3t-

0,000006cos45t-0,0000001sin46t          (14) 

QurulmuĢ modelin qalıq hədləri Qrafik 9-da təsvir olunur: 

 

Qrafik 9 

 
 

Qrafikdən də göründüyü kimi qurulmuĢ modelin qalıq hədləri 0 oxu ətrafında stasionar haldadır. 

Deməli, qurduğumuz modelin araĢdırmalı olduğumuz modeli əhatə edə biləcəyi haqqında ilkin 

məlumatı əldə etdik. Ġndi isə, modelin bəzi göstəricilərinə diqqət yetirək. Spektral analiz yanaĢması 

ilə qurulmuĢ modelin amplitud və fazası hər bir harmonika üçün ayrı ayrılıqda hesablanmalıdır. 

QurulmuĢ modelin 45 harmonikası olduğu üçün 45 ədəd amplitud və faza alınacaqdır. Hesablamalar 

nəticəsində amplitudun ən böyük qiyməti max   =0,00023, ən kiçik qiyməti isə, min   =0,0000623, 

fazanın ən böyük qiyməti: max   =1,465rad, ən kiçik qiyməti isə,   =-1,112rad olmuĢdur. 

Ġndi isə, qurulmuĢ modelin əhəmiyyətliliyinin yoxlanılması məsələsinə baxaq. 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 edib-etməməsi məsələlərinin 

müəyyənləĢdirilməsidir. Reqressiya tənliyinin əhəmiyyətliliyinin yoxlanılması dispersiya analizi (ə 

[1, səh 49-50])  əsasında aparılır. 

Valyuta məzənnəsinin qurulmuĢ modelinin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu yoxlamaq üçün 

əvvəlcə F-FiĢer testinin tətbiq edilməsinə nəzər yetirək. Modelin əhəmiyyətli olması F-FiĢer testi ilə 

hesablanmıĢ nəticənin F-FiĢer statistikasının uyğun kritik qiymətindən böyük olması halı üçün doğru 

qəbul edilir, yəni                     .  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 və 10%-lik əhəmiyyətlilik dərəcələrinə baxacağıq. 

Testin sərbəstlik dərəcələrini isə, verilmiĢ Ģərtlər daxilində, yəni harmonikaların və müĢahidələrin 

sayına əsasən   =m,   =n-m-1 Ģəklində müəyyən edəcəyik. Burada 45 harmonikalı modeldə 90 

parametr olduğu üçün m=90, müĢahidələrin sayına uyğun olaraq n=90 deməli,   =90,   =90-90-

1=-1 olacaqdır. F statistikasının kritik cədvəlinə diqqət yetirsək sərbəstlik dərəcələrinin ancaq 

natural ədədlərlə verildiyini görəcəyik ki, bu da 45 harmonikalı modelin əhəmiyyətliliyini F-FiĢer 

statistikası ilə hesablamağın mümkünsüzlüyü deməkdir. Odur ki, 44 harmonikalı modelin 

əhəmiyyətliliyini F statistikası ilə yoxlayaq. Yuxarıda qeyd etdiyimiz sərbəstlik dərəcələrinə əsasən 
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F-FiĢer kritik cədvəl qiymətləri 5%-lik əhəmiyyətlilik dərəcəsində           =263,4, 10%-lik 

əhəmiyyətlilik dərəcəsində isə          =71,12 olacaqdır. Deməli modelin əhəmiyyətli olması üçün 

5%-lik əhəmiyyətlilik dərəcəsində              253,7, 10%-lik əhəmiyyətlilk dərəcəsində isə 

             63,31 bərabərsizliyi ödənməlidir. 

Ġndi isə, RUBL-AZN məzənnələrinin dəyiĢməsinin faktiki F hesablanmıĢ qiymətini 

müəyyənləĢdirək. Bunun üçün əvvəlcə dispersiya analizinin göstəriciləri hesablanmıĢ və hər bir 

komponent üzrə (reqressiya, qalıq və ümumi) kvadratlar cəmi:                     

       olmuĢdur. Kvadratlar cəminə uyğun olaraq orta kvadratlar:   
           

          

qiymətlərini alır. Son olaraq F-FiĢer testini hesablasaq, F=65,8 qiymətini alarıq. AlınmıĢ nəticəni 

uyğun cədvəl qiymətləri ilə müqayisə etsək, modelin 5%-lik əhəmiyyətlilk dərəcəsində  65,8<253,7, 

10%-lik əhəmiyyətlilik dərəcəsində isə 65,8 63,31 olduğunu görərik ki, bu da modelin ancaq 10%-

lik əhəmiyyətlilik dərəcəsində  F statistikasının əhəmiyyətlilik Ģərtini ödədiyini göstərir. 

Modelin t-Student meyarı ilə əhəmiyyətliliyinin yoxlanılması üçün,                        

bərabərsizliyinə baxaq. Burada         qiyməti, df=n-m-1 sərbəstlilik dərəcəsinə əsasən müəyyən 

edilir. n=360 olduğu üçün df=90-88-1=1 olacaqdır. Bu göstəriciyə əsasən t-Student statistikasının 

5%-lik əhəmiyyətlilik dərəcəsində kritik cədvəl qiyməti        =1.6314 tapılır. Deməli, modelin hər 

bir harmonika üzrə ayrı-ayrılıqda əhəmiyyətli hesab edilməsi üçün,                        

bərabərsizliyi ödənilməlidir. 

Ġndi isə, t-Student meyarını modelə uyğun qiymətini hesablayaq. Qeyd edək ki, t-Student meyarı 

hər bir parametrə uyğun olaraq ayrı-ayrılıqda hesablandığı üçün 90 sayda hesablanmıĢ qiymət 

olacaqdır. Excel proqrami vasitəsilə bu hesablanma aparılmıĢ və hər bir parametr üzrə nəticələr 

çıxarılmıĢdır. AlınmıĢ nəticələr içində ən böyük qiymət               (max )=0.05, ən kiçik qiymət 

isə,             (min)=-0,13 olmuĢdur. AlınmıĢ qiymətləri cədvəl qiyməti ilə müqayisə etsək: 

0,05<1,6314 və |-0,13|<1,6314 olduğunu görəcəyik. Bu nəticələr t-Student statistikasının 5%-lik 

əhəmiyyətlilik dərəcəsində qeyd edilmiĢ bərabərsizlik Ģərtini ödəmədiyi üçün model bütün 

parametrlər üzrə ayrı-ayrılıqda əhəmiyyətsiz hesab olunur. 

Bundan əlavə Spirmen ranq korrelyasiya əmsalına əsasən t-Student meyarı hesablanmıĢ və 

nəticə             =142,1 olmuĢdur. 

Hər iki test üzrə nəticələri ümumiləĢdirməklə belə nəticə alınır ki, hər bir parametrin ümumi 

nəticəyə ayrı-ayrılıqda təsiri əhəmiyyətli hesab olunmur. Lakin qurulmuĢ model bütün parametrlərlə 

birgə əhəmiyyətli hesab edilir. 

Avtokorrelyasiyanın mövcudluğunun yoxlanılması üçün əvvəlcə sıfır hipotezi qurulmalıdır. 

Avtokorrelyasiyanın olmaması haqda    hipotezi Darbin-Watson kritik cədvəl qiymətinə əsasən 

müəyyən edilir. n=90 ümumi müĢahidələrin sayına və m=88 dəyiĢən sayına əsasən         və 

        tapılır. QurulmuĢ model ilə avtokorrelyasiyanın yoxlanılması üçün d-statistikasının 

([3,səh 83-84]) qiyməti hesablanmıĢdır: d=3,82. Bu qiymət üçün 4-  <d<4 ikiqat bərabərsizliyi 

ödənildiyindən,    hipotezi rədd edilir və mənfi avtokorrelyasiyanın mövcudluğu haqda alternativ 

   hipotezi qəbul edilir. 

EXCEL komputer paketinin instrumentlərindən istifadə etməklə hesablamalar aparılmıĢ və 

d=3,97 alınmıĢdır. Bu o deməkdir ki aldığımız qiymət 2,29<3,82<4 ikiqat bərabərsizliyinə uyğun 

gəlir. Bu bərabərsizliyin ödənilməsi o deməkdir ki, qəbul edilmiĢ    hipotezi rədd edilir və mənfi 

avtokorrelyasiyanın mövcudluğu haqda alternativ    hipotezi qəbul olunur. 

QurulmuĢ modelin determinasiya əmsalını ([1, səh 51]-dəki (2.38)) düsturuna əsasən hesablasaq 

  =0,99996 qiymətini alarıq. Göründüyü kimi, alınmıĢ nəticə vahidə çox yaxındır. Bu o demkdir ki, 

qurulmuĢ model kurs dəyiĢmələrinin dispersiyasının 99,9961%-ni izah edir. 

Sonda qeyd edək ki, model hər bir harmonika üzrə ayrı-ayrılıqda optimal hesab edilməsə də, 
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ümumilikdə optimal model hesab edilə bilər. Modelin harmonikalar üzrə ayrı-ayrılıqda optimal 

hesab edilməməsinin əsas səbəbi baxılan dinamik sıranın stasionar olmaması və analitik formanın 

yalnız bir zaman faktorundan asılı 44 harmonikaya malik olmasıdır. Modelin hər bir faktor üzrə 

ayrı-ayrılıqda əhəmiyyətli olmaması ümumi modelin əhəmiyyətliyinə təsir etmir və model optimal 

model hesab edilir. 

 

Nəticə 

Beləliklə, yuxarıda aparılan müqayisəli spektral analizin nəticələri göstərir ki, 01.10.2018-

07.02.2019 zaman parçasında RUBL-AZN kurs dəyiĢmələrinin zaman sırasının davranıĢını təsvir 

edən qurulmuĢ harmonik xarakterli dinamik modellərdən orta kvadratik kənarlaĢma və approksi-

masiyanın orta xətası göstəricilərinə nəzərən ən optimalı 45-cu harmonikaya qədər olan komponent-

ləri özündə saxlayan modeldir. Burada düz xətt trendli və həm sinus, həm də cosinus additiv 

strukturlu model qurularaq uyğun zaman sırasının proqnoz qiyməti hesablanmıĢdır. 
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Ümumi daxili məhsul 

Abbas ĠSMAYILOV
 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ ÜDM-NĠN NEFT QIYMƏTLƏRĠ VƏ  

DOLLAR-MANAT KURSUNDAN ASILILIĞININ EKONOMETRĠK TƏHLĠLĠ 

Məqalədə 24 illik statistik göstəricilərə əsasən azərbaycan respublikasi üdm-nin neft qiymətləri 

ilə, dollar-manat kursunun dəyişməsi arasinda asililiğin ekonometrik modeli qurulmuşdur. Modelin 

identifikasiyasi və hər bir parametr üzrə əhəmiyyətliliyinin yoxlanilmasi, adekvatliğin müəyyən 

olunmasi üçün müvafiq statistik üsullar tətbiq olunmuşdur. 

Açar sözlər :  Çoxfaktorlu reqressiya analizi, korrelyasiya analizi, t-student meyari, f-fişer 

meyari, determinasiya əmsali, heteroskedastiklik, stasionarliq 

 

Аббас ИСМАИЛОВ 

магистрант, Бакинский Государственный Университет 

 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ВВП АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ И КУРСА ДОЛЛАРА-МАНАТ 

В работе построена эконометрическая модель зависимости между ввп азербайджан-

ской республики , ценами на нефть  и колебаниями курса доллара к манату основанная на 24-

летних статистических данных. Проведены все необходимые статистические процедуры, 

требуемые для идентификации и оценки параметров модели и проверки ее адекватности и 

точности. 

Ключевые слова: линейная множественная регрессия, корреляционный анализ, t-кри-

терий стьюдента , критерий фишера, коэффициент детерминации, гетероскедастичность, 

стасионарность 

 

Abbas ISMAYILOV 

master, Baku State University 

 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE GDP OF THE 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON OIL PRICES AND THE DOLLAR-MANAT 

EXCHANGE RATE 

Paper on econometric analysis on dependence of gdp of republic of azerbaijan on oil prices and 

azn-usd exchange rate fluctuation is presented based on statistic data of 24 years.  Necessary statis-

tical procedures have been implemented for authentication of the established models, evaluation of 

parameters, verification of adequacy. 

Keywords: multiple linear regression, correlation analysis, student's t-test, fisher's criterion, 

coefficient of determination, heteroscedasticity, stacionarity 

 

Ölkə iqtisadiyyatının əsas göstəricilərindən biri olan Ümumi daxili məhsul verilmiĢ zaman 

müddətində ölkə daxilində istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin bazar dəyərini göstərir. Ölkənin 

iqtisadiyyatının qiymətləndirilməsi zamanı bütün subyektlərin cəminin gətirdiyi gəlirlərə nəzər 

yetirmək lazımdır.Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra iqtisadi baxımdan davamlı inkiĢaf 

etməyə baĢladı. 

2000-ci ildən sonra Azərbaycanın ÜDM-ə nəzər yetirdikdə 2015 il xaric olmaqla,orta hesabla 

9,25% artım tempi müĢahidə olunur. AĢağıdakı qrafikə nəzər yetirdikdə 2005-ci ildən sonra 

Azərbaycan ÜDM-nin üç dəfəyə yaxın artdığını görə bilərik.Bunun əsas səbəbi isə 2005-ci ildə 
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neft-qaz sektoru

qeyri-neft sektoru

Azəri-Çıraq-GünəĢli dəniz yataqlarının iĢlənməsi və neft hasilatına baĢlanması olmuĢdur.Bundan 

əlavə neftin artan qiyməti də gəlirlərin artmasına səbəb olmuĢdur.2015-ci ildə ÜDM-in həcmi 3,1% 

aĢağı düĢərək 54.380,0 milyon manat olmuĢdur.Bunun səbəbi isə neftin qiymətindəki kəskin azalma 

(36$ səviyyəsindən aĢağı) idi.Ġqtisadiyyatı neftdən asılı ölkə kimi bilinən Azərbaycan da bu 

böhrandan yan keçə bilməzdi. 

Azərbaycanda ÜDM-in tərkibinə baxdıqda neft və qeyri neft sektorunun dəyiĢmə tempini aydın 

görə bilərik.2018-ci ildə ÜDM-in həcmi 79797,3 milyon manat olmuĢdur.Bunun 31758,6 milyon 

manatı neft gəlirləri, 41810,5 milyon manatı isə qeyri-neft sektorunun gəlirləri hesabına for-

malaĢmıĢdır.Bu 2017-ci illə müqayisədə ÜDM-də 1,4% artım deməkdir.Bu həmçinin neft sektorun-

da 0,5% və qeyri-neft sektorunda 1,9% artım deməkdir.(4, s.6) 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf konsep-

siyasının hazırlanması barədə 29 noyabr 2011-ci tarixli sərəncamına əsasən ixracda qeyri-neft 

sektorunun payının artırılması, habelə əhalinin rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi nəzərdə tu-

tulmuĢdur.Bunun bariz nəticəsi olaraq iqtisadiyyatımızda 2012-ci ildən qeyri-neft sektorunun payı 

neft sektoruna nisbətən çox olmuĢdur.Bunu aĢağıdakı qrafikdə görmək olar. 

 

 

ġübhəsizdir ki, bütün neft ixracı ilə məĢğul olan ölkələrdəki kimi Azərbaycanda da valyuta kur-

sunun dəyiĢməsində neft sektorunun əhəmiyyəti danılmazdır.Bunun əsas səbəbi isə dünya bazarında 

neft satıĢının dollar vasitəsilə həyata keçirilməsidir.1970-ci ilin ortalarında neft böhranının nəticəsi 

olaraq petrodollar adlanan termin yarandı.1970-ci ildən sonra dünyada neft alqı-satqısı yalnız dollar 

vasitəsilə aparıla bilərdi.Bu da dolların dəyərinin düĢməsi zamanı dövlətlərin də gəlirlərinin aĢağı 

düĢməsinə səbəb olur.Bu səbəbdən də büdcəsinin əsas hissəsi neft gəlirləri hesabına formalaĢan ölk-

ələrin valyutalarının dəyəri birbaĢa olaraq neftin qiymətindən asılıdır. 

ÜDM-də ümumi nəticə müxtəlif faktorlardan asılıdır.Bu faktorların bir qismi ÜDM-in art-

masına,bir qismi isə azalmasına təsir göstərir.AĢağıda ÜDM-in neftin qiymətindən və dollar-manat 

kursundan asılılığına baxaq. 

1995-ci ildən 2018-ci ilə qədər olan göstəricilərə əsasən ÜDM-in neftin qiyməti və dollar-manat 

kursundan asılılığına EViews proqram paketinin instrumentləri ilə nəzər salaq: 
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Dependent Variable: UDM   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/19   Time: 14:39   

Sample: 1995 2018   

Included observations: 24   

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     
DOLLAR_KURS 26471.76 7661.083 3.455355 0.0024 

NEFTIN_QIYMETI 794.2566 67.57292 11.75407 0.0000 

C -35871.52 8784.584 -4.083462 0.0005 

     
     
R-squared 0.872478 Mean dependent var 31735.41 

Adjusted R-squared 0.860333 S.D. dependent var 27686.83 

S.E. of regression 10347.13 Akaike info criterion 21.44327 

Sum squared resid 2.25E+09 Schwarz criterion 21.59053 

Log likelihood -254.3193 Hannan-Quinn criter. 21.48234 

F-statistic 71.83884 Durbin-Watson stat 1.086955 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Xətti çoxfaktorlu reqressiya tənliyi aĢağıdakı Ģəkildə tapılmıĢdır: 

yt = - 35871.5161269 + 26471.7602075*DOLLAR_KURS + 794.25655504* 

*NEFTIN_QIYMETI+t 

Tənlikdəki reqressiya parametrlərinin qiymətləri onu ifadə edir ki, dolların kursu öz ölçü vahidi 

üzrə 1 vahid artıqda, digər faktorların qiymətləri dəyiĢməz qaldıqda, ÜDM-in həcmi  öz ölçü vahidi 

üzrə ortalama 26471.7602075 vahid artmıĢdır. Həmçinin neftin qiyməti öz ölçü vahidi üzrə 1 

vahid artıqda, digər faktorların qiymətləri dəyiĢməz qaldıqda,ÜDM-in həcmi öz ölçü vahidi üzrə 

ortalama  794.25655504 vahid artmıĢdır.  

Modelin tapılmıĢ tənliyi əhəmiyyətlidir.Determinasiya əmsalının vahidə yaxın qiymət alması da  

(            ) bunu ifadə edir.Determinasiya əmsalının bu qiyməti onu ifadə edir ki, asılı 

dəyiĢənlərin təxminən 87% 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 modelin əhəmiyyətliliyini yoxlamaq üçün F-FiĢer testinə nəzər salaq.Modelin 

əhəmiyyətli olması F-FiĢer testi ilə hesablanmıĢ nəticənin F-FiĢer statistikasının uyğun kritik 

qiymətindən böyük olması halı üçün doğru qəbul edilir, yəni  hesablanmıĢ> cədvəl. 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  1=m-1,  2=n-m Ģəklində müəyyən edəcəyik.Belə ki k1=3-1=2 ; k2=24-

3=21 qiymətlərini alır.Əldə etdiyimiz göstəricilərə əsasən F-FiĢer cədvəl qiyməti 8,102 
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olacaqdır.Deməli modelin əhəmiyyətli olması üçün  hesablanmıĢ>3.49 bərabərsizliyi ödənilir.QurulmuĢ 

modelin t-Student meyarı ilə əhəmiyyətliliyinin yoxlanılması üçün, |t hesablanmıĢ| >  cədvəl  bərabərsizliyi 

yoxlanılır.Burada tcədvəl qiyməti df = n-2 sərbəstlik dərəcəsinə əsasən müəyyən edilir.n=24 olduğu 

üçün df = 24-2=22 olacaqdır.Bu göstəriciyə əsasən t-Student statistikasının 5%-lik əhəmiyyətlilik 

dərəcəsində cədvəl qiyməti tcədvəl = 2,074 dür. Modelin hər bir parametr üzrə ayrı-ayrılıqda əhəmiy-

yətli hesab edilməsi üçün, | hesablanmıĢ|>1,6535 bərabərsizliyi ödənməlidir. 

Asılı və izahedici dəyiĢənlər arasındakı asılılığın təsviri aĢağıdakı kimidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtokorrelyasiyanın mövcudluğunun yoxlanılması üçün ilk olaraq sıfır hipotezi 

qurulmalıdır.Avtokorrelyasiyanın mövcud olmaması haqqda H0 hipotezi Darbin-Watson statisti-

kasının cədvəl qiymətinə əsasən müəyyən edilir.n=24 ümumi müĢahidələrin sayına və k=3 dəyiĢən 

sayına əsasən dL = 1,10 və dU = 1,66 tapılır. 

Ġndi isə modeldə heteroskedastikliyin mövcudluğu məsələsinə baxaq. 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 .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 3.904903 Prob. F(5,18) 0.0142 

Obs*R-squared 12.48753 Prob. Chi-Square(5) 0.0287 

Scaled explained SS 7.503020 Prob. Chi-Square(5) 0.1858 

     
      

Göründüyü kimi heteroskedastiklik müĢahidə olunmur.Prob. dəyərinin 5%-i aĢmaması modeldə 

heteroskedastikliyin mövcudluğunun olmamasını göstərir. 
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Modeldə dəyiĢənlərdən formalaĢdırılmıĢ zaman sıralarında stasionarlığın mövcudluğunu 

yoxlamaq üçün EViews proqram paketinin vahid köklər üsulunun alətlərindən istifadə edərək 

aĢağıdakı nəticəni əldə edərik: 

Əvvəlcə ÜDM-dən formalaĢan zaman sırasının stasionar olub-olmamasını Dickey-Fuller 

testlərinə nəzərən  yoxlanılmıĢ və fərq operatorları alınmadan yalnız trend və intersept halı üçün 

stasionar hesab edilir.Nəticələri aĢağıdakı cədvəllər ilə göstərə bilərik: 

 

Sabit əmsal və trend xətti olmadan: 

 

Null Hypothesis: UDM has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 2 (Automatic - based on AIC, maxlag=5) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.954692 0.9035 

Test critical values: 1% level  -2.679735  

 5% level  -1.958088  

 10% level  -1.607830  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Sabit əmsalı və trend xətli model: 

 

Null Hypothesis: UDM has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=5) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.860879 0.0322 

Test critical values: 1% level  -4.440739  

 5% level  -3.632896  

 10% level  -3.254671  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Eviews nəticələrinin interpritasiyası göstərir ki,sıra özü stasionar olmasa da, sıranın fərqləri sta-

sionardır. 

 

Ġndi isə neftin qiyməti üzrə formalaĢan zaman sırasının stasionar olub-olmamasını Dickey-Fuller 

testlərinə nəzərən  yoxlanılmıĢ və fərq operatorları alınmadan yalnız trend və intersept halı üçün sta-

sionar hesab edilir.Nəticələri aĢağıdakı cədvəllər ilə göstərə bilərik: 
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Sabit əmsal və trend xətti olmadan: 

 

Null Hypothesis: NEFTIN_QIYMETI has a unit root 

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=5) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.184097 0.6089 

Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  

 10% level  -1.608495  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

Null Hypothesis: D(NEFTIN_QIYMETI) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.948371 0.0067 

Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  

 10% level  -2.642242  

     
      

Eviews nəticələrinin interpritasiyası göstərir ki,sıra özü stasionar olmasa da, sıranın fərqləri 

stasionardır. 

Nəhayət dollar-manat kursu üzrə formalaĢan zaman sırasının stasionar olub-olmamasını Dickey-

Fuller testlərinə nəzərən  yoxlanılmıĢ və fərq operatorları alınmadan yalnız trend və intersept halı 

üçün stasionar hesab edilir.Nəticələri aĢağıdakı cədvəllər ilə göstərə bilərik: 

 

Sabit əmsal və trend xətti olmadan: 

 

Null Hypothesis: NEFTIN_QIYMETI has a unit root 

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=5) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.184097 0.6089 

Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  

 10% level  -1.608495  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: D(DOLAR_KURS,2) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.792378 0.0008 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  

     
     Eviews nəticələrinin interpritasiyası göstərir ki,sıra özü stasionar olmasa da, sıranın fərqləri 

stasionardır. 

 

Nəticə: Azərbaycan Respublikası ÜDM-nin neftin qiyməti və dollar-manat kursundan 

asılılığının ekonometrik modeli qurulmuĢ və əhəmiyyətliliyi yoxlanıĢmıĢdır.Alınan nəticəyə görə 

model əhəmiyyətlidir, heteroskedastik mövcud deyil, və model stasionar olmasa da,fərqlər operatoru 

stasionardır. 

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 və Microsoft Excel proqram paketinin instrumentləri ilə 

aparılmıĢdır. 
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VALYUTA SIYASƏTĠ VƏ BEYNƏXALQ MƏZƏNNƏ REJĠMLƏRĠ 

Valyuta siyasəti pul siysətinin tərkib hissəsi olub, ölkələrin qarsılıqlı münasibətlər prinsipini əks 

etdirir. Dünya ölkələri arasında xarici iqtisadi əlaqələrin artmasıyla əlaqədar olaraq beynəlxalq 

valyuta əlaqələri də genişlənir. Bu prinsiplərə ölkələr arasındakı tərəfdaşlıq və mübahisələr aiddir. 

Valyuta siyasətinin tədbiqində düzgün məzənnə rejiminin seçilməsi və ölkənin milli valyutasını 

xarici ölkələrin valyutası qarşısında dəyərinin artmasını və ya sabit qalmasını təmin etməkdir. 

Valyuta münasibətləri yarım müstəqil olub , valyuta məzənnəsi , kredit və əməliyyatlar üzrə 

hesablaşmalar vasitəsi ilə həyata keçirilir. Ümumilikdə valyuta məzənnəsinin iqtisadi göstərici kimi 

beynəlxalq iqtisadi əlаqələr sistemində çox böyük rolu var. 

Açar sözlər: valyuta bazarı, məzənnə rejimi, valyuta siyasəti, 
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CURRENCY POLICY AND UNIVERSAL EXCHANGE-RATE REGIME 

Currency policy is an integral part of monetary policy and reflects the principle of the countries' 

relations. International currency relations are also expanding due to the growth of foreign economic 

relations between the countries. These principles include partnerships and disputes between 

countries. The choice of a correct exchange rate regime in exchange rate policy and ensuring that 

the country's national currency is increased or fixed in the face of foreign currency. Currency 

relations are semi-independent and carried out by means of exchange rates, loans and transactions. 

In general, the exchange rate has a huge role as an economic indicator in the system of 

international economic integration. 

Keywords: foreign exchange market, exchange rate regime, exchange rate policy 
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ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

РЕЖИМ ВАЛЮТНОГО КУРСА 

Валютная политика является неотъемлемой частью денежной единицы и отражает 

принцип распространения стран. Международные валютные отношения расширяются в 

связи с ростом внешнеэкономических связей между странами мира. Эти принципы 

включают партнерские отношения и споры между странами. Режим точного обменного 

курса для применения валютной политики устанавливается национальной валютой 

национальной нации страны, страна валютных отношений страны является 

полунезависимой, валютный курс и расчеты кредитных операций. В целом обменный курс 

играет огромную роль в системе международных экономических отношений как 

экономический показатель. 

Ключевые слова: валютный рынок, валютный режим, курсовая политика, 

 

Mövzunun aktuallığı Dünya ölkələri arasında xarici iqtisadi əlaqələrin artmasıyla əlaqədar olaraq 

beynəlxalq valyuta əlaqələri də geniĢlənir. Dünya ölkələri arasında valyuta münasibətləri dünya 

təsərrüfat sistemi çərçivəsində beynəlxalq xidmətlərin, kapital və əmtəənin mübadiləsi əsasında yaranır. 
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Valyuta münasibətləri nisbi müstəqilliyə malik olub, valyuta kursu, tədiyə balansı əməliyyatlar üzrə 

hesablasmalar və kredit vasitəsilə təmin edilir.dövlətin makroiqtisadi siyasətinin məqsədi iqtisadiyyatının 

yaxĢılaĢdırılması, tədiyyə balansının tarazlığının təmin olunması , qiymətlərin sabitliyinin 

saxlanilmasıdır.  Valyuta siyasətinin əsas məqsədi ölkənin milli pul vahidinin dayanıqlığının 

möhkəmləndirilməsi, qiymət sabitliyinə nail olmaq, xarici valyutaya nisbətən dönərliyinin artırılmasının,  

ölkənin milli pul vahidiın alıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsidir. Valyuta və pul-kredit siyasətinin 

uğurlu aparilmasi Mərkəzi Bankin əsas vəzifəsidir. .Mərkəzi Bank, milli valyutanın 

möhkəmləndirilməsi, pul dövriyyəsinin tənzimlənməsi maliyyə bazarının təĢəkkül tapması sahəsində 

tədbirlər həyata keçirməklə iqtisadi agentlər tərəfindən əmanətlərin formalaĢdirilmasi və əmanətlərin 

sonradan məhsuldar investisiyalara çеvrilməsi üçün təminat yaradır. Xarici və milli valyutada aktivlərin 

gərginliyini tarazlaĢdırmaq məqsədilə həyata keçirilən valyuta siyasəti pul siyasətinin tərkib hissəsidir. 

Valyuta siyasəti nəticəsində respublikamızda inflyasiya sürəti aĢağı səviyyədə saxlanılmıĢ, ölkənin 

milli pul vahidiın məzənnəsi sabitləĢdirilmiĢ və bütün xarici valyutalara nisbətdə daxili dönərliyi təmin 

edilmiĢ, valyuta bazarının bütün sеqmentləri inkiĢaf etdirilmiĢdir. Ġqtisadiyyatın tənzimlənməsində 

valyuta siyasəti əsas yer tutur. Valyuta siyasəti iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsidir və onun 

məqsədlərinin yerinə yetirilməsinə, güclü iqtisadi inkiĢafın təmin еdilməsinə, inflyasiya və iĢsizliyin 

artmasının dayandırılmasına, ödəniĢ balansı müvazinətinin dəstəklənməsinə yönəldilir. 

Valyuta siyasəti dövlətin strаteji və cari məqsədlərinə uyğun olaraq ümumdünya təsərrüfаt əlaqələri 

sistemində iqtisadiyyatin daxili və xarici dinamik müvazinətini təmin etmək, beynəlxalq vаlyuta və digər 

iqtisadi münasibətləri həyata keçirmək üçün tətbiq olunan əməliyyatların məcmusudur. 

Bazar iqtisadiyyatının tənzimlənməsində, valyuta siyasəti mühüm yer tutur. Valyuta siyasəti hüquqi 

cəhətdən valyuta qanunvericiliyinə, ölkədə və onun sərhədləri xaricində valyuta dəyərləriylə 

əməliyyatlar  aparılması qaydalarını tənzimləyən hüquqi normalarının məcmusu, habelə valyuta 

normaları üzrə dövlətlər arasında çoxtərəfli və ikitərəfli müqavilələri rəsmiləĢdirir (2, s . 6) . 

Valyuta siyasəti dünya ölkələrinin təsərrüfat əlaqələri sistemində iqtisadiyyatın daxili və xarici 

dinamik müvazinətini təmin etmək , xarici ödəniĢ balansını tənzimləmək, beynəlxalq ödəmələri 

müəyyən bir sistem daxilində yerinə yetirmək üçün ölkənin cari və strateji məqsədlərinə uygun olaraq 

hökümətin həyata keçirdiyi tədbirlərin məcmusudur (3 ,s, 6). Siyasətin məqsədi valyuta  məzənnəsindən 

istifadə edərək ölkədə   infilyasiyanın optimal səviyyəsini təyin etməkdir. Valyuta qanunvericiliyi 

rezident və qeyri-rezidentlərin valyuta hesabatlarının açmasını və valyuta əməliyyatlarının yerinə 

yetirməsini sərbəst və müstəqil Ģəkildə həyata keçirilməsinə icazə verir. Ümumilikdə valyuta 

münasibətləri yarım müstəqil olub , valyuta məzənnəsi , kredit və əməliyyatlar üzrə hesablaĢmalar 

vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu ölkələrin inkiĢaf səviyyəsini və ölkərər arasında beynəlxalq iqtisadi 

əlaqələrin təkminləĢməsində mühüm rol oynayır. Valyuta siyasətinin həyata keçirilməsində əsas səbəb 

ölkənin milli valyuta məzənnəsinin sabitliyini qorumaq və ya artırmaqdır (3,s.22). 

Valyuta məzənnəsinin dəyiĢməsi ixrac və idxal edilən malların qiymətinə, istehsalın dünya 

bazarındakı rəqabət qabiliyyətinə çox böyük təsir göstərir. Məzənnədə satıĢ qiyməti , alıĢ qiymətindən 

yüksək olur yaranan fərq bankın gəliri hesab olunur.Bu fərq marja və ya spred adlanır. 

Valyuta siyasəti ölkələrin qarsılıqlı münasibətlər prinsipini əks etdirir. Bu prinsiplərə ölkələr 

arasındakı tərəfdaslıq və mübahisələr aiddir. Bu mübahisələr özünü ilk növbədə inkisaf etmis ölkələrin 

digərlərinin daxili iĢlərinə müdaxilə etməsində göstərir, nisbətən zəif tərəfdasların diskriminasiyasına 

səbəb olur (1 , s . 3). 

Valyuta siyasəti forma və məqsədindən asılı olaraq struktur və cari valyuta siyasətinə bölünür. 

Struktur valyuta siyasəti - dünya valyuta sistemində struktur dəyisiklərinin həyata keçirilməsinə 

yönəldilmiĢ uzunmüddətli tədbirlərinin məcmusudur. O ölkələrin maraqlarına uyğun prinsiplərin 

təkmilləsdirilməsi məqsədiylə  keçirilən valyuta islahatları formasında realizə olunur. 

Cari valyuta siyasəti - valyuta məzənnəsinin, valyuta əməliyyatlarının, valyuta bazarı və qızıl 
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bazarının fəaliyyətlərinin gündəlik və operativ tənzimlənməsinə yönəlmiĢ qisamüddətli tədbirlər 

məcmusudur. 

Valyuta siyasətinin bu formalarda həyata keçirilir: diskont , deviz siyasəti və onun növləri - valyuta 

intervensiyası, valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası, valyuta məhdudlasdırmaları, valyuta dönərliliyi 

dərəcəsinin tənzimlənməsi, valyuta məzənnəsi rejimi, devalvasiya, revalvasiya. 

Diskont siyasəti- mərkəzi bankın uçot dərəcəsinin dəyisdirilməsiylə valyuta məzənnəsinin 

tənzimlənməsi. 

Deviz siyasəti – valyuta bazarlarında tələb və təklifin tarazlasdırılması məqsədilə mərkəzi bankın 

valyutaların alqı-satqısı əməliyyatlarında müntəzəm istirakı; onların müxtəlif növləri valyuta 

ehtiyatlarının diversifikasiyas valyuta məhdudiyyətləri–valyuta əməliyyatlarının inzibati tədbirlər və 

qanunverici aktlarla qadagan olunması və ya limitləsdirilməsi ; valyutanın dönərlilik dərəcəsinin 

tənzimlənməsi, valyuta məzənnəsi rejimi, devalvasiya. 

Valyuta məzənnəsi- ölkənin pul vahidinin digər ölkələrin pul vahidlərində ifadə olunmuĢ qiymətinə 

deyilir. Valyuta məzənnəsi ya  dövlət tərəfindən ya da  tələb və təklif əsasında təyin edilə bilər. Adətən 

valyuta məzənnəsi tələb və təklif əsasında formalaĢır. Valyuta bazarında tələb və təklifin tez-tez 

dəyiĢməsi valyutanın sabit rəqəm olmaması problemini yaradır. Tələb çox olduqda valyuta məzənnəsi 

artır, əksində isə azalır (5, s. 37). 

Valyuta məzənnəsinin iqtisadi göstərici kimi beynəlxalq iqtisadi əlаqələr sistemində çox böyük rolu 

var. Yəni, valyuta məzənnəsinin dəyiĢməsi ixrac və idxal edilən malların qiymətlərinə, milli istehsalın 

dünya bazarındakı rəqabət qabiliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Valyuta məzənnəsinin 

xarakteri bunlardır: 

1. Əməliyyatların iĢtirakçılarına görə: alıcı qiyməti; satıcı qiyməti. 

2. Ġstifadə olunan rejimə görə: təsbit edilmiĢ; üzən; qarıĢıq. 

3. Ġnflyasiyaya görə: nominal; real. 

4. Təyin edilməsinə görə: rəsmi; bazar. 

5. Valyuta əməliyyatlarının növlərinə görə: cari valyuta əməliyyatlarının məzənnəsi; müddətli 

valyuta əməliyyatlarının məzənnəsi (6, s. 98). 

Ölkədə maliyyə sabitliyinin yaradılmasında, düzgün pul siyasətinin aparılmasında və daxili bazarın 

müdafiəsinin təmin olunmasmda valyuta tənziminin əhəmiyyəti böyükdür. Bununla əlaqədar olaraq 21 

oktyabr 1994-cü ildə qəbul olunmuĢ "Valyuta tənzimi haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu 

mühüm addım oldu. Bu qanun Azərbaycan Respublikasında valyuta əməliyyatlarının həyata keçirilməsi 

prinsiplərini, valyuta tənzimi və valyuta nəzarəti orqanlarının səlahiyyətlərini va funksiyalarını, hüquqi 

və fiziki Ģəxslərin valyuta sərvətlərinə sahib olmaq, bu sərvətlərdən istifadə etmək və onlar barəsində 

sərəncam vermək sahəsində hüquqlarını və vəzifələrini, valyuta qanunvericiliyinin pozulmasına görə 

məsuliyəti müəyyən edir . 

Məzənnə rejimi dedikdə milli valtyutanın xarici valyutaya əsasən məzənnənin müəyyən edilməsi 

baĢa düĢülur. Beynəlxalq Valyuta Fondunun apardığı təsnifatlaĢdırmaya görə məzənnə rejimləri Təsbit 

rejimlər (Valyuta Ģurası,Milli ödəniĢ vasitəsinin olmaması )Aralıq rejimlər (Ənənəvi bağlılıq  ,SürüĢkən 

bağlılıq SürüĢən dəhliz çərçivəsində məzənnə rejimi  Üfüqi dəhliz üzrə bağlılıq  StabilləĢdirmə rejimi) 

Üzən(Tənzimlənən üzən məzənnə, Sərbəst üzən)  (5, s . 12). 

Milli ödəniĢ vasitəsinin olmaması
 
 - xarici ölkələrdən hər hansı birinin valyutasının rəsmi ödəniĢ 

vasitəsi kimi seçilməsidir. Bu rejim təsbit rejimləri içərisində ən sərti olaraq bilinir və bir sıra ölkələrdə 

(Panama, San Marino,Zimbabve və s.) tədbiq olunur. 

Valyuta Ģurası  (Currency board) –Ölkənin mərkəzi bankı məzənnəni fiksə edir ,bu zaman ölkənin 

milli valyutası ilə xarici valyuta bərabərləĢdirilir və yaranan tələb və təklifi qarĢılayacağını öhdəsinə 

götürür. (Argentina, Bolqarıstan, Litva, Bruney və s.) 

Ənənəvi təsbit edilmiĢ bağlılıq rejimini (conventional peg)- bu zaman ölkə öz milli valyutasını əsas 
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ticarət partniyorunun və ya digər baĢka ölkənin valyuta səbətinə bağlayır. Bazar məzənnəsi , rəsmi 

məzənnəyə marja çərçivəsində 2% dən çox olmamaqla dəyiĢə bilər (Səudiyyə Ərəbistan, Qətər, 

Türkmənistan, Venesuela, Küveyt və s.). 

StabilləĢdirmə rejimi (stabilized arrangement)- Məzənnənin mahiyəti ondan ibarətdir ki, 6 ay və 

daha çox müddətdə ±2% dən artıq marjanı ötməməli və sabit qalmalıdır. Məzənnə stabilliyini təmin edən 

aralıq valyuta və valyuta səbətinə uyğun olaraq statistik metodlarla təyin edilməlidir. 

(Makedoniya,Qvatemala, Azərbaycan və s.) 

SürüĢkən bağlılıq (crawling pegs) –valyutanın məzənnəsi dövrü olaraq müəyyən göstəriciləri nəzərə 

almaqla təyin edilir. Göstəricilərə misal olaraq, ölkədəki inflyasiya ilə ticarət partnyoru olan ölkələrdə 

inflyasiya hədəfi və inflyasiya gözləntiləri arasındakı fərqi göstərmək olar. SürüĢmə dərəcəsi  

inflyasiyanın məzənnədə yarda biləcəyi volatillik səviyyədə götürülə bilər. Rejim pul siyasətinin 

sərbəstliyində məhdudiyyətlər yaradır (4 , s .6). 

Üfüqi dəhliz çərçivəsində (pegged exchange rate within horizontal band) - valyutanın dəyəri təsbit 

edilmiĢ əsas kursdan müəyyən  diapazonda  ±1% ərtafında tərəddüd edir yaxud da valyutanın maksimal 

və minimal dəyəri arasındakı fərq 2%-i ötmür. Bu zaman pul siyasətinin sərbəstliyi müəyyən edilmiĢ 

dəhlizin geniĢliyindən asılıdır. 

Üzən tənzimlənən məzənnə rejiminin (managed floating exchange rate)- mərkəzi bank əvvəlcədən 

müəyyən edilmiĢ çərçivə olmadan məzənnəyə təsir edir. Məzənnənin tənzimlənməsi göstəricilərin 

(tədiyyə balansının vəziyyəti, beynəlxalq ehtiyatlar və s.) qiymətləndirilməsindən sonra baĢ verir. 

Müdaxilələr birbaĢa və dolayı olaraq həyata keçirilir. 

Sərbəst üzən məzənnə rejiminin (independently floating)-  məzənnə bazar tərəfindən müəyyən edilir 

və yalnız məzənnədə həddən artıq kəskin tərəddüdlər olduğu zaman  zəiflədilməsi məqsədiylə valyuta 

bazarına müdaxilə edilir. 

Rejimin seçim meyarına əsasən Azərbaycanda məzənnə rejimlərinin bir qisminə əsasən təsbit 

rejiminin seçilməsi, digər qisminə əsasən isə üzən məzənnə rejiminin seçimi məqsədəuyğundur. 

Ġqtisadiyyatımız həcminə görə böyük həcmli iqtisadiyyatlarla müqayisədə nisbətən kiçik olduğu üçün 

burada təsbit məzənnə rejiminin seçimi daha məqsədəuyğundur. 

Ölkə iqtisadiyyatının açıqlıq göstəricisi kimi qeyri-neft sektoru üzrə idxal və ixracın ÜDM-də xüsusi 

çəkisini götürməklə aparılan qiymətləndirmə əsasən üzən məzənnə rejiminin tətbiqinə imkan verir. 

Məlumdur ki, iqtisadiyyatın Ģaxələnməsinin yüksək olması üzən məzənnə rejiminin tətbiqinə Ģərait 

yaradır. Son zamanlarda ölkəmizdə bu sahədə müsbət meyillər sürətlənir. ġaxələnmə yüksək səviyyəyə 

çatdıqda üzən məzənnə rejiminin tətbiqi daha məqsədəuyğundur. Maliyyə bazarlarının inkiĢaf səviyyəsi , 

məzənnə rejiminin seçilməsində əsas meyarlardan biridir. Ölkəmizdə maliyyə bazarlarının mövcud 

inkiĢaf səviyyələri təsbit rejimin tətbiqinə yönəlir. Son zamanlarda  Azərbaycanda kapitalın hərəkətinin 

daha çox liberallaġması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Bu proses üzən məzənnə rejiminə keçid 

imkanlarını yüksəldir.Rejim seçilməsinin meyar təhlili göstərir ki, Azərbaycan üçün hələ, təsbit rejim 

daha münasibdir. Bununla yanaĢı, AMB-in bu sahədə strategiyası uzunmüddətli üzən məzənnə rejiminə 

keçiddən ibarətdir. Bunun, AMB-in faiz dərəcəsinə və pul kütləsinə təsirini artıracadqır. Buna görə də 

nağd pulun pul kütləsində xüsusi çəkisinin əhəmiyyətli azaldılması , xarici valyuta mənbələrinin 

Ģaxələnməsi, maliyyə və kapital bazarının dərinləĢməsi baĢlıca Ģərtlərdir. 

 

NƏTĠCƏ 

Özlüyündə valyuta siyasəti pul siyasətinin tərkib hissəsi olsada, iqtisadiyyatın tənzimlənməsində çox 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Valyuta siyasəti tədbiq edilən zaman ölkə iqtisadiyyatının cari vəziyyəti 

nəzərə alınmalıdır. Burada ölkənin milli valyutasının dəyər  itirməsi zamanı baĢ verəcək iqtisadi 

prosesləri və yaxud milli valyutanın xarici valyuta qarĢısında dəyər qazanmasıyla ölkə iqtisadiyyatında 

nələrin baĢ verməsi əvvəlcədən aparılan makro iqtisadi təhlillərlə nəzərə alınmalıdır. 
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Dünyada valyuta məzənnə dəyərlərinin qeyri-sabit olduğunu müĢahidə edirik, bu da uzunmüddətli 

dövürdə ölkənin valyuta siyasətinin prinsiplərinin dəyiĢməsi ehtimalını yüksək həddə catır. Əksərən 

inkiĢaf etməkdə olan ölkələr üçün  pul milli vahidinin xarici valyuta qarĢısında dəyər itirməsi və ya 

dönərliyinin az olası xarakterik cəhətdir. Burada əsas səbəblərdən biri adətən ölkənin böhran və ya 

infilyasiya hallarına  , valyuta məzənnəsindəki qeyri-stabil hərəkətlənməyə hazır olmamalarıdır. ĠnkiĢaf 

etməkdə olan ölkələrdə milli vaıyutanın dəyər qazanmasının ən böyük Ģərtlərindən biri ölkə 

iqtisadiyyatındakı infilyasiya vəziyyətini nəzərə almaq, ölkədə ishehsalata yönümlü tədbirlər görmək  , 

əhalinin milli valyutanı yığımdan daha çox investisya yatırımlarına yönəltməyə , daxili bazarın 

tələblərini milli istehsalatla ödənilməsi sahəsində tədbirlər görülməlidir. Bəzi hallarda ölkənin milli 

valyutasının ani olaraq dəyərinin artması iqtisadiyyata əks təsirlərdə göstərə bilər. Məsələn ölkədə xarici 

investorların çox olması zamanı ani bir Ģəkildə dəyər qazanan milli valyuta , ölkədəki xarici investorları 

ölkəyə qoyduqları investisyanı azalda və ya yeni xarici investorların cəlb olunmasını azalmasına yol aça 

bilər. Burada mütləq Ģəkildə xarici investorlar nəzərə alınmalıdır. Ancaq ölkə valyutasının dəyər 

itirməsiylə olacaq proseslər ölkəyə daha dərindən təsir edə bilər. Məsələn milli valyuta vahidinin dəyər 

itirməsi ilə ölkədəki əsasən kiçik və orta sahibkarlar daxili bazarı tərk edə, böyük sahibkarlar külli 

miqdarda xarici Ģirkətlərə və ya ölkələrə borclana bilər. Bunun müqabilində xarici investorlar daxili 

bazarda çoxluq təĢkil edər və bu zaman ölkədə istehsalatın bəzi sahələri xarici investorların əlində 

inhisar ola bilər. 

Mənim zənnimcə ölkələr iqtisadi tənzimləmələr apararkən qisamüddətli dövr üçün hər bir baĢ verə 

biləcək iqtisadi prosesləri nəzərə almalıdır. DüĢünsək ki, iqtisadiyyatın bütün qolları bir biri ilə çox 

bağlıdır bu zaman görərik ki , sadəcə bir səhv atılmıĢ addımda bu iqtisadiyyatın hər bir sahəsinə təsirsiz 

ötüĢməyəcək . 

Bəs valyuta siyasəti hansı istiqamətə yönəlməlidir? Müəyyən istisnalar olmaqla milli valyutanın 

tənzimlənən sabit artan olması ölkənin iqtisadiyyatına müsbət təsirləri daha çox olacaqdır. Bu zaman 

iqtisadiyyatda gözlə görülə biləcək Ģəkildə inkiĢaf olacaqdır. Əhalinin həyat səviyyəsi, pulun alıcılıq 

qabiliyyəti, daxili bazarın təminatı istər idxal, isdərsədə ixrac yönümlü olaraq  artacaq. Sahibkarların 

çoxalması ilə ölkədə iĢsizlik səviyyəsi,azalacaq. Ölkə xam təbii resursların ixracından daha çox 

istehsalata yönəldiyinə görə yoxsulluq səviyyəsi azalacaq.  Artıq daxili bazarı öz baĢına tənzimləmə 

gücü artdıöından milli pul vahidinin alıcılıq qabiliyyəti artaraq yoxsulluq səviyyəsi azalacaq və nəhayət  

ölkə öz istehsal edilmiĢ  milli məsulu ilə xarici bazarlara daha çox çıxıĢ əldə edəcəkdir. Burada 

inhisarçılıq və qeyri-təkmil rəqabət bazarınında iqtisadiyyata təsiri zəyifləyəcəkdir. 
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Xüsusi iqtisadi zonaların anlayıĢı və mahiyyəti 

Məlum olduğu kimi,  iqtisadi islahatların aparılması və dünya təsərrüfat sisteminin 

formalaĢmasının tarixində müxtəlif iqtisadi islahatlar mərhələsindən keçmiĢ bu və ya digər formada 

müxtəlif yeni iqtisadi vasitələrdən istifadə edilmiĢdir. Xüsusi iqtisadi zonalar belə iqtisadi 

vasitələrdən və fəal inteqrasiya proseslərindən biri kimi diqqəti cəlb edir. 1Müasir dövrdə xarici 

ticarət strategiyasının vacib elementlərindən biri də xüsusi iqtisadi zonalardır. Belə ki yerli və xarici 

kapitalın cəlb olunmasında, ixracın geniĢlənməsində, valyuta ehtiyyatlarının artmasında, yeni 

texnologiyalara çıxma imkanına və nəticədə milli iqtisadiyyatın inkiĢafında və dünya bazarına 

səmərəli inteqrasiya olunmasında xüsusi iqtisadi zonalar hesabına gətirliib çıxarılmıĢdır. Dünya 

təsərrüfat sistemində xüsusi iqtisadi zonalar təsərrüfatın ərazi təĢkilinin yeni formalarından biri 

hesab olunmaqla xüsusi çəkiyə malikdir.2 XX əsrin ikinci yarısından etibarən beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlərdə xüsusi iqtisadi zonalar ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmiĢlər. Əsasən beynəlxalq 

əmtəə dövriyyəsinin fəallaĢdırılması, investisiyaların cəlb edilməsi, iqtisadi inteqrasiya proseslərinin 

dərinləĢdirilməsi hesabına iqtisadi artımın sürətləndirilməsi faktoru kimi və eyni zamanda 

inteqrasiya proseslərinin təĢkilati formalarından biri kimi xüsusi iqtisadi zonalar dünya iqtisadi 

əlaqələri üçün çıxıĢ edir. Xüsusi iqtisadi zonalar dünya təcrübəsinə ciddi nüfuz edərək müxtəlif 

dövlətlərdə uğurla fəaliyyət göstərməklə yanaĢı iqtisadçıların, alimlərin, sahibkarların, siyasətçilərin 

diqqətini getdikcə daha çox özünə cəlb etməkdədir.  Yerli və xarici sahibkarlar üçün əlveriĢli 

iqtisadi Ģəraitə malik olan və digər ərazilərə münasibətdə xüsusi hüquqi rejimli məhdud sahələr - 

xüsusi iqtisadi zonalar saylır. Bir qayda olaraq bu və ya digər dərəcədə xüsusiləĢmiĢ coğrafi ərazilər 

də xüsusi iqtisadi zonalardır.  Xüsusi iqtisadi zonalar mahiyyət etibarilə təkcə ayrılmıĢ, xüsusi bir 

coğrafi ərazi deyil, milli iqtisadi məkanın, ölkənin digər ərazilərində tətbiq edilməyən  Həm daxili, 
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həm də xarici investisiyalar üçün bu zonalarda tətbiq olunan müxtəlif (vergi, gömrük, inzibati və 

sair) güzəĢtlər əlveriĢli sayılmaqdadır. Dövlətin iqtisadi proseslərə müdaxiləsinin qismən ixtisarı 

üçün seçilmiĢ alət və ya dövlətlə özəl sektor arasında əməkdaĢlığın bir forması xüsusi iqtisadi 

zonalardır ki, bu zonalar iqtisadi vasitə kimi praktiki olaraq mümkün formalarda beynəlxalq iqtisadi 

əməkdaĢlığın inkiĢafına xidmət edir, zəruri infrastrukturun formalaĢmasına yardım etməklə yanaĢı, 

yeni təsərrüfat münasibətlərini və idarəetmə metodlarını da reallaĢdırır. Yüksək texnologiyalı 

istehsalın Ģərtləndirilməsi, milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasını 

sürətləndirlməsində xüsusi iqtisadi zonaların rolu böyükdür. Sənayenin modernləĢməsi və ixrac 

potensialının artırılması xüsusi iqtisadi zonaların mühüm vəzifələrindəndir. Xüsusi iqtisadi zonalar, 

ölkələrdə bir qrup strateji iqtisadi hədəflərin gerçəkləĢdirilməsində, iqtisadiyyatın müxtəlif 

sektorlarının inkiĢaf etdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir, bununla yanaĢı dünya ölkələrinin 

iqtisadi inkiĢaf proseslərində yeni iqtisadi alət rolu olduğunu da xüsusi qeyd etmək lazımdır. 1 

Xüsusi iqtisadi zonaların təĢkilində XX əsrin 90-cı illərindən baĢlayaraq 2 müxtəlif konseptual 

yanaĢmadan istifadə edilir: 1) Ərazi yanaĢması - bu yanaĢmaya görə zona xüsusiləĢmiĢ ərazi sayılır 

ki bud a bütün rezidentlərin güzəĢtli rejimlərdən istifadə edilməyi deməkdir. ĠnkiĢaf etməkdə olan 

dövlətlərdəki ixrac-istehsal zonalarını ərazi yanaĢmasına misal göstərmək olar; 2) Funksional 

yanaĢma - bu yanaĢmaya əsasən ölkə ərazisində yerləĢdiyi yerdən asılı olmayaraq zona müəyyən 

növ sahibkarlıq fəaliyyətinə tətbiq edilən güzəĢt rejimidir. ―Nöqtəvi‖ zonaları (ofĢor zonaları, ―duty-

free‖ mağazaları) funksional yanaĢmaya nümunə kimi qeyd etmək olar. Ciddi kapital qoyuluĢlarına 

ehtiyac duyan sahələri təmsil edən müəssisələrin əksəriyyəti xüsusi iqtisadi zonalarda fəaliyyət 

göstərən müəssisələrindir. Onlar əsasən tekstil, paltar, məiĢət elektronikası, idman malları, plastik 

kütlə məmulatları, mebel, ərzaq, içki istehsal edirlər. Elə xüsusi iqtisadi zonalar da vardır ki, onların  

5 ərazilərində daha çox ağır sənaye müəssisələrinin inkiĢaf etdirilməsinə səy göstərilir. Təbii olaraq, 

ilk növbədə  ölkələrin təbii ehiyyatlarının olması ilə ölkənin xüsusi iqtisadi zonasında ağır sənaye 

müəssisələrinin yaradılması əlaqəlidir. Milli iqtisadiyyatların inkiĢafının sürətləndirilməsində, 

iqtisadi fəallığın artırılmasında ölkənin dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasının 

geniĢləndirilməsində, milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsində hüquqi-təsərrüfat 

və iqtisadi avtonom rejimə malik iqtisadi mexanizmdə xüsusi iqtisadi zonalar effektiv və məhsuldar 

iqtisadi alət kimi çıxıĢ edirlər; - Xüsusi güzəĢtlər sisteminə, o cümlədən vergi güzəĢtlərinə malik 

olmaqla yanaĢı həm də xüsusi iqtisadi zonalar, investorlar üçün cəlbediciliyi ilə fərqlənirlər, eyni 

zamanda, sahibkarlığın inkiĢafına əlavə stimullar verməklə, biznes mühitinin yaxĢılaĢdırılmasına 

Ģərait yaradırlar; - Vergi güzəĢtlərinin tətbiq edilməsinə həmin zonalarda və əhatə etdiyi ərazilərdə 

iqtisadi fəallığın artırılması, maliyyə-təsərrüfat subyektlərinin öz fəaliyyətlərinin gücləndirilməsinə 

əlavə stimullar verməsi son nəticədə rəqabətqabiliyyətli istehsal sahələrinin yaradılmasına, yüksək 

standartlara cavab verən məhsulların istehsalına və xidmətlərin təĢkilinə, bunlarla əlaqədar olaraq 

müxtəlif vergilər üzrə vergiqoyma bazalarının geniĢləndirilməsinə, mənfəətin əldə edilməsinə, 

dolayı vergilərin həcminin artmasına xüsusi iqtisadi zonalarda imkan verliir; - Vergi güzəĢtlərinin 

tətbiqi, xüsusi iqtisadi zonalarda ilk növbədə, yüksək standartlara cavab verən ixrac təyinatlı 

məhsulların çeĢidinin geniĢləndirilməsinə Ģərait yaradır ki, bu da ölkəyə daxil olan valyuta 

vəsaitlərinin həcmini artırır, milli iqtisadiyyatın modernləĢdirilməsinə və innovasiya istiqamətində 

inkiĢafına yeni imkanlar açır; - Vergi güzəĢtləri xarici ticarət dövriyyəsinin diversifikasiyasına , 

rəqabətqabiliyyətli müəssisələr Ģəbəkəsinin yaradılmasına, xarici fəaliyyət iĢtirakçılarının sayının 

artırılmasına, xarici iqtisadi əlaqələrin 6 geniĢləndirilməsinə, əlavə stimullar verir.1 Dövlətin və 

sahibkarların məqsədləri xüsusi iqtisadi zonalar yaradılan zaman heç də üst-üstə düĢmür. Xüsusi 

iqtisadi zonaların yaradılması zamanı dövlətin məqsədləri aĢağıdakılar kimi formalaĢır: - mal və 

xidmətlərin inkiĢafına birbaĢa xarici sərmayə cəlb etmək; - yüksək ixtisaslı kadrlar üçün yeni iĢ 

yerləri yaratmaq; - ixrac bazasını inkiĢaf etdirmək; - idxalı əvəzləmək. Sahibkarların məqsədləri isə 
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xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması zamanı aĢağıdakı meyarlar üzrə olur: - istehsalı istehlakçıya 

uyğunlaĢdırmaq; - gömrük rüsumlarını idxal və ixrac  üzrə minimuma endirmək; - infrastruktura 

daxil olmaq; - daha ucuz əmək qüvvəsindən istifadə etmək; - inzibati maneələri azaltmaq; - inkiĢaf 

etdirilməkdə olan ərazi. Xüsusi iqtisadi zona yaradılarkən vaxt amili mütlıq nəzərə alınmalıdır. 

Xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması prosesi Qərb iqtisadçılarının araĢdırmalarına əsasən 4 mərhələyə 

bölünür: 1) Ġnvestisiyaya qədərki dövr; 2) Ġnvestisiya dövrü; 3) Əməliyyat dövrü; 4) ĠnkiĢaf dövrü. 

Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması  bu zaman bu və ya digər ərazinin artıq mövcud olan iqtisadi 

üstünlükləri, beynəlxalq iqtisadi mərkəzlərə yaxınlığı, elmi-texniki potensialı, əmək resurslarının 

böyük ehtiyyatlarının mərkəzləĢməsi amilləri o Ģərtlər daxilində əsaslıdır ki,  reallaĢdırıla bilsin. 

Kifayət qədər müxtəlifliklərə malik xüsusi iqtisadi zonaların təĢkilati-funksional strukturu  olur. 

AĢağıdakılar bu zonaların normal fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün ən əsas Ģərtlərdir: 1. Siyasi 

sabitliyin ölkədə təmini; 10 2. Qanunvericilik bazasının mövcudluğu; 3. ĠnkiĢaf etmiĢ infrastruktur; 

4. ƏlveriĢli təbii-coğrafi mühit; 5. ƏlveriĢli iqtisadi vəziyyət. Xüsusi iqtisadi zonaların 

yerləĢdirilməsi onların təĢkil olunması zamanı yaranan vacib məsələlərdən biridir. Bu zaman 

müəyyən tələblər irəli sürülür: 1. Xarici və daxili bazarlara çıxmağa imkan verən əlveriĢli nəqliyyat-

coğrafi yerləĢmə və inkiĢaf etmiĢ nəqliyyat Ģəbəkələrinin mövcudluğu; 2. ĠnkiĢaf etmiĢ istehsal 

potensialının, istehsal və sosial infrastruktur növlərinin mövcudluğu; 3. Təbii ehtiyyat potensialının 

qiymətli olması. Mütəxəssislər adətən Xüsusi iqtisadi zonalar yaradılan zaman aĢağıdakı suallara 

cavab tapmağa çalıĢırlar: 1) Konkret hansı iĢlər görülməlidir ki, inkiĢafa nail olunsun; 2) Fəaliyyətin 

sonu nə ilə nəticələnəcəkdir; 3) Öncə və bunun üçün hansı maliyyə mənbələri cəlb edilməldir ki, 

hansı layihələr həyata keçirilsin; 4) Taktiki və strateji addımlar nədən ibarət olmalıdır; 5) Zonanın 

inkiĢafı üçün tədbirlər necə təĢkil olunmalıdır. Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılmasının dünya 

təcrübəsində 2 variantı təklif edilir: 1. Yuxarıdan aĢağıya - bu variantda xüsusi iqtisadi zonaların 

təĢkili mərkəzi hakimiyyət orqanlarının təĢəbbüsü və dövlət proqramları çərçivəsində nəzərdə 

tutulur. 2. AĢağıdan yuxarıya - bu variantda isə bazar prinsipləri əsasında xüsusi iqtisadi zonalar öz-

özünə təĢkil edilir. AĢağıda olanlar xüsusi iqtisadi zonaların səmərəliliyini və onların praktiki 

proseslərdə məhsuldar nəticələr verəcəyini Ģərtlərdirən amillərə daxildir: - ölkədə iqtisadi inkiĢaf 

surətinin aĢağı olması və bu sahədə pozitiv inkiĢaf dinamikasının vacibliyi; 11 - milli iqtisadiyyatın 

innovasiyalaĢdırılması üçün külli miqdarda investisiyaların zəruri olması və yüksək texnologiyalara 

ehtiyacın durmadan artması; - ixrac potensialından istifadənin yüksəldilməsi zərurəti və ümumilikdə 

ixracın artım dinamikasının problemli olması, arzu olunan səviyədə olmaması və yaxud əsasən 

ixracın mineral resurslar hesabına olması; - sahibkarlığın stimullaĢdırılması baxımından investisiya 

mühitinin əlveriĢli olmaması və cəlbedici iqtisadi-hüquqi və təsərrüfat rejimlərinin 

formalaĢdırılmasına investorlar üçün daha zərurətin yaranması; - sahibkarlığın və biznesin inkiĢafına 

əlavə stimulların verilməsinin ölkədə vacibliyi, qeyri-ənənəvi, yəni daha mütərəqqi yeni iqtisadi 

mexanizmlərin milli iqtisadi sistemə daxil edilməsinin iqtisadi inkiĢaf proseslərinin sürətləndirilməsi 

üçün zərurəti; - iri həcmli dövlət investisiyalarının yatırılması və infrastrukturun inkiĢaf etdirilməsi, 

səmərəli istifadə zamanı onlardan iqtisadi zəminin yaradılması, iqtisadi mexanizmlərin 

formalaĢdırılmasının vacibliyi; - geniĢləndirilmiĢ istehsal sahələri, sürətləndirilmiĢ müasir 

texnologiyaların tətbiqi, elmi-texniki inkiĢafa dəstək verilməsi, yaradılmalı olan texnoparkların 

zəruriliyi; - xüsusi iqtisadi zonalar vasitəsilə ixrac təyinatlı və yüksək standartlara malik məhsulların 

istehsalının və xidmətlərin təĢkilinin əlveriĢli güzəĢtlər və üstünlüklər hesabına stimullaĢdırılması və 

sair. Müxtəlif meyarlara görə xüsusi iqtisadi zonalar müxtəlif cür təsnif olunur. Xüsusi iqtisadi 

zonaların təsnifat meyarları aĢağıdakılardan ibarətdir: I. Ġqtisadi fəaliyyət növünə görə; II. 

TəĢkilatlanma dərəcəsinə görə; III. Milli iqtisadiyyatda inteqrasiyaya görə; IV. VətəndaĢlıq 

prinsipinə görə; V. GüzəĢt sistemlərinə görə. Təsnif olunan ilkin meyara görə iqtisadi fəaliyyət 

növündə xüsusi iqtisadi zonalar 5 qrupa ayrılır: 1. Ticarət zonaları - daxildə malların satıĢa 
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hazırlanması həyata keçirilən milli gömrük ərazisindən kənarda olan sahələr. Bu zonaların 5 növü 

var: - Azad limanlar; - Azad Ģəhərlər; - Azad ticarət zonaları; - Azad gömrük zonaları; - ―Duty Free‖ 

(rüsumsuz) mağazalar. 2. Milli gömrük ərazisinin bir hissəsi daxilində müəyyən sənaye 

məhsullarının istehsalına əsaslanan Sənaye-istehsal zonalarının sahələridir. Bu zonaların da özünün 

3 növü var: - Ġxrac-istehsal zonaları; - Ġdxal əvəzedici zonalar; - Ġdxal-ixrac zonaları. 3. 

Texnologiyanı təĢviq edən zonalar - daxildə elmi-tədqiqat kimi fəaliyyətlər həyata keçirilən milli 

gömrük ərazisindən kənarda olan sahələr. Bu zonaların 2 növü var: - Texnoparklar; - Texnopolislər. 

4. Maliyyə və qeyri-maliyyə xidmətlərini təmin edən Xidmət zonaları-  firma üçün güzəĢtli rejim 

olan sahələrdir. Bu zonaların 5 növü var: 13 - Azad bank xidmətləri zonaları; - Azad maliyyə 

xidmətləri zonaları; - Azad sığorta xidmətləri zonaları; - Azad turizm-istirahət zonaları; - OfĢor 

zonalar. 5. Kompleks zonalar - ayrı bir inzibati rayonun ərazisində təsərrüfat fəaliyyətini güzəĢtli 

rejimlə təmin edən sahələrdir. Bu zonaların 3 növü var: - Azad sahibkarlıq zonaları; - Azad iqtisadi 

zonalar; - Xüsusi rejimli zonalar. Xüsusi iqtisadi zonaların tarixən ilk forması azad limanlar (portlar) 

olmuĢdur. Ġlk növbədə bu ərazilər kimi iri dəniz portu və ona yaxın ərazilər istifadə edilirdi. Xarici 

malların rüsumsuz gətirilməsinə və çıxarılmasına azad limanlarda icazə verilirdi. Müxtəlif dövrlərdə 

müxtəlif dövlətlərin liman Ģəhərləri azad liman statusuna malik olmuĢlar. Məsələn: Ġtaliyada 1547-ci 

ildə Livorno, 1595-ci ildə Genuya, 1661-ci ildə Venesiya, Fransada 1669-cu ildə Marsel, Rusiyada 

1817-ci ildə Odessa və sair. Ruminiyanın Sulina Ģəhərini hazırda azad liman statusuna sahib olan 

Ģəhər kimi misal gətirmək olar. Gömrük prosedurlarının sadələĢdirilməsi üçün 18 may 1973-cü ildə 

qəbul olunan Kioto Konvensiyasında göstərilib ki, azad zona (franko zona) dedikdə, ölkə ərazisinin 

hər hansı bir hissəsi baĢa düĢülür ki, burada məhsullara milli gömrük ərazisindən kənarda olan bir 

obyekt kimi baxılır və buna görə də onlar gömrük nəzarətindən keçirilmirlər və vergiyə cəlb 

edilmirlər. BaĢqa sözlə desək xüsusi rejim altında fəaliyyət göstərən ölkə ərazisinin bir hissəsi də elə 

azad zonadır. Təsərrüfat subyektləri bu zonalarda xüsusi rejim altında fəaliyyət göstərirlər. Bu 

fəaliyyətin tənzimlənməsi gömrük tənzimlənməsini, vergiyə cəlbetməni, lisenziyalaĢdırmanı, viza 

rəsmiləĢdirilməsini və digər məsələləri əhatə edir. Azad gömrük zonaları xüsusi iqtisadi zonaların ən 

sadə növlərindən biridır. XVII-XVIII əsrlərdən mövcud olan bu zonalar  xarici iqtisadi fəaliyyətin 

stimullaĢdırılmasına xidmət edir. Azad ticarət zonaları xüsusi iqtisadi zonaların dünyada ən geniĢ 

yayılmıĢ növüdür. Azad ticarət zonaları XIX əsrdə Almaniyanın Hamburq və Bremen Ģəhərlərində 

yaradılmıĢ zonalar tarixi baxımdan ən qədim zona hesab olunur. Azad ticarət zonaları ABġ-da daha 

geniĢ yayılıb və 1930-cu illərdə ABġ-da xarici ticarət zonaları (Foreign Trade Zones) yaradıldı. 

Gömrük, vergi, maliyyə rejimli ticarət və sənaye zonaları xarici ticarət zonalarında milli ərazinin bir 

hissəsi olmaqdadır. Prezident Ruzveltin ―Yeni kurs‖ adlanan siyasəti ABġ-da xarici ticarət 

zonalarının yaradılması ilə birbaĢa bağlıdır. 1934-cü ildə Konqres tərəfindən ―Xarici ticarət zonaları 

haqqında‖ qəbul olunan akt məhz bu siyasətlə əlaqədar olaraq qəbul olunub. Bu Aktla müəyyən 

edildi ki, hər bir rəsmi sərhəd limanında bir və ya bir neçə xarici ticarət zonası yaradıla bilər və 

Aktda xarici ticarət zonalarının 2 növü qeyd olunub: 1. Ümumi təyinatlı; 2. ĠxtisaslaĢdırılmıĢ. ABġ-

da xarici ticarət zonalarının fəaliyyəti qeyd olunan Aktla bərabər ―Gömrük xidməti və sərhəd 

mühafizəsi‖ Qaydaları ilə də tənzimlənir. 2013-cü ilədək ABġ-da 174 xüsusi iqtisadi zona 

yaradılmıĢdır. ABġ-ın xüsusi iqtisadi zonalarında kompleks güzəĢtlər mövcuddur. 20 illik 

müddətinə yaradılan xüsusi iqtisadi zonalarda təmir və tikinti iĢlərinə 5 %-lik vergi güzəĢti tətbiq 

edilməklə yanaĢı, kapitalın artan dəyəri vergidən azad edilir, yeni iĢ yerləri açan sahibkarlara vergi 

güzəĢtləri artırılır və mənfəət gəlirindən ayırmalar azaldılır. ABġ-ın texnoparklarında iri layihələrə 

dövlət tərəfindən ciddi dəstək göstərilir ki,  bu kimi texnoparkların sayı ölkədə 200-dən çoxdur. 

Kaliforniya Ģtatında yerləĢən 17 ―Silikonlu vadi‖ texnoparkının payına dünyada istehsal olunan 

kompüter və kompüter texnikasının 20 %-dən çoxu düĢür.1 Çində inkiĢaf edən və Çinin daxilinə 

doğru geniĢlənən xüsusi iqtisadi zonaların növlərindən biri olan açıq zonalar daha çox demək olar 
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ki, ölkənin bütün sahilboyu ərazilərini əhatə etməkdədir. Belə zonalar əsasən xarici kapitalın cəlb 

edilməsi məqsədi ilə güzəĢtli investisiya rejiminin yaradıldığı əraziləri əhatə edir. 1979-cu ildə Çin 

Hökuməti təcrübə olaraq ġençjendə, Çjuxaedə, ġantouda, ġyamendə xüsusi ixrac rayonlarının 

yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. 1980-ci ildə Çin Hökuməti ―xüsusi ixrac rayonu‖ terminini 

ləğv etdi və rəsmi olaraq ―xüsusi iqtsadi zona‖ terminini daxil etdi. Siyasi reformasiyadan sonra 

xüsusi iqtisadi rayonların yaradılması Çində ilk illər ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafında mühüm rol 

oynamağa baĢladı. Ġqtisadiyyatın inkiĢafına və daxili iqtisadi əlaqələrin geniĢlənməsində xüsusi 

iqtisadi zonalar ilə əlaqədar yeni qanunların və qaydaların nəĢri töhvə verdi. Xüsusi iqtisadi 

zonaların yaradılması iqtisadçılardan tərəfindən çinlilərin ən böyük uğurlarından biri kimi hesab 

olunur. Hazırda Çinin ərazisində çoxlu sayda xüsusi iqtisadi zonalar var ki, bunlardan 90-nı dövlət 

səviyyəsində texniki-iqtisadi inkiĢaf zonalarıdır. Bu zonalar Pekin, ġanxay, Quançjou, Tyantszin, 

Dalyan, Xarbin, Urumçi, Uxan, Çuntsin, Xançujou və digər 18 Ģəhərlərdə və rayonlardadırlar. Çinin 

zonalarından 114-ü yüksək texnologiya zonalarıdır. Bunlara Pekin Ģəhərində Çjunquntsun 

texnoparkı, ġanxayın Pudun rayonunda yerləĢən Çjantzyan və Tyanszindəki yüksək texnologiyalar 

parkları, Nankin, Çendu və Quançjou Ģəhərlərindəki yüksək texnologiyalı açıq zonalar aiddir. 

Çindəki xüsusi iqtisadi zonaların 13-ü azad gömrük zonaları (Fuçjou, Syamen, ġindao, Ninbo, 

Santoa və sair), 14-ü isə dövlət səviyyəsində sərhədlənmiĢ iqtisadi əməkdaĢlıq zonalarıdır (Ġnin, 

Taçen, Pincyan, Vantin, Xekou, Xeyxe, Dandun və sair). Çinin xüsusi iqtisadi zonalarında 5 milyon 

dollardan yuxarı xarici investisiyalı iri müəssisələr gəlir vergisindən azaddırlar və ya müəyyən 

müddətə vergilər tamamilə ləğv olunurlar. Öz məhsullarının 70 %-dən çoxunu ixrac edən xüsusi 

iqtisadi zonaların rezidentlərinin gəlirlərindən tutulmalar 10 % azaldılır. Hindistanlı tədqiqatçı-alim 

S.K.Singhin fikrincə idxal rüsumlarının zəiflədilməsi və ixrac rüsumlarının aradan qaldırılması, 

dolayı vergilərin aĢağı salınması, çoxlu xüsusi vergi tətilləri və köməkçi, yardımçı, tənzimləyici 

Ģərait Çinin xüsusi iqtisadi zonalarının sənaye istehsalı və ixracda katalizator rolu oynamasını 

ĢərtləndirmiĢdir. Çində yüksək texnologiya təyinatlı xüsusi iqtisadi zonalarda yerli hakimiyyət 

orqanları tərəfindən torpaq, su, elektrik enerjisindən istifadə üzrə əlavə güzəĢtlər verilib. Torpaqların 

icarə müddəti 50 il müəyyənləĢdirilmiĢdir. Xüsusi iqtisadi zonanın rezidnetləri daĢınmaz əmlakları 

almaq və özəlləĢdirmək hüququna malikdirlər. 1 2003-cü ildə Rusiya Federasiyası ġurası gəlir 

vergisi üzrə investisiya subsidiyalarını ləğv etdi, hansı ki, o vaxta qədər bunları yerli hakimiyyət 

orqanlarının yaratmaq hüququ var idi. Bununla da Rusiyada daxili ofĢorlar (Kalmıkıya, Çıkotka və 

sair) ləğv edildi. OfĢorlardan yalnız Kalininqrad vilayəti qalıb. Burada Rusiya 20 Federasiyasının 

Vergi Məcəlləsi ilə xüsusi iqtisadi zonaların rezidentləri üçün üstünlüklər müəyyən olunub. OfĢor 

zonaları olan hər bir dövlətdə onların siyahısı müvafiq sənədlə təsdiq edilir. OfĢor zonaların siyahısı 

Ukraynada Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 24 fevral tarixli, 77 nömrəli Sərəncamı ilə, Belarusiyada 

Prezidentin 2006-cı il 25 may tarixli, 353 nömrəli Fərmanı ilə, Rusiyada Maliyyə Nazirliyinin 2007-

ci il 13 noyabr tarixli, 108 nömrəli Əmri ilə, Qazaxıstanda Maliyyə Nazirliyinin 2010-cu il 10 fevral 

tarixli, 52 nömrəli Əmri ilə təsdiq olunub. Qeyd olunanlardan baĢqa ofĢor zonalara Panama, Norman 

adaları, Ġrlandiya, Ġsveçrəni də misal göstərmək olar. Panamada ilk xüsusi iqtisadi zona olan 2004-cü 

ildə Panama kanalının yaxınlığında ―Kolon‖ iqtisadi ticarət zonası yaradıldı. 2-ci zona isə 2007-ci 

ildə Verakruzda təĢkil olunan ―Panama Pasifiko‖ xüsusi iqtisadi zonasıdır. Son zamanlarda  Malta, 

Malayziyada da OfĢor zonalar yaradılmağa baĢlanılmıĢdır. Malayziyada ilk xüsusi iqtisadi zona 

2009-cu ilin avqust ayında ―Ģərq sahili iqtisadi rayonu‖ adı ilə təĢkil olunmuĢdur. Xüsusi iqtisadi 

zonaların növlərindən biri olan kompleks zonalara Çin, Kanada, Argentina və Braziliyada rast 

gəlmək olar. Amerika qitəsində vergi güzəĢtləri hesabına öz ölkəsinin milli iqtisadi inkiĢafında 

əhəmiyyətli rol oynamıĢ Braziliyadakı ―Manaus‖u xüsusi iqtisadi zonalardan biri kimi göstərmək 

olar ki, bu da 1957-ci ildə yaradılan və 1967-ci ildən fəaliyyət göstərən Manaus xüsusi iqtisadi 

zonasında 30 illik xüsusi ticarət və vergi güzəĢtləri müəyyənləĢdirilmiĢdir. Bu zonada rezidentlər 10 



439 
 

il müddətinə gəlir vergisindən azaddırlar, burada iĢlədilən idxal mallarından vergilər tutulmur, 

zonada istehsal olunan sənaye məhsulları və sənaye mallarında vergilər tətbiq olunmur, dövlət 

tərəfindən xüsusi vacib layihələr üçün maliyyə resursları ayrılır. Federal güzəĢtlərdən baĢqa 

Amazoniya Ģtatının və Manaus bələdiyyəsinin vergi güzəĢtləri müəyyənləĢdirilmiĢdir.1 Xüsusi 

iqtisadi zona yaradarkən dövlətlərin məqsədləri müxtəlif ola bilər. Bəzi dövlətlər xüsusi iqtisadi 

zonalardan iqtisadi inteqrasiya mexanizmi kimi, digərləri isə xarici texnologiyaların cəlb edilməsi 

vasitəsi kimi istifadə edirlər. Böyük Britaniya; 2. Müəssisə zonaları (Enterprise zones). Azad zonalar 

xüsusi ayrılmıĢ ərazidir, hansı ki idxal olunan mallar gömrük ərazisindən kənarda yerləĢir. Hazırda 

Böyük Britaniyada mövcud olan azad zonalar bunlardır: 1) ―Liverpul‖ (Liverpul, Ġngiltərə); 2) 

―Prestvik‖ (ErĢir, ġotlandiya); 3) ―ġirnes‖ (Kont, Ġngiltərə); 4) ―Sauttempton‖ (HempĢir, Ġngiltərə); 

5) ―Tilberi‖ (Esseks, Ġngiltərə); 6) ―Men‖ adası. Dövlət tərəfindən iqtisadi fəallığın artılması 

məqsədi ilə müəssisə zonaları dövlət tərəfindən məhdudlaĢdırılmıĢ ərazidir. Hazırda  Böyük 

Britaniyada 35 müəssisə zonalar var ki, bunlardan 24-ü Ġngiltərədə, 7-si Uelsdə, 4-ü ġotlandiyada 

yerləĢir. Digər bir Avropa dövləti olan PolĢanın xüsusi iqtisadi zonalarında mənfəət verigisindən 

azad edilməsi üzrə güzəĢtlərdə investisiya xərclərinin həcmi və yeni yaradılan iĢ yerlərinin 

prioritetliyi əsas meyarlar kimi çıxıĢ edirlər. Hazırda PolĢada 14 xüsusi iqtisadi zona (―Legnika‖, 

―Pomeranian‖, ―Slupsk‖, ―Suvalki‖, ―Katoviçka‖, ―Tarnobrezq‖ və sair) mövcuddur. Asiyada xüsusi 

iqtisadi zonaların yaradılmasının məqsədləri Avropadan fərqlidir. Misal üçün Filippində xüsusi 

iqtisadi zonalar ölkənin iqtisadi inkiĢafına kömək məqsədi ilə yaradılmıĢdır. 1995-ci ildə Filippində 

―Xüsusi iqtisadi zonalar‖ Aktı qəbul olundu. Bu aktın qəbulundan sonra ölkədə xüsusi iqtisadi 

zonalar təĢkil olunmağa baĢlanıldı. Hazırda Filippində 200-dən çox xüsusi iqtisadi zona (―Klark‖, 

―Caqayan‖, ―Valensiya‖, ―Sankarlos‖, ―Katite‖ və sair) var. Filippində xüsusi 22 iqtisadi zonaların 

aqrar-sənaye zonaları, emal sənaye zonaları, azad limanlar, turizm zonaları kimi növləri fəaliyyət 

göstərir. Cənubi Koreyada xüsusi iqtisadi zonalar azad iqtisadi zonalar adlanır ki, bu dövlətdə ilk 

zona 2003-cü ildə yaradılıb. Hazırda Cənubi Koreyada 8 azad iqtisadi zona var: 1) ―Ġnçeon‖ (2003); 

2) ―Busan-Cinhey‖ (2004); 3) ―Qvanqyanq‖ (2004); 4) ―Seymanqum‖ (2008); 5) ―Sarı dəniz‖ 

(2008); 6) ―Deyqu-Gyeonbuk‖ (2008); 7) ―ġərq sahili‖ (2013); 8) ―Çungbak‖ (2013). Asiya 

ölkələrindən biri olan BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) xüsusi iqtisadi zonaların çoxluq təĢkil 

etdiyi yerdir. Dünyanın ən zəngin ölkələrindən biri hesab olunan BƏƏ yeddi əmirlikdən ibarətdir. 

BƏƏ-də bir Ģirkətin qeydiyyatı zamanı xüsusi iqtisadi zonanın standart nizamnamə kapitalı təqdim 

olunur. Kapital isə qeydiyyat yekunlaĢdıqdan sonra geri qaytarılır. Lisenziyanın rəsmiləĢdirilməsi də 

qeydiyyatın növbəti mərhələsi sayılır. ġirkətlər üçün 4 növ lisenziya növü mövcuddur: 1. Sənaye 

lisenziyası; 2. Məhdud biznes lisenziyası; 3. Xidmətlər göstərilməsi üçün lisenziya; 4. Azad ticarət 

lisenziyası. BƏƏ-də azad iqtisadi zonaların əsas üstünlükləri aĢağıdakılardır: - Ģirkətin nizamnamə 

kapitalının 100 % xarici mülkiyyət olması (BƏƏ-nin vətəndaĢlarından birinin təsisçi olmasına 

ehtiyac yoxdur); - 100 % idxal və ixrac vergilərindən azad olma; - kapitalın və gəlirin tam 

repatriasiyası, yəni geri qaytarılması; - 15 il ərzində heç bir koorporativ verginin olmaması; - gəlir 

vergisindən azad olma (bir qayda olaraq 50 il müddətinə); 23 - gömrük rüsumlarının olmaması; - iĢə 

qəbul zamanı köməklik və əlavə dəstək xidmətləri. BƏƏ-də 30-dan çox azad iqtisadi zona fəaliyyət 

göstərir. Nümunə kimi aĢağıdakıları qeyd etmək olar: 1) ―Cəbəl-Əli‖ azad zonası (1985); 2) 

―Həmriyə‖ azad zonası (1995); 3) ―Dubay hava limanı‖ azad zonası (1996); 4) ―Dubay texnologiya 

və informasiya‖ azad zonası (2000); 5) ―Ras-əl ġeyma‖ azad ticarət zonası (2000); 6) ―Dubay 

sağlamlığın qorunması Ģəhəri‖ azad iqtisadi zonası (2002); 7) ―Dubay sənaye Ģəhəri‖ iqtisadi zonası 

(2004); 8) ―Dubay beynəlxalq maliyyə mərkəzi‖ azad iqtisadi zonası (2004); 9) ―Dubay 

biotexnologiya və tədqiqat‖ parkı (2005) və sair. Daha çox xarici investisiyalar cəlb etmək məqsədi 

ilə Yamaykada isə xüsusi iqtisadi zonalar yaradılmıĢdır. Ġlk xüsusi iqtisadi zona 1976-cı ildə 

Kingstonda yaradılıb. Ġkinci xüsusi iqtisadi zona 1988-ci ildə Monteqo Beydə təĢkil olunub. 
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Yamaykada sonuncu xüsusi iqtisadi zona 2013-cü ildə Kayman adalarında yaradılıb. Dünya 

təcrübəsində xüsusilə Rusiyada hələ SSRĠ dövründə azad zonaların təĢkilinə dair tədbirlər 

görülürdü, xüsusilə xarici ticarət dövriyyəsini gücləndirmək üçün limanlarda müəyyən güzəĢtlər 

tətbiq olunmağa baĢlanılmıĢdır. Bazar münasibətlərini sürətləndirmək və bu bölgələrdə infrastruktur 

və sosial-iqtisadi problemləri həll etmək burada əsas məqsəd idi. Bu məqsədlə də 1990-cı ildə 

―Naxodka‖ adlı azad iqtisadi zona yaradıldı və orada bir sıra vergi və gömrük güzəĢtləri tətbiq 

olundu. 22 iyul 2005-ci ildə qəbul olunan ―Rusiya Federasiyasında xüsusi iqtisadi zonalar haqqında‖ 

Federal Qanunla Rusiyada xüsusi iqtisadi zonaların sistemli inkiĢafı baĢladı. Rusiya 

qanunvericliyində ümumiləĢdirilmiĢ anlayıĢ kimi xüsusi iqtisadi zona anlayıĢından, rus-dilində olan 

bəzi dərslik və məqalələrdə isə azad iqtisadi zonalar anlayıĢından istifadə olunur. ―Rusiya 

Federasiyasında xüsusi iqtisadi zonalar haqqında‖ Federal Qanunun 2-ci maddəsinə müvafiq olaraq 

xüsusi iqtisadi zona - Rusiya Federasiyasının ərazisinin bir hissəsidir, hansı ki Rusiya Federasiya 

Hökuməti tərəfindən müəyyən edilir və sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün xüsusi 30 

rejim, həmçinin azad gömrük zonalarında gömrük qaydaları tətbiq edilir. Qeyd olunan Qanunun 4-

cü maddəsində xüsusi iqtisadi zonaların 4 növü əks olunub: 1. Sənaye-istehsalı zonaları. 2. 

Texnologiyanı təĢviq edən zonalar. 3. Turizm-istirahət zonaları . 4. Liman zonaları. Həmin Qanun 

qəbul olunan zaman sənaye-istehsalı və texnologiyanı təĢviq edən zonalar mövcud idi. 2006-cı ildə 

turizm-istirahət zonaları, 2007-ci ildə isə liman zonaları Federal Qanunlar Ģəklində bu Qanuna əlavə 

olundu. ―Rusiya Federasiyasında xüsusi iqtisadi zonalar haqqında‖ Federal Qanunda xüsusi iqtisadi 

zonaların 4 növü əks olunsa da, Rusiyanın ərazisində xidmət zonaları da mövcuddur. Rusiyanın 

xüsusi iqtisadi zonalarında əmlak, torpaq və nəqliyyat vergiləri tutulmur. Ölkənin texniki-tətbiq 

zonalarında sərmayə yatıran investorlar isə mənfəət vergisindən 5 % az ödəmək güzəĢtinə 

malikdirlər. Sığorta xərcləri də ölkədə müəyyənləĢdirilmiĢ səviyyədən 2 dəfə az ödənilir və əlavə 

dəyər vergisi (ƏDV) tətbiq olunmur.1iqtisadi zonaların yaradılmasının uğursuz cəhdləri də 

olmuĢdur. Ölkə iqtisadiyyatını daha da inkiĢaf etdirmək istəyən bir neçə dövlətdə xüsusi iqtisadi 

zonaların yaradılması uğursuzluqla nəticələnmiĢdir ki, həmin dövlətlərə nümunə kimi ġri-Lanka, 

Liberia, Seneqal, Qvatemalanı qeyd etmək olar. Sənayenin inkiĢafı, yeni iĢ yerlərinin yaradılması, 

ərazinin inkiĢafı ölkənin iqtisadi siyasətinin məqsədlərinə nail olmağının yollarından biri Növbəti 

MDB ölkəsi olan Özbəkistanda da öz sözünü deyir. Özbəkistanın ayrı-ayrı regionlarının sosial-

iqtisadi inkiĢafı üçün xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması məqsədəmüvafiq idi.1 Özbəkistanda 

xüsusi iqtisadi zonaların yaradılmasına dair ilk cəhdlər 1990-cı illərdə olub. 25 aprel 1996-cı ildə 

Özbəkistanda ―Azad iqtisadi zonalar haqqında‖ Qanun qəbul olundu. Bununla da ilk 1 «Создание 

специальных экономических зон в Республике Узбекистана» аналитический доклад (Ташкент 

2008) стр 1-2 33 addım atılmıĢ oldu. Bu ölkədə xüsusi iqtisadi zonaların fəaliyyəti zamanı bir neçə 

risklər yarandı. Həmin riskləri 3 qrupa ayırmaq olar: 1. Siyasi; 2. Ġqtisadi; 3. Sosial. Özbəkistanda 

xüsusi iqtisadi zonaların fəaliyyəti zamanı aĢağıdakılar da təhlükə yarada bilər: - Xüsusi iqtisadi 

zonada yerləĢən malların ölkənin digər regionlarına qaçaqmalçılığı ilə əlaqədar potensial təhlükə; - 

Uyğun olmayan daĢıma qiymətləri; - Ekoloji risklər; - Regional risklər; - Ġnzibati risklər. 1 2 dekabr 

2008-ci ildə Özbəkistanda Navoi vilayətində eyni adlı azad sənaye iqtisadi zonası yaradıldı. Ġlk 

xüsusi iqtisadi zona kimi ölkədə ―Navoi‖ hesab olunur. ―Navoi‖ zonasının fəaliyyət müddəti 

mümkün olduğu qədər uzatmaq Ģərti ilə 30 ildir. Bu zona xarici investorlara bizneslərini irəlilətmək 

üçün geniĢ imkanlar təqdim edir. Ölkədə 2-ci zona olan ―Anqren‖ xüsusi sənaye zonası 13 parel 

2012-ci ildə DaĢkənd vilayətində yaradıldı. Bu zonanın fəaliyyət müddəti ―Navoi‖ zonasındakı kimi 

mümkün olduğu qədər uzatmaq Ģərti ilə 30 ildir. Özbəkistanda növbəti zona 18 mart 2013-cü ildə 

Cizak və Sırdarınski vilayətlərində təĢkil olundu.  Özbəkistan və Çin ―Cizak‖ adlanan bu xüsusi 

iqtisadi zonada birlikdə iĢləyir. Qırğızıstanda xüsusi iqtisadi zonaların yaradılmasında əsas məqsəd 

cəlbedici investisiya mühiti yaratmaqdan ibarətdir. Qırğızıstandakı xüsusi iqtisadi zonalar 
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Qırğızıstan Respublikasının Maliyyə nazirinin 2005-ci il 15 fevral tarixli, 40-P nömrəli əmri ilə 

təsdiq olunan ―Qırğızıstan Respublikasının əraizisinə (ərazisindən) malların daĢınması və nəqliyyat 

vasitələrinin hərəkəti‖ Qaydaları ilə tənzimlənir. Bu Qaydalara müvafiq olaraq xüsusi iqtisadi 

zonalar Qırğızıstan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmıĢ, onun ərazisində 

yerləĢən, Qırğızıstanın gömrük ərazisinin bir hissəsidir, hansı ki, xüsusi vergi qoyma Ģərtləri həyata 

keçirilir. Həmin Qaydalara görə 36 Gömrük Məcəlləsi və digər normativ-hüquqi aktlar ilə müəyyən 

edilmiĢ hallar istisna olmaqla xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsi haqqında qanunvericiliyə uyğun 

olaraq gömrük rüsumlarının, vergilərin və qeyri-tarif tənzimlənmə tədbirlərinin həyata keçirilmə 

məqsədləri üçün xüsusi iqtisadi zonaların ərazisində yerləĢdirilən mallar Qırğızıstanın gömrük 

ərazisindən kənarda olan kimi baxılır. Xüsusi iqtisadi zonalar Qeyd olunan Qaydalara əsasən azad 

iqtisadi zonalardan və azad gömrük zonalarından ibarətdir. Qırğızıstanda azad iqtisadi zonaların 

fəaliyyəti 16 dekabr 1992-ci ildə qəbul olunan ―Qırğızıstan Respublikasının azad iqtisadi zonaları 

haqqında‖ Qanunu ilə tənzimlənir. Bu Qanunun 1-ci maddəsinə görə azad iqtisadi zonalar 

Qırğızıstan Respublikasının ayrı-ayrı vilayətlərinin, rayonlarının və Ģəhərlərin ərazisində xüsusi 

olaraq təcrid olunmuĢ sahələrdir. Azad iqtisadi zonaların məqsədləri: - ayrı-ayrı bölgələrin və 

bütövlükdə respublikanın iqtisadiyyatının beynəlxalq əmək bölgüsündə səmərəli cəlb edilməsi; - 

xarici kapitalın, texnalogiyanın və idarəetmə təcrübəsinin cəlb olunması üçün əlveriĢli Ģəraitin təmin 

edilməsi; - dövlət və xüsusi mülkiyyətə əsaslanan yerli müəssisələrin və təĢkilatların pul vəsaitləri, 

xarici kapitalın inteqrasiyası əsasında ərazinin iqtisadi potensialının inkiĢafı; - müasir sənaye və 

sosial infrastrukturun yaradılması; - istehsal və sənaye məqsədləri üçün məhsulların və malların 

daxili bazarın tələbatını ödəməsi; - əhalinin həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması. ―Qırğızıstan 

Respublikasının azad iqtisadi zonaları haqqında‖ Qanuna əsasən azad iqtisadi zonalarda xarici 

ticarət və iqtisadi fəaliyyət sahəsində və əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsində müvafiq 

istisnalar və əlavələr ilə xüsusi hüquqi rejimlər tətbiq olunur. Həmin Qanuna müvafiq olaraq azad 

iqtisadi zonaların iĢtirakçıları onların qeydiyyat tarixlərindən asılı olmayaraq Qırğızıstan 

Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq gömrük rüsumu və vergilər ödənilmədən azad 

iqtisadi zoanların ərazisində aksizli malların idxalı, saxlanılması, istehsalı və satıĢı qadağandır. 

Xüsusi iqtisadi zonaların növlərindən rüsumsuz ticarət mağazaları (duty free) Azərbaycanda 

mövcuddur. ―Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi 

Qaydaları‖ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 30 oktyabr tarixli, 318 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiĢdi. Rüsumsuz ticarət mağazalarında idxal gömrük rüsumları, 

vergilər alınmadan və ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq edilmədən son istifadə xüsusi gömrük 

proseduru altında yerləĢdirilmiĢ və Ģəxsi istifadə (istehlak) üçün nəzərdə tutulan mallar satılır. 

Gömrük nəzarəti zonası olaraq Rüsumsuz ticarət mağazasının ərazisi (ticarət zalı, köməkçi otaq və 

anbar)  hesab edilir və həmin ərazidə yerləĢdirilən mallar gömrük nəzarəti altında olur. Onların 

yaradıldığı ərazi üzrə gömrük orqanı tərəfindən bu mağazanın fəaliyyətinə nəzarət həyata keçirilir. 

Gömrük ərazisinin aĢağıda göstərilən yerlərində rüsumsuz ticarət mağazaları yaradıla bilər: 1. 

Beynəlxalq hava limanının gömrük nəzarəti zonasında; 2. Beynəlxalq dəniz limanının gömrük 

nəzarəti zonasında; 3. Gömrük sərhəd buraxılıĢ məntəqələrinin gömrük nəzarəti zonalarında; 4. 

Xarici dövlətlərin Azərbaycan Respublikasındakı diplomatik nümayəndəliklərinin və 

konsulluqlarının baĢçıları və diplomatik heyətinin üzvüləri, habelə onlarla birlikdə yaĢayan ailə 

üzvləri üçün digər gömrük nəzarəti zonalarında. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük 

Komitəsi tərəfindən Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılmasına icazə verilir. Ġcazənin alınması 

üçün kağız üzərində yazılı və ya elektron formada ərizə ilə ―Ġnzibati icraat haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, müraciət edilir. Ərizədəki məlumatlar, ərizəyə 

dair müddətlər, icazənin verilməsi, icazədəki məlumatlar, icazəyə dair müddətlər, icazənin 

verilməsindən imtina halları, icazə fəaliyyətinin dayandırılması, icazənin ləğv edilməsi halları, 
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mağazadakı mallara və mağaza sahibinə dair Ģərtlər, malların uçotunun aparılması qaydası, uçota 

dair müddətlər və digər məsələlər ―Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların 

fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları‖nda öz əksini tapıb. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinin 2015- ci il 1 may tarixli, 137 nömrəli Qərarı ilə ―Rüsumsuz ticarət mağazalarının 

yaradılması və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları‖nda dəyiĢiklik edilmiĢdi. 
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MAKROĠQTĠSADĠ TARAZLIQ VƏ ONA DAĠR NƏZƏRĠYYƏLƏR 

Magistrant A.H.Abdurahmanlının “Makroiqtisadi tarazlıq və ona dair nəzəriyyələr ” 

məqaləsində tarazlıq anlayışı və tarazlığın daha mürəkksxdəb növü sayılan makroiqtisadi tarazlıq 

araşdırılmış və ona dair nəzəriyyələr təhlil edilmişdir . Maktoiqtisadi tarazlığa dair nəzəriyyələrin 

təhlilinin əsas məqsədi bu tarazlığın istehsala , istehlaka , dövlət büdcəsinin balansına ,tələblə 

təklifin qarşılıqlı əlaqəsinə qısacası bütövlükdə bazar tələbatına təsir etməsidir . 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТАРАЗЛИКСКИЕ  

И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье М.А. Абдурахманли «Макроэкономическое равновесие и теории о нем» изучено 

макроэкономическое равновесие, которое рассматривается как более сложный тип 

равновесия и равновесия, и проанализированы теории. Основная цель анализа теорий 

макроэкономического равновесия заключается в том, что этот баланс влияет на весь 

рыночный спрос на производство, потребление, баланс государственного бюджета и 

взаимное предложение спроса. 

Ключевые слова : макроэкономическое равновесие, равновесная цена, экономический 

прогресс, спрос и предложение, рыночная экономика, рыночные факторы 
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MACROECONOMIC EQUILIBRIUM AND MACRO-ECONOMIC INVESTIGATIONS 

In the article "Macroeconomic equilibrium and theories about him" by M.A. Abdurahmanli, the 

macroeconomic equilibrium, which is considered as a more complex type of balance and 

equilibrium, has been studied and theories have been analyzed. The main objective of the analysis of 

macroeconomic equilibrium theories is that this balance affects the whole market demand in the 

production, consumption, balance of the state budget and the mutual supply of demand. 

Key words : macroeconomic equilibrium, equilibrium price, economic progress, demand and 

supply, market economy, market factors 

 

Makroiqtisadi tarazlıq iqtisadi resurslarla cəmiyyətin tələbatının qarĢılıqlı əlaqədə 

uyğunlaĢmasıdır. Cəmiyyətin sonsuz tələbatı istehsal imkanları iIə müqayisədə daha sürətlə artır. Bu 

səbəbdən  tarazlığa iki yolla nail olunur. 

1. tələbatın məhdudlaĢdırılması - Bazarda tələbat özünü tədiyə qabiliyyətli tələb kimi göstərir . 

2. istehsal prosesində istifadə edilən iqtisadi ehtiyatların artırılması 

Tarazlığın əldə edilməsində qiymətlər mühüm rol oynayır. Qiymətlərin dəyiĢməsi (arıb-azalma) 

nəticəsində tələb ilə təklif arasında tarazlıq meydana gəlir . Tələblə təklifin kəsiĢmə nöqtəsində isə 

tarazlıq qiymətləri əmələ gəlir. Qiymətlərin formalaĢması ayrı-ayrı əmtəələr üzrə, habelə mikro və 

makroiqtisadi səviyyədə ümumi tələblə təklifin tarazlaĢması yolu ilə bütün iqtisadiyyat miqyasında 
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baĢ verir. Mikro və makroiqtisadi səviyyədə tarazlığın təmin olunması Ģərtləri bir-birindən fərqlənir. 

Makroiqtisadi səviyyədə tarazlığın təmin olunması daha mürəkkəb və ziddiyyətli prosesdir. 

Makroiqtisadi səviyyədə tarazlıq xüsusi və ümumi olaraq fərqləndirilir. Xüsusi tarazlıq 

iqtisadiyyatın qarĢılıqlı əlaqəsi nəticəsində hər iki tərəfin kəmiyyət etibariylə bir-birinə 

uyğunlaĢmasıdır. Xüsusi (qismən) tarazlığa aĢağıdakı misalları göstərə bilərik. 

• tədiyə qabiliyyəti ilə əmtəə kütləsi ; 

• dövlət büdcəsinin gəlirləri ilə xərcləri ; 

• istehsal ilə istehlak ; 

müxtəlif bazarlarda tələblə təklif arasındakı tarazlıq . 

Xüsusi tarazlığın nəzəri əsaslarının iĢlənib hazırlanmasında A.MarĢallın böyük töhvələri 

olmuĢdur. Ümumi tarazlıqda xüsusi tarazlıqdan fərqli olaraq iqtisadi sistemin hər bir sahəsi qarĢılıqlı 

əlaqəli və bir-biriylə uzlaĢdırılmıĢ formada inkiĢaf etdirilir. Ümumi iqtisadi tarazlıq yalnız istehlak 

nemətləri üzrə tələb və təklifin uyğunluğunu deyil , bütün iqtisadi bazarlardakı uyğunluğu ifadə edir. 

Ümumi Ģəkildə ifadə etsək , iqtisadi sistemin sabit inkiĢafı üçün bütün bazarlarda tarazlıq olmalıdır. 

Ümumi iqtisadi tarazlığın nəzəri əsasları L.Valras tərəfindən təhlil edilmiĢdir . L.Valrasın təhlilinə 

əsasən hər hasnsısa əmtəəyə olan tələbi təkcə həmin əmtəənin özüylə deyil, eyni zamanda digər 

əmtəələrin bazarda mövcudluğu ilə müəyyən edilir. 

Makroiqtisadi tarazlıq milli iqtisadiyyatın bütün bazarlarını əhatə edir. Belə ki, misal üçün hər 

hansı iqtisadi bazarda olan qiymət dəyiĢikliyi yalnız həmin bazarında deyil, həm də digər bazarlarda 

tarazlığı təmin etməlidir. Qeyd etdiyim tarazlığda dünya iqtisadiyyatının milli bqazara təsiri nəzərə 

alınmır. L.Valras nəzəriyyəsinə əsasən makroiqtisadi tarazlığa qiymətlərinin quruluĢu dəyiĢdikdə 

nail olunur. K. Marks və A. MarĢallın fikrincə , tarazlığa ehtiyatların axını nəticəsində nail olunur. 

Nəticədə hər iki fikir bir-birinin uzlaĢır . 

Neoklassik iqdisati nəzəriyyələrin demək olar ki, bütün müasir iqtisadi modellərin əsası, Leon 

Valrasın ―Saf DəyiĢim Modeli‖-dən yola çıxarak yaratdığı "Ümumi tarazlıq modeli"nə əsaslanır. 

Dolayısıyla Neoklassik iqdisat nəzəriyyəsini və nəzəriyyənin mənasını anlamak üçün Leon Valrasın 

modelini bilmək  mütləqdir. 

L. Valrasın fikrincə iqtisadi bazarda hər hansısa alıcı və yaxud satıcı bazar qiymətlərinə birbaĢa 

təsirə malik deyil. Azad bazar rəqabəti  Ģərtlərinə əsaslanan bu makroiqtisadi modelin vəzifəsi 

çoxsaylı ba-zarların mövcud olduğu Ģəraitdə qiymət əmələ gəlməsinin qanunauyğunluqlarını 

müəyyənləĢdirməkdən ibarətdir. 

Makroiqtisadi tarazlıq iki növ , yəni ideal və real tarazlıq olaraq fərqləndirilir. 

Ġdeal tarazlıq dedikdə nəzəri arzuolunan tarazlıq baĢa düĢülür. Bu tarazlıq zamanı fərdlərin 

iqtisadi maraqlarının xalq təsərrüfatının bütün sahələrində mükəmməl Ģəkildə həyata keçirilməsi 

zamanı onların iqtisadi davranıĢında müĢahidə olunur. 

Real tarazlıq iqtisadi sistemlərdə qeyri-təkmil rəqabət və bazara qeyri-bazar amillərin təsiri 

Ģəraitində müəyyənləĢən tarazlıqdır. 

Iqtisadi tarazlığa yalnız bazar tarazlığı ilə nail olunmur. Ġstehsal amilləri də makroiqtisadi 

tarazlıqda mühüm rol oynayırlar. Ġstehsal dairəsindəki hər hansısa uyğunsuzluqlar bazar tarazlığını 

pozur.  Iqtisadi sistemi yalnız nəzəriyyədəki kimi gözdən keçirmək düzgün deyil çünki, real həyatda 

iqtisadi sistemə bazar vasitəsi ilə təsir etməklə bərabər, qeyri-bazar amillərindən olan demoqrafiq, 

siyasi, sosial və s. amillərlədə təsir göstərilir. Buna dövlət tənzimləməsi metodları deyilir. Müasir 

makroiqtisadi tarazlığın təhlili bir sıra ümumiləĢdirmələr və məcmu göstəricilərin forınalaĢdırılması 

nəticəsində bir sıra müstəqil aqreqatlarla aparılır. Ən mühüm aqreqatlara misal olaraq aĢağıdakıları 

qeyd edə bilərik: 

• uyğun miqdarda əmtəə və xidmətləri cəmləĢdirən milli istehsalın real həcmi ; 

• bütün əmtəə və xidmətlər məcmusunun aqreqat qiymətləri , yəni qiymət səviyyəsi 

http://atelim.com/table-of-contents-introduction-3-what-is-real-world-soa-3-how.html
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Iqtisadi bazar makroiqtisadi tarazlığın təkmilləĢdirilməsini tələb edir. Bu, bir sıra amillər, 

xüsusilə də milli iqtisadiyyatın vəziyyəti, istehsal amillərinin kəmiyyəti və keyiyyəti, bunlarla 

bilavasitə əlaqədar olan cəmiyyətin istehsal imkanları ilə bağlıdır. 

Bütün bunları ümumiləĢdirərək iqtisadiyyatın ümümi tarazlığda olması üçün aĢağıda qeyd 

edilən ilkin Ģərtlərin olması vacibdir: 

• QarĢıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün tarazlıq iqtisadi imkanlara uyğun gəlməlidir. 

Ġqtisadi inkiĢaf məqsədləri və inkiĢaf istiqamətləri dəyiĢdikdə, ehtiyatlara olan tələbat və dolayısıyla 

proporsiyalar da dəyiĢir, yeni tarazlıq vəziyyətinin təmin olunmasının zəruriliyi meydana çıxır; 

• Ġqtisadi tarazlıq istehsal resurslarının hamısından istifadəni nəzərdə tutur ; 

• Tarazlıq istehsal və istehlak strukturunun bir-biriylə uzlaĢması deməkdir ; 

• Makroiqtisadi tarazlıq bütün milli bazarlarda tələb və təklif arasında tarazlığı ifadə edir. 

Hal-hazırda makroiqtisadi tarazlıq modellərinin bir neçə növünü fəqləndirilir. Onlardan bir neçə 

əsasını misal göstərə bilərik.Ən məĢhur modellərə misal olaraq aĢağıdakılar aiddir: 

• F.Kene modeli-onun tədavülü və sadə təkrar istehsalı təsvir edən ―Ġqtisadi cədvəlləri‖ 

• V.Leontyevin ―xərclər-buraxılıĢ modeli‖ 

• K.Marksın kapitalist ictimai təkrar istehsal modeli; 

• C.Neymanın tarazlıqlı geniĢlənən iqtisadi modeli;institusional tarazlıq modeli 

• C.M.Keynsin qısamüddətli iqtisadi tarazlıq modeli və s. 

Qeyd edilən nəzəriyyələr zəminində makroiqtisadi tarazlığın müasir modifikasiya və sintez 

edilmiĢ modelləri yaradılır. 

Klassik ümumi iqtisadi tarazlıq modelinin mahiyyəti odur ki, milli iqtisadiyyat miqyasında 

yaranan disbalans bazar mexanizmi vasitəsi ilə öz-özlüyündə düzəlir. Makroiqtisadi tarazlığı 

avtomatik yerinə yetirmək üçün iqtisadi bazarın kifayət qədər imkanları var. Bu iqtisdi modelin 

əsasında fransız iqtisadçısı J.B.Seyin qanunu durur. Sey qanunu yaxud bazarlar qanunu -Daxili və 

xarici ticarətdə "məhsullar məhsullar üçün ödənilir" deyimi bazarlar qanununun mahiyyətidir və 

burada ticarət mahiyyət etibari ilə barter mübadiləsindən ibarətdir. Əmtəələr məhz insanların 

tələbatını ödəmək üçün istehsal olunur ki, bu mübadilə zamanı pul passiv rola malikdir Pul yalnız 

tədavül vasitəsidir. Bu qanuna görə, cəmiyyət tərəfindən iqtisadi liberalizmin bütün prinsiplərinə 

nail olunduqda və riayət edildikdə, istehsal uyğun istehlak doğuracaq, yəni əmtəə və xidmətlərin 

istehsalı hökmən bu əmtəə və xidmətlərin sərbəst reallaĢdırılan gəlirlərini doğuracaq. Seyin 

qanununa görə, qiymətin səviyyəsindən asılı olmayaraq iqtisadiyyatda həmiĢə məcmu tələb məcmu 

təklifə bərabərdir. Bunun isə əsas Ģərti pula tələbin olmamasıdır.[1] .Qısacası Sey qanununun əsas 

mahiyyəti:‖Hər bir əmtəə təklifi öz tələbini yaradır‖, çünki əmtəə və ya xidməti satan bunun 

müqabilində pul alır və bu pula digər əmtəə və xidmətlər alır. Hər bir istehsalçı ehtiyac duyduğu 

əmtəələrə ekvivalent miqdarda məhsul yaradır,Bu səbəbdən satıcının gəlirlərinin miqdarı alıcının 

xərcləri ilə uzlaĢır və nəticə etibari ilə əldə olunan gəlirin hamısı mütləq surətdə  alıĢlara xərclənir. 

Beləcə təklif tələblə həmiĢə tarazlaĢır. 

Sey tarazlığı makrosəviyyədə xülyaya çevrilmiĢdir. Belə ki, bu tarazlığın çatıĢmazlığı real 

həyatda gəlirlərin məbləği məhsulun dəyərlərindən həmiĢə istehlak olunmuĢ istehsal vasitələrinin 

kəmiyyət göstəricisi qədər az olmasıdır.  Yuxarıdada qeyd etdiyimiz A.MarĢallın ümumi tarazlıq 

haqqında düĢüncələri fərqli idi. A.MarĢall makroiqtisadi tarazlığın neoklassik nəzəriyyəsinə 

töhfələrini müxtəlif əmtəə və xidmətlər üzrə ayrı-ayrı tarazlıqların məcmusu kimi nəzərdən 

keçirərək vermiĢdir. O,―Ekonomiks prinsipləri‖ əsərində iqtisadi bazarın təhlilini aparmıĢ və 

tarazlığın mərkəzində tarazlıq qiymətini göütürmüĢdür. Belə ki, MarĢall düĢünürdü ki, qısamüddətli 

dövr üçün tarazlığın formalaĢmasına tələb , uzumüddətli dövr üçün isə təklif təsir göstərir. 

A.MarĢal eyni zamanda qrafik təhlil metodunu iqtisadi nəzəriyyə elminə gətirmiĢdir. MarĢall da 

K.Marks  kimi  tarazlığı iqtisadi resursların yerdəyiĢməsi nəticəsində baĢ verdiyini bildirmiĢdir. 
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Makroiqtisadi tarazlıq və tarazlığın baĢlıca Ģərtləri ümumi iqtisadi tarazlıq konsepsiyas  

L.Valrasdan sonrakı dövrdə ciddi Ģəkildə yeniləĢdirilmiĢ və inkiĢaf etmiĢdir. D.Patinkin ümumi 

tarazlıq modelinə əmtəə bazarı ilə yanaĢı pul bazarı, əmək bazarı, qiymətli kağızlar bazarı kimi digər 

amilləri daxil edir. 

C.Xiks və Rallen hər birinin fərdi texnologiyasını nəzərə almaqla istehsalda iĢtirak edən 

firmaların sayını tarazlıq modelinə əlavə edir. P.Sraff modeli ümumi əmək haqqı fondu göstəricisi 

ilə zənginləĢdirir. 

Ümumi tarazlıq nəzəriyyəsinin əsasını yalnız L.Valrasın təlimi ilə məhdudlaĢdırmaq düzgün 

deyil. Digər bir sıra görkəmli iqtisadçılar bu nəzəriyyənin üzərində çalıĢmıĢdır. Ümumi tarazlığı 

C.Robinson və E.Çemberlin qeyri-təkmil bazar Ģəraitində təhlil etmiĢdir. C.Klark bazar iqtisadiyyatı 

Ģəraitində inkiĢaf edən sistem daxilində tarazlıq Ģərtlərini və bu tarzlığın pozulması səbəblərini 

araĢdırmıĢdır. Göründüyü kimi xüsusi tarazlıqdan fərqli olaraq ümumi makroiqtisadi tarazlıq 

müxtəlif amillərin ümumiləĢdirilməsindən yaranan müxtəlif göstəricilərlə Ģərtlənir. Bu zaman 

minlərlə müxtəlif iqtisadi bazarlardan təĢkil olunmuĢ iqtisadiyyata vahid bazar kimi yanaĢılır. 

Məcmu tələblə məcmu təklifin qarĢılıqlı əlaqəsi ümumi Ģəkildə araĢtırılır və təhlil edilir. 

Bu təhlil zamanı ayri -ayri məhsulların qiyməti deyil, vahid qiymət səviyyəsi amilindən istifadə 

edilir. 

Bütün iqtisadi amillər bazara eyni zamanda təsir göstərdiyindən real iqtisadiyyatda tarazlıq 

vəziyyəti daim pozulur , dayanıqlı ola bilmir. Hər bir kənar amilin təsirinə adekvat olaraqiqtisadi 

sistem dəyiĢikliklərə uyğunlaĢmağa çalıĢır. Bu da tər səfərindətarazlıq nöqtəsindən kənara çıxmalara 

səbəb olur. Qeyd etdiyim kənarlaĢmalar olsa belə tarazlıq pozulsa da dərhal bərpa olunur. Yuxarıda 

sadalanan halları ümumiləĢdirərək deyə bilərik ki, ümumi makroiqtisadi tarazlıq iqtisadiyyatda 

mümkün olmayan, eyni zamanda mövcud olan halıdır. Qeyd olunan bu hal ―Müvazinətsizliyin-

müvazinəti‖ anlayıĢı kimi iqtisadi ədəbiyyatlarda qeyd edilir. Beləliklə makroiqtisadi tarazlıq 

anlayıĢını araĢdırmıĢ və məntiqi nəticəyə gəlmiĢ iqtisadçılar real həyatda tam tarazlığın olmadığı 

ortaq fikrinə gəlmiĢlər. Həm nəzəri , həm də əməli təsərrüfat fəaliyyəti zamanı baĢ verən 

ziddiyyətlər makroiqtisadi təhlil , axtarıĢ və araĢdırma zəruriyyətinin meydana gəlməsinə səbəb 

olmuĢdur. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА В ЯПОНИИ И США 

В восстановлении японской экономики большая роль принадлежит менеджменту. Бла-

годаря эффективной системе менеджмента стал возможно выход Японии на глобальный 

рынок.Американские менеджеры надеются, что объединение американских бизнес-

технологий с Японской культурной философией приведет к лучшему управлению. 

Это объясняет большой интерес, проявленный американскими менеджерами в последние 

годы, чтобы понять успешный японский стиль 
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           YAPONĠYADA VƏ ABġ-DA MÜASIR ĠDARƏETMƏNĠN FƏRQLĠ 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

İdarəetmə Yapon iqtisadiyyatının bərpasında böyük rol oynayır. Effektiv idarəetmə sistemi 

sayəsində Yaponiyanın qlobal bazara çıxması mümkün oldu. Amerikalı menecerlər Amerika biznes 

texnologiyasını Yaponiyanın mədəni fəlsəfəsi ilə birləşdirərək daha yaxşı idarə olunmasına səbəb 

olacağını ümid edirlər. 

Bu, son illər Amerikalı menecerlərin uğurlu Yapon stilini başa düşmək üçün göstərdiyi böyük 

maraqları izah edir. 
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DĠSTĠNCTIVE FEATURES OF MODERN MANAGEMENT  

ĠN JAPAN AND THE USA 

Management plays a big role in restoring the Japanese economy. Thanks to an effective man-

agement system, it became possible for Japan to enter the global market. American managers hope 

that combining American business technology with Japanese cultural philosophy will lead to better 

management. 

This explains the great interest shown by American managers in recent years to understand suc-

cessful Japanese style. 

Keywords: management, competitiveness,japanese model of economic development,american 

economy. 

 

Анализировав американскую систему менеджмента можно перейти к анализу японской си-

стемы управления. Япония - это уникальная страна со свойственной ей культурой и различны-

ми традициями. 

Культура Японии уникальна. Американский менеджер должны осознать, что японский 

стиль управления был поддерживается его культурной средой.[7, с.53].Она находилась на гра-



448 
 

ни полного кризиса после 1 Мировой войны. Но Япония смогла восстановить свою экономику 

с нуля. В восстановлении японской экономики большая роль принадлежит менеджменту. Бла-

годаря эффективной системе менеджмента стало возможно выход Японии на глобальный ры-

нок. Таким образом «Страна Восходящего Солнца» стала известной как основной создатель 

технологий и нововведений. Надо отметить, что в этой стране ресурсы полезных ископаемых в 

очень ограниченном количестве. Американские менеджеры надеются, что объединение амери-

канских бизнес-технологий с Японской культурной философией приведет к лучшему управле-

нию. 

Это объясняет большой интерес, проявленный американскими менеджерами в последние 

годы, чтобы понять успешный японский стиль. В частности, они хотят знать, какие аспекты 

японского управления могут быть реализованы в рамках собственных фирм для создания более 

жизнеспособных и продуктивной организации.[5, c.86]. 

Многие специалисты выделили основные характеристики японской системы управления. 

Эта система существует в течение десятилетий и сейчас подвержена сильному влиянию со сто-

роны европейской системы управления. Важное место занимает подход предпринимателя к 

своим коллегам. Когда Японцы устраиваются на работу, они знают какое будущее их ждет. 

Данное убеждение вытекает из такого подхода как «пожизненный наем». Основным лозунгом 

японцев является ―Чем больше работаешь, тем выше твое звание ну и конечно заработная пла-

та‖. Также, как и везде здесь есть свои особенности, которые можно понять логически. От ка-

чественной работы работника зависит его продвижение по службе и увеличение дохода работ-

ника. Это приводит к духу соревнования внутри корпорации. Самых энергичных и талантли-

вых работников стимулируют материальными и не материальными методами. К таким методам 

относятся отправление на обучение, увеличение ранга в корпорации. Отдельно можно расска-

зать о обучении японских кадров. Многие предприятии в Японии набирают тех работников, 

которые недавно закончили школу или университет. И их цель состоит в том, чтобы научить их 

в самом процессе производства. Характерная черта работников в Японии - это их разносторон-

ность. В японских компаниях работники должны выполнить различные функции. японская 

компания имеет две грани – функциональную тела и сообщества. Сотрудник и его семья чув-

ствуют себя в безопасности принадлежащей огромной компании. Благодаря этому контролю 

над сотрудниками утверждается, что японская фирма предоставляет своим сотрудникам чув-

ство стоимости жизни[8, с.514; 5, c.85]. 

Японский работник все время проходит обучение в процессе своей работы. Японские кор-

порациям присущи ежегодно распределить свой персонал. К примеру, можно привести фирму 

по производству электротехники «Мацусита Дэнки». Это предприятие заменяет 5% работников 

и 1/3 руководителей каждый год. 

Режим «пожизненного найма» отодвигается постепенно на задний план под воздействием 

различных экономических процессов. Как в Японии, так и в европейских странах приоритет 

отдается «условием работы и оплате труда‖. Раньше в Японии относились очень негативно к 

отчислению работника в середине карьерного пути-и это крайне ухудшало социальное и мате-

риальное положение японцев. Времена поменялись и это признается на данный момент 

нейтральным. Чувствуется сильное воздействие западного образа жизни. На западе человеку 

присуще смена рабочего места в различном возрасте. Но японские корпорации стремятся не 

отпускать работников различными методами и способами. Например, увеличение пособий, ко-

торые платят работникам. При достижении пенсионного возраста. 

В корпорациях Японии отсутствует центральная администрация, которая в ответе за управ-

ление и распределение материалов. Этот фактор играет большую роль в высокой продуктивно-

сти японских корпораций, специализация, которых является-сбор техники и технологий. Ныне 
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в фирмах используют систему «Канбан». Кроме того, японские фабрики считаются использу-

ющими лучший стиль управления с высокими стандартами качества имея самую передовую 

технологию[16, с.1-17]. 

В данной системе руководитель цеха напрямую ведет общение без всяких представителей. 

В 1920 году Г. Фордом была выработана система поставок ―точно в срок‖. Впервые еѐ приме-

нение было на заводе „Ford Motor Company‖. С недавних пор эту систему начали использовать 

и в Японии. Используется она с середины 20 г фирмой «Toyotа‖. Первый автомобиль, который 

производил Toyota, составлял 40 лет назад, и у него была низкая стоимость. Но его качество 

было очень сильным, так что очень скоро Toyota стала лидер на рынке. «Со временем Toyota 

воспользовалась своей низкой стоимостью, чтобы постоянно растущий ассортимент недорогих 

автомобилей, адаптированных к различным сегментам автомобиля рынка "[6, с.169-170] 

Корпорация «Toyota» раз в две недели или же раз в месяц выпускает новую продукцию. 

Действующий график составляют каждодневно, и он способствует регулированию основного 

конвейера. Другие цеха общаются при помощи системы «канбан». Японская техника приобре-

ла всемирную известность благодаря высокому качеству изделий. Такую модель управления 

невозможно найти в других странах-он должен чувствовать обязательство за ту продукцию, 

создаются различные кружки по качеству, улучшения управления. Участники таких кружков 

все время должны усовершенствоваться, улучшать знания и навыки в рабочей сфере. Любому 

участнику предоставляется право вступать или не вступать в данный кружок по качеству. При-

мером может послужить корпорация «Toyota»-на каждом этапе создания продукции отслежи-

вается качество в первую очередь. Toyota известна своим долгим традиционным путем и что 

рабочие, инженеры-дизайнеры на протяжении многих лет были привязаны к своим позициям, 

поэтому не любопытно, что они будут продолжением традиционного пути. «Притча о Toyota 

заключается в том, что черепаха стала зайцем» [13, с.12-17]. Кроме того, Toyota обладала очень 

высокой самооценкой уверенность, поскольку она была наибольшей для рынка и которая за-

ставляла их пренебрегать многими ситуациями и воспринимать их как должное, например, 

уверенный успех. 

Если в цех поступает бракованная продукция, то еѐ не должны принимать. Японские руко-

водители считают, что лучшие найти брак продукции на раннем этапе изготовления, чем обна-

ружить недостаток в готовой продукции. 

Американская модель управления не считается с требованиями общества и не определяет 

потребности покупателей в отличии от японской модели управления. В Европе и в Америке 

манипуляция потребителей происходит при помощи рекламы. 

Эти методы начали использоваться в Японии, но с отличительным характером, чем на За-

паде. Исследования показали, что сотрудники ответственно, а работа изучает многие, когда мы 

приезжаем в Японию и Соединенные Штаты. Япония имеет более тесное отношение к люди, а 

не деньги или прибыль. Японские лидеры считают, что они находятся в кризисе, но они явля-

ются лучшим примером ориентации и успеха руководства. Большинство авторов заявили, что 

то же самое, что Япония в дополнение к Америке ближе к людям, чем к деньгам. Они поддер-

живают сотрудников до 60 лет, а сотрудники выполняют свои обязанности с большой мотива-

цией и успех. В дополнение к американцам, что, как он заметил, они видят свои обязанности с 

гнев и ненависть, поэтому, очевидно, большую часть времени они не увенчались успехом, и 

они меняют рабочих мест для получения более высоких зарплат или более высоких должно-

стей. «Точно так же, если японский сотрудник увидит мяч упадет где-то вдоль линии, он или 

она предпримет действия, чтобы заполнить пространство - даже если это пространство не явля-

ется технически его или ее ответственностью внутри компании »[9, с.12-17]. 

Приведѐм в пример фирму «Sony». Преимущество отдаѐтся созданию нового изделия, и это 
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должно быть интересно покупателю. В таком подходе потребитель -ведомый, а фирма Sony-

ведущий. В мировой практике главное место в усовершенствовании фирм занимает правильно 

составленный план действия. И в этом японцам принадлежит лидирующая позиция. Японцы 

лучше всех остальных исследуют и внедряют различные пути прогресса и с большими успеха-

ми это умение применяется на практике. По сравнению с американской фирмой японцы делают 

все с взгляд на долгосрочные результаты. Например, если бы японцы рынок на один миллион 

тонн продукта, они построят завод с пропускной способностью в четыре миллиона тонн. Тогда 

они потеряли бы деньги до тех пор, пока они попали в точку безубыточности, но в итоге она 

окупается. 

План действия трудолюбивых японцы составляют на год, два вперед. Это нужно для избе-

жания непредсказуемых обстоятельств в будущее и уменьшении издержек для проблем. 

Например, фирма «Omron electronic» внедрила ―модель предсказания технологий будущего‖. 

Эта модель определяет нужды потребителей в далеком будущем. С помощью его данная 

фирма создает товары, которые заранее интересны для покупателей. 

Анализируя японский менеджмент нельзя не подчеркнуть тот факт, что любое предприятие 

приветствуется открытость (публичность) данных. Каждому работнику разрешается ознако-

мить с дальнейшими проектами фирмы, установленными задачами на будущее. В фирмах есть 

определение стенды или буклеты. В них отображаются цели или планы дальнейшего развития 

предприятия. Вышеперечисленное создает фундамент для благоприятных отношений в рабо-

чем коллективе, также усилят взаимоотношения между коллегами. Япония - это страна древ-

них обычаев. Это так и есть. Было представлено много примеров исследований стилей амери-

канского японского менеджмента через разные периоды времени, и я считаю, что они являются 

золотым достижением для истории, поскольку они информируют и просвещают прогресс. 

Кроме того, «Американская стартап-компания, которая использовал свой полупроводниковый 

альянс с японским партнером для создания сильного рынка положение на рабочих станциях и 

японский производитель, который использует альянсы с U.S. стартапы как ключевая часть об-

щей стратегии диверсификации »[10,  с.91]. 

В корпоративной культуре основной частью является исполнение утренних и обеденных 

зарядок. В японской системе управления присущи свои минусы, как и другим системам управ-

ления. Самым большим недостатком является то -что профессиональные работники нейтраль-

но относятся к перераспределению работников. То есть молодой, энергичный работник может 

выполнить кроме своих обязанностей обязанности сборщика и уборщика. Это не свойственно 

западным фирмам. Все связано с культурой, и это кажется невозможным для чтобы найти спо-

соб передачи их стилей управления. Современная точка зрения, рекомендуем, чтобы японские 

стили менеджмента нуждались в радикальной реформе. «Если вы лидер отличная компания, 

что это говорит вам? Вы угрожаете фирме, придерживаясь исторический путь, который привел 

к величию компании, или вы угрожаете будущее путем разработки нового и рискованного пути 

»[4, с.127]. 

Японские менеджеры стремятся к тому, чтобы процессы работы приносили удовлетворе-

ние как работникам, так и производителям. Поэтому были укорочены рабочие часы, а отпуск 

сократился на 7-8 дней, что меньше чем в других странах. Японские фирмы переняли у евро-

пейских фирм систему ―свободного графика‖. Американские менеджеры были воспитаны, что-

бы быть зависимыми от своего лидера. 

Многие японские руководители американских дочерних компаний приравнивают consen 

суса с отменой их личной ответственности за формальности, и поэтому обе стороны сбиты с 

толку. Руководство практика ожидается и поддерживается американскими подчиненными, и 

это особенно сильные в малых и средних фирмах. Японские менеджеры просто слушайте обе 
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стороны аргумента и обычно заключайте молчание. Японцы не понимают, почему американцы 

не просто решать и решать сами проблемы [88, с.59]. 

«Сотрудники в Япония, как правило, известна своей лояльностью к своим местам работы и 

стремление видеть компании, в которых они работают, для успеха и процветания »[10, с.116-

122]. 

Чувство ответственности лично, и это заставляет их достичь высокого уровня успеха. 

Японский как это уже упоминалось прежде, чем кажется, что они чувствуют себя как дома 

внутри корпорации, и они пытаются компании к успеху. 

Эта модель полностью зарекомендовала себя как очень надежной в Японии. В японских 

корпорациях используется ―психотерапевтические модели‖. Япония ставит людей в первую 

очередь в свою приоритетную систему, философия который очень контрастирован в американ-

ском управлении как традиционный «нижняя линия» диктует результат процесса принятия ре-

шений. 

Это отношение людей к людям оказалось полезным в развитии сильная рабочая сила.[12, 

с.65]. 

К таковым моделям можно отнести модель «Найкан» и «Морита». Они пускают рабочим 

восстанавливаться даже вне места работы. 

В начале еще одним очень важным отличием является что японцы и американцы связаны с 

компаниями, над которыми они работают. Японский создать очень сильную, почти неруши-

мую связь, поскольку они работают для компании как организации, а не как это делает Амери-

ка. Даже контракты полагаются на доверие между японцами работодателей и работников. Это 

хороший пример, который следует предпринять Америке, чтобы преуспеть в управлении раз-

личными фирмами. Очень интересно, как компании гарантируют долгую работу в Японию, 

обеспечив их до 60 лет. К сожалению, в Штатах все работают индивидуально, а иногда даже 

продают секретную информацию за некоторые хорошие Деньги. Но даже компании в Америке 

должны создать отношение доверия между менеджеров, поскольку это крайне необходимо для 

доброй воли фирмы и, конечно, долговечно функция. «Отношения между работодателями и 

работниками являются членами семьи; из беря на себя ответственность друг за друга. Каждая 

корпорация создает свою собственную культуру для поддержки этого отношений »[11, с.241]. 

Новейший менеджмент Японии кардинально отличается от старейшей системы управле-

ния, которая была в 20 веке. Большое внимание оказал западный менеджмент[1, с.177]. 

Японские руководители поняли то, что без перемен нельзя достичь продвижения. И поэто-

му изменилась модель руководство над фирмами. Нужно сперва сформулировать основные за-

дачи предприятия-то есть выбрать характерную сферу деятельности. После того как фирма вы-

бирает данную сферу, она передает все ресурсы. 

Начинают меняться взаимоотношения к клиентам. Получение информации о вкусах и 

предпочтениях клиентов становится ценно. 

Ранговая система взаимоотношений внутри японских корпораций подвергается крупным 

модификациям. Общение базируется не на модели «канбан», а при содействии информацион-

ных сетей. Это широко применяется на Западе. Японские фирмы начали брать на работу ра-

ботников из вне. Японские профсоюзы также являются ключевым фактором того, почему 

японцы рабочие развивают такую ожесточенную лояльность компании. Система находится в 

прямом в отличие от американской профсоюзной системы. «Японские профсоюзы организова-

ны по принципу «один за другим», поощряя сильное чувство совместного участия в судьбе 

своей компании. Этот смысл подкрепляется жесткая конкуренция между отраслями для боль-

шей доли рынка» [7, с.50]. 

Западная тенденция к независимости ещѐ сильнее внедряется в «стране восходящего Солн-
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ца‖. В прошлом фирма субсидировалась из «головного банка», но сейчас каждая фирма незави-

симо руководствует своими финансами. Это оказывает существенное влияние на процесс дан-

ной фирмы. 

Начали меняться назначения руководителей. Раньше менеджер сам определял своего 

наследника, но теперь менеджером может стать любой. 

Чтобы стать топ-менеджером надо иметь следующие черты: высокую степень знаний и 

навыков, обаяния и т.д. За такую должность менеджера, стоит конкурировать. Раньше в 20 веке 

женщина не могла быть выбрана на должность менеджера, но сегодня это отнюдь не удиви-

тельно. в последнее время программы по принятию решений по азартным надлежащие функ-

ции компаний и фирм. По словам Бернхауэрова, им приходится очень известные системы, ко-

торые кажутся очень полезными и успешными, «Ringi» и «Nemawashi», структур. «Через эти 

две системы решения принимаются более тщательно и точки зрения. Поэтому результаты, ве-

роятно, лучше и успешнее».Я считаю, что каждый стиль управления имеет свою силу и слабые 

стороны. Принимая Японию, это может быть очень успешный и драгоценный пример для аме-

риканцев, но все же у него есть некоторые моменты, отсутствующие. Даже хотя их решения 

являются спокойными, потому что они приняты и тщательно выполнены  он все еще медлен-

нее, чем процесс американец, который сделал несколько быстрых успешных решений. 

Иногда время особенно важно для торгового рынка. Даже для проектов время имеет значе-

ние как возможно, предложения и выгоды лучше в определенный период времени. Кроме того, 

японский ценности и убеждения приводят их к успешному процессу принятия решений, по-

скольку они связывают их успех их традиции, религии и социальной осведомленности для эм-

патии, гибкости, социальной ответственности и культурного общения. Предложения по реше-

ниям через «Ringi» и Системы «Nemawashi» во-первых сообщаются со всеми сотрудниками и 

несовершеннолетними уровень управления. 

За счет энергичной деятельности, новый управляющий смог предотвратить фирму от де-

фолта. Из-за этого он начал применять новейшие способы руководства. 

Вместо метода уменьшения рабочих часов. К. Гон уменьшил персонал, ликвидировав мно-

го филиалов, которые не были прибыльними.Этот метод хоть и не набрал популярности, но 

спустя время стал очень необходимым. Начала видоизменяться и сама процедура создания ав-

томашин. Когда собирали работники одинаковые автомашины, использовали однотипные ча-

сти. Это помогло уменьшить вдвое затраты. Из-за этого К. Гону присудили имя «укротитель 

издержек‖. Это сильно помогло фирме Nissan. На сегодняшний день союз Nissan и Renaut 

очень популярен-данные корпорации в пятерке наилучших создателей автомашин. 

К. Гон снял с производства менее популярные машины Nissan-после этого усилились про-

дажи. Но благополучный менеджер не останавливался на этом и продолжал искать пути усо-

вершенствования фирмы. Большое внимание он уделял союзу с американской корпорацией 

Chrysler. Пришли к выводу и в 2010 году выпустили японский Chrysler - эта модель была сред-

них размеров. Американские работники в свою очередь будут создавать пикапы для японцев. 

Но К. Гон отмечает что это не означает объединение двух фирм, так как ничего хорошего это 

не даст. Такое снижение может испортить обычаи и ценности. 

Причина удачного выхода из дефолта компании Nissan в том, что К. Гон обладает личной 

политикой процесса. Среди многообещающих стран для продажи продукции Nissan можно вы-

делить Китай, Бразилию, Индию и Россию. 

В этих странах объѐм машин на 1000 людей в пределе от 50 до 250. 

Для любого рынка производят свой тип машин. К примеру машину Logan хотели постав-

лять только в такую страну как в Индию. Но затем стало понятно, что есть спрос и в восточной 

Европе. Например, модель Nissan   Versa не была интересна в США из-за маленьких размеров. 
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Но со временем стала самой востребованной моделью в  США. Навыки руководства К. Гона 

также в том, что он видит будущие нужды клиентов и планирует создать и выпустит новые мо-

дели в 2012 году. 

За счѐт столько летней активности К. Гон популярен не только в США и Японии, но и по 

всему миру.В Японии он считается героем и получил премию из руки лично императора. 

Можно сделать вывод что, нынешнему японскому стилю управления характерны как об-

щепринятые, так и инновационные свойства. Эти свойства дали возможность японской эконо-

мике интегрироваться, а глобальную экономику развития и кооперации. Хорошо известно, что 

«Америка управляет миром», и в этом случае это считал, что, хотя у Японии сильный стиль 

управления, Соединенные Штаты также сильные компании, которые приносят хорошую эко-

номику, которая ведет к успешным политическим, социальным, культурные выгоды. «Инстру-

мент для измерения методов управления в рамках оперативного управления, мониторинг, цели 

и управление людьми. Мы оценили каждое измерение по диапазону практики для создания 

общей оценки управления, опроса более 10 000 фирм в 20 стран »[3, с.1-53]. 

Японская модель управления сегодня становится очень популярной благодаря резким 

скачкам в экономике Японии, а также специальным отношением к проблемам руководства 

фирм и человеческим ресурсам. Сравнивая американскую и японскую систему управления 

можно показать следующие различности. 

Для японской системы характерно обратное-высокий уровень подготовки и сильное огра-

ничения. Сущность японской модели менеджмента заключается в том, что она смогла гармо-

нично сочетать особенности американской системы бизнес-управления и своих национальных 

традиций. Такое соединение стало возможным в результате исторических процессов: война, 

разруха, американская оккупация и, в результате, борьба с нищетой [18]. 

Японским корпорациям свойственно неимение сервиса наблюдения и перераспределения. 

Чтобы стать топ-менеджером надо иметь следующие черты: высокую степень знаний и навы-

ков, обаяния и т.д. За такую должность менеджера, стоит конкурировать. Раньше в 20 веке 

женщина не могла быть выбрана на должность менеджера, но сегодня это отнюдь не удиви-

тельно. 

По мере того, как бизнес-среда претерпевает быстрые изменения, бесчисленные политики 

японского руководства устарели, теряя свою конкурентоспособность, и наступило время для 

того, чтобы превратить вашу спину в перемены и упрямо цепляться за то, что принесло вам 

успех в прошлом. С другой стороны, постоянное преследование ничего, кроме изменения и по-

глощения историй успеха других компаний для использования по своему усмотрению, приве-

дет к столкновению с характером вашей компании и сильной стороной и приведет к сбою в ра-

боте вашей компании [17]. 

Японским работникам важны долгосрочные отношения с корпорацией. Американские ра-

ботники не более подвижны и изменяют рабочее место довольно часто. Аппарат по управле-

нию в японских фирмах дважды меньше чем в США.С этим связана большая продуктивность в 

американских компаниях. Японские компании решают вопрос на уровне союза работников, в 

отличие от американских компаний, которые основываются на руководителях. 

Если сравнивать различные системы управления можно придти к заключению, что любая 

из них нацеливается на государственный уклон работников. 

Япония переняла некоторые мысли американской системы управления и перестроила под 

свой лад и под свои интересы. 
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В статье рассматривается безработица, которая является одной из актуальных проблем 

современной эпохи. Целью данной статьи является изучение текущего состояния безработицы 

в Азербайджанской Республике и политики занятности, осуществляемой в стране. 
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF UNEMPLOYMENT 

IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

The article deals with unemployment, which is one of the urgent problems of the modern era. The 

purpose of this article is to study the current state of unemployment in the Republic of Azerbaijan and 

the policy of amusement implemented in the country. 

Keywords: employment, employment policy, unemployment, gross domestic product, active popula-

tion, statistics, unemployed. 

 

ĠĢsizlik, ictimaiyyətin hər bir fərdinə öz təsirini göstərən sosial-iqtisadi bir fenomendir. 

ĠĢsizlik həm sosial, həm iqtisadi problemdir. O, sosial problem olaraq, həyat tərzini, yaĢayıĢ 

imkanlarını çətinləĢdirir, iqtisadi problem kimi isə maddi resursların artıq məsrəfinə gətirib çıxarır, 

insanların maddi rifahının aĢağı düĢməsi ilə nəticələnir. 

SSRĠ süqut etdikdən sonra ittifaq respublikalar arasında mövcud təsərrüfat əlaqələri itdi, bazarlarda 

defisit baĢ aldı, xarici bazarlara çıxıĢ imkansız oldu. Bunların nəticəsində iri sənaye müəssisələri, fabrik 

və zavodlar, kolxoz və sovxozlar öz fəaliyyətini dayandırdı. YaranmıĢ vəziyyətdə kütləvi iĢsizlik 
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problemi isə xüsusi yer tuturdu. Nəticədə ölkənin xüsusən gənc əhalisi iĢ axtarıĢında ölkəni tərk etməyə 

məcbur qaldı və Rusiya və digər ölkələrə üz tutdu. Bu vəziyyətdə çıxıĢ yolu olaraq 2000-ci ildən etibarən 

ölkədə həyata keçirilməyə baĢlayan sosial yönümlü dövlət proqramları iĢlənib hazırlanmağa baĢladı, 

iĢsizlik probleminin həlli yönümündə ciddi və təxirəsalınmaz iĢlər görüldü. Nəticədə Azərbaycanda 

iĢsizlik probleminin həlli və əhalinin müvafiq iĢlə təmin olunması mümkün oldu. Ġcra edilən tədbirlər 

Azərbaycanda iĢsizlik səviyyəni 90-cı illər ilə müqayisədə dörd dəfə aĢağı saldı, yəni iyirmi faizdən beĢ 

faizə endirdi. Ölkədə xeyli iĢ yeri açıldı və əhalinin çox hissəsi iĢlə təmin olundu [4, səh. 9]. 

Azərbaycan Respublikasında on dörd illik dövr ərzində, yəni 2003-2017-ci illər ərzində əldə olunan 

statistik göstəricilərə əsasən 1900000 yeni iĢ yeri açılmıĢ, onların ¾, yəni 1400000 iĢ yeri daimi olan iĢ 

yerləridir [6]. Eyni dövrdə əhali sayının təxmini olaraq 1500000 nəfər artmasını nəzərə alsaq, əmək 

bazarında yeni iĢ yerlərinin yaradılması mütləq olacağı aydın məsələ idi. 

Yeni açılan iĢ yerlərinin yetmiĢ faizdən çoxu ölkənin müxtəlif rayonlarında, təxminən yetmiĢ altı 

faizi özəl sektorda yaradılmıĢdır. 2018-ci ilin 1 fevral tarixinə olan məlumata əsasən Azərbaycanda 

iqtisadi fəal əhali 5074000 nəfərə çatıb. Bunlardan doxsan altı faizi, yəni 4882000 nəfər müxtəlif peĢə 

fəaliyyəti ilə məĢğul insalardır. 2018-ci ilin əvvəlində Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 

Komitəsinin yaydığı məlumata əsasən iqtisadi fəal əhalinin 1521300 nəfəri muzdlu iĢçilərdir. Onların 

880100 nəfəri dövlət müəssisə və təĢkilatlarında, 641200 nəfəri özəl sektorda fəaliyyət göstərir. 204000 

nəfər iĢsiz kimi rəsmi qeydiyyata alınmıĢdır. Son illər ərzində iqtisadi fəal əhalinin sayı da artıb. 

Məlumat DSK tərəfindən verilən son hesabatlarda öz əksini tapmıĢdır. 

 

Cədvəl 1. Azərbaycanda məĢğul və iĢsiz əhalinin illər üzrə sayı və struktur bölgüsü 

Əmək bazarının əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri 

 

 2003 2005 2010 2013 2017 

Ġqtisadi fəal əhalinin sayə – min 

nəfər 
4373,5 4380,1 4587,4 4757,8 5073,8 

MəĢğul əhalinin sayı – min nəfər 3972,6 4062,3 4329,1 4521,2 4822,1 

o cümlədən mülkiyyət növləri 

üzrə: 
 

dövlət 1180,0 1229,8 1142,7 1169,4 1158,4 

qeyri-dövlət 2792,6 2832,5 3186,4 3351,8 3663,7 

ĠĢsiz əhalinin sayı, min nəfər 400,9 317,8 258,3 236,6 251,7 

MəĢğulluq xidməti orqanlarında 

rəsmi iĢsiz statusu verilmiĢ 

Ģəxslər, nəfər 

54365 56343 38996 362006 38481 

onlardan iĢsizliyə görə müavinət 

alanlar 
3111 2087 87 636 6974 

Ġqtisadiyyatda məĢğul olan 

qadınları sayı – min nəfər 
1905,9 1957,6 2101,7 2183,7 2319,3 

Ġqtisadiyyatda muzdla 

iĢləyənlərin sayı – min nəfər 
1226,6 1297,1 1382,9 1514,0 1525,0 

Muzdla çalıĢan iĢçilərin orta 

aylıq əməkhaqqı – manat 
77,4 123,6 331,5 425,1 528,5 

 

Mənbə: [8] 
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Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda yeni iĢ yerlərinin, müəssisə və təĢkilatların, xidmət və iaĢə 

obyektlərinin açılması ölkə rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən sosial və iqtisadi islahatların 

nəticəsidir. 

Ġstehsal sahəsində çalıĢan insanların sayı getdikcə artır. Ölkə baĢçısının uğurla həyata keçirdiyi 

iqtisadi islahatlar nəticəsində 2018-ci ilin 1 yanvar tarixinə olan məlumata görə iqtisadiyyatın 

müxtəlif sahələrində çalıĢan insanların 1521300 nəfəri muzdla fəaliyyət göstərib. Bunlardan 

57,85%, yəni 880100 nəfər dövlət, qalan 42,15%, yəni 641200 nəfər isə özəl müəssisələrdə fəaliyyət 

göstərib. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin AZƏRTAC xəbər agentliyinə verdiyi 

rəsmi məlumata əsasən, ölkədə muzdla çalıĢanların 21,9% - təhsil, 19,2% - təmir, 13,2% - sənaye, 

8,6% - səhiyyə və sosial xidmət, 7,2% - müdafia və sosial təminat, 6% - tikinti, 4,7% - nəqliyyat və 

anbar təsərrüfatı, 3,4% - peĢə, elmi və texniki fəaliyyət, 3,2% - kənd və meĢə təsərrüfatı, balıqçılıq, 

1,6% - maliyyə, sığorta, 11% - digər sektorlarda çalıĢan insanlar təĢkil edib [7]. 

 

Cədvəl 2. Azərbaycanda məĢğul olanların iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə bölgüsü (min 

nəfərlə) 

 

Ġqtisadi fəaliyyət üzrə 2005 2010 2013 2016 

Bütün iqtisadi sahələr üzrə (cəmi) 4062,3 4329,1 4521,2 4759,9 

Kənd və meĢə təsərrüfatı, balıq sənayesində 

çalıĢanlar 
1573,6 1655,01 1677,4 17729,6 

Mədən çıxarmada çalıĢanlar 42,3 41,5 42,3 38,1 

Emal sənayesində çalıĢanlar 198,4 208,9 224,1 242,2 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı 

bölgüsü və təchizində çalıĢanlar 
27,9 30,6 32,3 27,3 

Su təchizi, tullantıların təmizliyi və emalı 

sahəsində çalıĢanlar 
23,9 25,2 25,7 30,6 

Tikinti sektorunda çalıĢanlar 211,9 287,5 325,5 343,8 

Ticarət və nəqliyyat təmirində çalıĢanlar 634,8 626,7 664,01 699,6 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatında çalıĢanlar 174,6 179,1 183,8 198,4 

Turizm və ictimai iaĢə sektorunda çalıĢanlar 25,1 46,9 49,2 68,4 

Ġnformasiya və rabitə sahəsində çalıĢanlar 32,3 55,8 58,1 61,2 

Maliyyə və sığorta sahəsində çalıĢanlar 18,1 24,4 30,6 27,1 

DaĢınmaz əmlak sahəsində çalıĢanlar 82,1 69,6 79,4 88,01 

PeĢə, elmi və texniki fəaliyyət sahələrində 

çalıĢanlar 
43,4 45,6 56,3 68,4 

Ġnzibati və yardımçı xidmətlər göstərənlərin 

sayı 
38,7 46,5 52,4 57,1 

Dövlət idarəetməsi, müdafiə və sosial təminat 

sahəsində çalıĢanlar 
256,6 279,1 282,3 285,4 

Təhsil sektorunda çalıĢanlar 345.1 349,8 366,2 374,8 

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlər 

göstərilməsi sahəsində çalıĢanlar 
188.8 170,3 171,8 185,6 

Ġstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində 

çalıĢanlar 
52,4 59,6 61,8 77,4 

Digər sahələrdə fəaliyyət göstərənlər 92,3 127,01 138,01 156,9 
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Mənbə: [8] 

 

Onu da vurğulumaq gərəkdir ki, əhalinin məĢğulluğunun təmin olunmasında son on-on beĢ iĢdə 

həyata keçirilən inkiĢafyönümlü dövlət proqramlarının böyük və əvəzsiz rolu olmuĢdur. 

Prezident Ġlham Əliyevin rəhbərliyi altında həm rayon və bölgələrin inkiĢafı, həm qeyri-neft 

sektorunun inkiĢaf etdirilməsi, istehsal sahələrində fəaliyyət istiqamətlərinin geniĢləndirilməsi və bu 

sahələrdə çalıĢan Ģəxslərin maddi təminatının və sosial rifahının yaxĢılaĢdırılması sahəsində görülən 

iĢlər, həyata keçirilən dövlət proqramları iĢsizlik səviyyəsinin azaldılması, məĢğulluğun artırılması 

baxımından mühim rol oynayır. 

Sözügedən dövlət proqramlarının icrası ilə qeyri-neft sektoru sürətlə inkiĢaf etməyə baĢladı. 

Nəinki Bakıda, həmçinin müxtəlif bölgələrdə də çox sayda yeni iĢ yerləri açılmıĢ, əhali iĢlə təmin 

olunmuĢdur. 

Apardığımız təhlil onu sübut edir ki, məĢğulluq ilə bağlı Dövlət Proqramının icrası məĢğulluq 

sahəsində mühim iĢlərin görülməsinə Ģərait yaratmıĢdır və nəticədə: 

1. ĠĢ adamlarının fəaliyyətinin səmərəliliyi artmıĢ, xırda və orta sahibkarların inkiĢafı 

dəstəklənmiĢ, həmçinin, vətəndaĢların fərdi məĢğulluğuna münbit Ģərait yaradılmıĢdır. 

2. Müxtəlif sahələri əhatə edən yeni iĢ yerlərinin açılıĢına baĢlanılmıĢ; 

3. ĠĢsiz əhalinin yaĢayıĢı təmin edilmiĢ, gizli və qanunsuz əmək fəaliyyəti ilə məĢğul olan və 

vergilərdən yayınmaqla kölgə iqtisadiyyatının yaranmasına Ģərait yaradan Ģəxslərin qeydiyyata 

alınması sürətlənmiĢdir. 

4. ĠĢəgötürənlərin tələbatına uyğun iĢçilərin hazırlanması və kadr potensialının 

geniĢləndirilməsi üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görülmüĢ, monitorinqlər keçirilmiĢdir [1, səh. 4]. 

Ölkə baĢçısının yürütdüyü sosial-iqtisadi siyasətin, ―MəĢğulluq strategiyası‖-nın həyata 

keçirilməsində əvəzolunmaz rolu olmuĢdur. Məhz bu siyasətin nəticəsində 1900000 yeni iĢ yeri 

yaradılmıĢ və əhalinin məĢğulluğunun, eləcə də gəlirlərinin artmasına gətirib çıxarmıĢdır. 

Yürüdülən uğurlu siyasət nəticəsində əhalinin iĢlə təmin edilməsi prosesində özəl sektorun payı 

artmıĢdır. Belə ki, ki keçən əsrin sonlarında məĢğul əhalinin təxminən qırx faizi dövlət sektorunda 

çalıĢsa da, bu göstərici 2003-cü ildə 33,2%,  2005-ci ildə - 30,3%, 2013-cü ildə - 26%, 2016-cı ildə 

isə 24,5%-ə qədər azalıb. Apardığımız daha dəqiq hesablamalar nəticəsində məlum olur ki, 90-cı 

illər ilə müqayisədə özəl sektorda çalıĢan insanların sayı təxminən 1,5 dəfə artıb. 

Ġlham Əliyev Prezident seçiləndən sonra apardığı siyasət və islahatlar özəl sektorun inkiĢafına 

təkan verib. Nəticədə 2003-2017-ci illər ərzində məĢğul əhali arasında özəl sektorda çalıĢanların 

sayı təxminən 800000 nəfər və ya 28,5% artmıĢdır. Bu artımın bir səbəbi də aqrar sektorun 

inkiĢafıdır. Belə ki, aqrar sektorun inkiĢafı nəticəsində kənd sakinləri arasında məĢğulluq artmıĢ, 

qazancları isı 5,8 dəfə çoxalmıĢdır [5]. 

 

Cədvəl 3. Azərbaycanda iĢləyənlərin mülkiyyət növləri üzrə bölünməsi: 

 

 2003 2005 2010 2013 2016 

Ġqtisadi sahələr üzrə məĢğul əhali 

(min nəfərlə) 
3613.01 4062.3 4329.1 4521.2 4759.9 

Onlardan mülkiyyət növlərinə görə: 

Dövlət sektoru (min nəfərlə) 2027.21 1229.8 1142.7 1169.4 1171.4 

Özəl sektor (min nəfərlə) 2832.5 2832.5 3186.4 3351.4 3588.5 

Bütün iqtisadi sahələr üzrə 

məĢğul olanlar, %-lə 
100 100 100 100 100 
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Onlardan mülkiyyət növlərinə görə: 

Dövlət sektoru (min nəfərlə) 57 30.3 26.4 25.9 24.6 

Özəl sektor (min nəfərlə) 43 69.7 73.6 74.1 75.4 

 

Mənbə: [8] 

Xidmət sahələri özəl sektorun inkiĢafı və orada məĢğulluğun artmasında əvəzolunmaz rol 

oynayıb. 2018-ci ilin əvvəlinə olan məlumata görə, Ģirkət və digər özəl qurumlarda muzlu iĢçilərin 

22,7% məhsul istehsalı sahələrində fəaliyyət göstərib. Sözügedən dövrdə xidmət sahəsində 

çalıĢanların bölgüsü yuxarıda qeyd olunduğundan, təkrar olaraq qeyd etmirik. 

Özəl sektoruda məĢğulluğun artması əmək bazarında rəqabət yaradır. Hal-hazırda, ölkədə yeni 

iqtisadi münasibətlərin yaranması, infrastrukturun formalaĢması, xidmət sektorunda, həmçinin 

ticarət, maliyyə, səhiyyə, sığorta və digər sahələrdə vətəndaĢların alternativ iĢlə məĢğul olması üçün 

Ģərait yaradılmıĢdır. 

Nəticədə iqtisadi cəhətdən fəal əhali arasında dövlət sektorunda muzdla çalıĢanların sayı azalır, 

müxtəlif sahələrdə sərbəst əmək fəaliyyəti ilə məĢğul iĢçilərin sayı getdikcə artır. 

Xarici ölkələrlə yanaĢı Azərbaycanda da məĢğul əhali arasında ikili məĢğulluğun artması 

müĢahidə olunmaqdadır. Bu isə öz növbəsində əhalinin daha çox gəlir əldə etməsi və həyat 

Ģəraitinin yüksəlməsinə zəmin yaradır. Elə bu səbəbdən, yəni əhalinin sosial-iqtisadi rifahını 

yüksəltmək məqsədi ilə dövlət sektorunda çalıĢan insanlar eyni zamanda da özəl sektorda, əsasən də 

xidmət sahəsində fəaliyyət göstərməkdədir. Bunun nəticəsində son dövrdə əmək ehtiyyatları 

tərkibində məĢğul əhalinin sayı ildən ilə artmaqdadır. Müasir dövrdən fərqli olaraq, müstəqilliyin ilk 

illərində əmək ehtiyyatlarının tərkibində məĢğul əhalinin sayı təxminən doxsan beĢ faizdən altmıĢ-

yetmiĢ faizədək enmiĢdir. Bu səbəbdən, əhalinin müəyyən hissəsi, xüsusən də gənclər Rusiyaya 

getmək məcburiyyətində qalmıĢdır. Ġcra edilən proqramların nəticəsində məĢğul əhali ilə əmək 

ehtiyyatları arasında kəmiyyət fərqi azalmıĢdır [3, səh. 49]. 

Əmək ehtiyyarlarının tərkibində məĢğul əhali sayının artmasında ―Azərbaycan Respublikasının 

MəĢğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı‖-nın 

həyata keçirilməsinin əvəzolunmaz rolu olmuĢdur. Proqramda aĢağıda qeyd edilən tədbirlər öz 

əksini tapmıĢdır: 

- ĠĢçi qüvvəsi ilə iĢ yerləri arasında tarazlığın qurulması; 

- ĠĢ axtaran Ģəxslərin daha tez uyğun iĢ tapa bilmələrini təmin edə biləcək axtarıĢ-informasiya 

sisteminin yaradılması; 

- PeĢə-ixtisas hazırlığında müasir metodlardan istifadə edərək, müasir tələblərə uyğun kadr 

potensialının hazırlanması; 

- Neft gəlirlərinin müəyyən hissəsinin insan kapitalına yönəldilməsi; 

- Sahibkarlara kömək, biznes kreditlərinin verilməsi Ģərtlərinin yüngülləĢdirilməsi, 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə qoyulan investiyaların artırılması, vergi siyasəti yolu ilə 

məĢğulluğun tam təmininə nail olmaq və s. [2]. 

Azərbaycanda gənclərin məĢğulluğunun təmin olunması da əsas problemlərdəndir. Dövlət 

Statistika Kömitəsinin son məlumatlarına görə ölkə əhalisinin 28,1% gəncdir. Bu rəqəmi dünya 

ölkələri ilə müqayisə etdikdə görürük ki, ölkədə vəziyyət yaxĢıdı. 

Belə ki, ötən ilin məlumatları əsasında apardığımız hesablamalar nəticəsində Azərbaycanda 15-

29 yaĢ arası olan gənclərin sayının 2574000 nəfərə çatıdığı məlum olur. Yəni, ölkədə ötən il 

təxminən 6300000 əmək ehtiyyatı olub və əmək ehtiyyatının qırx faizdən çoxunu gənclər təĢkil edib. 

Elə buna görə də, dövlətin qarĢısında duran prioritet vəzifələrdən biri də mövcud iĢ yerlərini 

qorumaq Ģərti ilə yeni iĢ yerləri açaraq, gənclərin məĢğulluğunu təmin etmək və həyat Ģəraitini 

yüksəltməkdir. 
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Cədvəl 4. Azərbaycanda iĢləyənlərin mülkiyyət növləri üzrə bölünməsi: 

 

Ġllər Cəmi 

Əmək qabiliyyətli 

yaĢda əmək 

ehtiyyatlarınn 

sayı 

Ġqtisadi sahələr üzrə 

məĢğul olan əmək 

qabiliyyəti yaĢından 

yuxarı olanların sayı 

Ġqtisadi sahələr 

üzrə məĢğul 

yeniyetmələrin 

sayı 

1990 4025,8 4021,7 3703,4 - 

2000 4685,8 4530,8 3855,4 12,2 

2005 5421,3 5304,3 4062,3 13,5 

2010 6015,0 6198,7 4671,6 6,2 

2016 6350,4 6207,01 4759,9 - 

Mənbə: [8] 

Ötən ilin statistik göstəricilərini təhlil etdikdə görürük ki, əhalinin ümumi iĢsizliyi ilə (5%) 

müqayisədə 15-29 yaĢ arası olan gənclər arasında müĢahidə olunan iĢsizlik (9,4%) təxminən iki dəfə 

çoxdur. Bu isə o deməkdir ki, gənclər arasında iĢsizlik problemi digər yaĢ kateqoriyaları ilə 

müqayisədə daha ciddidir. 

Bununla bağlı, ölkə Prezidenti Ġlham Əliyevin göstəriĢi ilə MəĢğulluq Strategiyasını həyata 

keçirmək məqsədi ilə yeni dövlət proqramları iĢlənib hazırlanmaqdadır. Bu Proqramın baĢlıca 

məqsədi əhali, xüsusən də gənclər arasında iĢsizliyin azaldırmasıdır. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ ƏHALĠSĠNĠN SAYI VƏ BANK 

DEPOZĠTLƏRĠNĠN EKONOMETRĠK TƏHLĠLĠ 

Məqalədə 10 illik statistik göstəricilərə əsasən Azərbaycan Respublikasının əhali sayı ilə, bank 

depozitləri arasında asılılığın ekonometrik modeli qurulmuşdur. Modelin identifikasiyasi və hər bir 

parametr üzrə əhəmiyyətliliyinin yoxlanılmasi, adekvatliğin müəyyən olunmasi üçün müvafiq 

statistik üsullar tətbiq olunmuşdur. 
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ЕКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ 

БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Согласно статье, на основе 10-летних статистических данных была создана экономет-

рическая модель зависимости от банковских депозитов с населением Азербайджанской Рес-

публики. Проведены все необходимые статистические процедуры, требуемые для иденти-

фикации и оценки параметров модели и проверки ее адекватности и точности. 

Ключевые слова: линейная множественная регрессия, корреляционный анализ, t-кри-

терий стьюдента , критерий фишера, коэффициент детерминации, гетероскедастичность, 

стасионарность 
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THE ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE POPULATION OF AZERBAIJAN 

REPUBLIC AND BANK DEPOSITES 

According to the article, based on the 10-year statistical data, an econometric model of 

dependence on bank deposits has been established with the population of the Republic of 

Azerbaijan. Relevant statistical methods have been applied to verify the adequacy of the model and 

the significance of each parameter. 

Key words: Multiprector regression analysis, correlation analysis, t-student criterion, f-plug 

size, determination coefficient, heteroskedasticity, stratification 

 

Dünya  iqtisadiyyatını bank sektorundan kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil Son zamanlar 

Azərbaycanın bank sektorunda baĢ verən hadisələr ölkədə bütün iqtisadi sahələrə təsir etməkdədir. 

Yəni bank sektoru kreditləĢməni məhdudlaĢdırdıqda ölkədə iqtisadi aktivlik zəifləyir, insanların 

bazara çıxıĢı çətinləĢir və nəticədə ticarət dövriyyəsi aĢağı düĢür. Bütün bu hadisələrin mərkəzində 

isə bank sektoru durur. Ona görə də bank sektorunu nəinki Azərbaycan iqtisadiyyatının, bütövlükdə 

dünya iqtisadiyyatının lokomotivi hesab etmək olar. Ölkə iqtisadiyyatının digər sahələri inkiĢaf 

etdikcə yeni tələbatlara cavab verən bank-maliyyə sektoru da inkiĢaf edib. 

Əhali ilə yanaĢı korporativ müĢtərilərin də banklardakı depozitləri yüksək dinamika ilə artır.  

2008-ci il tarixindən korporativ müĢtərilərin banklardakı depozitləri 2 mlrd. manat təĢkil edib. 

Azərbaycan Respublikasında demoqrafik proseslərdə baĢ verən dəyiĢikliklər aĢağıdakılarla 
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xarakterizə olunur. 

Azərbaycan Respublikasının əhalisinin sayı 1897-1997-ci illəri əhatə edən 100 il ərzində dünya 

əhalisinə nisbətən daha sürətlə, yəni 4,3 dəfə artaraq 1807 min nəfərdən 7847,5 min nəfərə 

gəlib çatmıĢdır. 

Azərbaycan Respublikasında 1999-cu ildə keçirilmiĢ ilk milli siyahıyaalmanın nəticələrinin ilkin 

təhlili göstərir ki, müstəqillik qazandığı son 8 il ərzində (1991 -1998-ci illərdə) ölkə əhalisinin sayı 

10,7% artaraq 7186,6 min nəfərdən 7952,5 min nəfərə, o cümlədən Ģəhər əhalisinin sayı 6,4% 

artaraq 3864,9 min nəfərdən 4112,3 min nəfərə, kənd əhalisinin sayı isə 15,6% artaraq 3321,7 min 

nəfərdən 3840,2 min nəfərə çatmıĢdır. Azərbaycan əhalisinin sayı 2018-ci ilin əvvəlindən 61160 

nəfər artaraq 2018-ci il oktyabr ayının 1-i vəziyyətinə 9 milyon 959 min 245 nəfərə çatıb. Hal-

hazırda isə 10 milyon olmuĢdur. 

Ġndi isə Azərbaycanda əhalinin sayı ilə deposit qoyuluĢlarının miqdarıni nezerden kecirek ve  

ekonometrik təhlilinə verek. 

Depozit fiziki və hüquqi Ģəxslərin bankda saxlanılan pul vəsaitləridir. Bu vəsaitlər əmanətçiyə 

bankla imzalanmıĢ müqavilədə əks olunan uçot faizləri formasına müəyyən gəlir qazandırır. Depozit 

həm banka, gəm də əmanətçiyə eyni anda fayda verir: əmanətçi artıq dediyimiz kimi, müəyyən 

faizlər əldə edir, bankın isə xeyri onda olur ki, o, əmanətçinin pulunu dövriyyəyə buraxa bilir. Bank 

əmanəti (depoziti) müqaviləsinin bağlanması qaydaları, əmanətlərin növləri, əmanət (depozit) 

hesabları ilə bağlı hüquqi münasibətlər Azərbaycan Respublikasının mülki məcəlləsi ilə tənzimlənir. 

Depozitdən vəsaiti çıxarmaq imkanı baxımından əmanətlərin iki növü vardır: 

1. Tələbli əmanət; 

2. Müddətli əmanət. 

 

Tələbli əmanət –müqaviləyə əsasən müĢtərinin ilk tələbi ilə əmanət məbləğinin tam və ya bir 

hissəsinin dərhal müĢtəriyə verilməsini nəzərdə tutan əmanət növüdür. Burada faiz dərəcələri 

olduqca aĢağıdır. Lakin siz istədiyiniz anda heç bir səbəb göstərmədən və yığılmıĢ faizlərdə heç bir 

itkiyə yol vermədən öz pulunuzu hesabdan götürə bilirsiniz. 

Müddətli əmanət – müqaviləyə əsasən əvvəlcədən müəyyən edilmiĢ müddətə gəlirlərin əldə 

edilməsi məqsədi ilə yerləĢmiĢ əmanət növüdür. Əgər əmanətçi pulu danıĢılmıĢ müddətdən əvvəl 

götürmək istəyirsə  bank bu iĢdə ona əngəl olan deyil, amma bu zaman hesablanmıĢ faizlər ləğv 

oluna bilər. Müddətli əmanətlərdə faiz dərəcələri daha yüksək olur. 

Bank əmanətinin məbləğinə faizlərin hesablanması  -bu məbləğin banka daxil olduğu günün 

ertəsi günündən məbləğin əmanətçiyə qaytarılmasından və ya baĢqa əsaslarla əmanətçinin 

hesabından silinməsindən əvvəlki günədək hesablanır. Əmanətlər üzrə faizlərin hesablanması iki 

metod ilə həyata keçirilir: sadə metod və kapitallaĢma metodu. 

Sadə metod –Əmanətin faktiki qalığına gündəlik əsasla faizlər hesablanmasının ənənəvi 

metodudur. 

KapitallaĢma metodu -əmanətin faktiki qalığına gündəlik əsasla faizlər hesablanır və 

müqavilədə müəyyən edilmiĢ müddətlərdə hesablanmıĢ faizlər əmanətin məbləğini artırır. 

Əmanətlər üzrə faizlərin ödənilməsi üç formada həyata keçirilə bilər: qabaqcadan, periodik 

(aylıq, rüblük), müddətin sonunda. 

Əmanət üzrə faizlərin ödənməsi qabaqcadan, yəni əmanət müqaviləsinin imzalanması zamanı 

həyata keçirilə bilər.  Həmçinin müĢtəri faizləri mütəmadi olaraq ay və ya rüblər üzrə götürə 

bilər.  Əksər hallarda isə  -faizlər müddətin sonunda müqavilə bitdikdən sonra ödənilir. 

EView proqram paketinin alətləri ilə dediklerimizi  nəzəre  alsaq bu elaqeni gormüĢ olariq . 
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Dependent Variable: DEPOZIT   

Method: Least Squares   

Date: 04/14/19   Time: 23:06   

Sample: 2008 2018   

Included observations: 11   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     EHALI_SAYI 289.5163 34.13373 8.481823 0.0000 

C -2585662. 319498.1 -8.092886 0.0000 

     
     R-squared 0.888808 Mean dependent var 122273.3 

Adjusted R-squared 0.876454 S.D. dependent var 115554.3 

S.E. of regression 40616.37 Akaike info criterion 24.22470 

Sum squared resid 1.48E+10 Schwarz criterion 24.29704 

Log likelihood -131.2358 Hannan-Quinn criter. 24.17909 

F-statistic 71.94132 Durbin-Watson stat 1.130092 

Prob(F-statistic) 0.000014    

     
      

Xətti çocfaktorlu reqressiya tənliyi aĢağıdakı Ģəkildə tapılmıĢdır: 

Y= - 2585661.91768 + 289.516273656*EHALI_SAYI 

Tənlikdəki reqressiya parametrlərinin qiymətləri onu ifadə edir ki, əhalinin sayı öz ölçü vahidi 

üzrə 1 vahid artıqda, digər faktorların qiymətləri dəyiĢməz qaldıqda, depozitlərin  həcmi  öz ölçü 

vahidi 

üzrə ortalama 289.516273656 vahid artmıĢdır. Modelin tapılmıĢ tənliyi əhəmiyyətlidir. 

Determinasiya əmsalının vahidə yaxın qiymət alması da  (            ) bunu ifadə 

edir.Determinasiya əmsalının bu qiyməti onu ifadə edir ki, asılı dəyiĢənlərin təxminən 88% 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. 

QurulmuĢ modelin əhəmiyyətliliyini yoxlamaq üçün F-FiĢer testinə nəzər salaq.Modelin 

əhəmiyyətli olması F-FiĢer testi ilə hesablanmıĢ nəticənin F-FiĢer statistikasının uyğun kritik 

qiymətindən böyük olması halı üçün doğru qəbul edilir, yəni  hesablanmıĢ> cədvəl. 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  1=m-1,  2=n-m Ģəklində müəyyən edəcəyik.Belə ki k1=2-1=1 ; k2=11-

2=9 qiymətlərini alır.Əldə etdiyimiz göstəricilərə əsasən F-FiĢer cədvəl qiyməti 10,012 

olacaqdır.Deməli modelin əhəmiyyətli olması üçün  hesablanmıĢ>3.49 bərabərsizliyi ödənilir. 

Asılı və izahedici dəyiĢənlər arasındakı asılılığın təsviri aĢağıdakı kimidir: 
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Avtokorrelyasiyanın mövcudluğunun yoxlanılması üçün ilk olaraq sıfır hipotezi 

qurulmalıdır.Avtokorrelyasiyanın mövcud olmaması haqqda H0 hipotezi Darbin-Watson 

statistikasının cədvəl qiymətinə əsasən müəyyən edilir.n=11 ümumi müĢahidələrin sayına və k=2 

dəyiĢən sayına əsasən dL = 0,66 və dU = 1,60 tapılır. 

Baxılan modeldə müĢahidə nəticələrinə əsasən modelin heteroskedastikliyi White testi vasitəsilə 

yoxlanılmıĢ və aĢağıdakı nəticələr alınmıĢdır: 

 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.213019 Prob. F(2,8) 0.8126 

Obs*R-squared 0.556183 Prob. Chi-Square(2) 0.7572 

Scaled explained SS 0.300444 Prob. Chi-Square(2) 0.8605 

     
      

     Modeldə heteroskedastiklik müĢahidə olunur.Bunu prob. dəyərinin 5%-i keçməsindən 

biləbilərik(8,1%). Heteroskedastiklik halında səhvlər korrelirovanlıq təĢkil etmirlər (asılı olmurlar), 

lakin sabit dispersiyaya da malik olmurlar.Səhvlər sabit  dispersiyaya malik olduqda 

homoskedastiklik adlanır. 

DəyiĢənlərdən formalaĢdırılmıĢ zaman sıralarında stasionarlığın mövcudluğunu yoxlamaq üçün 

EViews proqram paketinin vahid köklər üsulunun alətlərindən istifadə edərək aĢağıdakı nəticəni 

əldə edərik: 

 

Əvvəlcə əhalinin sayından formalaĢan zaman sırasının stasionar olub-olmamasını Dickey-Fuller 

testlərinə nəzərən  yoxlayaq: 
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Sabit əmsalı və trend xətli model: 

 

Null Hypothesis: D(EHALI_SAYI,2) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=1) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.008313 0.0007 

Test critical values: 1% level  -4.582648  

 5% level  -3.320969  

 10% level  -2.801384  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

    Eviews nəticələrinin interpritasiyası göstərir ki, sıranın fərqlər operatoru stasionardır. 

 

Ġndi isə depozit qoyuluĢlarından formalaĢan zaman sırasının stasionar olub-olmamasını Dickey-

Fuller testlərinə nəzərən  yoxlayaq: 

 

Sabit əmsalı və trend xətli model: 

 

 

Null Hypothesis: D(DEPOZIT,2) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=1) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.559274 0.0006 

Test critical values: 1% level  -2.886101  

 5% level  -1.995865  

 10% level  -1.599088  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Eviews nəticələrinin interpritasiyası göstərir ki, sıranın fərqlər operatu stasionardır. 

 

Nəticə: Azərbaycan Respublikasında depozit qoyuluĢlarının əhalinin sayından asılılığının 

ekonometrik modeli qurulmuĢ və əhəmiyyətliliyi yoxlanıĢmıĢdır.Alınan nəticəyə görə model 

əhəmiyyətlidir, heteroskedastik mövcuddur  və stasionar modeldir. 

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 və Microsoft Excel proqram paketinin instrumentləri ilə 

aparılmıĢdır. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI REGĠONLARINDA KĠÇĠK VƏ ORTA 

SAHĠBKARLIĞIN ĠNKĠġAFI VƏ KREDĠT SĠSTEMĠ ARASINDA ƏLAQƏLƏR 

Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin normativ əsasını 

sahibkarlıq haqqında qanunlar və digər iqtisadi idarəetmə mexanizmlərinin normativ bazasını 

sahibkarlıqda reallaşma xüsusiyyətləri kəsb edir.O cümlədən,dövlət büdcəsinin təsdiqi,vergi 

məcəlləsi,idxal və ixrac qanunları,müəssisələr haqqında,kiçik və orta sahibkarlığa kömək,kredit 

ittifaqları haqqında qanunların əsas müddəaları normativ bazanı təşkil edir.Sahibkarlığın maliyyə 

mexanizmi,onun formalaşma mənbələri və ayrı-ayrı subyektlərin rolu öz əksini tapmışdır. 

Sahibkarlığın maliyyə imkanları,onun maddi-texniki bazası, istehsal olunmuş məhsul və xidmətin 

reallaşması istiqamətlərində sahibkarlar və dövlət arasında münasibət formalarından bəhs olunur. 
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В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАНA РАЗВИТИЕ МАЛЫЙ  

И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КОНТАКТЫ МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМОЙ 

Нормативно-правовая база государственного регулирования развития малого и среднего 

предпринимательства характеризуется тем, что в предпринимательстве реализуются за-

коны о предпринимательстве и другие регуляторные инструменты предпринимательства. В 

частности, нормативные базы составляют основные положения законов об утверждении 

государственного бюджета, налогового законодательства, законов об импорте и экспорте, 

предприятиях, помощи малому и среднему бизнесу и кредитным союзам. Финансовый меха-

низм предпринимательства, его источники формирования и роль отдельных субъектов от-

ражены. Обсуждаются взаимоотношения предпринимателей и государства с точки зрения 

финансовых возможностей предпринимательства, его логистики, реализации продуктов и 

услуг. 
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The regulatory framework for the development of small and medium-sized businesses is based 

on entrepreneurship laws and other regulatory frameworks for entrepreneurship. They include state 
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budget approval, tax code, import and export laws, businesses, small and medium-sized businesses, 

The main provisions of the laws on credit unions are the normative base. The financial mechanism 

of the bank, the sources of its formation and the role of separate subjects. The relationship between 

entrepreneurs and the state in terms of financial possibilities, its material and technical basis, 

realization of products and services forms. 

Key words: tax mechanism, small and medium-sized business, preferential tax, product and 

service 

 

Azərbaycan Respublikası ərazisində iqtisadiyyatın inkiĢafına və onun idarə olunmasına təkan 

verən proseslərdən ən baĢlıcası,qeyri-neft sektorunun inkiĢafının təkmilləĢdirilməsi ilə əlaqədar 

olaraq biznes mühitində kiçik və orta müəssisələrin və kooperativlərin fəaliyyətinə geniĢ yer 

verilməsi birbaĢa olaraq mülkiyyət formalarının tətbiqi ilə bağlıdır ki,bu da öz növbəsində ölkədə 

azad sahibkarlıq fəaliyyətinin artmasına Ģərait yaradır.Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olan kiçik və 

orta müəssisələr,kooperativlər,fermer təsərrüfatları,müĢtərək və xarici investisiyalı müəssisələr və 

birjalar müstəqil respublikamızın iqtisadi sisteminin mühüm və ayrıl- maz elementi hesab 

olunurlar.Kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olan müəssisələr əsasən istehsal olunan 

məhsulun məhdudluğuna,iĢçi heyətinin müəyyən limitdə olmasına görə fərqlənən və təsərrüfat 

Ģəraitinin çevik surətdə dəyiĢməsinə,o cümlədən,keyfiyyətli məhsul isteh-salı,yeni növ çeĢidlərin 

bir-birini əvəz etməsi istiqamətində xidmət göstərən təsərrüfat vahidləridir.Azərbaycan Respublikası 

regionlarında kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢafında dövlət tərəfindən hüquqi və sosial 

təminat mexanizmi yaradılması və onların perspektiv inkiĢaf meyarlarının müəyyən olunması əsas 

istiqamətlərdəndir. 

Kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafı nəinki bazar strukturuna,həmçinin sərbəst təsərrüfat 

əlaqələrinin inkiĢafına,ölkədə iĢsizliyin və digər sosial məsələlərin aradan qaldırılmasında mühüm 

rola malikdir(1,s.89). 

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢafı ilə əlaqədar istehsal 

müəssisələrinin fəaliyyətinin stimullaĢdırılması və təkrar istehsalın səmərəli təĢkili maliyyə,kredit və 

vergi sisteminin təkmilləĢdirilməsini tələb edir.Vergi sisteminin sahibkarlığın inkiĢafına uyğun 

qurulması hər bir istehsal müəssisəsinin spesifik xüsusiyyətləri ilə,ixtisaslaĢma səviyyəsi ilə,idxal və 

ixrac prosesindəki rolu və mənfəətin formalaĢması xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.Bazar iqtisadiyyatı 

Ģəraitində istehsal fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün vergi mexanizmlərinin tətbiqi yeni yaranmıĢ 

təsərrüfat formalarının inkiĢafını stimullaĢdırır və respublika ərazisində özəlləĢdirilmiĢ müəssisələrin 

yeni təsərrüfatçılıq formalarına keçmələrinə, torpaqdan səmərəli istifadənin yaxĢılaĢdırılması ilə 

əlaqədar yeni potensial təsərrüfatların yaradılmasına və onların inkiĢafına güzəĢtli vergi 

mexanizmlərinin tətbiqinə əsaslanır.Maliyyə, kredit,pul tədavülünün və büdcə tələbatının ödənilməsi 

yollarını təmin etmək  və müĢtərək xarici investisiyalı müəssisələrin inkiĢafına təsir göstərmək 

maliyyə mexanizmlərinin kiçik və orta sahibkarlıq sahələrinə tətbiqi nəticəsində vacib olan 

gözləntilərdir.Vergi sisteminin sahibkarlıq fəaliyyəti üzərində formalaĢmağa baĢladığı ilk dövrdən 

müəssisə gəlirlərinin diferensiallaĢmasını məhdudlaĢdırmaq zərurəti ilə bağlı vergilərin tənzimləyici 

funksiyasının zəiflədilməsi ilə əlaqəli olaraq bu çatıĢmazlıqlar tədiyyə qabiliyyətli tələbin 

daralmasına,istehsal prosesinin zəifləməsinə səbəb olan xərclərin yüksəldilməsinə və həmçinin 

büdcə böhranına gətirib çıxarmıĢdır(2,s.49). 

Azad sahibkarlığa yardım fondunun vəsaitlərinin mülkiyyət formasından asılı olmayaraq kiçik 

və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin istiqamətlərinə yönəldilməsi əsas addımlardandır.Kiçik və orta 

sahibkarlığın inkiĢafında maliyyə mənbələri arasında sahibkarların Ģəxsi vəsaitləri də əsas yer 

tutur.Qərb təcürbəsindən də bizə məlumdur ki,yeni yaradılan istehsal müəssisələrinin fəaliyyəti üçün 

istifadə olunan vəsaitlərin 90 faizə qədərini Ģəxsi vəsaitlər təĢkil edir.Əgər Ģəxsi vəsaitlər istehsal 
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prosesinin təĢkilini baĢa çatdırmağa imkan verməzsə,onda sahibkarlar digər maliyyə mənbələrindən 

istifadəyə müraciət etməli olurlar. 

Respublikamızda fəaliyyətə baĢlayan kiçik və orta müəssisələrin əksəriyyətinin seçdiyi fəaliyyət 

sahəsi istehsal deyil,ticarət sahəsidir.Bununla yanaĢı kiçik və orta sahibkarlıqla məĢğul olan 

subyektlərin güzəĢtli Ģərtlərlə kredit əldə etmək imkanı minimuma enir ki,sahibkarların öz Ģəxsi 

vəsaitlərindən istehsalın təĢkilində istifadə etməsi bilavasitə məcburi xarakter daĢıyır.  Bundan baĢqa 

kiçik və orta sahibkarlığın iniĢafı ilə bağlı fəaliyyətə baĢlayan müəssisə sahiblərinin öz Ģəxsi 

əmlaklarının azlığı,onlara bank kreditlərindən istifadəni çətinləĢdirir.Bunun nəticəsində bəzən 

sahibkarların istehsal və qeyri istehsal prosesində istifadə etdiyi maliyyə mənbəyinin rəsmi 

qeydiyyatı aparıla bilmir və ölkəmizdə bu mənbədən investisiyaya yönəldilən  vəsaitlərin məbləğini 

rəsmi Ģəkildə müəyyənləĢdirmək qeyri-mümkün olur. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin sosial problemləri çərçivəsində onun inkiĢafı və idarə olunması 

mühüm rol oynayır və əhalinin iĢ yerlərinə olan tələbatının ödənilməsi və gəlirlərinin artırılması 

sahibkarlıq üçün zəmin yaradır və sahibkarlığın inkiĢafı strateji məqsəd kimi formalaĢır.Ġqtisadi 

stimullar bazasında formalaĢan istehsal münasibətləri daha çevik iqtisadi manevrlər etməklə 

resurslardan istifadənin yeni formalarını və texnologiyasını yaratmağı stimullaĢdırır.Sahibkarlıq 

fəaliyyətini tənzimləyən iqtisadi idarəetmə mexanizmlərinin səmərəli təĢkili problemi uyğun olaraq 

maliyyə,vergi,ödəmələr,bank faizi,qiymətli kağızlar bazarı,investisiya problemləri sahibkarlıq 

fəaliyyətinin Ģəraiti və nəticələri kimi formalaĢır. 

Maliyyə-kredit siyasəti,onun əsas mexanizmləri ilə sahibkarlıq göstəriciləri arasında qarĢılıqlı 

əlaqələrproblem olaraq qalır.Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrinin maliyyə imkanlarının 

formalaĢmasında gəlirlərin bölgüsü,vergi normalarının  və vergi bazasının hesablanması mövcud 

Ģəraitdə həlli zərurət doğuran məsələdir(3,s.27). 

Sahibkarlığın inkiĢafı ilə kredit sistemi arasında əlaqələrə nəzər saldıqda kredit resurslarının 

ümumi həcminə olan tələbata uyğun olaraq borc faizinin məbləği təsir edir.Kredit resurslarının 

məhdudluğu ona olan tələbatı artırır və kreditin faiz dərəcəsinin artımına səbəb olur ki,bu isə ölkədə 

kiçik sahibkarlığın kredit almaq imkanlarını zəiflədir.Kredit təĢkilatlarının süni surətdə kredit 

bazarında inhisar yaratması borc faizinin aĢağı düĢməsinin qarĢısını alır.Kredit resursları arasında 

qanunauyğunluq tələb və təklif qanunları ilə tənzimlənir.Fiskal mexanizmlər sistemindən aydın 

olduğu üzrə sahibkarlığın inkiĢafı istehsalın artımına,oda öz növbəsində kredit resurslarının həcmi 

və funksional vəzifələrinə görə dəyiĢiminə səbəb olur.Sahibkarlığın maliyyə əsası dövlət büdcəsi ilə 

kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafına ayrılan vəsait,müəssisə mənfəətindən əsas fondların və iĢ 

qüvvəsinin stimullaĢdırılması üçün ayrılan vəsaitlər və xarici ölkələrin fiziki və hüquqi Ģəxslərinin 

istehsala yönəltdiyi kapital qoyuluĢu ilə müəyyən olunur. 

Sahibkarlığın sahə quruluĢu,müəssisələr tərəfindən istehsal olunan maddi nemətlər,  xidmətin 

həcmi və çeĢid quruluĢu,bazar tələbatına uyğun reallaĢma dərəcəsi vergilərin artım dinamikasını 

müəyyən edir.Əmtəə dövriyyəsinin artımı,istehsal həcminin vergiyə cəlb olunması, həmçinin vergi 

növündən asılı olaraq yığılması mexanizmi ilə  də müəyyən olunur. 

Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün gəlir,mənfəət,əmlak,torpaq vergisi və əlavə dəyər 

vergisi(ƏDV) üzrə güzəĢtlər nəzərdə tutulub.Kiçik və orta biznes(KOB) kla sterinə daxil olan 

Ģirkətlər KOB reyestrində qeydiyyata alındıqları andan 7 il müddətinə mənfəət,torpaq və əmlak 

vergilərindən azad edilirlər.Həmin Ģirkətin istehsal və emal məqsədilə idxal etdikləri texnoloji 

avadanlıq və qurğular da 7 il müddətinə ƏDV-dən azad edilib.Bundan baĢqa,kiçik və orta biznes  

klasterinin iĢtirakçısı olan sahibkarlıq subyektləri tərəfindən  KOB klaster Ģirkəti ilə bağlanmıĢ 

müqavilə əsasında təqdim etdikləri  maldan(iĢdən,yaxud xidmətdən) əldə olunan gəlirin kapital 

xarakterli xərclərin çəkilməsinə yönəldilən hissəsi 7 il müddətinə gəlir(mənfəət) vergisindən azad 

edilimiĢdir. 
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Günümüzə qədər ölkəmizdə qeyri-neft sektorunda istehsalın geniĢləndirilməsi məqsədləri üçün 

müxtəlif ərazilərdə sənaye və texnologiyalar parkı yaradılıb və qanunvericiliyə uyğun olaraq sənaye 

və texnologiya parklarındakı rezidentlər 7 il müddətinə mənfəət vergisindən(fiziki Ģəxs üçün gəlir 

vergisi),torpaq və əmək vergisindən azaddırlar və ƏDV güzəĢtləri də tətbiq olunur. 

Ġndi sənaye və texnologiyalar parkından savayı,Prezidentimizin fərmanına əsasən ötən il ―Kiçik 

və Orta Biznesin ĠnkiĢafı Agentliyi‖ publik Ģəxsi yaradılmıĢdır.Bu istiqamətdə əsas nailiyyət 

mikro,kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin klasterlərinin yaradılmasıdır.Gələcək illərdə sənaye və 

texnologiyalar parklarından hər hansı birinin yeni yaradılacaq klasterlərə daxil olacağı gözlənilir. 

KOB klasteri Ģirkəti ilə KOB klaster iĢtirakçılarına fərqli güzəĢtlər verilib.Sahibkarlıq fəaliyyəti 

göstərən təsərrüfat subyektləri arasında ən çox dövlət dəstəyinə,güzəĢtlərin tətbiqinə və 

stimullaĢdırıcı tədbirlərə məhz kiçik və orta biznesin ehtiyacı var.Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 

gəlir və xərcin uçotunun aparılması mədəniyyətinin formalaĢdırılması və təkmilləĢdirilməsi məqsədi 

ilə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiĢ qaydaya uyğun olaraq gəlir və xərcini sənədləĢdirən vergi 

ödəyicilərinin öz təsisçilərinə ödədikləri dividendlərin ödəmə mənbəyindən vergidən azad 

olunmasını nəzərdə tutan məsələ,istərsə də mikro,kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 

gəlir,mənfəət,əmlak,torpaq vergisi və ƏDV üzrə güzəĢtlərin tətbiqi ölkədə iqtisadiyyatın inkiĢafında 

mühüm əhəmiyyətə malik olacaqdır. 

Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı məqsədinə xidmət edən mühüm tədbirlərdən  

biri də respublikada investisiya mühitinin yaxĢılaĢdırılması,bölgələr sərmayə qoyuluĢlarının sövq 

edilməsidir.Qanunvericiliyə əsasən,Azərbaycanda investisiya fəaliyyətinin  dövlət tənzimlənməsində 

baĢlıca məqsəd vahid iqtisadi,elmi-texniki və sosial siyasətin yeridilməsindən ibarətdir.Respublikada  

mənfəətin baĢqa valyutalara konvertasiya edilməsi,xarici ölkələrə köçürülməsi,yenidən investisiyaya 

cəlb olunması ilə bağlı bütün məhdudiyyətlər ləğv edilmiĢ,bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında 

vahid valyuta məzənnəsi formalaĢmıĢdır. 

Ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunan investisiyaların artırılması məqsədilə BMT,Ümumdünya 

Ticarət TəĢkilatı,MDB,GUAM,Avropa Ġttifaqı,Qara Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı,Dünya 

Bankı,Beynelxalq Valyuta Fondu,Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankı,Beynəlxalq Maliyyə 

Korporasiyası və digər beynəlxalq iqtisadi təĢkilatlarla,maliyyə qurumları ilə əməkdaĢlıq əlaqələri 

ildən ilə geniĢlənməkdədir. 

ƏlveriĢli biznes və investisiya mühitinin formalaĢdırılması istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl 

və sistemli tədbirlər Azərbaycanın bütün dünyada etibarlı iqtisadi tərəfdaĢ kimi tanınmasını,o 

cümlədən,qlobal maliyyə Ģəraitində respublikaya xarici sərmayə qoyuluĢlarını təmin etmiĢdir.Bu 

tədbirlər,güzəĢtli maliyyə mənbələrinə çıxıĢın asanlaĢdırılması,qabaqcıl təĢkilati modellərin 

tətbiqi,davamlı təlim sisteminin yaradılması,yeni ideya və innovasiyaların biznesə 

inteqrasiyası,xarici bazarlara çıxıĢ imkanı,sahibkarların maraqlarının müdafiəsi və digər 

istiqamətləri əhatə edir. 

Regionların daxili potensialı və təcrübələr də nəzərə alınaraq,hər bir regiona uyğun xüsusi 

klasterlərin qurulması,yeni məhsul və xidmətlərin daxili və xarici bazarlada ən yaxĢı Ģəkildə təqdim 

edilməsi,bunun nəticəsi kimi də qeyri-neft sektorunda istehsalın və ixracın artırılması istiqamətində 

tədbirlər həyata keçirilir. 

Gələcək dövrlər üçün KOS-un ölkə ərazisindəki potensialını qiymətləndirsək,onun 

reallaĢdırılması üzrə strateji yanaĢma ―Azərbaycan Respublikası kiçik və orta sahibkarlıq 

səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi‖ müəyyən edilib.Bu 

strategiyanınnn tam reallaĢması nəticəsində 2020-ci ilədək olan müddətdə kiçik və orta sahibkarlığın 

ÜDM-də payının 15 faizə çatdırılması,onun məĢğulluqda payının 20 faizə çatdırılması,ən əsası 

ölkənin qeyri-neft ixracında payınınn 10 faizə çatdırılması proqnozlaĢdırılır. 

Azərbaycanda həyata keçirilən vergi siyasəti ölkədə biznes mühitinin təkmilləĢdirilməsinə 
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xidmət edir.Vergi mühitinin liberallaĢdırılması,vergi dərəcələrinin optimallaĢdırılması məqsədilə 

qanunvericiliyə dəyiĢikliklər edilərkən Vergilər Nazirliyi ölkədə  fəaliyyət göstərən yerli və xarici 

biznes vahidlərinin,onların ictimai təĢkilatlarının rəyini nəzərə alaraq,hər bir təklifə diqqətlə 

yanaĢmağa çalıĢır. 

Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin kommunal xidmətlərə qoĢulma  proseslərinin daha da 

sadələĢdirilməsi haqqında prezident Ġlham Əliyev fərman imzalayıb.Fərmanda sahibkarlıq 

subyektlərinin elektrik enerjisi və qaz təchizatı Ģəbəkələrinə,su təchizatı və tullantı suların axıdılması 

sistemlərinə qoĢulma  prosedurlarının daha da təkmilləĢdirilməsi,tələb olunan vaxtın və maliyyə 

xərclərinin optimallaĢdırılmasında əsas prioritet istiqamətlərdəndir.Bu istiqamət üzrə texniki 

Ģərtlərin və layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi,habelə fiziki qoĢulmanın həyata 

keçirilməsi məqsədilə müraciətlərin qəbulu kiçik və orta biznes evlərində(KOB) və ―ASAN 

Kommunal‖ mərkəzlərində və bu mərkəzlər yaradılmayan regionlarda isə ―ASAN xidmət‖ 

mərkəzlərində təĢkil olunur. 

Bu xidmətlər hüquqi çərçivədə Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi,Azərbaycan 

Respublikasının Ġqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft ġirkəti ilə 

birlikdə sahibkarların tikinti obyektlərinin qaz təchizatı Ģəbəkələrinə qoĢulmasını,‖Azərsu‖ Açıq 

Səhmdar Cəmiyyəti ilə birlikdə sahibkarların tikinti obyektlərinin  su təchizatı və tullantı suların 

axıdılması sistemlərinə qoĢulması qaydası layihələri hazırlanır. 

Maliyyə infrastrukturunun vacib elementlərindən biri kredit bürosudur ki,maliyyə resurslarının 

əlçatan olmasına kömək edir.Kredit bürosu tarixi subyektlərin və məlumat verənlərin bərabərliyinin 

əsas prinsiplərinə riayət olunmasını və məlumatların maksimum qorunmasını və onların düzgün 

istifadəsi prinsiplərini nəzərdə tutacaq.Lakin özəl kredit bürosunun yaradılması çox uzun,lakin 

zəruri və vacib addımlardan biridir və bu proseslər banklara ötürülən informasiyanın keyfiyyətini 

yüksəltməyə imkan verəcək,o cümlədən,bu sistemin müasir tələblərə uyğun Ģəkildə inkiĢaf 

etdirilməsi Azərbaycanda əlveriĢli iĢgüzar mühitin yaradılmasına kömək edəcək. 

Banklar və qeyri bank maliyyə təĢkilatları pul vəsaitlərinin təqdim olunmasında əsas rol 

oynayırlar.Azərbaycanda kommersiya bankları fəaliyyətinin əvvəlində əsas diqqəti iri Ģirkətlər 

üzərində cəmləĢdirir və kiçik biznesdən olan müĢtərilərə seçim əsasında xidmət göstərirlər.Lakin 

son illərdə onlar kiçik və orta biznes üçün kreditləri daha fəal Ģəkildə ayırmağa 

baĢladılar.KreditləĢmə bazarının inkiĢafı risklərin artmasına gətirib çıxarmıĢdır ki,bu da borc 

alanların maliyyə institutları qarĢısında öhdəlikləri vaxtı-vaxtında yerinə yetirmək qabiliyyətinin 

aĢağı düĢdüyü iqtisadi böhran Ģəraitində xüsusilə çox hiss olunur.Bununla əlaqədar olaraq,borc 

alanlar haqqında informasiyanın ötürülməsi üçün vacib alətlərdən biri kredit məlumatlarının 

dəyiĢdirlməsi sisteminin formalaĢdırılmaıs olub.Azərbaycanda 2005-ci ildən Mərkəzi Bank yanında 

mərkəzləĢdirilmiĢ  Kredit Reyestri fəaliyyət göstərir ki,bura da bank və qeyri-bank maliyyə 

təĢkilatlarından məlumatları toplayır. 

Qeyd etdiyimiz kimi təminat tələblərinin yüksək olması Azərbaycanda fəaliyyət göstərən KOS 

subyektləri üçün daha çox çətinlik yaradır,çünki əksər hallarda təminat predmeti sahibkarın Ģəxsi 

vəsaitləri formasında olur.Dünya Bankının eyni hesabatına əsasən,Ģəxsi vəsaitlər Azərbaycanda 

mövcud kreditlər üçün qoyulan təminat predmetinin təxminən 30 faizini təĢkil edir.Bununla da 

aydın olur ki,əslində biznes kreditləri biznes sahiblərinə verilmiĢ Ģəxsi kreditlərdir,bu isə bir çox 

biznes sahibləri üçün manələr yaradır. 

Yerli KOS subyektləri maliyyə vəsaiti cəlb edərkən,əsasən,kredit təĢkilatlarının imkanlarından 

istifadə etməyə meyillidirlər.Dünya təcrübəsində geniĢ yayılmıĢ qiymətli kağızlar bazarı alətləri 

Azərbaycanda KOS subyektləri arasında yayılmamıĢdır və KOS subyektlərinə qoyulan 

investisiyalar xeyli məhduddur.Dünya Bankının biznes mühitinin əlveriĢliliyi üzrə qiymətləndirməni 

özündə əks etdirən  illik ―Doing Business‖ hesabatlarında da Azərbaycanda sahibkarların kreditə 
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əlçatanlığı göstəricisinin son illər bir qədər zəiflədiyi göstərilmiĢdir.Beləki, 2017-ci il üzrə olan 

hesabatda Azərbaycan kreditin əldə edilməsinin asanlıq dərəcəsinə görə,189 ölkə arasında 118-ci 

yerdə qərarlaĢmıĢdır.Kreditlərin əldə edilməsi səviyyəsinə görə 2016-cı ildə 118-ci pilləyə 

düĢmüĢdür.Azərbaycanda KOS subyektlərinin kredit müraciətlərinə imtina səviyyəsi yüksəkdir. 

Azərbaycanın sahibkarlıq subyektlərinin maliyyələĢmə mənbələrinə lizinq bazarı daxildir 

ki,lizinq bazarının əsas problemi lizinq Ģirkətlərində maliyyə vəsaitinin çatıĢmazlığıdır.Lizinq 

Ģirkətlərinin fəaliyyətinin əhatə dairəsi,portfelləri və kapitallaĢma dərəcəsinin aĢağı səviyyədə 

olması xarici investorlar üçün bu sahənin cəlbediciliyini azaldır.Milli iqtisadiyyatın müasir inkiĢaf 

mərhələsində texnikanın lizinqə verilməsi Ģərtlərinin asanlaĢdırılması Azərbaycanda sənaye 

sahəsinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsinin əsas formalarından bir kimi çıxıĢ edə bilər.  

Azərbaycanın maliyyə bazarlarında bu maliyyə alətlərinin bəzi növlərindən istifadə olunsa 

da,onlarının sayının artırılması KOS subyektlərinin bu maliyyə alətləri vasitəsilə maliyyələĢməsinə 

təkan verəcəkdir.Buna uyğun olaraq,mövcud alternativ maliyyə alətlərindən istifadənin 

geniĢləndirilməsi,yeni növ maliyyə alətlərinin yaradılması və istifadəsi imkanlarının  araĢdırılması 

və onların tətbiqinin geniĢləndirilməsi zəruridir. 

Banklardan kiçik və orta sahibkarların kredit əldə etmək imkanlarını geniĢləndirmək üçün 

kreditə təminat və zəmanət sisteminin yüksək səviyyəyə çatdırılması və bununla əlaqədar olaraq 

KOS-lar üçün xüsusi olaraq kreditə təminat mexanizminin yaradılması sahəsində tədbirlər həyata 

keçirilməlidir.Kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafında  mövcud olan regional disproporsionallığı 

aradan qaldırılmasına əlveriĢli zəmin yaradılması üçün dövlətin regional sosial-iqtisadi inkiĢaf 

konsepsiyası yüksək səviyyədə hazırlanmalı və bu konsepsiya çərçivəsində bölgələr üzrə 

sahibkarlığın inkiĢafının prioritet istiqamətlərinin  müəyyən olunması əsas istiqamətlərdir. 
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AZAD ĠQTĠSADĠ ZONALARIN TƏSNĠFATI VƏ ƏSAS  

ĠNKĠġAF XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

Məqalədə göstərilir ki, dünya praktikasında Azad İqtisadi Zonaların (AİZ) müxtəlif formaları 

mövcuddur. Eyni zamanda  hal-hazırda AİZ-lərin  hamı tərəfindən qəbul edilən ümumi tipologiyası 

mövcud deyil. Bununla aləqədar məqalədə həmin zonaların  təsnifatına, tipik xüsusiyyətlərinə, 

onlarda tətbiq edilən güzəştlər sisteminə aid təhlil aparılır. 
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AND MAIN DEVELOPMENT FEATURES 

The article states that there are different forms of Free Economic Zones in the world practice. 

At the same time, there is no general typology adopted by all EISs. This article analyzes the 

classification of these zones, their typical features, and the system of privileges applied to them. 
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ОПИСАНИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ОСНОВНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

Статье говорится, что в мировой практике существуют различные формы свободных 

экономических зон. В любое время нет общей типологии, EIS - это все остальное. В 

статистическом анализе анализируется классификация этих зон, их типичные особенности 

и применяемая к ним система привилегий. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, настраиваемые скидки, торгуемые 

торги, оффшорные зоны. 

 

Adətən AĠZ-in bu və ya digər növünü birmənalı Ģəkildə təsnifləĢdirmək çox çətin olur. Belə ki, 

o, özündə bir çox zonaların xüsusiyyətlərini birləĢdirir. Dünyada daha geniĢ yayılmıĢ AĠZ-rin 

aĢağıdakı formalarına rast gəlmək  olar: 

Azad ticarət zonaları. 

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. 
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Xüsusi gömrük zonaları. 

Ġqtisadi zonaların sadə formalarından biri olmaqla, xüsusi gömrük zonaları özlərində ixrac üçün 

nəzərdə tutulmuĢ xarici malların qorunması, qablaĢdırılması və emalı üçün yaradılmıĢ 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. 

Ġxracın həvəsləndirilməsi xüsusi zonaları və ya ixarcyönümlü sənaye  zonaları. 

UNCTAD-ın materiallarına görə, belə zonalar milli gömrük ərazisi çərçivəsində anklav kimi 

xarakterizə edilir və adətən beynəlxalq limanların yaxınlığında yerləĢir ki,  buraya quraĢdırılmaq 

üçün gətirilən avadanlıq və komponentlər, həmçinin materiallar gömrük nəzarətindən keçirilmir. 

Ġxracyönümlü sənaye zonalarında idxal edilən məhsullar emala məruz qalaraq, sonradan qəbul edən 

ölkənin gömrük orqanlarının maneəsi olmadan ixrac edilirlər. Bu zaman heç bir gömrük rüsumları 

ödənilmir. Lakin bu hal, həmin məhsullara, onların  qəbul edən ölkənin milli gömrük ərazisinə  daxil 

olduğu zaman Ģamil edilmir. 

Bu cür zonalara daha çox sənayeləĢmənin idxaləvəzedici tipindən ixracyönümlü tipinə keçid 

strategiyasını həyata keçirən  inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə rast gəlmək olar. Belə zonaların müsbət 

effektlərinə əksər hallarda Yeni Sənaye Ölkələrində nail olunur. Hazırda dünyada belə zonaların sayı 

350-ni ötmüĢdür. Ġxracyönümlü sənaye zonaları əsasən valyuta sərvətləri qazanmaq məqsədilə xarici 

bazara çıxıĢ yönümündə yaradılır. 

Texniki-iqtisadi inkiĢaf zonaları. 

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 (4, s.58). 

Yeni və yüksək texnologiyanın inkiĢafı zonaları. 

Belə zonalar əsasən ABġ, Yaponiya və Çin kimi ölkələrdə geniĢ yayılmıĢdır. ABġ-da onları 

―texnoparklar‖, Yaponiyada – ―texnopolislər‖, digər ölkələrdə isə - biznes-innovasiya mərkəzləri və 

―inkubatorlar‖ kimi adlandırırlar. Texniki-iqtisadi inkiĢaf zonalarından fərqli olaraq, texnoparkların 

fəaliyyəti yeni və yüksək texnologiyanın inkiĢafı, elmtutumlu məhsullar istehsalına yönəlir. Belə 

zonalarda cari və perspektiv elmi-təcrübi məsələlərin həlli ilə, yeni növ məhsul və material istehsalı 

ilə məĢğul olan güclü kadr və mühəndis potensialı cəmləĢmiĢdir. 

ABġ-da yerləĢən ən böyük və dünyaca məĢhur olan texnoparklardan ―Sellikon Velli‖ dünyada 

hesablayıcı texnika və kompüter istehsalının 20%-ni verir. Ümumiyyətlə isə ABġ-da belə zonaların 

sayı 80-dən çoxdur.  Yaponiyada qabaqcıl elmi nailiyyətlərdən və texnologiyadan istifadə edən 20-

dən çox texnopolis vardır. Çində isə 50-dən çox yeni və yüksək texnologiyanın inkiĢafı zonaları 

qeydiyyatdan keçmiĢdir. 

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. 
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Açıq rayonlar. 

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 texniki-iqtisadi inkiĢaf zonaları, ixracyönümlü istehsalı həyata keçirən texnoparklar 

yerləĢir. 

OffĢor zonalar. 

Bəzən ―vergi limanları‖ kimi də adlandırılan offĢor zonalar 70-ci illərdən etibarən yaranmağa 

baĢlanmıĢdır. OffĢor zonaları səmərəli valyuta-maliyyə rejiminə, yüksək səviyyəli bank və 

kommersiya sirrinin təminatlılığına, dövlət tənzimlənməsinin loyallığına görə müĢtəriləri daha çox 

cəlb edir. Onlar daha çox Böyük Britaniyanın keçmiĢ müstəmləkələri sayılan Birlik ölkələrində 

geniĢ yayılmıĢdır. Dünyada daimi, sabit fəaliyyət göstərən 30-a yaxın offĢor zonalar vardır. Panama, 

Norman adaları, Ġrlandiya, Ġsveçrə və s. kimi ölkələrdə  offĢor zonalarının fəaliyyəti daha əvvələ 

gedib çıxır. Son onilliklərdə offĢor zonaları Ġsrail, Malta, Malayziya kimi ölkələrdə də yaranmağa 

baĢlamıĢdır. OffĢor zonalarında yerləĢən sənaye, ticarət və bank Ģirkətləri ya ümumiyyətlə vergiyə 

cəlb olunmur (Ġrlandiya, Liberiya kimi), ya da onlar çox aĢağı vergi dərəcələrilə vergilər ödəyirlər. 

Ġsveçrədə vergilər çox aĢağı həcmdə olur, lakin bu, müəyyən hallarda dəyiĢdirilə də bilər. OffĢor 

zonalarında güzəĢtli rejim həmçinin valyuta məhdudiyyətlərinin, xarici investorlar üçün gömrük 

rüsumlarının və yığımlarının olmaması, eksteritoriallıq, mənfəətin və müəyyən həcmdə kapitalın 

ölkədən sərbəst çıxarılması və s. formalarda tətbiq olunur. OffĢor zonalarını öz ərazilərində yaradan 

ölkələrə bunun xeyri,  əlavə xarici investisiyaların cəlb edilməsi, gəlirlərin artması, əlavə iĢ 

yerlərinin açılmasındadır ki, bütün bunların nəticəsində də milli iqtisadiyyatın inkiĢafı təmin edilir. 

OffĢor biznes  bir qayda olaraq daha çox, bank, sığorta iĢində, dəniz gəmiçiliyində, trast 

fəaliyyətindəki daĢınmaz əmlakla bağlı əməliyyatlarda, konsaltinq sahəsindəki ixrac-idxal 

əməliyyatlarında cəmləĢmiĢdir. (2, s.42). 

OffĢor zonaların fəaliyyəti mütəxəssislər tərəfindən heç də birmənalı qarĢılanmır. Bir çoxları 

belə qənaətə gəlirlər ki, offĢor zonaları ―çirkli pulların‖ yuyulması və müxtəlif cür bank 

fırıldaqlıqlarının baĢ verdiyi ərazilərdən baĢqa bir Ģey deyildir. 

Misal üçün, bir çox rus sahibkarları offĢor zonalarında öz Ģirkətlərini yaratmaqla öz gəlirlərini 

offĢor hesablarındakı möhkəm valyutalarda saxlamaqla bunu gizlədirlər. Bununla yalnız Rusiyada 

güzəĢtli investisiya rejimini yatmaq və valyutaların qorunmasını təĢkil etməklə mübarizə aparmaq 

olar. Əks təqdirdə isə, xarici iqtisadi əlaqələrin liberallaĢdığı bir Ģəraitdə onsuz da dayanmadan artan 

valyuta sərvətləri ölkədən xaricə axmağa baĢlayacaqdır. 

Ġstehsalın beynəlmiləlləĢməsinin, beynəlxalq əmək bölgüsünün müasir inkiĢaf səviyyəsi 

nəticəsində yaranan AĠZ sırasına misal olaraq  Tumaqan xüsusi iqtisadi zonasını göstərmək olar. 

―Tumaqan‖ Azad Ġqtisadi Zonası Rusiya, Çin, KXDR sərhədlərinin qovuĢduğu yerdə yaranmıĢdır. 

Layihə 25-30 il müddətinə hesablanmıĢdır. Bu Azad Ġqtisadi  Zonada limanlar tikilmiĢdir. 

Gələcəkdə isə çin və koreyalı iĢçi qüvvəsindən istifadə etməklə çoxsaylı sənaye müəssisələri 

tikiləcəkdir. Rusiya isə bu müəssisələrə emal üçün xammal göndərəcəkdir. Azad iqtisadi zonada öz 

müəssisələrini yaradacaq sahibkarlar çoxlu güzəĢtlərdən yararlanacaqlar. Bu azad iqtisadi zonanın 

yaradılmasında nəzərdə tutulan layihələrdən biri də  Avropaya gedən yolun qısaldılması məqsədilə 

Çin, Mərkəzi Asiya və Avropa ölkələri ərazisindən keçəcək dəmiryol xəttinin çəkiliĢidir(3,c. 19) 

Azad iqtisadi zonaların müxtəlif formalarını və onların müəyyən edilmiĢ təsnifatını aĢağıdakı 

cədvəldən görmək olar: 
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Azad iqtisadi zonaların müxtəlif növlərinin təsnifatı 

I.Ticarət üzrə II.Sənaye istehsal III.Texniki IV.Servis 

zonalar zonaları zonalar zonaları 

1.Azad gömrük 1.Ġdxaləvəzedici 1.Texnopolis 1.OffĢor zonalar 

2.Bağlama anbarlar zonalar 2.Texnopark 2.Maliyyə mərkəzləri 

3.Azad liman 2.Ġxrac istehsalının 3.Yeni və yüksək 3.Bank xidmətləri 

4.Azad ticarət zonası inkiĢafı zonaları texnologiyanın 4.Turist xidmətləri 

 3.Sənaye parkları inkiĢafı zonaları 5.Ekoloji parklar 

 4.Elmi-texniki parklar   

Kompleks AĠZ Beynəlxalq AĠZ 

1.Azad sahibkarlıq zonaları 1.Tumaqan AĠZ 

(Qərbi Avropa,Kanada) 2.Sərhədyanı AĠZ 

2.ÇXR xüsusi iqtisadi zonaları 3.Avropa regionları 

3.Xüsusi rejim zonaları  

(Braziliya,Argentina)   

Ərazi üzrə AĠZ Funksiyalarına görə AĠZ 

1.Ġnzibati-ərazi vahidləri 1.Ticarət anbarları 

2.Sənaye-elmi parklar 2.OffĢor mərkəzlər 

  3.Nöqtə müəssisələr 

 

Göründüyü kimi, azad iqtisadi zonaların müxtəlif növləri vardır. Onlar əsasən ticarət, sənaye 

istehsalı, elmi-texniki və servis zonaları Ģəklində yaradılırlar. Ticarət üzrə formalaĢdırılan zonalarda 

əsas məqsəd güzəĢtlər: gömrük rüsumlarının tam və ya qismən azaldılması, gömrük prosedurlarının 

maksimum dərəcədə sadələĢdirilməsi, ticarət sahəsində lisenziyaların qısa müddətdə verilməsi və s. 

tətbiq etməklə idxal-ixrac əməliyyatlarını stimullaĢdırmaqdır. Sənaye istehsalı zonalarında isə 

güzəĢtlər daha çox idxaləvəzedici və ya ixracyönümlü məhsulların istehsalının geniĢləndirilməsinə 

nail olmaq məqsədilə tətbiq edilir. Elmi-texniki zonalarda əsasən elmtutumlu məhsulların istehsalı 

həyata keçirilir, müasir texnoloji biliklər tətbiq edilir, elmi iĢçilərin peĢə və ixtisasları artırılır və s. 

müsbət istiqamətli proseslər baĢ verir. Servis zonalarına gəldikdə isə, belə zonalarda adətən 

iqtisadiyyatın hər hansı bir sahələri üçün xüsusi güzəĢtlər ayrılır. Məsələn, turistik zonalarda turist 

industriyasının inkiĢafı sahəsində fəaliyyət göstərən müəs-sisələr müəyyən güzəĢtlər əldə edirlər 

(vergilərdən tam və ya qismən azadolma, inzibati və digər güzəĢtlər). OffĢor zonalar adətən keçmiĢ 

koloniyaların ərazisində, kiçik adalarda yaradılır. Burada fəaliyyət göstərən Ģirkətlər demək olar ki, 

vergi ödəmirlər. Xarici valyutadan istifadəyə isə məhdudiyyət qoyulmur. Belə zonalar müasir 

dövrdə daha çox ―çirkli pullar‖ın yuyulması məkanı kimi çıxıĢ edirlər. Fiskal və maliyyə 

güzəĢtlərinin tətbiqi, ucuz iĢçi qüvvəsindən istifadə buraya TMK-ın axınını gücləndirir. 
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DÜNYA NƏQLĠYYAT SĠSTEMĠNĠN TARĠXĠ ASPEKTLƏRĠ 

Məqalə dünya nəqliyyat sisteminin tarixi aspektlərinə həsr olunmuşdur. Burada bilavasitə 

nəqliyyatın özünün yaranma tarixinə baxılmış,onun formalaşma dövrü və sistemli şəkilə düşməsi 

tədqiq olunmuşdur. Məqalədə dövrlər üzrə nəqliyyatın yeni növlərinin yaranması zərurililiyi və 

onların nəqliyyat sistemində yeri araşdırılmışdır. Sonda nəqliyyat sisteminin ayrı-ayrı növlərinin 

qısa xarakteristikası verilmişdir. 

Açar sözlər: nəqliyyat, yol, sistem, avtomobil, dəniz, hava. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИРОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена историческим аспектам мировой транспортной 

системы.  Здесь   были исследованы  история транспорта, периода его формирования и 

становления как системы. В статье рассматривается необходимость создания новых видов 

транспорта в зависимости от времени года и их место в транспортной системе. В конце 

дается краткая характеристика различных типов транспортных систем. 

Ключевые  слова: транспорт, дорога, система, автомобиль, море, воздухи. 
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HISTORY ASPECTS OF THE WORLD TRANSPORTATION SYSTEM 

The article is devoted to the historical aspects of the world transport system. The history of 

transport, the period of its formation and formation as a system, was investigated here. The article 

discusses the need to create new types of transport depending on the time of year and their place in 

the transport system. At the end, a brief description of various types of transport systems is given. 

Key  words : transportation, road, system, car, sea, air. 

 

 

GiriĢ 

Сəmiyyətin inkiĢаf tаrixində mühüm rol oynаyаn fаktorlаrın ən bаĢlıсаsındаn biri də nəqliyyаt 

sistemidir. Təkərin yaradılması, buxar gücü ilə iĢləyən lokomotivlərin yaradılması, avtomobil və 

təyyarələrin ixtira edilməsi  insan tarixinin ən mühüm nəaliyyətlərindən biridir. Ġlk zamanlarda bir 

yerdən digər yerə müvəqqəti yer dəyiĢmə hərəkətlərinin əsas səbəbləri qidalanma, ticarət, 

iqlim,inanc və s. idi. Ġnsanlar əvvəlcə ovladıqları heyvanları, daha sonra da istehsal etdikləri kənd 

təsərrüfatı və sənaye mallarını daĢımaq məcburiyyətində qalmıĢlardır. Əsrlər əvvəl nəqliyyat insan, 

heyvan və təbii enerji köməyi ilə və ya sadə vasitələr istifadə edilməklə  reallaĢdırılmıĢdır. Təkərin 

ixtirası insanın həyatına dərindən təsir edən ən mühüm kəĢflərdən biridir. Təkərin ixtira edilməsi ilə 

birlikdə  yeni yol axtarıĢları baĢlamıĢdır. Bu yolla  daha az güc istifadə edərək, daha çox insan və 

yükü, daha uzaq məsafələrə, daha sürətli bir Ģəkildə daĢıma imkanı əldə etmiĢlərdir. Ġlk dövrlərdə ən 

mühüm nəqliyyat yolu torpaq cığır yol olmuĢdur. Uyğun nəqliyyat vasitələrinin mövcudluğu və ya 

yoxluğu səbəbi ilə ölkələr, Ģəhərlər, sənayelər , təĢkilatlar, müəssisələr inkiĢaf etmiĢ yaxud da 

inkiĢafdan geri qalmıĢdır. Nəqliyyat, insanların mədəni həyat ehtiyacını qarĢılayan əsas vasitələrdən 
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biridir.Nəqliyyat olmadan bir ticarət mərkəzinin fəaliyyətinin aparılması və ya bir müharibənin 

qazanılması mümkün deyildir. Dünyada sülh mühiti inkiĢaf etdikcə, gəlir bölgüsü ədalətli Ģəkildə 

bölüĢdürüldükcə, orta ömür uzunluğu müddəti, ticarət və istehsalın həcmi artdıqca, informasiya və 

məlumat ötürmə imkanları, sağlamlıq və təhlükəsizlik kimi xidmətlərin əldə olunması səviyyəsi 

artdıqca, sürətli və təhlükəsiz nəqliyyata tələbat da artmaqdadır.Nəqliyyat insanların, canlı və cansız 

digər varlıqların bir nöqtədən digər nöqtəyə müəyyən bir məqsədlə yer dəyiĢməsini təmin edən bir 

xidmətdir. BaĢqa sözlə, nəqliyyat, bir fayda vermək məqsədi ilə insanların və əĢyaların uyğun və 

iqtisadi formada yer dəyiĢmələrini təmin etməkdir. Bu yer dəyiĢikliyi yerin üstündə quru, hava və su 

səthlərində, yerin altında tunel, metro, ötürücü xətləri və ya dünya sərhədləri xaricində kosmos səfəri 

ola bilər. 

Nəqliyyat qədim dövrdə. Nəqliyyat fəaliyyətinin baĢqaları tərəfindən pul əvəzi daĢıma 

formasında həyata keçirilməsinə baĢlaması, əsrlər sonra ticarət və turizmin əsasını qoymuĢdur. 

Məlum olan ilk müntəzəm ticari səfərlər Mesopotamiya ilə Anadolu arasında olmuĢdur. Eramızdan 

əvvəl 2000-ci illərdə  texnologiyada nisbətən öndə olan ġumerlər və Akadlar, mis və dəmir 

baxımından zəngin olan Anadoluya davamlı karvanlar göndərərək ticarət etmiĢlərdir. Həmin dövrdə 

Misir, bir ticarət mərkəzi kimi məĢhurlaĢmıĢdır. Nil Çayı, Misirin müdafiəsində və malların 

daĢınmasında mühüm rol oynamıĢdır.Roma imperiyası dövründə isə həm turizmin, həm də ticarətin 

inkiĢafı, yüksək səviyyəli avtomobil yolunun tikintisinə əhəmiyyət verilməsinə səbəb olmuĢdur. Bu 

dövrdə yollar mərmər kimi möhkəm və dayanıqlı maddələrlə örtülmüĢdür. Roma dövründə yol 

Ģəbəkəsinin geniĢlənməsi, rifah və təhlükəsizliyin artması ticarət və turizm xidmətlərində böyük 

artıma səbəb olmuĢdur. 

Tarixdəki ilk yollar heyvanlar tərəfindən istifadə olunan yerlərdə öz-özünə yaranan cığırlar 

idi. Zaman keçdikcə bu yollar insanlar tərəfindən istifadə olunmağa baĢlandı. Belə yaranmıĢ və e.ə. 

6000-ci illərdən qаlmıĢ yollarа misаl kimi Yerixo Ģəhəri yаxınlığındakı su qаynаqlаrı ətrаfındа rаst 

gəlinir. Qədim Mesopotamiyada Ur Ģəhərindəki dаĢ döĢənmiĢ yollar və Ġngiltərənin hazırki 

Qlastonberi qəsəbəsində taxta döĢənmiĢ yollar isə təxminən e.ə. 4000-ci illərə aiddir. 

Nəqliyyat sisteminə dəniz nəqliyyatı,dəmiryolu nəqliyyatı,avtomobil nəqliyyatı,hava nəqliyyatı 

və boru kəməri nəqliyyatı daxildir. Dəniz ticarətinin ilkin dövrləri haqqında çox məlumatımız 

olmasa da, bilirik ki, e.ə.4000-ci illərdə ġumerlər dənizçilik biliyinə malik idi. Mesopotamiya, Uzaq 

ġərq və Anadolunun da daxil olduğu mədəniyyət mərkəzlərində sahil ticarətinin aparıldığı mühüm 

dəniz ticarət yolları var idi. Eramızdan əvvəl ikinci minilliyin ortalarından etibarən Aralıq dənizi, 

Yaxın ġərq, Hindistan və Çin arasında inkiĢaf edən böyük bir ticarət nəqliyyat Ģəbəkəsi ilə birlikdə 

dəniz yolları əhəmiyyət qazanmıĢdır və dəniz ticarətinin bu dövrlərdə sahil ticarəti formasında 

inkiĢaf etməyə baĢladığını qeyd edə bilərik. Qədim dövrlərdə Hindistanı Cənub-ġərqi Asiyaya və 

ġərqi Afrikaya bağlayan çoxsaylı ticarət yolu mövcud idi. Qədim Misirlilər ġərqi Afrika və 

Ərəbistan üzərindən dəniz boyu ədviyyat ticarəti edirdilər. Ərəbistan dənizi və Benqal körfəzi 

arasındakı dəniz ticarəti, əsən musson küləkləri sayəsində inkiĢaf etmiĢdi. 

Dəniz yolları. Dəniz yolları bütün nəqliyyat sistemləri içərisində ən ucuz nəqliyyat sistemidir. 

Yol tikinti xərcləri yoxdur, gəmilərlə yük daĢıma gücü olduqca çoxdur. Bu səbəbdən bütün 

nəqliyyat sistemləri içərisində ən ucuz sistem dəniz yollarıdır. Dəniz nəqliyyatının mənfi cəhəti 

çatdırılma sürətinin aĢağı olmasıdır. Dəniz yolları quru yollarından sonra ən çox istifadə olunan 

sistemdir. Xüsusilə dünya ticarətində dəniz nəqliyyatının çox mühüm rolu var. Dünya ticarət 

məhsullarının 80 faizdən artıq hissəsinin təhlükəsiz, maddi cəhətdən sərfəli və ətraf mühitə daha az 

mənfi təsir göstərməklə daĢınması məhz dəniz nəqliyyatı vasitəsilə həyata keçirilir.Dəniz yolu 

nəqliyyatının intensiv olub olmamasında və istiqamətlərinin müəyyənləĢdirilməsində təsirli olan 

insan və təbiət amilləri faktorları vardır. Ölkələrin və regionların inkiĢaf vəziyyətləri mühüm amillər 

arasındadır. Məsələn, Avropa və ġimali Amerika xüsusən Amerika BirləĢmiĢ ġtatları inkiĢaf etmiĢ 
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regionlardır və sənaye fəaliyyətləri olduqca yüksəkdir və eyni zamanda bu bölgələr əhalinin sıx 

məskunlaĢdığı sahələrdir.Təbiət faktorları da istiqamətlərin təyin edilməsində önəmlidir. Məsələn, 

daimi küləklər və axıntılar gəmilər üçün həm yanacaq qənaətini təmin edəcək həmdə istiqamətlərin 

müəyyənləĢdirilməsinə kömək edəcək. Ġqlim Ģərtləri və buz dağları da əhəmiyyətlidir. Xüsusilə 

qütbə yaxın sahələrdə mənfi hava Ģəraitinə görə istiqamətlər müəyyən olunacaqdır. 

Dəmir yolları. Dəniz yolundan sonra nəqliyyat sistemlərinin daha bir növü olan dəmir 

yollarından da istifadə edilməyə baĢlanılmıĢdır. Dəmir yolunda hərəkət edən ilk nəqliyyat vasitələri, 

heyvan və ya insan gücü ilə idarə olunurdu. Ġlk dəmiryolu Ġngiltərədə atların hərəkətə gətirdiyi 

faytonlar üçün inĢa edilmiĢdir. 18-ci əsrin sonu 19-cu əsrin əvvəllərində isə buxarla iĢləyən qatarlar 

istifadə edilmiĢdir. 1830-cu ildə  Liverpul və Mançester Ģəhərləri arasında istifadəyə verilən dəmir 

yolu ilə birlikdə sərniĢin və yük daĢınmasıda fəaliyyətə baĢladı.BaĢlanğıcda daĢ kömürü daĢınan 

dəmir yollarında daha sonra pambıq,dəmir və sərniĢin daĢınmıĢdır. Ġlk vaxtlar dəmir yollarındakı 

inkiĢaf çox sürətli olmuĢdur. Ancaq 1913-cü ildən sonra inkiĢaf səngimiĢdir. Buna səbəb quru 

yolları və hava yollarındakı irəliləyiĢlər ilə  I və II Dünya müharibələrinin baĢ verməsi olmuĢdur. 

Xüsusən avtomobil sektorundakı irəliləyiĢlər dəmir yollarının inkiĢafını ləngitmiĢdir. 

Dəmir yollarının yenidən önəm qazanmasında sürətli qatarların çox böyük rolu olmuĢdur. Ġlk 

sürətli qatarlar yaponlar tərəfindən 1960-cı ildə istifadə edilməyə baĢlanılmıĢdır və bu qatarlar 

saatda 200-250 kilometr sürətə çatmıĢdır. Hal-hazırda Yaponiya, Fransa, Böyük Britaniya, 

Almaniya, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları kimi ölkələrdə sürətli qatarlardan geniĢ  istifadə olunur. 

Dəmir yolları qurudakı ən ucuz nəqliyyat sistemidir. Dəmir yollarının yük daĢıma tutumu 

avtomobil yollarına nisbətən daha çoxdur. Tikinti və təmir xərcləri avtomobil yollarına nisbətən 

daha azdır, yanacaq və enerji xərcləri də yenə ümumi etibarilə avtomobil yollarına nisbətən daha 

azdır. Bütün bunları toplayanda qurudakı ən ucuz sistem dəmir yolu nəqliyyatı olacaqdır. 

Dünyada ən uzun dəmir yolu Ģəbəkəsinə malik olan ölkə 257 min km ilə Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatları dövlətidir. Amerika BirləĢmiĢ ġtatları bütün nəqliyyat sistemlərində öndə gəlir. Çin 127 min 

km uzunluğunda olan dəmir yolları ilə ikinci sırada yer alır. Rusiya, Hindistan, Kanada, Almaniya 

dəmir yolu uzunluğu çox olan ölkələr sırasındadır.Avropa qitəsi dünyada dəmir yolu Ģəbəkəsi sıxlığı 

baxımından öndə gəlməkdədir. Avropada demək olar ki, bütün əhəmiyyətli Ģəhərlər bir-birinə dəmir 

yolları ilə bağlıdır. Həm ölkə daxili nəqliyyatda həm də beynəlxalq nəqliyyatda dəmir yollarının çox 

mühüm rolu var .Avropada ən uzun dəmir yolu Ģəbəkəsinə malik olan ölkə 43min km ilə Almaniya 

Federativ Respublikasıdır. 

Tarixdə ilk yol nümunələrinə  Avropada və Orta ġərqdə rast gəlinib. Ġlk yolları hazırlayanlar 

AĢĢurlar və Romalılar olmuĢdur.  Quru yolları üzərində mühüm ticarət yollarıda inkiĢaf etmiĢdir. 

Çay Yolu və Ġpək Yolu  tarixdəki mühüm  ticarət yollarından biridir. Çay Yolu Rusiya və Çin 

arasında yerləĢir. Əsasən çay, kürk, bal, müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları, müxtəlif heyvan 

məhsulları və s. məhsullar Çindən Rusiyaya nəql edilir və bu yol müxtəlif qollara bölünür. Bu yollar 

üzərində olan bir çox Ģəhərlər ticarət ilə inkiĢaf etmiĢdir. Bu yol Trans-Sibir dəmir yolunun açılıĢı ilə 

yanaĢı əhəmiyyətini də itirmiĢdir. 

Ġpək Yolu Çindən baĢlayaraq Avropaya qədər uzanan ən əhəmiyyətli ticarət yollarından biridir. 

Bir çox mühüm elmi və texnoloji innovаsiyаlаr ġərqdən Qərbə Ġpək Yolunun vаsitəsilə аpаrılmıĢdır. 

Ġpək, bаrıt, mаqnit kompası, çap dəzgahı, riyaziyyat, keramik və boyаlı məmulаtlаr kimi yeniliklərin 

ötürülməsi tədricən baĢ vermiĢdi, buna görə də Qərbin onların yarаnmаsı hаqqındа heç bir təsəvvürü 

yox idi. Bu yoldа zamanında əhəmiyyətini itirəcəkdir.Hindistana dəniz yolu tapıldıqdan sonra isə 

Böyük Ġpək Yoluna demək olar ki, ehtiyac olmamıĢdır. Əlavə olaraq xüsusi ilə Avropa ölkələrinin 

dənizçilikdə irəliləmələri, daha çox dənizdən səyahət etməyə baĢlamaları da Ġpək Yolunun 

əhəmiyyətini itirməsinə səbəb olan faktorlar arasındadır. XV əsrin sonunda Amerikaya və 

Hindistana dəniz yolunun kəĢfi ilə öz əhəmiyyətini itirdi. 
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Ġlk yollar haqqında məlumat yuxarıda qeyd edildi,indi isə müasir yolların tikintisi haqqında 

danıĢaq. Müasir yolların tikintisi bir az gecikirdi.Lakin XIX əsrdə müasir  yol hazır oldu. Ġlk müasir 

yol Ġngiltərədə tikilib istifadəyə verildi. Daha sonra isə Avropaya yayıldı.Ancaq yollarda  ilk istifadə 

olunan nəqliyyat vasitələrinin mühərrikləri yox idi. Avropada  yollarda ilk istifadə olunan 

mühərriksiz nəqliyyat vasitələri heyvanlarla yada insanlarla hərəkətə gətirilirdi. XIX əsr əsasən 

dəmir yollarının inkiĢaf etdiyi ildir. Dəmiryollarının ortaya çıxması ilə, dəmiryollarına daha çox 

önəm  verilməsi ilə birlikdə, avtomobil yollarındakı inkiĢaf biraz yavaĢladı. Ancaq daha sonra dizel 

mühərriklərinin ixtirası , benzinlə iĢləyən avtomobillərin  istehsalı və avtomobil sektorundakı inkiĢaf 

ilə birlikdə avtomobil yolları təkrar əhəmiyyət qazanacaqdır və sürətli inkiĢaf dövrünə daxil 

olacaqdır. 

Avtomobil nəqliyyatı. Bu gün günümüzdə ən çox istifadə olunan nəqliyyat növü avtomobil 

nəqliyyatı sistemidir. Bunu baĢa düĢmək heçdə çətin deyil. Demək olar ki, hər bir yerə avtomobil 

yolu ilə getmək mümkündür.Ancaq dəniz yolu,dəmir yolu və ya hava yolu ilə bunu etmək mümkün 

deyil. Avtomobil yolları ilə əlaqədar çox önəmli bir xüsusiyyət isə çox bahalı bir sistemə sahib 

olmasıdır. Bunun çox bahalı bir sistem olduğunu qeyd etdik. Bilet qiymətləri ilə bu nəqliyyat 

sistemlərinin bahalı və ucuz vəziyyətini qiymətləndirməyək. Demək olar ki, avtobus biletlərinin 

qiyməti daha ucuzdur, o zaman avtomobil yolları ucuz bir sistemdir ifadəsi doğru deyildir.Bir  

nəqliyyat sisteminin xərclərini düĢünərkən yol, tikinti, təmir xərcləri, yanacaq və s. xərcləri 

hesablamaq lazımdır.Bütün bunları nəzərə aldıqda, avtomobil yollarında yolların tikintisi və təmir 

xərclərinin olduqca çox yüksək olduğunun Ģahidi oluruq. 

Bütün nəqliyyat sistemlərində olduğu kimi avtomobil yollarında da ABġ ön sıralarda yer alır. 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatları avtomobil yollarının uzunluğuna görə ilk sırada yer alır.Dünyada 

avtomobil yolu Ģəbəkəsinin ən sıx olduğu sahələrə baxdığımızda Qərbi Avropanı ilk sırada görə 

bilərik. Burada çox sıx yol Ģəbəkəsi vardır.  Ümumiyyətlə əhali sıxlığının çox olduğu ölkələrdədə 

(Çin, Hindistan) sıx avtomobil yolu Ģəbəkəsi vardır. 

Hava nəqliyyatı. Nəqliyyat sistemləri içərisində ən gec fəaliyyətə baĢlayan nəqliyyat növü hava 

nəqliyyatı sistemidir. BəĢəriyyət tarixi boyunca uçuĢla bağlı çoxsaylı sınaq aparılmıĢdır ancaq 

mühərrik ilə iĢləyən təyyarələr ilk olaraq XX əsrin əvvəllərində Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında 

istifadə edilməyə baĢlanılmıĢdır. Mühərrik ilə iĢləyən ilk təyyarəni 1903-ci ildə Amerikalı Orville və 

Wilbur Wright qardaĢları icad etmiĢlərdir. Bu təyyarələr o zaman ABġ-da orduda hərbi məqsədlər 

üçün istifadə edilmiĢdir. Bu da o deməkdir ki, ilk təyyarələr və ilk hava yolları hərbi məqsədlə 

istifadə olunmuĢdur. Ġlk mülki hava yolu səfəri isə 1919-cu ildə Fransadan baĢlamıĢdır. Ġkinci 

Dünya Müharibəsindən sonra  hava yolu nəqliyyatı sürətli bir Ģəkildə inkiĢaf etmiĢdir. 

Nəqliyyat sistemlərinin xərcləri bizim üçün vacib idi. Hava yolu nəqliyyatı bütün nəqliyyat 

sistemləri içində ən bahalı sistemdir.Hava limanlarının tikilməsi, təyyarələrin alınması, təyyarələrin 

yanacaq xərcləri olduqca çoxdur. Bütün bunları toplayanda ən bahalı sistem hava yolu nəqliyyatı 

olacaq. Bahalı bir sistem olduğu üçün hava yolu nəqliyyatı ümumiyyətlə, ən çox sərniĢin 

daĢınmasında istifadə edilir. Ancaq bu, heçdə yük daĢınmayacaq mənasına gəlməz çünki, yük 

təyyarələri mövcuddur və bu təyyarələr vasitəsi ilə yüklər daĢınmaqdadır. 

Bütün nəqliyyat sistemlərində olduğu kimi hava yolu nəqliyyatında da ən öndə olan ölkə 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatları olacaq. Dünyada hava yolu nəqliyyatının təxminən üçdə biri ġimali 

Amerika qitəsindədir. Bunun da çox böyük bir hissəsi ABġ-da yerləĢir.ġimali Amerika qitəsindən 

sonra hava yolu nəqliyyatının ən sıx olduğu yer Avropa qitəsidir. 

Boru kəməri nəqliyyat vasitələrinin xüsusi növüdür. Boru kəməri nəqliyyat vasitəsi ilə əsasən 

neft və neft məhsulları, karbohidrogen qazları və digər məhsullar nəql edilir. Neftin və qazın boru 

kəmərləri ilə daĢınması olduqca sərfəli və asandır. Boru kəmərləri ilə öndə olan ölkə Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatlarıdır. Ġlk neft kəməri Amerikada 1865-ci ildə Pensilvaniyada çəkilmiĢdir. Ġlk təbii 
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qaz boru xətti Texas ilə Çikaqo arasında 1931-ci ildə çəkilmiĢdir. Neft və təbii qaz boru Ģəbəkəsinin 

ən çox olduğu ölkə Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarıdır. Azərbaycan, Rusiya, Meksika, Venesuella, Yaxın 

ġərq ölkələri xüsusilə neft və təbi qaz baxımından zəngin olan ölkələrdə boru kəməri nəqliyyatından 

geniĢ istifadə olunur. Ümumilikdə isə neft kəmərlərinin çəkiliĢi Birinci Dünya müharibəsindən 

sonra, qaz kəmərlərinin çəkiliĢi isə Ġkinci Dünya müharibəsindən sonra geniĢlənmiĢdir. 
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Milli iqtisadiyyatın inkiĢafının əsas priotetlərindən biri də investisiya qoyuluĢudur. Ölkənin 

müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən hüququ və ya sahibkarlıqla məĢğul olan fiziki Ģəxslərin 

əksəriyyəti investisiya fəaliyyətinin iĢtirakçısıdır. Milli iqtisadiyyatın struktur baxımından yenidən 

qurulması, texniki tərəqqinin təmin olunması, məĢğulluq və gəlirlərin səviyyəsinin artırılması kimi 

məsələlər investisiya prosesində həll edilir. 

Qeyd edək ki, investisiya kapital yığımına gətirib çıxarır ki, bu da ölkənin istehsal imkanlarının 

artması hesabına məhsul artırır. Eyni zamanda, investisiya ölkədə çəkilən xərclərin əhəmiyyətli və 

dəyiĢən hissəsidir və onun azalması və ya artması məcmu tələbə ciddi təsir etməklə məhsul və 
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xidmətlər buraxılıĢının həcmini və məĢğulluğun səviyyəsini müəyyən edir. 

Ġqtisadçı alimlərin ―Ġnvestisiya‖ termininə müxtəlif yanaĢmaları mövcuddur. ―Ġnvestisiya‖ 

termini latın dilində ―yatırım‖ mənası verən ―investire‖ sözündən yaranmıĢdı. ―Ġnvestisiya‖ anlayıĢı, 

mənfəət(gəlir) əldə etmək və həm də müsbət sosial effektə nail olmaq məqsədi ilə kapitalın müəyyən 

müddət ərzində məqsədyönlü Ģəkildə müxtəlif iqtisadi fəaliyyət və sahələrə, sahibkarlıq və digər 

fəaliyyət obyektlərinə yatırılması formasında çəkilən xərclərin məcmusunu nəzərdə tutur (16, 

səh.10]. 

Milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə, o cümlədən turizmin inkiĢafı üçün müxtəlif 

investisiyalar yatırmaqla sahibkarlar öz istehsal və ya xidmət potensialını yüksəldir. Eyni zamanda, 

əsas istehsal fondlarını və onların fəaliyyəti üçün zəruri olan dövriyyə vasitələrini artırır. Bununla 

yanaĢı istehsal və xidmət sahələrinin davamlı inkiĢafının təmin olunmasında maliyyə investisiyaları 

da böyük əhəmiyyət  kəsb edir. 

Məlum olduğu kimi, hər hansı bir istehsal və xidmət sahələrinin yaradılması, yenidən qurulması, 

geniĢləndirilməsi və beləliklə, məĢğulluğun təmin edilməsi müvafiq investisiya qoyuluĢlarının cəlb 

edilməsini və ondan daha səmərəli istifadə edilməsini tələb edir. 

Qeyd edək ki, turizm sahibkarlığının istifadə edə biləcəyi investisiya mənbələri daxili və xarici 

olmaqla aĢağıdakılardan ibarətdir: 

 Dövlət büdcəsi və büdcədənkənar fondlar; 

 Əhali yığımları; Müəssisə daxili vəsaitlər (nizamnamə kapitalı, yığım fondu, amortizasiya 

ayırmaları və s.); 

 Cəlb olunan kənar vəsaitlər (bankların kreditləri, borc kapitalı); 

 Xarici mənbələr (beynəlxalq təĢkilatların qrantları, texniki yardım proqramları, maliyyə 

institutlarının vəsaitləri və s.). 

Fikrimizcə, turizm sektoruna yönəldilən investisiyaların digər sahələrə nisbətən aĢağı səviyyədə 

olması burada bir sıra problemlərin mövcudluğu ilə əlaqədardır. Bu baxımdan turizm sənayesinə 

investisiyaların cəlb olunması problemlərini aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar: 

 Informasiya problemi: (Azərbaycanda mövcud olan turizm imkanlarının hələ də yetərincə 

tanıdılmaması. Bu səbəbdən sərmayəçilərin öz vəsaitlərini yönəltmək üçün ehtiyac duyulan 

sahələrdən xəbərsiz olmaları); 

 Kapitaltutumluluq: (Müasir standartlara cavab verən turizm mərkəzlərınin qurulmasına iri 

həcmli maliyyə vəsaitinin tələb olunması səbəbinin sərmayəçiləri böyük riskdən çəkindirməsi); 

 StimullaĢdırma: (Turizm sektoruna investisiya qoyuluĢlarına qanunvericiliklə müəyyən 

olunmuĢ güzəĢtlərin tətbiq olunmaması); 

 Ġnstitusional problemlər: (Turizm sektorunun inkiĢafı ilə bağlı institusional dayaqların və 

infrastruktrun müasir tələbələrə cavab verməməsi); 

 Milli investisiyanın istiqamətləndirilməsi: (Milli investorlar üçün bu sahənin yeni olması 

səbəbilə daxili investisiyaların bu sferaya az yönəldilməsi və s.) 

Ġnvestisiyaların turizim sektoruna cəlbi ilə bağlı yuxarıda sadalanan bu və ya digər problemlərin 

aradan qaldırılması istiqamətində aĢağıdakı istiqamətlərdə tədbirlərin həyata keçirməsi bu sahənin 

inkiĢafına çox böyük dərəcədə təsir göstərər: 

 Regionlarda, xüsusilə dağ rayonlarında turizmin inkiĢafı ilə bağlı lazımi infrastruktur 

yaratmaqla xarici investisiyaların cəlb edilməsi; 

 Turizmin inkiĢafı ilə bağlı bazar iqtisadiyyatının institusional dayaqlarının 

mönkəmləndirilməsi; 

 Turizm sektoruna sərmayə yatıran investorlara vergi güzəĢtlərinin verilməsi və dövlət 

tələfindən digər güzəĢtlərin tətbiq olunması; 
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 Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu vasitəsilə iqtisadiyyata vəsaitlərin yönəldilməsi zamanı 

turizm sektoruna üstünlük verilməsi və bununla bağlı sahibkarlar arasında təĢviqat iĢlərinin 

aparılması; 

 Ayrıca turizm sektoruna yönəldilən investisiyaların idarə olunması ilə bağlı strukturun 

formalaĢdırılması; 

 Ġslam Konfransı TəĢkilatına daxil olan ölkələrdən Türkiyənin, Filippinin, Ġndoneziyanın, 

Malayziyanın, Misirin, MərakeĢ və Tunisin turizm sektorundakı təcrübələrini öyrənərək həmin 

sahələrin inkiĢafına investisiyaların cəlbi ilə bağlı həyata keçirdikləri innovativ addımların 

Azərbaycanda tətbiqinə baĢlanılması və s. 

Qeyd edək ki, turizmin investisiya təminatının yaxĢılaĢdırılması dövlət vəsaiti, sahibkarların 

kapitalı, birgə turizm Ģirkətlərinin yaradılması və respublikaya cəlb edilən xarici investisiyalardan 

istifadə əsasında həyata keçirilir. Turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramlarının təsdiq edilməsində 

əsas məqsəd, Azərbaycanda yüksək iqtisadi, sosial, ekoloji tələblərə cavab verən müasir turizm 

xidməti sahələrinin formalaĢdırılması, turizm sahəsini ölkə iqtisadiyyatının əsas inkiĢaf 

dayaqlarından birinə çevrilməsinin təmin edilməsi, qeyri-neft sektorunda turizmin gəlir gətirən sahə 

kimi inkiĢaf etdirilməsi, bu sahədə yüksək keyfıyyətli xidmət səviyyəsinin yaradılması və davamlı 

inkiĢafın təmin edilməsidir. Buna görə də respublikada bu sahədə elə çevik siyasət yeridilir ki, bu da 

istehlak dövriyyəsinə yeni resursların cəlb edilməsinə imkan verir. Digər tərəfdən isə, xarici 

investisiyaların cəlb edilməsi və iqtisadi dövriyyədə istifadə olunması müddətləri biri-birilə elə 

razılaĢdırılmalıdır ki, cəlb olunmuĢ vəsait gözlənilən səmərəni versin. 

Fikrimizcə, turizmin xarici investisiya təminatına regionların inkiĢaf səviyyəsini, onlarda 

infrastrukturların vəziyyətini nəzərə almaqla yanaĢmaq lazımdır. Əksər inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə bu 

problemin həllində xarici və birgə sahibkarlığın imkanlarından da geniĢ istifadə olunur ki, bu da 

turist mühitinin yaxĢılaĢdırılması amili kimi çıxıĢ edir. Hesablamalar göstərir ki, getmə turizmin 

inkiĢafına yönəldilən daxili və xarici investisiyaların hesabına turizm resurslarından səmərəli istifadə 

üçün böyük imkanlar yaranır. Ümumdünya Turizm TəĢkilatının məlumatlarına əsasən, bir turistin 

səyahət, yaxud istirahət etməsi üçün lazım olan orta maliyyə xərcləri əsasında ildə 1,5 mln. turist 

qəbul edən Azərbaycan Respublikasında 4,5-6,0 mlrd. ABġ dollarına yaxın ümumi gəlir əldə etmək 

mümkündür. Fikrimizcə, Azərbaycanın malik olduğu rekreasiya ehtiyatları turizmin formalarından 

səmərəli istifadə etməklə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaĢmasının mühüm mənbələrinə 

çevrilə bilər. Bunun üçün ekoturizm və aqroturizmin investisiya təminatı əsaslı surətdə 

gücləndirilməlidir. Kanada, Almaniya, Avstraliya və s. dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, bu ölkələr 

aqroturizmin inkiĢafı hesabına on milyardlarla gəlir əldə edirlər. Azərbaycan Respublikasında ġəki-

Zaqatala, Quba-Xaçmaz, Gəncə- Qazax regionlarında aqroturizm, AbĢeron, Quba-Xaçmaz, 

Lənkəran-Astara zonalarında isə ekoturizmin inkiĢafı üçün böyük ehtiyat mənbələri mövcuddur. 

Əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, bu ehtiyatları təsərrüfatçılıq dövriyyəsinə daxil etməklə onlardan 

səmərəli istifadə olunsun. Qeyd olunan problemin həlli yalnız dövlət vəsaiti hesabına deyil, digər 

maliyyə mənbələrindən də istifadəyə əsaslanmalıdır. Turizm fəaliyyətində investisiya təminatını 

yaxĢılaĢdırmaq üçün sahibkarlığın müxtəlif formalarından istifadə edilməsi iqtisadi cəhətdən 

məqsədəuyğundur. Azərbaycanda turizm fəaliyyəti respublikada yaradılan fırmalar, Ģirkətlər, 

Turizm və Mədəniyyət Nazirliyi və dini qurumlar tərəfındən həyata keçirilir. Bu qurumların 

investisiya qoyuluĢu baxımından imkanları istənilən səviyyədə deyil, onlar gəlmə və digər turizm 

sahəsinin inkiĢafını təmin etməyə imkan verən maddi-texniki baza, lazımı infrastruktur Ģəbəkəsini 

yaratmağa qadir deyillər. Yerli təyinatlı turizm fırmaları və Ģirkətləri əsasən getmə turizmə xidmət 

edir, turist yollayıĢlarını reallaĢdırır və qrup halında səyahət gəzintiləri həyata keçirirlər. Lakin onu 

da qeyd etmək lazımdır ki, turizm iqtisadi cəhətdən gəlirli sahə olmaqla yanaĢı iĢsizliyin aradan 

qaldırılmasına, insanların sosial Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılmasına kömək edir. Türkiyə, Malayziya, 
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Sinqapur və digər dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, turizmin inkiĢafı bu ölkələrdə turizm hədiyyələri 

istehsalı sənayesi sahəsinin, yeni xidmət sahələrinin yaradılmasına səbəb olmuĢdur. Əksər turizm 

ölkələrində qeyd etdiyimiz məĢğuliyyət sahələri dövlət büdcəsinin, yaxud ayrı-ayrı turizm 

Ģirkətlərinin, ailələrin gəlirlərinin formalaĢı mənbəyinə çevrilmiĢdir. Statistik göstəricilərə əsasən 

Avstriya kimi turist ölkəsinə təkcə 2015-ci ildə 25,3 mln. nəfər turist gəlmiĢdir. Proqnoz 

hesablamalara görə turistlərin hər biri turist hədiyyələri sənayesi istehsalı sahəsinin hazırladığı bir 

dollarlıq hədiyyəni alarsa, əldə olunan gəlir 25,3 mln. ABġ dolları təĢkil etmiĢ olar. Həmin 

hədiyyənin hazırlanması xərcləri məhsulun dəyərinin 60%-ni təĢkil etdiyi halda, hər vahid 

hədiyyəyə görə qazanılan mənfəət 40 sentə bərabər olmaqla, ölkə miqyasında 10,12 mln. ABġ 

dolları məbləğində (25,3 mln. x 0,40) mənfəət dövlətin, sahənin, yaxud Ģirkətin büdcəsinə daxil 

olması gözləniləndir. Bu da sonrakı illərdə dövlətin turizm sferasına daha çox investisiya 

yönəltməsinə, onun maddi-texniki bazasının komfort vəziyyətində saxlanmasına imkan verəcəkdir. 

Ölkə iqtisadiyyatının, о cümlədən turizmin inkiĢafında xarici investisiyanın artan rolunu nəzərə 

alaraq, onların bölüĢdürülməsinə metodoloji yanaĢmanın təkmilləĢdirilməsinə ehtiyac yaranır. Xarici 

investisiyaların bölüĢdürülməsində bu və ya digər sahənin aparıcı sahə faktı ölkəyə daxil olan 

kapitalın 80-85%-nin bir sahəyə yönəldilməsi üçün məqbul hesab edilməməlidir. Ölkəmizdə istehsal 

olunan ümumidaxili məhsulda turizm sahəsinin xüsusi çəkisi nəzərə alınmaqla xarici investisiyaya 

olan tələbat ödənilməlidir. Azərbaycanın turist bazarında reallaĢdırılan məhsulların və göstərilən 

xidmətlərin dəyərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi təxminən 3%-ə çatır. Lakin xarici investisiyaların 

sahələr arasında bölüĢdürülməsində bu ehtiyatların heç 1/5-i nəzərə alınmır. Əlbəttə ki, bu hal 

turizmin lazım olan səviyyədə inkiĢafına mənfı təsir göstərir. Azərbaycanda turizmin inkiĢafına 

imkan verən rekreasiya ehtiyatlarını təsərrüfat dövriyyəsinə daxil edib, onlardan səmərəli istifadə 

etmək üçün ilk növbədə regionlar üzrə turizmin xarici və yerli sahibkar investisiyasına olan tələbatı 

müəyyənləĢdirilməlidir. Xarici investisiyasız inkiĢafı mümkün olmayan rekreasiya ehtiyatlarını 

iqtisadi dövriyyəyə cəlb etmək üçün onlar beynəlxalq investisiya bazarına çıxarılmalıdır. IĢin daha 

səmərəli qurulması üçün respublikada mövcud olan turizm yerlərinin imkanları dövlət tərəfindən 

reklam edilməlidir. Fikrimizcə, bu cür yanaĢma turizmə xarici investisiya cəlb etmək üçün səmərəli 

seçim etməyə imkan verəcəkdir. Beləliklə də, turizmin inkiĢafına cəlb edilən xarici investisiyanın 

hər dolları Azərbaycanda yeni aparıcı sahənin əmələ gəlməsi prosesini sürətləndirəcək ki, bu da 

milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkiĢafına kömək edəcəkdir. Qeyd olunduğu kimi 2011-ci il 

Azərbaycanda "Turizm ili" elan edilməsi heç də təsadüfı deyil, çünki ölkəmizdə turizm sektorunun 

inkiĢafına böyük diqqət göstərilir. Son illərdə turizm sektoru Azərbaycanın iqtisadi potensialında 

mühüm yer tutur və bu tendensiya davam edəcəkdir. Qeyd edək ki, inkiĢaf etmiĢ, xüsusən də zəngin 

təbiətə malik olan ölkələrin iqtisadiyyatında turizm mühüm yer tutur. Azərbaycan təbii ehtiyatlarına, 

eyni zamanda, iqlim Ģəraitinə görə zəngin ölkədir, turizmin inkiĢafı üçün gözəl məkanlar vardır və 

bu zəngin imkanlardan lazımınca səmərəli qaydada istifadə olunmalıdır. Son on üç ildə ölkəmizdə 

xidmət sektoru sürətlə inkiĢaf edir, indiki dövrdə xidmət sektoruna qoyulan xarici və daxili 

investisiyalar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Digər tərəfdən Azərbaycanda xarici investisiyalar lazımi 

səviyyədə qorunur. Bu proses həm qanunvericilik baxımından, həm də ölkədə sahibkarlıq fəaliyyəti 

üçün yaradılan əlveriĢli Ģəraitin hesabına təmin olunur. Məhz bunun nəticəsidir ki, adambaĢına 

düĢən birbaĢa xarici sərmayələrin həcminə görə Azərbaycan MDB məkanında birinci yerdədir. Qeyd 

olundu ki, 2015-ci ildə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatına bütün maliyyə mənbələri hesabına 

ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkiĢafına 14,9 milyard manat məbləğində investisiya 

qoyulmuĢdu. 2017-2018-ci illərdə ölkəmizin milli iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların həcmi 

daha da çox olacaq və beləliklə, Azərbaycanın hərtərəfli inkiĢafı üçün yeni imkanlar yaradılacaqdır 

(15, səh.41]. 

Fikrimizcə, turizmə qoyulan investisiyaların səmərəliliyinin artırılması üçün dövlət aĢağıdakı 
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mexanizmlərdən istifadə edə bilər: 

 Turizm biznesinin xüsusiyyətlərini nəzərə alan vergi güzəĢtlərinin tətbiq edilməsi; 

 Turizm sənayesinin gəlirli fəaliyyətini təmin edən vahid normativ hüquqi aktlar və iqtisadi 

mexanizmlər sisteminin təkmilləĢdirilməsi; 

 Turizm sənayesi üçün peĢəkar kadrlar hazırlığı sisteminin və bu hazırlığın elmi təminatının 

yüksəldilməsi; 

 Turizm sahəsinə xarici və yerli investisiya axını mexanizminin təkmilləĢdiriməsi; 

 Təhlükəsizlik sisteminin, turizmdə bədbəxt hadisələrin statistikasının və təhlilinin, turizm 

sahəsində mülkiyyətin və Ģəxsiyyətin qorunması sisteminin yaradılması; 

 Turistlərin gediĢ-gəliĢ sənədlərinin hazırlanması, qeydiyyatı iĢinin sadələĢdirilməsi və bu 

sahədə bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması; 

 Turizmə xidmət edən informasiya sisteminin gücləndirilməsi və s. 

Qeyd edilən Ģərtlərin reallaĢdırılması məqsədi ilə hazırda ölkəmizdə turizmin müxtəlif 

növlərinin inkiĢafına yeni təkan verən ―Azərbaycan Respublikasında 2007-2016-cı illər üçün 

turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı‖ artıq yerinə yetirilmiĢ, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti tərəfindən 2016-cı ildə imzalanmıĢ ―Azərbaycanda turizm sənayesinin inkiĢafı ilə 

əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında‖ Sərəncamı növbəti illərdə ölkəyə turizm axınını sürətləndirəcək 

və bu sahə üzrə büdcəyə əlavə gəlirlərin daxil olması təmin olunacaqdır. ―Azərbaycan 

Respublikasında ixtisaslaĢmıĢ turizm sənayesinin inkiĢafına dair Strateji Yol Xəritəsi‖ndə 2025-ci il 

və sonrakı dövrə hədəflənmiĢ tədbirlərin görülməsində əsas məqsəd  turizm sahəsində dövlət 

siyasətinin həyata keçirilməsini, ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafını təmin edən vasitələrdən biri kimi 

turizm sərvətlərindən səmərəli istifadə olunmasını, turizmin ölkə iqtisadiyyatının öncül 

istiqamətlərindən biri kimi tanınmasını və bu sahənin və ona qoyulan investisiyaların səmərəliliyinin 

artırılmasını təmin etməkdir. Strateji Yol Xəritəsində qeyd edilir ki, son 5 ildə Azərbaycanda turizm 

sektorunda xidmət göstərən sahibkarlıq subyektlərin və turizm məqsədilə gələn xarici ölkə 

vətəndaĢlarının sayında müvafiq olaraq 4.5 və 8.5 faiz orta illik sabit artım müĢahidə edilmiĢdir. 

Mövcud imkan və potensialdan səmərəli istifadə etməklə Azərbaycan 2025-ci ilədək həm 

regionda, həmdə digər dünya ölkələri arasında cəlbedici turizm məkanından birinə cevriləcək, 

mövcud turizm ehtiyyatlarından səmərəli istifadə göstəricilərinin maksimuma çatdırılmasını təmin 

etməkdir. Qeyd olunan məqsədlərə nail olmaq üçün hava əlaqəsinin və əlçatanlığın artırılması, çox 

saylı turizm növləri üzrə fiziki və sosial infrastrukturun təkmilləĢdirilməsi, yerli dəyərlərin 

beynəlxalq aləmdə uğurlu təbliği mühim əhəmiyyət kəsb edir(4, səh.13). 

Təsdiq olunan normativ-hüquqi aktların əsas məqsədlərindən biri də bu sahədə sahibkarlıq 

fəaliyyətinin inkiĢaf etdirilməsi, özəl turizm sektoruna qoyulan investisiyaların təhlükəsizliyinin 

dövlət tərəfındən qorunması yolu ilə iĢ adamlarının bu sahəyə cəlb edilməsidir. Çünki sahibkarlıq 

fəaliyyəti bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində iqtisadi inkiĢafın və tələbatın ödənilməsinin əsas istehsal və 

sosial amili kimi regional və sosial xüsusiyyətlərə malik olmaqla formalaĢaraq bütövlükdə ölkə 

iqtisadiyyatında aparıcı faktorlardan birinə çevrilir. Təbii resurs ehtiyatları, əmək fəaliyyəti üçün 

resursların kifayət qədər olması, həmçinin mənfəət əldə etmək məqsədi və bunun mümkünlüyü 

turizm sahibkarlığının ilkin Ģərtləridir. Sahibkarlıq daxilində turizm fəaliyyətinin kompleks Ģəraiti 

dedikdə, əmək bölgüsündə bu fəaliyyət üçün bir-birini əvəz edən resursların alternativ Ģəkildə 

planının hazırlanması və istifadəsi nəzərdə tutulur. Sahibkarlığın ərazi və sahə strukturunun 

formalaĢmasında uzunmüddətli meyar və maraqları təmin etmək üçün turizmin coğrafı-iqtisadi amili 

və sosial aspektləri daha prioritet istiqamət kəsb edir. Belə ki, respublikada əmək ehtiyatlarının 

50%-nin regionlarda yerləĢməsi, dağ regionlarının turizmə yararlığı, təbii coğrafı mühit və həmçinin 

regionların sosial-iqtisadi inkiĢaf proqramı çərçivəsində köklü addımlar atmağın strateji məqsəd 

olması, məhz regionlarda turizmin inkiĢafı və onun sahibkarlıq növü olaraq əsas sahəyə 
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çevrilməsinə Ģərait yaradır. Azərbaycanda islahatların xarakteri, özəl sektorun inkiĢaf meylləri, 

həmçinin torpaq üzərində xüsusi mülkiyyətin qərarlaĢması, kənd təsərrüfatının strateji inkiĢaf sahəsi 

olması və əhalinin məĢğulluq səviyyəsindəki mövcud reallıqlar, iĢsizlik amilləri kənd turizminin 

inkiĢafını və bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi və müxtəlif mexanizmlər vasitəsilə 

onun idarə edilməsinə diqqət yetirilməsini tələb edir. Turizmin regionlarda inkiĢafı bütövlükdə 

sahibkarlığa yaradılan Ģəraitlə və maliyyə imkanları hesablına dəstək proqramlarının tətbiqi ilə 

reallaĢır. Qeyd etmək lazımdır ki, regionların iqtisadi potensialı onların təsərrüfat dövriyyəsi üçün 

zəruri olan real potensiallardan xeyli aĢağıdır. Həmin potensialdan səmərəli istifadə regionlara 

kapital axınının cəlb edilməsi, mərkəzləĢdirilmiĢ maliyyə alətləri, əhalinin xüsusi vəsaitləri və xarici 

investorların, yaxud borc yolu ilə xarici kredit resurslarının təĢkil edilməsi ilə mümkün olur. 

Fikrimizcə, turizm sahibkarlığının təĢkilində daha çox xərc tələb edən strukturların yaradılması üçün 

bəzi vergi güzəĢtlərinin tətbiq edilməsi məqsədəuyğun olardı. Turizm sahibkarlığında resurs 

təminatı, həmçinin sahibkarlığa kömək fondu, mərkəzləĢdirilmiĢ kredit və yerli büdcələr, habelə 

xüsusi vəsaitlərin istifadəsi zamanı maraqlar bölgüsü, uyğun ödəmələr və məsrəflər nəzərə 

alınmaqla aparılmalıdır. Sahibkarlığın resurs potensialının əsas seqmentləri təbii olsa da, məhsul və 

xidmət istehsalında qiymətləndirilməsi və xərc strukturunda nəzərə alınması sahibkarlar arasında 

qiymət bölgüsünü təĢkil edir. Bu maraq daha çox xarici investorların cəlb edilməsi nəticəsində daha 

prinsipial mexanizmlərlə ölçülməlidir. Belə ki, ətraf mühitin sinergetik səmərəsi, mövcud əmək 

resurslarının ucuz əmək haqqı kimi istifadəsi yaradılan gəlirlərdə sinergetik effektin bölgüsü ilə 

fərqlənir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas formalarını kiçik müəssisələr, xarici müĢtərək müəssisələr, 

kəndli fermer təsərrüfatı və birjalar təĢkil edir. Turizmin regionlarda inkiĢafı bu müəssisələrin 

səmərəli fəaliyyəti, onların hər birinin turist məqsədilə istehsal etdiyi məhsulun həcmi, iĢ yerlərinin 

təĢkili və həmçinin yaratdığı infrastruktur sferası ilə müəyyənləĢir. Xarici və müĢtərək müəssisələrin 

inkiĢaf dinamikası turizmin inkiĢafında əks olunur. Qeyd edək ki, turizm sahibkarlığının əsas 

istiqaməti olaraq sahə strukturunun təkmilləĢdirilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Sahə 

strukturunun formalaĢmasında əl əməyinə əsaslanan yerli ehtiyatlar, iqlim və ekoloji mühitin 

xüsusiyyətlərini özündə birləĢdirən təbii resurslar təyinedici amil olaraq qalır. Turizm 

sahibkarlığında sahə strukturu turizm məhsulunun turizm bazarında tələbat sistemi ilə müəyyənləĢir. 

Eyni zamanda tələbat sistemi ixrac yönümlü yerli resurslara əsaslanan, daha çox sosial əhəmiyyət 

kəsb edən sahələri özündə birləĢdirir. Sahə səmərəsi təkcə xalis və istehsal göstəricisi kimi deyil, 

həm də sosial tələbat baxımından qiymətləndirilir. Belə ki, iĢ yerlərinin açılması, qadınların turizm 

sahəsində məĢğulluğuna üstünlük verilməsi, ailə gəlirlərinin formalaĢmasında sahibkarlıq 

gəlirlərinin artımı, regionda infrastrukturun inkiĢafı ilə digər sahələrin Ģəraitinin yaxĢılaĢması 

inteqral səmərə kimi formalaĢır. Təcrübə göstərir ki, 20 respublikada regionların qeyri-bərabər 

inkiĢaf meylləri, onların nəqliyyat və enerji ilə təminat səviyyəsi, yükdaĢıma və sərniĢindaĢıma üçün 

əlveriĢli iqtisadi zonada yerləĢməsi sahibkarlıq üçün əlveriĢli olsa da, onun məhsulunun daxili bazar, 

yaxud ixracat üçün nəzərdə tutulması baĢlıca amil olaraq investisiya axınını müəyyən edir. 

Azərbaycan Respublikasında məhsuldar qüvvələrin yarısından çoxunun rayonlarda yerləĢməsinə 

baxmayaraq, onun böyük hissəsinin Bakı və AbĢeron iqtisadi regionuna köçüb gəlməsi artıq dövlət 

və sahibkar mühitinə məlumdur. Qeyd edək ki, sahibkarlıqda təkcə resursun olması onun inkiĢafı 

üçün həlledici amil ola bilməz. Kompleks amillər və istehsal üsulunun bütün resurs tərəflərini 

özündə birləĢdirən çoxsahəli əlaqə sahibkarlığın inkiĢafında mühüm rol oynayır. Regionlarda turizm 

sahibkarlığı üçün potensial resurslar və onlardan düzgün istifadə ciddi əhəmiyyət kəsb edir. 

Regionlar üzrə yerləĢdirilməsi sonrakı inkiĢafa təkan verən sahibkarlığın dinamikası yerli 

resurslardan istifadə üçün kapital qoyuluĢu, xarici Ģirkətlərin və digər regionlarda yerləĢən 

sahibkarların kapitalının cəlb edilməsi intensivliyindən xeyli asılıdır. Sahibkarlığın xarici iqtisadi 

əlaqələri xarici bazarlara məhsul və xidmət ixracında xüsusi rol oynayan gömrük rejiminin 
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səmərəliliyi və idxal-ixrac siyasətindən xeyli dərəcədə asılı olaraq formalaĢır. Ġdxala nəzarət və 

ixraca stimul yaradan mexanizmlər turist Ģirkətlərinin iĢinin səmərəsini artırır. Xarici iqtisadi 

əlaqələr, regionun təbii coğrafı Ģəraiti, regionun təbii artımı, regional büdcənin artması, ixracatın 

artması və əhalinin həyat səviyyəsi, infrastrukturun inkiĢafı, regionun daxili və xarici mənbələr 

hesabına maliyyə resursları, regionda yeni iĢ yerlərinin açılması, turizm məhsulunun həcmi və 

strukturu, turizm sahibkarlığının inkiĢafını təmin edir. Beləliklə, turizm sferasında investisiyalardan 

səmərəli istifadənin baĢlıca istiqamətlərindən biri sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsidir ki, bu da 

müvafıq marketinq araĢdırmalarını zəruri edir. Belə ki, fəaliyyət mühitini, bazarın durumunu, 

rəqiblərin strategiyasını maksimum əhatəli Ģəkildə öyrənmədən, təhlil etmədən uğurlu fəaliyyətin 

təĢkili qeyri mümkündür. Bu baxımdan da, turizm potensialının öyrənilməsi, turistin zövq və ya 

tələbatının müəyyənləĢdirilməsi, xidmətlərin təĢkilində bazarın tələblərinin nəzərə alınması kimi 

məsələlər xüsusi maraq kəsb edir. BaĢqa sözlə desək, yalnız bu halda istənilən sahədə, о cümlədən 

turizm sferasında sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı və dinamik uğurlarını təmin etmək mümkündür. 

Milli iqtisadiyyatımızın bütün sahələrində olduğu kimi ölkəmizdə xidmət sahələrinin, o 

cümlədən fauna və florası ilə seçilən təbiətə malik regionlarda turizmin inkiĢafına dövlətin dəstəyi 

ilə yatırılan daxili investisiya qoyuluĢları ilə yanaĢı xarici investisiyaların da ölkəyə axınının təmin 

olunması üçün daha əlveriĢli investisiya mühitinin yaradılması və uzunmüddətliliyini qorumaqla 

investisiya prosesinin fəallaĢmasına nail olmaq mümkündür ki, bu da öz növbəsində Azərbaycan 

Respublikasının milli iqtisadiyyatının bütün sektorlarının, o cümlədən sosial-iqtisadi kateqoriyaların 

bir növü kimi turizm sahəsinin gələcək inkiĢafında mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda turizm potensialı olduqca zəngindir. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlarla təsdiq edilmiĢ icrası baĢa çatdırılmıĢ və 

eyni zamanda icraya yönəldilmiĢ Dövlət Proqramları 2025-ci ilə və ondan sonrakı illərə hədəflənmiĢ 

turizm sənayesinin inkiĢafına dair Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuĢ tədbirlərin icrası 

ölkəmizin turizm potensialından daha səmərəli istifadə olunması üçün geniĢ imkanlar açmıĢ və bu 

tendensiyanın davam etdirilməsinə Ģərait yaradılmıĢdır. Və bu baxımdan turizmin inkiĢafına bütün 

maliyyə mənbələri hesabına yatırılan investisiya qoyuluĢları öz nəticələrini verməklə yanaĢı, ondan 

daha səmərəli istifadə olunması vacib Ģərtlərdən biri hesab edilir. 
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HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAF STRATEGĠYASININ BĠR ĠSTĠQAMƏTĠ 

KĠMĠ BÖYÜK ĠPƏK YOLUNUN BƏRPASINDA AZƏRBAYCANIN ĠġTĠRAKI 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin məqsədyönlü siyasəti nəticəsində “Tarixi İpək Yolu”nun 

bərpası ideyası xəyaldan reallığa çevrildi. Bu nəhəng layihənin gerçəkləşdirilməsi nəticəsində 

ölkəmizin geostrateji və geosiyasi əhəmiyyəti daha da artmışdır. Məqalədə Heydər Əliyevin bu 

sahədə olan əvəzsiz xidmətlərindən danışılır. 
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ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY 

The idea of a restoration of  «The Historical Silk Road » has become a reality from the dream of 

nationwide leader Heydar Aliyev`s purposeful policy. The geostrategic and geopolitical significance 

of our country has increased as a result of this giant project. The article deals with the invaluable 

services of Heydar Aliyev in this field. 
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УЧАСТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЕЛИКОГО 

ШЕЛКОВОГО ПУТИ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИЙ ГЕЙДАРА 

АЛИЕВА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Идея восстановления «Исторического Шелкового Пути» из мечты стала реальностью в 

результате  целенаправленной политики общенационального лидера Гейдара Алиева.В ито-

ге  реализации этого огромного проекта,  геостратегическое  и геополитическое значение 

нашей страны возросло.В статье говорятся о неоценимых заслугах Гейдара Алиева в этой 

области. 

Ключевые слова: Шелковый Путь, Коридор Европа-Кавказ-Азия, Бакинская  Конферен-

ция, Основное Многостороннее Соглашение, процесс восстановления . 

 

―Böyük Ġpək Yolu‖ - e. ə. II əsrin axırlarından b.e. XVI əsrinə qədər fəaliyyət  göstərən Çindən 

ġimali Afrika və Ġspaniyaya qədər aparan karvan yoludur. Bu tarixi ticarət marĢrutları Çin, 

Yaponiya, Hindistan, Monqolustan, Ġran, Özbəkistan, Tacikistan, Azərbaycan və digər 

ölkələrdən  keçmiĢdir. Mövcud olduğu bütün dövrlərdə Böyük Ġpək Yolu keçdiyi ölkələrin 

inkiĢafında mühüm rol oynamıĢdır. Böyük Ġpək Yolu xalqların minillik tarixini, 

inkiĢafını,mədəniyyətini,intibahını özündə birləĢdirir. Bu tarixi yol öz əhəmiyyətini yenidən bərpa 

etməklə müxtəlif mədəniyyətlər,xalqlar arasında körpü rolunu oynayır. 
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Tarixən Ġpək Yolu üzərində yerləĢən Azərbaycan ərazisi Çin ilə Avropa arasında ―qızıl qapı‖ 

rolunu oynayırdı. Bu marĢrutla ġərqdən Mərkəzi Avropa ölkələrinə əvvəlcə ipək, daha sonra 

ədviyyat, qızıl, gümüĢ, brilliant,  mirvari və s., Avropadan ġərq ölkələrinə isə qalay, sink, civə, 

mahud parça və s. daĢınırdı. Ġpək Yolu Dərbənd, ġirvan, ġəki, Beyləqan, Gəncə, Qəbələ, Təbriz və 

Naxçıvanda ipəkçiliyin inkiĢafına güclü təkan vermiĢ, onların hər birinin ipəkçilik ticarət mərkəzinə 

çevrilməsinə Ģərait yaratmıĢdır. Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin inkiĢafı körpülərin və karvansaraların 

tikilməsinə səbəb olmuĢdu. Belə karvansaralar ġamaxıda, Bərdədə, ġəkidə, Bakıda, Gəncədə, 

Naxçıvanda inĢa edilmiĢ, bəziləri indiyə kimi qorunub saxlanılmıĢdır. Bunlardan Naxçıvandakı Çal, 

Tivi, Sədərək, Gəncədəki XV-XVII əsrlərə aid olan ġah, Qızılça, DaĢ, Uğurlu bəy və Köhnə 

karvansaranı və s. göstərmək olar. 

Avropa ilə Asiya arasında quru nəqliyyat yolunun təkmilləĢdirilməsi məsələsi daima gündəmdə 

olmuĢdur. Bu baxımdan Ġpək yolunun dünya tarixində yeri və rolunun qiymətləndirilməsi,yenidən 

bərpasının səmərəliliyi,bərpa prosesinin Azərbaycana gətirəcəyi iqtisadi səmərə,gələcək 

perspektivlərinin öyrənilməsi aktual mövzulardandır.Tarixi Ġpək Yolunun inkiĢaf etməsinin əsas 

məqsədləri aĢağıdakılardan ibarətdir: 

 bölgədə yerləĢən ölkələrin ticarət-iqtisadi əlaqələrinin inkiĢaf etməsi; 

 nəqliyyat əlaqələrinin inkiĢaf etməsi-yük və sərniĢinlərin beynəlxalq daĢınması; 

 tranzit daĢınmalar üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması; 

 yük daĢınmalarının müddətinin qısaldılması; 

 nəqliyyat siyasətinin uyğun olaraq aparılması; 

 daĢınma tarifləri və vergilərə xüsusi güzəĢtlər; 

 müxtəlif nəqliyyat sahələri arasındakı əlaqələrin koordinasiya edilməsi; 

 çoxmodallı (birləĢmiĢ) daĢımaların təĢkil olunması üzrə uyğunlaĢdırılmıĢ fəaliyyət 

proqramının iĢlənib hazırlanması [5]. 

Dövlət müstəqilliyimizin əldə edilməsi, yeni istehsal münasibətləri sisteminə keçid 70 il ərzində 

mövcud olmuĢ sərt inzibati amirlik rejiminə əsaslanan, Moskva tərəfindən koordinasiya edilən, 

qapalı cəmiyyət Ģəraitində mövcud olmuĢ, qeyri-müstəqil əsaslara söykənən iqtisadi əlaqələrin yeni 

müstəviyə keçirilməsini, qarĢılıqlı faydalı iqtisadi əsaslarla dünya birliyinə daha geniĢ formada 

müstəqil inteqrasiyanı, nəqliyyat-iqtisadi blokadanın aradan qaldırılması vəzifəsini həyati zərurətə 

çevirdi. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsində Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu iqtisadi 

strategiya və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan TRASEKA proqramının reallaĢdırılması mühüm rol 

oynadı. ―Avropa-Qafqaz-Asiya‖ nəqliyyat dəhlizinin - ―Yeni Ġpək yolu‖nun yaradılması ölkə 

iqtisadiyyatının inkiĢafında, regional və beynəlxalq əlaqələrin geniĢləndirilməsində, ölkəmizin 

Cənubi Qafqazın iqtisadi baxımdan güclü dövlətinə çevrilməsində böyük əhəmiyyət kəsb etdi. 

Böyük Ġpək Yolunun yenidən bərpası ideyasının perspektivləri və  gerçəkləĢdirilməsi 

imkanlarının öyrənilməsinə YUNESKO-nun himayəsi ilə  Beynəlxalq Komissiya hələ 1980-ci ildə 

baĢlayıb. YUNESKO tərəfindən ―Böyük Ġpək yolu: mədəniyyətlərin dialoqu‖ adı altında 2000-ci 

ilədək olan dövr üçün həyata keçirilməsini qarĢıya qoyan proqram hazırlanmıĢdır. Bu məqsədlə 

1989-cu ildə  Moskvada, 1990-cı ildə Səmərqənddə, 1991-ci ildə Urgəncdə və 1992-ci 

ildə  Donetskdə keçirilən forum və seminarlarda layihənin inkiĢaf məsələləri və  istiqamətləri 

müzakirə edilib. 

Tarixi Ġpək yolunun bərpası prosesinin həyata keçirilməsində mühüm mərhələ 1993-cü il may 

ayının 3-7-də Avropa Birliyinin təĢəbbüsü ilə Brüsseldə çağırılmıĢ konfransla baĢlandı. Konfransda 

5 Mərkəzi Asiya ölkəsi - Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Tacikistan və 3 Qafqaz 

respublikası - Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın nəqliyyat və ticarət nazirləri iĢtirak etdilər. 

Adları çəkilən ölkələr üçün ―TRASEKA‖ proqramı və ―Brüssel bəyannaməsi‖ qəbul olundu. 

TRASEKA (ТRACECA - Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia - Avropa-Qafqaz-Asiya 
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Nəqliyyat Dəhlizi) Proqramı Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın yeni müstəqillik qazanmıĢ 

dövlətlərinin nəqliyyat infrastrukturunun bərpasına yardım göstərilməsi, Avropa və Asiyanı 

birləĢdirən ən qısa nəqliyyat dəhlizinin yaradılması və bununla regionun Qərbə inteqrasiyası, 

həmçinin bu dövlətlərin iqtisadiyyatlarının dirçəldilməsinə və inkiĢafına yönəldilmiĢ Avropa 

Ġttifaqı  proqramlarının reallaĢdırılmasına xidmət edən etibarlı nəqliyyat sisteminin qurulmasını 

nəzərdə tuturdu. O, ərazisindən keçdiyi ölkələrin iqtisadi inkiĢafının ayrılmaz hissəsidir və eyni 

zamanda qarĢılıqlı inteqrasiya və səmərəli əməkdaĢlıq üçün güclü bir alətdir.Proqramın əsas 

məqsədi aĢağıdakılar elan edildi: 

 Müstəqillik əldə etmiĢ ölkələrin Avropa və Dünya bazarına alternativ nəqliyyat marĢrutu ilə 

çıxıĢını təmin etməklə onlara iqtisadi və siyasi yardım göstərmək; 

 TRASEKA proqramı iĢtirakçısı olan ölkələr arasında regional əməkdaĢlığın geniĢlənməsinə 

kömək göstərmək; 

 TRASEKA layihələrinin reallaĢdırılması iĢinə maksimum dərəcədə beynəlxaq maliyyə 

qurumlarının - Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankının, Dünya Bankınm cəlb edilməsinə nail 

olmaq; 

 ―Avropa-Qafqaz-Asiya‖ nəqliyyat dəhlizinin Transavropa Ģəbəkəsi ilə inteqrasiysına kömək 

etmək. 

TRASEKA layihəsi bir sıra beynəlxalq təĢkilatlar: Avropa Komissiyası, BMT-nin Avropa 

Komissarlığı, Asiya və Sakit okean ölkələri Sosial-Ġqtisadi Komissiyası, Nəqliyyat Nazirlərinin 

Avropa Konfransı və digər beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən rəsmən tanınmıĢdır. Bu təĢkilatlar 

TRASEKA dəhlizi boyu limanlar, dəmir yolları və avtomobil yolları üzrə əsaslı layihələrin 

maliyyələĢdirilməsi üçün 1,7 milyard avrodan çox vəsait ayırmıĢlar. Bundan əlavə, Avropa 

Ġttifaqının özəl sərmayəçiləri Qafqaz və Mərkəzi Asiya nəqliyyat Ģirkətləri ilə birgə müəssisələrdə 

iĢtirak edirlər. Regional əməkdaĢlığı geniĢləndirmək və iqtisadi sabitliyi möhkəmləndirmək üçün 

Avropa Ġttifaqı Cənubi Çevrədə Hava MarĢrutları layihəsi və Neft və Qaz Kəmərləri layihəsi 

(ĠNOQEYT) kimi digər layihələri də dəstəkləyir [8]. 

Ġqtisad elmləri doktoru, professor Z.Səmədzadə TRASEKA proqramının Azərbaycanda 

fəaliyyətə baĢlaması üçün böyük zəhmət çəkmiĢ, Avropa Ġttifaqının (AĠ) ekspertləri ilə çoxsaylı 

görüĢlər keçirmiĢ, milli koordinator, bir iqtisadçı-alim kimi  proqramın hazırlanması ilə bağlı elmi 

araĢdırmalar aparmıĢdır. TRASEKA proqramı ilə bağlı Azərbaycan Respublikası nümayəndə 

heyətinin baĢçısı kimi Brüsseldə keçirilən beynəlxalq konfransda məruzə ilə çıxıĢ etmiĢ, Qədim Ġpək 

Yolunun bərpası ilə bağlı Azərbaycan hökuməti adından Brüssel bəyannaməsini imzalamıĢdır. 

Azərbaycan nümayəndəsi çıxıĢında proqramın mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etməklə 

yanaĢı,həmçinin proqramın reallaĢdırılması baxımından mövcud olan çətinliklərə toxunmuĢ, 

nəqliyyat sahəsində özəl bölmənin yenicə yarandığını, mövcud yolların dünya standartlarına cavab 

vermədiyini, dövlətin maliyyə imkanlarının zəif olduğunu, Qarabağ münaqiĢəsinin davam etdiyini 

bildirmiĢdir.Brüssel bəyannaməsində iĢtirakçı ölkələr öz üzərlərinə aĢağıdakı öhdəlikləri 

götürdüklərini bəyan etdilər: 

 Beynəlxalq nəqliyyat və ticarət əlaqələrinin geniĢləndirilməsini; 

 Regional nəqliyyat və ticarət sahəsində öz təcrübələrini mübadilə etməyi; 

 Nəqliyyat və ticarət sahəsində beynəlxalq konvensiya və saziĢlərə qoĢulmaq niyyətində 

olduqlarını; 

 Ticarət xidmətləri üçün nəqliyyat sisteminin inkiĢaf etdirilməsini [1,s.10] 

Tarixi Ġpək yolunun bərpası istiqamətində həyata keçirilən növbəti addımlardan biri 1996-cı ilin 

mayında Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan və Özbəkistan dövlət baĢçılarının iĢtirakı ilə 

Türkmənistanın Sərəxs Ģəhərində tranzit yükdaĢımanın tənzimlənməsi, dəmir yolu nəqliyyatının 

əlaqələndirilməsi haqqında saziĢin imzalanması oldu. SaziĢdə dövlətlərarası yükdaĢımaların hüquqi 
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və tarif əsasları, tranzit daĢımalarına maksimum kömək göstərilməsi, tariflərin 50% həcmində 

azaldılması, yüklərin maneəsiz keçirilməsi, qorunması kimi mühüm məsələlər öz əksini tapmıĢdır. 

TRASEKA proqramının reallaĢdırılması istiqamətində həyata keçirilən uğurlu iĢlərdən biri də 

1996-cı ilin dekabrında Odessada Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna dövlət baĢçılarının Avrasiya 

nəqliyyat dəhlizinin yaradılması haqqında saziĢi imzalamaları oldu . 1997-ci ilin sentyabnnda 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və Gürcüstan Prezidenti Eduard ġevardnadzenin görüĢündə 

növbəti ildə Qafqazda prezidentlər səviyyəsində konfrans çağırılması təĢəbbüsü irəli sürüldü. Bu 

razılaĢmaya uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 iyun 1998-ci il tarixli, 830 

saylı sərəncamı ilə Bakıda ―Tarixi Ġpək yolu‖nun bərpası üzrə beynəlxalq konfrans çağırılması 

qərara alındı [1,s.11]. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə 1998-ci il sentyabrın 7-8-də Bakı Ģəhərində 9 

ölkənin (Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova, Rumıniya, Bolqarıstan, Özbəkistan, 

Qırğızıstan) dövlət baĢçısı, 13 beynəlxalq təĢkilat (BMT,ATƏT,Avropa Birliyi,Qara Dəniz Ġqtisadi 

ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı,MDB,Dünya Bankı,Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankı,Ġslam Bankı və 

baĢqaları) və 32 dövlətin nümayəndə heyətinin iĢtirakı ilə tarixi Ġpək Yolunun bərpasına həsr 

olunmuĢ beynəlxalq konfrans keçirilib. Bu konfransın yekununda Avropa Ġttifaqının TRASEKA 

proqramı əsasında ―Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkiĢafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında 

Əsas Çoxtərəfli SaziĢ‖ imzalanıb və Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib. Əsas Çoxtərəfli SaziĢə 4 

texniki əlavə olundu – avtomobil nəqliyyatı barədə, beynəlxalq dəmir yolu nəqliyyatı barədə, 

beynəlxalq ticarət gəmiçiliyi barədə, gömrük qaydaları  və sənədlərin iĢlənməsi barədə əlavələr. 

Əsas Çoxtərəfli SaziĢin müddəalarına uyğun olaraq, TRASEKA Hökumətlərarası Komissiyasının 

Daimi Katibliyinin Bakı Ģəhərində yerləĢdirilməsi qərara alınıb və 2001-ci il fevralın 21-də rəsmi 

açılıĢı olub. Bu hadisənin özü də Azərbaycanın həmin layihənin gerçəkləĢməsindən daha çox 

bəhrələnməsi üçün əlavə imkanlar açır. Əsas Çoxtərəfli SaziĢ (ƏÇS) Avropa, Qara dəniz, Qafqaz, 

Xəzər dənizi və Asiya regionunda iqtisadi, ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin inkiĢaf etdirilməsi, 

avtomobil, hava və dəmir yolu, eləcə də ticarət gəmiçiliyi bazarlarına çıxıĢın asanlaĢdırılması, yük 

və sərniĢinlərin, həmçinin karbohidrogen resurslarının beynəlxalq daĢımalarının inkiĢaf etdirilməsi, 

nəqliyyatın təhlükəsizliyinin, ətraf mühitin mühafizəsi, müxtəlif nəqliyyat növləri arasında bərabər 

rəqabət Ģəraitinin yaradılması kimi məsələlər üzrə əməkdaĢlığı nəzərdə tutur [6]. 

Bakı konfransından cəmi bir neçə gün sonra H.Əliyevin sədrliyi ilə həmin tədbirə həsr olunmuĢ 

müĢavirə keçirildi. Dövlət baĢçımız müĢavirəni açaraq bildirdi ki, iĢtirakçıları məhz sentyabrın 7-8-

də Bakıda, Azərbaycanda keçirilmiĢ beynəlxalq konfransın yekunları ilə əlaqədar dəvət edib. Bunun 

davamı olaraq da belə bir söz söylədi ki, heç Ģübhəsiz, beynəlxalq konfransın yekunları bundan 

sonra çox ətraflı və geniĢ müzakirə olunmalıdır, xüsusən onun qəbul etdiyi qərarlar, yəni imzalanmıĢ 

sənədlər həyata keçirilməlidir. Konfransın yekunları, Azərbaycan Respublikasının üzərinə düĢən 

vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olaraq  dövlət baĢçısı Heydər Əliyev tərəfindən müvafiq 

fərman imzalandı. Həmin fərmanda da respublikamızın, ölkəmizin hökumət, dövlət orqanları 

tərəfindən görüləcək iĢlərin hamısı müəyyən edildi [4]. 

Ġpək Yolu konfransının gündəliyində duran ən vacib məsələ Azərbaycan iqtisadiyyatının aparıcı 

sahəsini təĢkil edən neft istehsalı və neftin nəqli məsələləri idi. H.Əliyev cənablarının gərgin səyləri 

nəticəsində TRASEKA proqramı çərçivəsində neftin və qazın Azərbaycan ərazisindən nəql 

olunmasına dair razılıq əldə olundu və bura Gürcüstanı da qoĢmaqla miqyas daha da geniĢləndirildi. 

Neft-qaz üçün Xəzər dənizinin dibindən kəmərin çəkilməsi ideyası çox perspektivlidir. Belə ki, bunu 

H.Əliyev cənablarının sözləri də təsdiq edir: ―Mərkəzi Asiyanın dəmir yolu vasitəsi ilə Avropaya 

çıxıĢı Rusiya ərazisindəndir. Bu uzun məsafəni qət etməyi tələb edir. Biz bu yolu qısaltmıĢıq‖ 

[2,s.44]. 

Azərbaycanın konfransda əldə etdiyi çox mühüm nəticələrdən biri də ondan ibarət idi ki, qəbul 
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olunmuĢ saziĢə ölkə Prezidenti Heydər Əliyevin təkidi ilə düzəliĢ edilmiĢ və göstərilmiĢdir ki, əgər 

Ermənistan baĢlanğıc tranzit və ya qurtarıcı ərazi olsa, nəqliyyatla bağlı saziĢ və ona edilmiĢ texniki 

əlavələrin bütün müddəaları Azərbaycana tətbiq oluna bilməz. Yəni Ermənistan de-fakto TRASEKA 

proqramından çıxarıldı. Bu məsələ 30 oktyabr 1998-ci il tarixli ―Tarixi Ġpək Yolunun Bərpası üzrə 

Beynəlxalq Konfransda imzalanmıĢ Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkiĢafına dair beynəlxalq 

nəqliyyat haqqında Əsas Çoxtərəfli SaziĢin təsdiq edilməsi barədə‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda öz əksini tapmıĢdır. 

Heydər Əliyev ―Tarixi Ġpək yolu‖nun bərpası üzrə Beynəlxalq Bakı konfransının qərarlarının 

yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında‖ 26 oktyabr 1998-ci il tarixli sərəncamında bu 

konfransın mühüm əhəmiyyətini xüsusi qeyd edərək demiĢdir: ―Ġpək yolu‖nun bərpası üzrə 

keçirilmiĢ beynəlxalq konfrans və burada imzalanmıĢ sənədlər böyük siyasi, iqtisadi əhəmiyyət kəsb 

edərək ―Avropa-Qafqaz-Asiya‖ nəqliyyat dəhlizində yerləĢən ölkələrin inkiĢafı, onların təbii 

ehtiyatlarının mənimsənilməsi, iqtisadi potensialından daha səmərəli istifadə olunması, ticarətin və 

iqtisadi əməkdaĢlığın geniĢlənməsi üçün etibarlı zəmin yaradır. ―Tarixi Ġpək yolu‖nun bərpası üzrə 

aparılan iĢlər Azərbaycan Respublikasının dünya birliyi ölkələri ilə inteqrasiyasının daha da 

gücləndirilməsinə xidmət edir‖ 

Bu önəmli uğur bilavasitə H.Əliyev və onun apardığı inamlı daxili və xarici siyasətlə bağlıdır. 

Amerikalı alim Teylorun da söylədiyi kimi, hökmran dövlətin qüdrətli olması səbəbləri təkcə onun 

hərbi qüvvəsində, texnologiya və iqtisadiyyatının yüksək inkiĢafında deyil, eləcə də onun daxili və 

xarici siyasətinin əsasını təĢkil edən ideyaların cəlbediciliyindədir. Böyük Ġmperiyalar dövründə 

qılıncın dediyini indiki Böyük siyasətlər dövründə iqtisadi mənafelərə əsaslanan siyasət deyir 

[2,s.38]. 

Belə bir yüksək səviyyəli toplantının baĢ tutmasında da heç Ģübhəsiz ki, müstəqil Azərbaycan 

dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin xidmətləri müstəsnadır. Eyni zamanda, həmin tədbir Heydər 

Əliyevin parlaq, əhatəli, son dərəcədə məzmunlu, gələcəyə hesablanmıĢ giriĢ və yekun çıxıĢları ilə 

yaddaĢlarda qalıb. Konfrans müstəqil Azərbaycan dövlətinin iqtisadi qüdrətinin, siyasi nüfuzunun 

artmasına xidmət edərək, Heydər Əliyev strategiyasının düzgünlüyünü, reallığını bir daha təsdiq 

etdi. Bakı sammitinin ölkəmiz üçün, onun sülh, əməkdaĢlıq, təhlükəsizlik Ģəraitində yaĢaması üçün 

nə qədər vacib olduğu barədə Heydər Əliyev demiĢdir: ―Konfransın Azərbaycanda keçirilməsi 

ölkəmiz üçün tarixi bir hadisədir. Biz tariximizi yaxĢı bilirik və ona görə də cəsarətlə demək olar ki, 

Azərbaycanın çoxəsrlik tarixində belə böyük beynəlxalq konfransın keçirilməsi ilk hadisədir. Biz 

bunu yüksək qiymətləndirməliyik və bu, Azərbaycan xalqının, dövlətinin böyük nailiyyəti kimi 

qiymətləndirilməlidir. Beynəlxalq konfransın Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyinin möhkəmlənməsini, inkiĢaf etməsini və beynəlxalq aləmdə tamamilə tanınmasını 

nümayiĢ etdirir. Bu bizim müstəqilliyimizin, suverenliyimizin rəmzidir. Bu, böyük tarixi hadisədir. 

Vətənini, torpağını, millətini, ölkəsini sevən hər bir azərbaycanlının, Azərbaycan vətəndaĢının bu 

hadisə ilə fəxr etməyə əsası vardır və bununla hər bir adam fəxr edə bilər. Çünki bu, bizim 

millətimizin, ölkəmizin, dövlətimizin adıdır. Biz müstəqil dövlət kimi Bakı sammitində 32 dövlətin 

və nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatların iĢtirakı ilə nümayəndə heyətlərini qəbul etdik və dünyanın böyük 

bir hissəsini əhatə edən əraziyə məxsus böyük bir proqramın - tarixi Ġpək Yolunun bərpası 

proqramının əsasını qoyduq‖. 

Ġpək Yolunun bərpası layihəsinin gerçəkləĢməsi, həm də Bakı konfransının baĢ tutması üçün 

Heydər Əliyevin xidmətləri sözlərlə ifadə edilə bilməyəcək dərəcədə böyükdir. Böyük natiqlik 

qabiliyyətinə və istedadına malik olan dahi öndərin çıxısı tarix səhifələrinə qızılı hərflərlə həkk 

olunacaq, yaddaĢlardan, hafizələrdən silinməyəcək bir çıxıĢ idi. Heydər Əliyev çıxıĢında ―Tarixi 

Ġpək Yolunun bərpası, yeni-yeni ölkələrin və regionların ona cəlb edilməsi, xalqlarımızın 

yaxınlaĢması və qarĢılıqlı surətdə zənginləĢməsi, yeni müstəqil dövlətlərin istiqlaliyyətinin və 
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suverenliyinin möhkəmlənməsi, bu dövlətlərdə demokratik islahatların, bazar iqtisadiyyatı 

islahatlarının uğurla aparılması üçün güclü təkan verəcək, hamı üçün sülhün, sabitliyin və 

təhlükəsizliyin təmin olunmasına kömək göstərəcək. Böyük Ġpək Yolu keçmiĢdə baĢlansa da, 

gələcəyə doğru gedən yoldur. Mən inanıram ki, əgər biz əməkdaĢlıq edə-edə, bir-birimizə hörmət 

bəsləyərək və bir-birimizi dəstəkləyərək bu yolla birlikdə getsək, o, xalqlarımızı firavanlığa və 

tərəqqiyə gətirib çıxaracaq‖ - deyərək, konfransın bütövlükdə hədəflərinin nədən ibarət olduğuna 

tam aydınlıq gətirdi və gələcək perspektivlər, gələcək əməkdaĢlıq üçün bir ―Yol xəritəsi‖ cızmıĢ 

oldu [4]. 

ABġ Dövlət Departamentinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə Bürosunun Qafqaz və Regional 

MünaqiĢələr Ofisinin direktoru Castin Fridman Böyük Ġpək Yolunun bərpası barədə deyir: ―Yeni 

Ġpək Yolu Ģimaldan cənuba, Ģərqdən qərbə doğru uzanan nəqliyyat və kommunikasiya dəhlizləri 

Ģəbəkəsinin bir görüntüsüdür. Cənubi Qafqaz millətləri isə bu məsələdə həlledici rol oynayacaqlar‖ 

[3,s.165]. 

Bu gün artıq bizləri Bakı konfransı və ona həsr olunmuĢ müĢavirədən 21 il ayırır. Bu illər 

Azərbaycanın inkiĢaf, quruculuq, çiçəklənmə, tərəqqi illəri olub. Azərbaycan nəinki bölgənin, 

dünyanın lider dövlətlərindən birinə çevrildi. Ölkəmiz dünyanın milli və dini tolerantlıq mərkəzi 

kimi dünyaya səs saldı. Bu gün dünyada milli və dini tolarentlıq məsələsi ilə bağlı Azərbaycan 

modeli mövcuddur. Bu illər ərzində Azərbaycan siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar və hərbi dialoq 

məkanına, mərkəzinə çevrildi. Ölkəmiz Birinci Avropa Oyunlarına, ―Eurovizion‖ mahnı 

yarıĢmasına, dördüncü Ġslamiadaya uğurlu ev sahibliyi etdi. Həmçinin, Qəbələ Beynəlxalq Musiqi 

Festivalı artıq 10 ildir ki, Azərbaycanda uğurla keçirilməkdədir. Bakı Humanitar forumları artıq 

beynəlxalq statuslu tədbirlər sırasında yer almaqdadır. Ordumuzun gücü, hərbi qüdrəti artmaqdadır. 

Buna misal kimi 2016-cı ilin məlum Aprel döyüĢlərini, 2018-ci  ilin yayında reallaĢdırılan Cünnüt 

əməliyyatını və son dərəcədə möhtəĢəm 26 iyun Hərbi Paradını qeyd etmək olar. Bununla yanaĢı, bir 

daha bu sıraya TANAP-ın, Cənub Qaz Dəhlizinin tarixi açılıĢ mərasimlərini, ölkə baĢçısının yeni 

prezidentliyi dönəmində, cəmi bir neçə ay ərzində Böyük Britaniyaya, Fransaya, Rusiyaya, 

Türkiyəyə, Xorvatiyaya tarixi səfərlərini, bu səfərlərdə imzalanan önəmli saziĢləri, Brüssel zəfərini, 

Avropa Ġttifaqı ilə imzalanması gözlənilən əməkdaĢlıq və tərəfdaĢlıq saziĢi ilə bağlı növbəti mühüm 

sənədə imza atılmasını daxil etmək olar. Bununla yanaĢı, türk dövlətlərinin inteqrasiya yönündə 

mühüm addımlarından biri kimi ortaya qoyulan formatı - Türkdilli Dövlətlərin ƏməkdaĢlıq 

ġurasının (TDƏġ) Zirvə toplantılarını, Azərbaycanın bu prosesə verdiyi töhfələri qeyd etmək yerinə 

düĢərdi. 

Azərbaycanda son illər ərzində ölkənin müxtəlif bölgələrində yeni beynəlxalq aeroportların 

istifadəyə verilməsi, yeni yolların salınması, regional layihələrin icrasında aparıcı rol oynaması 

Azərbaycanın məqsədyönlü siyasətinin tərkib hissəsi kimi həm daxili nəqliyyat infrastrukturunun 

inkiĢafına töhfə verir, həm də Azərbaycanı Avrasiyanın nəqliyyat qovĢağına çevirir.Tarixi Ġpək 

Yolunun bərpası üzrə aparılan iĢlər Azərbaycan Respublikasının dünya birliyi ölkələri ilə 

inteqrasiyasının daha da güclənməsinə xidmət edir. 
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Çağdaş dövrdə milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin əsas istiqamətləri kimi 

iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılmasının yeni dayanıqlı istiqamətləri tədqiq edilmiş, bu 

sahədə dövlət tənzimləməsinin müasir təcrübələri öyrənilmişdir. 

İqtisadi təhlükəsizlik fonunda daxili bazarının qorunması problemi və ona qarşı olan təhdidlər 

öyrənilmiş, bu sahədə mövcud problemlər araşdırılmış, davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi 

məqsədilə daxili bazarının qorunması mexanizminin səmərəliliyinin artırılması və təkmillləşdirilməsi 

elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır. 
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В наше время современные тенденции повышения конкурентоспособности экономики, как 

основные направления обеспечения национальной экономической безопасности в современную 

эпоху, изучена современная практика государственного регулирования в этой области. 

В области экономической безопасности были изучены проблемы защиты внутреннего 

рынка и угрозы для него, исследованы существующие проблемы, и эффективность механизма 

защиты внутреннего рынка научно обоснована для обеспечения устойчивого экономического 
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MAIN FEATURES OF LEGAL PROVISION OF THE NATIONAL ECONOMIC 

SECURITY SYSTEM FORMATION 

Modern trends in increasing the competitiveness of the economy, as the main trends in providing 

national economic security in modern times, have been studied, and modern practices of state 

regulation in this area have been studied. 

In the field of economic security, the problem of protection of the domestic bazaar and threats to it 

have been studied, existing problems have been investigated, and the effectiveness and enhancement of 

the internal bazaar protection mechanism has been scientifically justified in order to ensure 

sustainable economic development. 
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Ġqtisadi təhlükəsizlik milli təhlükəsizliyin ayrılmaz hissəsini təĢkil etsə də, milli iqtisadiyatın 

formalaĢması Ġkinci dünya müharibəsinə təsadüf edir.  Eyni zamanda 1947-ci ildə ABġ-da ―Milli 

təhlükəsizlik haqqinda‖ qanun qəbul edildikdən sonra Prezident Yaninda Milli Təhlükəsizlik ġurası 

yaradıldı və bundan baĢqa ölkənin hərbi təhlükəsizliyi ilə yanaĢı iqtisadi təhlükəsizlikdə milli 

təhlükəsizlik haqda qanunda ön plana çəkilməyə baĢladı. 

Ġqtisadi təhlükəsizliklə bağlı iqtisadçılar müxtəlif kontekstdən fərqli prizmadan özünəməxsus 

müstəvidən yanaĢırlar. Sözün geniĢ və dar məsnasında iĢlədilir . GeniĢ mənada dovlətin, xalqin, 

cəmiyyətin iqtisadi təhlükəsizliyindən gedir və o cümlədən buna qoyulan tələblər çox böyükdür. 

Sozün dar mənasında isə iqtisadi fəaliyyət sahəsi ilə məĢğul olan sahibkarın, hüquqi və ya fiziki 

Ģəxsin iqtisadi təhlükəsizliyindən gedir.Azərbayacan iqtisadçılarıda iqtisadi təhlükəsziliklə bağlı öz 

tövhələrini vermiĢlər. Bunlardan biridə iqtisadi təhlükəsizlik sahəsində uzunmüddət tətqiqatlar 

aparmiĢ akademik Z.Ə.Səmədzadədir. onun fikrincə iqtisadi təhlükəsizlik suverən dövlətə iqtisadi 

sfera ilə əlaqədar təhlükələrin qarĢısının alınmasına cəmiyyətin və bütövlükdə dövlətin kənardan 

müdaxiləsi və təzyiqi olmadan öz iqtisadi inkiĢafın formalarını müəyyən etməklə suverənliyini 

özündə əks etdirir. 

Müasir Ģəraitdə hər bir ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi dövlətin qarĢısında 

duran ən mühüm funksiyalardan  biridir. Ġqtisadi təhlükəsizlik problemi cəmiyyətin inkiĢafının tarixi 

dönəmində mərhələli çəkildə təzahür etmiĢdir. Ġqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi ölkənin 

iqtisadi maraqlarına yaranan təhdidlər  eyni zamanda onun qarĢısının alınmasına yönələn fəaliyyətin 

qaçılmazlığından yaranmıĢdır.Ġqtisadi təhlükəsizlik xalqın özünün iqtisadi inkiĢaf yollarının və 

qaydalarının müsdəqil Ģəkildə müəyyənləĢdirilə bilən ictimai vəziyyəti xarakterizə edir. Ġqtisadi 

təhlükəsizliyin məqsədi vətəndaĢların sosial- iqtisadi maraqları çərçivəsində optimal əmək 

məsrəfləri ilə ətraf mühitin mühafizəsi baxımından olkənin dayanıqlı inkiĢafının təmin 

olunmasından ibarətdir. 

Ġqtisadi sahədə təhlükənin daha çox cəmiyyətdə təbəqələĢmənin yaranmasından , infilyasiya və 

bazar təməyüllü təhtidlərdən qaynaqlandığı qənaətinə gəlitiksə iqtisadi təhlükəsizlik – cəmiyyəti 

üzvlərinin maddi nemətlərlə təmin olunmasının ən önəmli Ģərti kimi qiymətləndirilir. 

Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi onların iqtisadiyyatının inkiĢafının vəziyyətindən, milli 

maraqlarından, xalqın düĢüncə tərzindən əsaslı Ģəkildə asılıdır. Bir sözlə hər hansısa bir ölkənin 

iqtisadi təhlükəsizliyinin müəyyən həddə çatması üçün müəyyən qədər materialların olması Ģərtdir. 

Bu ona görədirki hər bir dövlət öz ölkəsində təkrar istehsal prosesini xalqın təlabatının tam Ģəkildə 

ödənilməsinə səy gösdərir. Bu problemi hell etmis ölkə oz iqtisadi aasilliginini diger dovletlərdən 

maksimum dərəcədə azaldır. 

Ġqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi barədə daha ətrafli təsəvvür etmək üçün iqtisadi 

təhlükəsizlik sisteminin formalaĢmasına muxtəlif yanaĢmaları nəzərdən keçirmək lazımdır.Ġqtisadi 

ədəbiyyatda ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik sisteminə əsasən aĢağıdakıları aid edilir(7,s.64-65). 

-milli təhlükəsizlik konsepsiyası 

-iqtisadiyyat təbəqəsində Azərbaycanın milli maraqları 

-iqtisadi təhlükəsizliyin təhdidləri 

-iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin təĢkilati sturukturu 

-iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin hüquqi təminati 

-iqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi metodları 

-iqtisadi təhlükəsizliyin monitorinqi 

Ölkəmizdə iqtisadi təhlükəsizlik sisteminin ən önəmli amillərindən olan milli tıhlükəsizlik 

konsepsiyasina aĢağıdakılar aiddir. 

Ġqtisadi təhlükəsizliyin əsas strukturunu təĢkil edən bütün göstəricilərdən bəzisinə baxaq: 

ÜDM (ümumi daxili məhsul) göstəricisi Milli hesablar sistemində əsas ümumi daxili məhsula 



499 
 

görə (ÜDM) əsas göstərici olaraq qəbul olunmuĢdur. Əsas Makro- iqtisadi mühüm göstəricilərdən 

ümumi milli məhsul kimi (ÜMM) göstəricisi ikinci yerdə qərarlaĢır. Bunların hər biri müəyyən 

müddət ərzində bütün iqtisadiyyatda istehsal olunan əsas əmtəə və xidmətlərin ümumi vacib 

dəyərinin həcmi ilə müəyyən edilir. Bu göstəricilər həm indiki, həm də hər hansısa baza ilinin əsas 

qiyməti ilə müqayisədə edilərək hesablanır. Bu səbəbdən ÜMM ölkədə və eləcə də həmin ölkəyə aid 

bütün xaricdə bir il müddətində istehsal edilmiĢ bütün hazır əmtəə, o cümlədən xidmətlərin əsas 

ümumi bazar dəyəridir. Bütün ölkə iqtisadiyyatı əsaslı olaraq tam qapalı Ģəkildə fəaliyyətdə olmaqla 

ÜDM=ÜMM formulu icra edilə bilər. Eyni zamanda nominal, həm də real ÜDM göstəriciləri əsaslı 

olaraq bir- birindən tam Ģəkildə fərqləndirilir. Buna görə nominal ÜDM xüsusi olaraq həmin dövrdə 

istehsal olunmuĢ və bu dövrün qiymətinə görə hesablanmıĢ əmtəə və məhsulların dəyərini, eləcə də 

real ÜDM isə bu dövrdə istehsal olunmuĢ, ancaq qəti müəyyən edilmiĢ əsas baza ilinin qiymətləri 

vasitəsilə hesablanmıĢ əmtəə və məhsulların dəyərini göstərir. Ölkənin nominal ümumi daxili, eləcə 

də real ümumi daxili məhsulun əsas defilyasiyası (tədavüldə olan və döv edən kağız pulların 

miqdarının azalması göstəricisi nisbətinin faizlə ifadəsi bildirir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbayan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasında qarĢıya qoyulan 

məqsədlərdən biridə onun iqtisadi təhlukəsizliyinə təhdidərin aradan qaldirilmasıdır.Ümumi Ģəkildə 

iqtisadi təhlükəsizlik təhdidləri xarici və daxili təhdidlərə bölünür.Ġqtisadi ədəbiyyatlarda və rəsmi 

sənədlərdə iqtisadi təhdidlərin tərkibi müxdəlif variantlarda təklif olunur(1,s.114). 

Onuda qeyd etmeliyikki iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin hüquqi əsasları 2004-cü ilin 

iyununda qəbul edilmiĢ ―Milli təhlükəsizlik haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanununda öz 

əksini tapmıĢdır. 

Qanunda gösdərilmiĢdirki iqitisadi sahədə olan milli maraqlar bunlardır. 

-iqtisadi  potensialın artırılması 

-bazar iqtisadiyyatıının inkiĢafı,onun hüquqi əsaslarının təkminləĢdirilməsi 

-itisadi sabitliyin təmin olunmasi vəs. 

Ölkəmizin iqtisadi sahədə əsas təhdidləri qanunla aĢağıdakı kimi təsbit olunmuĢdur (3,s.4-5). 

-dövlətin iqtisadi potensialının tükənməsi, eyni zamanda qeyri-səmərəli istifadəsi ,milli 

iqtisadiyyatın digər ölkələrdən maliyyə və texnoloji asıllığın yaradılması,digər kommunikasiya və 

nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyətinin pozulması 

-Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadiyyatından təcrid olunması 

-təbii və maddi sərvətlərin talan edilməsi və səmərəsiz isdifadəsi 

-investisiya aktivliyinin zəifləməsi 

-maliyyə-kredit sisteminin pozulması,maddi və maliyyə vasitələrinin ölkədən qanunsuz 

çıxarılması 

Ġqtisadi təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə təmin edilməsi üçün onun əvvəlcə qanunvericilik 

bazası formalaĢdırılmalı və müntəzəm olaraq təkminləĢdırılməlidir. 

Ölkəmizdə iqtisadi təhlükəsizliyin hüquqi təminatına aid olan baza aĢağıdakılardan ibarətdir: 

Milli təhlükəsizlik konsepsiyasi   

 

Azərbaycanın milli maraqları Milli təhlükəsziliyin təmin 

edilməsi 

Azərbaycan dünya birliyində Milli təhlükəsizliyin təhdidləri 
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-Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasi 

-Məcəllələr(vergi,cinayət,mülki,gömrük,cinayət məcəllələri və s.) 

-―Milli təhlükəsizlik haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

-Azərbaycan Respublikasının Milli təhlükəsizlik konsepsiyası 

-―Valyuta tənzimlənməsi haqqinda‖ Azərbaycan Respublikası Qanunu 

-―Cinayət yolu ilə əldə olunmuĢ pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaĢdırılmasına və 

terrorçuluğun maliyyələĢdirilməsinə qarĢı mübarize haqqında ― Azərbaycan Respublikasının 

qanunu; 

Eyni zamanda iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı normativ hüquqi bazaya həmçinin 

ölkənin  qoĢulduğu beynəlxalq konvensiyaları və saziĢləridə aid etmək olar. 

Ġqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi prosesi çəxsaylı və muxtəlif xarakterli alimlərin 

təsirini müəyyənləĢdirməyi tələb edir(8,s.65). 

Ġqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından struktur elementlərindən iqtisadi inkiĢafın və 

rəqabətliliyin yüksəldilmsi məqsədilə Ģəraitin yaradılması sahəsində bütöv tədbirlər sistemi və 

xüsusi olaraq aĢağıda sadalananlar tələb olunur : 

1.dövlətin ümumi mövqeyindən qarĢıya qoyulan struktur siyasətinin, eləcə də milli 

iqtisadiyyatın prioritetlərinin müəyyənləĢdirilməsi; 

2. iqtisadiyyatda orta və kiçik müəssisələrin sayının nəzərə çarpacaq dərəcədə artırılması; 

3. Ölkə əhalisindən yığımların stimullaĢdırılması, o cümlədən investisiya layihələrinin həyata 

keçirilməsi məqsədi ilə vəsaitlərin toplanması, habelə yığım vasitəsi kimi iqtisadiyyatın qiymətli 

kağızlar bazarının daha da inkiĢaf etdirilməsi 

4. maliyyə-bank sistemi idarələri,o cümlədən ticarət və sənaye və kənd təsərrüfatı sahələri 

rentabelliyi arasındakı fərqin və uyğunsuzluğun azaldılması 

Bir qayda olaraq aĢağıdakı halların baĢ verməsi dövlət-cəmiyyət üçün iqtisadi təhlükə amili 

hesab olunur: 

- ölkədəki geniĢ təkrar istehsalın tələb olunan səviyyədə olmaması, bunun nəticəsində daxili 

tələbatın get-gedə xaricdəki istehsalın nətiçələri hesabına qarĢılanması; 

- ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin aĢağı düĢməsi, iĢsizlər ordusunun və yoxsulların təbəqəsinin 

əmələ gəlməsi; 

- ölkənin xarici ticarət dövriyyəsində tarazlığın pozulması, idxal üçün geniĢ imkanların əmələ 

gəlməsi; 

- yoxsulluğun və dövlət nəzarətinin zəifləməsi nəticəsində iqtisadi cinayətkarlığın ümumi hala 

çevrilməsi; 

- iqtisadiyatın strukuturunda sahələrarası balansın pozulması ilə ölkə iqtisadiyyatının birtərəfli 

formada inkiĢafı; 

- investisiya siyasətinin lazımi tələblərə cavab verməməsi nəticəsində ölkə iqtisadiyatına xarici 

investorların mövcud nəzarətinin limitləri keçməsi; 

- hökumətin apardığı pul-kredit siyasətinin qeyri-mükəmməlliyinin nəticəsi olaraq normadan 

yüksək investisiya təhlükəsinin reallaĢması; 

- Dövlətin pul-kredit siyasətinin qeyri-qənaətbəxĢliyi sayəsində maliyyə piramidalarının 

fəaliyyəti üçün getdikcə geniĢ imkanların açılması; 

- Ölkədə ərzaq məhsulları istehsalının tənəzzülü nəticəsində buna tələb olaraq tələbatın idxal 

hesabına qarĢılanması; 

- dövlət ehtiyat fondlarının yetərli səviyədə olmaması; 

- dövlətin strateji iqtisadi sahələrdən əldə etdiyi gəlirin optimal, habelə lazımi ünvanlara düzgün 

Ģəkildə xərclənməməsi 

ÇağdaĢ dünyamızda iqtisadi təhlükəsizliyin təminindən də vacib, onun təhlili ən aktual problem 
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olaraq qalır. Odur ki, hər bir cəmiyyətdə milli iqtisadi təhlükəsizlik strategiyası hazırlanarkən əsas 

iqtisadi təhlükə amillərinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi tələb olunur. Bu da öz 

növbəsində xüsusi qabiliyyət və iqtisadi təhlükəsizlik probleminin dəqiq təhlilini, habelə onun 

spesifik xüsusiyyətlərinin tədqiq edilməsini tələb edir. Hər bir problemdən danıĢarkən ilk növbədə 

onun səbəb amillərinə diqqət yetirmək zərurəti yaranır. Praktikada da, bu belədir, hər hansı problem 

həll edilməzdən öncə onun səbəb amilləri tədqiq edilir. Həmin amillərin perspektiv dəyiĢiklik 

ehtimalları öyrənilir və proqnozlar hazırlanır. Məlumdur ki, maliyyə təhlükəsizlik iqtisadi 

təhlükədən sığortalanmaqdır. Bəs hansı hallar dövlət və ya sahibkarlıq üçün iqtisadi təhlükə hesab 

edilə bilər.Ġqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi üçün təcrübədə birçox metodlardan istifadə 

olunur. Daha çox iĢlənən metodlar aĢağıdakılardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına real təhlükə törədən mühüm 

göstəriciləri nəzərdən keçirdikdə, təkcə bu göstəricilərlə elə iqtisadi təhlükəsizliyi məhdudlaĢdırmaq 

mümkün deyildir. Ġqtisadi təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinə struktur formasında baxdıqda iqtisadi 

təhlükəsizliyin sisteminin göstəricilərinə toplu yanaĢma prinsipi əsas qəbul edilmiĢdir. Buna görə də, 

iqtisadi təhlükəsizliyin əsas göstəriciləri daha çoxdur, onun çoxunu nəzərə almaq mümkün olmaz. 

Ġkincisi də ki, hər bir dövlətin lap tarixən keçdiyi inkiĢaf yolu və iqtisadiyyatının inkiĢafnın əsas 

səviyyəsi, real məkan müxtəlif olduğundan iqtisadi milli təhlükəsizlik göstəricilərində formal 

dəyiĢmələri ola bilər. Bütün dünya dövlətləri bunu milli mənafeyə uyğun olaraq özü 

müəyyənləĢdirir. Bütün bunlar belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, keçid Ģəraitində həyata keçirilən 

iqtisadi islahatlar zamanı yeni yaradılan iqtisadi sistemin siyasi, ideoloji əsasları ilə iqtisadi təfəkkür 

tərzinin paralel təĢəkkülünə çalıĢmaq lazımdır. Bu problem keçid dövrünü yaĢayan Azərbaycan üçün 

ona görə xüsusi əhəmiyyətlidir ki, bu gün bizim ölkəmiz zəif inkiĢaf etmiĢ, keçid iqtisadiyyatına 

malik, qloballaĢan dünya proseslərinə qovuĢan, nəhayət ərazisi iĢğala məruz qalan və müvafiq 

sürətdə hərbi vəziyyətdə olan bir dövlət kimi xarakterizə oluna bilər. BaĢqa sözlə, Respublikamızın 

mövcud siyasi-iqtisadi reallıqları klassik prinsiplərdən fərqli özünə məxsus spesifik ideologiyanın və 

iqtisadi düĢücə tərzinin formalaĢdırılmasını tələb edir. Ölkədə həyata keçirilən iqtisadi, siyasi və 

ideoloji islahatların uğurluluğunun təmin edilməsinin mühüm Ģərtlərindən biri də həmin proseslərin 

beynəlxalq  miqyasda istifadə olunmasıdır.Bütün bunlar onu gösdərir ki, milli ideologiya əsasında  

milli iqtisadiyyatın formalaĢdırılması problemləri milli mənafelər əsas götürməklə yanaĢı xarici, 

siyasi amilləri, ümumbəĢəri dəyərləri nəzərə alaraq onlara sistem halında həll edilməlidir. Müasir 

sosial-iqtisadi proseslərin qiymətləndirilməsinə keçmiĢ , hətta dünənki, meyarlarla, standartlarla və 

düĢüncə tərzi ilə yanaĢılması cəmiyyəti böyük mənfi sosial-iqtisadi nəticələr verə biləcək yanlıĢ 

inkiĢaf istiqamətlərinə apara bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, milli təhlükəsizliyin bütün ayrı-ayrı 

sahələri bir-biri ilə bağlıdı, bu səbəbdən biri digəri olmadan iĢləyə bilməz. Hərbi təhlükəsizliyin 

             İqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi metodları 

Statistik təhlil metodlarə 

Ekspert qiymətləndirmə 

metodları 

Qeyri-dəqiq sistem nəzəriyyəsi 

metodları 

Nəzəri-oyun metodları 
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əsaslı təyin edilməsi məqsədilə müvafiq elmi-texniki, o cümlədən iqtisadi potensialın mühüm 

mövcudluğu zəruridir. O cümlədən demoqrafik iqtisadi təhlükəsizlik əhalinin real gəlirlərindən və 

iqtisadi inkiĢaf gücündən asılıdır. O cümlədən iqtisadi təhlükəsizliyin müəyyən edilməsi üçün 

kifayət qədər elmi ixtisaslı əmək resurslarının olması gərəkdir. Həmçinin, milli təhlükəsizliyin 

müəyyən istənilən sahəsinin etibarlılığı, dözümlülüyü iqtisadi təhlükəsizliklə əsaslı olaraq  bilavasitə 

bağlıdır. Yəni istənilən sahənin iqtisadi təhlükəsizliyinin müəyyən edilməsi üçün maddi səbəblər 

lazımdır. Buna görə də hesab etmək lazımdır ki, iqtisadi təhlükəsizlik əsas milli təhlükəsizliyin ən 

vacib xüsusi komponentlərindən biridir. Ölkənin Ġqtisadi təhlükəsizliyin müəyyən olunması – 

ölkənin əsas suverenliyinin təmin olunmasının yolunda cəmiyyətin əsas sabitliyinin və normal 

fəaliyyətininmühüm  əsas Ģərtlərindən biridir. Bu, belə izah olunur ki, hər bir iqtisadiyyat dövlətin, 

cəmiyyətin,o cümlədən Ģəxsiyyətin fəaliyyətinin ən vacib və mühüm istiqamətlərinin xüsusi 

formalarından  biridir. Ġqtisadi təhlükəsizliyin daha çox təmin olunmadığı Ģəraitdə milli 

təhlükəsizlikdən belə söhbət edilə bilməz. Buna görə  də iqtisadi təhlükəsizlik xüsusilə dövlətin ən 

vacib prioritetlərindən ən vacibi hesab olunur. 
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Azərbaycanda iqtisadiyyatın dinamik inkiĢafının təmin edilməsi istiqamətində Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ―Azərbaycan 2020: 

gələcəyə baxiĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasında səmərəli dövlət tənzimləməsinə və mükəmməl bazar 

münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi modelin formalaĢması strateji məqsəd kimi qarĢıya qoyulub. 

Konsepsiya çərçivəsində qarĢıya qoyulan sosial-iqtisadi hədəflər yüksək səmərə ilə fəaliyyət 

göstərən, dünya miqyasında rəqabətə qadir olan iqtisadi sistemin formalaĢmasını Ģərtləndirir. Tarixi 

və müasir təcrübə göstərir ki, belə bir sistem yalnız sahibkar təĢəbbüsünə və sərbəst rəqabətə 

əsaslanan bazaar münasibətləri Ģəraitində yer ala bilər. Makroiqtisadi siyasətin koordinasiyası 

gücləndirilməli, maliyyə dayanıqlılığı baxımından optimal makro-fiskal çərçivə formalaĢdırılmalı və 

adekvat pul siyasəti aparılacaqdır. Bu siyasətin birinci pilləsində inflyasiya hədəfi, digər 



504 
 

makroiqtisadi hədəflər və bunlara uyğun tənzimləmə vasitələri, ikinci pilləsində isə maliyyə 

sektorunda sabitlik hədəfləri, sektorda fəallığı və riskləri idarə edəcək vasitələr yer alacaqdır. 

Ġnflyasiya hədəfinə uyğun olaraq iqtisadiyyatın pula 55 tələbatının ödənilməsinə xüsusi diqqət 

yetiriləcək, monetar idarəetmənin institusional bazası təkmilləĢdiriləcəkdir. 

Büdcə vəsaitlərinin formalaĢması və istifadəsi sahəsində fiskal intizamın təmin edilməsinə, 

vəsaitlərin düzgün bölüĢdürülməsinə və xərclərin səmərəliliyinin artırılmasına xüsusi diqqət 

yetiriləcəkdir. Müxtəlif büdcə riskləri (xarici, maliyyə, kənarlaĢma, əməliyyat riskləri və s.) üzrə 

çevik qiymətləndirmə aparılacaqdır. 

Neft və qaz gəlirlərindən istifadə mexanizmi təkmilləĢdiriləcəkdir. Karbohidrogenlərin 

satıĢından əldə edilən gəlirlərin tədricən həmin vəsaitlərin investisiya olunmasından qazanılan 

gəlirlə əvəzlənməsi strategiyası həyata keçiriləcək və bu sahədə hazırda aparılan iĢlər 

intensivləĢdiriləcəkdir. 

Ölkənin tədiyə qabiliyyətinin yaxĢılaĢdırılmasının və iqtisadiyyatın ixraca yönəldilməsinin 

ayrıca vacib tələbi kimi, daha çevik məzənnə siyasəti həyata keçiriləcək, xalis beynəlxalq investisiya 

mövqeyi üzrə profisit qorunacaqdır. Biznes mühitinin, rəqabət qanunvericiliyi və siyasətinin daha da 

yaxĢılaĢdırılması istiqamətində tədbirlər davam etdiriləcək, investorların hüquqlarının qorunması 

mexanizmləri təkmilləĢdiriləcəkdir. Qanunların davamlı və ədalətli tətbiqi və hüququn aliliyinin 

iĢlək sisteminin formalaĢdırılması diqqət mərkəzində saxlanılacaqdır. 

Xarici ticarət prosedurlarının sadələĢdirilməsi və təkmilləĢdirilməsi, beynəlxalq bazarlara 

çıxıĢda və xarici bazarlarda rəqabət gücünün artırılmasında sahibkarlara göstərilən dövlət dəstəyinin 

artırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 

ixrac qabiliyyətini artırmaq məqsədi ilə təĢviqedici tədbirlər həyata keçiriləcək, sahibkarlıq 

subyektlərinin dövlət tərəfindən güzəĢtli kreditlərlə təminat səviyyəsi yüksəldiləcək, daxili bazarın 

haqsız rəqabətdən qorunması üçün beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuĢ antidempinq və digər 

qoruyucu tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. 

Eyni zamanda gömrük və miqrasiya prosedurlarının təkmilləĢdirilməsi, həmçinin investorları 

yerli bazarlara daxil olmaqdan çəkindirən amillərin aradan qaldırılması üçün səylər səfərbər 

ediləcəkdir. Ümumdünya Ticarət TəĢkilatına (ÜTT) daxil olmaq üçün beynəlxalq ticarət sisteminə 

uyğun islahatların həyata keçirilməsi, 56 qanunların dünya ticarət sistemində tətbiq edilən 

praktikaya uyğunlaĢdırılması sonnəticə olaraq yerli Ģirkətlərin və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının 

inkiĢafına yeni imkanlar açacaqdır. 

Konsepsiyanın əhatə etdiyi dövrdə görüləcək tədbirlər Azərbaycanda maliyyə xidmətləri 

bazarının əsas seqmentlərinin (bank sektoru, qeyri-bank kredit təĢkilatları, sığorta bazarı, lizinq 

bazarı, qiymətli kağızlar bazarı və faktorinq bazarı) tarazlı inkiĢafını təmin edəcəkdir. Bank nəzarəti 

alətləri təkmilləĢdiriləcək, bank sisteminin sabit və təhlükəsiz inkiĢafının təmin olunması üçün 

müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Bank sektorunda konsolidasiya tədbirləri və struktur 

islahatları davam etdiriləcək, rəqabətin stimullaĢdırılması, bank-maliyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi, o cümlədən elektron ödəniĢ sistemləri infrastrukturunun təkmilləĢdirilməsi və onun 

əhatə dairəsinin geniĢləndirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılacaqdır. Bank sisteminin kapitallaĢması 

davam etdiriləcək, regionlar üzrə bank Ģəbəkəsinin geniĢlənməsi təĢviq olunacaq, tikinti-əmanət 

banklarının yaradılması dəstəklənəcək, ipoteka kreditləĢdirilməsi mexanizmi təkmilləĢdiriləcəkdir. 

Qiymətli kağızlar bazarının institusional inkiĢaf səviyyəsinin yüksəldilməsi və onun beynəlxalq 

standartlara uyğunluğunun təmin edilməsi, ölkə iqtisadiyyatında kapitallaĢma dərəcəsinin 

yüksəldilməsinə nail olunması və iqtisadi layihələrin maliyyələĢdirilməsində fond bazarı vasitəsilə 

cəlb olunan qeyri-inflyasiya mənĢəli investisiya vəsaitlərindən istifadənin geniĢləndirilməsi məqsədi 

ilə tədbirlər də nəzərdə tutulmuĢdur. Eyni zamanda, iqtisadi subyektlərin və əhalinin yığımlarının 

fond bazarında səmərəli yerləĢdirilməsi üçün və ölkənin qiymətli kağızlar bazarının tədricən 
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beynəlxalq kapital bazarlarına inteqrasiya olunması məqsədi ilə müvafiq Ģərait yaradılması daim 

diqqət mərkəzində olacaqdır. 

Qlobal iqtisadi mühit qlobal və regional iqtisadi məkanda mal və xidmətlərin, kapital və 

maliyyənin, iĢçi qüvvəsinin hərəkətini təmin edən Ģəraiti və bu sahədə mövcud olan qaydaları 

özündə əks etdirir. Bu mühit onunla səciyyələnir ki, ayrı–ayrı ölkələrin təsərrüfat subyektləri yalnız 

ölkə daxilində deyil, həm də xarici bazarlarda əvvəllər görünməmiĢ dərəcədə sərbəstlik əldə 

etmiĢlər. Əgər onlar əvvəllər sərhədləri 57 epizodik hallarda keçirdilərsə, indi belə hallar daimi 

xarakter almıĢdır. Digər tərəfdən, milli dövlətlər qeyri-rezidetlərə imkan vermiĢdir ki, onlar 

qarĢılıqlılıq prinsipi əsasında həmin ölkədə maneəsiz olaraq ticarət və bizneslə məĢğul olsunlar. 

Hətta onlara milli sahibkarların malik olduqları hüquqları da verirlər. Bazarlar sürətlə qloballaĢır. 

Ölkədə davamlı iqtisadi artımın və makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması, yoxsulluğun 

səviyyəsinin azaldılması məqsədilə həyata keçirilən «2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkiĢaf Dövlət Proqramı»ndan irəli gələn 

tapĢırıqların icrası məqsədilə dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən, Avropa ölkələrində tətbiq 

edilən metodologiyalar araĢdırılmıĢ və onların təcrübələri öyrənilmiĢdir. BMT-nin ĠnkiĢaf Proqramı 

tərəfindən qəbul edilən, ölkədə çox komponentli faktorlara əsaslanaraq yoxsulluq səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsini müəyyən edən metodologiya əsasında müvafiq tədqiqatlar aparılmıĢdır. 

Ġqtisadi inkiĢafın təmin olunmasında mühüm məsələlərdən biri də xarici ticarətin və məhsulların 

rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasıdır. Ölkədə xarici ticarətlə əmək bazarı arasında əlaqənin 

sektordaxili geniĢ araĢdırılması və iĢçi qüvvəsinə əsaslanan rəqabətqabiliyyətli iqtisadi fəaliyyət 

sahələrinin inkiĢaf potensialının öyrənilməsi məqsədi ilə, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq, ilkin 

amil tutumu matrisi (xalis ixracın və istehlakın amil tutumunun müəyyən olunması və onun 

ranqlaĢdırılması), əməyin ixtisas üzrə bölgüsü matrisi qurulmuĢ və təhlil edilmiĢdir. 

Qeyri-neft sektorunun, xüsusən də onun ixrac potensialının artırılmasında aqrar-sənaye 

kompleksinin inkiĢafı və sahənin potensialından səmərəli istifadə edilməsi iqtisadi siyasətin əsas 

prioritetlərindən biridir. Aqrar sahədə yüksək məhsuldarlığın əldə olunması və məhsulların 

rəqabətqabiliyyətinin artırılması məqsədilə ölkənin iqtisadi və inzibati rayonları üzrə ixtisaslaĢmanın 

mövcud vəziyyəti, bu sahədə beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan metodologiyalar öyrənilmiĢ və 

ölkənin təbii-iqlim Ģəraiti, ənənəvi istehsal sahələri üzrə statistik göstəriciləri və digər spesifik 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla «Azərbaycan Respublikasının iqtisadi 58 və inzibati rayonlarının 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üzrə ixtisaslaĢması»na dair hesabat hazırlanmıĢdır. Hesabatda 

hər bir iqtisadi və inzibati rayon üzrə kənd təsərrüfatı sahəsində məhsulların ixtisaslaĢma səviyyəsi 

öyrənilmiĢ, üstünlük dərəcələri prioritetləĢdirilmiĢ və müvafiq təkliflər öz əksini tapmıĢdır.2013-cü 

il ərzində ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində mühüm araĢdırmalar 

aparılmıĢdır. 

Ekoloji kənd təsərrüfatı üzrə aparılmıĢ uzunmüddətli tədqiqatın nəticələri, beynəlxalq təcrübə və 

onun ölkədə sistemli tətbiqi imkanları nəzərə alınmaqla SWOT qiymətləndirmələri aparılmıĢ, kənd 

təsərrüfatında əlavə dəyərin artırılmasının istiqamətləri müəyyənləĢdirilərək sahənin ölkəmizdə 

inkiĢafı üçün qısa, orta və uzunmüddətli dövrləri əhatə edən inkiĢaf konsepsiyası hazırlanmıĢdır. 

Konsepsiyada, onun tərkib hissəsi olaraq «2014-2020-ci illər üzrə Azərbaycan Respublikasında 

ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkiĢafı strategiyası və fəaliyyət planı»nın layihəsi tərtib edilmiĢ, 

strateji məqsəd və hədəfləri, sahənin inkiĢafı üzrə dövlət siyasətinin konseptual istiqamətləri 

müəyyənləĢdirilmiĢ, tənzimlənmə mexanizmləri iĢlənilmiĢdir. Burada dünya bazarında ekoloji təmiz 

məhsullara artan tələb, istehsaldan satıĢa qədər kompleks məsələlər, həmçinin fərqli iqtisadi və 

institutional mexanizmlər öz əksini tapmıĢdır. 

Bu istiqamətdə görülmüĢ iĢlərin nəticəsi olaraq müvafiq qurumlar tərəfindən 2012-ci ildə 

Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatına (ĠƏT) «Azərbaycanda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkiĢaf 
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etdirilməsi prosesində ĠƏT ölkələrinin təcrübəsinin öyrənilməsi və qurumlararası əməkdaĢlığın 

gücləndirilməsi» layihəsi təqdim edilmiĢ və layihə 2013-cü ildə təĢkilat tərəfindən təsdiq edilmiĢdir. 

Bu il fəaliyyətə baĢlamıĢ layihənin icrası Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan 

respublikalarını əhatə edir. Ġran Ġslam Respublikası da layihədə iĢtirak təĢəbbüsü ilə çıxıĢ 

etmiĢdir.Ölkəmizdə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı sahəsində maarifləndirmə iĢinin təĢkilinə kömək 

məqsədi ilə orta ümumtəhsil müəssisələrində yardımçı dərs vəsaiti kimi Ģagirdlər üçün nəzərdə 

tutulan «Gələcək nəsillər üçün ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı» adlı kitab hazırlanmıĢdır. 

«2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkiĢafına dair Dövlət 

Proqramı»nın icrası istiqamətində müvafiq iĢlər 2013-cü ildə də davam etdirilmiĢ, bu sahədə 

müvafiq təklif və tövsiyələr verilmiĢdir. Davamlı inkiĢafın təmin olunmasının mühüm 

istiqamətlərindən biri ixtisaslaĢmıĢ və innovasiyaya meyilli rəqabətə davamlı müasir sahibkarlığın 

inkiĢafıdır. Bu baxımdan, ölkədə sənayeləĢmənin inkiĢaf etdirilməsi üçün kiçik və orta sahibkarlığın 

hədəf olaraq seçilməsi və dəstəklənməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dünya təcrübəsində 

sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsində klaster yanaĢması ən aparıcı istiqamətlərdən biridir və regionda 

sahibkarların, elmi-tədqiqat və təhsil müəssisələrinin qarĢılıqlı səmərəli Ģəkildə əlaqələndirilməsini 

Ģərtləndirir. Bununla yanaĢı, xarici təcrübənin və ölkəmizdə regional sahibkarlığın və potensialın 

araĢdırılması nəticəsində elmitədqiqat iĢlərinin istehsalata tətbiqini sürətləndirmək üçün 

texnoparkların yaradılmasına dair təklif və tövsiyələr hazırlanmıĢdır. 

Azərbaycanda regional iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə hər bir 

iqtisadi rayonun sosial-iqtisadi göstəriciləri üzrə pasportu hazırlanmıĢ, diversifikasiya əmsalları 

hesablanmıĢ, inkiĢaf reytinqləri tərtib olunmuĢdur. Eyni zamanda, regionların sosial-iqtisadi 

inkiĢafının sürətləndirilməsi ilə əlaqədar sənaye parklarının yaradılması və fəaliyyətinə, həmçinin 

informasiya texnologiyaları sahəsində tətbiq edilən klasterlərə dair beynəlxalq təcrübə əsasında 

təkliflər hazırlanmıĢdır. Klaster yanaĢmasının üzüm istehsalı və emalı sahəsində tətbiqi üzrə 

Ukraynada ġərabçılığın ĠnkiĢafının Milli Proqramı və Krım Ģərabçılıq klasteri, Moldovada süfrə 

üzümü klasteri və Çilidə Ģərabçılıq klasterini əhatə edən araĢdırma aparılmıĢdır. 

Hazırda Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi strategiyasının əsas istiqaməti beynəlxalq, 

regional və yerli xarakterli iqtisadi təĢkilatlara daxil olmaq və bununla da ictimai həyatın bütün 

sahələrində bu təĢkilatlara inteqrasiya olunması hesabına milli iqtisadiyyatın səmərəli və dinamik 

inkiĢafına əlveriĢli mühit yaratmaqdır. Bu istiqamətdə artıq uğurlu addımlar atılıb. 

XX əsrdə sənaye kapitalizmi maliyyə kapitalizminə çevrilmiĢ və maliyyə amillərinin rolu 

artmıĢdır. Maliyyənin beynəlxalq hərəkəti beynəlxalq əmtəə 60 mübadiləsini öz əhəmiyyətinə görə 

arxada qoymuĢdur. Həmin proses son dövrlərdə daha da sürətlənmiĢ və ötən əsrin 90-cı illərində 

bütün dünyada real kapital ilə maliyyə kapitalı arasında nisbət 1:1 olduğu halda, indi 1:12 olmuĢdur. 

BaĢqa sözlə maliyyə kapitalının həcmi real kapitalın həcmini 12 dəfə üstələmiĢdir. Ona görə də 

qlobal maliyyə-iqtisadi mühit dünya iqtisadiyyatı üçün yeni və yüksək səviyyəli risqlər yaratmıĢdır. 

Rabitə texnologiyasında özünü göstərən sıçrayıĢlar maliyyə sahəsində qloballaĢmanı olduqca 

sürətləndirmiĢdir. 
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Dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, ölkələrin bir-birindən asılılığının getdikcə 

güclənməsi, bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq meydana çıxan problemlərin 

mürəkkəbləĢməsi, hər Ģeydən əvvəl milli iqtisadiyyatın formalaĢması və ölkənin beynəlxalq əmək 

bölgüsündə iĢtirakı respublikanın xarici iqtisadi fəaliyyətinin konseptual əsaslarının iĢlənib 

hazırlanmasından asılıdır. 

Azərbaycan Respublikasının potensial imkanları baxımından «kiçik ölkə» olduğunu, yəni nəinki 

dünya bazarında, hətta regional bazarlarda belə mövcud situasiyaya təsir etmək imkanının 

yoxluğunu, əksinə, özünün bütövlükdə iqtisadi fəaliyyətinin təĢkili və inkiĢafında real vəziyyətə 
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uyğunlaĢmaq məcburiyyətində qaldığını qəbul ediriksə, onda ölkənin xarici ticarət konsepsiyasının 

formalaĢdırılmasında göstərilən cəhətləri nəzərə almaq və onu qlobal miqyasda araĢdırmaq lazım 

gəlir. 

Bu baxımdan xarici ticarət konsepsiyası inkiĢaf mərhələlinə uyğun olaraq iki dövr üçün iĢlənib 

hazırlanmalıdır: 

1) keçid dövrünün xarici ticarət konsepsiyası; 

2) real bazar dövrünün xarici ticarət konsepsiyası. 

Keçid dövrü öz mahiyyəti etibarı ilə respublikada bazarın formalaĢması və həmin keyfiyyət 

aspektində real bazar münasibətlərinin təĢəkkülü ilə baĢa çatmalıdır. 

Real bazar münasibətlərinin təĢəkkülü prosesi baĢa çatdıqdan sonra ölkədə həm iqtisadi bazisin 

sosial-iqtisadi mahiyyətində, həm də cəmiyyətin siyasi təĢkilində köklü keyfiyyət dəyiĢiklikləri baĢ 

verməklə ölkənin dünya iqtisadiyyatına funksional inteqrasiyası baĢ verəcəkdir. Bu proses xarici 

amillərdən qarĢılıqlı asılılığı daha da gücləndirəcəkdir. Göründüyü kimi, xarici ticarətin konseptual 

əsasları ölkənin inkiĢaf mərhələlərinə uyğun Ģəkildə formalaĢdırılmalı və metodoloji prinsiplərin 

tarixi səciyyə daĢıdığı birmənalı Ģəkildə qəbul olunmalıdır. 

Ölkənin xarici ticarət konsepsiyası bütövlükdə iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyasının tərkib 

elementi kimi nəzərdən keçirilməli və formalaĢdırılmalıdır. Belə ki, dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik 

sisteminin yaradılması və möhkəmləndirilməsi baĢlıca olaraq ticarətin təĢkili və inkiĢafından birbaĢa 

asılıdır. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, ölkələrin inkiĢaf yollarının seçilməsi son dərəcə mühüm 

məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə, milli iqtisadiyyatın xarici amillərlə sıx əlaqəliliyi və qarĢılıqlı 

asılılığı baxımından 3 inkiĢaf modelini fərqləndirmək mümkündür: 

1) Ġqtisadiyyatın ixrac yönümünün yüksəldilməsini nəzərdə tutan inkiĢaf modeli; 

2) Ġdxalı əvəz edəcək istehsal sahələrinin inkiĢaf modeli; 

3) Ġqtisadi inteqrasiya modeli. Bu modellərdən hər hansı birinin seçilməsi öz mahiyyəti etibarilə 

xarici ticarət konsepsiyasının formalaĢdırılması deməkdir. 

Buna görə də, Azərbaycanın mövcud potensialı baxımından bunlardan hansının daha 

məqsədəmüvafiq olduğunu araĢdırmaq zəruridir. Beləliklə, ixrac yönümlü inkiĢaf müasir beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlər sistemində mühüm yer tutan modellərdən, biridir və milli iqtisadiyyatın 

göstərilən istiqamətdə inkiĢafını tələb edir. Lakin Azərbaycan Respublikasının bu modeli tətbiq 

etməsi üçün aĢağıda göstərilən bir sıra problemlərin həlli vacibdir: 

1) Dünya bazarında yaranmıĢ vəziyyət məhsul və xidmətlərin ixracatında tamamilə yeni 

amillərə və parametrlərə əsaslanmağı tələb edir. Belə ki, müasir texnika və texnologiyaların tətbiqi, 

yeni mallar istehsal artımının və rəqabətin qeyri-müəyyənliyi dünya standartlarına cavab verməyən 

məhsullar istehsal edən Azərbaycanın ixrac imkanlarını xeyli məhdudlaĢdırır; 

2) Ġxrac yönümlü inkiĢaf rəqabətə davam gətirməyi, yeni üstünlüklər yaratmağı tələb edir. Yəni, 

infrastruktura, marketinq və yeni texnologiyaların əldə edilməsi məqsədi ilə fasiləsiz olaraq 

investisiya qoyuluĢları həyata keçirilməlidir. Aydındır ki, müasir Ģəraitdə maliyyə-valyuta resursları 

hətta minimal tələbləri ödəmək iqtidarında olmadığı bir dövrdə göstərilən istiqamətdə iri həcmli 

kapital qoyuluĢlarının həyata keçirilməsi mümkün deyildir; 

3) Hətta bütün imkan və vəsaitlərin mövcudluğu Ģəraitində belə ixrac yönümlü inkiĢaf 

modelinin tətbiqi və onun rolunun yüksəldilməsi istənilən nəticəni verə bilməz. Belə ki, milli 

iqtisadiyyatın ixrac yönümünün gücləndirilməsi xarici bazarlardan ixrac asılılığı yaradır və nəticədə 

daxili sosialiqtisadi situasiyaya güclü təsir göstərir. Aydındır ki, ənənəvi tərəf müqabillərində də 

iqtisadi situasiyanın pisləĢməsi zəncirvarı reaksiya doğurmaqla ölkədə staqfliyasiyanı 

sürətləndirərək böhranlı vəziyyət yaradır. Buna görə də, ixracat prosesinin əsas hissəsinin yönəldiyi 

xarici bazarlara əməli yardım edilməsi problemi meydana çıxır ki, bu da qlobal qarĢılıqlı asılılığın 
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yeni keyfiyyət aspektləri kimi səciyyələnə bilər. 

Ölkənin xarici ticarət konsepsiyasının ağırlıq mərkəzi kimi idxalı əvəz edəcək istehsal 

sahələrinin təĢkili modelinin də bir sıra nöqsanları vardır. 

Aydındır ki, Azərbaycanın keçid dövrünün spesifik xüsusiyyətləri baxımından regional iqtisadi 

inteqrasiyaya funksional qoĢulması qeyri-mümkündür. Məhz buna görə də, azad ticarət bloklarına 

daxil olmaq, yəni inteqrasiyanın birinci mərhələsinin tam səlahiyyətli iĢtirakçısı kimi fəaliyyət 

göstərmək birbaĢa müasir gerçəklikdən doğan nəticədir. Hal-hazırda Azərbaycan Avrasiya 

məkanında yeganə ölkədir ki, eyni zamanda 5 regional qruplaĢmada iĢtirak edir: 

1) Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB); 

2) Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı (EKO); 

3) Qara dəniz hövzəsi ölkələrinin iqtisadi əməkdaĢlıq təĢkilatı; 

4) Türk dövlətlərinin iĢ birliyi Ģurası; 

5) GUAM (Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova) 

Bu bloklardan heç birində real məzmunlu inteqrasiya prosesləri getmir, bununla yanaĢı istənilən 

istiqamətdə azad ticarət zonalarının təĢkili ölkənin xarici ticarət əlaqələrinin inkiĢafında və onun 

strukturunun təkmilləĢdirilməsində mühüm rol oynaya bilər. 

Azərbaycan Respublikası dövlət suverenliyi əldə etdikdən sonra onun xarici iqtisadi fəaliyyət 

sahəsində sərbəst, müstəqil siyasət yeritməsi obyektiv zərurətə çevrilmiĢdir, digər tərəfdən isə bunun 

üçün zəruri zəminlər yaranmıĢdır. Azərbaycan SSRĠ-nin tərkibində olduğu illər ərzində xarici ölk-

ələrlə, hətta sabiq müttəfiq respublikalarla öz mənafeyini, ehtiyac və imkanları baxımından müstəqil 

iqtisadi əlaqələr həyata keçirmək imkanına malik deyildi. Azərbaycan ərazisində olan sənaye 

müəssisələrinin 94 faizi ittifaq-respublika nazirliklərinin tabeliyində idi. Xarici ölkələrlə bütün 

müqavilələr müvafiq ittifaq nazirlikləri və baĢ idarələri tərəfindən həyata keçirilirdi. Əlbəttə, belə bir 

Ģəraitdə respublika milli iqtisadiyyatının mənafeyini tam nəzərə alan xarici əlaqələrin təĢkilinə ümid 

bəsləmək olmazdı. Son dövrlərin təhlilinə əsaslanaraq demək olar ki, Azərbaycan dünyanın bütün 

qitələri ilə iqtisadi əlaqələrə malikdir. Lakin istehsal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyəti dünya 

bazarlarında aĢağı olduğuna görə, respublika əsasən xammal ixrac edir. Dünyanın iqtisadi cəhətdən 

inkiĢaf etmiĢ hər hansı ölkəsi belə iqtisadi əlaqə saxlamadan inkiĢaf edə bilməz. Ona görə ki, 

sənayenin əsas xammalı olan təbii ehtiyatlar yer kürəsinin bütün ərazisi üzrə bərabər 

paylanmamıĢdır. Deməli, 300-dən çox sahəni əhatə edən sənayenin bütün ölkələrdə inkiĢafı praktiki 

cəhətdən mümkün deyildir. Ona görə də, ölkələr arasında əlaqələr iqtisadi zərurətə çevrilir. Son vax-

tlarda dünya ölkələri arasında iqtisadi inteqrasiya güclənmiĢdir. Artıq hər bir ölkənin iqtisadiyyatının 

inkiĢafı milli sərhədlərdən çıxaraq dünya iqtisadiyyatına qovuĢur. Deməli, elə etmək lazımdır ki, 

ölkə dünya əmək bölgüsündə hazır məhsulla daha çox təmsil olunsun. Sənaye cəhətdən inkiĢaf etmiĢ 

ölkələr dünya bazarına əsasən hazır məhsul, qabaqcıl mütərəqqi texnologiya, daha çox elmi tutumlu 

məhsullar çıxarır. Həmin texnologiyanı alan ölkələr isə tez bir zamanda onu tətbiq edərək, milli 

iqtisadiyyatın formalaĢmasını sürətləndirirlər. 

Azərbaycan Respublikasının idxal və ixrac balansının təhlili göstərir ki, Azərbaycana Avstrali-

ya, Belçika, Bolqarıstan, Çin, Çexiya, Fransa, Almaniya, Macarıstan, Ġran, Ġsrail, Ġordaniya, Cənubi 

Koreya, PolĢa, Pakistan, Ġsveçrə, Suriya, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə, Böyük Britaniya, 

ABġ kimi güclü inkiĢaf etmiĢ ölkələrdən texniki tərəqqinin əsasını təĢkil edən sənaye sahələrinin 

məhsulları ilə bərabər, Azərbaycanda inkiĢafı ölkələr, iri iqtisadi rayonlar və milli iqtisadiyyatın 

ayrı-ayrı sahələri arasında yük axının formalaĢmasının amili ictimai əmək bölgüsü çıxıĢ edir ki, 

bunu da təbiicoğrafi, sosial-iqtisadi və milli amillər Ģərtləndirir. Ġqtisadi əlaqələrin inkiĢaf səviyyəsi, 

ictimai əmək bölgüsünün dərinləĢməsi və cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin inkiĢafı ilə bilavasitə 

əlaqədardır. Ġqtisadi rayonların kompleks inkiĢafı heç də məhdud, təcrid edilmiĢ təsərrüfatlar 

yaranması və rayonlararası iqtisadi əlaqələrin zəifləməsi deyildir. Əksinə, iqtisadi rayonların kom-
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pleks inkiĢafı təbii ehtiyatlardan tam istifadə etməyə və beləliklə, xalq təsərrüfatı sahələri arasında 

iqtisadi əlaqələrin səmərələĢdirilməsinə imkan verir. Təhlil göstərir ki, uzun müddət ərzində milli 

iqtisadiyyatda iqtisadi əlaqələr daimi deyildir, onlar dövri olaraq əsaslı dəyiĢikliklərə uğramaqla, 

eyni zamanda məhsuldar qüvvələrin yerləĢməsində baĢ verən dəyiĢiklikləri əks etdirir, əmək 

bölgüsünü dərinləĢdirir, daimi olaraq iqtisadi əlaqələrdə iĢtirak edən sahələrin sayı və sahələrarası 

istehsal əlaqələri artır, bu da öz növbəsində rayonlararası, iqtisadi əlaqələrin dəyiĢməsi ilə müĢahidə 

olunur və öz əksini nəqliyyat-iqtisadi əlaqələrin səmərələĢdirilməsində tapır. Ġqtisadi əlaqələrin 

dinamikliyi milli iqtisadiyyatın ayrıayrı sahələri, müəssisələr arasında uzun müddətə sabit istehsal 

əlaqələrinin olmasını tələb edir. Ġqtisadiyyatda sahələrarası proporsiyaların təkmilləĢməsi və 

məhsuldar qüvvələrin yerləĢdirilməsinin yaxĢılaĢdırılması rayonlararası və rayondaxili əlaqələrin 

səmərələĢdirilməsi ilə müĢahidə olunur ki, bu da səmərəsiz yükdaĢımalarının əsaslı surətdə ixtisar 

edilməsinə səbəb olur. Təbii və əmək resurslarının səmərəli istifadəsinə əsaslanan ölkələr və iqtisadi 

rayonlararası əmək bölgüsü, ölkələrarası iqtisadi əlaqələrin xarakterini müəyyən edir. YükdaĢıma-

larının ümumi həcmində neft, qara metal tikinti, meĢə, yeyinti məhsulları yüksək xüsusi çəkiyə 

malikdir. Təbii-iqlim və torpaq Ģəraiti, əhalinin sayı və tərkibi, mineral, mineral-xammal və yana-

caq-energetika ehtiyatları ilə təmin olma dərəcəsi - bütün bunlar sənayenin və kənd təsərrüfatının 

ixtisaslaĢmasını və ölkələrarası əlaqələrin xarakterini müəyyən edir. Ġqtisadi əlaqələr mürəkkəb 

problem olmaqla, istehsal və tədavül dairəsini əhatə edir. Ġqtisadi əlaqələr geniĢ təkrar istehsalın 

ayrılmaz hissəsi olmaqla, istehsalın ixtisaslaĢmasının təkmilləĢməsini, ərazi-istehsal komplekslərinin 

formalaĢması və sürətlə inkiĢafını, istehsalın səmərəliliyinin artmasını stimullaĢdırır. Deməli, iqtisa-

di əlaqələrin formalaĢması və dəyiĢilməsi məhsuldar qüvvələrin inkiĢafı və istehsalın ixtisaslaĢması 

səviyyəsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Son illərdə Azərbaycanın nəqliyyat-iqtisadi əlaqələri 

hazırda müstəqil dövlətlər olan ölkələrlə əhəmiyyətli dərəcədə artmıĢdır. ĠnkiĢafın tarixi xüsusiy-

yətləri, müxtəlif təbii və iqtisadi Ģərait, Azərbaycanın əlveriĢli nəqliyyat-iqtisadi vəziyyəti xalq 

təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkiĢafı üçün olduqca əlveriĢli Ģərait yaradır. Azərbaycan Avropa 

ilə Asiyanın kəsiĢməsində yerləĢməklə, məhsuldar qüvvələrin inkiĢafı və səmərəli nəqliyyat iqtisadi 

əlaqələr üçün olduqca əlveriĢli vəziyyətə malikdir.  Məhsuldar qüvvələrin inkiĢafının təbii ilkin 

Ģərtlərinin öyrənilməsi istehsalı səmərəli yerləĢdirməyə və onun ərazi təĢkilini təkmilləĢdirməyə im-

kan verir, ildən-ilə müxtəlif təbii ehtiyatların mənimsənilməsini gücləndirir. Onların bazasında öz 

strukturuna, inkiĢaf istiqamətinə, ixtisaslaĢmasına və miqyasına görə mürəkkəb rayondaxili, rayon-

lararası ərazi-istehsal komplekslər meydana gəlir. Azərbaycan iqtisadi və təbii Ģəraiti, istehsalın ix-

tisaslaĢması və ərazi təĢkilinin xüsusiyyətləri, mühüm məhsul növlərinin istehlakı nəqliyyat sistemi-

nin inkiĢafı və formalaĢmasına əsaslı təsir etmiĢdir. Ġstehsalın və nəqliyyatın qarĢılıqlı əlaqəsi birinci 

dərəcəli məsələnin – istehsalın inkiĢaf səviyyəsi ilə nəqliyyat sisteminin daĢıma qabiliyyəti arasında 

nisbətin müəyyən edilməsidir. 
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BÖLGƏLƏRĠN ĠQTĠSADĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠKĠNĠN QORUNMASI:  

AVROPA TƏCRÜBƏSĠ VE UKRAYNA 

Məqalədə regionların iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemləri və perspektivləri əsas 

götürülür. Bu, regionun ekoloji təhlükəsizliyini rəqabət üstünlüyündən effektiv istifadə edərkən re-

gionun iqtisadi maraqlarının həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə daxili və xarici təhlükələrə 

qarşı mübarizə qabiliyyəti ilə həyata keçirildiyini sübut edir. Həmçinin, Avropanın təcrübəsini, 

xüsusilə də institusional və hüquqi əsaslarla, regionların və regionlararası quruluşların iqtisadi 

təhlükəsizliyinin təşkilati, maliyyə təminatını təsvir edir. Bu, Ukrayna ilə Avropa institutları arasın-

da əməkdaşlığın əhəmiyyətli strateji qərarların qəbul edilməsi dövründən keçdiyini sübut edir və bu, 

Ukrayna iqtisadi və təhlükəsizlik inkişafının daha strateji vektoruna təsir göstərməlidir və iqtisadi, 

siyasi və hərbi səmərəli təhlükəsizlik sisteminin yaradılması ilə bağlı mövqe tapmağa kömək edir. 

Açar sözlər: region, regional siyasət, bölgələrin iqtisadi təhlükəsizliyi, institusional zəmin. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ: 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ И УКРАИНА 

В статье обоснованы проблемы и перспективы обеспеченияэкономическо йбезопасности  

регионов. Это доказывает,  что экономическая безопасность региона реализуется через его 

способность противостоять внутренним и внешним угрозам с целью обеспечения реализа-

ции экономических интересов региона при одновременном эффективном использовании кон-

курентных преимуществ. В нем также описывается европейский опыт, в частности, в от-

ношении институциональной и правовой базы, организационного, финансового обеспечения 

экономической безопасности регионов и межрегиональных формирований. Это доказывает, 

что сотрудничество между Украиной и европейскими институтами переживает период 

принятия важных стратегических решений, которые должны существенно повлиять на 

дальнейший стратегический вектор развития экономики и безопасности Украины и помочь 

найти позицию относительно создания эффективной системы безопасности - экономиче-

ской, политической и военной. 

Ключевые слова: регион, региональная политика, экономическая безопасность регионов, 

институциональная база. 
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ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE REGIONS:\ EUROPEAN 

EXPERIENCE AND UKRAINE 

The article justifies problems and perspectives of ensuring economic security of the regions. It 

proves that eco- nomic security of  the region is implemented via its ability to counteract internal 

and external threats, for the purpose   of ensuring implementation of economic interests of the 

region while effectively using competitive advantages. It also describes European experience, in 

particular, regarding institutional and legal groundwork, organizational, financial ensuring of 

economic security of the regions and interregional formations. It proves that cooperation between 
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Ukraine and European institutions goes through the period of making important strategic decisions 

that should dramatically affect further strategic vector of economic and security development of 

Ukraine and help to find a position regarding establishment of efficient security system – economic, 

political and military. 

Keywords: region, regional policy, economic security of the regions, institutional groundwork. 

 

Introduction.The basis for ensuring economic security is represented by the degree of 

independence and ability of  the region to establish its own economic policy with regard to its 

peculiarities, where  the first stage is decentralization, allocation of administrative functions between 

centralized state power and regional administration. Decentralization (failed efforts of which are 

suggested by the amendments to the Constitution) gives an impetus to economic development of the 

regions, in- crease of competitive ability of economic entities, improvement of quality and living 

standards of the population in the regions. 

Regardless of the initiated reforming of the state system for the regional development 

governance in Ukraine, implementing new approaches towards stimulation of territory development 

and modern mechanisms still remains mainly declarative, and relations on the level ―center-region-

territorial com- munity‖ are being established under the strict control or are not being governed at 

all. 

So, European experience as to the policy for strengthening economic security of the regions has 

an out and outer value. 

Research of theoretical and methodological fundamentals and elaboration of methodologi- cal 

and practical suggestions as to ensuring economic security of the region in Ukraine with regard to 

the European experience.2.Review of main sources of research and publications.Research of the 

problems for regional economic security was conducted by many scientists. Among the national 

scientists one should specify, in particular, who emphasize the problems of determining and 

mechanisms for ensuring economic security of  the region [1]; study a number  of key problems as 

to the optimal mechanism for ensuring economic security of the regions of Ukraine [2]; emphasize 

security of structural and institutional transformation of the economy in the region [3].  Some 

scientists, in particular, see the problem of  establishing economic security   of the region through 

the realization of its economic interests as a condition for ensuring regional development [4]. The 

process for strengthening economic security of the regions is studied in the context of the prospects 

for socioeconomic development of the regions [5]. The issue of economic security of the regions is 

considered from the standpoint of strengthening foreign economic secu- rity, international aggregate 

cooperation etc [6–8]. 

Regardless of the available research, initiated reforming of the state system for the regional 

development governance in Ukraine, sufficient attention is not being paid to strengthening of eco- 

nomic security of the regions, in particular, towards its legal and financial provisioning. Within this 

context research of the problems of ensuring economic security of the region in Ukraine with regard 

to the European experience does not become irrelevant.3.Purpose and objectives of the research 

The purpose of the work is to study theoretical and methodological fundamentals and to develop 

methodological and practical recommendations as to ensuring economic security of the region in 

Ukraine with regard to the European experience. 

In order to reach the specified purpose the following objectives were specified: 

1. To reveal the essence of the economic security of the region. 

2. To determine peculiarities of international, in particular, European experience as to en- 

suring economic security of the region. 

3. To analyze regional policy of Ukraine as to ensuring economic security of the region. 



515 
 

4. To suggest practical recommendations as to ensuring economic security of the region in 

Ukraine with regard to the European experience 

5. Materials and methods of research 

Theoretical and methodological basis of the research is represented by fundamental factors and 

principles of the modern economic theory, theories of regionalism, institutionalism, global economy, 

and scientific works of national and foreign scientists on issues of ensuring economic security of the 

region. There was applied a system of methods and approaches that ensure conceptual integrity of 

the research – theoretical generalization, comparison, analysis and systematization (when studying 

the essence of economic security of the region, structural and factorial analysis (to define 

peculiarities of international, in particular, European experience as to ensuring economic security of 

the region)); methods of institutional analysis, establishment of cause-effect relations (when 

studying experience of implementing institutional changes in regional policy) etc. informational 

basis of the research is represented by normative and legislative acts, official documents of the 

European Union, official pub- lications of statistic authorities and international organizations, 

scientific works of leading national and foreign scientists, Internet resources etc. 5. Results of 

the research 

Problems and perspectives of ensuring economic security of the regions with regard to the 

European Union were defined. It was proved that economic security of the region is implemented 

through its ability to counteract internal and external threats for the purpose of ensuring implemen- 

tation of economic interests of the region at effective usage of competitive advantages.6. Discussion 

of the results.Intensification of the regional integration in modern conditions goes along with 

intensifica- tion of influence on the condition of economic security of the region of the outside 

environment, which is being characterized with the high level of organizational complexity, non-

stability and uncertainties [9]. Strengthening of the economic security of the region-participant of 

international relations depends on the level of its adaptive capacity to external challenges and ability 

to apply maximum effectively possibilities and advantages of the international cooperation. 

Economic security of the region is implemented through the change of states of economic 

system of the region, which characterize its ability to resist internal and external threats, for the 

purpose of ensuring realization of economic interests of the region with effective application of 

competitive advantages. 

Change of bipolar global order into multipolar did not reduce amount of challenges against 

states, and only reformatted the system of their external relations and security. The problems of 

regional security in modern conditions include the issue of military and ethnical conflicts, political, 

economic and military interaction, creation and dissolution of interstate and international 

associations. 

Security of subnational associations includes a set of elements of the national security, factors of 

regional system of international relations and spatiotemporal measures as to their implementation. 

Security of separate participants of megaregional system is basically regard- ed as a set of measures 

for removal of internal and external threats. Many European states, in particular so-called ―new 

democracies‖, possess very limited own force resources to ensure security. To organize provisioning 

of their own security they objectively have to establish cer- tain forms of coalitions, unions or 

regional associations. Thus, regional security is based on common efforts of the members of 

integration associations and has binary nature: on the one hand, it  is  a  factor of  stability and 

security of  the region in general, and on  the other hand – a guarantee of security of each member in 

particular [10]. Regional security in modern con- ditions stipulates simultaneously a certain level of 

regional identification, which covers not only military or political aspects, but also cultural and 

mental peculiarities of cooperation and interaction between the participants of megaregional 
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formations. 

Having signed the European Union Association Agreement with the EU in June 2014, openness 

of the regions of Ukraine continues to increase, and their interaction with regional economic systems 

of the EU states continues to grow. Intensification of structural deforma- tions on the regional level 

due to the global crisis 2008–2010 and armed and political conflict on the East of Ukraine in 2014–

2015 along with the low adaptive ability of the regions of Ukraine to the threats of external 

environment causes a critical impact on the state of the na- tional economic security. Competitive 

ability of the national regions through the mobilization of the internal potential along with the 

rational use of external resources – structural assistance of the EU, in particular, – on the basis of 

improving institutional fundamentals to a huge extent establishes effectiveness of implementing 

structural policy in Ukraine. 

In the process of establishing joint market and political integration by the European Union a 

common mechanism for making decisions has been established within the trading, competitive, 

agrarian, regional, social, industrial and scientific and research policy, – an agreed one with regard 

to the criteria of economic security. Structural reforms, implemented in the EU for the purpose of 

removing regional, industrial and social disproportions (that existed due to imperfect sectoral, spatial 

and intuitional structure) first of all were aimed at reducing treats to the regional development. 

Reforms were successfully implemented owing to financial provisioning on behalf of the Structural 

funds [11] of such structural policy through the projects on modernizing and restructuring 

economics. 

Effectiveness of protecting interests within the megaregional or interregional association 

depends on the ability of the regions-participants to resist jointly to internal and external threats, 

economic and institutional contradictions in relationships ―international associations – state‖, ―state 

– state‖, ―region – region‖, ―state – region‖. Economic security of subnational level de- pends on the 

level of consent of interests of all participants, compliance of their interests with the interests of each 

participant separately and overall aims in general [12]. 

Even though over the recent years Ukraine has gained a  real possibility to participate  in 

interregional and other international associations, which could provide the possibility of 

strengthening economic security both of the state and regions,  but  due  to  poor  quality of  the 

strategies for regional development and their misalignment with strategic documents, ap- proved on 

the national level, cause low activity of the regions in the international security environment. 

Application of program and purposeful approach will allow increasing effective- ness of 

implementing strategic tasks of the regional development. 

Developing strategy for a state or regional participation in interregional security coopera- tion 

one should accord it with the basic program documents of international, national and region- al 

level. Such strategy should become a basis for developing mid-term and short-term programs for 

economic and social development of a separate region-participant of the association. Joining to the 

international subnational association bear a range of threats and chal- lenges in itself, the means for 

reducing of which are advantages from participation in such associations, in particular: 

– creating favorable investment climate based on the differentiated approach to specification of 

investment conditions; 

– strengthening competitive advantages of the region-participant through implementation  of 

international projects, investment in particular; 

– improving information support through informing public on results of implementing joint 

projects, creating regional basis of international projects; 

– developing innovative and financial infrastructure; 

– increasing effectiveness of activity of state institutions and local authorities due to expan- 
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sion of powers of local authorities in the field of international cooperation [7]. 

Currently integration processes became an objective reality. It was resulted in creation of many 

regional and subregional blocks, choosing stage of economic cooperation and security as their 

targets. Nowadays there are about 20 largest international economic associations of integra- tion 

kind, which have covered major regions and continents of the globe. 

The basis of the integration – direct international economic (production, scientific and technical, 

technological and others) relations on the level of primary economic entities, which in their 

development ensure gradual binding of national economic entities. Results of the re- gional 

integration are manifested in synchronization of socioeconomic development processes of the 

countries, approximation of national macroeconomic figures, intensification of interde- pendency of 

economies, growth of the GDP and labor productivity; growth of production scale, creation of 

regional markets. 

The largest integration association of the Europe (which Ukraine is going to enter into) and 

simultaneously the largest economy of the globe currently are represented by the European Union 

(28 member-states). It has its own currency and growth prospects, which are defined not only by the 

economy growth of the European Union states, but also by membership of new states. In general, in 

2014 GDP of 19 states of the European area grew up by 0.9 % and within 28 states of the Euro- pean 

Union – by 1.4 %. According to the IMF, in 2014 GDP of the EU made up 14 303 billion Euro (18 

451 billion US Dollars) [13] (Fig. 1). Main declared targets of the renewed EU are to establish po- 

litical union based on introduction of the European citizenship; to ensure freedom, security and 

legit- imacy; to contribute to economic and social progress; to strengthen European role all over the 

globe. 

 

Fig. 1. GDP growth of the European area and the European Union in 2014, % 

 

Ukraine participates and carries out foreign political and economic activity in the following 

subregional structures: 

1. The Visegrad Group. 

2. The Central European Initiative. 

3. Organization of the Black Sea Economic Cooperation and Parliamentary Assembly of the 

Organization of the Black Sea Economic Cooperation. 

4. Baltic cooperation. 

5. The project ―European region‖. 

6. The GUAM. 

7. Organization for Democracy and Economic Development. 

8. Bilateral and multilateral mechanisms of cooperation: 

– Ukraine – Poland – Romania; 

– Ukraine – Moldavia – Romania; 

– Ukraine – Poland – FRG; 
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– Ukraine – Poland – Lithuania and others. 

In general, emergence of regions in up-to-date understanding them as an institutional unit is 

pretty new for Europe and has been developing since 1970s, when the European Union initiated a 

re- gional policy for supporting obsolete and restructuring old industrial regions, which actually 

turned to be a driver for regionalization. New for them regional structures emerged in a number of 

European states – in Greece, Portugal, Ireland, and Finland in particular. Understanding of regional 

policy for diverse states was different and initially establishment of the regions had only 

characteristics of admin- istrative regionalization, which later was experienced by the states of the 

Central-Eastern Europe in the process of their joining the EU. A key characteristic for developing 

policy for regionalization during this period was a loss of monopoly for ensuring regional 

development by the states. Out of a governing structure a state turned into a partner of local 

authorities, public associations and economic entities. Ukraine is the largest strategic challenge for 

economic and security policy for the EU. Cur- rently European Community should make a 

complicated decision on further fate of the European integration process of Ukraine, simultaneously 

understanding that huge price, which the state pays for its ―European choice‖. Cooperation of 

Ukraine and European institutions passes the period of making important strategic decisions, which 

should dramatically affect further strategic vector    of development of economy and security of this 

state and decide on creation of effective security system – economic, political, and military. 
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GÖMRÜK ÖDƏNĠġLƏRĠNĠ MĠNĠMUMA ENDĠRMƏK ÜÇÜN OPTĠMAL GÖMRÜK 

PROSEDURUNUN MEYARLARININ SEÇĠLMƏSĠ 

Məqalədə araşdirma iqtisadi metodları əsasında dövlət büdcəsinə gömrük ödənişlərinin tamlığı 

modelləşdirilməsini təqdim edir.  Qömrük rüsumlarının toplanması baxımından gömrük 

orqanlarının və XİF iştrakçılar arasında yaranan, idarəetmə, iqtisadi və institusional əlaqələr üzrə 

yönəlmişdir. Tədqiqatın aktuallığı bir tərəfdən, iqtisadi artım və xarici ticarət fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsi üçün əlverişsiz şərait aşağı dərəcələri ilə bağlı dövlət büdcəsinə gömrük ödənişlərinin 

aşağı templərinə görə, diqər tərəfdən malların idxalı gömrük qanunvericiliyinə riayət uyqunsuzlugu, 

əmtələrin idxalinda "boz" sxemlərdən istifadəsi. Tədqiqatın məqsədi transsərhəd kommunikasiya 

marşrutlarının yük axınlarının yaxşılaşdırılması üçün gömrük ödənişlərinin toplanmasının 

tamlığının müəyyənləşdirilməsi və tənzimlənməsi mexanizmlərinin hazırlanmasıdır. 

Açar sözlər: gömrük logistika, intensivləşdirilməsi vneshneekonomichsekoy fəaliyyəti, 

beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya, ticarət axınlarının malların beynəlxalq ticarət, gömrük 

prosedurlarının uyğunlaşdırılması, gömrük rejiminin optimallaşdırılması. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. 

В статье рассматривается моделирование полноты поступления таможенных 

платежей в государственный бюджет на основе экономических методов. В исследовании 

особое внимание уделяется управленческим, экономическим и институциональным 

отношениям, возникающим между таможенными органами и участниками ВЭД в части 

взимания таможенных платежей. Актуальность исследования обусловлена тенденцией 

снижения поступления таможенных платежей в госбюджет, которая, с одной стороны, 

связана со снижением темпов роста экономики и неблагоприятными условиями для ведения 

внешнеторговой деятельности; с другой стороны, с применением «серых» схем ввоза 

товаров и несоблюдением таможенного законодательства. Целью исследования является 

формирования механизмов определения и регулирования полноты собираемости 

таможенных платежей  для улучшения грузопотоков трансграничных путей сообщения. 

Ключевые слова: таможенная логистика, интенсификация внешнеэкономичсекой 

деятельности, международная экономическая интеграция,  оптимизация товаропотоков,  

международная торговля товарами,  гармонизация таможенных процедур, таможенный 

режим. 
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CRITERIA FOR CHOOSING THE OPTIMAL CUSTOMS PROCEDURE 

TO MINIMIZE CUSTOMS PAYMENTS. 

The article considers the modeling of completeness of customs payments to the state budget on 

the basis of economic methods. The study focuses on the managerial, economic and institutional 

relations that arise between customs authorities and foreign trade participants in the collection of 
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customs duties. The relevance of the study is determined by the tendency of the decrease in the 

receipt of customs payments to the state budget, which, on the one hand, is associated with a 

slowdown in the economy and unfavorable conditions for foreign trade; on the other hand, with the 

use of "gray" schemes of import of goods and non-compliance with customs legislation. The purpose 

of the study is to develop mechanisms for determining and regulating the completeness of the 

collection of customs payments for improving the cargo flows of cross-border communication 

routes. 

Key words: customs logistics, intensification of foreign economic activity, international 

economic integration, processing in the customs territory, optimization of commodity flows, 

international trade in goods,  harmonization of customs procedures, customs regime. 

 

Ġdarəetmə məntiqi yanaĢmaların tətbiqi iqtisadiyyatın hazırkı mərhələsində daha da 

aktuallaĢmıĢdır. Bu, hər hansı əmtəə-pul münasibətlərinin inkiĢafı ilə əlaqəli sənayenin müəssisələri 

və təĢkilatları arasında üfüqi iqtisadi əlaqələrin dinamik artması ilə, ticarət hərəkətləri ilə 

intensivləĢmə və geniĢləndirilməsidir. Öz növbəsində, xarici ticarət dövriyyəsinin qlobal 

makroiqtisadi sistemlərinin formalaĢdığı gömrük logistikası yaranır və baĢ verir. gəmilərin lojistik 

zəncirlərlə əlaqəsi olduqda. Gömrük məntəqəsi gömrük prosedurlarının sürətləndirilməsi və 

sadələĢdirilməsi, xarici ticarət üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması, iĢtirakçıların xarici iqtisadi 

fəaliyyətə həqiqi xərclərinin azaldılmasına yönəlib. Gömrük logistikası malların gömrük sərhədinə 

keçməsi ilə bağlı prosedurların vaxtı və maliyyə xərclərinin optimallaĢdırılması və onların bütün 

xarici iqtisadi fəaliyyət obyektlərinin mənafelərində iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi ilə bağlı olan 

gömrük tarifləri və tarifsiz tənzimləmə sisteminə əsaslanır. Gömrük məntəqəsi gömrük 

administrasiyasının səmərəliliyinin artırılmasına və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin 

yaxĢılaĢdırılması yolu ilə xarici ticarət iĢtirakçıları üçün əlveriĢli Ģərait yaratmağa yönəlib.(2,s.188) 

Bütün gömrük prosedurları bir neçə səbəbə görə təsnif edilə bilər: 

1. Malların hərəkət istiqamətində gömrük prosedurları üç qrupa bölünə bilər: ixrac, idxal, ixrac-

idxal (və ya qarıĢıq). 

2. Funksional əsasda - standart və xüsusi. 

3. Gömrük əməliyyatlarının baĢa çatması ilə əlaqədar - sonuncu və sonuncu deyil. 

4. Ġqtisadi fəaliyyət prosesində məqsəd və rol - ümumi və xüsusi (iqtisadi).(4,s.98) 

Ümumi prosedurlar, istisnalar və məhdudiyyətlər olmadan, gömrük vasitələrinin tətbiqi 

proseduru və tənzimləmə metodları ilə ümumi xarakterizə olunan prosedurlardır. Sərbəst 

buraxıldıqdan sonra mallar onları ötürən Ģəxsin tamamilə məhv edilməsinə, yəni prosedurlar baĢa 

çatdıqda (daxili istehlak, ixrac, təkrar ixrac, re-ixrac üçün sərbəst buraxılacaq) beynəlxalq iqtisadi 

əlaqələr sistemində iqtisadi iqtisadi olaraq adlandırılan gömrük prosedurları xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Onlar xarici ticarət əməliyyatlarının geniĢləndirilməsi və beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın 

digər formalarını inkiĢaf etdirmək üçün əlavə imkanlar yaradan müxtəlif növ əməliyyatlara və 

xidmətlərə gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün ümumi qaydaların və qaydaların 

uyğunlaĢdırılmasının nəticəsidir. Ġqtisadi gömrük rejimləri gömrük rüsumlarından və vergilərdən 

tam və ya qismən azad edilmək, yaxud əvvəllər ödənilmiĢ gömrük rüsumlarının qaytarılması, 

iqtisadi siyasət tədbirlərinin mallara tətbiq edilməməsi Ģəklində müəyyən iqtisadi üstünlüklərə və 

üstünlüklərə malikdir. Ġqtisadi gömrük prosedurlarına uyğun yerləĢdirilən mallardan istifadə 

məqsədindən və məqsədindən asılı olaraq aĢağıdakılar vardır: 

- anbar rejimləri (gömrük anbarı, sərbəst anbar) - malların gələcək hərəkətinə imkan verən 

müəyyən əməliyyatlar istisna olmaqla, dəyiĢməz vəziyyətdə saxlanılır; 

- emal prosedurları (gömrük ərazisində, gömrük ərazisindən kənarda, azad gömrük zonası) - 

malların vəziyyətində qismən və ya tamamilə dəyiĢiklik, əvvəlcədən müəyyən edilmiĢ Ģərtlər və 
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tələblər nəzərə alınmaqla; 

- malların müvəqqəti istifadəsi qaydaları (müvəqqəti idxal (ixracat)) - qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiĢ mallar müəyyən edilmiĢ müddətdə dövlət dəyiĢikliyi olmadan, istisna olmaqla, təbii zərərin 

istifadəsi üçün istifadə oluna bilər.(6,s.261) Gömrük ərazisində emal əməliyyatları üçün xarici 

malların istifadə edildiyi gömrük proseduru, gömrük orqanlarının gömrük ərazisində müvəqqəti 

olaraq, idxal gömrük rüsumları və vergilərinin ödənilməsindən tam Ģərti azadlıqdan azad edilməklə 

və tədbirlər tətbiq edilmədən, bu qaydaların əsas məqsədi yerli istehsalçıları öz məhsullarını 

rəqabətli bir qiymətlə xarici bazarlara təqdim etmək, eyni zamanda milli iqtisadiyyatın iqtisadi 

inkiĢafını və iĢ yerlərinin yaradılmasını təmin etməkdir. Gömrük ərazisində idxal olunan məhsullar 

gömrük rüsumlarından və vergilərdən azad edildikdə yalnız azad edilir və müəyyən müddət ərzində 

gömrük ərazisindən kənarda məhsullarının emalı. Kompensasiya verən malların sonrakı ixracatı bu 

gömrük prosedurunun əsas elementidir və ixracat öhdəliyi prosessorları və idxal mallarını daxili 

istehlak üçün birbaĢa elan edənlər arasında azad rəqabət balansını pozmamaq üçün müəyyən edilir. 

Gömrük ərazisində iĢləməyə iki Ģərt yerinə yetirildikdə icazə verilir: 

1) səlahiyyətli orqan tərəfindən verilmiĢ gömrük ərazisində malların emalı Ģərtləri barədə sənəd 

vermək; 

2)gömrük orqanlarının gömrük orqanları tərəfindən idxal olunan malların emal məhsullarında 

müəyyənləĢdirilməsi imkanı.(7,s.83)Gömrük Ġdarəsi malların emalı əməliyyatları əsasında malların 

müəyyən edilməsi metodunu müəyyən edir. 

Gömrük ərazisində malların emalı aĢağıdakı əməliyyatlar Ģəklində həyata keçirilir: 

xarici malların fərdi xüsusiyyətlərini itirmiĢ malların faktiki emalı və ya emalı; 

fərdi komponentlərdən montaj, montaj, o cümlədən yeni məhsulların istehsalı; 

malların təmiri, onların bərpası, komponentlərin dəyiĢdirilməsi, istehlak mallarının bərpası. 

Emal prosesində tam və ya qismən istehlak edilmiĢ olsa da (məsələn, katalizatorların, 

axıntıların, elektrodun istifadəsi) əmtəə məhsullarının istehsalını asanlaĢdırmaq üçün malların emalı, 

malların emal müddəti ərizəçi tərəfindən gömrük orqanına müraciət edərək müəyyənləĢdirilir və üç 

illdən artıq olmadan. Bu, malların emalı müddəti və əldə edilmiĢ malların sərəncam müddətini 

nəzərə alır.(3,s.83) Gömrük ərazisində malların emalı prosesinin gömrük prosedurunun bir 

xüsusiyyəti kimi, biz də alacaq ekvivalent kompensasiya adlandıra bilərik, yəni xarici malların digər 

mallarla əvəz edilməsi ehtimalı onların təsviri, keyfiyyətləri və texniki xüsusiyyətləri təsadüf edir. 

Daxili istehlak üçün emal gömrük əməliyyatları gömrük rüsumlarını ödəmədən, qadağan və 

məhdudiyyətlərdən istifadə etməklə, habelə xüsusi qoruyucu, antidamping və s. idxal gömrük 

ödəniĢləri ilə daxili istehlak üçün azad edilən gömrük proseduru altında emal edilmiĢ məhsullara 

tətbiq edilən dərəcələr üzrə vəzifələr. Bu prosedurda məhdud bir sıra mallar yerləĢdirilə bilər və 

gömrük ərazisində daxili istehlak və emal üçün gömrük proseduru gömrük ərazisində xarici malların 

gömrük ödəniĢlərinin güzəĢtli ödənilməsini təmin edir. Bununla belə, bu prosedurlar bir sıra fərqlərə 

malikdir, ən əhəmiyyətlisi bunlar: gömrük ərazisində emalın gömrük prosedurunun baĢa çatdırılması 

üçün əsas üsul gömrük ərazisindən emal edilmiĢ məhsulların ixracıdır və daxili istehlak üçün emal 

prosedurları daxili istehlak üçün azad edilmə, gömrük proseduru altında yerləĢdirilir; gömrük 

ərazisində sərbəst dövriyyə üçün emal edilmiĢ məhsulların  gömrük rüsumları , təxirə salınmıĢ 

ödəniĢ üçün faiz nəzərə alınmaqla, daxili istehlak üçün emal prosedurasının baĢa çatması zamanı 

gömrük rüsumları idxal olunan məhsullardan alınan məhsullar.(6,s.388) 

Bununla yanaĢı, malların daxili istehlak üçün emalına yalnız emal edilmiĢ mallar üzrə gömrük 

rüsumlarının xüsusi miqdarı idxal olunan mallar üzrə gömrük rüsumlarının məbləğindən az olduqda 

və emal edilmiĢ məhsullar iqtisadi cəhətdən etibarlı Ģəkildə bərpa edilə bilməzsə icazə verilir. Daxili 

istehlak mallarının emal müddəti emal prosesinin müddəti əsasında müəyyən edilir, lakin bir ildən 

çox ola bilməz. Gömrük ərazisindən kənarda emal üçün gömrük proseduru gömrük ərazisindən 
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kənarda yerli mallarla və emal edilmiĢ malların (emal edilmiĢ məhsulların) idxal gömrük rüsumları 

və vergilərinin ödənilməsi üçün güzəĢtlər verən əməliyyatlara imkan verir: Bu gömrük rejiminin 

əsas iqtisadi əhəmiyyəti milli operatorları istehsal xərcləri və daxili bazarda məhsullarını daha 

rəqabətli qiymətlərlə təklif edir. Gömrük ərazisindən kənarda emal üçün gömrük rejimi çərçivəsində 

məhsul emal və idxalı üçün ixrac olunmuĢ məhsullar (tam və ya qismən azadlıq) üçün vergi 

güzəĢtləri nəzərdə tutulur.(1,s.191) Gömrük ərazisindən kənarda emal üçün son tarix iki ildir. 

QaytarılmıĢ məhsullar gömrük rüsumlarından və vergilərdən tam və ya qismən azad edilə bilər. Tam 

istifadənin emalı məqsədi ixrac edilən malların zəmanət (təkrarsız) təmir edildiyi zaman baĢ verir. 

Digər hallarda, gömrük rüsumlarından və vergilərdən qismən azadlıq verilir. Aksiz vergisi tam 

ödənilməli. Bu qayda ixrac olunan malların təmiri ilə bağlı malların emalında tətbiq edilmir. 

Müvəqqəti idxal (qəbul) - gömrük proseduruna uyğun olaraq, xarici malların gömrük orqanının 

gömrük ərazisində idxal gömrük rüsumları və vergilərinin ödənilməsindən (tam və ya qismən) azad 

edilməsi və qeyri-tarif tənzimləyici tədbirləri tətbiq edilmədən müəyyən müddət ərzində istifadə 

edilən gömrük proseduru re-ixrac. Bəzi hallarda, gömrük ərazisində xarici malların müvəqqəti 

olaraq istifadə edilməsi zərurəti yarandıqda, məsələn, sərgilər təĢkil edərkən, xüsusi avadanlıqları 

xüsusi və məhdud Ģərtlərdə idxal etmək üçün müvəqqəti idxal üçün gömrük rejimindən istifadə 

etmək məsləhətdir. Bu proses böyük iqtisadi əhəmiyyətə malikdir, onun tətbiqi xarici ticarətin 

inkiĢafına, ölkələr arasında mədəni və humanitar əlaqələrin geniĢlənməsinə kömək edir. Bu, 

müvəqqəti qəbul rejiminin tətbiqinin bir dərəcədə və ya digər səviyyəyə qaldırıldığı çox sayda 

beynəlxalq aktları izah edir.(5,s.48) Bunlar arasında: Gömrük prosedurlarının sadələĢdirilməsi və 

uyğunlaĢdırılması üzrə Beynəlxalq Konvensiya (Kyoto Konvensiyası 1973), malların müvəqqəti 

gətirilməsi üçün ATA karnesi (ATA karnesi) haqqında Gömrük Konvensiyası (ATA Konvensiyası 

1961). ATA sistemi sərhədlər arasında hərəkət azadlığını və gömrük ərazisinə malların müvəqqəti 

idxalını təmin edir, vergilərin ödənilməsini istisna edir, məhsullar ATA karnesi kimi tanınan bir 

sənəd ilə müĢayiət olunur. ATA sisteminin fəaliyyəti beynəlxalq zəmanətlər, 1990-cı ilədək 

müvəqqəti Ġxracat haqqında Ġstanbul Konvensiyası ilə təmin edilmiĢdir. ATA Karnesi haqqında 

Konvensiya və Müvəqqəti Ġqtisadiyyat Konvensiyası (Ġstanbul Konvensiyası). Həm Konvensiyalar 

həm də malların müvəqqəti idxalına dair WCO alətləridir. Hər iki Konvensiyanın bir hissəsi olan 

ATA sistemi sərhədlər boyunca hərəkət azadlığına və malların gömrük ərazisinə müvəqqəti olaraq 

gətirilməsinə, vergilərdən və vəzifələrdən azad olunmasına imkan verir. Məhsullar ATA Carnet kimi 

tanınan bir sənəd ilə müĢayiət olunur. ATA sisteminin fəaliyyətinin beynəlxalq zəmanətlərlə təmin 

edilməsi bu müqavilələrin qəbul edilməsi ilə iĢtirakçı ölkələr beynəlxalq ticarət təcrübəsində 

yaranan yeni əməliyyatlara, habelə humanitar əlaqələrin inkiĢafına dair müvəqqəti idxal rejimi 

(ixrac) tənzimləmək üçün vahid qaydalar və qaydalar tətbiq edə bilmiĢlər. Malların müvəqqəti idxal 

müddəti iki ildən çox olmamalıdır. Mallar dəyiĢməz vəziyyətdə olmalıdır, gömrük orqanının icazəsi 

olmadan yabancılaĢmaq və ya üçüncü Ģəxslərə köçürülə bilməz.(8,s.146) Gümrük vergilərindən və 

vergilərdən Ģərti imtina ilə müvəqqəti olaraq idxal edilən malların siyahısı, habelə bu azadlıq Ģərtləri 

gömrük orqanının üzv dövlətlərinin beynəlxalq müqavilələrinə və (və ya) Bəyannamə 

Komissiyasının qərarlarına uyğun olaraq müəyyən edilir.Belə azadlıq tətbiq edilir: 

- konteynırların, paletlərin, təkrar istifadə edilən digər qabların və qablaĢdırmanın müvəqqəti 

idxalı ilə əlaqədar; 

- müvəqqəti idxal xarici ticarət əlaqələrinin, elm, mədəniyyət, kinematoqrafiya, idman və turizm 

sahəsində beynəlxalq əlaqələrin inkiĢafı çərçivəsində həyata keçirilirsə; 

- müvəqqəti idxalın məqsədi beynəlxalq yardımın göstərilməsidirsə, digər mal kateqoriyalarında 

gömrük rüsumlarından və vergilərdən qismən Ģərtli azadlıq tətbiq edilir ki, bunun üçün malların hər 

bir tam və tam olmayan təqvim ayı üçün gömrük ərazisində olması, gömrük rüsumlarının və 

vergilərinin 3% -i ödənilir; malların sərbəst dövriyyə üçün sərbəst buraxılması halları 



524 
 

ödəniləcəkdir.(1,s.342) Eyni zamanda, gömrük ödəniĢlərinin ümumi məbləği daxili istehlak üçün 

malların buraxılması ilə ödənilməli olan məbləğdən artıq olmamalıdır. Beynəlxalq ticarət 

təcrübəsində malların idxal olunduğu anda ölkədə necə istifadə ediləcəyi məlum deyil. Gömrük 

anbarı rejimini seçməklə, idxalçı malların müəyyən bir müddətə saxlanılması, zəruri sənədləri 

toplamaq, malların daxili istehlaka buraxılmasının məqsədəuyğunluğunu müəyyənləĢdirmək və 

malların azad dövriyyəyə buraxılmasına qədər gömrük rüsumları və vergilərin ödənilməsini təxirə 

salma imkanı qazanır. Bəzi hallarda gömrük rüsumları və vergilər heç ödənilmir. Məsələn, mallar 

ölkə xaricində ixrac edilə bilər və ya digər iqtisadi iqtisadi proseduralar çərçivəsində yerləĢdirilə 

bilər. 

Gömrük anbar proseduru tez-tez istifadə olunur: 

- beynəlxalq Ģirkətlərin fəaliyyətində malların saxlanılması və daĢınması üçün; 

- paylaĢdırıcı mərkəzlərə malların axını optimallaĢdırmaq; 

- təmiri üçün zəruri olan hissələrin operativ dəstəklənməsi üçün xidmət göstərən təĢkilatlar və 

bir çox digər hallarda. Gümrüklü anbar proseduru, gömrük anbarında malların saxlanılması 

xərclərindən daha aĢağı olduqda, inventar idarəetmə sistemində lojistik xərclərin azaldılmasına 

imkan yaradır. Bəzi anbar gömrük proseduru konsepsiyası ilə bağlanan anbarın özü bina və ya digər 

yer kimi fərqlənir. Müəyyən bir gömrük rejimi altında yerləĢdirilən malların saxlanıla biləcəyi 

ehtimal edilir. Gömrük anbarı ilə mallarla aparılan əməliyyatlar iki qrupa ayrılır: 

1.Mallar üzərində səlahiyyətləri olan Ģəxslər tərəfindən müstəqil olaraq həyata keçirilən 

əməliyyatlar; 

2. gömrük orqanının icazəsi ilə həyata keçirilən əməliyyatlar. Birinci qrup malların 

təhlükəsizliyini təmin etmək üçün malların yoxlanılması və ölçülməsini, digər normal əməliyyatları 

daxil edir.(9,s.188) Gömrük orqanının icazəsi ilə, sadə toplaĢmaq əməliyyatları, nümunələr və 

nümunələr alaraq, partiyaların bölüĢdürülməsi, daĢımaların formalaĢdırılması mümkündürsə, bu 

əməliyyatların həyata keçirilməsi malın vəziyyətinin dəyiĢdirilməsinə, qablaĢdırmanın pozulmasına 

və identifikasiya vasitələrinin dəyiĢdirilməsinə səbəb olmamalıdır. , malların çeĢidlənməsi, 

qablaĢdırılması və etiketlənməsi, əmtəə xüsusiyyətlərinin yaxĢılaĢdırılması üçün lazım olan 

əməliyyatlar. Gömrük anbarı malların gömrük rüsumlarından azad edilməklə üç ilədək saxlanılması 

qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur. Saxlama, istehlak və (və ya) satıĢı məhdud müddətdə saxlanılan 

mallar fərqli gömrük proseduru əsasında azad edilməli və gömrük anbarından ixrac müddətindən 

sonrakı 180 gündən gec olmayaraq, malların sürətli pozulması halları istisna olmaqla, hansı dövrdə 

azalma ola bilər. Pulsuz gömrük zonası gömrük rüsumu və əlavə dəyər vergisi ödəmədən, habelə 

müəyyən edilmiĢ mallara iqtisadi xarakterli məhdudiyyətlər və məhdudiyyətlər tətbiq edilmədən, 

azad iqtisadi zonanın ərazisində xarici malların yerləĢdirildiyi və istifadə edildiyi gömrük 

prosedurudır və yerli mallar yerləĢdirilir və istifadə olunur Ġxracın gömrük rejiminə uyğun olaraq 

ixrac üçün tətbiq olunan Ģərtlər. (10,s.166)Ġstehsalat və yüksək texnologiyalı sənaye sahələrinin 

inkiĢafı, yeni növ məhsulların istehsalı üçün azad iqtisadi zonalar yaradılır. 

 

Nəticələr: Azərbaycanda loqistika elmi əsasən yaxın zamanlarda inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır, 

lakin indi müəssisədə onun əhəmiyyəti barədə danıĢa bilərik. Sənaye müəssisələrində lojistik istifadə 

aĢağıdakılara gətirib çıxarır: 

təchizatçılarla ortaqlıq qurma; avadanlıqların dayanıqlılığının azaldılması; optimallaĢdırılmıĢ 

səhmlər - logistikanın əsas problemlərindən biri; köməkçi iĢçilərin sayını azaltdı; təkmilləĢdirilmiĢ 

məhsul keyfiyyəti; istehsal və saxlama sahəsinin yaxĢılaĢdırılması;məhsulların hərəkət müddətinin 

azaldılması; nəqliyyat xidmətlərinin səviyyəsinin artırılması. 

Logistika bu gün və gələcəkdə rəqabətdə əsas amil olacaq. Müəssisələr və Ģəbəkələr arasında 

vahid dəyər zəncirinin, ölkələr və iqtisadi bölgələr arasındakı rəqabətdə müvəffəqiyyət əsasən 
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logistika sahəsində bacarıq səviyyəsində müəyyən edilir. Belə ki, müəssisələrdə aparılan iĢlər 

səmərəli logistika və biznes uğurları arasında müsbət əlaqəni sübut edir. Əslində, logistika Ģöbəsi 

müəssisənin bütün xidmətlərinin iĢində, belə ki, Ģirkətin koordinasiya mərkəzində bir əlaqə 

olmalıdır. Logistikanın bugünkü və gələcəkdə olacaq olan müstəsna əhəmiyyəti, ilk növbədə, 

logistika ilə bağlı müasir ideyalar, ikincisi, dəyər yaradılması sistemlərinin və iqtisadi strukturların 

hazırkı və gələcək inkiĢafı ilə izah olunur. 
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GiriĢ 

Dünya iqtisadiyyatının inkiĢafı və təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləĢməsinin ən mühüm nəticəsi 

olan qloballaĢma XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərindən etibarən hesab olunmağa baĢlayıb. 

QloballaĢmanın müsbət və mənfi tərəfləri ilə bağlı iqtisadiyyat elmində müxtəlif  növ baxıĢlar 

mövcuddur. Ġstənilən vəziyyətdə, bu prosesin nəticəsində dövlətlər, təĢkilatlar və insanlar arasında 

informasiya mübadiləsi sürətlənir və geniĢlənir, bu da öz növbəsində qloballaĢmanın ən mühüm 

üstünlüyü təzahür edir. Ġnsanların müxtəlif ölkələrdəki siyasi, iqtisadi, hüquqi və sosial fərqliliklərini 

müqayisə etməyə və daha yaxĢılarını öz cəmiyyətlərində və həyatlarında tətbiqində qloballaĢma 
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prosesinin rolu danılmazdır. Totalitar dövlət iqtisadiyyatından bazar prinsiplərinə əsaslanan sərbəst 

iqtisadi sistemə keçid üçün islahatlar keçirən ölkələrdə adətən belə fərqlər özünü daha kəskin Ģəkildə 

büruzə verir. Məhz bunun nəticəsidir ki, iqtisadiyyat elmində sosializmin yaratdığı problemlər, özəl 

mülkiyyətin təĢəkkülü və inkiĢafı, eləcə də, iqtisadi artım, onun mənbələri və əsas amilləri kimi 

məsələlər son 20-25 ilin geniĢ müzakirə olunan obyektinə çevrilmiĢdir. Ġnnvestisiya amillərdən 

istifadə edilməsi dünya ölkələrində iqtisadi artımın və geniĢ təkrar istehsalın təmin olunmasında 

sabit və dönməz xarakter almaqdadır. Ġqtisadi artım və geniĢ təkrar istehsalın innvestisiya amillərilə 

əlaqəsi və innvestisiya siyasətinə əsaslanan inkiĢaf modelləri prinsiplərinin nəzərdən keçirilməsi də 

bu elə məhz bu baxımdan zərurət yaratmaqdadır. Öz növbəsində bu da, iqtisadi inkiĢafın 

innvestisiya amillərinin sistemli tədqiqini tələb edən sahə iqtisadi artımın və geniĢ təkrar istehsalını 

tələb edir. Beləliklə, dünyanın əksər ölkələrində iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərinə çevrilən 

sahəsi innvestisiyanın müxtəlif formalarının geniĢlənməsi yolu ilə dayanıqlı iqtisadi inkiĢafın əldə 

edilməsinə gətirib çıxarır. Dünya bazarında neftin və digər enerji daĢıyıcılarının son illərdə 

qiymətinin kəskin artmasına, böhranlara və təbii fəlakətlərə baxmayaraq, ölkələrarası mal və xidmət 

ticarətinin intensivləĢməsi dünya iqtisadiyyatında iqtisadi artımın baĢ verməsində mühüm rol 

oynayıb. Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası, onun müasir dünyada, ikitərəfli və 

regional əməkdaĢlıqda yeri, beynəlxalq təĢkilatlarla əlaqələri və s.məhz elə müstəqillik əldə etdikdən 

sonra mühüm müzakirə obyektinə çevrilməkdədir. 4 Müzakirələrin belə aparıldığı vaxtda, xam neft 

və qaz hasilatının və ixracının ölkə tarixində xarici Ģirkətlərlə bağlanmıĢ neft müqavilələrinə əsasən 

yüksək səviyyəyə çatdığı, ölkədə yaradılan əlavə dəyərin əsas hissəsinin xarici iqtisadi əlaqələr 

hesabına formalaĢdığı bir vaxtda daha da aktuallaĢması heç də təsadüfi deyildir. Belə bir qənaətə 

gəlmək olar ki, Azərbaycanda iqtisadi göstəricilərin təhlilinə görə son illər ərzində baĢ vermiĢ 

iqtisadi dəyiĢikliklər bütövlükdə müsbət faktordur. Lakin, uzunmüddətli dövr üçün dayanıqlı iqtisadi 

inkiĢafın təmin edilməsinə mane ola biləcək faktorların hələ də qalmaqda davam etməsini də nəzərə 

almaq lazımdır. Belə ki, iqtisadi artımın ancaq kəmiyyət tərəfi makroiqtisadi göstəricilərin 

yüksəlməsindən ibarətdir. Keyfiyyət dəyiĢikliklərinin iqtisadi artımda baĢ verməsi isə əsas 

məsələdir. Ölkədə iqtisadi artımın əsas problemlərinin araĢdırılması və milli hesablar sisteminin əsas 

göstəriciləri arasındakı ziddiyyətlərin aĢkar edilməsi mövzusunun çox mühüm olmasının səbəbi də 

elə buna görədir. Mövcud problemlərin aradan qaldırılması, milli müəssisələrin beynəlxalq istehsal 

prosesində iĢtirakının təmin edilməsi, ölkələr arasında investisiya və mal mübadiləsindən maksimum 

fayda əldə olunmasının vacibliyi son illərdə ölkədə nail olunmuĢ iqtisadi artımda əsasən 

investisiyanın da rolu olan bu sahəsində uğurla davam etdirilməkdədir. Azərbaycan iqtisadiyyatın 

struktur yenidənqurulması məqsədilə yeni texnologiyaların, maliyyə və birbaĢa xarici 

investisiyaların cəlb edilməsi üçün əlveriĢli qiymət konyunkturunun yaranması iqtisadi artımın 

keyfiyyət parametrlərinin yüksəldilməsi, hazırda dünya bazarlarında yeni imkanlar açmağa imkan 

verir. Gəlirlərin və əmanətlərin investisiyaya çevrilməsindəki əngəllər, istehsalın yüksək resurs 

tutumu,  daxili tələbin və daxili bazarın məhdud olması, əsas kapitalın və milli sərvətin 

deformasiyalı strukturu, əsas fondların köhnəlməsi, iqtisadiyyatın diversifikasiyasının zəif olması ilə 

gecikdirilirki, bu da bu proseslərin inkiĢafının ləng getməsi və mövcud qanunvericiliyin qeyri-

təkmilliyinə gətirib çıxarır. Ġqtisadiyyatın qeyri-xammal sektoru, investisiyalar üçün xammal və 

qeyri-xammal sektorlarındakı gəlir normasında böyük fərqlər olduğuna görə heç də cəlbedici 

sayılmır. Təkrar istehsalın investisiya problemlərinin öyrənilməsinin və qloballaĢma Ģəraitində 

iqtisadi artım  və dayanıqlı 5 iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsi üçün bu problemin nəzəri və 

metodoloji əsaslandırılmasına yönəldilmiĢ tədqiqatların aktuallığını bir daha təsdiqini təqdim edən 

mövzuya gətirib çıxarır. 
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Təkrar istehsal iqtisadiyyatındada investisiya qoyuluĢlarının rolu 

Ġnvestisiya qoyuluĢlarının həcmi və strukturu ölkənin iqtisadi sisteminin səmərəli fəaliyyətində 

və iqtisadi artımın təmin olunmasında əsas rol oynayan amillərdəndir. Çünki bilavasitə həyata 

keçirilən investisiya qoyuluĢlarında uzunmüddətli dövrdə iqtisadi inkiĢafın təmin olunması asılı olan 

faktdır. Milli iqtisadiyyatın struktur baxımından yenidən qurulması, texniki tərəqqinin təmin 

olunması, məĢğulluq və gəlirlərin səviyyəsinin artırılması və s. kimi məsələlər ölkədə investisiya 

fəaliyyəti hesabına həll edilir. Gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq 

və digər fəaliyyət növləri obyektlərinə qoyulan maliyyə vəsaitlərindən, habelə maddi və intellektual 

sərvətlərdən ibarət olan termin investisiyadır. Hüquqi Ģəxslərin, dövlətin və vətəndaĢların 

investisiyanı reallaĢdırmaq üçün praktiki fəaliyyətlərinin məcmusu investisiya fəaliyyəti adlandırılır. 

Maddi və maliyyə vəsaitlərinin uzunmüddətli istifadə üçün ayrılmasını  məhz belə fəaliyyət olaraq 

nəzərdə tutur. Gələcəkdə əlavə gəlir götürmək məqsədilə pul vəsaitləri üzərində müəyyən vaxt 

ərzində və müəyyən risk əsasında sərəncam hüququnun itirilməsi ilə bağlılıq geniĢ mənada 

«investisiya» anlayıĢı deməkdir. Çəkilən xərclər gələcəkdə gəlir gətirməyə baĢlayır ki, bu gəlirlərin 

həcmi də investisiya qoyuluĢunun həyata keçirilməsi nəticəsində əvvəlcədən məlum olmur. Ġngilis 

iqtisadçısı A.MarĢal qeyd etdiyi bir məqam , «müdrik adam öz vəsaitlərini onun bütün təyinatları - 

indiki və gələcək təyinatları üzrə elə bölüĢdürür ki, onlar hər bir halda eyni son hədd faydalılığına 

malik olsunlar. Vaxta görə gələcəkdə zövq almaq mənbəyinin indiki son hədd faydallığını 

qiymətləndirərkən iki dəqiqləĢdirmənin nəzərə alınması məqsədəuyğundur: birincisi, onun qeyri-

müəyyən olmasını (bu obyektiv xassədir ki, bütün səriĢtəli Ģəxslər bunu eyni Ģəkildə 

qiymətləndirirlər) və ikincisi, vaxta görə uzaq olan zövq almağın indiki ilə müqayisəsinin ayrı-ayrı 

insanlar üçün əhəmiyyətinin fərqini (bu subyektiv xassədir ki, bunu da müxtəlif insanlar öz 25 

xarakterlərinə və həmin vaxtda maddi vəziyyətlərinə görə müxtəlif Ģəkildə qiymətləndirirlər). 

Makroiqtisadi baxımından ölkədə çəkilən xərclərin əhəmiyyətli və dəyiĢən hissəsi investisiya və 

onun azalması və ya artması məcmusu tələbə ciddi təsir etməklə ölkədə məhsul və xidmətlərin 

buraxılıĢına və məĢğulluğun səviyyəsinə təsir göstərir. Ölkənin istehsal imkanlarının artması 

hesabına məhsul və xidmətlərin buraxılıĢı potensialını artıran, investisiya ölkədə kapitalın yığımına 

gətirib çıxaran digər səbəbdir. Ġqtisadi artımın təmin edilməsinin əsas vasitəsitələrindən  biri də 

ölkədə olan investisiya qoyuluĢlarıdır. Ġnvestisiya prosesinin imkanları və onun reallaĢdırılması 

iqtisadi artımın əsas hərəkətverici qüvvəsi və tənzimləyicisidir. Mövcud istehsal güclərinin 

artırılması əsasında təmin edən iqtisadi artım, investisiya qoyuluĢları əsasında baĢ verir. Beləliklə, 

qısamüddətli dövürdə məcmu tələbin, uzunmüddətli dövürdə isə məcmu təklifin artmasına 

investisiyanın təsir göstərdiyini qeyd etmək olar. Ġnvestisiya qoyuluĢlarının istiqamətindən bilavasitə 

asılı olan məqamlardan biri də ölkə iqtisadiyyatında struktur dəyiĢikliklərinin həyata keçirilməsidir. 

Investisiya qoyuluĢlarında inkiĢaf tempinin yüksək olması daha böyük hissəsinin yönəldiyi 

sahəsində olur. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, investisiya qoyuluĢlarının sahənin inkiĢaf 

templərinə təsiri həm də sahənin fondtutumluğundan asılıdır. Yüksək fondtutumlu sahələrə nisbətən 

aĢağı fondtutumlu sahələrdə müəyyən həcmdə investisiya qoyuluĢu daha çox məhsul artımına səbəb 

olur. Bütövlükdə, qeyd etmək lazımdır ki, investisiyalar əsasən gəlirli sahələrə qoyulur ki, bu da 

bazar qüvvələrinin təsiri nəticəsində baĢ verir. Ġnvestisiya qoyuluĢunun istiqamətini müəyyən edən 

mühüm stuktur əmələ gətirici amil gəlirlilik hesab olunur. Ölkədə ümumi kapitalın artırılmasında, 

iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsində, bütövlükdə isə, rəqabətqabiliyyətli milli iqtisadiyyatın 

formalaĢdırılmasında mühüm rol oynayan investisiya iqtisadiyyatın sabitləĢməsinin və perspektiv 

inkiĢafının əsas vasitələrindən biri kimi çıxıĢ etməkdədir. Investisiya qoyuluĢları 2 hissə olaraq real 

və maliyyə investisiyalarına bölünürlər. Maddi cəhətdən hiss oluna bilən aktivlərə, məsələn torpaq, 

avadanlıq, zavodlar real investisiyalar formasında olur. Kağızda yazılmıĢ kontraktları, məsələn, adi 

səhmləri və istiqrazları əks etdirən isə maliyyə investisiyalarıdır. Ġnvestisiyanın əsas hissəsi Primitiv 



529 
 

26 iqtisadiyyatlarda real investisiyaların payına, inkiĢaf etmiĢ iqtisadiyyatlarda isə maliyyə 

investisiyalarının payına düĢür. Ġnvestisiya qoyuluĢlarının real və maliyyə investisiyalarına 

bölünməsi və bu formada uçotu dövlətin investisiya siyasətinin iĢlənib hazırlanması, maliyyə 

sektoru ilə real sektorun qarĢılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi və investisiya layihələrinin 

maliyyələĢdirilməsi mənbələrinin qiymətləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malik 

olduğunu da mütləq qeyd etmək lazımdır. Adətən ümumi investisiyanın təqribən 1 faizi) investisiya 

qoyuluĢları ölkənin ümumi daxili məhsulunda məcmu investisiya xərclərinə əsas kapitala investisiya 

(adətən məcmu investisiya qoyuluĢlarının 70-80 faizi), mənzil tikintisinə investisiya (məcmu 

investisiya qoyuluĢlarının 15-25 faizi) və ehtiyatların artırılmasına (məcmu investisiya 

qoyuluĢlarının 3 faizindən çox olmur, daxil edilir. Ġnvestisiya artması mahiyyətinə görə «istehlak 

olunmamıĢ məhsulu» əks etdirir ki, bu da öz növbəsində ehtiyatların miqdarının dəyiĢməsinin 

investisiya kimi nəzərə alınması ilə əlaqələndirilir. Göstəricinin qiymətinin mənfi olması və 

investisiya qoyuluĢlarının azaldığı ölkədə ehtiyatların həcmi azalmasının səbəbi olaraq 

qiymətləndirilir. Ġstehlak olunmuĢ kapitalın dəyəri, həm də kapitalın artımı məcmu investisiya 

xərclərinə daxildir. Sadə təkrar istehsalın baĢ verməsi ölkədə istehlak olunmuĢ kapitalın həcmi qədər 

investisiya qoyuluĢundan asılıdır. GeniĢ təkrar istehsalın baĢ verməsi üçün isə vaci olan istehsal 

prosesində istehlak edilmiĢ kapitaldan əlavə xərclərin çəkilməsidir. Xalis investisiya isə bu əlavə 

investisiya xərclərdən yaranır. Ölkədə iqtisadi artımın təmin olunması məhz xalis investisiyanın 

həcminin artması ilə əlaqədardır. Kapital qoyuluĢları Ģəklində həyata keçirilən proseslərdən biri də 

əsas fondların yaradılmasına və təkrar istehsalına, habelə maddi istehsalın digər formada inkiĢafına 

investisiya yönəldilməsidir. Real investisiyaların əsas hissəsini kapital qoyuluĢları təĢkil edir. 

Tikinti-quraĢdırma iĢlərinə, müxtəlif maĢın və avadanlıqların, əsas fondlara aid olunan alət və 

inventarların alınmasına, tikinti obyektlərinin layihələndirilməsi ilə əlaqədar olan geoloji-kəĢfiyyat, 

axtarıĢ və gələcək tikintinin əsaslandırılmasına, tikinti üçün torpaq sahəsinin ayrılması, tikilən 

müəssisə üçün kadrların hazırlanması və onun idarə heyətinin saxlanılmasına sərf edilən xərclər 

kapital qoyuluĢlarına 27 daxil edilir. Onun texnoloji strukturunu əmələ gətirən isə qeyd edilən 

elementlərin kapital qoyuluĢlarında olan payıdır. Kapital qoyuluĢlarının səmərəliliyinin artması 

kapital qoyuluĢunda maĢın və avadanlıqlara, yəni əsas fondların aktiv hissəsinə çəkilən xərclərin 

payı artmağından asılı olur. Səbəb olaraq isə buraxılan məhsul vahidinə düĢən kapital qoyuluĢu 

xərcləri azalır ki, bu zaman həyata keçirilən kapital qoyuluĢları hesabına daha çox məhsul istehsal 

etmək imkanın yaranması hesabına baĢ verir. Onu qeyd etmək lazımdır ki, elmi-texniki tərəqqi ilə 

yanaĢı, kapital qoyuluĢunun həyata keçirildiyi sahənin xüsusiyyəti də kapital qoyuluĢlarının 

texnoloji strukturuna təsir göstərir. Bu baxımdan, kapital qoyuluĢlarının texnoloji strukturu ayrı-ayrı 

sahələrdə fərqlənə bilər. Təkrar istehsal qurluĢuna görə, yeni tikintiyə, mövcud güclərin 

geniĢləndirilməsinə, müəssisənin rekonstruksiya edilməsinə, texniki cəhətdən silahlandırılmasına 

çəkilən xərclər kapital qoyuluĢuna aiddir. Kapital qoyuluĢunun iqtisadi səmərəliliyi əsas fondların 

təkrar istehsal formalarından hansına üstünlük verilməsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılılığı ölkənin 

iqtisadi inkiĢafının qarĢısında duran vəzifələrdən asılı olaraq dəyiĢə bilir. Belə ki, istehsalın inkiĢaf 

etdirilməsinin əhəmiyyəti elmi-texniki tərəqqinin inkiĢafı nəticəsində istehsalın texniki-iqtisadi 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə zərurətlə əlaqədar intensiv amillər hesabına artmıĢdır. Ġnvestisiyanın 

nisbətən az xərcli üsulundan  [36] biri də mövcud potensialın istifadə səmərəliliyinin, istehsal 

güclərinin istifadə səviyyəsinin artırılması zəruriliyini nəzərə almaqla, mövcud müəssisələrin texniki 

cəhətdən yenidən qurulması və rekonstruksiyasıdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə iqtisadi 

artımın yüksək tempinə və iqtisadiyyatın texniki-iqtisadi səviyyəsinin artırılmasına nail olmaq yalnız 

texniki yenidənqurma və rekonstruksiya yolu ilə mümkün deyildir. Yeni müəssisələrin yaradılması 

iqtisadi inkiĢafın yüksək tempinə nail olmaq üçün zəruridir. Bu baxımdan da, kapital qoyuluĢlarının 

təkrar istehsal qurluĢunun iqtisadi inkiĢaf məqsədlərindən asılı olaraq optimalaĢdırılmasının mühüm 
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əhəmiyyəti vardır. Ġnvestisiya qoyuluĢları birbaĢa və portifel investisiyası kimi praktikada 

təsnifləĢdirirlər. BirbaĢa investisiyanı real aktivlərin əldə edilməsinə, istehsal vasitlərinin 

yaradılmasına çəkilən xərcələr kimi, yəni bilavasitə real kapital 28 yaradan investisiya kimi, portifel 

investisiyasını isə qiymətli kağızların alınması formasında investisiya kimi bəzi iqtisadçılar 

tərəfindən qəbul edilən haldır. Hazırda xarici investisiya qoyuluĢlarını birbaĢa və portifel 

investisiyalarına bölərkən bu yanaĢmadan Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi də istifadə edir. 

Fikrimizcə, bu yanaĢma düzgün deyildir. Belə ki, portifel investisiya  birbaĢa investisiya yaradılan 

və ya investorun iĢtirak etdiyi müəssisədə təsirə imkan vermir, lakin birbaĢa investisiya yaradılan və 

ya investorun iĢtirak etdiyi müəssisədə onun idarə edilməsinə təsir etmək imkanı verir. Bu 

investorun müəssisənin nizamnamə kapitalındakı (səhmdar cəmiyyətlərdə adi səhmlərin ümumi 

sayında) payı ilə müəyyən olunur. Investorun nizamnamə kapitalındakı payının müxtəlif 

vəziyyətlərdə müəssisə üzərində nəzərət səviyyəsinə müxtəlif Ģəkildə təsir göstərməsinə 

baxmayaraq, müasir dövürdə əksər ölkələrdə birbaĢa investisiya ilə portifel investisiyanın sərhədi 10 

faiz səviyyəsində müəyyən edilmiĢdir. Yəni müəssisənin nizamnamə kapitalının 10 faizindən 

çoxuna sahib olmaqla nəticələnən investisiya qoyuluĢları birbaĢa investisiyaya, 10 faizdən aĢağı 

paya sahib olmaqla nəticələnən isə portifel investisiyasına aid edilir. Dövlət tənzimlənməsi 

baxımından investisiya qoyuluĢlarının birbaĢa və portifel investisiyalara bölünməsinin praktiki 

əhəmiyyəti vardır. Belə ki, ölkədə antiinhisar tənzimlənməsində səmərəli istifadə oluna biləcək 

bölgüdür. Ġqtisadi ədəbiyyatda ölkə iqtisadiyyatında investisiya fəallığına təsir edən amillərlə 

əlaqədar müxtəlif baxıĢlar mövcuddur. Ölkə iqtisadiyyatında investisiyanın həcmi faiz dərəcəsindən 

asılıdır və bu invesitisiya xərclərinin mənbəyi yığımı (qənaət) klassik nəzəriyyəyə görədir. QarĢılıqlı 

əlaqəli kateqoriyalara qənaət və investisiya da aiddir. Belə ki, investisiya reallaĢdırılmıĢ qənaət, 

qənaət potensial isə investisiyadır. Ġnsanlar əldə etdiyi gəlirlərin bir hissəsini istehlak etməyib qənaət 

edirsə, onda bu vəsaitləri likvid formada saxlamır və ondan gəlir götürməyə çalıĢmaqları fikri 

klassik iqtisadçılar tərəfindən hesab edilir. Bu zaman əgər faiz azalırsa, onda qənaətin də həcmi 

azalır, əks halda isə artır. Ġnvestisiya qoyuluĢlarının həcmi ölkədə mənfəət norması və faiz 

dərəcəsinin nisbətində formalaĢır. Əgər mənfəət norması faiz dərəcəsindən yüksəkdirsə, onda qənaət 

edilmiĢ vəsaitlərin borc kimi cəlb olunmasına tələb yaranır, əks halda isə 29 sahibkar bu vəsaitləri 

təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb etmir. Bu baxımdan, klassik iqtisadçılar ölkədə investisiyanın və 

qənaətin həcminin faiz dərəcəsindən asılı olduğunu göstərirdilər 

 

Azərbaycanda investisiya qoyuluĢu və təkrar istehsalın hazırkı vəziyyətinin təhlili 

Ġnvestisiya fəaliyyətinin miqyas və istiqamətlərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılılığı ölkənin 

sosial-iqtisadi inkiĢafına bağlıdır. Ġstehsalın texniki-iqtisadi səviyyəsini, iqtisadiyyatın struktur 

baxımından yenidən qurulmasını, bütövlükdə, sosial-iqtisadi problemlərin həllini həyata keçirilən 

investisiya qoyuluĢları müəyyən edir. Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidinin 

ilk dövürlərində iqtisadi fəallığın aĢağı düĢməsi ilə yanaĢı ölkədə investisiya qoyuluĢlarının həcmi 

də kəskin Ģəkildə azalmıĢdır. Belə ki, 1993-cü ildə həyata keçirilmiĢ kapital qoyuluĢlarının həcmi 

1990-cı il səviyəsinin 28,8 faizini təĢkil etmiĢdir. Belə azalma əsasən iki qrup amillərin təsiri ilə 

keçid dövrünün ilk dövrlərində baĢ vermiĢdir. Birinci qrup amillər, ölkədə istehsalın texniki-iqtisadi 

səviyyəsinin aĢağı olması və onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya imkanlarının məhdudluğu ilə, 

ikinci qrup amillər isə ölkədə həyata keçirilən islahatların gediĢi ilə əlaqədar olmuĢdur. Bu dövürdə 

ölkədə baĢ verən siyasi və iqtisadi qeyri-sabitlik və iqtisadi islahatların ardıcıl həyata keçirilməməsi 

yüksək investisiya riskinin formalaĢmasına gətirib çıxarmıĢdır. Ġqtisadi fəallığın aĢağı düĢməsinə 

səbəblərdən biri də 1990-1996-cı illər ərzində ölkədə qiymətlərin səviyyəsi təqribən 26 min dəfə 

artması olmuĢdur. Qeyd edilən dövürdə ümumi daxili məhsulun həcminin təqribən 2,4 dəfə azalması 

istehsal güclərinin yüklənmə səviyyəsinin aĢağı düĢməsinə gətirib çıxarmıĢdır. Ölkədə məcmu 
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təklifin azalması əsasən qiymətlərin liberallaĢması nəticəsində daxili tələbin azalması, xarici 

rəqabətin güclənməsi hesabına ölkənin ixrac imkanlarının məhdudlaĢması, istehsalçıların yeni 

qiymət proporsiyalarına və bazar münasibətlərinin tələblərinə uyğunlaĢmasında yaranan 

problemlərlə əlaqədar olmuĢdur. SatıĢın həcminin azalması ilə yanaĢı təsərrüfat subyektlərinin 

maliyyə vəziyyətlərinin pisləĢməsi investisiya qoyuluĢlarının maliyyələĢdirilməsinin daxili 

mənbələrini kəskin Ģəkildə məhdudlaĢmıĢdır. Belə ki, sərəncamda qalan gəlirlərdə qənaətin payı 

1990-cı ildə 49 29,8 faizdən 1996-cı ildə 2,4 faizə qədər azalmıĢdır. Qeyd edilən dövürdə gəlirlərin 

təqribən 2,5 dəfə azaldığını nəzərə alsaq, onda ölkədə 1996-cı ildə investisiya qoyuluĢlarının daxili 

mənbəyinin həcminin 1990-cı ilə nisbətən təqribən 30 dəfə azaldığı qənaətinə gəlirik. 1990-1996-cı 

illərdə daxili mənbələr hesabına investisiya qoyuluĢları 2,6 dəfə azalmıĢdır ki, bu da ölkədə ümumi 

daxili məhsulun kəskin Ģəkildə azalması nəticəsində qənaətə meyilliliyin azalması hesabına baĢ 

vermiĢdir. 

Bank kreditləri əsas kapitala investisiya qoyuluĢlarının maliyyələĢdirilməsinin əsas 

mənbələrindən biridir. Ġqtisadiyyatın maliyyələĢdirilməsində banklar mühüm rol oynaması xarici 

ölkələrin təcrübəsinə əsaslanır. 1995-2014-ci illərdə əsas kapitala investisiya qoyuluĢarının 

maliyyələĢdirilməsinə yönəldilmiĢ kreditin həcmi təqribən 63,9 dəfə artsa da, investisiya 

qoyuluĢlarının ümumi həcmində payı 8,4 faizdən 6,8 faizə qədər azalmıĢdır. Buna da ölkədə neft 

kontraktlarının və Bakı-Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi ilə əlaqədar xarici investisiya qoyuluĢlarının 

həcminin və büdcə və büdcədən kənar fondlar tərəfindən maliyyələĢmənin artması səbəb olmuĢdur. 

Hazırda, ümumi kredit qoyuluĢlarının həcmində uzunmüddətli kreditlərin payı artmaqdadır. Bununla 

belə, əsas kapitala investisiya qoyuluĢlarına uzunmüddətli kredit qoyuluĢlarının heç də hamısı 

yönəldilmir. Bu əsasən ölkədə uzunmüddətli istifadədə olan istehlak məhsullarının kreditləĢdirilməsi 

ilə əlaqədar olmuĢdur. Bank kreditlərinin investisiyanı maliyyələĢdirilməsində və istehlak 

kreditlərinin isə istehlakın maliyyələĢdirilməsində payı artdıqca iqtisadi fəallığın tənzimlənməsinə 

faiz dərəcəsinin səviyyəsinin də təsiri artır. Təhlil göstərir ki, ölkədə faiz dərəcəsinin səviyyəsi 

qeyri-neft sektorunun inkiĢafını stimullaĢdırmaq səviyyəsində deyildir. Belə ki, qeyr-neft sektorunun 

əksər sahələrində istehsalın səmərəliliyi aĢağıdır. Belə ki, 2003-2005-ci illərdə verilmiĢ kreditlərin 

orta faiz dərəcəsi 15,6 faizə bərabər olmuĢdur. Qeyd etmək lazımdır ki, kredit faizlərinin səviyyəsinə 

dövlət tərəfindən verilən güzəĢtli kreditlər əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Belə ki, dövlət 

tərəfindən 2003-cü ildə sahibkarlığın inkiĢafına 7 faizlə 10 mln. manat, 2004-cü ildə 20 mln. manat, 

2005-ci ildə isə 40 mln. manat həcmində kredit yönəldilmiĢdir. Bu kreditlərin faiz dərəcəsinin aĢağı 

olması ümumi kreditlərin orta faiz dərəcəsinin aĢağı düĢməsinə təsir göstəmiĢdir. Təhlil göstərir ki, 

kommersiya banklarını 3 ildən yüxarı müddətə verilən kreditlərinin faiz dərəcəsi 25 faizə bərabərdir. 

Belə yüksək faizə dərəcəsi investisiya qoyuluĢlarının maliyyələĢdirilməsində bank kreditlərindən 

istifadəni məhdudlaĢdırır. Dövlət büdcəsi və büdcədənkənar fondlar ölkədə investisiya 

qoyuluĢlarının maliyyələĢdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayırlar. Bu da son illərdə ölkədə iqtisadi 

inkiĢfın sürətlənməsi nəticəsində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artması ilə əlaqədardır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, dövlət büdcəsi ölkədə investisiyanın maliyyələĢdirilməsində rolu artmaqdadır. Ölkədə 

investisiya qoyuluĢlarının strukturunda sənayenin payı kəskin Ģəkildə son illərdə artmaqdadır. Belə 

ki, əsas kapitala investisiya qoyuluĢlarının ümumi həcmində sənayenin payı 1990-cı ildə 37,4 

faizdən, 1995-ci ildə isə 46,4 faizdən 2000-ci ildə 68,2 faizə, 2005-ci ildə 72,3 faizəqədər artmıĢ, 

2014- cı ildə isə 68,9 faizə bərabər olmuĢdur. Bu artım əsasən xam neft və təbii qaz hasilatı sahəsi 

ilə əlaqədar olmuĢdur. Belə ki, 2000-ci ildə əsas kapitala investisiya qoyuluĢlarının 49,7 faizi, 

sənayeyə investisiya qoyuluĢlarının 72,9 faizi, 2005-ci ildə isə müvafiq olaraq 64,7 faizi və 89,4 

faizi, 2006-cı ildə isə müvafiq olaraq 54,3 faizi və 78,8 faizi bu sahənin payına düĢmüĢdür. 1995-

2005-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatına yönəldilmiĢ cəmi investisiya qoyuluĢlarının 76 faizi neft 

sənayesinin payına düĢmüĢdür. Bu da ölkə iqtisadiyyatında bu sahənin payının artmasına gətirib 
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çıxarmıĢdır. Belə ki, xam neft və təbii qaz hasilatı (kəĢfiyyat iĢlərindən baĢqa), neft və qaz hasilatı 

ilə əlaqədar xidmətlər sahəsinin ümumi daxili məhsulda payı 2000-ci ildə 27,6 faizdən 2004-ci ildə 

29,0 faizə, 2005-ci ildə 39,3 faizə, 2006-cı ildə isə 50,8 faizə qədər artmıĢdır. Sənaye məhsulunda 

xam neft və təbii qaz hasilatı sahəsinin payı 1990-cı ildə 4,8 faizə, 2000-ci ildə 53,4 faizə, 2005-ci 

ildə isə 67,3 faizə bərabər olmuĢdur. 2000-2006-cı illərdə ölkədə neft hasilatı 14 mln. tondan 32,3 

mln. tona qədər artmıĢdır ki, bu artımın da əsas hissəsi 2005 və 2006-cı illərdə baĢ vermiĢdir. Azəri-

Çıraq-GünəĢli yataqlarının tammiqyaslı iĢlənməsinin ―Faza-1‖ (Mərkəzi Azəri) layihəsi üzrə tikinti 

iĢləri tamamlanmıĢ və hazırda neftin çıxarılması həyata keçirilir. 2006-2008-ci illərdə Azəri-Çıraq-

GünəĢli yataqlarının ―Faza-2‖ (Qərbi və ġərqi Azəri), 2008-2010-cu illərdə isə ―Faza-3‖ (―GünəĢli‖-

nin dərin hissəsi) layihələri həyata keçiriləcəkdir. Bu layihələrə ümumi məbləği 10-12 milyard ABġ 

dolları həcmində sərmayə qoyuluĢu gözlənilir. 2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas Ixrac Boru 

Kəməri istifadəyə verilmiĢ və bu yataqlardan çıxarılan neft əsasən Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas Ixrac 

Boru Kəməri vasitəsilə ixrac edilir. Nəticədə, ölkənin ixracında neft və neft məhsullarının payı 

1990-cı ildə 13 faizdən az olduğu halda, 2005-ci ildə bu göstərici 86,5 faizə bərabərdir. Proqnozlar 

göstərir ki, ölkədə neft hasilatı 2007-ci ildə 41,7 mln. tona, 2008-ci ildə isə təqribən 50 mln. tona 

bərabər olacaqdır. 52 Təhlil göstərir ki, neft və qaz hasilatı sahəsində yaradılan əsas fondlar 

istifadəyə verildikcə, bu sahənin ölkə iqtisadiyyatında payı daha artacaqdır. Belə ki, əsasən əlavə 

istehsal güclərinin yaradılması hesabına iqtisadi artım baĢ verir. Əsas fondların istifadəyə verilməsi 

nəticəsində isə əlavə istehsal gücləri yaranır. Həyata keçirilən investisiya qoyuluĢlarının əsas hissəsi 

neft və qaz hasilatının payına düĢdüyündən, bu sahədə gələcəkdə əlavə istehsal güclərinin istifadəyə 

verilməsi gözlənilir. Ölkədə həyata keçirilən investisiya qoyuluĢlarının əsas hissəsi son illərdə yeni 

tikintiyə yönəldilir. Məsələn, investisiya qoyuluĢlarının əsas hisssəsinin yönəldiyi sənayedə 2014-cı 

ildə fondların yeniləĢmə əmsalı 13,2-ə bərabər olduğu 53 halda, sıradan çıxma əmsalı 0,4-ə bərabər 

olmuĢdur. Bu da əsasən neft və qaz hasilatı sahəsi hesabına olmuĢdur. Belə ki, bu sahədə illik 

yeniləĢmə əmsalı 2005- 2014-cı illər ərzində 29,4-dən 15,5 arasında, sıradan sıxma əmsalı isə 0,1 və 

0,2 arasında dəyiĢmiĢdir. Bunun nəticəsində də 2014-cı ildə bu sahədə əsas fondların dəyəri 2005-ci 

ilə nisbətən 4,2 dəfə artmıĢ və əsas sənaye istehsal fondlarının strukturunda neft və qaz hasilatı 

sahəsinin payı qeyd edilən dövürdə 51 faizdən 74 faizə yüksəlmiĢdir. Son illərdə infrastruktur 

sahələrə, o cümlədən elektrik enerjisi istehsalına investisiya qoyuluĢlarının artması qeyri-neft 

sektorunun inkiĢafına müsbət təsir göstərəcəkdir. Bununla belə, sənayenin qeyri-neft sektorunun son 

15 il ərzində lazımi səviyyədə maliyyələĢməməsi və bu sahəyə investisiya qoyuluĢlarının məhdud 

olması nəticəsində istehsalın bərpa edilməsi nisbətən uzun müddət tələb edəcəkdir. Çünki ölkə 

sənayesinin əsasən elmtutumlu və emallıq dərəcəsi yüksək olan sahələrində istehsalın kəskin Ģəkildə 

azalmıĢ, bu sahədə mövcud kommersiya, istehsal və texnoloji biliklərin böyük hissəsi ya itirilmiĢ, ya 

da köhnəlmiĢdir. Investisiya qoyuluĢlarının ərazi strukturu məhsuldar qüvvələrin yerləĢdirilməsinin 

optimallığına bilavasitə təsir göstərir. Hazırda ölkədə istehsalın əsas hissəsi Bakı Ģəhəri və onun 

ətrafında cəmləĢmiĢdir və həyata keçirilən investisiya qoyuluĢlarının ərazi strukturu göstərir ki, bu 

meyil yaxın gələcəkdə də davam edəcəkdir. 

 

NƏTĠCƏ VƏ TƏKLĠFLƏR 

Milli iqtisadiyyatların davamlı inkiĢafı və iqtisadi artım problemi müasir dünya təsərrüfatında 

mühüm yer tutur. Praktiki olaraq, bütün ölkələrin hökumətləri tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi, 

maliyyə, vergi, sosial və s. siyasət iqtisadi artıma nail olmaq probleminin həllinə yönəlib. Əvvəllər 

belə bir fikir mövcud idi ki, iqtisadi artımı xarakterizə edən göstəricilər , o cümlədən ÜDM və milli 

gəlirin orta illik artım tempi daha sürətli olarsa və əhalinin artım tempini qabaqlayarsa, onda ölkənin 

iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi yüksək olar. Ancaq keçən əsrin 50-ci illərində inkiĢaf etməkdə olan 

ölkələrin təcrübəsi göstərdi ki, yüksək iqtisadi artım templərinə baxmayaraq, həmin ölkələrdə bu 



533 
 

artım tempi davamlı olmadığından sosial iqtisadi inkiĢafı təmin etmədi. Ona görə də, 70-ci illərdə 

iqtisadi inkiĢaf termininə yeni keyfiyyət əlamətlərinə əsasən, o cümlədən milli iqtisadiyyatın 

strukturu, emaledici və hasilat sənayesinin nisbəti, ixracın strukturu, əhalinin təhsil səviyyəsi, 

səhiyyə və mədəniyyətin inkiĢafı, əhalinin tələbatlarının strukturu və s. əlamətlərə əsasən daha geniĢ 

mənada baxılmağa baĢlandı. Ġqtisadi artım və təkrar istehsalın tədqiqində əsas yeri onun amillərinin 

müəyyən edilməsi və təhlili tutur. Ġstehsalın real həcminin artmasına, onun səmərəliliyinin və 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan verən proseslər dedikdə iqtisadi artımın amilləri baĢa düĢülür. 

Bu amillər isə öz növbəsində iqtisadi artımın dinamikasını və səviyyəsini müəyyən edir, istehsalın 

real həcminin artmasına birbaĢa təsir göstərir, onun səmərəliliyinin artırılmasında mühüm rol 

oynayır. Milli iqtisadiyyatların qarĢılıqlı əlaqəsi, ayrı-ayrı sahələrdə inteqrasiya prosesləri müasir 

dünyada güclənməkdədir. Belə bir Ģəraitdə, milli iqtisadiyyatın müstəqilliyinin təmin olunmasında 

xarici amil mühüm rol oynayır. Buna görə də daxili və xarici amillərin düzgün əlaqələndirilməsinin 

vacibliyi milli iqtisadiyyatın inkiĢafında zəruri bir Ģərt kimi qəbul olunmalıdır. QloballaĢmanın 

geniĢlənməsi, ölkələr arasında inteqrasiya proseslərinin güclənməsi nəticəsində son illər dünya 

ölkələrində iqtisadi artımın əldə edilməsinininvestisiya amillərini ön plana çıxarıb. 

Xarici investisiyanın qoyuluĢu ölkə iqtisadiyyatında iqtisadi artımın əsas amillərindn biridir. 

Xarici investisiyalı və birgə müssisələrin faliyyətinin təhlili Azərbaycanda onu göstərir ki, 

iqtisadiyyatın bütün sahələrində istehsalın həcmi xarici investisiya qoyuluĢu nəticəsində artmıĢdır. 

Xarici sahibkarlar, investorlar ölkəmizə özləri ilə yeni texnika, mükəmməl texnologiya, əsl 

təsərrüfatçılıq metod və üsullarını, təkmil idarəçilik prinsiplərini gətirməkləri xarici investisiyaların 

digər əsas əhəmiyyətidir. ĠĢçilərin sosial vəziyyətində xarici investisiyaların cəlb edilməsinin 

əhəmiyyəti də özünü göstərir. Təhlillər onu da göstərir ki, bütün müsbət amillərə baxmayaraq, xarici 

investisiya qoyuluĢları sahsində bəzi problemlər də mövcuddur. Xarici və müĢtərək müssisələrin 

regional və sahələr üzrə qeyri-bərabər bölgüsü xarici investisiyalar üzrə əsas risklərdən biridir. Belə 

ki, Bakı Ģəhərində və hasilat sənayesində əsasən xarici investisiyalı müssisələr faliyyət göstərirlər. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının üstünlüklərini xarici investisiyaların cəlb edilməsi baxımından 2 qrupda 

cəmləmək mümkündür: 1-ci qrup amillrə bütün inkiĢaf etməkdə olan ölkələr, o cümlədən 

Azərbaycana xas olan üstünlüklər, 2-ci qrup isə birbaĢa Azərbaycana aid olan üstünlüklərdir. Xarici 

investisiyaların cəlb edilməsini sürətləndirmək, xüsusən biznesin inkiĢafına mane olan 

məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq hazırda ölkəmizin malik olduğu bu üstünlüklərə əsasən istifadə 

olunmalıdır. 
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GÖMRÜK  ORQANLARI  ĠQTĠSADĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠN TƏMĠNĠ SUBYEKTĠ KĠMĠ 

Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, onun suverenliyinin təmin edilməsi ölkədə aparılan gömrük 

orqanlarının fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlıdır. Ölkəmizin Asiya və Avropanın kəsişməsində çox 

əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi idxal,ixrac,tanzit  əlaqələrinin inkişafına zəmin yaradır. 

Gömrük orqanları dövlətin və cəmiyyətin milli, siyasi, iqtisadi təhlükəsizliyinin  əsas açarıdır. 

Gömrük orqanları həm dövlət orqanları, həm də XİF iştirakçıları olan hüquqi və fiziki səxslərlə 

qarlşılıqli məlumat mübadiləsi vasitəsi ilə fəaliyyət göstərir. 

Açar sözlər:gömrük orqanları, iqtisadi təhlükəsizlik, gömrük siyasəti, bir pəncərə prinsipi, yaşıl 

dəhliz, RAİS. 

 

Канан МУСАЕВ, 

кандидат, Бакинский Государственный Университет 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ КАК СУБЪЕКТ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Экономическое развитие Азербайджана и его суверенитет напрямую связаны с деятель-

ностью таможенных органов в стране. Выгодное географическое положение нашей страны 

на пересечении Азии и Европы создает основу для развития импортных, экспортных, 

танзитальных отношений. Таможенные органы являются ключом к национальной, полити-

ческой и экономической безопасности государства и общества. Таможенные органы 

действуют посредством взаимного обмена информацией с юридическими и физическими 

лицами, как государственными органами, так и участниками внешнеэкономической 

деятельности. 

Ключевые слова: таможенные органы, экономическая безопасность, таможенная по-

литика, принцип одного окна, зеленый коридор, АСУР, 
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CUSTOMS AUTHORITIES ARE LIKE THE SUBJECT OF ECONOMIC SECURITY 

Azerbaijan's economic development and its sovereignty are directly linked to the activities of 

customs authorities in the country. Our country's favorable geographical position on the crossroads 

of Asia and Europe creates the basis for the development of import, export, transit relations. Cus-

toms authorities are the key to the national, political and economic security of the state and society. 

Customs authorities operate through the mutual exchange of information with legal entities and in-

dividuals, both government agencies and participants in foreign economic activity. 

Key words: customs authorities, economic security, “one window”, green corridor, RAIS. 

 

Ġqtisadi təhlükəsizlik ölkə iqtisadiyyatının, müəssisənin, cəmiyyətin inkiĢafında mühüm element 

olan iqtisadi sistemin tərkib hissəsidir. Ġqtisadi təhlükəsizlik ölkənin milli təhlükəsizlik quruluĢunun ən 

vacib hissəsidir. 

Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 

ən vacib vəzifələri yerine yetirir. Müasir Ģəraitdə gömrük orqanları ölkənin iqtisadi siyasətini həyata 

keçirmək, onun iqtisadi maraqlarını beynəlxalq səviyyədə qoruyub saxlamaq və müstəqil iqtisadiyyatın 
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inkiĢaf etdirilməsinin əsas vasitələrindən biridir. Ölkəmizin gömrük siyasətinin məqsədi gömrük nəzarət 

vasitələrinin ən effektiv istifadəsini və Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində ticarətin 

tənzimlənməsini təmin etmək, ölkənin daxili bazarının qorunması üçün ticarət və siyasi vəzifələrin 

həyata keçirilməsində iĢtirak etmək və milli iqtisadiyyatın inkiĢafını stimullaĢdırmaqdır. 

Gömrük orqanları həmçinin maliyyə və tənzimləyici funksiyalarını həyata keçirirlər. Maliyyə 

funksiyası gömrük ödəniĢləri vasitəsilə dövlət büdcəsinin gəlir hissəsini tamamlamağa yönəlmiĢ 

tədbirlərdən ibarətdir. Ölkədən strateji əhəmiyyətli xarici valyutanın gömrük ərazisinə gətirilməsinə və 

çıxıĢına nəzarəti həyata keçirir. Gömrük ödəniĢlərinə vergilər, gömrük rusumları, dövlət rüsumu, 

yığımlar və haq daxıldir. Tənzimləyici funksiya gömrük tarifləri, qadağalar, məhdudiyyətlər, 

lisenziyalaĢdırma, kvotaların yaradılması, milli iqtisadiyyatın inkiĢafını stimullaĢdırmaq, daxili bazarın 

qorunması, xarici sərmayələrin cəlb edilməsini təmin etmək və s. Bir hüquq mühafizə orqanı kimi, 

gömrük xidməti ölkəmizin iqtisadi komponentinə faydalı təsir göstərən bir sıra funksiyaları yerinə 

yetirir. 

Gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə funksiyaları qaçaqmalçılığa qarĢı mübarizə, gömrük 

sahəsində inzibati xətalar, narkotiklərin, silahların və s. Gömrük sərhədləri arasında qanunsuz 

dövriyyələrin qarĢısının alınması, beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə yardım və təminat, intellektual 

mülkiyyət hüquqlarının qorunması tədbirləri daxildir. 

Gömrük siyasəti xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi üçün gömrük-vergi mexanizmindən, milli 

iqtisadiyyatın qorunması və onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, həmçinin dövlət büdcəsinin icrası 

məsələlərini həll etməkdir. 

Azərbaycanda  bazar iqtisadiyyatının formalaĢması, sahibkarlığın inkiĢafının təmin 

edilməsi,regional və beynəlxalq iqtisadi əməkdaĢlığın həyata keçirilməsi ölkənin iqtisadiyyatının 

modernləĢməsinə və güclənməsinə əlavə təkan vermiĢdir. 

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması ilə digər dövlət qurumları ilə 

birlikdə Dövlət Gömrük Komitəsi də bilavasitə məĢğul olur. Müasir bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində dünya 

təcrübəsinə nəzər saldıqda da görə bilərik ki, məhz bu qurum demək olar əksər milli iqtisadiyyatların 

iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas aparıcı strukturudur. 

Hər bir ölkənin dövlətçiliyi sərhəddən baĢlayır, mükəmməl siyasətin əsas konturları elə sərhəd 

dirəkləri ilə müəyyənləĢir. Azərbaycanın daim artan nüfuzu gömrük orqanlarında uğurların təminatçısı 

olmuĢ, dövlətin milli maraqlarına xidmət edən, iqtisadi təhlükəsizliyin keĢiyində dayanan, sosial-iqtisadi 

inkiĢafı stimullaĢdıran nüfuzlu bir orqana çevrilməsində əvəzolunmaz rol oynamıĢdır. Etibarlı gömrük 

xidməti isə hər bir zaman dövlətçiliyin mühüm və əhəmiyyətli amillərindən biri hesab olunur. 

Azərbaycan dövlətinin iqtisadi strategiyasının həyata keçirilməsində, dövlətçilik təməlinin 

möhkəmləndirilməsində gömrük xidməti önəmli mövqeyə malikdir. Odlar Yurdu Azərbaycan dünyanın 

çox qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik məmləkətlərindən, bəĢəriyyətin ən qədim yaĢayıĢ 

məskənlərindən biridir. Avropanı Asiya ilə birləĢdirən məĢhur «Ġpək Yolu»nun Azərbaycandan keçməsi, 

ġərqlə Qərb və Cənubla ġimal arasında ticarət karvanlarının bir məkanda qovuĢması nəticəsində bu 

diyarda ticarət və sənətkarlıq inkiĢaf etmiĢdir. Orta əsrlərə aid sənədlər sübut edir ki, Azərbaycanın xarici 

ticarət əlaqələrinin çox qədim tarixi var. Belə ki, hələ IX yüzillikdə Azərbaycan ərazisində artıq gömrük 

vergiləri tətbiq olunurdu. 

Gömrük orqanları hüquq-mühafizə orqanı olub vahid sistem təĢkil edir. Gömrük orqanlarının vahid 

sisteminə aĢağıdakılar daxildir. 

 DGK-nın aparatı; 

 Ərazi gömrük idarələri; 

 ĠxtisaslaĢdırılmıĢ gömrük idarələri; 

 Gömrük postları. 

30 yanvar 1992-ci ildə ―Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin yaradılması 
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haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 561 saylı Fərmanı ilə Gömrük Komitəsi yaradıldı. 

Komitə əsasən keçmiĢ Azərbaycan Respublikası Gömrük Ġdarəsinin bazasında yaradılmıĢdı. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin həmin Fərmanı əsasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Soveti 1 iyun 1992-ci ildə 301 saylı ―Azərbaycan Respublikası Gömrük Komitəsinin məsələləri‖ 

haqqında qərar verdi. Bundan sonra NK 19 yanvar 1994-cü il tarixli qərarı ilə Gömrük Komitəsinin 

məsələlərinin və ona tabe olan təĢkilatların siyahısı təstiq edildi və onun maddi-texniki bazası yaradıldı. 

Bu qərarda Gömrük Komitəsinin maddi-texniki təchizat məsələləri ilə yanaĢı, yeni gömrük postlarının 

açılması da öz əksini tapmıĢdır. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin strukturunun 

təsdiq edilməsi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əsasnaməsinə əlavələr 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 27 oktyabr tarixli 7 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiĢdir. O zaman Azərbaycan Respublikası Gömrük Komitəsinə Naxçıvan MR 

Gömrük Komitəsi, Bakı BaĢ Gömrük Ġdarəsi, 12 gömrükxana, Mərkəzi laboratoriya, avtomobil 

təsərrüfatı və təsərrüfat hesablı ―Azərterminalkompleks‖ xarici iqtisadi birliyi daxil idi. 

Gömrük orqanları digər dövlət orqanları, müəssisələr, qurumlar, təĢkilatlar və vətəndaĢlarla qarĢılıqlı 

münasibətlər qurur. Bəzi hallarda qanunvericiliyə uyğun olaraq gömrük orqanlarının səlahiyyətlərinə aid 

edilmiĢ məsələlərin digər orqanlar və müəssisələr tərəfindən yerinə yetirilməsinə yol verilir. Bu zaman 

gömrük orqanları həmin fəaliyyətə nəzarət etmək hüququna malikdir. 

Qanunvericiliyə görə ərazi  gömrük  idarələri öz fəaliyyətlərini DGK-nin ümumi rəhbərliyi altında 

həyata keçirirlər. DGK-si gömrük idarələrin fəaliyyət zonasının hüdudlarını müəyyən edir. Gömrük 

idarələrin tabeçiliyində iĢin xarakterindən və həcmindən asılı olaraq gömrük postları yaradılır. Gömrük 

idarələrin fəaliyyət zonalarının sərhədləri respublikanın ərazi-bölgü prinsipi ilə müəyyən edilmiĢ 

bölgələrin inzibati sərhədləri ilə üst-üstə düĢməyə bilər. 

Gömrük idarələri, onlara həvalə edilmiĢ vəzifə və funksiyaların yerinə yetirilməsini təmin etmək 

üçün geniĢ profilli hüquqlar verilmiĢdır: 

- mal və nəqliyyat vasitələrinin müəyyən edilmiĢ gömrük proseduru altında yerləĢdirilməsinə icazə 

vermək; 

- gömrük müayinəsi və gömrük nəzarətinin müxtəlif formalarını həyata keçirmək; 

- mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük nəzarəti altında eyniləĢdirilməsini aparmaq; 

- gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləĢdirilməsinin aparılması üçün nəqliyyat vasitələrinin qayanacaq 

yerlərindən yola düsmələrinə icazə verilməsi; 

- AR-nın gömrük ərazisini gömrük orqanlarının icazəsi olmadan tərk etmiĢ nəqliyyat vasitələrini 

dayanmağa məcbur etmək, hava və dəniz gəmilərini geriyə qaytarmaq (xarici gəmilər və digər 

dövlətlərin ərazisində olan gəmilərdən baĢqa); 

- gömrük məqsədləri üçün prob və nümunələrin götürülməsi və tədqiqatı; 

- deklarant və gömrük qaĢıyıcılarından gömrük rəsmiləĢdirilməsi icraatında və gömrük nəzarətinin 

kecirilməsində köməklik göstərilməsini tələb etmək; 

- mal və nəqliyyat vasitələri buraxıldıqdan sonra gömrük nəzarəti həyata keçirmək; - öz 

səlahiyyətləri daxilində gömrük ödəncləri müddətinin uzadılması barədə qərar qəbul etmək; 

- gömrük qaydalarının pozulmasına görə Ģəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək; 

- ödənilməmiĢ gömrük ödənclərini mübahisəsiz almaq; 

- gömrük idarələrinin struktur bölmələrinin fəaliyyət yerini, onların iĢ vaxtını müəyyən etmək. 

Gömrük postlarının fəaliyyətini gömrük idarələrin birbaĢa  rəhbərliyi altında həyata keçirilir. Lazim 

gəldikdə  bilavasitə  DGK-nə tabe olan gömrük postları da yaradıla bilər. Qəbul olunmuĢ ümumi 

qaydalara görə gömrük postları, adətən, hüquqi Ģəxs statusuna malik olmur,  amma  DGK-nin qərari ilə 

belə status müəyyən edilə bilər. Bu halda gömrük postunun müstəqil balansı, banklarda hesablaĢma və 

digər hesabları yaradılır və post dövlət mülkiyyəti olan, ona verilmiĢ mülkiyyət üzərində operativ 

idarəetmə hüququ alir. 
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Gömrük postları aĢağıdakı vəzifələr və funksiyalar müəyyən edilir: 

- gömrük rəsmiləĢdirilməsinin və gömrük nəzarətinin həyata keçirməsi; 

- qaçaqmalçılıq və gömrük sahəsində digər hüquqpozma və cinayətlərə qarĢı mübarizə aparılması. 

―Azərterminalkompleks‖ fəaliyyətinin məğzi və məqsədləri aĢağıdakılardır: 

-xarici iqtisadi əlaqələrin yeni formalarının inkiĢaf etdirilməsi üzrə tədbirlərin hazırlanması və 

həyata keçirilməsi, Azərbaycan Respublikasının müəssisələrinə, idarələrinə, təĢkilatlarına xarici-iqtisadi 

fəaliyyətin həyata keçirilməsində kommersial əsaslarda yardım göstərilməsi; 

-Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuĢ qaydada idxal-ixrac 

əməliyyatları üçün sənədlərin hazırlanması, yüklərin, həmçinin gömrük nəzarəti altında olan yüklərin 

qorunmasını və salamatlığını təmin etmə üzrə xidmətlər göstərilməsi; 

-dünya əmtəə və xidmətlər bazarının konyunkturasının öyrənilməsi və ondan istifadə edilməsi; 

-xarici-iqtisadi fəaliyyət iĢtirakçılarının və vətəndaĢlarının gömrük qanunvericiliyi və gömrük iĢini 

və xarici-iqtisadi fəaliyyəti tənzimləyən normativ aktlar barədə məlumatlandırılması, bu sahədə 

konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi; 

-Xarici ticarət yüklərinin daĢınmasının təĢkili və təkmilləĢdirilməsi üzrə tədbirlərin hazırlanması və 

həyata keçirilməsi; 

-gömrük brokerliyi fəaliyyətinin həyata keçirilməsi; 

- Dünya əmtəə və xidmətlər bazarının konyunkturasını öyrənir və əldə edilmiĢ məlumatlardan 

istifadə etməklə kommersial əsaslarda marketinq, konsaltinq və məlumatlandırma xidmətlərini həyata 

keçirir: 

- Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarının zəruri tikililər, nəqliyyat, təĢkilati-texniki 

vasitələri və avadanlıqla təchiz edilməsinə yardım göstərir: 

- Gömrük orqanları tərəfindən müsadirə edilmiĢ malların və əĢyaların realizə edilməsi üçün gömrük 

auksionları təĢkil edir. 

- Sənaye, inĢaat, nəqliyyat, rabitə, kənd təsərrüfatı, ictimai-iaĢə, mədəniyyət, elm və digər sahələrdə 

xidmətlər, pərakəndə və topdansatıĢ ticarəti, ticarət-tədarük və vasitəçilik xidmətləri göstərmək: 

- Müqavilə və həvaləetmə əsasında baĢ podratçı və baĢ tədarükçü funksiyalarını yerinə yetirmək. 

Gömrük orqanları və onların fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası qanun vericiliyinə müvafiq olaraq 

aĢağıdakı istiqamətlər üzrə müəyyən edilir: 

 Azərbaycan Respublikasında gömrük iĢi gömrük orqanları tərəfindən yerinə yetirilir. 

 Gömrük xidmətinin inzibati bölməsi olan və vahid sistem təĢkil edən gömrük orqanları hüquq 

mühafizə orqanlarıdır. 

 Gömrük orqanlarının fəaliyyəti qanunun aliliyi, insan hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması, 

Ģəxslərin qanun qarĢısında hüquq bərabərliyi, aĢkarlıq, peĢəkarlıq, xidmətdə nizam-intizam prinsiplərinə 

əsaslanır. 

 Gömrük orqanları öz fəaliyyətlərində gömrük qanunvericiliyini rəhbər tuturlar. 

 Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna edilməklə, heç bir dövlət orqanı tərəfindən 

gömrük orqanlarının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə qərarlar qəbul edilə, yaxud dəyiĢdirilə, 

funksiyaları yerinə yetirilə, fəaliyyətinə digər formada müdaxilə oluna bilməz. 

Ölkəmizin seçdiyi dövlət quruluĢu və inkisaf istiqamətləri iqtisadiyyatimızı xarici müdaxilənin 

zərərli təsirindən qorumağa, milli istehsalı müdafiə etməyə qadir olan və bütövlükdə ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyin təmin edə biləcək orqanın yaradılmasını, ilk növbədə təsis edilməli olan dövlət idarəetmə 

sisteminin aparici elementlərindən birinin təĢkilini labürtləĢdirdi. 

Gömrük orqanlarının  mühüm  funksiyalarından biri də gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsidir. 

Mövcud qanunvericiliyə görə mallar və nəqliyyat vasitələri bəyan ediləndən,  gömrük proseduru  altında 

yerləĢdirilənə qədər gömrük nəzarəti altında olurlar. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 noyabr 2008-ci il tarixli «Azərbaycan Respublikası 
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dövlət sərhədinin buraxılıĢ məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında 

«bir pəncərə» prinsipinin tətbiqi haqqında» olan 12 Saylı Fərmanı ilə dövlət sərhədindən keçirilən 

malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması zamanı süni maneələrin aradan qaldırılması, idxal-ixrac 

əməliyyatlarının müasir tələblərə uyğun aparılması üçün münbit Ģəraitin yaradılması üçün Azərbaycan 

Respublikası dövlət sərhəd buraxılıĢ məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin 

yoxlanılmasında «bir pəncərə» prinsipi 2009-cu il yanvarın 1-dən tətbiq edilmiĢdir. Bu fərmandan irəli 

gələn məsələri DGK tərəfindən öyrənilərək müasir dünya praktikasında tətbiq edilən innovativ 

texnologiyaların istifadəsi ilə daha asan və tez bir zamanda gömrük rəsmiləĢdirilməsini həyata 

keçirtməkdə uğurla davam edirilir. Bu sahədə Ümümdünya Gömrük TəĢkilatının və digər ĠEÖ-rin 

təcrübəsi öyrənilir. 

Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılıĢ məntəqələrindən keçirilən malların və 

nəqliyyat vasitələrinin sənədlərinin, o cümlədən mallarınbaytarlıq, fitosanitar, gigiyenik və digər 

sertifikatlarının yoxlanılmasını, sərhəddə həmin mallar üzərində baytarlıq, fitosanitar,sanitariya 

nəzarətini və republikamızınərazisində  heyvanların xüsusi təhlükəli xəstəliklərinin baĢ verməsi qeydə 

alınan qonĢu ölkələrdən Azərbaycan Respublikasının ərazisinə keçən nəqliyyat vasitələrinin baytarlıq 

qanunvericiliyində müəyyən edilmiĢ qaydada və müddətdə məcburi dezinfeksiya edilməsi, baĢqa 

ölkələrdən gətirilən heyvanların sağlamlığını müəyyənləĢdirmək üçün onların təcrid olunmuĢ halda 

saxlanılmasının təmin edilməsi məqsədilə müvafiq ərazi dövlət baytarlıq müfəttiĢinə məlumatların 

verilməsi. 

-Risklərin idarə olunması. Risk gömrük qanunvericiliyinin tələblərinin yerinə yetirilməməsi 

ehtimalıdır. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin əsas açarı olan gömrük orqanları bu sahədə sıx olaraq həm 

öz aralarında həmdə digər dövlət orqanları və digər dövlətlərlə daima aktiv təmasda olurlar.  ―Malların 

və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün ―YaĢıl dəhliz‖ və digər buraxılıĢ 

sistemlərindən istifadə Azərbaycan Respublikası prezidentinin 21 may 2016-cı il  № 920 fərmanından 

yaranan məsələləri DGK tərəfindən icra edilir. Bu fərmandan irəli gəlın ―YaĢıl dəhliz‖ və digər buraxılıĢ 

sistemlərindən istifadə gömrük xitmətindən istifadə edən səxslərin həmçnin gömrük sərhəd keçid 

buraxılıĢ məntəqələrindən müdamadi olaraq istifadə edən Ģəxslərin risk amilinin qiymətləndirməsini 

apararaq iĢin daha dəqiq və düzgün aparilmasını həyata keçirirlər. Gömrük orqanları gömrük nəzarətinin 

düzgün təĢkili üçün  risklərin avtomatlaĢdırılmıĢ iradəetmə sistemi (bundan sonra-RAĠS) sistemindən 

istifadə edirlər. RAĠS vasitəsi ilə gömrük əməkdaĢları risk qruplarını müəyyən edir, risk qruplarına əlavə 

edir və ya çıxarır. Bir il ərində mütəmadi olaraq qanunvericiliyin tələblərinə riyaət edərək XĠF ilə məĢğul 

olan səxslər yasıl dəhliz buraxılıĢ sistemindən istifadə edə bilər. 

“YaĢıl dəhliz” – əvvəlcədən elektron formada təqdim olunmuĢ qısa idxal bəyannaməsi əsasında 

aparılmıĢ gömrük nəzarətinə və risk qiymətləndirilməsinin nəticələrinə uyğun olaraq, gömrük sərhəd 

buraxılıĢ məntəqələrində gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiĢ məlumatlandırma və qeydiyyat 

əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi vasitəsilə malların və nəqliyyat vasitələrinin fiziki yoxlanması 

aparılmadan gömrük proseduruna uyğun gömrük ərazisinə buraxılıĢını nəzərdə tutan buraxılıĢ sistemidir. 

DGK-nin məlumatlarına əsasən digər dəhlizlərlə yanaĢı yaĢıl dəhliz daha çox üstünlüklər yaradır. Bəs 

"YaĢıl dəhliz" buraxılıĢ sistemi nəyə xidmət edir? 

 Daha əlveriĢli biznes mühiti 

 Daha sürətli sərhəd keçidi 

 Daha yüksək ixrac potensialı 

 Daha çevik və Ģəffaf gömrük nəzarəti 

 Qanunvericiliyə könüllü riayət 

"YaĢıl dəhliz" buraxılıĢ sisteminə buraxılıĢ proseduru 3 pillədə: 

 ġəxslər elektron qaydada Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət ünvanlayır 

 Dövlət Gömrük Komitəsi müraciəti 1 ay müddətində yoxlayır 
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 ġəxsə "YaĢıl dəhliz" buraxılıĢ sistemindən daimi istifadə hüququ verilir 

"YaĢıl dəhliz" buraxılıĢ sistemi xarici ticarət iĢtirakçılarına hansı üstünlükləri verir? 

Ümumi üstünlüklər: 

 Sərhəd buraxılıĢ məntəqələrindən prioritet keçid 

 Gömrük xidmətlərindən istifadə zamanı prioritetlik 

 Mimimum fiziki yoxlamalar 

 Gömrük ekspertizasının prioritet qaydada aparılması 

 Gömrük rəsmiləĢdirilməsinin iĢ yerindən və iĢ vaxtından kənar aparılması 

 Xarici ticarət üzrə təlimlərdə iĢtirak 

“Mavi dəhliz” – əvvəlcədən elektron formada təqdim olunmuĢ qısa idxal bəyannaməsi əsasında 

aparılmıĢ gömrük nəzarətinə və risk qiymətləndirilməsinin nəticələrinə uyğun olaraq, gömrük sərhəd 

buraxılıĢ məntəqələrində gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiĢ məlumatlandırma və qeydiyyat 

əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi vasitəsilə gömrük sərhəd buraxılıĢ məntəqəsindən keçirilən malların 

və nəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisinə buraxılıĢından sonra gömrük nəzarəti formalarının tətbiqini 

nəzərdə tutan buraxılıĢ sistemidır. 

“Sarı dəhliz” – əvvəlcədən elektron formada təqdim olunmuĢ qısa idxal bəyannaməsi əsasında 

aparılmıĢ gömrük nəzarətinə və risk qiymətləndirilməsinin nəticələrinə uyğun olaraq, gömrük sərhəd 

buraxılıĢ məntəqəsindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin, məlumatların, elektron və ya kağız 

daĢıyıcıda sənədlərin, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə 

müəyyən edilmiĢ ekvivalentlik prinsipinə uyğun olaraq ixracatçı ölkə tərəfindən əvvəlcədən verilən 

baytarlıq, fitosanitar, gigiyenik və digər sertifikatların (Ģəhadətnamələrin), mülki dövriyyəsi 

məhdudlaĢdırılmıĢ malların dövriyyəsinə verilən xüsusi icazənin mövcudluğunun və digər hüquq 

müəyyənedici sənədlərlə müĢayiət olunmasının yoxlanmasını və gömrük nəzarəti formalarının tətbiqini 

nəzərdə tutan buraxılıĢ sistemidır 

“Qırmızı dəhliz” – əvvəlcədən elektron formada təqdim olunmuĢ qısa idxal bəyannaməsi əsasında 

aparılmıĢ gömrük nəzarətinə və risk qiymətləndirilməsinin nəticələrinə uyğun olaraq, gömrük 

məqsədləri üçün lazım olan məlumatların və sənədlərin, eləcə də malların və nəqliyyat vasitələrinin, 

habelə tələb olunan hallarda Ģəxsin yoxlanmasını nəzərdə tutan buraxılıĢ sistemidir. 
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Məqalədə demoqrafik proseslər və hadisələr, onların əhalinin sayında və tərkibində, 

yerləşməsində baş verən dəyişikliklər, həyat və yaşayışın keyfiyyəti qeyd olunub. Sosial kateqoriya 

kimi məşğulluq mövcud iqtisadi durumu, əhalinin həyat səviyyəsini, ümumi iqtisadi rifahı 
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структуре населения и качестве жизни. Как социальная категория занятие характеризует 
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ĠNFLUENCE OF DEMOGRAPHIC PROCESSES ON OCCUPATION 

The article talks about demographic processes and events, changes in the number and structure 

of the population and quality of life. As a social category, occupation characterizes the economic 

situation, the social status of the population, and general economic well-being. 

Keywords: demographic processes, growth, migration, occupation. 

 

Müasir dövrün ən qlobal problemlərindən olan demoqrafik prosesləri və hadisələrdir. Bu proses 

və hadisələri öyrənən elm – demoqrafiya elmi adlanır. Əhali artımının qanunauyğunluqlarını, onun 

sosial–iqtisadi Ģəraitdən, təbii amillərdən asılılığını, miqrasiyanı, əhali sıxlığını və onun paylanması 

haqda bəhs edir. 

Bu problem dünyanın demək olar ki, bütün dövlət və siyasət xadimlərinin, tədqiqatçıların və 

iqtisadçıların, mütəxəssislərinin diqqət mərkəzindədir.  Dünya təĢkilatlarını da bu məsələ ciddi nara-

hat edir.  Bu narahatlığın əsas səbəbi də odur ki, təxminən XIX əsrin ikinci yarısından baĢlayaraq 

dünya əhalisinin sayı tarixdə görülməmiĢ Ģəkildə sürətlə artmağa baĢlamıĢdır. 

Demoqrafik proseslər dünya ölkələrində həm iqtisadi və həm də siyasəti formalaĢdıran 

amillərdəndir. Lakin fərqləndirici cəhət ondadır ki digər amillərlə müqayisədə demoqrafik amil daha 

çox dayanıqlıdır, lakin, daha az idarə olunandır. Digər tərəfdən demoqrafıya, iqtisadiyyat və siyasət 

arasında əlaqələr çoxplanlıdır. Bu əlaqələrin öyrənilməsi idarəetmədə və iqtisadi inkiĢafı təmin 
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etməkdə hər Ģeydən mühüm olsa da, asan iĢ deyil. Elə qlobal problemlərin meydana gəlməsi və 

getdikcə kəskinləĢməsinin əsas səbəbi də budur. 

Müasir demoqrafık vəziyyət bir də ona görə qlobal xarakter daĢıyır ki,  əhalinin güclü artımı dü-

nya əhalisinin çox hissəsinin  məskunlaĢdığı Asiya, Afrika və Latın Amerikasında baĢ verir.  Ġqtisa-

di, sosial və mədəni cəhətdən geri qalan bu  ölkələrdə əhalinin sayının hər 20-30 ildən bir-iki qat 

artır və bu ölkələrdə ərzaq, mədəni inkiĢaf və təhsil məsələlərinin həlli çox  ağır vəziyyətə çevrilir. 

Müasir dövrdə  yüksək iqtisadi, elmi texniki,  mədəni yüksəliĢ əldə etmiĢ ölkələrdə əhali sayının 

artım sürəti çox aĢağı və bəzən sıfıra yaxınlaĢır. Əksinə, iqtisadi cəhətdən zəif inkiĢaf etmiĢ ölk-

ələrdə əhali sayının çox sürətlə - demoqrafık partlayıĢla artır. Zəif inkiĢaf etmis ölkələrdə əhalinin 

sürətlə artmasına "partlayıĢ" kimi qiymət verilməsi məhsuldar qüvvələrin zəif inkiĢafı,  ictimai əmək 

məhsuldarlığının aĢağı olması, təsərrüfat strukturunun geri qalması, sosial-mədəni inkiĢafın zəifli-

yidir. Bütün bunlar ailədə uĢaqların sayının artmasına müsbət təsir göstərir. 

"Demoqrafik inkiĢaf‖ anlayıĢı "artım" anlayıĢından geniĢdir və digər komponentlərlə yanaĢı 

özündə həm təbiətdən, onun resurslarından düzgün istifadə edilməsi, ətraf mühitin çirklənmədən 

qorunması, ərazilərə görə əhalinin sayının artması və strukturunun dəyiĢməsi kimi prosesləri də 

özündə cəmləĢdirir. Bu komponentlərin planlaĢdırmada, idarəetmədə lazımi səviyyədə nəzərə 

alınmaması çox mənfı iqtisadi nəticələrə gətirib çıxarır. 

Demoqrafik qlobal problemin həll edilməsi dünya iqtisadiyyatına güclü təsir göstərir. Bu təsir 

aĢağıdakı istiqamətlərlə bas verə bilər. 

1. Problemin həlli çətinləĢdiyinə və getdikcə çoxlu vəsait tələb etdiyinə görə. - Demoqrafik 

qlobal problemin həll edilməməsi ölkələrin iqtisadi inkiĢaf məsələsinə çox mənfı təsir göstərir və 

əksinə. Birinci dünya müharibəsindən sonra hər adambaĢına düĢən ÜDM göstəricisi inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrlə inkiĢafda olan ölkələr arasında 10:1 nisbətində idi. XIX əsrin 70-ci illərində bu nisbət ink-

iĢaf etmiĢ ölkələrin xeyrinə 13:1 nisbətində dəyiĢdi. Buna səbəb inkiĢafda olan ölkələrdə əhalinin 

sayının yüksək sürətlə artması idi.  Əgər əhalinin artım sürəti müqayisə etdiymiz ölkələrdə eyni olsa 

idi onda baxılan göstəricinin nisbəti 8:1 təĢkil edərdi. Bundan baĢqa, əhalinin artması ilə ekoloji və 

energetika problemləri də həmiĢə qarĢılıqlı əlaqədə olurlar. ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin 

və xüsusən kənd təsərrüfatında çalıĢan əhalinin sayının artması yerin təkinə, bitki örtüyünə, heyvan-

lar aləminə, təmiz suya və s. elə mənfı təsir göstərir ki, onlar yenidən meydana gəlmə xassələrin 

itirmək həddinə çatırlar. Digər tərəfdən iqtisadi cəhətdən geri qalmanın özü, digər qlobal problem-

lərin (demoqrafıya, okeanlardan istifadə, ekologiya və s.) həllinə də mane olan amildir. 

2. Həddindən artıq kasıblıq Ģəraitində yaĢayanların sayının artması. Təhlil göstərir ki, illər 

keçdikcə həm inkiĢaf etmiĢ və həm də inkiĢafda olan ölkələrdə müəyyən səviyyədə iqtisadi və sosial 

inkiĢaf olur. Lakin əhali artımı idarə olunmadığına və yaxud da pis idarə olunduğuna görə insanların 

mütləq sayı artır və nəticədə yoxsulların da xüsusi çəkisi artır. Bu hal ölkələr üçün və xüsusən geri 

qalmıĢ ölkələrin özlərinin əsas inkiĢaf problemlərini həll etməkdə güclü maneəyə  çevrilir: sürətli 

əhali artımında ölkə bəzən heç onları yedizdirməyə, təhsil verməyə belə imkanı olmur. 

3. Əhalinin sayı artdıqca iĢ yerlərinə olan  tələbat artır. Yeni iĢ yerlərinin yaradılması isə çoxlu 

vəsait tələb edir. Bəzi regionlarda isə kapital xərcləri münbit torpaqlar, təbii resursların məhdudluğu 

üzündən bu heç mümkün belə olmur. Bütün bunlar iqtisadi və sosial çətinliklər meydana gətirir, 

beynəlxalq münasibətlərə təsir göstərir, dünya iqtisadiyyatını zəiflədir. 

4. Dünya və regionlar, ölkə və Ģəhərlər miqyasında savadsız insanların sayı artır. YUNESKO-

nun məlumatlarına görə dünyada savadsızların sayı 1970-ci ildə 783 milyon nəfər təĢkil edirdisə, 

1980-ci ildə bu rəqəm 800 mln. nəfərə, 1990-cı ildə 994 mln. nəfərə, 2000-ci ildə isə 954 mln. 

nəfərə çatmıĢdır. Bu məsələni həll etmək üçün inkiĢafda olan ölkələrdə məktəblərin sayını 2 dəfə 

çoxaltmaq tələb olunur ki, bu da xeyli vəsaitlərin dövriyyəyə buraxılması deməkdir.  Göstərdiyimiz 

bu istiqamət üzrə problemlər həll edilmədikdə əksinə əhali artımı daha da sürətlənir və demoqrafi-
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yanın bir qlobal prolem kimi dünya iqtisadiyyatına mənfi təsiri artır. Sadəcə olaraq dünyanın böyük 

bir hissəsində "inkiĢaf problemi" "məhv olmamaq problemi" ilə yerini dəyiĢir, insanlar sadəcə olaraq 

yaĢamaq, xilas olmaq, kütləvi sürətdə ölməmək uğrunda mübarizə aparmalı olurlar, onların inkiĢaf 

etmək haqqında düĢünməyə belə vaxtları qalmır. 

Ġnsanlann sayı artdıqca onların tələbatlarının ödənilməsi sahəsində problemlər yaranır. Məlum 

"tələbatların getdikcə artması" qanunu da fəaliyyət göstərir. Lakin bunun üçün heç də süni surətdə 

doğuĢun azaldılması yolunu yeganə və birinci dərəcəli tədbir kimi seçmək düzgün deyildir. Ġlk 

növbədə iqtisadiyyatı dünya miqyasında intensiv yollarla inkiĢaf etdirmək lazımdır. Problemin həlli 

insana olan münasibətlə həll edilə bilər. Buna iqtisadiyyatda «insan amili» deyilir. Əgər insana an-

caq istehlakçı kimi baxılarsa onda Maltus nəzəriyyəsinin yeni təmsilçiləri müəyyən dərəcədə 

haqlıdırlar. Lakin insan ilk növbədə yaradıcılığı sevən canlıdır. Onların əməyi və fəaliyyəti kəndlər, 

qəsəbələr, rayonlar, Ģəhərlər, ölkələr və dünya miqyasında düzgün təĢkil edildikdə və 

istiqamətləndirildikdə bütün məsələləri həll etmək mümkün olar. Müasir ictimai istehsal, elmi-

texniki tərəqqi mühitində insan təbii sərvətləri geniĢləndirər və ümumiyyətlə, onların düzgün təĢkil 

olunmasını təmin edə bilər. Bu məlumatları BMT-nin əldə etdiyi dünya əhalisinin məĢğulluq 

strukturunun proqnozları da təsdiq edir. Proqnoz məlumatlarında göstərilir ki, nəzərdə tutulan 

istiqamətdə iĢ aparılarsa 2025-ci ildə və ondan da sonra iĢləmək istəyənlər üçün iĢ yeri tapılacaq. 

Bunun üçün əlbəttə ki, ilk növbədə sənayeləĢdirmə, kənd təsərrüfatında əmək məhsullarının 

yüksəldilməsi və torpağın münbitliyinin artırılması, əlavə itkilərin qarĢısının alınması sahəsində 

gərgin iĢ aparılmalıdır. Ən baĢlıcası isə hər bir ölkənin ərazi vahidlərində sağlam, korrupsiya və 

rüĢvətxorsuz sosial sosial-psixoloji və mədəni mühüt yaratmaq lazımdır. Əhalinin sürətlə artmasında 

fərdlərin və xüsusən də cəmiyyətin ilk həlqəsi olan ailənin rolu böyükdür. Ġnsana hörmət artarsa, 

onun sosial, iqtisadi, mədəni, psixoloji inkıĢafına dövlət qayğısı güclənərsə, problemin həllində ciddi 

dönüĢ yaratmaq olar. Ġnsanlara qiymət verilərsə, onlar öz problemlərini həll edə bilərlər . 

Demoqrafık proseslərdə mühüm rol oynayan amillərdən biri  həyatın, yaĢayıĢın keyfiyyətidir. 

YaĢayıĢ keyfıyyəti dedikdə ilk növbədə hər bir insanın yaĢayıb yaratması üçün ətraf mühitə olan 

tələbatının ödənilməsi səviyyəsi baĢa düĢülür. Bu tələbat dünyada qəbul olunmuĢ, insanın və 

canlıların normal yaĢayıĢını təmin edən standartlara görə təyin edilir. YaĢayıĢ keyfiyyəti anlayıĢı 

həm təbii, təbii-sosial və həm də təmiz sosial-iqtisadi aspektləri nəzərə alır. Yəni insanın keyfiyyətli 

yaĢayıĢını sosial-iqtisadi vəziyyət  ilə yanaĢı düĢdüyü təbii və sosial-psixoloji mühit də təmin edir. 

Tədqiqatçılar sübut etmiĢlər ki, yaĢayıĢın keyfiyyəti aĢağı düĢdükcə  doğum artır. 

Demoqrafik proseslərə və hadisələrə əhalinin sayında və tərkibində, yerləĢməsində baĢ verən 

dəyiĢiklikər, yəni onun təbii təkrar istehsalı prosesləri və mexaniki hərəkəti daxildir. 

Dünyada əhalinin sayına təsir edən 2 amil var: təbii artım və mexaniki artım. 

Təbii artım və ya əhalinin təbii hərəkəti - doğulanların sayından ölənlərin sayı çıxılır və hər 

1000 nəfərə görə hesablanır. 

Mexaniki artım  -  əhalinin miqrasiyası nəzərdə tutulur. Dünya ölkələrində demoqrafik vəziyyətə 

təsir edən II amil  mexaniki artımdır. 

Yer kürəsinin əhalisi 1850-ci ildə 1 milyardda, 1930-cu ildə 2 milyardda, 1960-ci ildə isə 4 mi-

lyarda çatmıĢdır. Hazırda bu say 7.3 milyarda yaxındır. Proqnozlara görə 2050-ci il üçün dünya 

əhalisinin sayı 9.6  milyarda çatacaq və əksər əhali inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə cəmləĢəcəkdir. 

Bu müddət ərzində Yaponiyada 20 %, Rusiyada 17  %, Almaniyada 9% həcmində əhali azalmasına 

proqnoz verilir. ABġ vəziyyəti isə inkiĢaf meyllidir, 2050-ci ildə bu ölkədə əhali sayının 420 milyon 

nəfərə yüksələcəyi gözlənilir. Bununla belə qeyd edək ki, planetimizin quru sahəsinin 10% ə qədəri 

məskunlaĢmamıĢ qalmaqdadır. Əsrin sonunda əhali sayı 11-12 milyarda çatacaq. 

Demoqrafiya siyasəti əhalinin təkrar istehsalında əsasən proseslərə, baĢqa sözlə doğum, ölüm, 

nigah, boĢanma, miqrasiya, əhalinin məskunlaĢması proseslərini lazimı istiqamət verməsi üçün 
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həyata keçirilən tədbirlərdə təcəssüm edir. 

Demoqrafiya siyasəti tədbirlərini Ģərti olaraq 3 qrupa ayırmaq olar 

Iqtisadi;   2. Inzibati-hüquqi;   3. Təbliğat. 

Iqtisadi tədbirlər - çoxuĢaqlı analara müavinət, təminat səviyyəsi aĢağı olan ailələrə uĢaq 

müəssələrindən istifadəyə görə güzəĢt, uĢaqlara çəkilən xərclərin müəyyən qisminin ödənilməsi, 

himayədə olanların sayını nəzərə almaqla gəlir vergisinin və mənzil kirayəsi haqqının azaldılması, 

hamiləliyə görə və doğumdan sonra, habelə xəstə uĢaqlara qulluqla əlaqədar haqqı ödənilən 

məzuniyyət verilməsi, səhiyyə və idmanın inkiĢafı, əmək haqqının səviyyəsinin ərazi üzrə 

fərqləndirilməsi, yeni ərazilərin məskunlaĢmasına maddi köməklər güzəĢtlər və s. aid edilə bilər. 

Ġnzibati-hüquqi tədbirlər - demoqrafiya siyasətində müxtəlif qanunvericilik aktlarında öz 

ifadəsinin tapır. Bu tədbirlərə doğumun stimullaĢdırılması, qarĢısının alınması və ya qadağan 

edilməsi, nigaha daxil olma yaĢı, ailədə usağın müəyyən sayına görə müxtəlif güzəĢtlər, çoxuĢaqlı 

ailələrə mənzil alınmasında güzəĢtlər və s. haqqında qanunvericilik aktlarının göstərmək olar. Bu 

tədbirlərə həmçinin nigah və boĢanma, ailə dağılarkən ananın və uĢağın əmlak hüquqi , tək analara 

münasibət və s. məsələlər üzrə aktlar da daxildir. Həmçinin ölkəyə və ya müəyyən əraziyə daimi 

yaĢamaq üçün gəlməni tənzimləyən hüquqi aktlar da demoqrafiya siyasəti tədbirləri hesab olunur. 

Təbliğat xarakterli tədbirlər - bütün informasiya vasitələri ilə ailədə uĢaqların arzu olunan sayı 

haqqında, ailənin möhkəmliyinin lazımlığı haqqında, sağlamlığın möhkəmləndirilməsi və s.  nəzərdə 

tutulur. 

Əhali miqrasiyası geniĢ mənada insanların müxtəlif ərazilərdəki hər cür yerdəyiĢmələridir. Yəni 

əhalinin miqrasiyası ərazilər üzərində hər hansı bir formada kütləvi halda yerləĢməsi, 

məskunlaĢması deməkdir. Dar mənada əhalinin miqrasiyası dedikdə isə onların müəyyən müddət 

ərzində öz yaĢayıĢ yerlərini dəyiĢməsi baĢa düĢülür. 

Əhalinin miqrasiyası sahəsində siyasət iri Ģəhərlərə əhali axını məhdudlaĢdırmaq, dağ 

rayonlarında, tərk olunmuĢ yaĢayıĢ yerlərində əhalinin məskunlaĢdırılmasını yaxĢılaĢdırmaq, 

iĢğaldan azad olunmuĢ bölgələrə qaçqınların geri qaytarılması,  xarici ölkələrə iĢçi qüvvəsi 

miqrasiyasını tənzimləmək istiqamətində həyata keçirilməlidir. Əhalinin miqrasiyası sosial-iqtisadi 

kateqoriya olmaqla, onun mobilliyinin (əhali sürətlə hərəkət etmək qabiliyyətinin) növlərindən 

biridir. Məlumdur ki, iĢçi qüvvəsinin mobilliyi dedikdə, onun həm coğrafi (regionlarası, 

ölkələrarası), həm peĢə (sahələrarası və ixtisaslararası), həm də mövsümi yerdəyiĢməsi nəzərdə 

tutulur ki, bu yerdəyiĢmələr daha yüksək gəlirli yerlərə və sahələrə keçid məqsədilə baĢ verir. 

Hazırda dünyanın demək olar ki, bütün ölkələri üçün iĢçi qüvvəsinin mobillik dərəcəsinin artması 

xasdır. Lakin burada bəzən bir-birindən fərqli motivlərə rast gəlmək olar. Onlar iqtisadi və qeyri 

iqtisadi kimi Ģərtləndirilə bilər. Azərbaycanda bir milyondan artıq əhalinin qaçqın və məcburi 

köçkün kimi öz yaĢayıĢ yerlərini tərk etmələri və digər rayonlarımıza üz tutmaları hərbi təcavüz 

nəticəsində zorakılıq yolu ilə baĢ vermiĢdirsə, kəndlərdən Ģəhərlərə, Ģəhərlərdən digər ölkələrə axını 

bəzi regionlarda sərbəst iĢçi qüvvəsinin artıqlığı və yeni iĢ yerlərinin axtarıĢı ilə bağlıdır. 

Dünyada baĢ verən miqrasiya axınlarının əsas istiqamətləri üzrə bunu aĢağıdakı kimi 

qruplaĢdırmaq olar: 

- ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələrdən sənayecə inkiĢaf etmiĢ ölkələrə; 

- Sənayecə inkiĢaf etmiĢ ölkələr arasında 

- ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdən inkiĢaf etməkdə olan ölkələrə 

- ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələr arasında 

Miqrasiya prosesi dünya iĢ qüvvəsi bazarının formalaĢmasına səbəb olmuĢdur. Dünya əmək 

bazarı – dövlətlərarası səviyyədə iĢ qüvvəsinə tələb və təklifi təmin edən iqtisadi mexanizmlər, 

norma və qaydalar sistemidir. O, əmək miqrasiyasının artması, axının müxtəlif istiqamətliliyi, 

miqrasiyanın strukturunun yaĢ, cins, peĢə, etnik və s. baxımdan dəyiĢilməsi ilə fərqlənir. Əhali 
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miqrasiyasının əsas səbəbləri sırasında məhsuldar qüvvələrin inkiĢaf səviyyəsi xüsusi yer tutur. 

Insanların yerdəyiĢmələrində daim onları iqtisadi, sosial maraqları iĢtirak edir 

Demoqrafik siyasətin son məqsədi ölkənin iqtisadi və sosial tərəqqisini təmin edən kəmiyyətdə 

və keyfiyyətdə əmək resurslarının formalaĢdırılmasıdır. Hər bir ölkənin əmək potensialı əmək 

qabiliyyətli yaĢda əhalinin sayı, onun təhsil səviyyəsi və peĢə-ixtisas tərkibi ilə müəyyən olunur. 

MəĢğulluq əhalinin iĢ yerlərinə olan tələbatının ödənilməsi və ictimai istehsalda iĢtirakı ilə 

əlaqəli onların arasında yaranan münasibətlər sistemidir. MəĢğulluq həm də insanların maddi və 

mənəvi nemətlərin istehsalına yönələrək cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin formalaĢmasını təmin 

edən baĢlıca amildir. Sosial-iqtisadi kateqoriya kimi məĢğulluğu hər hansı bir fərd üçün sağlam 

həyat tərzi, gəlir mənbəyi və iĢ yerinin olması kimi səciyyələndirirlər. Iqtisadi kateqoriya kimi 

məĢğulluq fərdin ictimai əmək fəaliyyətinə cəlb olunması və onun subyektinə çevrilməsidir. Sosial 

kateqoriya kimi "məĢğulluq" insan faktoru və əməklə bağlıdır. Yəni məĢğulluq və bu fəaliyyətdən 

əldə olunan gəlir insana cəmiyyətdə sosial statusunu, yerini dərk etmək imkanı verir. MəĢğulluq 

mövcud iqtisadi durumu, əhalinin həyat səviyyəsini, ümumi iqtisadi rifahı xarakterizə edən əsas 

amillərdən biridir. 

" MəĢğulluq  haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərilir ki, "MəĢğulluq – AR 

vətəndaĢlarının, AR daimi yaĢayan vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin və əcnəbilərin qayda olaraq, 

onlara qazanc  gətirən hər hansı bir fəaliyyətidir." Bu təsnifləĢdirilir : muzdlu iĢçilər, sahibkarlar, 

fərdi əmək fəaliyyəti ilə məğul olanlar, mülkiyyətində torpaq payı olanlar; haqqı ödənilən vəzifəyə 

vəzifəyə seçilən, təyin və təsdiq edilənlər; AR Silahlı Qüvvələrində və AR qanunvericiliyinə uyğun 

olaraq yaradılmıĢ baĢqa silahlı birləĢmələrdə xidmət edənlər; əmək qabiliyyətinin müvəqqəti 

itirilməsi, məzuniyyət, ixtisasartırma, tətil, istehsalatın dayanması və ya baĢqa səbəblərlə əlaqədar iĢ 

yerində müvəqqəti müvəqqəti olmayanlar; AR ərazisində qanuni əsaslarla haqqı ödənilən əmək 

fəaliyyəti ilə məĢğul olan əcnəbilər və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslər; AR hüdudlarından kənarda 

qanuni əsaslarla əmək fəaliyyəti ilə məĢğul olan AR vətəndaĢları. 

Beynəlxalq Əmək TəĢkilatının (BƏT) metodologiyasına görə məĢğul o kəslər hesab olunur ki, 

tədqiq olunan dövr ərzində tam və yaxud natamam iĢ günü müddətində müəyyən gəlir (pul yaxud 

natural formada) müqabilində hər hansı bir ictimai faydalı iĢi yerinə yetirsin. 
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AZƏRBAYCANDA  ĠġSĠZLĠK PROBLEMĠ, BU ASPEKTDƏ ATILAN ADDIMLAR VƏ 

ĠġSĠZLĠYĠN HƏLLĠ YOLLARI 

Azərbaycanda əmək bazarı gənclər arasında işsizliyin aşağı səviyyəyə malik olması, qadın 

işsizliyi və "işləyən yoxsulların" payının kəskin azalması ilə xarakterizə olunur. Bununla bağlı 

məqalədə son illər üzrə Azərbaycanın əmək bazarının inkişafı təhlil edilir. Burada əmək bazarını 

səciyyələndirən göstəricilərdən (məşğulluq səviyyəsi, iqtisadi fəal əhali, muzdla və muzdsuz 

işləyənlər, işsizliyin səviyyəsi və s.) bəhs olunur. Eyni zamanda məqalədə Azərbaycan əmək ba-

zarında işçi qüvvəsinin çox hissəsini ibtidai təhsilli şəxslərin, məşğulluqda isə muzdsuz işçilərin üs-

tünlük təşkil etməsi məsələlərinə də toxunulmuşdur. 
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THE UNEMPLOYMENT PROBLEM  IN AZERBAIJAN, STEPS TAKEN FROM THĠS 

PERSPECTĠVE AND WAYS TO SOLVE UNEMPLOYMENT 

Labor market in Azerbaijan is characterized with having the lowest youth unemployment rate, 

female unemployment and sharp decline of the share of “working poor”. In this regard, the article 

is analyzed the development of the labor market in Azerbaijan over the last years. Here it is dealt 

with indicators characterizing the labor market (employment rate, economically active population, 

contracted and self-employed workers, unemployment rate etc.). Moreover, the article is also 

touched upon the issues of the prevalence of primary education persons of the majority of work 

force in Azerbaijani labor market and self-employed workers in employment. 

Keywords: labor market, labor market flexibility, employment, unemployment, labor force 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, ШАГИ ПОЛУЧЕННЫЕ В 

ЭТИХ АСПЕКТАХ И  СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ 

Рынок труда в Азербайджане характеризуется низким уровнем безработицы среди мо-

лодежи, резким снижением доли женской безработицы и «работающих неимущих». В связи 

с этим в статье анализируется развитие рынка труда в Азербайджане за последние годы. В 

статье повествуется о показателях, характеризующих рынок труда (уровень занятости, 

экономически активное население, работающие по найму и не по найму, уровень безработи-

цы и т.д.). Кроме того, в статье затронут вопрос преобладания на рынке труда рабочей 

силы, имеющей начальное образование, а среди занятого населения – числа работников, ра-

ботающих не по найму. 
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ĠĢsizlik cəmiyyətdə yoxsulluğun yaranmasına səbəb olan amillərdən biridir. Burada, əsas səbəb 

tələb və təklifin bir-birinə uyğun gəlməməsidir. ĠĢsizlik iqtisadi fəal əhalinin müəyyən hissəsinin öz 

iĢ qüvvəsini tətbiq edə bilmədiyini göstərən sosial-iqtisadi hadisədir. ĠĢsizliyin yüksək səviyyəsi 

dövlətin iĢ qüvvəsi resursundan səmərəli istifadə etmədiyini göstərir. Məhz buna görə də, hər bir 

dövlətin qarĢısında duran baĢlıca vəzifələrdən biri əmək bazarı və səmərəli məĢğulluğun qarĢılıqlı 

fəaliyyətini tənzimləyərək iqtisadiyyatda yeni iĢ yerlərinin açılmasını təmin etməkdir. ĠĢsizliyi 

doğuran amillərə iqtisadi böhran, texniki tərəqqi, dövlətin demoqrafik siyasəti, yüksək inflyasiya və 

s. aiddir. Ölkədə iĢsizliyin səviyyəsinin xarakteristikası üçün iĢsizlərin ümumi sayı, iqtisadi fəal 

əhalinin ümumi sayında iĢsizlərin xüsusi çəkisi, iĢsizliyin orta davamlılığı və s. göstəricilərdən 

istifadə olunur. 

ĠĢsizlik səviyyəsinin yüksək olmasına baxmayaraq istedadlı iĢçi qüvvəsinin çatıĢmazlığı təhsil 

sistemi ilə əmək bazarının tələbləri arasındakı uyğunsuzluğun nəticəsi kimi qiymətləndirilir. 

Xüsusən də, cari qlobal mühitdə gənclər arasında iĢsizlik səviyyəsinin yuxarı olması iqtisadi inkiĢafı 

ləngidən mühüm problemlərdən biridir. Buna görə əmək məhsuldarlığını artırmaq üçün təhsil 

müəssisələrini əmək bazarının tələblərinə cavab verən vasitələrlə təmin etmək lazımdır. Ġxtisaslı 

kadr çatıĢmazlığı problemini həll etmək, tələbələrin və iĢəgötürənlərin ehtiyaclarını təmin etmək 

məqsədilə təhsilə maraq daha da artırılmalıdır. Bu problemlər əmək bazarında bəzən tələb 

olunandan çox, bəzən isə tələb olunandan az sayda kadrların hazırlanması nəticəsində baĢ verir. 

Həmçinin iĢəgötürənlərin iĢə hazırlıq səviyyəsi ilə bağlı tələblərinə uyğun olmaması nəticəsində 

yaranır. Bir çox dünya ölkələri iĢsizliyin azaldılması istiqamətində müvafiq hüquqi və iqtisadi 

islahatlar həyata keçirirlər. Həyata keçirilən islahatlar sabahın iĢçi qüvvəsinin rəqabətli əmək 

bazarının tələblərinə uyğun səviyyədə hazırlanması məqsədi daĢıyır.  Beləliklə, Azərbaycanda  

iĢsizliyin azaldılması üçün əmək bazarının tələblərinə uyğun kadr hazırlayan təhsil sistemi 

yaradılmalıdır. 

Azərbaycanda iĢsizlik probleminin səbəbi təkcə iĢ yerlərinin olmaması deyil, eyni zamanda, 

iĢsiz və iĢ axtaran Ģəxslərin peĢə-ixtisas təhsilinin və əmək vərdiĢlərinin müasir əmək bazarının 

tələblərinə cavab verməməsidir. Hazırda Azərbaycan əmək bazarında iĢsizlərin yeni bilik və 

bacarıqlara yiyələnməsi sistemli xarakter daĢımır. ĠĢaxtaranlar ixtisasları üzrə öz potensiallarını 

əmək bazarında tam reallaĢdıra bilmədiyindən iĢlə təmin olunmaqda bir sıra çətinliklərlə üzləĢirlər. 

Bu da öz növbəsində, əmək bazarında prioritet ixtisaslar üzrə iĢçi qüvvəsinin az olması ilə 

nəticələnir. Digər tərəfdən isə iĢləyən əhalinin peĢə bilik və bacarıqlarının müasir standartlara uyğun 

olmaması əmək məhsuldarlığının aĢağı olmasına, bazara keyfiyyətli məhsul və xidmətlərin 

çıxarılmamasına səbəb olur. Bu isə milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini aĢağı salır. ―Milli 

iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsi‖ndə ölkə iqtisadiyyatının 

rəqabətqabiliyyətli iĢçi qüvvəsi ilə təmin edilməsi, əmək bazarında çevik siyasətin yerinə 

yetirilməsini təmin edən institutlar vasitəsilə sosial dialoqun inkiĢaf etməsi və məĢğulluğun 

yüksəlməsinə nail olunması, eləcə də insan resurslarından səmərəli istifadə olunması nəticəsində 

əmək məhsuldarlığı səviyyəsinin artırılması əsas strateji hədəf kimi müəyyən edilmiĢdir. Bu 

hədəfləri reallaĢdırmaq üçün ölkədə qeyri-rəsmi iĢlə təmin olunmanın qarĢısının alınması, insan 

resurslarının keyfiyyətcə yaxĢılaĢdırılması və iqtisadi aktivliyin artırılması, iĢaxtaran və iĢsiz 

Ģəxslərin sosial müdafiəsi sisteminin möhkəmləndirilməsi, əmək bazarında tələb və təklif arasında 

dinamik uyğunluğun yaxĢılaĢdırılmasına istiqamətlənmiĢ hüquqi mühitin inkiĢaf etdirilməsi 

yönündə tədbirlər görülür. 

Gənclər arasında iĢsizliyin artması ölkənin əmək bazarında müĢahidə оlunan əsas prоblemlərdən 
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biridir. Prоblemi daha da ciddi edən səbəblər sırasında ölkədə əmək qabiliyyətli insanlar arasında 

gənclərin хüsusi çəkisinin yüksək оlmasıdır. Gənclərin Ģəhərə axınının qarĢısını almaq məqsədilə 

sərhədyanı və dağ rayonlarında yeni iĢ yerlərinin yaradılması, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul 

olmaq üçün onlara məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi zəruridir. 

ĠĢsizliyin real miqyasının müəyyənləĢdirilməsində gizli iĢsizlik amili çətinlik yaradır. Gizli 

iĢsizliyin yüksək səviyyəsi məĢğulluq prоbleminin həllinə mənfi təsir göstərir. Uzun illərdir ki, 

ölkədə хarakterik olan gizli  iĢsizlik əmək resurslarından səmərəsiz istifadəni Ģərtləndirməkdədir. 

Gizli iĢsizliyin mahiyyəti оdur ki, müəssisələrdə istehsal həcmindən tam istifadə оluna bilməməsinin 

nəticəsi оlaraq iĢ rejimi qısaldılmıĢ rejimə keçirilir. ĠĢçilərin bir qismi uzunmüddətli ödəniĢsiz 

məzuniyyətlərə göndərilir, digər hissəsinə isə qısa iĢ günü tətbiq оlunur. Nəticədə iĢçilərin adı rəsmi 

оlaraq iĢ yerlərində getsədə оnlar faktiki оlaraq iĢləmirlər, yaхud tam iĢləmirlər. 2006-2015-ci illər 

üzrə Azərbaycan Respublikasının məĢğulluq strategiyasında qadınlar arasında iĢsizlik yüksək 

səviyyəsi ilə səciyyələnir. Sоn illər məĢğulluqda gender bərabərsizliyinin aradan qaldırılması 

gündəlikdə duran məsələlərdəndir. Statistik göstəricilərin araĢdırılması göstərir ki, qadınlar adətən  

aĢağı statuslu və az əmək ödəniĢi оlan iĢlərdə üstünlük təĢkil edirlər. Qadınlar üçün iĢ yerləri 

çatıĢmazlığı bu gün daha çох qadının cəmiyyətdə və ailədəki rоluna müvafiq оlan çevik iĢ yerlərinin 

(natamam iĢ günü, dəyiĢkən iĢ qrafiki) azlığında öz əksini tapır. Həmçinin qanunvericiliyin qadınlar 

üçün qoyduğu məhdudiyyətlər bəzi iĢ yerlərində iĢləməsinə imkan vermir, bu iĢ yerləri daha yüksək 

əmək haqqı ödəniĢləri olan yerlərdir. Bu baxımdan qadınlar ənənəvi olaraq daha az əmək haqqı 

ödəniĢi olan iĢ yerlərində çalıĢırlar (müəllim, həkim). Qadınlara münasibətdə mövcud оlan ayrı-

seçkilik hallarından biri də оnların yaĢı və хarici görkəmləri ilə bağlıdır. Bir sıra hallarda qadınların 

iĢə qəbulu üçün qeyri-qanuni оlaraq yaĢ hədləri müəyyən оlunur (məsələn, 18-25 yaĢ həddində). 

Qadınların məĢğulluğuna kömək məqsədilə qadınlar üçün əlavə iĢ yerləri yaratmaq, çevik məĢğulluq 

formalarının geniĢ tətbiqi və kiçik sahibkarlığın inkiĢafında gender bərabərliyinin təmin edilməsi 

istiqamətində tədbirlər həyata keçirilməlidir. Çevik əmək bazarının yaranması və inkiĢafında 

demoqrafik amillər mühüm rol oynayır. Çünki çevik əmək bazarı ailəli olan qadınlar, yaĢlı insanlar, 

əlillər, gənclər və digər kateqoriyalardan olan  iĢçilərin əmək potensialının reallaĢması üçün geniĢ 

imkanlar yaradır. 

Ölkədə məĢğulluğun təmin оlunması ilə bağlı siyasətin həyata keçirilməsinə ciddi prоblem 

yaradan amil gizli əmək bazarında və ya qeyri-fоrmal sektоrda çalıĢan iĢçilərin sayının yüksək 

həddə оlmasıdır. Bu insanlara əmək qanunvericiliyi tətbiq оlunmur. Bunun üçün əmək və məĢğulluq 

sahəsində milli informasiya sistemi yaradılmalı, əmək bazarında yaranan vəziyyətin monitorinqi 

qurulmalı, qeyri-formal məĢğulluğun qarĢısının alınması üzrə ciddi tədbirlər görülməlidir. Təkrar 

məĢğulluq prоblemləri də ölkə iqtisadiyyatı üçün хarakterikdir. Əmək haqqının aĢağı səviyyəsi 

əmək qabiliyyətli bir çох Ģəхslərin bir neçə iĢdə çalıĢmasına səbəb оlur. Ölkədə iĢ yerlərinin хeyli 

hissəsini mövsümü və ya müvəqqəti iĢ yerləri təĢkil edir. Mövsümü iĢlərdə çalıĢanların əksəriyyəti 

yalnız ilin müəyyən hissəsində məĢğul оlur, digər dövrlərdə isə faktiki оlaraq iĢsiz qalırlar. Belə iĢ 

yerlərinə turizmlə məĢğul оlan kоmpleksləri, bir sıra istirahət mərkəzlərini və s. aid etmək olar. 

Həmçinin ölkə üzrə əmək ehtiyatları qeyri-bərabər bölünmüĢdür. Əmək ehtiyatlarının əsas 

hissəsinin paytaхt Bakıda və AbĢerоn yarmadasında cəmlənməsi həm ölkənin iqtisadi inkiĢafına 

mənfi təsir göstərir, həm də regiоnların inkiĢafına əngəl törədir. 

Son illər ölkəmizdə məĢğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi və iĢsizlik səviyyəsinin azaldılması 

istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Ölkəmizdə yoxsulluq probleminin həlli istiqamətində 

―2008-2015-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkiĢaf 

üzrə Dövlət Proqramı‖ xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Həmçinin əmək bazarının inkiĢaf etdirilməsi, 

yeni iĢ yerlərinin açılmasının sürətləndirilməsi və əhalinin səmərəli məĢğulluğunun təmin edilməsi 

məqsədilə "Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq Strategiyası (2006-2015-ci illər)" mühüm 



549 
 

əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda  məĢğulluq könüllülük prinsipinə əsaslanmıĢdır. ―Azərbaycan 

2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyası əmək münasibətləri və məĢğulluq məsələlərinin həlli 

üçün iĢləyən vətəndaĢların layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək məqsədi ilə minimum əmək haqqı 

məbləğinin minimum yaĢayıĢ standartlarına və Avropa ölkələrində müəyyən edilmiĢ normativə - 

orta aylıq əmək haqqının 60 faizi məbləğinə çatdırılması; əmək Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması üzrə 

Dövlət Proqramı hazırlanması; əlilliyi olan Ģəxslərin bacarıq və qabiliyyətlərinin inkiĢaf etdirilməsi 

istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 

Dünya Ġqtisadi Forumunun hazırladığı Ġnsan Kapitalı Ġndeksinə (2015-ci il) əsasən, yuxarı-orta 

gəlirli 30 ölkə üzrə Azərbaycan insan kapitalına görə 15-ci yerdədir. Bu gəlir qrupuna daxil olan 

ölkələr üzrə ən yaxĢı göstərici isə Macarıstan və Qazaxıstana məxsusdur. Azərbaycanda fərqli yaĢ 

qrupları üzrə ən aĢağı keyfiyyət göstəricisi (təhsil və məĢğulluq) 15–24 yaĢ qrupuna, ən yuxarı 

göstərici isə 55–64 yaĢ qrupuna aiddir. Bu, o deməkdir ki, ölkənin ən ixtisaslı kadr potensialı yaĢlı 

nəsil arasında, ən zəif kadrlar isə gənclər arasındadır. Ġnsan kapitalı hər bir cəmiyyətin və ölkənin 

əsas inkiĢaf meyarlarından biridir. Azərbaycanın müstəqillik qazanması, qərbə doğru inteqrasiya 

etməsi, milli təĢkilatların transmilli təĢkilatlara çevrilməsi nəticəsində insan resurslarının əhəmiyyəti 

artmıĢdır. Müstəqillik əldə etdikdən sonra neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi prosesində 

ölkə kontekstində bir sıra layihələr həyata keçirilmiĢdir. Ölkədə insan kapitalının inkiĢaf 

etdirilməsində U-17 qızlar arası futbol üzrə dünya çempionatı, ilk Avropa Oyunları və Formula 1 

yarıĢlarının keçirilməsi böyük töhfə vermiĢdir. Bu kimi layihələrin ölkədə təĢkil edilməsi, müxtəlif 

ixtisasda olan insanların yarıĢların təĢkil edilməsində iĢtirak etməsi, insanların təcrübə qazanmasına 

və insan kapitalının inkiĢaf etdirilməsinə səbəb olmuĢdur. Həmçinin 2006-cı ildə SOCAR-da 

Azərbaycan Respublikası gənclərinin xaricdə təhsilləri üzrə SOCAR Təqaüd Proqramı gənc neftçi 

mütəxəssislərin yetiĢdirilməsi, kadr potensialının müasirləĢdirilməsi istiqamətində iĢlər aparılması 

məqsədi ilə təsis edilmiĢdir. Yerli gənclərin ölkə üçün zəruri ixtisaslar üzrə ixtisaslaĢması, bu sahədə 

dünyanın qabaqcıl universitetlərində təhsil alması, ölkəyə qayıdaraq həmin sahələr üzrə iĢləməsi və 

bu sahələrin ölkədə inkiĢaf etdirilməsi məqsədilə "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin 

xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı" sərəncamı imzalanmıĢdır. Azərbaycanda insan 

kapitalının inkiĢafı üçün insan resurslarının idarəedilməsi, həmçinin bu sahədə mütəxəssisləri cəlb 

etməklə təĢkilat iĢçilərini inkiĢaf etdirmək lazımdır (4, s. 5). 

Yaponiyanın məĢğulluq modeli dünyanın ən önəmli modellərindən biridir. Yaponiyada iĢçi 

qüvvəsinə tələb və təklifin tənzimlənməsi aĢağıdakı prinsiplərə əsaslanır: 1. Konstitusiya ilə əmək 

hüququ təminatının verilməsi. 2. ĠĢçilərin həddən ziyada istismarının qadağan edilməsi. 3. Əmək 

bazarında ümumi milli siyasətin həyata keçirilməsi. 4. Problemin sosial məĢğulluqla 

əlaqələndirilməsi. Yaponiyada məĢğulluq, sosial müdafiə və əmək bazarı ilə bağlı olan qanunlar 

aĢağıdakılardan ibarətdir: məĢğulluğun təmin edilməsi qanunu; iĢə düzəlmə tədbirləri haqqında 

qanun: iĢsizliyin sığortalanması haqqında qanun; iĢsizliklə fövqəladə mübarizə haqqında qanun; 

əlillərin iĢə düzəlməsi haqqında qanun; qadın və kiĢilərin iĢə düzəlməsində bərabər imkan və Ģəraitin 

yaradılması haqqında qanun; gənclərə kömək haqqında qanun. Bundan baĢqa, hər bir sahə üzrə, 

məsələn, balıqçılıq, tikinti, kömür və s. məĢğulluq, iĢə düzəlmə üzrə xüsusi qanunlar da vardır. 

Azərbaycan Respublikasında son illərdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin əsas 

istiqamətlərindən biri də əmək bazarının inkiĢafı və iĢçi qüvvəsindən səmərəli istifadə edilməsidir. 

Beləliklə, regionların iqtisadi inkiĢafının təmin edilməsi, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, 

qeyri-neft sektorunun inkiĢafı istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. Əhalinin 

məĢğulluğunu təmin etmək məqsədilə yeni iĢ yerləri, müəssisələr və s. yaradılmıĢdır. Azərbaycanda 

planlı Ģəkildə aparılan  urbanizasiya nəticəsində orta təbəqənin maddi rifah halının yaxĢılaĢdırılması, 

alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi və əmək məhsuldarlığının artması yolu ilə iqtisadi inkiĢaf tempi 

yüksək səviyyəyə qaldırıla bilər. Xüsusilə, gənclərin və qadınların iĢlə təminatına daha çox diqqət 
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yetirilməlidir. Əmək bazarında çevik siyasətin həyata keçirilməsini təmin edən institutlar vasitəsilə 

məĢğulluğun artırılmasına nail olmaq olar. Azərbaycanda insan kapitalının təkcə milli iqtisadiyyatın 

deyil, qloballaĢan dünya iqtisadiyyatının da tələblərinə uyğun inkiĢaf etdirilməsi lazımdır. Bu əmək 

miqrasiyasını elə tənzimləməyə Ģərait yaradacaq ki, daha çox dəyər ölkədə qalsın. Güclü, 

yüksəkixtisaslı və innovativ iĢçi qüvvəsi əmək bazarının inkiĢafında mühüm rol oynayır. 

Bacarıqların inkiĢaf etdirilməsi, həmçinin əmək resurslarından səmərəli istifadə nəticəsində 

Azərbaycanda əmək məhsuldarlığı ġərqi Avropa ölkələrinin müvafiq göstəricisinin səviyyəsinə 

çatdırıla bilər. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Ġqtisadiyyat Perspektivi Üzrə Strateji Yol Xəritəsinə əsasən, 

2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxıĢ insan potensialının reallaĢdırılması üçün geniĢ imkanlar 

təmin etməyi nəzərdə tutur. YaxĢı həyat keyfiyyəti üçün ilkin Ģərt rifah, səhiyyə və təhsildir. 2025-ci 

ildən sonrakı dövrdə yoxsulluğun ünvanlı Ģəkildə tam aradan qaldırılması, keyfiyyətli səhiyyə 

xidmətlərinə və təhsilə çıxıĢ imkanlarının geniĢləndirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan 

iqtisadiyyatının əsas hərəkətverici qüvvəsi rəqabətqabiliyyətli iĢçi qüvvəsi olacaqdır. Beləliklə 

dövlət yoxsulluğun aradan qaldırılmasını təmin edəcəkdir. 2025-ci ildən sonrakı dövrdə yoxsulluq 

probleminin həllinə iki yanaĢma olacaqdır: layiqli iĢ yerlərinin sayının artırılması; əməkhaqqı və 

digər gəlirləri ilə ən zəruri ehtiyaclarını ödəyə bilməyən insanlara ünvanlı sosial dəstək. Bu, 

yoxsulluq səviyyəsini azaltmağa kömək edər, hətta regionlar arasında gəlir bərabərsizliyinin 

azalmasına gətirib çıxara bilər (3, s. 52). 

Ġnsan kapitalının inkiĢaf etdirilməsi Azərbaycan əmək bazarının inkiĢafı üçün əsas meyardır. 

Bunun üçün Azərbaycanda intensiv Ģəkildə yüksəkixtisaslı insan kapitalının hazırlanması tələb 

olunur. Ġnsan kapitalı əmək məhsuldarlığının artırılmasında, dayanıqlı iqtisadi artımda və ölkənin 

qlobal bazarlara inteqrasiyasında həlledici rol oynayır. Təhsilin keyfiyyətinin artması insan 

kapitalının inkiĢafında mühüm rol oynayır. Buna nail olmaq üçün ölkədə təhsilin bütün pillələrində 

keyfiyyətin yüksəldilməsi, təlimlər vasitəsilə iĢçilərin bilik və bacarıqlarının inkiĢaf etdirilməsində 

fasiləsizliyin təmin edilməsi, ixtisaslı kadr hazırlığının əmək bazarının tələblərinə uyğunlaĢdırılması, 

mövcud insan kapitalından səmərəli istifadə edilməsi lazımdır. Təhsilin bütün pillələrində 

keyfiyyətin yüksəldilməsi əlavə dəyərin yaradılması, əmək bazarında tələb və təklifin uzlaĢdırılması, 

məĢğulluğun təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasında 

müəyyən peĢə istiqamətləri üzrə ixtisaslaĢmıĢ peĢə təhsili mərkəzləri yaradılmalıdır. Həm 

iĢəgötürənlər, həm də mütəxəssislər üçün müvafiq həvəsləndirici və stimullaĢdırıcı tədbirlər 

müəyyən edilməlidir. ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasında insan kapitalının 

inkiĢafı, bilik və innovasiyalara əsaslanan inkiĢaf prioritet təĢkil edir. Eləcə də ―Təhsil haqqında‖ və 

―Elm haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının qanunları da ölkədə insan kapitalının inkiĢafına 

xidmət edən mühüm dövlət sənədləridir. Ġnsan kapitalının keyfiyyətinin yüksəldilməsi və ondan 

səmərəli istifadə elmin və biliktutumlu istehsal sahələrinin inkiĢafına, əmək məhsuldarlığının və 

rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsinə ciddi təsir edir. Hazırda Azərbaycanda insan kapitalının 

inkiĢaf etdirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkiĢafı, iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi istiqamətində 

islahatlar aparılır. Bu islahatlar təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, infrastrukturun dünya 

bazarlarına inteqrasiyası üçün əhəmiyyətlidir. 

Beləliklə, Azərbaycanda insan kapitalının formalaĢmasında birbaĢa iĢtirak edən ixtisaslı 

mütəxəssislər hazırlanmalıdır. Mütəxəssislər dövlətin və Ģirkətlərin idarə olunmasında, iqtisadi 

artımda və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsində fəal iĢtirak edirlər. Bunu nəzərə alaraq, 

Azərbaycanda iqtisadi və sosial baxımdan daha səmərəli ali təhsil sistemi formalaĢdırılmalıdır. 

Bunun üçün ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, qlobal təhsil məkanına inteqrasiyası, ali təhsilin 

iqtisadiyyatın tələblərinə uyğunlaĢdırılması istiqamətində islahatlar həyata keçirilməlidir. Hazırda 

Azərbaycanda gənclərin ali təhsillə əhatəolunma səviyyəsi aĢağıdır. Bu da ölkənin 
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rəqabətqabiliyyətli və dayanıqlı inkiĢafına maneə törədir. Yüksəkixtisaslı kadr hazırlığının əmək 

bazarının tələbinə və beynəlxalq ixtisas təsnifatına uyğunlaĢdırılması lazımdır. Nəticədə ali təhsil 

sisteminin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə daha keyfiyyətli insan kapitalı və intellektual potensial 

formalaĢacaq, əmək məhsuldarlığı artacaqdır. Həmçinin ĠKT bilikləri insanlara, eləcə də 

iqtisadiyyata yüksək dəyər potensialına malik yeni iĢ yerləri yaratmaq imkanları verir. Bundan 

baĢqa, rəqəmsal savadlılıq Azərbaycanın gələcəyi və insan kapitalının inkiĢaf etdirilməsi üçün əsas 

element hesab olunur. ĠKT bilikləri insan kapitalının formalaĢmasında və istifadəsində həlledici 

amillərdən biridir. ĠKT biliklərinin aĢılanması və internet resurslarından məqsədyönlü istifadə etmək 

üçün maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi zəruridir. Beləliklə, Azərbaycanda təhsilin 

bütün səviyyələrindən məzun olan Ģəxslərin iqtisadiyyatın və cəmiyyətin inkiĢafı üçün zəruri olan 

rəqəmsal bacarıqları əldə etməsinə Ģərait yaradılmalıdır. 

MəĢğulluğun artırılması üçün təhsilin keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Məktəbəqədər 

təhsil insan potensialının inkiĢafına və daha keyfiyyətli insan kapitalının formalaĢmasına, 

uzunmüddətli perspektivdə əhalinin gəlirlərinə, iqtisadi artıma və davamlı inkiĢafa müsbət təsir 

göstərir. Hazırda Azərbaycanda uĢaqların məktəbəqədər təhsillə əhatəolunma səviyyəsi aĢağıdır. 

Ona görə bu istiqamətdə stimullaĢdırıcı tədbirlər həyata keçirilməli, təlim-tərbiyə texnologiyaları 

təkmilləĢdirilməlidir. Ġstedadın erkən yaĢdan aĢkar olunması, inkiĢafı və dəstəklənməsi üzrə sistemin 

yaradılması Azərbaycanın dayanıqlı inkiĢafı üçün vacibdir. Bunun üçün iri Ģirkətlərin məktəbəqədər 

təhsil müəssisələri açmaq təĢəbbüsləri təĢviq edilə bilər. Bu, Ģirkətlərdə əmək məhsuldarlığının 

artırılması və məĢğulluqda gender bərabərliyinin qorunması baxımından əhəmiyyətli ola bilər. 

Müasir dövrdə əhali üçün sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢafı, müasir informasiya texnologiyalarının 

tətbiqi istiqamətində təlimlərin keçirilməsi zəruridir. Əhalinin təhsili beynəlxalq standartlara cavab 

verməli və ―ömürboyu öyrənmək‖ konsepsiyasına riayət etməsi ilə müĢayiət olunmalıdır. 

ĠĢaxtaranların yeni bacarıqlar əldə etməsi üçün peĢə təhsili müəssisələrində ixtisasartırma kurslarının 

təĢkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu, ölkədə iĢsizlik səviyyəsinin azaldılmasına, əmək bazarında 

iĢçi qüvvəsinin peĢəkarlığının yüksəldilməsinə, eləcə də əhalinin özünüinkiĢaf imkanlarının 

artırılmasına Ģərait yaradacaqdır. 

Ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkiĢafı əmək bazarının ixtisaslı kadrlara olan ehtiyaclarını 

artırmıĢdır. ĠĢçi qüvvəsinin kifayət qədər olmasına baxmayaraq iqtisadiyyatın bir çox sahələrində 

müasir tələblərə cavab verən yüksək ixtisaslı kadrların çatıĢmamazlığı hiss olunur. Belə ki, ali təhsil 

insan kapitalının formalaĢmasında və inkiĢafında mühüm mərhələdir. Təhsilin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi üçün tədrisin müasir texnologiyalara uyğunlaĢdırılması, dünya təcrübəsinə əsaslanan 

təhsil proqramlarının hazırlanması və səmərəli tətbiqi, daha keyfiyyətli insan kapitalının 

formalaĢdırılması üçün mövcud resurslardan səmərəli istifadə edilməsi istiqamətində islahatlar 

keçirilməlidir. ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖na  uyğun 

olaraq, ölkədə 12 illik ümumi təhsilə mərhələli keçidin həyata keçirilməsinə baĢlanmıĢdır. 12 illik 

təhsil ümumi təhsilin son iki ilində təmayülləĢməni nəzərdə tutur. TəmayülləĢmə peĢə-ixtisas təhsili 

və ali təhsillə əhatəolunma səviyyəsini yüksəldəcək, əmək bazarına daxil olan gənclərin iĢsizlik 

riskindən qorunmasına kömək edəcək, Azərbaycan təhsil sisteminin Avropa təhsil sisteminə 

inteqrasiyasını sürətləndirəcəkdir (3, s. 88). 

Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlı inkiĢafı istiqamətində qarĢıya qoyulan əsas tələb, insan 

kapitalının inkiĢafına və əmək məhsuldarlığının inkiĢaf etmiĢ ölkələr səviyyəsinə çatdırılmasına nail 

olmaqdır. Bunun üçün qısa və ortamüddətli perspektivdə iqtisadi artımda əməyi stimullaĢdıran 

sahələr yaradılmalı, orta və uzunmüddətli perspektivdə isə biliktutumlu modelə keçid təmin 

edilməlidir. Əmək məhsuldarlığını yüksəltmək üçün insan kapitalına investisiya qoyuluĢu 

stimullaĢdırılmalıdır. Əmək məhsuldarlığının artırılması istiqamətində fəaliyyət planının 

hazırlanması və icrası prosesində beynəlxalq təcrübələrdən istifadə olunması zəruridir. Ġstehsal 
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müəssisələrində insan resursları üzrə bacarıqların inkiĢaf etdirilməsi, iĢçi qüvvəsinin hazırlanması, 

iĢə qəbul və təlim mexanizmini təkmilləĢdirmək üçün müxtəlif təĢviqedici tədbirlər həyata 

keçirilməlidir. Əmək fəaliyyətinin təĢviq edilməsi əmək məhsuldarlığına və istehsal edilən məhsulun 

keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. Əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə üçün sektorlar üzrə 

məhsuldar qüvvələr səmərəli yerləĢdirilməli və iĢçi qüvvəsindən səmərəli istifədə edilməlidir (3, s. 

94). 

Aparılan araĢdırmalara əsasən, sоsial çəhətdən təminatsız insanların (əlilliyi olan Ģəxslər, 

regiоnlarda yaĢayan qadınlar) məĢğulluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə dövlət hesabına 

maliyyələĢdirilən tədris-kurs müəssisələri Ģəbəkələrinin yaradılması zəruridir. Hazırda ölkədə ev 

qulluqçuları, dayələr, Ģəхsi sürücülər və s. iĢçilərin sayı artmaqdadır. Lakin bu kateqоriya iĢçilərə 

əmək qanunvericiliyi Ģamil edilmir. Əmək Məcəlləsində bu kateqоriya iĢçilərin əmək fəaliyyətinin 

хüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Muzdlu əməyə cəlb edilmiĢ bu iĢçilərin sığоrtalanması, 

sağlamlığının mühafizəsi və s. məsələlər qanunvericiliklə tənzimlənməlidir. Daha sonra qadınların 

iĢə qəbulu prosesində ayrı-seçkilik hallarına məruz qalmalarının qarĢısının alınması üçün Əmək 

Məcəlləsində əlavə mexanizmlər nəzərdə tutulmalı və gənclərin məĢğulluğunun təmin olunması 

üçün ilk iĢə baĢlayan gənclərin praktiki vərdiĢlərinin artırılması ilə bağlı dövlət hesabına ödənilən 

staj keçmə və praktikalar təĢkil olunmalıdır. 
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AQRAR  SƏNAYE  SAHƏSĠNDƏ  SAHĠBKARLIQ FƏALĠYYƏTĠNĠN  ƏHƏMĠYYƏTĠ 

Məqalədə göstərilir ki, postneft dövrünün başlanması Azərbaycanın aqrar-sənaye kompleksinin 

inkişafı qarşısına yeni miihüm tələblər qoyur. Bu tələbləri ödəmək üçün birinci növbədə xalqımızın 

aqrar-sənaye kompleksinin ixtisaslaşması və inkişafı sahəsində XIX əsrin və xüsusilə XX əsrin 70-

80-ci illərində nail olduğu müsbət təcrübənin qorunub  saxlanması və müasir dövrün tələblərinə 

uyğun istifadə olunmasının vacibliyi elmi cəhətdən əsaslandırılır. XX əsrin 70-80-ci illərində güclü 

inkişaf etmiş rəqabət qabiliyyətli aqrar-sənaye sahələrinin - pambıqçılıq-pambıq emalı, üzümçülük-

şərabçılıq, baramaçılıq-ipəkçilik, tütün, fındıq istehsalının inkişafı istiqamətində son illərdə həyata 

keçirilməkdə olan tədbirlərin regionların inkişafına güclü təkan verəcəyinə inamı ifadə olunur. 

Açar sözlər:  əmək , istehsal təcrübəsi, aqrar-sənaye kompleksi, baramaçılıq, pambıqçılıq, 

çayçılıq, zəfəran, zeytun, qoz-fındıq, rəqabət qabiliyyətli. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В статье показано, что начало постнефтяного периода ставит новые задачи перед 

развитием аграрно-промышленного комплекса Азербайджана.  Для удовлетворения этих 

требований, прежде всего, научно обоснованна важность сохранения положительного 

опыта, накопленного нашим народом в XIX веке, особенно в 70-х и 80-х годах 20-го века, в 

области специализации и развития АПК, и использование его в соответствии с 

требованиями современности.  В 70-х и 80-х годах ХХ века вера в то, что сильно развитая 

конкурентоспособность аграрной промышленности в последние годы послужит мощным 

стимулом для развития регионов, в направлении хлопководства-переработки хлопка, 

виноградарства и виноделия, шелководства, производства табака и фундука. 

Ключевые слова:  труд, производственный опыт, агропромышленный комплекс, коконо-
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THE VALUE OF TRADE ACTIVITY IN AGRARIAN INDUSTRY 

The article shows that the beginning of the post-oil period poses new  requirements for the de-

velopment of the agro-industrial complex of Azerbaijan.  To meet these requirements, first of all, the 

importance of preserving the positive experience gained by our people in the XIX century, especially 

in the 70s and 80s of the 20th century, in the field of specialization and development of the agro-

industrial complex, and using it in accordance with  requirements of modernity.  In the 70s and 80s 

of the twentieth century, the belief that the highly developed competitiveness of the agrarian industry 

in recent years will serve as a powerful incentive for the development of regions in the direction of 

cotton-growing and cotton processing, viticulture and wine-making, sericulture, tobacco and hazel-

nut production. 

Keywords:  work, industrial experience, agribusiness, sericulture, cotton growing cotton grow-
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GiriĢ 

 

Aqrar-sənaye məhsulları sırasında ölkəyə valyuta gətirə biləcək məhsullar kifayət qədərdir və 

həmin məhsulların istehsal edildiyi sahələrin daha da inkiĢafı müvafiq məhsul bazarlarının tapıl-

masından və həmin bazarlarda Azərbaycan müəssisə və təsərrüfatlarının əlveriĢli mövqelərinin 

təmin edilməsindən asılıdır. Bu məqsədə nail olunması aqrar - sənaye məhsullarının ixracı üzrə zəru-

ri təhlillərin aparılmasını və həmin məhsulların istehsal edildiyi sahələrin potensial imkanlarının 

qiymətləndirilməsini tələb edir. 

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 sahəsidir. 

Bütün dövrlərdə aqrar bölmə iqtisadiyyatın ən mühüm və strateji əhəmiyyətli sahələrindən biri 

olmaqla, ölkə əhalisinin ərzaq, sənayenin isə xammala olan tələbatının ödənilməsində önəmli rola 

malik olmuĢdur. Kənd təsərrüfatının inkiĢaf etdirilməsi müasir Ģəraitdə respublikamızın alternativ 

ixrac sektoruna malik olmasında əhəmiyyətli faktorlardan biri sayılır. 

Ölkənin ümumi daxili məhsulunun 6,4 faizi kənd təsərrüfatının payına düĢür. Ġqtisadi aktiv 3,8 

mln. əhalinin 1,5 mln.- dan çoxu və ya 39 faizə qədəri aqrar sahədə çalıĢır . Ölkə əhalisinin təqribən 

48%‐dən çoxu kənd yerlərində yaĢadığına görə kənd təsərrüfatı sektoru ailə təsərrüfatlarının 

müvafiq iĢ yerləri ilə və gəlirlərlə təmin edilməsində mühüm mənbədir və ölkə iqtisadiyyatında 

aqrar sferanın sosial-iqtisadi əhəmiyyəti xüsusi yer tutur (1, s. 45). 

Milli iqtisadiyyatın mühüm sahəsi olan kənd təsərrüfatı sənayenin xammala olan ehtiyaclarının 

ödənilməsində böyük rol oynayır. Ölkə iqtisadiyyatın bir çox sahələrinin inkiĢafı kənd təsərrüfatının 

inkiĢaf səviyyəsindən asılıdır. Kənd təsərrüfatında istehsal olunan ərzaq məhsulları və onun emal 

sənayesi məhsulları ölkə əhalisinin istehlak Ģeylərinə olan tələbatının təxminən 75%-ni ödəyir. 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 (1, s. 73). 

Kənd təsərrüfatı ilə sənaye sahələri, xüsusilə yüngül və yeyinti sənayesi müəssisələri arasında 

sıx əlaqələr vardır. Respublikada yeyinti sənaye məhsulları istehsalının çox qismi kənd təsərrüfatı 

məhsulları hesabına təmin edilir. Sənaye sahələri də öz növbəsində kənd təsərrüfatına zəruri 

vasitələr, yəni maĢın və avadanlıqlar, yanacaq, gübrə, ehtiyat hissələri və s. verir; məhsul istehsalını 

artırmaq üçün istehsal prosesinin səmərəli olmasını və ahəngdarlığını təmin edir. 

Beləliklə, ərzaq və digər sənaye təmayüllü məhsulların istehsalında qarĢılıqlı vəhdətdə olan 

sənaye sahələri ilə kənd təsərrüfatı və ölkə iqtisadiyyatının digər sahələri arasında əlaqələr yaradılır, 

məhsul istehsalının artırılmasında və onun istehlakçılara çatdırılmasında birgə səy göstərilir. 

Kənd təsərrüfatı praktikada iki böyük qrup sahələrə ayrılır: bitkiçilik və heyvandarlıq. Onların 

hər biri müxtəlif məhsul istehsal edən müstəqil sahələri əhatə edir. Heyvandarlıq: südlük, ətlik-

südlük və ətlik üzrə maldarlıq, donuzçuluq, quĢçuluq və s., bitkiçilik isə taxılçılıq, pambıqçılıq, 

tərəvəzçilik, üzümçülük, tütünçülük və s. kimi sahələri özündə birləĢdirir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalının inkiĢafı onun düzgün ixtisaslaĢdırılması və yerləĢdirilməsindən də 

asılıdır. Bu torpaq fondundan, əmək ehtiyatlarından və istehsal vasitələrindən daha səmərəli istifadə 

olunmasına Ģərait yaradır. Buna ayrı-ayrı məhsul növləri istehsalının təsərrüfatı, rayon və 

regionlarda təmərküzləĢdirilməsi, bunun üçün əlveriĢli təbii iqtisadi Ģərait yaradılması, məhsul 

istehsalının istehlakçılara və əlveriĢli nəqliyyat yollarına yaxın olması nəticəsində nail olunur (2, s. 

67). 
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Kənd təsərrüfatının yerləĢdirilməsi və ixtisaslaĢdırılması ölkəmizin ayrı-ayrı iqtisadi rayonlar 

üzrə həyata keçirilir; bu halda dövlət ehtiyacları və təbii iqtisadi Ģərait nəzərə alınır, bunlara müvafiq 

olaraq ayrı-ayrı təsərrüfatlarda ixtisaslaĢdırılmıĢ istehsal təĢkil edilir. Hazırda respublikamızda təbii 

və iqtisadi xüsusiyyətlərə müvafiq olaraq taxılçılıq, pambıqçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük, 

tütünçülük, çayçılıq, meyvəçilik və digər istiqamətli kənd təsərrüfatı rayonları əmələ gəlmiĢdir. 

 

Ölkənin idxal-ixrac əməliyyatlarında aqrar sahənin inkiĢafının əhəmiyyəti-Azərbaycanın 

zəngin və əlveriĢli torpaq-iqlim Ģəraiti, nisbətən ucuz iĢçi qüvvəsi və ekoloji cəhətdən təmiz məhsul 

istehsal etmək imkanları dünya bazarında yüksək rəqabət qabiliyyətinə malik olub keyfiyyətli ərzaq 

məhsulları istehsalı üçün əlveriĢli Ģərait yaradır. AraĢdırmalar göstərir ki, mütərəqqi texnologiya 

əsasında istehsal edilən əksər bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları beynəlxalq səviyyədə müqayisəli 

üstünlüyə malikdir. Bu, hətta qloballaĢma və subsidiyasız iqtisadiyyat Ģəraitində belə, Azərbaycanda 

idxalın azaldılması və ixracın artırılmasının stimullaĢdırılması istiqamətində geniĢ perspektivlər açır 

(2, s. 69). 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üzrə əlveriĢli təbii iqtisadi Ģəraiti olan ölkə kimi 

Azərbaycan tütün, alma, qoz-fındıq, çay, tərəvəz, yağlı toxumlar, xam pambıq, əczaçılıq bitkilərinin 

yetiĢdirilməsi sahəsində rəqabət üstünlüyünə malikdir. TəmizlənmiĢ tütün və qoz-fındıq kənd 

təsərrüfatı mallarının içərisində daha yüksək rəqabət üstünlüyünə malikdir. Ġpək qurdunun baraması, 

heyvan dərisi (emal olunmamıĢ) rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı malları siyahısına əlavə edilə 

bilər. 

Azərbaycan dünya bazarına bir sıra emal olunmuĢ kənd təsərrüfatı məhsulları ilə də çıxa bilər. 

Belə ki, meyvə Ģirəsi, siqaret, emal edilmiĢ tütün, emal olunmuĢ heyvan dərisi, pambıq tiftiyi, 

təmizlənmiĢ və daranmıĢ pambıq, pambıq yağı, saflor yağı kimi ölkədə istehsal edilən emal 

məhsulları dünya bazarında kifayət qədər rəqabətə davamlı məhsullardır. Azərbaycanda istehsal 

edilən pambıq, tütün, çay, bir sıra meyvə-tərəvəz məhsulları və onların emalı məhsulları, eləcə də 

bəzi heyvandarlıq məhsulları – yun, barama, gön-dəri xammalı və digər məhsullar hal-hazırda da 

beynəlxalq rəqabət qabiliyyətliliyinə malik olan məhsullardır. 

 

Aqrar sferada sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi mahiyyəti və inkiĢafının zəruriliyi-Bazar 

münasibətlərinin formalaĢdığı və səmərəli fəaliyyət göstərdiyi müasir dövrdə ölkənin sosial-iqtisadi 

inkiĢafının sürətləndirilməsi həlledici səviyyədə aqrar sferanın intensiv yüksəliĢindən asılıdır. Ona 

görə də Azərbaycan Respublikasında aqrar sferanın inkiĢafına nail olunur. Aqrar islahatların 

sürətlənməsi aqrar sferada xüsusi mülkiyyətin formalaĢmasına və aqrar sahibkarlığın inkiĢafına 

Ģərait yaratmıĢdır. Ölkəmizdə regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına dair Dövlət Proqramlarının 

həyata keçirilməsi, aqrar sferanın stimullaĢdırılmasına dair tədbirlərin tətbiqi, infrastrukturun 

təkmilləĢdirilməsi, aqrar bazarın formalaĢması aqrar sferada sahibkarlıq fəaliyyətinin 

sürətləndirilməsinə real Ģərait yaratmıĢ, əlveriĢli imkanlar açmıĢ, bu sahəyə marağın yüksəlməsini 

təmin etmiĢdir. 

Aqrar sahibkarlıq fəaliyyəti – sahibkar azadlığına və qarĢılıqlı təsərrüfat əlaqələri azaldığına 

malikdir. Bu azadlıqlar aqrar sahibkarları istehsal resurslarına, yəni torpaq, əsas fond, iĢçi qüvvəsi 

və maliyyə vəsaitinə malik olmaq və bu əsasda tələb olunan miqdarda məhsul istehsal (xidmət) 

etmək, gəlir almaq və əhalinin həyat Ģəraitini yaxĢılaĢdırmaq vəzifələri yerinə yetirməyə imkan verir 

(2, s. 88). 

Aqrar sahibkarlıq fəaliyyəti istehsal, satıĢ və bütün növ xidmət növlərini əhatə edən tam sərbəst 

fəaliyyətdir. Bu fəaliyyət qanunvericiliklə tam qorunur, onun inkiĢafına Ģərait yaradılır, 

geniĢlənməsinə əngəl törədən maneələrə yol verilmir. 

Azərbaycan Respublikasında aqrar sahibkarlığın istehsal növü daha çox inkiĢaf etmiĢ, hazırda 
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kəndli (fermer) təsərrüfatları, istehsal kooperativləri, fərdi təsərrüfatlar, Ģəxsi təsərrüfatlar və s. geniĢ 

və müstəqil inkiĢafa malikdir, istehsalın bütün sahələri üzrə fəaliyyət göstərirlər. 

Aqrar sahibkarlıq formalarında istehsalın strukturu, istiqaməti, istehsalın və əməyin təĢkili, 

iqtisadi və istehsal əlaqə və mənafelər, iqtisadi münasibətlər və s. tam sərbəst müvafiq qanunlara 

əsasən müəyyən edilir. 

Azərbaycanda siyasi və makroiqtisadi səviyyədə sabitliyə nail olunması, aqrar islahatlara dair 

müasir dövrün tələblərinə uyğun qanunların qəbul edilməsi və onlara riayət olunması aqrar 

sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə Ģərait yaratmıĢdır. 

Ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafına dair bir çox qanunların, ölkə baĢçısının fərman və 

sərəncamlarının verilməsi, xarici və ölkə iĢ adamları ilə görüĢlərin keçirilməsi, aqrar sahibkarlığa 

maliyyə dəstəyinin təmin olunması, onların fəaliyyətinin qorunması aqrar sahibkarlığın inkiĢafına 

səbəb olmuĢ, bu sahəyə maraq güclənmiĢdir. Hazırda Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı 

məhsulları əsasən sahibkarlar tərəfindən istehsal olunur (3, s. 218). 

Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi-sosial inkiĢafının yenidən qurulması ilə 

əlaqədar qarĢıda duran vəzifələr aqrar sferada fəaliyyət göstərməsi sahibkarlığın inkiĢafını, ölkənin 

iqtisadiyyatında onun rolu və əhəmiyyətinin yüksəldilməsini tələb edir. Bu da regionlarda aqrar 

sahibkarlığa diqqətin artmasını, onların fəaliyyətinin gücləndirilməsini, himayəsinin artırılmasını 

baĢlıca vəzifəyə çevirir. 

Aqrar sferada sahibkarlığın yaradılması və inkiĢaf etdirilməsi müasir dövrün tələblərindən irəli 

gələn obyektiv və qanunauyğun bir zərurətdir, dövlət və ictimai mülkiyyətə əsaslanan təsərrüfatların 

islahatı və xüsusi təsərrüfatların inkiĢafı ilə bilavasitə əlaqədardır. Bazar münasibəti ilə sahibkarlıq 

arasında qarĢılıqlı əlaqə və asılılıq mövcuddur. Belə ki, tələb və təklif, sərbəst təchizat, azad ticarət, 

sağlam rəqabət yalnız bazar münasibətləri Ģəraitində mövcuddur. 

Müasir dövrdə aqrar sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olanların hamısı dövlətin qanunları ilə 

eyni səviyyədə müdafiə olunur. Lakin, bazarın sərt qanunları mövcuddur, onlar həmiĢə sahibkarlıq 

fəaliyyətinin səmərəliliyin təmin etmir. Bazarın tələb-təklif qanunları ilə tənzimlənən iqtisadiyyatda 

çoxlu sayda bazar subyektləri kortəbii fəaliyyətə göstərir  (4, s. 94). 

Bazarda əmtəələrin tələbatından artıq, yaxud əksinə olması istehsal prosesində deyil mübadilə 

mərhələsində məlum olur. Çünki, hər bir sahibkar istədiyi miqdarda, keyfiyyətdə, məhsuldarlıqda, 

qiymətdə istehsal resursu alır, onlardan istədiyi qaydada istifadəni təmin edir, öz məhsullarını 

istədiyi qaydada, qiymətdə, yerdə və s. reallaĢdırılır. 

Sahibkarların hüquqları dövlətin müvafiq qanunları vasitəsi ilə tam qorunur. Belə halda yalnız o 

sahibkar rəqabətə tab gətirə bilir ki, onun bazara çıxardığı məhsulların əmək və vəsait sərfinin cəmi 

həmin məhsulun bazarda formalaĢan qiymətdən aĢağı olsun. 

Beləliklə, aqrar sferada sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi aqrar sferanın 

ümumi inkiĢafına səbəb olur, aqrar sferaya maraq artır, kənd yerlərində məĢğulluq yüksəlir, sosial 

infrastrukturuna inkiĢaf edir  (4, s. 117). 

Aqrar sferada sahibkarlığın inkiĢafı cəmiyyət üçün, ölkə miqyasında da olduqca vacibdir, böyük 

siyasi və iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Aqrar sahibkarlıq ölkənin iqtisadi inkiĢaf ilə yanaĢı əhalinin 

həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, iĢsizliyin azaldılması, məĢğulluğun artırılması, ərzaq 

təhlükəsizliyi kimi siyasi əhəmiyyətli problemlərin həllində də əvəzsiz əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd edildiyi kimi aqrar sahibkarlıq dedikdə əsasən yaxın qohumluq əlaqəsinə görə ailə 

üzvlərinin yaratdıqları istehsal və xidmət sahəsi baĢa düĢülür. Müasir dövrdə aqrar sahibkarlıq 

xüsusi mülkiyyətə əsaslanan ən sərfəli təsərrüfat forması olub, istehsalın son nəticəsi ilə onun bütün 

üzvlərinin maddi marağı təmin olunur (4, s. 144). 

Sahibkarlığın inkiĢafı Ģəraitində insanların daxili potensialı aĢkara çıxır, onlar istehsalın 

artırılmasına, gəlirlərin çoxaldılmasına, xərclərin azaldılmasına, istehsal-iqtisadi əlaqə və 
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mənafelərin düzgün tənzimlənməsinə, səmərəli idarə edilməsinə nail olurlar. Sahibkarlıq Ģəraitində 

insanlar torpağın, əmlakın, maliyyə vəsaitinin əsl sahibinə çevrilir, özünə məxsus olan torpağın və 

əmlakın qədrini bilir, onları qoruyur, salamat saxlayır, səmərəli istifadə edir. Bunlar nəticə etibarı ilə 

yüksək göstəricilər əldə edilməsinə, gəlirlərin çoxalmasına, sosial-iqtisadi Ģəraitin yaxĢılaĢmasına 

səbəb olur, iqtisadi səmərəlilik yüksəlir. 

Aqrar sferada sahibkarlıq fəaliyyətinin əsasında dövlətin qanunları durur. Onlar qanunçuluğun 

tələblərinə uyğun sərbəst, azad və müstəqil hərəkət edirlər. Sərbəstlik Ģəraitində isə insanlar öz 

bacarıqlarını aĢkara çıxarır və ondan daha da səmərəli istifadə edir. Sahibkarlıqla məĢğul olmaq 

insandan xüsusi qabiliyyət və istedad tələb edir. Ona görə də, cəmiyyətin bütün üzvləri sahibkar 

olmaq imkanına malik olsalar da, onların yalnız bir qismi bu imkanı həyata keçirə bilir (5, s. 49). 

Məlum olduğu kimi sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsi aqrar sferada bazar iqtisadiyyatının 

hərəkətverici qüvvəsidir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin bütövlükdə müvəffəqiyyəti mövcud olan istehsal-

iqtisadi əlaqələrinin düzgün təĢkili və idarə edilməsindən asılıdır. Aqrar sferada sahibkarlar və 

menecerlər bu  münasibətləri səmərəli həyata keçirdiyi halda yüksək istehsaliqtisadi nəticələrə nail 

olunur. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin müvəffəqiyyəti təsərrüfatın idarə edilməsinə dair qəbul edilmiĢ 

qərarların düzgün və real olmasından asılıdır. Sahibkarlığın inkiĢafı Ģəraitində təsərrüfat üçün həyati 

əhəmiyyət kəsb edən qərarları sahibkarın özü, nisbətən aĢağı səviyyəli qərarları isə menecerlər qəbul 

etməlidir. Eyni zamanda sahibkar menecerin fəaliyyətinə daima nəzarət etməlidir. Yalnız bu yolla 

sahibkarlığın – idarəedilmənin səmərəliliyini yüksəltmək mümkündür (6, s. 76). 
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Azərbaycan Respublikası artıq iyirmi beĢ ildən artıq bir müddətdə beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlər sistemində özünəməxsus yer tutmuĢdur. Respublikanın müstəqillik qazanması ona 

iqtisadi potensialından və təbii sərvətlərindən sərbəst bir Ģəkildə istifadə edə bilmək imkanını 

vermiĢdir. Hələ Sovet Ġttifaqının tərkibində olduğu illər ərzində Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadiyyatı respublika səviyyəsində deyil ittifaq dövlətinin tərkib hissəsi olması səbəbi ilə 

mərkəzdən nizamlanırdı. Azərbaycana Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi dövrdə 

milli iqtisadi potensialın gücləndirilməsi, eləcə də yerli idarəçiliyin təkmilləĢdirilməsi istiqamətində 

kardinal dəyiĢikliklər edildi. Azərbaycan iqtisadiyyatında ümummilli liderin konseptual 

yanaĢmasının real təzahürü olaraq müxtəlif yeni sənaye müəssisələri yarandı, istehsalın keyfiyyəti 

yüksəldi. Azərbaycan Respublikasının kadr potensialının gücləndirilməsi istiqamətində böyük iĢlər 

görüldü. Ġqtisadiyyatın strukturunda və mahiyyətində baĢ verən dəyiĢikliklər ona gətirib çıxardı ki, 

Azərbaycan ixrac imkanlarına malik olan məhsulların istehsalına baĢladı. 

ĠnkiĢaf yalnız sənayeni əhatə etmirdi. Respublika iqtisadiyyatının mühüm sahələrindən olan 

kənd təsərrüfatı sahəsində də irəliləyiĢlər əldə edildi. Ekstensiv təsərrüfat formalarının əvəzinə 

intensiv metodlara üstünlük verilməyə baĢlandı. Bütün bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatının 

imkanlarının diversifikasiya edilməsi istiqamətində aparılan mühüm iĢlərin nəticəsi idi. Daha 

doğrusu indiyə qədər bu sahədə görülməyən tədbirlər paketinin reallaĢması idi. Təəssüf ki, 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin iqtisadi inkiĢafla bağlı olan bu strateji yanaĢması sovet ittifaqının 

son dövrlərinə qədər digər ölkə rəhbərləri tərəfindən davam etdirilmədi. SSRĠ-nin dağılması 

ərəfəsində isə Azərbaycan iqtisadiyyatında mənfi meyllər gücləndi. Digər tərəfdən ölkədə yaranan 

sistemsizlik və qeyri-sağlam mühit ölkə iqtisadiyyatını daha da zəiflədirdi. 

1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandı. Azərbaycan Respublikası 

Ermənistan tərəfindən cəlb edilmiĢ müharibə, dağılmıĢ vəziyyətdə olan infrastruktur ilə öz 

iqtisadiyyatını qurmağa məhkum edildi. Ölkəyə xarici investisiyaların cəlb edilməsi məsələsi də 

acınacaqlı vəziyyətdə idi. Ġlk növbədə ona görə ki, respublika qanunvericiliyi müasir Ģəraitdə xarici 

investisiyaların ölkəyə cəlb edilməsinin bazar iqtisadiyyatına uyğun formatına malik deyildi. Digər 

tərəfdən maliyyə sektoru investisiyaların cəlb edilməsi nəticəsində yaranan liberal maliyyə 

dövriyyəsini həyata keçirəcək halda deyildi. Uzun illər ərazində iqtisadi sistem olaraq inzibati idarə 

formasiyası formalaĢmıĢdı. Bu isə yeni münasibətlərin tələblərinə cavab vermirdi. 

Respublikada müstəqilliyin ilk illərində investisiya mühiti xarici investorlar üçün cəlbedici 

deyildi. Dağlıq Qarabağ müharibəsinin getdiyi dövrdə xarici Ģirkətlər üçün zəmanət amilinin 

olmadığı bir Ģəraitdə ölkə iqtisadiyyatına hər hansı təməlli investisiyaların yatırılmasından söhbət 

gedə bilməzdi. Azərbaycanda möhkəm bir hakimiyyətin olmaması, Ermənistanın təcavüzünün 

davam etməsi xarici investisiyaların cəlbinin qarĢısını alırdı. Ġnvestisiyaların məhdudluğu real 

sektoru da inkiĢafdan saxlayırdı. Respublikada sabitlik investorlar üçün önəmli məsələlərdən biri idi. 

1994-cü ildə Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün qlobal əhəmiyyətli 

layihə həyata keçirildi. «Əsrin müqaviləsi» imzalandı və xarici investisiyalar ölkəyə daxil oldu. 

Ġnvestisiyaların bu Ģəkildə ölkəyə gəlməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının neft sektoru ilə bərabər digər 

sahələrini də hərəkətləndirdi. Çünki ölkəyə böyük miqdarda pul kütləsi daxil oldu. Pul kütləsi 

kapital və investisiyalar Ģəklində təzahür etdi. Respublika iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb 

edilməsi üçün münbit Ģərait 2003-2013-cü illər arasındakı onillik ərzində də gücləndi. Bu isə 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ġlham Əliyevin iqtisadi siyasəti ilə bağlı idi. 10 il ərzində 

(2003-2013) Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 3,4 dəfə, qeyri-neft sektoru isə 2,7 dəfə artmıĢdır. 

Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 30 dəfə artaraq 50 milyard dollara yaxınlaĢmıĢdır. Həyata 

keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində əhalinin rifah halı əhəmiyyətli dərəcədə yaxĢılaĢmıĢ, 
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gəlirləri 6,1 dəfə artmıĢ, 1,2 milyon iĢ yeri açılmıĢdır. Bu dövrdə yoxsulluğun səviyyəsi 6 faizə, 

iĢsizliyin səviyyəsi isə 5,2 faizə qədər azalmıĢdır. Bu illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 132 

milyard dollar investisiya qoyulmuĢ, xarici ticarət dövriyyəsi 6,4 dəfə, qeyri-neft ixracı 4,5 dəfə 

artmıĢdır. Hazırda ümumi daxili məhsulda özəl bölmənin payı 83, məĢğulluqda isə 73,9 faizdir. Bu 

müddətdə 19,4 min sahibkarlıq subyektinə 1,2 milyard manat məbləğində güzəĢtli dövlət kreditləri 

verilmiĢdir. Bu kreditlər 113 min yeni iĢ yerinin açılmasına imkan yaratmıĢdır. 2003-2013-cü illərdə 

dövlət büdcəsinin gəlirləri 14,2 dəfə, vergi daxilolmaları 7,3 dəfə, dövlət büdcəsinin xərcləri 13,9 

dəfə, əhalinin əmanətləri 24 dəfə, bank aktivləri isə 18 dəfə artmıĢdır [6, s.1,2]. 

Qeyri-neft sektorunun inkiĢafı və eləcə də regionların sosial iqtisadi inkiĢafı ilə bağlı olan 

iqtisadi siyasi fəaliyyətlər xarici investisiyaların ölkəyə cəlb olunmasında xüsusi rol oynamıĢdır. 

2003-2011-ci illər arasında 8 ildə qeydə alınan sürətli iqtisadi inkiĢafda neft sektorunun rolu aparıcı 

olsa da son illər qeyri-neft sektoru ümumi iqtisadi artımda önə çıxmaqdadır. Rəsmi statistika və 

makroiqtisadi göstəricilərə əsasən son 8 ildə ölkədə qeyri-neft sektorunda artım 2.2 dəfədən çox 

olub. Neft gəlirlərinin iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsinə hesablanmıĢ xərclənmə strategiyası özünü 

doğruldub. 

2014-cü ildə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru 7 faiz artmıĢ, onun ÜDM-də xüsusi çəkisi əvvəlki 

ildəki 56,6 faizdən 60 faizədək yüksəlmiĢdir [9, 109]. 2014-cü ildə ölkə sənayesinin qeyri-neft 

bölməsində 6,9 faizlik artım qeydə alınmıĢdır. Regionlarda mövcud olan əmək ehtiyatlarından, təbii 

və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etmək, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkiĢafını 

sürətləndirmək və aqrar sektorda islahatları dərinləĢdirmək, əhalinin məĢğulluğunu artırmaq, 

yoxsulluğun səviyyəsini azaltmaq, infrastrukturu yeniləĢdirmək, əlveriĢli investisiya Ģəraiti, müasir 

tipli müəssisələr, yeni iĢ yerləri yaratmaq istiqamətində sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi 

məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə 

«Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci 

illər)» təsdiq edilmiĢdir. Regionların inkiĢafına dair birinci Dövlət Proqramının uğurla həyata 

keçirilməsinin ardınca 2009-cu il aprelin 14-də ikinci növbəti proqram – «Azərbaycan Respublikası 

regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı» təsdiqləndi. Həmin 

proqramda qarĢıya qoyulan vəzifələr də uğurla yerinə yetirildikdən sonra regional inkiĢaf 

proqramının 2014-2018-ci illəri əhatə edən üçüncü dövlət proqramı qəbul edildi ki, bu da milli 

iqtisadiyyatın diversifikasiyası istiqamətində baĢlıca vəzifələri müəyyənləĢdirdi. Regionların 

inkiĢafının statistikası da ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafının göstəricilərini ortaya qoydu. 

Təbii ki, bütün bunlar iqtisadiyyatın inkiĢafında öz xüsusiyyətləri ilə seçilən Azərbaycan Milli 

Ġqtisadi Modelinin nəticələri idi. Dövlətin iqtisadi siyasətinin inkiĢafın davamlılığı, dayanıqlılığı və 

tarazlığına hədəflənməsi milli inkiĢaf modelinin ən mühüm xüsusiyyəti hesab edilməlidir. Bu 

iqtisadi siyasətdə uzunmüddətli məqsədlərə üstünlük verilməsi önəmlidir. Bu məqam ölkə 

miqyasında infrastrukturun əsaslı modernləĢdirilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkiĢafının ciddi 

dəstəklənməsi, məcburi köçkünlərin, Ģəhid və əlil ailələrinin həyat Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması və s. 

üçün ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsində bariz Ģəkildə ifadə olunur. 

Müasir iqtisadi modellərin təhlili göstərir ki, Azərbaycanda ümumdünya prosesləri ilə uzlaĢan, 

xarici ölkələrin təcrübəsini nəzərə alaraq onları yerli Ģəraitlə uyğunlaĢdıran inkiĢaf strategiyası 

formalaĢmıĢdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük uzaqgörənliklə müəyyənləĢdirdiyi bu 

strategiya alman modelinə - sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatına daha çox yaxındır. Azərbaycan 

milli iqtisadi inkiĢaf modelinin səciyyəvi cəhətlərini xüsusi qeyd etmək olar: Birincisi, həqiqətən 

Azərbaycanda müxtəlif mülkiyyət və təsərrüfat formalarına əsaslanan qarıĢıq iqtisadiyyatın 

formalaĢması prosesi gedir və dövlət mülkiyyətinin formalarının səmərəli fəaliyyəti üçün bərabər 

təsərrüfatçılıq mühiti yaradılmıĢdır. Ġkincisi, «standart» bazar iqtisadiyyatı ölkələri ilə müqayisədə 

Azərbaycanda bu gün iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi prosesinin çox güclü olması, 
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ilk növbədə, keçid mərhələsinin ilk illərində iqtisadiyyatın böhran vəziyyətindən çıxarılması, iqtisadi 

artımın təmin edilməsi, iqtisadiyyatda struktur dəyiĢikliklərinin həyata keçirilməsi həm daxili, həm 

də xarici bazarda rəqabət qabiliyyətli olması üçün əlveriĢli Ģərait yaratmıĢdır. Üçüncüsü 

tənzimlənmə nəinki makroiqtisadi səviyyədə, həm də mikroiqtisadi səviyyədə həyata keçirilmiĢdir. 

Dördüncüsü, Azərbaycan milli iqtisadi inkiĢaf modelinə iqtisadiyyatın yüksək dərəcədə 

sosialyönümlüyü, xalqımızın mentaliteti, tarixən ictimai ənənələrin güclü olması, bir çox sosial 

problemlərin dövlət tərəfindən həll edilməsi xasdır. Azərbaycan milli iqtisadi inkiĢaf modeli 

sosialyönümlü mahiyyət daĢıyır. Ġqtisadi siyasətin sosialyönümlü səciyyə daĢıması insan amilinə 

xidmət bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkiĢaf etmiĢ qabaqcıl dünya dövlətlərinin təcrübəsinə əsaslanır. 

Eyni zamanda iqtisadiyyatın innovativ inkiĢafı, modernləĢmə strategiyasının həyata keçirilməsi də 

Azərbaycan milli iqtisadi inkiĢaf modelində prioritet məsələlərdəndir. Məhz bütün bunlara əsasən 

deyə bilərik ki, sosial yönümlü iqtisadi sistemin yaradılması, milli iqtisadiyyatın inkiĢafına təsir 

edən spesifik amillərin öyrənilməsi və s. aktual məsələlər olduğundan Azərbaycan milli iqtisadi 

inkiĢaf modeli üzrə tədqiqatın predmetini təĢkil edir. Ġqtisadi sistem, insan kapitalı, iqtisadiyyatın 

ayrı-ayrı sahələri və s. isə milli iqtisadi inkiĢaf modeli üzrə tədqiqatın obyektinə aid edilir. 

Uğurlarla yanaĢı respublika iqtisadiyyatına xarici kapital qoyuluĢları istiqamətində həllini 

gözləyən məsələlər də az deyildir. Ġnvestisiya sferası təsərrüfat mexanizminin təkmilləĢdirilməsi 

prosesində mühüm rol oynadığından investisiya siyasətinin formalaĢmasına daim diqqət 

artırılmalıdır. Azərbaycanın iqtisadiyyatına xarici investisiyaların axını ölkənin ixracat potensialının 

geniĢləndirilməsinə, istehsalın inkiĢafına, əmək ehtiyatlarından tam və səmərəli istifadə edilməsinə, 

sahibkarlıq sahəsində müasir bazar münasibətlərinin mənimsənilməsinə, yeni texnologiyanın ölkəyə 

gətirilməsinə və bütövlükdə ölkənin iqtisadi infrastrukturunun yenidən qurulmasına təsir göstərir. 

Məhz bu baxımından Azərbaycan milli iqtisadiyyatının formalaĢması və inkiĢafında xarici 

kapitalın rolunun öyrənilməsi olduqca aktual bir məsələdir. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatına 

qoyulan xarici kapitalın artması müxtəlif istiqamətlər üzrə investisiyaların hərəkət dinamikasını 

yüksəldə bilər. 

Müasir dövrdə baĢ verən bir çox iqtisadi hadisələr təkcə real iqtisadi sektorda baĢ verən 

münasibətlərlə deyil, həm də bu sektorun maliyyə imkanlarının yaxĢılaĢdırılmasına, onun texnoloji 

cəhətdən yeni avadanlıqlarla təchiz olunmasına, burada çalıĢa biləcək yüksək ixtisaslı kadrların 

hazırlanmasına yönəldilmiĢ yatırımlarla bilavasitə bağlıdır. Müasir iqtisadi proseslərin anlaĢılması 

və eləcə də iqtisadiyyatın dayandığı təməl əsaslarını öyrənmək üçün, kapital anlayıĢını və ondan 

qaynaqlanan fəaliyyətləri tədqiq etmək lazımdır. Bir sıra hallarda, investisiya və kapital 

anlayıĢlarının izah edilməsində müəyyən qarıĢıqlıqlara rast gəlinir. Ġqtisadiyyat elmində xüsusi ilə 

önəm kəsb edən məsələlərdən biri də anlayıĢların doğru bir Ģəkildə formalaĢması və anlaĢılmasıdır. 

Hər bir proses onunla bağlı olan anlayıĢlar vasitəsi ilə baĢa düĢülür, onda olan problemlər aĢkar 

edilir və aĢkarlanan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində elmi tədqiqat fəaliyyəti həyata 

keçirilir. Ġstənilən bir ölkənin iqtisadiyyatının və ya ümumiyyətlə götürdükdə müasir dünya 

iqtisadiyyatının struktur baxımından yenidən qurulması, texniki tərəqqinin təmin olunması, 

məĢğulluq və gəlirlərin səviyyəsinin artırılması və s. kimi məsələlərin həll edilməsi yollarından biri 

də investisiya qoyuluĢlarının təmin edilməsi prosesidir. Ona görə də investisiya proseslərinin nəzəri 

və eləcə də təcrübi öyrənilməsinin təĢkili, iqtisadi prosesdə səbəb və nəticə əlaqələrinin gözlənilərək 

öyrənilməsi olduqca vacibdir. Bütün kateqoriyalar kimi iqtisadi proseslərin də əsas təməl fəaliyyət 

spektri, səbəb-nəticə əlaqələri üzərində qurulur. Bu təməl əsas üzərində qurulmuĢ proses, öz 

mahiyyətinə uyğun olaraq iqtisadi qanunlar və qanunauyğunluqlar ilə xarakterizə edilir. 

Ġnvestisiya kapital yığımına gətirib çıxarır ki, bu da ölkənin istehsal imkanlarının artması 

hesabına məhsul və xidmətlərin buraxılıĢı potensialını artırır. Ölkə xaricində və ölkə daxilində 

mənfəət əldə etmək üçün maddi istehsal sferasına – sənaye, kənd təsərrüfatı və tikinti sahələrinə, 
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həmçinin qeyri-maddi istehsal sahələrinə xidmət edən sferalara – infrastrukturlara (nəqliyyat rabitə, 

tədarük və satıĢ, bank-kredit, sığorta və s. sahələr) tətbiq edilən uzunmüddətli kapital-maliyyə 

qoyuluĢları kimi qəbul olunur [7, s.2]. Ġstənilən ölkənin iqtisadi qüdrəti onun təqdim etdiyi məhsul 

və xidmətlərin kəmiyyət və keyfiyyətinə bağlıdır. Ġnvestisiya qoyuluĢlarının kəmiyyət və 

keyfiyyətinin qarĢılıqlı və tarazlı inkiĢafını müəyyən etmək lazımdır. Əks halda lazım olan iqtisadi 

səmərə əldə edilə bilinmir. Keyfiyyətli və lakin kəmiyyət baxımından az olan məhsul və xidmətlər 

ölkəyə az gəlir gətirdiyi kimi, kəmiyyəti çox amma keyfiyyəti qənaətbəxĢ olmayan xidmətlər və 

məhsullar da ölkəyə az gəlir gətirəcəkdir. Eləcə də, makroiqtisadi baxımdan investisiya ölkədə 

çəkilən xərclərin əhəmiyyətli və dəyiĢən hissəsidir. Onun azalması və ya artması məcmu tələbə ciddi 

təsir etməklə, ölkədə məhsul və xidmətlər buraxılıĢının həcmini və məĢğulluğun səviyyəsini 

müəyyən edir. Burada məĢğulluğun qeyd edilməsi də təsadüfi deyildir. Ġnvestisiya prosesləri birbaĢa 

məĢğulluğa, əhalinin real gəlirlərinə və ölkə əhalisinin rifah səviyyəsinə təsir edir. Cəmiyyətin rifah 

səviyyəsinin yüksək olması isə, hər bir dövlətin maraq dairəsindədir. Ġnvestisiya proseslərinin 

pozitiv axarı, dövlətlərin özlərini bir sıra sosial xərclərdən azad edir və iqtisadi potensialının 

gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətlərini təmərküzləĢdirə bilir. Kapital – istehsal amillərindən 

biri, fiziki kapitala (binalar, qurğular, ofislər, maĢınlar, alətlər və s.) və insan kapitalına (ümumtəhsil 

və peĢə hazırlığı) investisiyalar qoyuluĢu ilə həyata keçirilən fəaliyyətdir [8, s.601-602]. Bütün 

bunların nəticəsi olaraq müasir investisiya-innovasiya siyasəti ölkədə əlveriĢli iqtisadi inkiĢaf 

mühitinin yaranmasına, həm milli, həm də xüsusi kapitalın cəlb edilməsinin stimullaĢdırılmasına, 

perspektiv layihələrin birgə (özəl və dövlət) maliyyələĢdirilməsinin yeni formalarının axtarılıb 

tapılmasına yönəldilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkiĢafının öyrənilməsində önəmli istiqamətlərdən biri də, 

ölkə iqtisadiyyatına kapital qoyuluĢlarının tədqiq edilməsidir. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi 

prosesləri tənzimləyən qanunvericilik bazası, kapital qoyuluĢları məsələlərini də ehtiva etməkdədir. 

Ġnvestisiya ilə müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə oxĢar cəhətlərə malik olan kapital qoyuluĢu xüsusi bir 

istiqamət kimi fərqləndirilir. Belə ki, «Ġnvestisiya fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının 

qanuna əsasən, əsas fondların yaradılmasına və təkrar istehsalına, habelə maddi istehsalın digər 

formada inkiĢafına investisiya, kapital qoyuluĢları formasında həyata keçirilir. Azərbaycan 

Respublikasında iqtisadi fəaliyyətin konseptual əsasları onun iqtisadi müstəqilliyinin qorunması və 

beynəlxalq iqtisadi sistemə düzgün inteqrasiyasıdır. Azərbaycan Respublikası müstəqil surətdə öz 

əhalisinin mənafeyinə uyğun gələn, beynəlxalq hüquqla və ümumbəĢəri dəyərlərlə uzlaĢan iqtisadi 

və sosial siyasət həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyi ondan ibarətdir ki, 

müstəqil surətdə xalq təsərrüfatının strukturu, onun inkiĢafının üstün istiqamətləri müəyyənləĢdirilir, 

maliyyə-büdcə, pul-kredit, qiymət, investisiya siyasəti, elmi-texniki və xarici iqtisadi siyasət həyata 

keçirilir, əhali üçün sosial təminatlar yaradılır. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyində 

məqsəd, hər bir vətəndaĢın layiqli həyat Ģəraitini, Ģəxsiyyətin mənəvi tələbatının ödənilməsini və 

özünüifadəsini təmin etmək, yaradıcı və məhsuldar əməyə ruhlandıran sabit mexanizmlər 

yaradılması yolu ilə, Azərbaycan xalqının milli sərvətini qoruyub saxlamaq və artırmaqdır. 

Azərbaycan Respublikası, bütün sosial təbəqələrin və qrupların mənafe tarazlığını, bütün 

vətəndaĢların ədalətli tələblərini və hüquqlarını qoruyur. Xüsusi müəssisələrin muzdlu iĢçiləri 

ictimai bölmədə çalıĢan iĢçilərin malik olduqları bütün sosial təminatlardan istifadə edirlər. 

Ġstehlakçıların mənafeyini qorumaq üçün məhsulun təhlükəsizliyinə və zərərsizliyinə, malların 

keyfiyyətinə nəzarət həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasında həmkarlar ittifaqları və 

zəhmətkeĢlərin baĢqa birlikləri zəhmətkeĢlərin və əmək kollektivlərinin sosial-iqtisadi mənafeyini 

qorumaq üçün qanunvericiliyə müvafiq surətdə hüquqlara və səlahiyyətə malikdirlər. Azərbaycanda 

reallaĢdırılan uğurlu neft strategiyası, qeyri-neft sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində həyata 

keçirilən tədbirlər nəticəsində ölkənin maliyyə imkanları ilbəil geniĢlənir. Ölkəmizin sürətlə 
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artmaqda olan valyuta ehtiyatları isə, öz növbəsində bütün lazımi infrastruktur layihələrini vaxtında 

və müvəffəqiyyətlə reallaĢdırmağa imkan verir. Bir neçə ildir ki, Azərbaycan karbohidrogen 

ehtiyatlarından əldə etdiyi gəlirlər hesabına iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi istiqamətində uğurlu 

tədbirlər həyata keçirir. Statistik göstəricilərin təhlili onu deməyə əsas verir ki, ölkə iqtisadiyyatının 

inkiĢafı müəyyən konseptual əsaslar üzərində qurulmuĢdur. 

Ölkənin iqtisadi inkiĢafının izlənilməsi onu deməyə əsas verir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan 

Respublikası iqtisadiyyatına kapital qoyuluĢlarının strukturunda kifayət qədər dəyiĢikliklər baĢ 

vermiĢdir. Müstəqilliyinin ilk dövründə əcnəbi sərmayələrdən və kreditlərdən asılı vəziyyətdə olan 

Azərbaycan, hazırda izafi kapital resurslarını yerləĢdirmək üçün müvafiq bazar, maliyyə alətləri və 

biznes layihələrini nəzərdən keçirir [10, s.32]. Respublika rəhbərliyinin həyata keçirdiyi müvafiq 

iqtisadi siyasətin nəticələri demək olar ki, regionların sosial-iqtisadi inkiĢafının gücləndirilməsinə 

yönəlmiĢ birinci dövlət proqramının ilk ilindən sonra özünü göstərməyə baĢlamıĢdır. Ölkənin daxili 

maliyyə ehtiyatlarının, iqtisadiyyatın real sektoruna qoyulan investisiyaya yönəldilməsi, qiymətli 

kağızlar bazarında maliyyə sabitliyinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ölkənin qiymətli 

kağızlar bazarının dünya kapital bazarına inteqrasiyası üçün Ģəraitin yaradılması istiqamətində iĢlər 

geniĢlənir [11]. Azərbaycanın maliyyə imkanlarının ilbəil artması, regionların sosial-iqtisadi 

inkiĢafını bir qədər də sürətləndirir, bölgələrdə yeni infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Son 

illərin buraxılıĢ obyektlərinin əksəriyyətinin regionların payına düĢməsi isə, heç Ģübhəsiz, 

Azərbaycanın hərtərəfli inkiĢafının bariz nümunəsidir. Azərbaycanda iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi 

istiqamətində konkret iĢlər görülür. Neft amilindən bacarıqla istifadə olunaraq iqtisadiyyatın bütün 

sahələri inkiĢaf etdirilir, ölkəmizin gələcək tərəqqisinə, xalqın firavan yaĢayıĢına xidmət göstərən 

vacib investisiya layihələri həyata keçirilir. Bütün bunlar isə, əsas kapitala yönəldilən vəsaitlərin 

həcminin getdikcə artmasına səbəb olur. 
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Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasının Gömrük sisteminin iqtisadiyyatda rolu əks etdirilib. 

Mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, son vaxtlar gömrük qanunvericiliyində, gömrük ittifaqının 
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РОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

В данной статье описана роль таможенной системы в экономике Азербайджанской 

Республики. Актуальность темы заключается в том, что в последнее время в таможенном 

законодательстве оказывается в центре внимания подверженность Таможенного союза 

значительным изменениям, связанным с образованием. 
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This articleis about The Role of the Customs System of Azerbaijan in the Economy. The 

relevance of the topic is that, recently in customs legislation changes based on the education of the 

Custom Union have been on the focus. 
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Dünya ölkələrində gömrük xidməti xüsusi səlahiyyətli dövlət idarəetmə orqanı olduğu kimi 

Azərbaycan Respublikasında da bu xidmət bu qaydadadır və gömrük xidməti əsasında idarəetmə 

qəbul edilir. Bazar iqtisadiyatına keçid dövrünün 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. Bütün 

bunları nəzərə alsaq deyə bilərik ki, dissertasiya mövzusu çox aktualdır. Ölkənin  iqtisadi 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər yuxarıda qeyd etdiyimiz 

kimi ilk növbədə strateji milli maraqların müdafiəsinə xidmət edir və aĢağıdakı istiqamətləri özündə 

əks etdirir: - davamlı iqtisadi artımın təmin edilməsi; - milli iqtisadiyyatın, o cümlədən sahələr üzrə 

məhsul istehsalının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi; - əhalinin həyat səviyyəsinin 

yaxĢılaĢdırılması, etibarlı məĢğulluğun təmin edilməsi, əhalinin gəlirlərinin artırılması. Müstəqillik 

əldə etdikdən sonra ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi iqtisadi sahədə də islahat və 

innovasiyaların yarandığı bir dövr baĢlamıĢ oldu. Belə ki, bu islahatlar Azərbaycanın dünya və 

Avropa iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmasına, beynəlxalq aləmin bərabər hüquqlu üzvünə 

çevrilməsinə və s. təkan vermiĢdir. Məhz bunun nəticəsidir ki, hazırda ölkəmizin ümumi daxili 

məhsulun 84%-dən çox hissəsi özəl bölməyə aiddir. 
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Sözsüz ki, iqtisadiyyatımızın belə sürətlə inkiĢafı onun təhlükəsizliyinin təmin olunmasını tələb 

edir. Ümumiyyətlə, bu proses çox çətin və uzun müddətli bir prosesdir. Dünyada hər bir ölkənin 

özünəməxsus milli təhlükəsizlik konsepsiyası vardır. Bu da həmin ölkənin keçdiyi inkiĢaf yolundan 

və spesifik cəhətlərindən asılıdır. 

Gömrük orqanlarının əsas vəzifəsi ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Bu ümumi 

anlayıĢı olduqca konkret məzmun daĢıyır. Buna görə də gömrük orqanlarının fəaliyyətini 

qiymətləndirmək üçün ən üstün vaxt vahidi ilə orta gəlir seçilir. Həmçinin Azərbaycan gömrük 

orqanlarının qarĢısında yeni vəzifə yaranır - inteqrasiyanın vəzifəsi beynəlxalq əməkdaĢlıq 

prosesində dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təminatının gücləndirilməsi üçün gömrük-hüquq 

sahəsinin  tənzimlənməsi. 

Ġqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin konkret vasitələri və mexanizmlərini 

müəyyənləĢdirərkən ilk növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, ölkənin iqtisadi maraqlarına təhlükə 

törədən daxili və xarici mənbədən olan bəzi tendensiyalar mövcuddur və onun qarĢısının alınması 

üçün uzun müddətli tədbirləri özündə əks etdirən iqtisadi siyasət həyata keçirilməlidir. Ġqtisadi 

təhlükəsizliyə daxili və xarici mənbədən olan təhlükənin neytrallaĢdırılmasına yönəlik iqtisadi 

siyasətin müvəffəqiyyəti ilk növbədə dövlət hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsindən, güclü 

cəmiyyətin və iqtisadiyyatın formalaĢmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Belə ki, ölkəmizin 

milli iqtisadi təhlükəsizliyi iqtisadiyyatın inkiĢaf səviyyəsindən, sosial inkiĢaf istiqamətindən və 

ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunmasından asılıdır. 

Dövlət gömrük orqanları vasitəsilə xarici ticarət fəaliyyətinin tənzimlənməsinə nəzarət 

etməlidir, bununla yanaĢı prioritet  iqtisadi metodların hüquqi metodların  üzərində aparılmasına 

üstünlük verməlidir. Təsərrüfat fəaliyyətinin yeni Ģəraitində dövlət nəzarəti xarici ticarət fəaliyyəti 

sahəsində büdcənin doldurulma mənbəyi kimi ona mane olmamalıdır, əksinə xarici ticarətin 

inkiĢafına kömək etməlidir. 

Mövzunun aktuallığı, eləcə də ondan ibarətdir ki, son vaxtlar gömrük qanunvericiliyində, 

gömrük ittifaqının təhsillə bağlı mühüm dəyiĢikliklərə məruz qalması diqqətdə olmuĢdur. 

Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar, qlobal Ģəkildə xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsinə və 

gömrük tənzimlənməsi sisteminə toxunmuĢdur. 

1980-cı ilin II-ci yarısından baĢlayan bazar iqtisadiyyatının  islahatları özünün baĢlıca 

istiqamətlərindən biri kimi, xarici ticarət fəaliyyətinin liberallaĢdırılmasını güman edirdi. Hal-hazırki 

mövzu, eləcə də onunla aktualdır ki,  son vaxtlar, gömrük qanunvericiliyi və gömrük ittifaqı təhsillə 

bağlı mühüm dəyiĢikliklərə məruz qalmıĢdır. 

Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2004-cü il tarixli ―Milli təhlükəsizlik haqqında‖ Qanunun 

17-ci maddəsində deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi sahədə milli təhlükəsizliyinin 

təmin olunması Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyatının və iqtisadi münasibətlərinin 

inkiĢafına təhlükə yaradan daxili və xarici amillərdən qorunmasıdır. Qanunda Azərbaycan 

Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas istiqamətləri kimi aĢağıdakılar 

qeyd edilir: 

1) Dövlətin iqtisadi potensialının artırılması; 

2) Təbii ehtiyyatların energetika əsaslarının, tranzit imkanlarının qorunması; 

3) Daxili və xarici maliyyə ehtiyyatlarının ölkə iqtisadiyyatına yönəldilməsi; 

4) Büdcə vəsaitlərinin və dövlət ehtiyyatlarının səmərəsiz istifadəsinə yol verilməməsi; 

5) Bank sisteminin təkmilləĢdirilməsi; 

6) Ġqtisadiyyatda dövlət idarəetməsinin təkmilləĢdirilməsi və s. (1, s.5) 

Gömrük xidmətinin təmin olunması iqtisadi təhlükəsizlik üçün əsas Ģərtdir. Belə ki, istər ölkəyə 

daxil olan, istər də ölkədən xaric olan hər bir malın iqtisadiyyat üçün təhlükəsi vardır. Yəni, həddən 

artıq malın daxil və ya xaric olması, əksinə, lazımi səviyyədən az malın daxil və ya xaric olması, 
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habelə, qadağan olunan malların (Məsələn, silah, narkotik maddələr və s.) ölkəyə daxil olması ölkə 

iqtisadiyyatının zəifləməsi və çökməsi üçün zəmin yaradır. Bütün bunların tənzimlənməsi gömrük 

xidmətinin üzərinə düĢür. Qısa zaman kəsiyində Ümumdünya Gömrük TəĢkilatına və digər mötəbər 

beynəlxalq qurumlara inteqrasiya olunan Azərbaycan Gömrüyü Ulu Öndər tərəfindən 

müəyyənləĢdirilmiĢ mükəmməl dövlətçilik konsepsiyasının və iqtisadi inkiĢaf strategiyasının son 

illər ərzində möhtərəm Prezidentimiz Ġlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında uğurla davam 

etdirilməsi nəticəsində bu gün çoxfunksiyalı bir sistemə çevrilməklə ölkəmizin iqtisadi 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasında önəmli rol oynamaqdadır.  

Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etdikdən sonra 1992-ci il yanvarın 30-da Dövlət Gömrük 

Komitəsi yaradılmıĢdır. Lakin o zaman mürəkkəb ictimai-siyasi vəziyyət hər bir sahədə olduğu 

kimi, gömrük orqanlarının da formalaĢmasına imkan verməmiĢdir. Yalnız xalqımızın ümummilli 

lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə yenidən qayıdıĢından sonra bütün sahələrdə olduğu kimi, 

gömrük sistemində də islahatlar aparılmıĢ, Dövlət Gömrük Komitəsinin fəaliyyətində ciddi dönüĢ 

yaranmıĢdır. Artıq danılmaz faktdır ki, Azərbaycan Gömrük Xidməti mükəmməl hüquqi bazaya, 

inkiĢaf etmiĢ infrastruktura malik olmaqla, ölkənin quru, hava və dəniz yollarında respublikanın 

iqtisadi mənafeyini və təhlükəsizliyini qoruyur, qaçaqmalçılığa qarĢı uğurla mübarizə aparır. Bir 

sözlə, ölkəmizdə dünyanın ən təkmil gömrük sistemlərindən biri fəaliyyət göstərir. Bu müasir 

gömrük sistemini müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər 

Əliyev yaratmıĢdır. Respublikamızın iqtisadi artım tempinə uyğun mühüm tədbirlərin davamlı 

görülməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə gömrük orqanları qarĢısında da 

bir sıra mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsi qoyulmuĢdur. Bu, əsasən ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyinin qorunması və dünya təsərrüfatı ilə geniĢ əlaqələrin qurulmasından ibarətdir. 

2009-cu ildə Dövlət Gömrük Komitəsinin beynəlxalq əməkdaĢlığının inkiĢaf etdirilməsi və 

möhkəmləndirilməsi istiqamətində də bir sıra məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. Bir çox 

qabaqcıl ölkələrin gömrük təĢkilatları ilə əməkdaĢlığa və qarĢılıqlı yardıma dair sənədlər imzalanmıĢ 

və Dövlət Gömrük Komitəsində bir neçə regional və beynəlxalq səviyyəli tədbirlər keçirilmiĢdir. 

2009-cu ilin aprelində Bakı Ģəhərində Demokratiya və Ġqtisadi ĠnkiĢaf naminə TəĢkilat - GUAM 

Ticarətə və Nəqletməyə Yardım layihəsinin həyata keçirilməsi üzrə Rəhbəredici Komitənin 10-cu 

iclası, mayda Müstəqil Dövlətlər Birliyi iĢtirakçı dövlətlərin Gömrük Xidməti Rəhbərləri ġurasının 

Hüquq-mühafizə Bölməsi BaĢçıları Komitəsinin iclası, iyunda isə Qəbələ Ģəhərində Müstəqil 

Dövlətlər Birliyi ĠĢtirakçı Dövlətlərin Gömrük Xidməti Rəhbərləri ġurasının 49-cu iclası 

keçirilmiĢdir. 

Gömrük siyasətinin formalaĢdırılması və həyata keçirilməsində iĢtirak edən institutların 

məcmusu, həmçinin həyata kemirilmə metodları, səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən gömrük 

tənzimlənməsi metodlarının istifadə qaydası gömrük siyasəti mexanizmini təĢkil edir. Dövlətin 

gömrük siyasəti xarici ticarət fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin əsas prinsipləri ilə müəyyən 

edilir. 

Azərbaycan dövlətinin gömrük siyasəti onin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xidmət 

edir. Ġqtisadi təhlükəsizlik məsələləri iqtisadiyyatın respublikanın 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 və kifayət qədər xətərdən qorunması qabiliyyətini 

nəzərdə tutur. 

Dövlət Gömrük Komitəsi və onun yerli strukturları tərəfindən ötən dövr ərzində idxal-ixrac 

əməliyyatları üzrə gömrük nəzarətinin təkmilləĢdirilməsi, xarici-iqtisadi fəaliyyətdə gömrük tarif 

tənzimlənməsinin və gömrük orqanlarında maliyyə-vergi mexanizminin təkmilləĢdirilməsi, Gömrük 

Məcəlləsinin yeni layihəsinin hazırlanması, gömrük-vergi qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi 
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bazanın möhkəmləndirilməsi istiqamətində müvafiq iĢlər görülmüĢ, qaçaqmalçılıq və gömrük 

qaydalarının pozulması halları ilə mübarizənin gücləndirilməsi, statistika və avtomatlaĢdırılma 

iĢində müasir texnologiyanın imkanlarından geniĢ istifadə olunmaqla Azərbaycan Respublikası 

gömrük xidmətinin vahid avtomatlaĢdırılmıĢ idarəetmə sisteminin (VAĠS) yaradılması, 

məlumatların yoxlanılması və emalı məqsədilə yeni proqram təminatlarının yaradılması, beynəlxalq 

gömrük əməkdaĢlığının geniĢləndirilməsi, gömrük orqanlarının maddi-texniki bazasının inkiĢaf 

etdirilməsi, kadrların keyfiyyət tərkibinin yaxĢılaĢdırılması və onların peĢəkarlıq səviyyəsinin 

yüksəldilməsi sahəsində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. 
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Milli turuzm nedir? 

1. QISA XÜLASƏ 

―Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin baĢlıca 

istiqamətləri‖nin təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Pre-

zidentinin 2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli Sərəncamına əsasən 8 əsas və 3 yardımçı olmaqla, 

11 sektor üzrə Azərbaycan iqtisadiyyatının təfsilatlı inkiĢaf planlarının iĢlənilməsi məqsədi ilə iĢçi 

qrup yaradılaraq, 2020-ci ilədək iqtisadi inkiĢaf strategiyasının və tədbirlər planının, 2025- ci ilədək 

olan dövr üçün uzunmüddətli baxıĢın və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxıĢın hazır-

lanmasına dair müvafiq tapĢırıqlar verilmiĢdir. Milli iqtisadiyyatın inkiĢaf strategiyasında prioritet 

istiqamətlərdən biri kimi ixtisaslaĢmıĢ turizmin müəyyənləĢdirilməsi turizmin inkiĢafı istiqamətində 

görülən iĢlərin davamlılığına xidmət etməklə yanaĢı, Azərbaycan Respublikasının cəlbedici turizm 

məkanı kimi qabaqcıl mövqe tutmasına imkan yaradacaq, eyni zamanda, qarĢılıqlı əlaqələrdən və 

mövcud turizm potensialından səmərəli istifadə edilməklə turizm sektorunun iĢtirakçıları arasında 

əməkdaĢlığın inkiĢafına və Azərbaycanda turizm xidmətləri üzrə keyfiyyətin yüksəldilməsinə gətirib 

çıxaracaqdır. Strateji Yol Xəritəsi nəzərdə tutulmuĢ müddətlər ərzində turizm sektorunun inkiĢafının 

dəstəklənməsi, beynəlxalq və yerli bazarlarda yüksəkkeyfiyyətli və rəqabətədavamlı turizm xid-

mətlərinin təmin edilməsi, milli dəyərlərə uyğun turizm təcrübəsinin formalaĢdırılması, müasir ideya 
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və innovasiyalara əsaslanan yeni investisiya layihələrinin cəlb edilməsi və turizmin inkiĢafı ilə 

əlaqədar aidiyyəti orqanların qarĢılıqlı koordinasiyası kimi tədbirləri özündə ehtiva edir. Son illərin 

statistik göstəricilərinə görə, turizm Azərbaycanda daim inkiĢaf edən sektorlardan biri olmuĢdur. 

Belə ki, son 5 ildə Azərbaycanda turizm sektorunda xidmət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin və 

turizm məqsədilə gələn xarici ölkə vətəndaĢlarının sayında müvafiq olaraq 4,5 və 8,5 faiz1 ortaillik 

sabit artım müĢahidə edilmiĢdir. Hazırda turizm sənayesinin ölkə üzrə ÜDM-də və məĢğulluqda 

birbaĢa payı müvafiq olaraq 4,5 və 3,3 faiz2təĢkil edir. Bakı Ģəhəri beynəlxalq miqyasda tanınan tur-

izm məkanları ilə biznes və istirahəti üstün tutan turistləri cəlb etmək baxımından daim turizm 

sektorunun inkiĢafının əsas təkanverici qüvvəsi olmuĢdur. Çoxsaylı turizm altsektorlarının inkiĢafı 

isə, əlavə olaraq, regional turizmin inkiĢafına da təkan vermiĢdir. Təhlillər göstərir ki, qonĢu ölk-

ələrdən daha çox turist cəlb etməklə, həmçinin qlobal miqyasda daha çox tələbatın olduğu ölkələr 

üçün ixtisaslaĢmıĢ turizm məkanına çevrilməklə Azərbaycanın hər iki sahə üzrə üstünlüyü daha da 

artırıla bilər. Mövcud imkan və potensialdan səmərəli istifadə etməklə Azərbaycan 2025-ci ilədək 

həm regionda, həm də digər dünya ölkələri arasında cəlbedici turizm məkanlarından birinə 

çevriləcəkdir. 2025-ci ildən sonrakı dövr üzrə perspektiv isəAzərbaycanı dünyada turistlərin ən çox 

üstünlük verdikləri 20 turizm məkanından birinə çevirmək, mövcud turizm ehtiyatlarından səmərəli 

istifadə göstəricilərininmaksimuma çatdırılmasını təmin etməkdir. Qeyd olunan məqsədlərə nail 

olmaq üçün hava əlaqəsinin və əlçatanlığın artırılması, çoxsaylı turizm növləri üzrə fiziki və sosial 

infrastrukturun və s. təkmilləĢdirilməsi, yerli dəyərlərin beynəlxalq aləmdə uğurlu təbliği mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

 

Sağlamlıq turizmi 

Azərbaycanda həm ənənəvi, həm də müasir müalicə imkanları mövcuddur. Ölkədə isti və min-

eral bulaqların sayı minlərlədir və bunlardan Ġstisu, TurĢsu, Badamlı, Qalaaltı, ġıxburnu, Suraxanı 

suları ən tanınmıĢ müalicəvi su mənbələrindəndir. Eləcə də Azərbaycanın ən mühüm kurort 

resurslarından biri Naftalan neftidir. Naftalan neftindən yel xəstəliyinin, damarlarda və hərəkət or-

qanlarında olan xəstəliklərin, həmçinin maddələr mübadiləsinin pozulması, dəri vəginekoloji 

xəstəliklərin müalicəsi zamanı istifadə olunur. Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikası nadir 

duz dağı ilə çox məĢhurdur. Dağ və qıĢ turizmiDağ və qıĢ turizm növləri Azərbaycanda perspektivli 

sahələrdəndir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının dağlıq ərazilərində turizmdən istifadə imkanları 

mövcuddur. Bu ərazilər əsasən təbiəti sevən, quĢları və vəhĢi heyvanları müĢahidəetməyi, fiziki 

gərginliyi və həyəcanlı idman növlərini xoĢlayan Ģəxslərin daxil olduğu xüsusi turist qruplarını cəlb 

edir.Ölkə ərazisində dağ və qıĢ turizminin inkiĢafı istiqamətində atılmıĢ məqsədyönlü addımlar 

nəticəsində dağların yamacları turizm məkanı kimi inkiĢaf etdirilmiĢdir. Belə ki, bu gün ―ġahdağ‖ 

Turizm Mərkəzi QSC və―Tufandağ‖ QıĢ-Yay Turizm Ġstirahət Kompleksi kimi istirahət zonaları 

məĢhur istirahət mərkəzlərinə çevrilmiĢdir. 

 

Ġdman turizmi 

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, idman Azərbaycanda ən sürətlə inkiĢaf edən sa-

hələrdəndir. Son illərdə idman infrastrukturunun inkiĢafına böyükhəcmli maliyyə vəsaiti 

qoyulmuĢdur. Belə ki, Bakı, Masallı, ġəki, Quba, Qazax, Gəncə, Naxçıvan, Bərdə, Lənkəran, Zaq-

atala, ġamaxı, Ağdam, Biləsuvar, Oğuz, ġəmkir, Kürdəmir, Sabirabad və digər Ģəhər və rayonlarda 

olimpiya kompleks və mərkəzlərinin istifadəyə verilməsi, həmçinin müxtəlif sahələr üzrə idman 

meydançalarının və təsisatlarının yaradılması ölkədə müvafiq idman növləri üzrənüfuzlu idman 

yarıĢlarının (Avropa və dünya çempionatlarının) təĢkilinə imkan verir. Buna misal olaraq, güləĢ, 

gimnastika, boks, voleybol və s. üzrə beynəlxalq yarıĢları qeyd etmək olar. 
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ĠĢgüzar turizm 

ĠĢgüzar turizm ölkəmizdə ən geniĢ yayılmıĢ turizm növlərindən biridir. Hazırda bu turizm 

növünün inkiĢafı məqsədilə daha çox ölkə ərazisində mövcud mehmanxanaların imkanlarından 

istifadə edilir. Lakin ölkənin müxtəlif ĢəhərlərindəyerləĢən konqres və mədəniyyət mərkəzləri bu cür 

təĢkil olunur 

 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Abbasov Ç.M. Azərbaycanm dünya iqtisadi)q/atmm inteqrasiya yolları. Bakı, Elm, 

2005,252s. 

2. Allahverdiyev H.B, Qafarov K.S., Əhmədov Ə.M. Milli iqtisadiyyata! dövlət tənzim-

lənməsi. Bakı, Ġqtisad Urdversitetindn nəĢr., 2007, 564s. 

3. Allahverdiyev Fl.B., Məmmədov Z.T. Ġnvestisiya proseslərinin tənzimlənməsi. Bakı, 2003 

4. Azərbaycan iqtisadiyyatı / Elmi red.: I.H.Alıyev, S.A.Ġbadov. B.: Ağrıdağ, 1998, 400 s.; 

s.14-15. 

5. Azərbaycan Respublikasmm Ġqtisadi ĠnkiĢaf nazirliyinin və Dövlət Statistika Komitəsinin 

hesabatları. 

6. Bayramov Ə.l. Reqional iqtisadi inteqrasiya: nəzəriyyə və praktika. Bakı, AzərnəĢr., 

1997,208s. 

7. Allahverdiyev H.B, Qafarov K.S., Əhmədov Ə.M. Milli iqtisadiyyatm dövlət tənzim-

lənməsi. Bakı, Ġqtisad Universitetinin nəĢr., 2007, 564s. 

8. Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkiĢafirun Dövlət Proqramı (2004-2008); 

(2009-2013) 

9. Əlirzayev Ə.Q. Ġqtisadi və sosial idarəetmə: Bazar iqtisadiyyatı, metodoloji prinsiplər, 

qanunauyğunluqlar. Bakı: Diplomat, 1997, 208s. 

10. Hacızadə Ə.M. Sosial iqtisadi sistemin formalaĢması və inkiĢafı problemləri. Bakı, BDU, 

1989 

11. Qafarov ġ.S. Müasir iqtisadi sistem və qloballaĢma. Bakı, Ebn, 2005 

12. Qııliyev T., Məmmədov N. Ġqtisadiyyaün əsaslaxı 

 

 

 

  



572 
 

Muğan GÜLƏLĠ 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

ĠNKĠġAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRĠN SOSĠAL-ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFINDA 

BEYNƏLXALQ MALĠYYƏ QURUMLARININ ROLU 

Bu məqalədə beynəlxalq maliyyə qurumlarının əsas xüsusiyyətləri və İnkişaf etməkdə olan 

ölkələrin nə üçün  bu qurumların yardımına ehtiyacı olduğu,  xüsusən də maliyyə öhdəliyini yerinə 

yetirmək üçün güclü potensiala malik ölkələrin iqtisadiyyatına göstərdikləri müsbət və mənfi  

təsirləri əks etdirilib. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИЕ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 

 

В данной статье отражены основные особенности международный финансовых орга-

низаций, почему развивающиеся страны нуждаются в помощь этих организаций особенно 

отмечены оказываемые положительные и отрицательные воздействия на экономику стран 

с высоким потенциалом при выполнении финансовых обязательств. 

Ключевые слова: национальная экономика, международные организации, международ-

ные финансовые институты, сокращение бедности, внешнеэкономическая связь 
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THE ROLE OF INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS IN THE SOCIAL 

AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF DEVELOPING COUNTRIES 

This article reflects the key features of international financial institutions and reasons why the 

Developing Countries need assistance of these organizations, especially negative and positive im-

pacts of countries with strong potential to meet their financial obligations. 

Key words: national economy, international organizations, international financial institutions, 

poverty reduction, foreign economic relations 

 

Dünyanın bir çox yerlərində beynəlxalq maliyyə qurumları inkiĢaf etməkdə olan və keçid 

iqtisadiyyatı olan ölkələrin sosial və iqtisadi inkiĢaf proqramlarında böyük rol oynayır. Bu rol 

inkiĢaf layihələri ilə bağlı məsləhətləĢmələr, layihələrin maliyyələĢdirilməsi və onların həyata 

keçirilməsinə yardım edir. Beynəlxalq maliyyə qurumları öz fəaliyyətlərini borc verən və  geniĢ 

üzvlüyə malik donor ölkələrdə daha müstəqil Ģəkildə həyata keçirə bilirlər. Buna baxmayaraq 

beynəlxalq maliyyə qurumlarının aĢağıdakı əsas hədəf və vəzifələri vardır: 

 qlobal yoxsulluğun azaldılması və insanların həyat Ģəraiti standartlarını yaxĢılaĢdırmaq; 

 davamlı iqtisadi, sosial və institusional inkiĢafı dəstəkləmək; 

 regional əməkdaĢlığı və inteqrasiyanı təĢviq etmək 

Beynəlxalq maliyyə institutları bu məqsədlərə milli hökumətlərə verilən kreditlər, və qrantlar 

vasitəsilə nail olur. Bu cür maliyyələĢdirmə, adətən, iqtisadi və sosial davamlı inkiĢafa yönəlmiĢ 
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xüsusi layihələrlə sıx bağlıdır. Beynəlxalq maliyyə institutları həmçinin borcalan ölkələrə texniki və 

yardım xarakterli məsləhət verərək inkiĢaf məsələləri üzrə geniĢ araĢdırma aparıllar. Beynəlxalq 

Maliyyə Hesabatı ĠnkiĢaf Agentlikləri yalnız hökumətə deyil qeyri-hökumət orqanlarınada  birbaĢa 

borclar verir. Bunlara qeyr-milli dövlət qurumları, eləcə də özəl sektor daxildir. Son illərdə 

Beynəlxalq Maliyyə Ġnstitutları mal və xidmətlərin satınalma üsullarını həyata keçirtməkdə böyük 

irəliləyiĢlər əldə etmiĢdir. Bir çox hallarda onlar baxmayaraqki eyni siyasət və prosedurlardan 

istifadə edirlər bəzən bu yanaĢmaların təfsiri fərdi təĢkilat səviyyəsində də dəyiĢir. 

Yuxarıdakı mülahizələrə aydınlıq gətirmək üçün Beynəlxalq Maliyyə Qurumlarının ölkələr üzrə 

həyata keçirdikləri strategiyalara nəzər yetirək. Ölkənin  siyasətinə əsaslanaraq uzunmüddətli 

inkiĢafı  Beynəlxalq Maliyyə Ġnstitutları tərəfindən yazılmıĢ sənəd əsasında milli inkiĢaf proqramı 

həyata keçirilir. Beynəlxalq Maliyyə Ġnstitutlarının ölkə strategiyası əhalidə yoxsulluğun səbəblərin 

təhlil edərək və maliyyə qurumunun ən effektiv Ģəkildə təsir göstərə biləcəyi sahələri müəyyən 

etməklə baĢlayır. Bu strategiya bütün iqtisadi və sosial ehtiyacları əhatə etməlidir ki, ölkənin gələcək 

fəaliyyət və inkiĢafının əsasını təĢkil etsin. Ölkə strategiyasının inkiĢafı üçün hökumət orqanları, 

cəmiyyət nümayəndələri, qeyri-hökumət təĢkilatları  və özəl sektor daxil olmaqla bir çox maraqlı 

tərəflərlə geniĢ müzakirələr aparılır. Belə müzakirələr həyata keçirilən strategiyanın uğurlu olması 

üçün vacibdir, çünki beynəlxalq qurumlar müxtəlif milli tərəfdaĢlar arasında əməkdaĢlıq və 

koordinasiyanı dəstəkləyirlər. ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələrin bazarına daxil olmaq Ģirkətin 

beynəlxalq strategiyasının bir elementi olmalıdır. Tədqiqatçılar qeyd edir ki, Beynəlxalq Maliyyə 

Agentliklərinin  Ģirkətləri "yüksək səviyyəli rahatlıq" təklif edən bir idarəetmə quruluĢu altında 

fəaliyyət göstərməyə üstünlük verirlər. 

Bütün BMĠ tərəfindən maliyyələĢdirilən layihələr borc verən ölkələr tərəfindən həyata keçirilir. 

Bununla bərabər, bütün borcalanlar layihə dövrü ərzində Beynəlxalq Mühasibat Uçotu 

Standartlarının qaydaları və prosedurlarına riayət etməlidirlər. Bu, BMĠ-nin vəsaitlərinin 

istifadəsində effektivliyi və Ģəffaflığı təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə, layihənin 

həyata keçirilməsi dövrü aĢağıdakı 6 mərhələlərdən ibarətdir: 

1.Təsdiqləmə  2.Hazırlıq  3.Qiymətləndirmə  4.Müzakirə  5.Tətbiq və nəzarət  6.Nəticə 

1.Təsdiqləmə - BMĠ və borc verən ölkə ölkənin inkiĢaf strategiyasına uyğun layihələri 

müəyyənləĢdirir. Bu mərhələdə əvvəlcədən texniki-iqtisadi əsaslandırma tələb olunur. 

2.Hazırlıq -  Layihənin faktiki dizaynı və hazırlanması borc verən ölkənin məsuliyyətidir. Bu 

mərhələdə, borcalan  və  BMĠ tez-tez fiziki-iqtisadi tədqiqatlar, ətraflı layihə dizaynı və layihənin 

ekoloji və sosial təsirlərinin qiymətləndirilməsinə yardım etmək üçün tez-tez mütəxəssislərə 

müraciət edir. 

3.Qiymətləndirmə -  BĠM-in əməkdaĢları layihənin texniki, maliyyə və iqtisadi elementlərini 

dərindən qiymətləndirirlər. Qiymətləndirmə mərhələsi BĠF-in məsuliyyətidir və layihə planında baĢa 

çatır. 

4.Müzakirə -  BĠM və borcalan maliyyələĢdirmə müqaviləsini və layihənin icra planlarını 

müzakirə edir. MaliyyələĢdirmə ġuranın təsdiqindən sonra və ölkə sənədləri imzalandıqdan sonra 

qüvvəyə minir. 

5.Tətbiq və nəzarət - Layihənin həyata keçirilməsi, satınalma daxil olmaqla, borcalanın 

məsuliyyəti və Minimal BĠM yardımı ilə həyata keçirilir. Buna baxmayaraq, BĠM borcalan 

tərəfindən qəbul edilən bütün əsas qərarlara nəzarət edir. 

6.Nəticə - Bu son mərhələ layihənin qiymətləndirilməsi və əldə edilmiĢ nəticələrdir. Layihə 

tamamlandıqdan və bütün vəsaitlərdən istifadə edildikdən sonra həyata keçirilir. 

Qlobal maliyyə böhranı inkiĢaf edən ölkələrdə ekzogen Ģokların mənfi təsirlərini azaltmaq üçün 

Ģok arxitekturasının ehtiyacını bir neçə dəfə sübuta yetirmiĢdir. Beynəlxalq maliyyə institutlarının 

Ģok arxitekturası bu qlobal sxemin mühüm əsasını təĢkil edir. Beynəlxalq maliyyə institutlarının 
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ĠEOÖ-ə yardımı daha vacibdir, çünki bu cür ölkələrdə Ģok təsirlərinin aradan qaldırılması xərcləri 

ĠEÖ-ə nisbətdə daha çox maliyyə vəsaiti tələb edir. ĠEOÖ-də daxili zəifliyi azaltmaq və xarici 

təsirlərdən qorunmaq üçün resurslardan, maliyyə vəsaitlərindən tez-tez istifadə etməsi bir sıra 

çətinliklər yaradır. Maliyyə böhranlarının  qarĢısının alınması və idarə edilməsi üçün Beynəlxalq 

Maliyyə Ġnstitutlarının "müdafiə xəttindən" ibarət bəzi elementləri vardır. Birincisi, xarici valyuta 

zərbələrinə qarĢı davamlılığı artırmaq üçün valyuta ehtiyatları, maliyyə vəsaitləri və ya yerli valyuta 

istiqraz bazarlarının inkiĢafı kimi milli ictimai alətlərdir. Ġkinci qrup isə böhranların qarĢısını almaq 

üçün mexanizmləri (məsələn, makroiqtisadi siyasətin müasirləĢdirilməsi, beynəlxalq borcların 

monitorinqi və qiymətləndirmə alətləri) və Ģokların idarə edilməsi (məsələn, BMĠ-nin alətləri, 

ehtiyat hovuz və ya mərkəzi bank swap xəttləri, regional və milli inkiĢaf bankları tərəfindən 

dövriyyəli kredit vermə). Makroiqtisadi siyasətin koordinasiyasının bir nümunəsi, G-20-nin BVF-

nin rəhbərlik etdiyi qarĢılıqlı qiymətləndirmə prosesidir. Xüsusilə qlobal maliyyə böhranı dövründə, 

Beynəlxalq Maliyyə Ġnstitutları inkiĢaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə resursları təmin etməklə 

mühüm bir əksiklik rolunu yenidən sübuta yetirmiĢlər. Qlobal maliyyə böhranının baĢlanğıcından 

bəri BMĠ-nin qısamüddətli böhranların azaldılmasında rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmıĢdır. AĢağı 

gəlirli ölkələrdə uzunmüddətli inkiĢafı dəstəkləməyin əsas məqsədini tamamlamaq üçün beynəlxalq 

inkiĢaf qurumları böhranın aradan qaldırılması üçün göstərilən yardımları əhəmiyyətli dərəcədə 

geniĢləndirmiĢdir. Beynəlxalq Maliyyə Ġnstitutları inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə ixrac gəlirləri, pul 

köçürmələri, xarici sərmayə və fərdi kreditlərin verilməsi  nəticəsində yaranan maliyyə boĢluğunun 

(bir hissəsinin) bağlanması ilə bu ekzogen Ģokun təsirini azaltmıĢdır.[1,s.5] Xarici maliyyələĢdirmə 

inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin məhdudlaĢdırıcı maliyyə siyasəti ilə bağlı olan problemləri azalda və 

davamlı inkiĢafa  kömək edə bilər. Bununla yanaĢı, dünya maliyyə böhranı zamanı BVF 2014-cü 

ilin sonuna qədər aĢağı gəlirli ölkələr üçün güzəĢtli kreditlər üzrə faizlərin azaldılması kimi bir sıra 

fövqəladə tədbirlər həyata keçirmiĢdir. 

Son iyirmi ildir ki, vergi siyasəti Beynəlxalq Maliyyə TəĢkilatlarının inkiĢaf etməkdə olan 

ölkələr üçün həyata keçirilən məsləhət xarakterli siyasətin əsas diqqət mərkəzindədir. Vergi 

islahatları 1980-ci illərin sonlarından baĢlayaraq inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə Dünya Bankı və 

BVF tərəfindən dəstəklənən struktur tənzimlənmə proqramlarının getdikcə əhəmiyyətli bir hissəsinə 

çevrilməyə baĢlamıĢdır. 2011-ci ilin əvvəlinə qədər BVF və Dünya Bankı inkiĢaf etməkdə olan 

ölkələrdə vergi siyasətinə dair yanaĢma barədə heç bir rəsmi hesabat yayımlamamıĢdılar. 

Baxmayaraq ki, bu cür siyasət inkiĢaf etməkdə olan ölkələrə verdikləri texniki yardımı dəstəkləmiĢ 

və kreditlər üzrə Ģərtləri formalaĢdırmıĢdır. Beynəlxalq Maliyyə Qurumlarının daxili siyasətə təsiri 

mexanizmlərini təhlil edərkən tədqiqatlar göstərirki xarici yardım bir çox iqtisadiyyatlarda mecburi 

xarakter daĢıyır və qeyri-vergi daxilolmalarının digər formalarına bənzər fəaliyyət göstərir.[2,s.3] 

Beynəlxalq Maliyyə Ġnstitutları bir çox layihələrin həyata keçirilməsində müsbət tərəfləri yanaĢı 

neqativ hallarıda qeyd etmək lazımdır. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının 

fəaliyyətlərinə diqqətlə nəzər yetirsək onların yüksək statusu və təqdirəlayiq məqsədlərinə 

baxmayaraq xüsusəndə BVF demək olar ki, qeyri-mümkün iqtisadi fəallıqları aradan qaldırmağa 

çalıĢır. Məsələn beynəlxalq miqyasda mükəmməl vaxtı və iqtisadi müdaxiləni ölçmək. Tənqidçilər 

BVF ilə bağlı iki əsas nüansı qeyd edirler:[3] 

 qurumun iqtisadiyyata çox mükəmməl və ya çox zəif müdaxiləsi 

 milli səviyyədə mənəvi təhlükə yaratması 

Bəzi ölkələrə yardım zamanı çox yavaĢ olması və ya istəkli olmadığı üçün tənqid olunur. ABġ, 

Yaponiya və Böyük Britaniya BVF-in siyasətində aparıcı rola malik olduğundan, azad bazar ölkələri 

üçün xüsusi vasitəyə çevrilmiĢdir. Eyni zamanda, azad bazar tərəfdarı olan ölkələr BVF-ni çox 

müdaxiləçi olduğu üçün tənqid edir. Ġqtisadçılar həmçinin BVF-ni milli səviyyədə mənəvi təhlükə 

yaratdığı üçün tez-tez tənqid edirlər. Ġtaliya və Yunanıstan kimi bəzi üzv ölkələr qeyri-sabit 



575 
 

büdcədən istifadə etməkdə ittiham olunurlar. Çünki onlar BVF-nin rəhbərliyi ilə dünya 

ictimaiyyətinin qurtuluĢa gələcəyinə inanırdılar. 

Dünya Bankı və BVF-nin fəaliyyətləri barədə tənqidləri bir sıra məsələləri əhatə edir, lakin 

ümumiyyətlə, Beynəlxalq Maliyyə Ġnstitutları tərəfindən borc və ya yardım alan ölkələrin siyasətini 

və idarə olunma qaydalarını formalaĢdırmaq üçün qəbul etdiyi yanaĢmalar barədə ümumi narahatlıq 

yaranır. Buna ilk növbədə BMĠ-nin xüsusəndə Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu 

tərəfindən borc alan ölkələrə tətbiq edilən Ģərtləri misal göstərmək olar. BVF və Dünya Bankı 

maliyyə yardımlarını qəbul edən ölkələrdə müəyyən siyasət və institusional islahatların həyata 

keçirilməsinə Ģərait yaratmıĢlar. ġərtlilik beynəlxalq maliyyə qurumlarının proqramlaĢdırılmıĢ 

kreditləĢmə yanaĢmalarında əsas rol oynayır. Dünya Bankı və BVF milli ictimai dəyərləri nəzərə 

almadan tez-tez kreditləĢdirmə Ģərtlərini "VaĢinqton konsensusu" adlandıraraq, ticarətin, investisiya 

və maliyyə sektorunun liberallaĢdırılmasına, milliləĢdirilmiĢ sənayelərin tənzimlənməsinə və 

özəlləĢdirilməsinə yönəldir. Çox vaxt Ģərtlər borcalan ölkələrin fərdi Ģəraitlərini nəzərə almadan 

əlavə olunur və Dünya Bankı və BVF tərəfindən təsdiq edilmiĢ layihə və  təkliflər ölkələrdəki 

iqtisadi problemləri həll edə bilmir. BMĠ-nin BVF paketləri çərçivəsində əvvəlcədən müəyyən 

edilmiĢ milli iqtisadiyyat siyasəti Ģərtlərinin tətbiqi ölkənin öz iqtisadiyyatını idarə etmək üçün 

səlahiyyətlərinin itirilməsinə gətirib çıxara bilər. BVF paketləri çərçivəsində sərmayə qoyuluĢları bir 

çox ölkələrdə təhsil və ictimai səhiyyə kimi sahələrə qoyulan investisiyaların azalmasına səbəb 

olmuĢdur. Həm də Dünya Bankının özəl sektorla əməkdaĢlığı ölkədə səhiyyə və təhsil kimi vacib 

xidmətlərin əsas provayderi kimi dövlətin rolunu poza və bunun nəticəsində ölkədə bu cür 

xidmətlərin çatıĢmazlığını yarada bilər. 

Beynəlxalq maliyyə qurumlarının təĢviq etdiyi qərarlar, siyasətlər və layihələr insan 

hüquqlarınada əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Dünya Bankı və BVF-nin struktur düzəliĢ 

proqramları, ümumiyyətlə insanlar üzərində mənfi sosial və iqtisadi təsirlərə, alıcı ölkələrdə 

demokratiyanı pozmağa görə cəmiyyətində artan tənqidlərə məruz qalmıĢdır. Bunun bariz 

nümunələrindən biri kimi bu təĢkilatların tez-tez enerji və reusrsların çıxarılması, ətraf mühitə ziyan 

vurulması ilə əlaqədar geniĢ miqyaslı infrastruktur inkiĢafı kimi layihələrə və əsasəndə məcburi 

köçürmə kimi sahələrə sərmayə qoyuluĢları humanitar hüquq pozuntuların ciddi Ģəkildə artırmıĢdır. 

Dəstək verilən  regionlarda həyata keçirilən layihələr insan hüquqlarının səmərəli müdafiəsinin 

təmin edilməsində əhəmiyyətli çətinliklərlə üzləĢə biləcək ölkələrdə tez-tez həyata keçirilir. 

Nəticədə həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli donorlar yeni inkiĢaf strategiyalarını axtarmağa baĢladılar, 

yalnız maliyyə resurslarının köməyi ilə deyil, həm də ən azı örtülü Ģəkildə demokratikləĢməni əhatə 

edən yaxĢı idarəetmə ilə öz rollarını yenidən müəyyənləĢdirdilər. Ġkitərəfli donorlar öz vəzifələrini 

yenidən müəyyənləĢdirməkdə daha az problem göstərdikləri halda belə, Dünya Bankının və BVF-

nin rəsmi mandatı onlara bəzi hallarda alıcı ölkələrə siyasi müdaxilələr etməyə imkan vermir. [4,s.4] 

BVF-nin Ġdarəetmə Direktoru Kristin Lagardın sözlərinə görə, Asiya ölkələri "qlobal artımın ən 

mühüm aləti" kimi qalmaqda davam edir.[5] Lakin, qitədə böyümənin artması ilə ölkələr dərinləĢən 

gəlir və zənginlik bərabərsizliyidə mövcuddur. Milli iqtisadi siyasətə dərin zərbə vuran BVF 

tərəfindən reallaĢdırılan struktur tənzimlənmə proqramları (STP) sərhədsiz malların, xidmətlərin və 

kapital axınının, dövlət qurumlarının özəlləĢdirilməsinin, geniĢ miqyaslı vergilərin və səmərəlilik 

tədbirlərinin bir hissəsi kimi sosial xərclərin kəskin surətdə azaldılmasına səbəb olmuĢdur. Struktur 

tənzimləmə proqramı adətən aĢağıdakı elementlərdən istifadə edərək milli iqtisadiyyata müdaxilə 

edir: milli valyutanın devalvasiyası (ixrac olunmuĢ malların qiymətlərini aĢağı salmaq və güclü 

valyutanı cəlb etmək), faiz dərəcələrinin yüksəldilməsi (beynəlxalq kapitalın cəlb edilməsi 

məqsədilə), dövlət xərclərinin azaldılması (ictimai xidmətlərin heyətinin təkminləĢdirilməsi, kütləvi 

özəlləĢdirmə, bəzi Ģirkətlərə və ya məhsullara ictimai subsidiyaların azaldılması, əmək haqqının 

dondurulması (deflyasiya nəticəsində inflyasiyanın qarĢısını almaq üçün). Struktur tənzimlənmə 
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proqramı ölkələrdə yalnız yüksək borc öhdəliklərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməmiĢdir; 

eyni zamanda yüksək qiymətlərə (yüksək ƏDV dərəcəsi və sərbəst bazar qiymətləri səbəbindən) və 

yerli əhali gəlirlərinin əhəmiyyətli səviyyədə azaldılmasına gətirib çıxardı (artan iĢsizlik və digər 

amillər səbəbindən). Struktur tənzimləmə proqramı tətbiq edilən ölkələr baĢqa ölkələrlə müqayisədə 

sənaye potensialı və rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədinə çatmağı bacara bilmədi. 

Beynəlxalq maliyyə Ġnstitutlarının (BMĠ) ilk növbədə struktur tənzimlənmə proqramları ilə həll 

etməyə çalıĢdıqları xarici borc vəziyyətini ağırlaĢdıran bu ekstraktivist model tətbiq olunduqdan 

sonra ticarət və cari uçot dərəcələri tətbiq olundu. 

BMĠ-nin əmək bazarının elastikliyi üçün dəstəyi ən son olaraq Dünya Bankının 2019-cu ildə 

Dünya ĠnkiĢafı Hesabatının əmək münasibətlərinn dəyiĢdirilməsi xarakterinə dair layihə ilə 

təsdiqlənir və çoxlu tənqidlə üzləĢir. Çünki bu siyasətin ən böyük qazananları zəngin, siyasi olaraq 

yaxĢı seçilmiĢ elitalar və transmilli Ģirkətlərdir. Bu problemlər, daha müasir bərabərsizlik 

hesabatlarında ortaya çıxdığına görə, neoliberal siyasətin yoxsullara qarĢı  davamlı mənfi nəticələrə 

səbəb olduğunu göstərir. 

Respublikamızın Beynəlxalq Maliyyə Ġnstitutları ilə əlaqəsində BVF mühüm rola malikdir. 

Beynəlxalq valyuta sisteminin effektiv fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə BVF üzvlərinin 

ölkəmizdə iqtisadi, maliyyə və məzənnə siyasətinə nəzarət etmək səlahiyyətinə malikdir. BVF-in bu 

cür siyasəti hər bir ölkənin ümumi iqtisadi-siyasi vəziyyətinin qiymətləndirilməsini və planlaĢdırılan 

siyasət strategiyasının hərtərəfli təhlilini nəzərdə tutur. BVF iqtisadçıları, üzv ölkəyə, adətən, ildə bir 

dəfə məlumat toplamaq, analiz etmək və dövlət  mərkəzi bank rəsmiləri ilə müzakirələr aparmaq 

üçün səfər edirlər. Müvafiq iĢlər yerinə yetirildikdən sonra heyət müzakirələr üçün BVF-nin Ġdarə 

Heyətinə bir hesabat təqdim edir. Ġdarə Heyətinin fikirləri isə sonradan ümumiləĢdirilərək ölkə 

orqanlarına göndərilir. BVF Ġcra ġurası 2016-cı il Azərbaycan Respublikası ilə məsləhətləĢmənin 

yekununda bir sıra mənfi Ģokların ölkə iqtisadiyyatına əhəmiyyətli təsir göstərdiyini açıqlamıĢdır. 

Dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaĢması ləng iqtisadi artım və əsas tciarət tərəfdaĢları ilə 

münasibətdə milli valyutanın qismən zəifləməsi ölkənin neft qiymətinin baha dövründə qazandığı 

böyük cari hesabların çoxunu sürətlə silmiĢdir. Bu zəmində hökumət bir sıra tədbirlər görmüĢdür. 

Qorunan ehtiyatların və xarici Ģokların intensivləĢməsi ilə Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 

manata dəyər qazandırdı və idarə olunan üzən valyuta  məzənnəsi rejiminə keçdi. Devalvasiya 

rəqabət qabiliyyətliliyin artırsada bir çox banklarda balansın pozulmasına səbəb oldu. Hökumət 

problemli bankları bağlamağa, ən böyük dövlət bankını yenidən qurmağa, maliyyə nəzarəti 

arxitekturasının islahatına baĢlamağa və dollar kreditləĢməsi üçün yeni kredit siyasəti ilə bağlı 

tədbirlər görməyə baĢladı. BVF Ġdarə Heyətinin hesabatında əks olunan fikirlərdə davamlı iqtisadi 

artımı təmin etmək üçün, hakimiyyət daha iĢgüzar mühit yaratmalı və struktur islahatları aparmaqla 

iqtisadiyyatın sürətlə diversifikasiyası üçün strategiya hazırlamalıdır. 

Ölkəmizdə həyata keçirilən və planlaĢdırılan startegiyalara yalnız BVF deyil Asiya ĠnkiĢaf 

Bankıda böyük maraq göstərir. Azərbaycan 2020: Strateji baxıĢ və əsas prioritetlər konsepsiyasının 

məqsədi mövcud imkanlar, resursları davamlı iqtisadi artım və yüksək sosial rifahı, effektiv dövlət 

idarəçiliyini, qanunun aliliyini, bütün insan hüquq və azadlıqlarının tam təmin edilməsi və ölkənin 

ictimai həyatında vətəndaĢ cəmiyyətinin aktiv statusunu nəzərə alaraq inkiĢafı xarakterik bir 

mərhələyə çatdırmaqdır. Konsepsiyada nəzərdə tutulmuĢ tədbirlər nəticəsində, dövrün sonuna 

ölkədə adambaĢına düĢən ÜDM-in həcmi 2 dəfədən çox artacaq və 13 min ABġ dollarına çatacağı 

planlaĢdırılır.[6,s.9] Ümumdünya Bankının ÜDM-in təsnifatına əsasən, 2020-ci ildə Azərbaycan 

"yüksək gəlirli ölkələr" (ölkələr Dünya Bankının Atlas üsulu ilə 2010-cu ildə hesablanmıĢ ÜDM-in 

əsasını təĢkil edir. Birinci sərmaye ÜDM-i 1,005 ABġ dolları və ya daha az gəlirli ölkələr qrupuna, 

1,006-3,975 ABġ dolları - aĢağı orta gəlirli ölkələr, 3,976-12,275 ABġ dolları - orta gəlirli ölkələr və 

12,276 və daha çox - yüksək gəlirli ölkələr) qrupunun tam üzvü olacaq və karbohidrogen 
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ehtiyatlarının  ixracından asılılığını aradan qaldırmalıdır. BMT-nin ĠnkiĢaf Proqramının insan 

inkiĢafı təsnifatına əsasən, bu qrupa aid olan və "yüksək insan inkiĢafı olan ölkələr" qrupundakı ən 

yüksək mövqelərdən birinə nail olmağı proqnozlaĢdırılır. Ġqtisadi baxımdan Azərbaycan 

Respublikası regionun aparıcı dövlətindən beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində yüksək 

rəqabətə malik bir iĢtirakçıya çevriləcəkdir. Bu məqsədlə əlveriĢli coğrafi mövqeyi və geniĢ 

potensialı nəzərə alaraq, ölkəni regionda əsas ticarət mərkəzinə çevirmək və adambaĢına qeyri-neft 

ixracının həcmini 1000 ABġ dollarına çatdırması planlaĢdırılır. 

Bu məqsədə nail olmaq üçün bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində sağlam rəqabət təmin edən dövlət 

tənzimlənməsi, enerjidən səmərəli istifadəni təmin edən ixraca yönəldilmiĢ bir iqtisadiyyata 

çevrilməsi yüksək əlavə dəyər və prinsiplər yaradır ki, buda sosial-iqtisadi sahələrin inkiĢafında 

kompleks yanaĢmanın əsasını qoyacaqdır. Konsepsiya çərçivəsində ümumdünya məhsuldarlığının 

artması və innovasiyaların dominantlığı ilə xarakterizə edilən bir mərhələyə keçidin təmin edilməsi 

nəticəsində ölkə iqtisadiyyatını səmərəliliyə əsaslanan iqtisadiyyata çevirmək planlaĢdırılır. 

Ġqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə makroiqtisadi sabitliyin qorunması, pul 

və maliyyə siyasətinin gücləndirilməsi, iĢgüzar mühitin yaxĢılaĢdırılması, fərdi təĢəbbüsün 

dəstəklənməsi, maliyyə xidmətlərinin bazarının inkiĢafı, xarici ticarət və investisiya siyasətinin 

təkminlləĢdirilməsi kimi bir sıra problemlər həll olunmalıdır. Bu dövrdə inflyasiyanın məqbul 

səviyyədə saxlanılması və daha çevik valyuta məzənnəsinə tədricən keçid edilməsi nəzərdə tutulur. 

Eyni zamanda iqtisadiyyatın strukturunu yaxĢılaĢdırmaq üçün məqsədyönlü tədbirlər 

görüləcəkdir. Neft-qaz sektorunun və neft-kimya sənayesinin modernləĢdirilməsi, qeyri-neft 

sənayesinin diversifikasiyası və inkiĢafı, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə 

imkanlarının geniĢləndirilməsi, aqrar sektorun inkiĢafı, ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi,  

xidmət növlərinin inkiĢafı xarici ticarətin və investisiya strukturunun təkmilləĢdirilməsi prioritet 

sahələr olacaqdır. Konsepsiyanın əhatə etdiyi dövrdə qeyri-neft sektorunda ÜDM-də illik real artım 

tempi orta hesabla 7 faizdən çox olacağı proqnozlaĢdırılır. Hazırkı mərhələdə əsas vəzifə 

iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsini sürətləndirmək, neft gəlirlərinin səviyyəsindən asılı olmayaraq, 

gələcəkdə qeyri-neft sektorunun inkiĢafının yüksək tempini saxlamaq, rəqabət qabiliyyətini artırmaq 

və ixrac imkanlarını inkiĢaf etdirməkdir. "Azərbaycan 2020: Gələcəyə BaxıĢ" adlı inkiĢaf 

konsepsiyasında ixrac yönümlü iqtisadi model əsas götürülür və iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin 

artırılması və strukturun təkmilləĢdirilməsi qeyri-neft ixracını artıracaqdır. Qeyri-neft sənayesinin 

sürətli inkiĢafı, yenilikçiliyin təĢviqi və geniĢləndirilməsi ilə yanaĢı fəaliyyətlər ölkədə biliyə 

əsaslanan iqtisadiyyatın formalaĢması üçün əlveriĢli əsaslar yaradacaqdır. 

Konsepsiya çərçivəsində yoxsulluq məsələsi insan inkiĢafı konsepsiyasına müasir yanaĢmalara 

əsasən "çoxfaktorlu yoxsulluq" konsepsiyası səviyyəsində qiymətləndirilir. Son 10 il ərzində 

Azərbaycan yoxsulluğun azaldılmasında kəskin nailiyyətlərə nail olmuĢdur. Ölkəmizdə "mütləq 

yoxsulluq" probleminin həlli, yəni qəbul edilmiĢ meyarlar çərçivəsində yoxsulların kateqoriyasına 

daxil olan ailələrin sayının kəskin azalması uğurlu sosial-iqtisadi siyasətin nəticəsidir. Mövcud 

konsepsiya çərçivəsində "mütləq yoxsulluq" problemi daim diqqət mərkəzində olacaq və bununla 

yanaĢı, orta sinif nümayəndələrinin geniĢləndirilməsi və bu sinifin rolunun gücləndirilməsi əsas 

məqsədlərdən biridir. Əhalinin və onun strukturunun kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri milli 

hakimiyyətin əsas elementləri olaraq Azərbaycan xalqının genofondunun qorunması, miqrasiya və 

demoqrafiya kimi məsələlər milli təhlükəsizlik baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Konsepsiyanın əhatə etdiyi dövrdə ölkə əhalisi orta hesabla ildə 1,1 faiz artacaq və 2020-ci ildə 

təxminən 10,2 milyona çatacaq.[7] 
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Son onilliklərdə dünyamız xeyli təbəddulatlar yaĢamıĢ, cəmiyyətdə, iqtisadiyatda çoxsaylı köklü 

yeniləĢmələr baĢ vermiĢ, sərhədlər, ideologiyalar, dövlət dilləri dəyiĢmiĢ, iqtisadi təməllər 

möhkəmlənmiĢ və geniĢlənmiĢ, beynəlxalq əlaqlələrin səviyyəsi yüksəlmiĢ, qlobal laĢma çağrıĢları 

daha da dərinləĢmiĢdir. Bütün bu hadisələr ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatına və bütövlükdə dünya 

iqtisadiyyatında gedən proseslərə yeni baxıĢ bucağından yanaĢmanı Ģərtləndirir. Sadalanan bu 

hadisələrin akademik təhlili isə ―Dünya iqtisadiyyatı‖ fənninin daim yeniləĢən nəzəri və təcrübi 

biliklərinə əsaslanmalıdır. Dünya iqtisadiyyatı müasir cəmiyyətin fəaliyyətini Ģərtləndirən, maddi 

təməldə müxtəlif millətləri və xalqları birləĢdirməyə imkan verən, beynəlxalq əmək bölgüsünə 

əsaslanaraq ayrıayrı ölkələrin iqtisadi, elmi-texniki, istehsal, maliyyə-valyuta və pul-kredit 

əlaqələrini özündə ehtiva edən çoxfunksional bir sistemidir. Onun real inkiĢaf meyillərini və 

problemlərini dərk etmək biliyin praktiki funksiyası ilə sıx bağlıdır. Hər Ģeydən əvvəl diqqətdə 

saxlanılmalıdır ki, dünya iqtisadiyyatı elmi tədqiqat obyekti olaraq, digər elmlərlə yanaĢı, insan 

cəmiyyətinin praktiki tələbatları ilə sıx rabitədə meydana gəlmiĢ və inkiĢaf etmiĢdir. O, ümumtəhsil 

və həm də fundamental iqtisadi fənnlər sırasına aid klassik bir elm kimi tələbələr tərəfindən əvvəllər 

mənimsənilmiĢ müvafiq iqtisad elmlərinə əsaslanır və həm də sonra öyrənilməsi vacib olan ixtisas 

fənləri və müqabil xüsusi kurslar üçün də baza rolunda çıxıĢ edir. ―Dünya iqtisadiyyatı‖ kursu 

təsərrüfat sahəsində dünyanın əsas inkiĢaf meyillərini baĢa düĢməyə, onların xarakterini 

müəyyənləĢdirməyə kömək edir. ―Dünya iqtisadiyyatı‖ kursuna yiyələnmək beynəlxalq 

münasibətlərin əsas istiqamətlərinin, milli iqtisadi siyasətin və təsərrüfat subyektlərinin beynəlxalq 

strategiyasının dünya təsərrüfat həyatının gerçəkliklərinə uyğunluğunu dərk etməyə əsas yaradır. 

Yeni tarixin mənzərəsinə nəzər yetirdikdə görərik ki, son onilliklərdə dünya təsərrüfatının sosial-

iqtisadi siması xeyli dəyiĢmiĢdir. Dünya sosialist düĢərgəsi dağılmıĢ, soyuq müharibə sona çatmıĢ, 
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iki sistemin rəqabəti bitmiĢ, bir sıra ərazi-təsərrüfat quruluĢları yeni tərəqqi yoluna qədəm qoyaraq 

industrial ölkələrin sosial-iqtisadi inkiĢaf səviyyəsinə çatmıĢlar. BaĢ verən bu hadisələr ölkələr və 

altsistemlər arasında iqtisadi qüvvələr konfiqurasiyasını əsaslı dəyiĢmiĢ, dünya iqtisadiyyatında 

ikiqütblülüyü praktiki aradan qaldırmıĢ və müəyyən qədər bu sferada ABġ-ın hökmranlığına yol 

açmıĢdır. Bu zaman kəsiyində dünya iqtisadiyyatı nəinki sosial, həm də texnoloji cəhətdən dəyiĢmıĢ, 

inteqrasiya prosesləri daha da dərinləĢmiĢdir. Qlobal çağrıĢlara uyğun olaraq, hazırda dünya 

iqtisadiyyatı növbəti yeni texnoloji dönüĢ zamanını yaĢayır. ETT-nin təsiri altında dünya məhsuldar 

qüvvələrinin keyfiyyət dəyiĢiklikləri baĢ verir, iqtisadi proseslərdə internetin, informasiya 

texnologiyalarının geniĢ tətbiqi zaman amilinin əhəmiyyətini azaldır, məhsul istehsalının siması və 

xarakteri dəyiĢikliklərə uğrayır, dünya istehsalı əhali artımını üstələyir, informasiya inqilabı yeni 

mərhələyə qədəm qoyur. Dünyanın müasir dinamik xüsusiyyətləri inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə 

baĢ verən proseslərlə daha sıx bağlıdır. Belə ki, son iki onillikdə sənaye ölkələri ilə inkiĢaf etməkdə 

olan ölkələrin iqtisadi inkiĢaf səviyyələrindəki fərq daha da artmıĢdır. Bu, həm də Qərbin sənayecə 

inkiĢaf etmiĢ ölkələrində inkiĢafın intensiv tipinin üstünlük əldə etməsi ilə bağlıdır. Beynəlxalq 

əmək bölgüsünün geniĢlənməsi ayrı-ayrı ölkələrin milli təsərrüfatlarını daha sıx bağlayır, onların 

qarĢılıqlı asılılığının və qarĢılıqlı əlaqələrinin güclənməsi baĢ verir. Dünya təsərrüfatının 

beynəlmiləlləĢməsi regional səviyyədə də inteqrasiya proseslərini sürətləndirir, yeni regional 

təsisatların yaranmasına gətirib çıxarır. QloballaĢma proseslərinin dərinləĢməsi ilə müĢayiət olunan 

dünya iqtisadiyyatının strukturunda və fəaliyyətində baĢ verən bu köklü dəyiĢikliklərin əsasında həm 

də sahibkarlıq kapitalının beynəlxalq yerdəyiĢməsi dayanır. Bu yerdəyiĢmənin mühüm fenomenal 

nəticəsi olaraq təzahür edən TMġ-lər və TMB-lər dünya iqtisadiyyatının strukturunu yaradan əsas 

amillərdən biri kimi çıxıĢ edirlər. Onun təsiri ilə xarici ticarətin artımı istehsalın artımını xeyli 

qabaqlayır. Ġstehsal və ticarət isə, öz növbəsində, valyuta-kredit münasibətlərinin inkiĢafını üstələyir. 

Bu, həm də borc kapitalının dünya bazarının mərkəzi elementlərindən birinə çevrilməsi reallığından 

irəli gəlir. Belə ki, borc kapitalının geniĢlənən hərəkəti nəinki xarici iqtisadi fəaliyyəti 

maliyyələĢdirir və eyni zamanda, ölkələrin daxili inkiĢafına da təkan verir. Statistika göstərir ki, 

sərhədləri aĢan maliyyə vəsaitlərinin həcmi keçən orta müddət ərzində xeyli dərəcədə artmıĢ və 

beynəlxalq kredit bazarlarının məcmu dövriyyəsi ÜDM-i bir neçə dəfə ötüb keçmiĢdir. Bütün bu 

proseslər isə, öz növbəsində, dünya iqtisadiyyatının beynəlmiləlləĢməsini daha da sürətləndirir, 

iqtisadi münasibətlərin çevikliyini artırır. Lakin gerçəkləĢən bu hadisələr fonunda çətinliklər, 

problemlər də yaĢanır. Belə ki, son onilliklər həmçinin, dünya təsərrüfatının inkiĢaf səviyyəsi ilə 

insan inkiĢafı arasında ziddiyyətlərin artması ilə əlamətdardır. Ġstehsal vasitələrində inqilabi 

dəyiĢikliklər insanların durumunda müvafiq dəyiĢikliklərlə müĢayiət olunmamıĢdır. Yenə də 

milyonlarla insan savadsız qalmaqda və özlərini yaradıcı qüvvə kimi hiss etməməkdədir. Digər 

tərəfdən, planetin insanların geniĢlənən əməli fəaliyyət meydanına çevrilməsi təbiət sistemlərinə 

yüklənməni daha da gücləndirmiĢdir. Ətraf mühitin çirkləndirilməsi, təbii resursların azalması 

təhlükəli Ģəkil alır. Nəticədə isə təbiət sistemi öz qüvvəsi hesabına yaĢayıĢ qabiliyyətini saxlamağa 

çətinlik çəkir. Dünya təsərrüfatının bu və digər problemləri, xüsusilə də iqtisadi artım, milli 

iqtisadiyyatların vəziyyəti beynəlxalq iqtisadi həyata ciddi təsir göstərir. Bu baxımdan gündəlikdə 

sabit iqtisadi inkiĢaf, ümumdünya təsərrüfat proseslərinin tənzimlənməsinə yeni yanaĢmaların 

iĢlənib hazırlanması haqqında məsələ bütün kəskinliyi ilə durur. Bütün bunlarla əlaqədar olaraq 

―Dünya iqtisadiyyatı‖ kursunun Azərbaycanda öyrənilməsi üzrə hazırlanmıĢ bu dərslikdə ən aktual 

problemlər: dünya iqtisadiyyatının genezisi, qanunauyğunluqları, müasir vəziyyəti və perspektivləri, 

ayrı-ayrı ölkələrin, altsistemlərin, istehsal amillərinin və dünya bazarlarının potensialı, artım, bölgü 

və inkiĢaf xüsusiyyətləri geniĢ aspektdə təhlil olunur. Burada qloballaĢma meyilləri, kapitalın 

hərəkəti, qiymətyaranma prosesləri, valyuta-maliyyə münasibətləri, habelə dünya iqtisadiyyatının ən 

mühüm sıxıntıntıları: ərzaq, enerji, demoqrafik, ekoloji, dünya okeanından istifadə, kosmik məkanın 
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mənimsənilməsi və hərbi-siyasi problemlərin həlli istiqamətləri, qlobal iqtisadiyyatın inkiĢaf 

modelləri və ssenariləri ilə bağlı məsələlər geniĢliklə öz əksini tapmıĢdır. Məqaləmizin məqsədi, ilk 

olaraq, tələbələrə, iqtisadiyyatı  öyrənənlərə dünya təsərrüfat əlaqələrinin məzmun və mahiyyətini, 

nəzəri-praktiki problemlərini, onların tədqiqat istiqamətlərini sərbəst qavramaq imkanı verməkdən 

ibarətdir. Bununla yanaĢı, o, həmçinin, öyrənənləri ictimai inkiĢafın beynəlmiləlləĢməsi və 

qloballaĢması problemlərinin tədqiqində istifadə edilməsi mümkün olan əsas nəzəriyyələr və əlaqəli 

biliklərlə də silahlandırır. ―Dünya iqtisadiyyatı‖ ümumi iqtisadi nəzəriyyə ilə birlikdə müasir 

iqtisadçının hazırlığının təməlini təĢkil edir. Milli iqtisadiyyatlar artıq çoxdan dünya təsərrüfatının 

bir hissəsinə çevrilmiĢlər. Hazırda hər hansı bir ölkə dünya təsərrüfat sisteminə nə qədər fəal daxil 

olmuĢsa, onun qalan dünya ilə qarĢılıqlı əlaqələrinin istiqaməti də bir o qədər dəqiqdir. Bu 

baxımdan, onun öz inkiĢafı da nə qədər dinamik və məhsuldardırsa, cəmiyyəti və vətəndaĢlarının 

rifahı da bir o qədər yüksəkdir. Elə bu səbəbdən müasir iqtisadçı üçün dünya iqtisadiyyatının inkiĢaf 

xüsusiyyətlərini, bir sıra ölkələrin uğurlarının, digərlərinin isə böhranlı vəziyyətinin miqyasını 

bilmək çox vacib Ģərtdir. Məqalənin məzmununun əsasını iqtisadiyyat təĢkil edir. Buna görə də 

məqalənin mətnində hər bir mövzunun təqdimatında dünya iqtisadiyyatında baĢ verən mühüm 

yeniliklərə və dinamik meyillərə, müasir dəyiĢkənliklərlə bağlı hadisələrə, ümumilikdə hər bir 

konseptual məsələnin açılıĢı və analitik Ģərhinə geniĢ yer ayırmıĢdır. Burada həmçinin, dünyanın 

aparıcı beynəlxalq və regional təĢkilatları və bu təĢkilatlarda ayrılıqda təmsil olunan ölkələrin 

iqtisadiyyatları haqqında çoxsaylı statistik və təhlili materialları özündə birləĢdirən ensiklopedik 

məlumatlar verilmiĢdir. Dünyanı əksər dövlətlərini və bir sıra asılı əraziləri əhatə edən oxĢar 

kompozisiyalı bu məlumatlarda həmin ölkələrin ərazisi, əhalisi, makroiqtisadi göstəriciləri, təbii 

sərvətləri, iqtisadiyyatının əsas sektorları, baza və infrastruktur sahələrinin zəif və güclü tərəfləri, 

elmitexniki potensialı, insan kapitalı və əmək resursları, ekoloji problemləri, iqtisadi proseslərin 

dövlət tənzimlənməsinin forma və metodları, sosial-iqtisadi inkiĢafın və geoiqtisadi siyasətin əsas 

hədəfləri və inteqrasiya proseslərinin dərinləĢməsi üzrə müfəssəl bilgilər də öz əksinin tapmıĢdır. 

Eyni zamanda bu məlumatlarda həmin ölkələrin Azərbaycan Respublikası ilə iqtisadi əlaqələrini əks 

etdirən icmal informasiyalara da yer ayrılmıĢdır. Məqalədə də dünya bazarlarının fəaliyyəti zamanı 

istifadə oluna bilən mühüm nəzəri alətlərin öyrənilməsinə böyük diqqət yetirilmiĢir. Belə yanaĢma, 

xüsusi olaraq, beynəlxalq əmtəə və xidmətlər, valyuta, istehsal amilləri bazarlarının qarĢılıqlı əlaqə 

və fəaliyyətinin səbəb və nəticələrinin dərindən dərk edilməsinə hədəflənmiĢdir. Bu baxımdan 

dərsliyin qayəsini dünya iqtisadiyyatının prinsipal məsələlərinin geniĢ iĢıqlandırılması ilə yanaĢı, 

həm də təhlilin mühüm mexanizm və metodlarını mənimsəməklə peĢəkar mütəxəsislər hazırlığını 

motivləĢdirmə və onları gərəkli informasiyalarla silahlandırmaqla uyğun strategiyaların 

formalaĢmasında və böhranlı vəziyyətlərdə düzgün və səriĢtəli qərarvermə kimi təyinatlar da 

geniĢləndirir. Məqalənin spesifikliyi onun hər bir struktur bölməsində dünya iqtisadiyyatı 

kontekstində Azərbaycan iqtisadiyyatının reallıqlarını əks etdirən materialların verilməsidir. Belə ki, 

məqalədə Azərbaycanın beynəlxalq əmək bölgüsü sistemində yeri və rolu, onun ayrı-ayrı ölkələrlə 

qarĢılıqlı iqtisadi əlaqələrinin geniĢlənməsi və baĢlıca olaraq da, dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiyasının dərinləĢməsi perspektivlərinə geniĢ məkan açılmıĢdır. Burada təqdim edilən bütün 

əsas mövzularla əlaqədar Azərbaycan gerçəklikləri, onun konkret geostrateji mövqeyi, təbii 

sərvətləri, iqtisadiyyatının strukturu və potensialı, inkiĢaf meyilləri və s. bu kimi mühüm təyinatları 

haqqında məlumatlar verilmiĢ, müqayisələr və müvafiq uzlaĢmalar aparılmıĢdır. Azərbaycanın 

dünya ölkələri arasındakı reytinqi, onun göstəricilərinin beynəlxalq indekslərlə qiymətləndirilməsi, 

sosial-iqtisadi inkiĢafının meyilləri ilə bağlı təhlili məlumatlar da dərsliyin ana xəttini təĢkil 

etmiĢdir. 

Ölkələrin iqtisadi inkiĢafı onların seçdiyi iqtisadi modellərdə də özünü büruzə verir. Dövlətin 

büdcəsinin, ticarət və tədiyə balansının formalaĢması, partnyorluq, xarici ticarət əlaqələrinin 
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tənzimlənməsi və digər bu kimi amillər dairəsinin əlaqələndirilməsi, iqtisadi inkiĢafın strategiya və 

taktikası dövlətin subyektiv seçimində əks olunur. Ġqtisadi model, yaxın müddətli məqsəd və 

gözlənilən inkiĢaf seçimindən asılı olaraq, hakimiyyət keçidləri ilə əlaqədar da müvafiq 

dəyiĢikliklərə məruz qalır. Model ölkə tempinin təkamülünə təsir etsə də, ondan asılılığı elə də ciddi 

deyildir. Dünya iqtisadiyyatını təĢkil edən ölkələrin təsnifatlandırılmasında, tarixən, ilk üsul olaraq 

metropoliyalara - müstəmləkələrə sahib dövlətlərə və tabelikdə olan ərazilərə ayırmıĢlar. Böyük 

coğrafi kəĢflər zamanında ilk böyük metropoliyalar Ġspaniya və Portuqaliya, Niderland, Böyük 

Britaniya olmuĢlar. Sonradan bu sıraya Fransa, AFR, ABġ, Rusiya, Yaponiya qatılmıĢdır. 

Metropoliyalar arasında möhtəĢəmliyi və daha geniĢ ərazisi ilə Böyük Britaniya fərqlənmiĢdir. 

Dünya bazarının fəaliyyətinin baĢlıca mexanizmi qiymətlərin qarĢılıqlı münasibətindədir ki, bu 

zaman beynəlxalq qiymətlər daxili milli bazara nisbətdə daha sərbəst dirlər. Lakin dünya bazarı heç 

də mütləq sərbəst ola bilməz. Belə ki, onun subyektləri, ayrıayrı ölkələr beynəlxalq mübadiləyə 

ciddi məhdudiyyətlər qoyurlar və bu məhdudiyyətlər, əsasən, həmin ölkələrdəki davamlı iqtisadi 

sabitliklə diqtə olunur. Belə vəziyyət həmin ölkələrin hökümətlərinin, ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin və 

müəyyən dairələrin maraqlarından da asılıdır. Elə buna görə də gömrük rüsumları, qeyri-tarif 

maneələri, xarici kapitalın məhdudlaĢdırılması, ixracata subsidiyaların ayrılması və s. tətbiq edilir. 

Dünya bazarının əsas tərkib hissələri mal və xidmətlər bazarının, iĢçi qüvvəsi bazarının, kapital 

bazarının, xüsusən də, böyük rol oynayan valyuta bazarının qarĢılıqlı münasibətlərindən asılıdır. 

Bunlar arasında XX əsrin səksəninci illərində fəallaĢan maliyyə bazarı daha cəlbedicidir. Dünya 

bazarının coğrafi seqmentləĢməsi, bir tərəfdən, dünya iqtisadiyyatının üç əsas mərkəzi - ABġ, AĠ və 

Yaponiya, digər tərəfdən, Cənub və ġimalın qarĢılıqlı münasibətləri ilə müəyyənliĢdirilir. Heç 

Ģübhəsiz ki, dünya bazarı dünya iqtisadiy - yatının əyalətlərinin və yarıməyalətlərinin qarĢılıqlı 

münasibətlərini də əhatə edir. Real proqnozlara görə, yaxın gələcəkdə ġərqi Asiyanın da dünya 

iqtisadiyyatına təsir gücü artacaq və o, dünya bazarının mühüm hissəsinə çevriləcəkdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 2000-ci il 29 dekabrda ―Yeni Əsr və üçüncü minillik 

münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti‖ndə qeyd etmiĢdir ki, ―Dünya inkiĢafının indiki 

mərhələsinin baĢlıca meyilləri mədəni inteqrasiya və qloballaĢmadır. Əgər bəĢəriyyət XX əsri elmi 

inkiĢafın nailiyyətlərinin yaratdığı xoĢ ümidlərlə qarĢılamıĢdısa, qloballaĢma prosesi çox vaxt heç də 

nikbinlik doğurmur. Bu mürəkkəb və birmənalı qiymətləndirilməyən prosesin perspektivləri 

hamımızı düĢündürür. QloballaĢma dövlətlərin sabit inkiĢafının, bütövlüyünün və idarəetmə 

sistemlərinin stabil liyinin təmin olunmasına, iqtisadi münasibətlərdə ayrı-seçkiliyin aradan qaldırıl - 

masına, xalqların rifah halının yüksəldilməsinə kömək etməlidir. Sözsüz ki, beynəlxalq hüquq 

prinsipləri və normalarının aliliyi, dəyiĢikliklərin təkamül xarakteri, qarĢılıqlı etimad və ümumbəĢəri 

dəyərlərə sədaqətlə yanaĢı, hər bir ölkənin səciyyəvi milli cəhətlərinin də nəzərə alınması bu 

prosesin müəyyənedici istiqamətləri olmalıdır. Təbii ki, qloballaĢmanın bir çox ölkələr üçün 

yaratdığı problemlər bizi də düĢündürür‖. QloballaĢma ilə yanaĢı regionlaĢma da ciddiliyi ilə özünü 

göstərir. Bir sıra ölkələr qlobollaĢma meyilindən mühafizə olunmaq istiqamətində regional 

əməkdaĢlığı və inteqrasiyanı gücləndirir. Təbii olaraq, buna ənənəvi regional bağlılıq da təsir 

göstərir. MəĢhur yapon iqtisadçısı Keniti Omaye (1941) ―Milli dövlətin sonu‖ əsərində göstərir ki, 

regionlar ayrı-ayrı dövlətlərə mənsub olsalar da, bir-birləri ilə güclü bağlantıları vardır. QloballaĢma 

və regionlaĢmaya bir-birini tamamlayan və eyni zamanda, biri digərini rədd edən proseslər kimi də 

baxılır. Buna görə də onlar arasında münasibətləri diskutiv predmetli hesab edirlər. Eyni zamanda, 

qloballaĢma və regionlaĢma proseslərinə birləĢmə və siyasi motivləĢmə kimi də baxılır. 

QloballaĢmanın təsirindən doğan dünya iqtisadiyyatının ümumi modernləĢməyə doğru irəliləyiĢləri 

milli təsərrüfatların müxtəlif tipli regional ittifaqlara doğru istiqamətlənməsini stimullaĢdırır. Bu 

meyillərin gerçək yəqinliyini də qloballaĢma prosesinin tam baĢa çatmaması baxımından dolğunluğu 

ilə son dərəcə düzgün qiymətləndirmək çətindir. Həqiqət isə belədir ki, dünyanın əsas aparıcı 
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regional qrupları məhz son 30-40 ilin yaranıĢlarıdır. QloballaĢma və regionlaĢma proseslərinə yalnız 

iqtisadi aspektlərdən deyil, bütün maddi və mənəvi mədəniyyətlərin məcmusu baxımından 

yanaĢıldıqda görərik ki, qloballaĢma, baĢlıca olaraq, innovativ yaranıĢlarda əks olunan 

mərkəzəqaçma potensiallığı ilə güc tapır. RegionlaĢma isə müxtəlif səviyyələrdə miqyaslı 

inteqrasiya proseslərində ehtiva olunur. RegionlaĢma (regionalization) vilayətlərin və ya dövlətlərin 

iqtisadi, siyasi və digər əlaqələrinin bir region təsisatı və ya dövlətlərin regional birliyinin 

yaradılması üzərində inkiĢafı və möhkəmləndirilməsi prosesi olaraq çıxıĢ edir. RegionlaĢma konkret 

təzahürdə yeni institusional formaların yaranıĢı və inkiĢafı əsasında hakimiyyət səlahiyyətləri və 

funksiyalarının milli səviyyədən regional səviyyə üzrə yenidən bölgüsünü ehtiva edir. 
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Bu gün dünya xalqlarının hazırki yaĢayıĢ səviyyəsinə nəzər salsaq çox yüksək iqtisadi inkiĢafın 

getdiyi bir dövrdə yaĢadığımızın Ģahidi olarıq. Ġqtisadiyyat çox geniĢ anlayıĢdır. Dünən, bu gün və 

sabah insanların yaĢayıĢının mühüm hissəsi olması ilə fərqlənən bir elmi anlayıĢdır. 

Əslində iqtisadiyyat bir elm kimi zaman-zaman formalaĢmıĢ və inkiĢaf etmiĢdir. Amma bəĢər 

yaranan gündən iqtisadiyyat onunla birlikdə yaranib və onunla paralel Ģəkildə inkiĢaf etmiĢdir. 

Bu gün dunyada iqtisadiyyatın bir neçə sistemləri ayırd edilir ki, onlardan da ən geniĢ yayılanı  

Bazar Ġqtisadiyyatı sistemidir. 

Bаzаr iqtisаdiyyаtı məfhumundаkı "bаzаr" iqtisаdiyyаtın sifətini, nеcəliyini, оnun bаzаr təbiətli 

оlmаsını bildirir. Bаzаr təbiətli оlmаq о dеməkdir ki, iqtisаdiyyаt bаzаr üçün iĢləyir, bаzаr 

mехаnizmi və bаzаr qаnunlаrı ilə tənzim оlunur. Tаriхən bаzаr bаzаr iqtisаdiyyаtındаn əvvəl 

mеydаnа gəlmiĢdi. Аncаq о bаzаr iqtisаdi sistemində fəаliyyət göstərir və bunа görə də əvvəl bаzаr 

iqtisаdiyyаtının mаhiyyəti, əsаslаrı ilə bаğlı məsələləri nəzərdən kеçirmək lаzımdır. 

Bаzаr istеhsаlçı və istеhlаkçılаrın qаrĢılıqlı fəаliyyətini təmin еdən mехаnizmdir, оnlаrın 

mövcudluq üsuludur. Bаzаr əsаsən tədаvül sfеrаsı, аlqı-sаtqı ilə bаğlıdır.Bаzаr iqtisаdiyyаtı dаhа 

gеniĢ, əhаtəlidir. О, istеhsаlı, bölgünü, mübаdiləni və istеhlаk sаhələrinin hаmısını əhаtə еdir, 

оnlаrın tаm hаlındа mövcudluğunu təmin еdir.Ġqtisаdi bir sistеm kimi bаzаr iqtisаdiyyаtının tаm 

fоrmаlаĢmаsı kаpitаlizm cəmiyyətində bаĢ vеrmiĢdir. Bаzаr iqtisаdiyyаtı ilə kаpitаlizm iqtisаdiyyаtı 

https://az.wikipedia.org/wiki/Bazar_(ticar%C9%99t_obyekti)
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еyni mənаlıdır. Bаzаr iqtisаdiyyаtı kаpitаlizmin iqtisаdi əsаsını təĢkil еdir. Bunа görə də АBġ 

iqtisаdçılаrı "bаzаr iqtisаdiyyаtı - kаpitаlizm" ifаdəsini iĢlədirlər. 

Bаzаr iqtisаdiyyаtı bütün iqtisаdi məktəblər və cərəyаnlаr tərəfindən bu və digər Ģəkildə 

öyrənilmiĢ və indi də öyrənilir. 

Bаzаr iqtisаdiyyаtının özünə хаs оlаn gеnеtik əsаslаrı vаrdır. Bu iqtisаdi sistemin əsаsını əmtəə 

istеhsаlı təĢkil еdir. Əmtəə istеhsаlının mеydаnа gəlməsilə pul mеydаnа gəlir. Əmtəə-pul 

münаsibətləri əsаsındа bаzаr yаrаnır və iqtisаdiyyаtın bütün sаhələrini əlаqələndirir. О, kаpitаlizm 

cəmiyyətində özünün yüksək zirvəsinə çаtır və müstəqil iqtisаdi sistеm kimi fəаliyyət göstərir. 

Ġnsаn cəmiyyətində istеhsаlın təĢkilinin ilkin fоrmаsı nаturаl təsərrüfаt оlmuĢdur. Nаturаl 

təsərrüfаt еlə təĢkil оlunmuĢdur ki, insanlar аncаq öz tələbаtlаrını ödəmək üçün məhsul istеhsаl 

еdirlər. Оnun аĢаğıdаkı spеsifik cəhətləri vаrdır: 

1. təsərrüfаtın qаpаlı оlmаsı; 

2. əməyin univеrsаl хаrаktеr dаĢımas; 

3. təsərrüfаt əlаqələrinin birbаĢа olması.. 

Nаturаl təsərrüfаt qаpаlıdır. Bu təsərrüfаtın mövcud оlduğu cəmiyyətlərdə təsərrüfаt əlаqəsiz, 

dаğınıq Ģəkildə fəаliyyət göstərir (аilə, icmа, mаlikаnə). Hər bir təsərrüfаt vаhidi özlərinə məхsus 

rеsurslаrdаn istifаdə еdir və аilənin tələbаtını ödəmək üçün məhsul istеhsаl еdirlər. Müаsir dövrdə 

(dövlətin dахilində inkiĢаf еtmiĢ əmtəə istеhsаlı оlduğu hаldа) bəzi təsərrüfаt birliklərində, kənd 

təsərrüfаtı müəssisələrində və həttа ayrıcа bir dövlətdə də qаpаlılığа, nаturаllığа mеyl оlа bilər. 

Nаturаl istеhsаl üçün univеrsаl əl əməyi хаrаktеrikdir. Əməyin növlərə bölünməsi yохdur. 

Məsələn, bir nəfər əyirir, tохuyur, bоyаyır və s. Burаdа ən sаdə аlətlərdən istifаdə оlunur. 

Nаturаl təsərrüfаtdа istеhsаllа istеhlаk аrаsındа birbаĢа iqtisаdi əlаqə yаrаnır. Burаdа "istеhsаl-

bölgü-istеhlаk" əlаqəsi vаr, mübаdilə isə yохdur. Bu cür əlаqə nаturаl təsərrüfаtın dаvаmlığını təmin 

еdir. Burаdа аncаq sаdə təkrаr istеhsаl bаĢ vеrir. 

Qərb ədəbiyyаtındа nаturаl təsərrüfаt sistemi ənənəvi iqtisаdiyyаt аdlаndırılır. Оnun хаrаktеrik 

cəhətləri: 

1. istеhlаk üçün еyni, ənənəvi məhsul istеhsаl еtmək; 

2. tехniki tərəqqinin məhdudluğu; 

3. cəmiyyətin həyаt tərzində dəyiĢikliyin оlmаsındа gеriliyin qаlmаsı; 

4. sоsiаl-iqtisаdi münаsibətlərdə durğunluq). 

Təsərrüfаt təĢkilinin ikinci fоrmаsı əmtəə istеhsаlıdır. Əmtəə istеhsаlı – təĢkilаti-iqtisаdi 

münаsibətlərin еlə sistemidir ki, burаdа məhsullаr bаzаrdа sаtılmаq üçün istеhsаl оlunur. 

Əmtəə təsərrüfаtının əsаs cəhətləri: 

1. təsərrüfаt аçıqdır; 

2. əmək bölgüsünə əsаslаnır; 

3. təsərrüfаt əlаqələri bilаvаsitədir (dоlаyıdır), bаzаr vаsitəsilədir. 

Əmtəə istеhsаlı ictimаi əmək bölgüsünə əsаslаnır. Hər bir istеhsаlçı kоnkrеt, iхtisаslаĢmıĢ 

məhsulun istеhsаlı ilə məĢğul оlur. Hər bir sаhədə, müəssisədə yаrаdılmıĢ аrtıq məhsul bаĢqа fаydаlı 

əmtəə və xidmətlərlə mübаdilə еdilir. Əmtəə istеhsаlındа əmək bölgüsünün rоlu Аdam Smit 

tərəfindən əsаslаndırılmıĢdır. 

Əmək bölgüsü əmtəə istеhsаlı sаyəsində gеniĢ mеydаn аlır və ictimаi əmək bölgüsü qаnunu 

fəаliyyət göstərir. Ictimаi əmək bölgüsünün аĢаğıdаkı fоrmаlаrı mеydаnа gəlir: 

1. Bеynəlхаlq (ölkələrаrаsı); 

2. Ümumi (хаlq təsərrüfаtının sаhələri аrаsındа); 

3. Хüsusi (sаhələr dахilində); 

4. Tək (müəssisə dахilində). 

Əmtəə təsərrüfаtı – аçıq sistеmdir. Burаdа iĢçilər öz istеhlаklаrı üçün dеyil, bаĢqа аdаmlаrа 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=K%D0%B0pit%D0%B0lizm&action=edit&redlink=1
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sаtm аq üçün istеhsаl еdirlər. Bu təsərrüfаtdа hər Ģеy bаzаr üçün istеhsаl оlunur. 

Əmtəə təsərrüfаtınа istеhsаlçı və istеhlаkçılаr аrаsındа dоlаyı, bilаvаsitə əlаqə fоrmаsı хаsdır. 

Bu istеhsаl – mübаdilə – istеhlаk əlаqəsidir. Məhsul аncаq mübаdilədən sоnrа istеhlаkа dахil оlur. 

Istеhsаlçı və istеhlаkçı аrаsındа iqtisаdi münаsibət bаzаr vаsitəsilə yаrаnır. 

Əmtəə təsərrüfаtı üçün gеniĢ təkrаr istеhsаl хаsdır. 

Əmtəə istеhsаlının 5-7 min il tаriхi vаrdır. О, ibtidаi - icmа dövrünün sоnlаrındаn indiyə kimi 

mövcuddur. О, bütün ictimаi-iqtisаdi sistеmlərdə mövcud оlmuĢdur və özünün tаriхi inkiĢаf 

mərhələlərini kеçmiĢdir. 

Əmtəə istеhsаlının mеydаnа gəlməsinin ümumi əsаsı ictimаi əmək bölgüsüdür. Əmək 

bölgüsünün inkiĢаfı ilə əmtəə istеhsаlı dа gеniĢlənir. Аrtıq еlə müəssisələr yаrаnır ki, оnlаr bir dеyil, 

bir nеçə əmtəəlik məhsul istеhsаl еdir (divеrsifikаsiyа). 

Əmtəə istеhsаlının mеydаnа gəlməsinin bаĢqа bir səbəbəi аdаmlаrın təsərrüfаtcа 

əlаhiddələĢməsidir (аyrılsmаsıdır). Аyrılmа müəyyən bir əmtəənin istеhsаlınа Ģərаit yаrаdır. 

АyrılmıĢ istеhsаlçı öz məhsulunu mübаdilə еtmək üçün bаzаr əlаqəsinə girir. Bеlə bir əlаqə, kənаr 

müdахilə оlmаdаn, öz mənаfеyini rеаllаĢdırmаq nаminə bаĢ vеrir və məhsulun kеyfiyyəti və 

miqdаrını аrtırmаqdа mаrаqlı оlur. 

Təsərrüfаtcа əlаhiddələĢmə mülkiyyətin fоrmаsı ilə bаğlıdır. Bunа uyğun gələn хüsusi 

mülkiyyət fоrmаsıdır. Хüsusi mülkiyyət аyrılıb müstəqil əmtəə istеhsаlçısı оlmаğı Ģərtləndirir. 

Əmtəə istеhsаlının iki növü vаrdır: 

1. Sаdə əmtəə istеhsаlı (təsərrüfаtı); 

2. Kаpitаlist əmtəə təsərrüfаtı (istеhsаlı) 

Sаdə əmtəə təsərrüfаtı istеhsаlçının Ģəхsi əməyinə və sаdə аlətlərə əsаslаnаn kəndlinin və 

sənətkаrlаrın təsərrüfаtlаrıdır. Kаpitаlist əmtəə təsərrüfаtı – istеhsаl vаsitələri üzərində хüsusi 

mülkiyyətə və əsаsən muzdlu əməyə əsаslаnır. Bu təsərrüfаtın mеydаnа gəlməsilə istеhsаl еdilən hər 

Ģеy və həttа iĢ qüvvəsi də əmtəə оlur. Və nаturаl təsərrüfаtı sıхıĢdırıb аrаdаn çıхаrır. Kаpitаlist 

əmtəə istеhsаlçısı sаhibkаr оlur. 

Klаssik kаpitаlizm Ģərаitində, хüsusi mülkiyyətin аrtmаsı ilə əmtəə istеhsаlı dаhа dа gеniĢlənir 

və özünün əsаsı kimi yеni mülkiyyət fоrmаlаrı – səhmdаr, kоrpоrаtiv və yоldаĢlıq – yаrаnır (XX 

əsrdə). 

Klаssik kаpitаlizm Ģərаitində əmtəə istеhsаlı ən ümumi fоrmа аlır və hər Ģеy əmtəə оlur. XX 

əsrin ikinci yаrısındаn еtibаrən еlmi-tехniki tərəqqinin təsiri və dövlətin təsərrüfаt həyаtınа 

müdахiləsinin təsiri аltındа qеyri-əmtəə bölməsi yаrаnır (fundаmеntаl еlmi tədqiqаtlаr, pulsuz təhsil, 

hərbi-sənаyе kоmplеksinin bir çох məhsullаrı və s.). Bu fоrmа gеtdikcə gеniĢlənir. Bunа görə də 

müаsir istеhsаlı qаrıĢıq istеhsаl аdlаndırmаq оlаr. Аncаq üstünlük əmtəə təsərrüfаtınа məхsusdur. 

Bu gün Dünya ölkələrində və Azərbaycanda Bazar Ġqtisadiyyatının vacib elementi hesab olunan 

iqtisadiyyatın Turizm sahəsi faydalı sektor olması ilə fərqlənir. 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 və geniĢ olduğunu göstərir. 

Turizm xalqlar və cəmiyyətlər arasında qarĢılıqlı anlaĢma və hörmət vasitəsi olmaqla, 

bəĢəriyyətin mədəni irsindən istifadə də və onun zənginləĢdirilməsində böyük rolu olan sahədir. 

Əsasən Turizm sənayesinin Dünya Ġqtisadiyyatının bir sahəsi kimi tanınması XXəsrin 50-ci 

illərinə təsadüf edir. Hər bir dövlət ,o cümlədən Azərbaycan Respublikası üçün Turizm böyük 

mahiyyət kəsb edir. Bu gün ölkəmizin potensial ehtiyyatlarına nəzər salsaq, görərik ki,Müasir 

Azərbaycanda  turizmin inkiĢafını təmin edən bütün ehtiyatlar mövcuddur. 

Bu gün ölkəmizdə turizmin inkiĢaf etməsi Azərbaycanın Bazar iqtisadiyyatındakı 
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irəliləyiĢlərinin artım tempini daha da sürətləndirir. Bu isə öz növbəsində yeni-yeni iĢ yerlərinin 

açılmasını sürətləndirir, iĢsiz əhalinin iĢlə təmin olunmasına Ģərait yardır. Turizm sahəsinin iqtisadi 

mahiyyəti ilə bərabər onun sosial sferaya müsbət təsir göstərən sosial mahiyyəti də 

mövcuddur.Turizmin sosial əhəmiyyəti cəmiyyətin psixofizioloji 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 xüsusi mülkiyyətçilərin gəlirlərinin təmin edilməsi,turizmin ekoloji təhlukəsizliyinə,ətraf mühitin 

mühafizəsinə nail olunmasından ibarətdir. 

Azərbaycanda turizmin inkiĢafını bilavasitə dövlət dəstəyi daha da sürətləndirir. Prezident Ġlham 

Əliyev Respublikamızda bir sıra böyük əhəmiyyətə malik istirahət və müalicə obyektlərinin 

tikintisinə dövlət ayırmaları edib, tarixi muzeylərin təmirini təmin edən layihələri imzalayıb,turizmin 

inkiĢafını sürətləndirən yeni-yeni turizm obyektlərinin açılıĢını icra edib.Məsələn Bu gün 

Lənkəranda yaradılan Ġstisu sanatoriyasının fəaliyyəti, çox gözəl istirahət zonasıdır, gözəl oteldir. Bu 

yerdə sovet vaxtında sanatoriya olub. yeni tikilən otel, istirahət müalicə mərkəzi dünyanın ən yüksək 

standartlarına cavab verir. Burada 182 otaqda qonaqlar, yerli sakinlər dincələ, müalicə ala, öz 

sağlamlıqlarını bərpa edə bilərlər. Bu gözəl turizm obyektinin açılıĢı bir daha onu göstərir ki, 

ölkəmiz uğurla inkiĢaf edir, bütün regionlar sürətlə inkiĢaf edir və bölgələrdə dünya səviyyəli çox 

gözəl obyektlər, o cümlədən turizm obyektləri yaradılır.Eyni zamanda Azərbaycanın digər zonaları 

da Turizmin ĠnkiĢafına Ģerait yaradan potensial mövcuddur. Bildiyiniz kimi, bütövlükdə turizmin 

inkiĢafı ölkəmizdə sürətlə gedir. Bu, prioritet məsələdir və son illər ərzində görülmüĢ tədbirlər 

nəticəsində ölkəmizə gələn qonaqların sayı kəskin Ģəkildə artmıĢdır. Gələn turistlərin sayı 2016-cı 

ildə 22 faiz, keçən il 20 faiz, bu ilin 9 ayında isə əlavə olaraq 6 faiz artıb. Doqquz ayda xaricdən 

gələn qonaqlar Azərbaycanda ancaq bank kartları ilə 1 milyard manat səviyyəsində pul xərcləyiblər. 

Ancaq bank kartları ilə xərclənən bu məbləğ ilin sonuna qədər daha da artacaq. Əlbəttə ki, onlar 

nağd pul da xərcləyirlər və bu, ölkə iqtisadiyyatına böyük dəstəkdir. Beləliklə, son illər ərzində 

turizmə göstərilən diqqət öz nəticəsini verir‖. 

Prezident bildirib ki, turizmin inkiĢafını Ģərtləndirən bir çox amillər var və onların hamısı 

Azərbaycanda mövcuddur: ―Ġlk növbədə, nəqliyyat infrastrukturu - indi ölkəmizdə 6 beynəlxalq 

aeroport fəaliyyət göstərir. Onlardan biri Lənkəran aeroportudur ki, mənim təĢəbbüsümlə hələ 10 il 

bundan əvvəl əsaslı Ģəkildə təmir olunub, demək olar ki, yenidən qurulub. Ġndi Lənkəran 

aeroportundan beynəlxalq reyslər təĢkil edilir. Ġndi mənə məlumat verildi ki, həftədə 3-4 reys 

fəaliyyət göstərir. Bu, həm rayon sakinlərinin, həm cənub zonasında yaĢayan vətəndaĢların 

rahatlığını, həm də turistlərin gəliĢini təmin edir‖. 

Dövlət baĢçısı əlavə edib ki, dəmir yolu nəqliyyatı Azərbaycanda yenilənir, yeni xətlər çəkilir: 

―O cümlədən təbii ki, ġimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi bu bölgədən keçəcək. Yəqin eĢitmisiniz, mən 

çıxıĢlarımın birində demiĢəm ki, Bakı-Lənkəran dəmir yolunun istiqaməti də dəyiĢdiriləcək, 

sahilboyu ilə gedən dəmir yolu xətti köçürüləcək ki, həm daha da rahat olsun, həm sürət artsın, eyni 

zamanda, biz sahil zonasını turizm infrastrukturuna cəlb edək. Avtomobil yolları çəkilir. Mən keçən 

ay Bakı-Astara avtomobil yolunun açılıĢını etdim, gözəl tədbir keçirildi. Bildiyiniz kimi, indi yolun 

məsafəsi təxminən 40 kilometr qısalıb və bu gün dünya miqyasında ən gözəl yollardan biridir. Mən 

Bakıdan Astaraya qədər indi o yol ilə gəlmiĢəm, adam zövq alır, gözəl, hamar, mənzərəli bir yoldur, 

sağ-sol meĢələr, dağlar. Beləliklə, Bakıdan Lənkərana, Astaraya gəlmək üçün insanlar daha rahat 

yoldan istifadə edəcəklər. 

Bizim tarixi abidələrimiz turizmi inkiĢaf etdirən vacib amillərdən biridir. Bizim zəngin 

tariximiz, mədəniyyətimiz, tarixi abidələrimiz xarici qonaqların marağına səbəb olur. Gözəl 

mətbəximiz, o cümlədən cənub zonasının xüsusi ləzzətli mətbəxi hesab edirəm ki, dünya 

səviyyəsində məĢhurdur. Ölkəmizə gələn turistlər xalqımızın qonaqpərvərliyi sayəsində özlərini 

https://metbuat.az/news/search?q=lome
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evlərindəki kimi hiss edirlər‖. 

Prezident deyib ki, ölkəmizin ümumi inkiĢafı əlbəttə ki, turistləri cəlb edir. Əgər Azərbaycan 

inkiĢafda olan ölkə olmasaydı, əlbəttə, ictimai sabitlik, təhlükəsizlik olmasaydı, turistlər də 

gəlməzdi: ―Bu gün dünyada baĢ verən hadisələr göz qabağındadır, risklər, təhlükələr artır və turistlər 

daha əmniyyətli yerləri seçirlər, ona görə təsadüfi deyil ki, məhz Azərbaycana üz tuturlar. Bütün bu 

amillərin vəhdəti turizmin inkiĢafını Ģərtləndirir. Əlbəttə ki, belə gözəl istirahət mərkəzlərinin, 

otellərin tikintisi turistləri daha da cəlb edəcək. Biz gərək indi dünyada çox ciddi təbliğat aparaq və 

bu təbliğat nəticəsində xaricdə yaĢayan insanlar bizi daha da çox tanısınlar. 

O cümlədən ölkəmizdə müalicəvi turizm inkiĢaf edir və Ġstisu Sağlamlıq Mərkəzinin 

yaradılması bu istiqamətdə önəmli addımdır. Bu vaxta qədər Naftalan Ģəhərində bir neçə beĢulduzlu 

otel istifadəyə verilib. Biz Naftalanın turizm mərkəzi, müalicəvi mərkəz kimi Ģöhrətini bərpa etdik. 

Orada oynaq xəstəlikləri, daxili orqanların xəstəlikləri müalicə olunur. Qalaaltı, o da sovet vaxtında 

ittifaq məkanında məĢhur bir turizm mərkəzi idi. Ġndi biz bunu beynəlxalq mərkəzə çevirdik, orada 

daha çox böyrək xəstəlikləri müalicə olunur. Naxçıvanda Duzdağ müalicəvi mərkəzi ağciyər 

xəstəlikləri üçün çox faydalıdır. Lənkəran Ġstisu sanatoriyasının Ģəfalı suları da insanların 

sağlamlığını təmin edəcək. Yəni, müalicəvi turizm istiqamətində iĢlər gedir, idman turizmi inkiĢaf 

etdirilir. ġahdağ artıq dünya səviyyəli bir dağ-xizək mərkəzinə çevrilib. Ondan sonra açılmıĢ 

Tufandağ yeni xizək mərkəzidir‖. 

Ġlham Əliyev vurğulayıb ki, beləliklə, turizm Azərbaycanda inkiĢaf edəcək, turizm sahəsində 10 

minlərlə iĢ yeri yaradılır: ―Ġndi mənə verilən məlumata görə, təkcə bu sanatoriyada ən yaxĢı 

mövsümdə 250-yə qədər yeni iĢ yeri açılacaq və burada yerli vətəndaĢlar iĢlə təmin olunacaqlar. 

Ölkə iqtisadiyyatına daha da böyük həcmdə vəsait, investisiyalar qoyulacaq və xarici qonaqlar pul 

xərcləyəcəklər. Ona görə mən çox Ģadam ki, Lənkəran rayonunda belə gözəl turizm mərkəzi 

yaradılır. Bu, Lənkəranın iqtisadi potensialına növbəti bir töhfədir‖. 

Azərbaycan Prezidenti bildirib ki, bütövlükdə son illərdə Lənkəran rayonunda çox böyük iĢlər 

görülüb: ―Ġlk növbədə, biz infrastruktur layihələrinə böyük diqqət göstərmiĢik. Mənim yadımdadır, 

ilk dəfə prezident kimi mən Lənkərana gələndə Lənkəran Ģəhərində demək olar ki, təbii qaz yox idi. 

Bu gün nəinki Lənkəran Ģəhərində, Lənkəran rayonunda qazlaĢdırmanın səviyyəsi 95 faizdir. Yəni, 

demək olar ki, biz bu problemi həll etmiĢik. Elektrik enerjisi ilə həmiĢə problemlər var idi. 2005-ci 

ildə Astarada tikilmiĢ modul tipli elektrik stansiyasının fəaliyyəti nəticəsində bu problem də indi öz 

həllini tapır. Eyni zamanda, Astarada 80, Lerikdə 16 meqavat gücündə elektrik stansiyalarının 

tikintisi baĢa çatıb. Bunlar bütün bölgəyə xidmət göstərən elektrik stansiyalarıdır‖. 

Dövlətimizin baĢçısı xatırladıb ki, beĢ il bundan əvvəl Lənkəranın içməli su problemi həll 

olundu: ―Yadımdadır, o günü də biz birlikdə qeyd etmiĢdik. Kənd yollarının 75 faizi yenidən 

quruldu və bu proses davam etdirilir, gələn il əlavə vəsait ayrılacaq. Yəni, infrastrukturla bağlı olan 

bütün məsələlər həll olunur, görülən iĢlər göz qabağındadır, 40-dan çox məktəb tikilib və ya təmir 

edilib. Müasir Olimpiya Ġdman Kompleksi tikilib, biz bu gün onun açılıĢını qeyd edəcəyik. 2003-cü 

ildə birinci Olimpiya kompleksi yaradılmıĢdır. Ancaq əfsuslar olsun ki, o vaxt keyfiyyət o qədər də 

yaxĢı deyildi və o, sıradan çıxdı. GöstəriĢ verdim ki, Lənkəran Ģəhərində mütləq ən gözəl Olimpiya 

mərkəzi yaradılsın, biz bu gün onun açılıĢını qeyd edəcəyik. Lənkəran aeroportunu qeyd etdim, 

müalicə-diaqnostika mərkəzi tikilmiĢdir, mərkəzi Ģəhər xəstəxanası əsaslı bərpa edilmiĢdir. 

Əsasən Turizm və bazar iqtisadiyyatı, biznes  mövzusu geniĢdir. Səyahət etmək istəyi hər bir 

insanda olsa da, turizmin inkiĢafı yalnız ölkənin iqtisadi inkiĢaf səviyyəsindən, cəmiyyətin sosial-

mədəni tələbatlarının ödənilməsinə yönəldilmiĢ mühüm xidmət sahələrinin mövcud vəziyyətindən 

çox asılıdır. BaĢqa sözlə, turizm dedikdə insanların nəyə görə öz yaĢayıĢ yerindən səfərə çıxaraq yüz 

və hətta min kilometrlərlə məsafədəki yerlərə səyahətlərinin əsl motivləri axtarılarsa, bu, insanların 

rekreasiya və mədəni tələbatlarının ödənilməsinə yönəlmiĢ iqtisadi fəaliyyət, gərgin zəhmət və 
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turizm sənayesinin bacarıqla idarəolunmasından baĢqa bir Ģey deyildir. Ona görə də turizmi bu 

sahənin fəaliyyəti ilə sıx inteqrasiya olunan sənaye, kənd təsərrüfatı, rabitə, nəqliyyat, tikinti, habelə 

təhsil və səhiyyənin də inkiĢafı naminə irəli aparmaq lazımdır. 

Turizmin inteqrasiya olunduğu sahələrin əksəriyyətindəki xidmətlər, əsasən, kiçik biznes 

qurumları və fərdi təsərrüfatlar tərəfindən göstərilir. Bu da təsadüfi deyildir. Çünki turizm 

ehtiyatlarının regiona məxsus unikallığı, onların ucqarlarda daha çox toxunulmaz bənzərsizliyi bu 

imkanları daha da geniĢləndirir. Digər bir tərəfdən, indi bütün dünyada kiçik biznesin imkanları 

daha çox qiymətləndirilir. Kiçik biznesin kütləviləĢməsi ölkədə orta təbəqənin formalaĢması 

deməkdir. Ġqtisadi artımda da kiçik müəssisələrin rolu böyükdür. Belə ki, dünyanın 4-cü iqtisadi 

gücü olan Almaniyanın Ümumi Daxili Məhsulunun, sadəcə, 3-5 faizi məĢhur alman firmalarına 

aiddir. Bu ölkədə trilyonlarla dollar dəyərində məhsul və xidmətlər məhz kiçik müəssisələr 

tərəfindən istehsal olunur. Deməli, sahələrarası əlaqələndirmə və mövcud imkanların 

qiymətləndirilməsi düzgün aparıldıqda kiçik biznes bazar boĢluqlarının doldurulmasına yönələ 

bilər.  

Biznes bazar iqtisadiyyatının əsas üstünlüklərindən, onun yaratdığı imkanlardan biridir. Uğurlu 

biznes üçün bazardakı fürsətlərin dəyərləndirilməsi çox vacib məsələdir. Kiçik biznes bu sahədə ən 

əlveriĢli mövqe tutur. Belə ki, iri istehsal və xidmət sahələrindən fərqli olaraq, kiçik biznes özünün 

cəld uyğunlaĢma qabiliyyətini göstərərək bazardakı tələbatları ödəyə bilir. Turizmdə də bu keyfiyyət 

daha qabarıq olub, turizm xidmətlərinin geniĢ növ tərkibinə görə bir çox sahələrdə özünü göstərir. 

Beynəlxalq turizmdə hər xarici turistin gəldiyi ölkədə 7-9 yeni iĢ yeri yaratması tezisi də elə buradan 

yaranıb. Çünki bəzi düzgün olmayan təsəvvürlərə görə, turistlər yalnız otel xidmətləri ilə 

kifayətlənməli olsaydılar, onda nə turizm mümkün olardı, nə də onun vasitəsilə yeni iĢ yerləri 

yaradılardı. Ona görə də turizm və kiçik biznes dedikdə, ilk olaraq, turist qəbul edən regionun bütün 

guĢələrinə paylanmıĢ, dar ixtisaslaĢma ilə müxtəlif növ xidmətləri təklif edən çoxlu sayda fərdi 

təsərrüfat və kiçik xidmət obyektləri baĢa düĢülür.  

Turizmdə kiçik biznesin inkiĢafı hər kəsin maraqlarına xidmət edir. Burada həm dövlətin, həm yerli 

əhalinin iqtisadi maraqları, həm də sosial-ekoloji maraqlar öz həllini tapır. Turistlərin gəldikləri 

regionda pul xərcləmək istədikləri əlavə xidmətlərin, demək olar ki, hamısı kiçik biznesin payına 

düĢür. Məsələn, kəndə gəlmiĢ turistlərə hədiyyəlik əl iĢləri istehsal edib satan sənətkarlar, onlara bal-

qaymaq və digər milli yeməklər təklif edən fərdi təsərrüfatlar kiçik biznesin təmsilçiləridir. Mövcud 

dünya təcrübəsinə əsasən, turizm sənayesinin də gəlirləri, əsasən, burada formalaĢmalıdır. Belə ki, 

heç bir böyük turizm firması və turoperator turistlərin istəyinə görə regionun hər yerində bu 

xidmətləri təĢkil edə bilməz. Bu, sadəcə, zaman və məkan Ģərtlərinə görə mümkün deyildir. Ona 

görə də turizm xidmətlərində kiçik biznesə verilən dəstək öz nəticəsini regionun ucqarlarında əhali 

gəlirlərinin artırılmasına imkan verən minlərlə yeni iĢ yerləri yaradılmasında göstərir.  

Turizm sənayesində kiçik biznesin sosial-ekoloji səmərəsi də yüksək qiymətləndirilir. Turistlərin 

yüksək komfort standartlarına olan tələbinin ödənilməsi baxımından turist qəbul edən ərazidə sosial 

infrastruktur sahələrinin inkiĢafına Ģərait yaranır ki, bu da təkcə turizm sənayesinə deyil, bütün yerli 

əhalinin sosial maraqlarına xidmət edir. Turizm biznesi, ümumilikdə, ekotəmiz layihələrə aid olsa 

da, onun ekoloji səmərəsi turizm biznesindən faydalanan yerli əhalinin təbiətə münasibətinin 

dəyiĢilməsi ilə daha qabarıq üzə çıxır. Kəndin, rayonun havasının, suyunun təmizliyinə, dağ-

qayasının əzəmətinə, gül-çiçəyinin gözəlliyinə turistlərin verdiyi qiymət yerli sakinlərə bunlara qarĢı 

daha doğma münasibət göstərməyə çağıran ən təsiredici vasitədir ki, bu da təbiətin qorunması iĢinə 

turizm biznesinin verdiyi töhfədir. 

Muxtar respublikamızda özəl sektora verilən dəstək və iqtisadi  inkiĢafın yaratdığı yeni biznes 

imkanları xidmət sektorunda, xüsusilə də turizmdə kiçik biznesə daha çox münbit Ģərait yaradır. Ġndi 

bizim qarĢımızda turizm ehtiyatlarımızın və milli qonaqpərvərliyimizin təbliği ilə yanaĢı, turizm 
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sahəsində kiçik biznesin   təĢviqi və onun üstünlüklərinin də təbliği məsələsi dayanır. Ən yaxĢı 

təbliğ və reklam da görülən iĢ və onun bəhrəsi olduğundan bu qədər geniĢ resurslardan, yaradılmıĢ 

Ģəraitdən maksimum istifadə olunmasının,  turizmdən gəlir qazanılmasının vaxtı çoxdan çatmıĢdır. 

Ġqtisadiyyatın xidmət və istehsal sferaları arasında aparılan tənzimləmə öz nəticəsini real 

sektorun inkiĢafı, səmərəli məĢğulluq və əhalinin pul gəlirlərinin artırılmasında göstərir. Yaradılan 

Ģəraitdən və bazar imkanlarından bəhrələnmə baxımından bu sferalarda təĢkil olunan kiçik biznes 

yaxĢı səmərə verir. Rekreasiya və sosial-mədəni xidmətlərin üstünlük təĢkil etdiyi turizmdə də kiçik 

biznes cazibədar olub, turistlərin seçdiyi regionun iqtisadi imkanlarına və xüsusiyyətlərinə görə 

dəyiĢir. 

Turizm və biznes mövzusu geniĢdir. Səyahət etmək istəyi hər bir insanda olsa da, turizmin 

inkiĢafı yalnız ölkənin iqtisadi inkiĢaf səviyyəsindən, cəmiyyətin sosial-mədəni tələbatlarının 

ödənilməsinə yönəldilmiĢ mühüm xidmət sahələrinin mövcud vəziyyətindən çox asılıdır. BaĢqa 

sözlə, turizm dedikdə insanların nəyə görə öz yaĢayıĢ yerindən səfərə çıxaraq yüz və hətta min 

kilometrlərlə məsafədəki yerlərə səyahətlərinin əsl motivləri axtarılarsa, bu, insanların rekreasiya və 

mədəni tələbatlarının ödənilməsinə yönəlmiĢ iqtisadi fəaliyyət, gərgin zəhmət və turizm sənayesinin 

bacarıqla idarəolunmasından baĢqa bir Ģey deyildir. Ona görə də turizmi bu sahənin fəaliyyəti ilə sıx 

inteqrasiya olunan sənaye, kənd təsərrüfatı, rabitə, nəqliyyat, tikinti, habelə təhsil və səhiyyənin də 

inkiĢafı naminə irəli aparmaq lazımdır. 

Turizmin inteqrasiya olunduğu sahələrin əksəriyyətindəki xidmətlər, əsasən, kiçik biznes 

qurumları və fərdi təsərrüfatlar tərəfindən göstərilir. Bu da təsadüfi deyildir. Çünki turizm 

ehtiyatlarının regiona məxsus unikallığı, onların ucqarlarda daha çox toxunulmaz bənzərsizliyi bu 

imkanları daha da geniĢləndirir. Digər bir tərəfdən, indi bütün dünyada kiçik biznesin imkanları 

daha çox qiymətləndirilir. Kiçik biznesin kütləviləĢməsi ölkədə orta təbəqənin formalaĢması 

deməkdir. Ġqtisadi artımda da kiçik müəssisələrin rolu böyükdür. Belə ki, dünyanın 4-cü iqtisadi 

gücü olan Almaniyanın Ümumi Daxili Məhsulunun, sadəcə, 3-5 faizi məĢhur alman firmalarına 

aiddir. Bu ölkədə trilyonlarla dollar dəyərində məhsul və xidmətlər məhz kiçik müəssisələr 

tərəfindən istehsal olunur. Deməli, sahələrarası əlaqələndirmə və mövcud imkanların 

qiymətləndirilməsi düzgün aparıldıqda kiçik biznes bazar boĢluqlarının doldurulmasına yönələ 

bilər.  Biz bilirik ki, bu gün turizm zəngin bir sahədir.Biznes bazar iqtisadiyyatının əsas 

üstünlüklərindən, onun yaratdığı imkanlardan biridir. Uğurlu biznes üçün bazardakı fürsətlərin 

dəyərləndirilməsi çox vacib məsələdir. Kiçik biznes bu sahədə ən əlveriĢli mövqe tutur. Belə ki, iri 

istehsal və xidmət sahələrindən fərqli olaraq, kiçik biznes özünün cəld uyğunlaĢma qabiliyyətini 

göstərərək bazardakı tələbatları ödəyə bilir. Turizmdə də bu keyfiyyət daha qabarıq olub, turizm 

xidmətlərinin geniĢ növ tərkibinə görə bir çox sahələrdə özünü göstərir. Beynəlxalq turizmdə hər 

xarici turistin gəldiyi ölkədə 7-9 yeni iĢ yeri yaratması tezisi də elə buradan yaranıb. Çünki bəzi 

düzgün olmayan təsəvvürlərə görə, turistlər yalnız otel xidmətləri ilə kifayətlənməli olsaydılar, onda 

nə turizm mümkün olardı, nə də onun vasitəsilə yeni iĢ yerləri yaradılardı. Ona görə də turizm və 

kiçik biznes dedikdə, ilk olaraq, turist qəbul edən regionun bütün guĢələrinə paylanmıĢ, dar 

ixtisaslaĢma ilə müxtəlif növ xidmətləri təklif edən çoxlu sayda fərdi təsərrüfat və kiçik xidmət 

obyektləri baĢa düĢülür. Turizmdə kiçik biznesin inkiĢafı hər kəsin maraqlarına xidmət edir. Burada 

həm dövlətin, həm yerli əhalinin iqtisadi maraqları, həm də sosial-ekoloji maraqlar öz həllini tapır. 

Turistlərin gəldikləri regionda pul xərcləmək istədikləri əlavə xidmətlərin, demək olar ki, hamısı 

kiçik biznesin payına düĢür. Məsələn, kəndə gəlmiĢ turistlərə hədiyyəlik əl iĢləri istehsal edib satan 

sənətkarlar, onlara bal-qaymaq və digər milli yeməklər təklif edən fərdi təsərrüfatlar kiçik biznesin 

təmsilçiləridir. Mövcud dünya təcrübəsinə əsasən, turizm sənayesinin də gəlirləri, əsasən, burada 

formalaĢmalıdır. Belə ki, heç bir böyük turizm firması və turoperator turistlərin istəyinə görə 

regionun hər yerində bu xidmətləri təĢkil edə bilməz. Bu, sadəcə, zaman və məkan Ģərtlərinə görə 
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mümkün deyildir. Ona görə də turizm xidmətlərində kiçik biznesə verilən dəstək öz nəticəsini 

regionun ucqarlarında əhali gəlirlərinin artırılmasına imkan verən minlərlə yeni iĢ yerinin 

yaradılmasında göstərir. Turizm sənayesində kiçik biznesin sosial-ekoloji səmərəsi də yüksək 

qiymətləndirilir. Turistlərin yüksək komfort standartlarına olan tələbinin ödənilməsi baxımından 

turist qəbul edən ərazidə sosial infrastruktur sahələrinin inkiĢafına Ģərait yaranır ki, bu da təkcə 

turizm sənayesinə deyil, bütün yerli əhalinin sosial maraqlarına xidmət edir. Turizm biznesi, 

ümumilikdə, ekotəmiz layihələrə aid olsa da, onun ekoloji səmərəsi turizm biznesindən faydalanan 

yerli əhalinin təbiətə münasibətinin dəyiĢilməsi ilə daha qabarıq üzə çıxır. Kəndin, rayonun 

havasının, suyunun təmizliyinə, dağ-qayasının əzəmətinə, gül-çiçəyinin gözəlliyinə turistlərin 

verdiyi qiymət yerli sakinlərə bunlara qarĢı daha doğma münasibət göstərməyə çağıran ən təsiredici 

vasitədir ki, bu da təbiətin qorunması iĢinə turizm biznesinin verdiyi töhfədir.Muxtar 

respublikamızda özəl sektora verilən dəstək və iqtisadi  inkiĢafın yaratdığı yeni biznes imkanları 

xidmət sektorunda, xüsusilə də turizmdə kiçik biznesə daha çox münbit Ģərait yaradır. Ġndi bizim 

qarĢımızda turizm ehtiyatlarımızın və milli qonaqpərvərliyimizin təbliği ilə yanaĢı, turizm sahəsində 

kiçik biznesin   təĢviqi və onun üstünlüklərinin də təbliği məsələsi dayanır. Ən yaxĢı təbliğ və 

reklam da görülən iĢ və onun bəhrəsi olduğundan bu qədər geniĢ resurslardan, yaradılmıĢ Ģəraitdən 

maksimum istifadə olunmasının,  turizmdən gəlir qazanılmasının vaxtı çoxdan çatmıĢdır. 
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AZƏRBAYCANDA ĠRĠ MÜƏSSĠSƏLƏRĠN ÖZƏLLƏġMƏSĠNDƏ: 

PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTĠVLƏR 

Özəlləşdirmə XX əsrin sonlarında, XXI əsrin əvvəllərində bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı 

olaraq sənayecə inkişaf etmiş seçilən dövlətlərin gündəliyində olmuşdur.Məqalədə məhz  

Azərbaycanda  iri müəssisələrin özəlləşməsi və  həyata keçirilən iqtisadi islahatlar barədə 

danışılacaq, həmçinin iri müəssisələrin özəlləşməsinin əsas hüquqi nəticələrindən bəhs ediləcəkdr. 

Məqalədə eyni zamanda özəlləşdirmə siyasətində islahatların aparılmasının spesifik xüsu- 

siyyətlərindən və islahatların aparılması üçün verilən təkliflərin əhəmiyyətindən danışılacaqdır. 

Açar sözlər: özəlləşmə, iqtisadi islahatlar, dövlət aktviləri, xüsusi mülkiyyət, investor, səhmdar 

cəmiyyəti, investisiya fondları 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Приватизация была на первом месте в списке промыш- ленно развитых стран в конце 

20-го века,в начале 21-го века, в связи с переходом к рыночной экономике.Статья будет по-

священа приватизации крупных предприятий в Азербайджане и экономи- ческим реформам, 

а также основным правовым последствиям приватизации крупных пред- приятий. В статье 

также будут обсуждаться особенности реформирования приватизационной политики и 

важность предложений по реформе. 

Ключевые слова: Приватизация, экономические реформы, государственные активы, 

частная собственность, инвестор, акционерное общество, инвестиционные фонды. 
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masters, Baku State University 

 

PRIVATIZATION OF LARGE ENTERPRISES IN AZERBAIJAN: 

PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

Privatization was on the agenda of the industrially developed states in the late 20th and early 

21st centuries as a transition to bazaar economy. The article will focus on privatization of large 

enterprises and economic reforms in Azerbaijan, as well as key legal consequences of the 

privatization of large enterprises.  The article will also discuss specific features of reforms in 

privatization policy and the importance of proposals reform. 

Keywords: privatization, economic reforms, state assets, private property, investor, stock 

company, investment funds. 

 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanda iri müəssisələrin özəlləĢdirilməsi təkcə ölkə  

iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinə deyil, həmçinin iqtisadiyyatda özəl sektorunun payının 

artmasına və sahibkarların formalaĢmasına gətirib çıxardı. Azərbaycanda yeni müstəqillik dövründə  

aparılan inkiĢaf tendensiyaları, iqtisadi quruculuq və müvafiq siyasətin ilkin mərhələsinin əsas 

vəzifələri iqtisadi sistemin formalaĢması üçün əsas Ģərt hesab olunurdu. 

Xüsusi mülkiyyət və azad sahibkarlığa əsaslanan bazar iqtisadi münasibətlər sisteminə keçid  
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iqtisadiyyatın liberallaĢdırılması üçün vacib məsələ idi. Məhz həmin dövrdə əmlakın 90%-dən 

çoxunun  dövlətin nəzarətində olması  özəlləĢdirməni aktual məsələ edirdi.  Ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdıĢı  mövcud olan sosial-ictimai və iqtisadi-siyasi münasibətlərdə 

yeni mərhələnin baĢlamasına səbəb oldu. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə dövlət səviyyəsində milli 

iqtisadiyyatın səmərəli təĢkili, azad sahibkarlıq, sağlam rəqabət  prinsipləri və xüsusi mülkiyyətin  

inkiĢafı  üçün vacib addımlar atdı. 

Mülkiyyətin özəlləĢdiriməsi respublikamızın iqtisadi vəziyyəti, tənəzzül meylləri və  sosial-

iqtisadi göstəriciləri ilə Ģərtlənirdi. Azərbaycanda özəlləĢdirmə baĢladığı gündən məhz iqtisadi 

inkiĢafın əsas vasitəsi kimi dövlət siyasəti formasında yanaĢılmıĢdır.  Respublikamızda qəbul edilən 

özəlləĢdirmə proqramlarının əsas və baĢlıca məqsədi iqtisadiyyatın inkiĢafı və onun dirçəlməsi, 

bazar iqtisadiyatı sisteminin normal  fəaliyyəti olmuĢdur. 

Beynəlxalq təcrübəyə nəzər saldıqda aydın görünür ki, özəlləĢdirmə tədbirlərini həyata keçirən 

və ya keçirməkdə olan  müxtəlif ölkələrdə  özəlləĢdirmənin  məqsədlərinə, özəlləĢdirmədən əlavə 

gəlilrər əldə etmək və onun dövlət büdcəsinə daxil olması, qiymətli kağızlar bazarının hərəkətə 

gətirilməsi, fond bazarının yaradılması və s.  aid etmək olar. 

Azərbaycanda özəlləĢdirmə proqramları həyata keçirilməzdən əvvəl bir sıra ölkələrin, o 

cümlədən Rusiyanın, Baltik kənarı ölkələrin və həmçinin ġərqi və Mərkəzi Avropanın özəlləĢdirmə 

proqramları öyrənilmiĢ, onların təcrübələrinə diqqət yetirilmiĢdir. Aparılan bu tədqiqatlar 

nəticəsində respublikamızda özəlləĢdirilmənin qarıĢıq forması qəbul edilmiĢdir. Bunun nəticəsində  

dövlət əmlakının bir hissəsinin ölkə vətəndaĢlarına əvəzsiz formada verilməsi qərara alınmıĢdır. 

Məlumdur ki, Azərbaycanda mülkiyyətin dövlətsizləĢdirilməsi və iri müəssisələrin özəlləĢ- 

dirilməsi  SSRĠ dağıldıqdan və Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra baĢlamıĢdır. 

Demək olar ki , həmin dövrdə əmlakın  90% -dən çoxu dövlət nəzarətində idi və bu Ģəraitdə 

özəlləĢdirmə əsas bir məsələyə çevrilmiĢdir. Məhz bu məsələləri nəzərə alaraq Ulu öndərimiz 

Heydər Əliyev dövlət əmlakının özəlləĢdirilməsi və bazar iqtisadi münasibətlərinin əsas meyarı olan 

azad səhmdarların yaradılmasına xüsusi diqqət yetirmiĢdir. 

Azərbaycanda məlum olduğu kimi özəlləĢdirmə prosesi  demək olar ki, digər postsovet  

ölkələrindən gec baĢlamıĢdır.  1991-1995-ci illərdə Azərbaycanda ictimai-siyasi  və hərbi sahədə 

mövcud olmuĢ vəziyyət islahatların və həmçinin özəlləĢdirilmənin aparılmasına ciddi maneəçilik 

yaratmıĢdır. Dövlət sektorunun  inhisarçı olduğu belə bir Ģəraitdə , iqtisadiyyatda  demək olar ki 

özəlləĢdirilmənin həyata keçirilməsi mümkün deyildi(7, s. 2). Buna görə də sahibkarlığın və özəl 

mülkiyyətin inkiĢafı üçün müəyyən bir Ģəraitin yaradılması vacib idi. Həmin dövrdə ilkin olaraq 

qiymətlər üzərində dövlət nəzarətinin ləğv edilməsi məhz iqtisadiyyatın liberallaĢdırılmasına səbəb 

olmuĢdur. Atılan bu addım özəlləĢdirmə prosesinin baĢlanğıcı olmuĢdur. Bununlada dövlət 

əmlakının özəlləĢdirilməsinin baĢlanması iqtisadi islahatlarının həlledici istiqaməti  kimi ön plana 

çıxmıĢdır. 

Mülkiyəttin dövlətsizləĢdirilməsi və iri müəssisələrin özəlləĢdirilməsi respublikamızın 

özəlləĢdirmə qabağı sosial-iqtisdi göstəriciləri və iqtisadi vəziyyəti ilə Ģərtlənirdi. Mülkiyyətin 

özəlləĢdirilməsi   bazar  iqtisadiyyatına keçid üçün ən vacib faktorlardan biridir(1, s.20). Ġstehsal 

vasitələri üzərində dövlət nəzarətinin və ictimai mülkiyyətin qaldığı bir vəziyyətdə  bazar 

iqtisadiyyatına keçid öz mahiyyətini itirmiĢ olur. Belə ki , dövlət mülkiyyətinin özəlləĢdirilməsi 

əslində bazar münasibətlərinin formalaĢması ilə bağlıdır. 

Ġri müəssisələrin özəlləĢdirilməsinin baĢlandığı vaxtdan etibarən 40 minə yaxın dövlət 

müəssisəsi özəlləĢdirilmiĢdir. ÖzəlləĢdirmə tədbirləri nəticəsində orta və iri dövlət müəssisələrinin 

çevrilməsi  nəticəsində 1600-ə yaxın səhmdar cəmiyyəti yaradılmıĢdır. Çevrilmə nəticəsində 

yaradılan səhmdar cəmiyyətləri sonradan özəlləĢdirilmiĢdir. 

ÖzəlləĢdirmə  siyasətində diqqət edilməsi lazım olan ən mühüm məsələlərdən biri  özəlləĢdiri- 
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lən iri və orta müəssisələrin  fəaliyyətinin dəstəklənməsi və sağlamlaĢdırılmasıdır. ÖzəlləĢdirilmiĢ 

müəssisələrə vergilər, kredit, gömrük rüsumları və həmçinin digər bu kimi ödəmələr üzrə  

güzəĢtlərin edilməsi bazarın və istehsalçıların qorunmasına, yeni investorların cəlb edilməsinə Ģərait 

yaradır (9, s.8). 

Azərbaycanda özəlləĢdirmə siyasəti qanuna uyğun olaraq aĢağıdakı formada aparılır: 

-kiçik müəssisələr əmək kollektivinə satılır 

-orta və iri müəssisələr çek və pul hərraclarına çıxarılır. 

-açıq və qapalı tipli səhmdar cəmiyyətləri yaradılır(1, s. 20) 

Son illərdə Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatlar  öz əhəmiyyətinə və 

miqyasına görə dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin özəlləĢdirilməsi xüsusi yer tutur. Bunun 

nəticəsidir ki,1993-cü ildə ―Dövlət əmlakının özəlləĢdirilməsi haqqında ― qanun və 1995-1998-ci il- 

lərdə dövlət əmlakının özəlləĢdirilməsinin ―Dövlət Proqramı‖ qəbul edilmiĢdir. Bu dövrdən sonra 

Azərbaycanda özəlləĢdirmə prosesinin  birinci mərhələsi baĢlamıĢdır. DövlətsizləĢdirmə prosesinin 

ilkin mərhələsi sübut etdi ki,  Azərbaycanda iri və orta müəssisələrin özəlləĢdirilməsi öz effektini 

verir, sahibkarların fəaliyyətinin yaxĢılaĢdırır və investorların cəlb edilməsinə müsbət Ģərait yaradır. 

I Dövlət Proqramının uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində  minlərlə xarici investorlar 

ölkəmizin səhmdarlar ordusu sırasında yer almıĢdır. ÖzəlləĢdirmə prosesinin daha da intensivləĢ- 

dirilməsi və azad sahibkarlığın dünya sistemində inkiĢafı üçün II ÖzəlləĢdirmə Proqramı həyata 

keçirildi. Ġkinci ÖzəlləĢdirmə proqramı  məhz azad biznes fəaliyyətinin inkiĢafı üçün yeni imkanlar 

yaratdı. 2000-ci ildə ―Dövlət əmlakının özəlləĢdirilməsi haqqında‖ Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunu qəbul edildi və ―Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləĢdirilməsinin II Döv- 

lət Proqramı‖nın növbəti mərhələsi baĢladı. Dövlət əmlakının özəlləĢdirilməsinin ikinci mər- 

hələsində daha strateji olan müəssisələrin özəlləĢdirilməsi ilə bağlı planlar müəyyən olunmuĢdur. 

Proqramın həyata keçirilməsinin əsas məqsədi özəlləĢdirilmə tədbirlərinin aparılması ilə  

iqtisadiyyatın strukturunu təkmilləĢdirmək, iqtisadiyyata investisiyalar cəlb etməklə onun  inkiĢafına 

nail olmaq və rəqabət mühitini formalaĢdırmaqdan ibarət idi. Azərbaycanda dövlət əmlakının 

özəlləĢdirilməsinin II Dövlət Proqramı yerli və xarici investorlar üçün əlveriĢli Ģərait yaratmıĢ və 

özəlləĢdirmənin  miqyasını gücləndirmiĢdir.  2000-ci ildə qəbul edilmiĢ ―Dövlət əmlakının 

özəlləĢdirilməsi haqqında‖ Azərbaycan  Respublikasının Qanununa əsasən özəlləĢ- dirmənin 

müəyyən prinsipləri qeyd olunaraq göstərilmiĢdir: özəlləĢdirməyə aid olan tədbirlərin aĢ- karlıq 

Ģəraitində həyata keçirilməsi və dövlət nəzarətinin təmin edilməsi; sağlam rəqabət mühitinin 

formalaĢdırılması və onun inkiĢafı; dövlət əmlakının özəlləĢdirilməsi prosesində əmək kollektivinin 

mənafelərinin qorunması; bütün alıcılar üçün özəlləĢdirmə prosesində bərabər Ģəraitin yaradıl- 

ması(1,s.22). 

Son illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatlar öz miqyasına və əhəmiyyətinə görə 

dövlət mülkiyyətində olan obyektlərin özəlləĢdirilməsi xüsusi yer tutur.ÖzəlləĢdirmə fəaliy- yəti ilə 

bağlı olan proqramların həyata keçirilməsi sayəsində dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi minimum 

səviyyəyə endirildi və iqtisadi isalahatlar həyata keçirməklə, qiymətlərin liberallaĢdırılması və bazar 

subyektləri tərəfindən tənzimlənməsi, həmçinin vergilərin sayının azaldılması özəlləĢdirilən 

bölmənin fəaliyyəti üçün əlveriĢli imkanlar yaratdı. Bunun nəticəsində azad rəqabət mühiti təmin 

olunub və Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq konkret proqramlar əsasında idarə olunan bir iqtisadiyyata 

çevrilib. Azərbaycan iqtisadiyyatında yaranan bu çağdaĢ vəziyyət əslində dövlət aktivlərinin 

idarəçiliyi  xüsusiyyətlərindən qaynaqlanan  struktur xarakterə malikdir. 

Azərbaycanda aparılan özəlləĢdirmə siyasətinin ən səciyyəvi cəhətlərindən biri onun model- ləri 

ilə bağlıdır. Bir sıra dünya ölkələrində mülkiyyətin əhali arasında pulsuz bölüĢdürülməsinə, bəzi 

ölkələrdə obyektin satılmasına üstünlük verilir, lakin Azərbaycanda özəlləĢdirmənin hər iki mode- 

linin təbiqindən istifadə olunur.Yəni bu dövlət müəssisələrinin özəlləĢdirilməsinin pullu hərraclarda 
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satılmasının və çeklərin əhaliyə pulsuz verilməsinin təmin edilməsindən ibarətdir. Bu isə onu sübut 

edir ki, dövlət əsas etibarilə vətəndaĢların mənafeyini üstün tutur. 

ÖzəlləĢdirmə prosesinin davam etdiyi bir dövrdə eyni zamanda hər bir Azərbaycan Respub- 

likası vətəndaĢınında iĢtirakı geniĢ Ģəkildə təmin olunmuĢdur. Belə ki, 1997-ci il 1 yanvar tarixində 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaĢı kimi qeydiyyatda olan hərkəs 4 çekdən ibarət 1 özəlləĢ- 

dirmə payı almağa baĢlamıĢdır. Əhalinin özəlləĢdirmədə iĢtirak etməsi üçün onlara dövlət 

mükiyyətinin çeklərlə özəlləĢdirilməli olan hissəsi bərabər paylanmıĢdır(1,s.25). ÖzəlləĢdirmə 

çeklərini almıĢ hər bir vətəndaĢ dövlət müəssisələrinin səhmlərinin satın alınmasında həmin 

çeklərdən istifadə etməklə güzəĢtli formada iĢtirak hüququna malik olmuĢdur, həmçinin qiymətli 

kağızlar bazarında özəlləĢdirmə çeklərinin sərbəst formada satıĢı, alınması və digər formada 

özgəninkiləĢdirilməsi üçün geniĢ Ģərait yaradılmıĢdır. 

Ümumiyyətlə özəlləĢdirmə prosesi sahəsində həyata keçirilən islahatlar gözlənilən nəticələri 

vermiĢdir və eyni zamanda iqtisadi inkiĢafın sürətlənməsində, xarici səhmdarların respublikaya 

axınında  və azad biznesin geniĢlənməsində  rol oynamıĢdır. 

ÖzəlləĢdirmə tədbirləri nəticəsində dövlət müəssisələri yaxĢılaĢdırılıb, özəl sektor geniĢ Ģəkil- də 

inkiĢaf edin və əhali xüsusi mülkiyyət sahibinə çevrilib(1, s.22). Həyata keçirilən islahatlar təkcə 

yerli sahibkarlar üçün deyil, eyni zamanda xarici investorlar üçün də bir sıra üstünlüklərə malikdir. 

Xarici iĢ adamlarının Azərbaycana cəlb olunması nəticəsində respublikamızda böyük əcnəbi sərma- 

yədarları formalaĢıb. Azərbaycanda  özəlləĢdirmə siyasətinin baĢladığı müddətdən bugünədək 1 

milyondan artıq vətəndaĢ bu prosesdə iĢtirak etmiĢdir. 

Azərbaycanda özəlləĢdirmə baĢladığı gündən etibarən bütün iqtisadi-sosial sferaları əhatə etdi 

və həmçinin valyuta bazarı formalaĢdırıldı.  Bundan baĢqa təsərrüfat sahəsində dövlətin rolu məh- 

dudlaĢdırıldı və bununlada sahubkarlığın inkiĢafı üçün əlveriĢli mühit təmin edildi. Qeyd etmək 

lazımdır ki, Azərbaycanda özəlləĢmə islahatları baĢlayan zaman özəl sektorun ümumi daxili məh- 

sulda payı faktiki olaraq 10%-dən az olmasına baxmayaraq, hazırda indiki dövrdə ümumi daxili 

məhsulun 85%-dən çoxu, məĢğul əhalinin 75%-i özəl sektorda cəmləĢmiĢdir. Həmçinin qeyd edək 

ki, tikintinin 70%-i,  sənaye istehsalının 91%-i, kənd təsərrüfatı istehsalının 99.7 %-i, nəqliyyatın isə 

80%-i özəl sektorun payına düĢür. 

Azərbaycanda son illərdə dövlət əmlakının özəlləĢdirilməsinin səmərəliliyinin təĢkil olunması 

və sürətləndirilməsi sahəsində mühüm yeniləklərə baĢlanmıĢdır. Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət 

Komitəsinin qərarına əsasən çox saylı dövlət müəssisələri və obyektləri özəlləĢdirməyə çıxarılıb. Bu 

sahədə aparılan tədbirlər Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin ―Dövlət 

əmlakının özəlləĢdirilməsinin sürətləndirilməsi və idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması ilə 

bağlı bəzi tədbirlər haqqında‖ 19 iyul 2016-cı il tarixində olan fərmanına və dövlət baĢçısınınn bu 

sahədə olan digər tapĢırıqlarına uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Hazırkı dövrdə özəlləĢdirilmə sahəsində görülən iĢlər üstünlük təĢkil edir. ÖzəlləĢdirilmə 

prosesinə əcnəbi sərmayələrin artırılması üçün, Türkiyə - Azərbaycan iĢ adamları və Sənayeçilər 

Ġctimai Birliyi,  Amerika Ticarət Palatası, Qara dəniz Ġxracatçılar Birliyi ilə birgə əməkdaĢlıq 

iĢlərinin səmərəliliyinin təĢkil olunması və əlaqələrin gücləndirilməsi üçün müəyyən iĢlər 

görülmüĢdür. Həmçinin  qeyd etmək lazımdır ki, özəlləĢdirmə prosesinə xarici investorların cəlb 

olunması məqsədilə  ABġ, Fransa , Türkiyə, Rusiya, Hindistan , Çin , BƏƏ və Ġrandan olan poten- 

sial investorlarla görüĢlər keçirilmiĢdir (9,s.23). Bunun nəticəsində Azərbaycanda həyata keçirilən 

özəlləĢ- dirmə prosesi xeyli inkiĢaf etmiĢ , 500-ə yaxın Ģirkətə , 40-a yaxın investisiya fonduna 

müraciətlər ünvanlanmıĢ və özəlləĢmədə iĢtiraka dəvət olunmuĢdur. 

Azərbaycanda həyata keçirilən özəlləĢdirmə prosesinin sürətləndirilməsi və səmərəliliyinin 

artırılması , özəlləĢdirmə prosesinə daha çox xarici və yerli investorların qoĢulmasına imkan 

verəcəkdir. Bu isə öz növbəsində respublikamızda iqtisadi aktivliyin yüksəldilməsi  və yeni iĢ yerlə- 
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rinin yaradılması ilə yanaĢı, özəlləĢdirmə fəaliyyətindən dövlət büdcəsinə daxil olmaların 

artırılmasına da müsbət təsir göstərəcəkdir. 

 

Nəticə və təkliflər 

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, aparılan islahatlar nəticəsində özəlləĢdirmə tədbirlərinin 

qanunauyğun olaraq geniĢ Ģəkildə həyata keçirilməsi hüquqi tənzimləmənin möhkəmləndirilməsi- 

nin və mütərəqqi inkiĢafının keyfiyyətcə yeni perspektivlərini açır. 2016-cı ildən etibarən özəlləĢ- 

dirmə siyasətinin miqyasının daha da intensivləĢdirilməsi, kiçik və orta müəssisələrlə yanaĢı iri 

müəssisələrində özəlləĢdirməyə cəlb edilməsi, xarici investorların iĢtirakının artırılması , dövlətsiz- 

ləĢdirilmənin sürətləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilən islahatlar ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafın- 

da vacib rol oynamıĢdır. 

Bundan baĢqa, dövlət əmlakının özəlləĢdirilməsi sahəsində Ģəffaflığın və məlumatlandımanın 

təmin ediməsi, həmçinin alıcı kütləsinin cəlb edilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Bunun 

nəticəsidir ki, özəlləĢdirmə nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici sərmayəçilər tərəfindən 

yüz milyonlarla dollar kapital yatırılıb və bu da öz növbəsində iqtisadiyyatın sürətli inkiĢafı üçün 

zəmin yaradır. 

Bugünkü gündə özəlləĢdirmə prosesi dövlət əmlakının özəlləĢdirilməsinin I və II dövlət proqra- 

mına və müvafiq qanunlara uyğun olaraq aparılıb. Burada əsas məqsəd dövlət mülkiyyətinin özəl 

mülkiyyətə çevrilməsi idi ki, məhz buna da nail olunmuĢdur. Hazırda özəl mülkiyyət sektorunun 

ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisinin 80%-dən çox olması bunun əyani sübutudur. 

Ümumiyyətlə özəlləĢdirmə siyasətinin aparılmasında əsas  məqsəd iqtisadiyyatın yenidən 

qurulması, mülkiyyət münasibətlərinin və sahibkarlığın inkiĢafı, xarici investorların cəlb edilməsi  

və bununlada iqtisadiyyatın  səmərəliliyin artırılması, eyni zamanda iĢ yerlərinin bərpası  və yeni iĢ 

yerlərinin açılmasına xidmət etməlidir. Dövlət baĢçısı cənab Ġlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, özəl- 

ləĢdirmə prosesi daha Ģəffaf olmalı, dövlətin maraqlarını təmin etməlidir. 
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AZƏRBAYCAN ĠQTĠSADĠYYATINDA NEFT AMĠLĠ 

Azərbaycan neftinin tarixi kökləri çox qədimlərə gedib çıxır. Azərbaycan dünyada  risklər yüksək 

olan bir ölkə  kimi tanınırdı. Bura cəlb olunan investisiyaların  inandırılması çox əmək tələb edirdi. 

İnvestor az riskli, daha sabit iqtisadi, siyasi durumu ölkələrə investisiya qomaq istəyirlər. H. Əliyevin 

siyasəti, atəşkəs haqqında saziş imzalanması, sabitliyin bərpa olunması, Azərbaycan iqtisadiyatına 

investiya qoymaq istəyənlərin sayını artırdı. 20 sentyabr 1994-cü ildə Gülüstan sarayında 11 transmilli 

neft şirkəti Xəzərin Azrbaycan sektorunda  neft hasilatına investesiya qoyulmasına imza atdılar. 

Məqalədə Azərbaycanin inkişafında neft amilinin tarixi kökləri  araşdırılır və müasir inkişaf ücün 

aparılan   düzgün neft strategiyasının rolu faktlarla əsaslandırılır 

Açar sözlər:  neft, straegiya, əsrin müqaviləsi, ulduz,  əşrəfi,Azəri –Cıraq –Günəşli 
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ФАКТОР НЕФТИ В ЭКОНОМИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Исторические корни азербайджанской нефти уходят в древность. Азербайджан во всем 

мире был известен как страна высокого риска.      Привлечение сюда инвестиций требовало 

большого труда. Инвесторы хотят вкладывать свои инвестиции в страны с более устойчивой 

экономической и политической сферами и с минимальным риском. Политика Г.Алиева, 

подписание меморандума о прекращении огня, восстановление стабильности увеличило 

количество желающих вложить инвестиции в экономику Азербайджана. 20 сентября 1994 года 

11 транснациональных нефтяных компаний во Дворце Гюлистан был подписан Договор о 

вложении инвестиций в азербайджанский сектор Каспийского моря. В данной статье 

исследованы исторические корни нефтяного фактора в развитии Азербайджана и 

обосновывается фактами правильность нефтяной стратегии для современного развития. 

Ключевые слова: нефть, стратегия, Контракт века, звезда, ашрафи, Aзери-Чыраг-

Гюнешли. 
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OIL FACTOR IN THE ECONOMY OF AZERBAIJAN 

The historical roots of Azerbaijani oil falls back on very ancient times. Azerbaijan was known as a 

country with high risks. The investments enrolled here took time to be persuaded. Investor wants to 

invest in less risky countries with more stabil economical, political situation. H. Aliyev's policy,  compact 

about ceasefire, re-establishing stability increased the number of investors in Azerbaijan economy. On 

20tg september 1994, 11 transnational oil companies signed investment on oil production in Azerbaijani 

sector of Khazar. In the article, the historical roots of oil factor in the development of Azerbaijan and the 

role of regular oil strategy for contemporary development. 

Key words: oil, strategy, the contract of the century, star, ashrephi, Azeri-Chirag-Gunashly 

 

Azərbaycan neftinin tarixi kökləri çox qədimlərə gedib çıxır. Ərəb tarixcisi Əhməd Əl- Belaruri (IX 

əsri) göstərirdi ki, AbĢeronda iqtisadi həyat qədim dövrlərdə neftlə bağlı olub. Əbu Ġsaq Ġstahri ( IX-X 

əsrlərdə), Əbdül Həsan Əli Məsudi  (X əsr)  Bakının neftli torpaqları haqqında, AbĢeronun nefti 

haqqında ağ və qara adlandıraraq  əlaqələndirmə vermiĢlər. Ġtalyan səyahətcisi Marko Polo ( XII –XIV 
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əsrlər) Bakı neftinin yaxın Ģərq ölkələrinə aparılmasından, alman səyahətcisi, diplomatı Adam Olları 

(XVII əsrdə)  Bakıdakı neft quyularından ,Türk səyahətcisi Övliyyə Çələbi (XVII) neft 

manufakturalarından, onların Ġran, Orta Asiya, Türkiyəyə və Hindistana  aparılmasından danıĢırdı. 

Balaxanıda bir neft quyusundan 35 m dərinlikdə tapılmıĢ bir daĢ üzərindəki yazı bu quyunun  1594-

cü ildə  usta Allahyar Məmmədnur oğlu tərəfindən qazıldığı  bildirilir.[2] 

Amiri Əhməd Razinin Ģahidliy iilə (1601) XVI əsrin əvvəlində Bakı ətrafında  50 dənə belə neft 

çökəkliyi, quyusu var idi. Həmin yerlərdən ―qara‖ və ―ağ‖ neft cıxarılırdı. Alman səyahətcisi həkim, 

təbiyətĢünas Engelsfert Kempfer  1683- cü ildə AbĢeron yarımadasında Ġsveç səfirliyində katib 

iĢləyərkən Balaxanı , Suraxanı, Binəqədidə  neft yataqlarıa baĢ çəkəndən sonra  yazmıĢdi ki, neft 

AbĢeron yarımadasından  Ġrana, Orta Asiyaya , ġimali Qafqaza aparılırdı. 1803-cü ildə Bakı sakini 

Qasımbəy Mənsurbəyov  Bibi Heybət yaxınlığında sahilin 18-30 metrliyində 2 quyu olduğunu yazırdı. 

Azərbaycanın  neft sənayesinin tarixi bir neçə mərhələyə bölünür. [4] 

I Mərhələ- neftin quyularla çıxarılmasından baĢlayır. 1847-ci ildə mexaniki qazma üsulu baĢlayıb, 

1920-ci ilə qədər davam edib. Neft ilk sənaye əhəmiyyətini 1847-1848-ci illərdə kəĢf edib.  Bu 

Bibiheybətdə mexaniki üsulla qazılan buruq idi; bir az sonra  Balaxanıda  neft sənayesinin inkiĢafı  

baĢlandı. 

XIX əsrin əvvəlində Bibiheybətdə dənizdə sahildən 30 metr aralıda neft buruğu salındı. 1859- cuildə 

Bakıda neft emalı zavodu tikildi .Cavad Məlikov  Bakıda kerosin zavodu tikdi. Bu zavodda dünyada ilk 

dəfə neft emalında soyuducular tətbiq olunmağa baĢladı. 1967-ci ildə Bakıda 15 neft emal edən qurğu 

fəaliyyət göstərirdi. Binəqədi, Pirallahı, Suraxanı və digər neft yataqlarında yeni texnologiyalar tətbiq 

edilməyə baĢladı. 

Azərbaycan milli burjuaziya formalaĢdırırdı. Bakı dünyanın sənaye mərkəzinə çevrilirdi. 1871-ci 

ildə ilk dəfə AbĢeron yarımadasında Balaxanı-Sabunçu- Ramana yataqlarının  sənayeiĢləməsi baĢladı. 

1872-ci ildə neft sənayesində münasibətləri tənzimlənməsi məqsədilə iki qanun qəbul edilir. 

‖Neft məhsulları və neft sənayesində aksız vergiləri haqqında‖ və ― Neftli sahələrin lazımı Ģəxslərə 

aksiya formada satıĢı‖.[5] 

31 dekabr 1822-ci ildə ilk aksionlarda  neftli sahələrinin  Balaxanıda 15  sahə, Bibiheybətdə 2 sahə 

olmaqla  satıĢı təĢkil edidi. Həmin dövrdə dövlətə aid olan istifadəsiz torpaq sahələri 24 il müddətə neft 

kəĢfiyatı və istismarı üçün arendaya verildi.  Ġcarədar hasil edilən neftə qiymət tətbiq edə və ixrac edə 

bilərdi . Ġcrədarın neft satıĢından  əldə etdiyi xalis gəlir 14-15 %  təĢkil edirdi. 70-ci illərdə neft 

sənayesinin xalis milli kapital qoyuluĢu 4 % təĢkil edirdi. QarıĢıq kapitalın həcmi 10 % qədər  oldu.  XIX 

əsrin sonunda 167 sahibkar fəaliyyət göstərirdi. 49 nəfər (24%) azərbaycanlı idi. Neft milyonerlərinin 

fəaliyyəti çox vacib bir nüans idi.[1] 

Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Ġsa bəy Hacınski, Murtuza Muxtarov, ġəmsi Əsadullayev,  C. 

Mirbabayev  milli neft milyonerləriidilər və onlar ilk aksioner 

(səhmdar) neft kompaniyası yaratdılar- ― Bakı neft icması‖. 

1873- cüildə Bakıya Rotert Nobel gəldi. O milliyətcə Ġsveclidir. O, Bakıda 1876-cı il neft hasılatı və 

emalı zavodunu tikir. O dövrdə neft manufakturları, neft emal edən zavodlar, tankerlər, yollar, hotellər 

Nobel qardaĢlarına məxsus idi. 1876-cı ildə neft məhsullarına  olan aksız vergisi ləğv olunduqdan  sonra 

onlar Bakıda yeni neft emal edən zavodlar tikilib istifadəyə verildi.1878-ci ildə Rusiyaya ilk neft kəməri 

12 km uzunluğunda Balaxanı yatağını  Bakı neft emalı zavodu ilə birləĢdirən zavod iĢə salındı. [2] 

1898-ci ildə neft quyularını neft emalı zavodları ilə birləĢdirən çoxlu neft kəmərlər itikildi ( 230 km). 

Bu boru xətti ilə bir milliyon ton neft nəql olunurdu. 1883-cü ildə Bakı-Batumi dəmir yolu istifadəyə 

verildi. Bu dəmiryolu neft və neft məhsullarının Avropaya daĢınmasında çox böyük əhəmiyyətə malik 

idi. 

1883-cü ildə  RotĢild Bakıda maliyyə kredit əməliyyatlara daxil olur və neft satıĢı ilə məĢğul olur. 

1886- cı ildə Xəzər-Qara dəniz neft Ģirkəti tikilir. Bu RotĢildə məxsus Ģirkət idi. [6]1889-cı ildə  Bakı 
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neftinin ixracının 42%-i  RotĢeldin bankının nəzarətində idi . 1901- ci ildə Azərbaycanda 11 milliyon ton 

neft hasil olunurdu. Bu dünyadaki  bütün  neft hasilatının  50% demək idi.  1880-ci ildə kimyacı-alim 

məĢhur Mendelyev Bakı- Batumi neft kəmərini dünya bazarına Bakı neftini çıxarmaq üçün istifadə 

etməyi təklif edir və 1833 km uzunluğunda 200 km diametrində  neft kəməri tikilməyə baĢlayır. Bu iĢ 

1907-ci ildə baĢa çatır.[7] 

Azərbaycan neft sənayesi milliləĢənə qədər 109 aksioner cəmiyyət fəaliyyət göstərirdi. Onlardan  

72-i Rus kapitalı ( 240 milliyon rubl), 37-i ingilis kapitalı (100 mln.funtsterlinq) idi. Nobel qardaĢlarının 

neftə qoyduğu kapital 30 milliyon manat idi. Ġsa bəyHacinskiy 1.25 milliyon funt sterlinq ―Hacı-

Cələken‖ kompaniyasının yatırım etmiĢdir. 

Azərbaycanda neft sənayesinin milliləĢdirilməsi ərəfəsində neft hasilatı üzrə 270 müəssisə  neftin 

qazılması, neft quyuları üzrə 49 kiçik və orta firma ,  neft emalı üzrə 25 firma, 100-dən çox mexaniki 

sex, təmir – usta obyektləri var idi. 

II mərhələ  1920- ci ildə baĢlayır. Neft milliləĢəndən sonra 1949- cu il ―Neft DaĢları‖ yataqı açılana 

qədərki dövrü əhatə edir.  1921-ci ildə neft hasilatı 2.4 milliyon ton azalır.Azərbaycanda   kəĢfiyyat- ax-

tarıĢ iĢlərinin geniĢləndirilməsi ilə yeni  yataqlar kəĢf olundu  (Qalada, Buzovnada, MaĢtağada və s.). 

1941-ci ildə neft hasilatı  23.6 illiyon tona çatdı. O vaxtki SSRĠ -dəki neft hasilatının 76%-ni Bakı nefti 

təĢkil edirdi. Bununla əlaqədar S.A.Vəzirov ( Azneft kombinatının rəisi) R.Q. Ġsmayılov ( Azneft za-

vodlar birliyinin rəisi) və R. Rəhimov ( buruq ustası) bunlar bir zamanlar ilk Sosialist Əməyi Qəhrəman-

ları idi. 

Müharibə illərində (1941-1945)  Neft avadanlıqlarının   yerinin dəyiĢməsi  neftin Azərbaycanda 

hasilatı 1944- cü ildə 11.1 mln tona qədər azaldı. 1949-cu il 7 noyabrda Neft  DaĢlarında  bir saylı   quyu 

istismara verildi. Bu quyu bir  sutkada 100 ton hasilat verirdi. Bu yatağı kəĢf edən geoloq Ağa Qurban 

Əliyev idi. 

III mərhələ “Neft DaĢları‖ilə baĢlayır. 1969-cu ilə qədər davam edir. Bu ərəfədə dənizdə neft 

kəĢfiyyatı  artır. Qum adasında, Səngəçal-Duvannıda , Xeri- Zirə, Baqar, Bulla, Darvin  bankası, palcıq 

adalarında yeni neft yataqları aĢkar olundu.  Bu ərəfədə bir çox neft və qaz kondensatı olan yataqlar 

quruda da kəĢf olundu(  Kürovdağ, MiĢovdağ, Kürsəngi, Qarabağlı, Qalmaz, Qaradağ v.b). 

IV mərhələ 1969-cu ildən Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyindən baĢlayır.   Bu dövrdə 

Azərbaycan neft-qaz sənayesində yeni dövr baĢladı. Bu etapda neft-qaz sənayesi ilə yanaĢı digər sa-

hələrdə çox dinamik  inkiĢaf etməyə baĢladı. Bu dövrdə  neft  və qaz sənayesində dənizdən neft hasi-

latının artaması ilə yeni bir dövr baĢladı. 1970-ci ildə ―Xəzər dənizi neft istehsalat birliyi‖ yarandı . 

SSRĠ Neft Sənayesi Nazirliyi Azərbaycan neftcilərinin bu sahədəki təcrübəsini nəzərə alaraq Xəzər 

dənizində neft çıxarma, quyuqazma, istismar sahələrindəki bütün kəĢfiyyat iĢlərində onlara üstünlük 

verirdi. Xəzər dənizi həmin dövrdə sektorlara bölündü. 

Bu dövrə qədər Xəzər dənizində istifadə edilən texniki vasitələr dənizdə 40 metr dərinliyə qədər 

qazma iĢlərinə imkan verirdi. Həmin dövrdə Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft-qaz olan perspektiv  

sahələrdə 40 metrlik dərinlikdə  qazma iĢləri aparılırdı. Daha dərin sahələrdə neft hasilatının artrılması 

nəzərdə tutlurdu. 1970-1980-ci illərdə Azərbaycan xalqın ınümumilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 

400-dən  artıq qaldırıcı kran-gəmilər, gəmi-boru daĢıyanlar və  sərniĢin gəmisi  olmaqla 75 növ gəmi 

gətirdi. 

Xəzərdə ―Azərbaycan‖ adlı 2500 ton yük qaldırma imkanı  olan kran-gımi iĢləməyə baĢladı. Bundan 

baĢqa, ilk vaxtlar ―Xəzər‖ adlı yarım qazma qurğusu iĢləməyə baĢladı. Bu quyu 70 metr və daha çox 

dərinlikdə qazma iĢləri aparırdı. Bir il sonra ―ġelf‖ adlı qurğu dənizdə 200 metr dərinlikdə qazma iĢləri 

aparılır,  nəticədə 1960-cı ilin analoji göstəriciləri ilə müqayisədə  8 yeni neft-qaz yatağı açıldı. Neft 

ehtiyatları 2 dəfə artdı. 1975-ci ildə neft-qazın ümumi hasilatı 2,7 mln ton , 1980-ci ildə üzən qazma 

qurğularının miqdarı 11-ə çatdı və nəticədə 80-350 metr dərinliyində  neft yataqları kəĢf olundu. Azəri –

Cıraq-GünəĢli və s. 
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KeçmiĢ SSRĠ vaxtı Azərbaycanda dünyada analoqu olmayan sualtı zavod tikilməsi üçün 450 mln 

dollar vəsait ayrldı. Əvvəlcə bu zavodu HəĢtərxanda tikmək istəyirdilər. Heydər Əliyevin mərd və ira-

dəliyi nəticəsinə bu zavod Xəzərin Azərbaycan sektorunda tikildi. 

V mərhələ SSRĠ-nin dağılması, müstəqillik dövrünü əhatə etdi. 1991-ci ildə Azərbaycan  dövlət su-

verenliyini  qazandıqdan sonra SSRĠ ölkələri arasında qurulmuĢ sıx əlaqələr dağıldıqdan sonra  

Azərbaycan həm ağır hərbi Ģərait səbəbindən çox dərin maliyyə böhranı keçirirdi. Uzaqgörən siyasəti və 

dahi starateq Heydər Əliyev ilk dəfə Azərbaycan neftinin real dəyərini müəyyən etdi. 1990- cı ildə Hey-

dər Əliyevin xalqın çağırıĢına cavab verərək yeni dən ölkəni idarə etməyə baĢladı. 4 fevral 1994-cü ildə 

Heydər Əliyevin Azərbaycanda neft hasilatının sürətlənməsi haqqında qətnamə qəbul edildi. 

O vaxt Azərbaycan dünyada tanınmırdı, risklər yüksək olan bir ölkə  kimi tanınırdı. Bura cəlb 

olunan investisiyaların  inandırılması çox əmək tələb edirdi. Ġnvestor az riskli, daha sabit iqtisadi, siyasi 

durumu ölkələrə investisiya qomaq istəyirlər. H. Əliyevin siyasəti, atəĢkəs haqqında saziĢ imzalanması, 

sabitliyin bərpa olunması, Azərbaycan iqtisadiyatına investiya qoymaq istəyənlərin sayını artırdı. 20 

sentyabr 1994-cü ildə Gülüstan sarayında 11 transmilli neft Ģirkəti Xəzərin Azrbaycan sektorunda  neft 

hasilatına investesiya qoyulmasına imza atdılar.  Dünyanın yeddi ölkəsi arasında ―Azəri‖, 

―Cıraq‖,‖GünəĢli‖ yataqlarında birgə fəaliyyət və hasilatın pay bölgüsü haqqında müqavilə imzaladılar. 

Bu layihə 2024-cü ilə qədər bir vaxtı (30 illik) əhatə etməlidir. 511 mln ton neft hasilatı planlaĢdırılır, 

253 mln tonu Azərbaycana aid omalıdır. Bu müqavilə ―Əsrin müqavıləsi‖ adlanır. 20 sentyabr 1994-cü 

ilən bu gün ―Neftçilər‖ günü adlanır. 

Nəticə 

―Əsrin müqaviləsi‖ əsasında ilk dəfə  Xəzər neftinin Beynəlxalq bazara Qara və Aralıq dənizi ilə 

çıxarılması  baĢladı. ―Əsrn müqaviləsi‖ Qafqaz da stabilliyin yaranmaının əsas Ģərtidir. Azərbaycan o 

vaxtdan dayanıqlı, etibarlı biznes tərəfdaĢına çevrildi. Həm MDB-də, həm dünyada sosial azad və dem-

okratik dəyərləri olan ölkə hesab olunur. H. Əliyevin neft strategiyası Azərbaycanı Qafaza Xəzər re-

gionunda aparıcı iqtisadi inkiĢaf modeli bir ölkəyə çevirdi. 

Həyatı reallıqda Azərbaycan xalqının uzunmüddətli maraqlarında hər Ģeydən əvvəl Heydər Əliyevin 

çox variantlı ixrac strategiyası öz təsiqini tapdı. Əgər 1993-cü ilə qədər xaricdən Azərbaycan iqtisadiy-

yatının bir dollar olsun daxil olmurdusa da 1994-2000-ci illərdə 5.5 mlrd. BirbaĢa investisiyalar daxil 

oldu. TAP,TAHAP layihələri ilə Azərbaycan öz nefti ilə iqtisadiyyatına dərindən nüfuz etdi. 
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QLOBALLAġMA VƏ ONUN MĠLLĠ ĠQTĠSADĠYYATA TƏSĠRĠ 

Məqaləmdə öncəliklə qloballaşma fenomeni, onun müasir iqtisadiyyat üçün nə əhəmiyyət kəsb 

etdiyini və zəruriyyətini araşdırmışam. Qloballaşma və milli iqtisadiyyat arasındakı qarşılıqlı 

əlaqələri, həmçinin qloballaşmanın milli iqtisadiyyata müsbət və mənfi təsirlərini şərh etmiş, 

həmçinin müasir Azərbaycan iqtisadiyyatının qloballaşma prosesində hansı səviyyədə iştirak 

etdiyini izah etmişəm. 
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qloballaşmanın müsbət tərəfləri 
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димость для современной экономики. Отношения между глобализацией и национальной 

экономикой, потом прокомментированы положительные и отрицательные последствия 

глобализации на национальную экономику. А также в статье  объясняется степень участия 

Азербайджанской экономики в процессе глобализации. 
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In the article first investigated the phenomenon of globalization, its importance and the need for 

a modern economy. The relationships between globalization and national economy, then commented 

on the positive and negative effects of globalization on national economy. Also, the article explains 

the degree of participation of the Azerbaijan economy in the process of globalization. 
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XXI əsrin dünya iqtisadiyyatındakı əsas proseslərdən biri qloballaĢmadır, o özlüyündə  

təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləĢdirilməsinin  yeni və daha keyfiyyətli mərhələsini təĢkil edir. 

QloballaĢma ilə bağlı müzakirələr və ona yanaĢmalar birmənalı deyil və bəzən ona dair tamamilə 

bir-birindən  fərqli ideyalar və fikirlər irəli sürülür. Bəziləri onu dünya iqtisadiyyatına təhlükə kimi, 

digərləri isə iqtisadi tərəqqinin bir vasitəsi kimi görür. 

QloballaĢma -  (fr. qlobal – ümumi, lat. qlobus – kürə) dünya miqyasında baĢ verən fundamental 

prosesləri izah etmək üçün "qloballaĢma" terminindən ilk dəfə 1967-ci ildə istifadə edilmiĢdir. 

QloballaĢmanın müasir anlamda istifadəsi isə 1980-ci illərdən baĢlanılmıĢ bir 

prosesdir.  QloballaĢma termininin ilkin olaraq istifadə olunmasını professor Teodor Levitin adı ilə 

əlaqələndirirlər. O, 1983-cü ildə "Harvard biznes revyu" jurnalında çap etdirdiyi "Bazarların 

qloballaĢması" məqaləsində bu terminlə TMK-ların istehsal etdiyi ayrı-ayrı məhsulların bir-birinə 

http://az.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_dili
http://az.wikipedia.org/wiki/Lat%C4%B1n_dili
http://az.wikipedia.org/wiki/1967
http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Teodor_Levit&action=edit&redlink=1
http://az.wikipedia.org/wiki/1983
http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Harvard_biznes_revyu&action=edit&redlink=1
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qovuĢması fenomenini ifadə etmiĢdir. Azərbaycan alimlərindən qloballaĢma mövzusunu araĢdıranlar 

isə akademik Ramiz Mehdiyev, professorlar Ağayar ġükürov, Səlahəddin Xəlilov və RövĢən 

Mustafayev olmuĢdur, onlar qloballaĢmanın müxtəlif aspektlərinə dair tədqiqatlar aparmıĢ və çoxlu 

əsərlər ərsəyə gətirmiĢlər. 

QloballaĢma anlayıĢına bir çox dünya iqtisadiyyatına dair ədəbiyyatlarda belə tərif verirlər - 

milli istehsal və maliyyə strukturları arasında xarici əməliyyatların sayının artması ilə əlaqədar 

olaraq müəyyən asılılıqların və qarĢılıqlı əlaqələrin yaranması prosesidir. Onun nəticəsində, əməyin 

yenidən beynəlxalq bölgüsü baĢ verir və burada milli sərvətin yaradılması prosesi əsasən müxtəlif 

ölkələrin iqtisadi subyektlərinin fəaliyyət dərəcəsindən asılı olaraq həyata keçir. 

Bir qrup hiperqloballaĢma konsepsiyasının tərəfdarı olan alimlər hesab edirlər ki, qloballaĢma 

Ģübhəsiz hamı üçün mənfəətlidir, belə ki, ölkələr arasında sərhədlər aradan qalxır və buna görə də 

ölkələr bu prosesə daha yaxından qoĢul- maq üçün öz iqtisadiyyatlarını liberallaĢdırmalıdırlar. 

Digərləri inkiĢaf etmiĢ və uzun müddət qloballaĢmanın aktoru deyil, obyekti olmuĢ inkiĢaf etməkdə 

olan ölkələr prizmasından məsələyə baxaraq, qloballaĢmanın və transmilli Ģirkətlərin rolunu mənfi 

qiymətləndirirək bu prosesə tənqidi yanaĢırlar. Məsələn, məĢhur iqtisadçı, Nobel mükafatı laureatı, 

Beynəlxalq Bankın və keçmiĢ ABġ prezidenti 

B. Klintonun məsləhətçisi olmuĢ C. Stiqlits qloballaĢmanı və beynəlxalq maliyyə qurumlarını 

―içəridən‖ neokeynsiançılıq (Neo-Keynesian) mövqeyindən tənqid edərək qloballaĢmanın mənfi 

təsirlərini aradan qaldırmaq üçün dövlət nizamlan- ması mexanizmlərinin gücləndirilməsinin 

əhəmiyyətini vurğulayırlar. QloballaĢma barədə bir çox peĢə sahiblərinin, müxtəlif təmayüllü (sağ, 

sol, mərkəzçi, liberal, mühafizəkar, dini) siyasətçilərin, beynəlxalq münasibətlər üzrə 

mütəxəssislərin, politoloqların, kulturoloqların, jurnalistlərin və b. müzakirələrini dinləyərkən bir 

məsələni heç zaman unutmaq lazım deyil ki, müasir qloballaĢma hər Ģeydən əvvəl bir iqtisadi proses 

və fenomendir. Məhz buna görə heç Ģübhəsiz istənilən iqtisadi proses kimi qloballaĢma da ilk 

növbədə insanların maddi ri- fah və sosial vəziyyətlərinə toxunur. QloballaĢma prosesinin 

tərəfdarları və əleyhdarları öz arqumentlərini bu prosesin dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində in- 

sanların maddi vəziyyətlərinə müsbət və mənfi təsirləri üzərində qururlar. Iqtisa- di qloballaĢma 

özündə beynəlxalq inteqrasiyanın müxtəlif formalarını birləĢdirir. Bura beynəlxalq ticarət, transmilli 

birbaĢa investisiyalar, qısamüddətli dövriyyə kapitalının beynəlxalq dövriyyəsi, texnologiyaların 

yayılması və beynəlxalq miqrasiya aiddir. 

Əslində qloballaĢma çox qədim dövrlərdən nəqliyyatın və rabitənin inkiĢafı nəticəsində bir-

birindən təcrid edilmiĢ xalqların ünsiyyətə girməsindən baĢla- mıĢdı. Atların və dəvələrin 

əhliləĢdirilməsi və yelkənli qayıqların inkiĢafı bir- birindən təcrid edilmiĢ xalqları bir-biri ilə 

müxtəlif xarakterli münasibətlərə girməsinə gətirib çıxarmıĢdır. Bu əlaqələr həmin xalqların heç də 

həmiĢə iradəsinə və mənfəətlərinə uyğun olmamıĢdır. Min illərlə müxtəlif ideyalar, incəsənət növləri 

və mədəniyyətlər müxtəlif xalqlar arasında dünyanın bir yerindən o birinə yayılmıĢdır. 

QloballaĢma prosesinin meydana gəlməsi və inkiĢafından danıĢdıqda əsas olaraq onu qeyd 

etməliyik ki, anlayıĢ müasir olsa da prosesin özünün baĢlaması və inkiĢafı çox dərin tarixi səpkiyə 

malikdir. QloballaĢma fenomeni əslində dörd mərhələli tarixi bir prosesdən keçib: sənətkarlıq, 

manufaktura, mexanikləĢmə və avtomatlaĢdırma. 

 Sənətkarlıq dövründə əmək ən əhəmiyyətli istehsal vasitəsi olub. Bazarda əmtəə-əmtəə 

mübadiləsi hökm sürüb. 

 Manufaktura mərhələsində isə əmək sahibi, əvəzində istehsal etdiyinin bir qismini almaq 

Ģərti ilə əməyini satır və ya müəyyən bir əmək haqqı alırdı. 

 MexanikləĢmə dövründə əmək gerçək mənada ilk dəfə texnologiya ilə tanıĢ oldu. XIX əsrin 

80-ci illərində gerçəkləĢən məhsuldarlıq inqilabı, bu mərhələdə fəhləni (proletariatı) iĢçiyə çevirdi. 

MexanikləĢdirmə böyük ölçüdə əməyi əvəz etməyə baĢladı. Dolayısı ilə əmək keyfiyyət 

http://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
http://az.wikipedia.org/wiki/Ramiz_Mehdiyev
http://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fayar_%C5%9E%C3%BCk%C3%BCrov
http://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99lah%C9%99ddin_X%C9%99lilov
http://az.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6v%C5%9F%C9%99n_Mustafayev
http://az.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6v%C5%9F%C9%99n_Mustafayev
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dəyiĢdirərək müxtəlif mexaniki qurğuları, ehtiyatları, nasazlıq və problemləri nəzarətdə saxlayan bir 

mövqeyə gəldi. 

 AvtomatlaĢdırma mərhələsində isə daha əvvəl aĢağı keyfiyyətli əməyin gördüyü və ya görə 

bilmədiyi demək olar ki, bütün iĢləri müasir robotlar artıqlaması ilə yerinə yetirirlər. 

Beləliklə, qloballaĢma prosesinin dərin köklərə əsaslanan və yalnız müasir dövrdə, artıq daha 

geniĢ miqyasda nəzərə çarpdıqda adlandırılan proses olduğunu söyləyə bilərik. 

QloballaĢmanın milli iqtisadiyyata təsiri: 

QloballaĢma ölkənin təkcə xarici iqtisadi əlaqələrinə təsir göstərən bir proses deyil, bir ölkə 

digərləri ilə iqtisadi cəhətdən əlaqə saxlamağa baĢladıqda ( bu da əsasən xarici ticarət vasitəsilə baĢ 

verir) bu əlaqələr hər iki ölkənin həm milli, həm də xarici iqtisadiyyatına təsir göstərmiĢ olurlar. 

QloballaĢma prosesi isə xarici ticarət ilə sərhədlənməyən daha geniĢ daha böyük miqyasa sahib olan, 

hətta dünya üzrə ―miqyası sonsuz olan‖ yəni bütün dünyanı əhatə edən bir prosesdir deyə də bilərik. 

QloballaĢma prosesi ölkənin milli iqtisadiyyatına iki formada təsir göstərə bilər: müsbət və mənfi. 

QloballaĢma prosesinin müsbət təsirləri: QloballaĢmanın müsbət mənada təsirlərini 

qiymətləndirməmək qeyri-mümkündür. BəĢəriyyətin imkanları artır, onun həyat fəaliyyətinin bütün 

istiqamətlərində harmonizasiya prosesi baĢ verir. Dünya iqtisadiyyatının qloballaĢması ümumdünya 

insanlıq problemlərinin həlli üçün ciddi özül meydana gətirir. QloballaĢmanın müsbət təsirləri-

üstünlüklərini sadalayaq: 

 QloballaĢma ixtisaslaĢma və beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləĢməsinə gətirib çıxarır. 

Ġqtisadi amillər və resurslar qloballaĢma Ģəraitində daha səmərəli bölüĢdürülür, bunun nəticəsində 

orta həyat səviyyəsinin artımı baĢ verir və əhalinin həyat perspektivlərini artımı baĢ verir. 

 Qlobalizasiya prosesinin əsas üstünlüyü istehsal miqyasında iqtisadiyyatdır, bu da öz 

növbəsində xərcləri azaldan və qiymətləri aĢağı sala bilər, belə olduqda davamlı iqtisadi artım 

müĢahidə olunacaq. 

 Qlobalizasiyanın üstünlükləri həmçinin özünün azad ticarətdən hər iki ölkənin qarĢılıqlı 

qazancında göstərir. 

 Qlobalizasiya rəqabəti gücləndirir, yeni texnologiyaların inkiĢafını ölkələr arasında 

yayılmasını stimullaĢdırır. Qlobalizasiya Ģəraitində birbaĢa investisiyaların artım templəri dünya 

ticarətinin artım tempini üstələyir bu da inkiĢaf etmiĢ texnologiyaların transferində əsas faktor kimi 

çıxıĢ edir, nəticədə transmilli kompaniyalar meydana gəlir, bu da milli iqtisadiyyata bu və ya digər 

səviyyədə təsir göstərir. 

 Qlobalizasiya beynəlxalq rəqabəti kəskinləĢdirir-mükəmməl rəqabətə aparır. Beynəlxalq 

bazarda təqdim olunan məhsullar milli bazarlardakı məhsullardan qat-qat daha yüksək keyfiyyətə 

malik olur, lakin milli bazarlardakı məhsullarında keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olur. 

 Qlobalizasiyanın nəticəsində milli iqtisadiyyatın miqyasında innovasiyaların tətbiqi həyata 

keçirilir, bunun nəticəsində müasir texnologiyalar tətbiq olunur, milli iqtisadiyyatın inkiĢaf səviyyəsi 

bunun nəticəsində sürətlə artır. 

 Qlobalizasiya ölkələrə daha böyük məbləğdə maliyyə resurslarını mobilləĢdirməyə imkan 

verir, belə ki, investorlar bazarda daha geniĢ miqyasa malik maliyyə alətlərindən istifadə edə bilirlər. 

 Qlobalizasiya cəmiyyətin ümumi problemlərinin həlli üçün  güclü bir baza yaratmıĢ olur. Bu 

problemlər içərisində əsas da ekoloji problemlərdir, bu tipli problemlər dünya ölkələrinin 

əməkdaĢlığını, yəni qlobalizasiyasını tələb edir. 

QloballaĢma prosesinin mənfi təsirləri: Tədqiqatlar göstərirlər ki, iqtisadiyyatın qlobalizasiyası 

həddən artıq təzadlı fenomendir. Bir tərəfdən onun xüsusiyyətləri dünya təsərrüfatının 

effektivliyinin artırılmasına, bəĢəriyyətin iqtisadi və sosial proqressinə gətirib çıxarır. Digər tərəfdən 

isə o, elə fəsadlar törədir ki, həmin iqtisadi konfliktləri ölkələr uzun müddət həll edə bilmirlər. 

Müasir qlobalizasiya modelinin neqativ xüsusiyyətlərinə nəzər salaq. 

http://az.wikipedia.org/wiki/Robot
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 Qlobalizasiya transsərhəd cinayətlərinin yayılmasına gətirib çıxarıb. Əmtəə bazarlarının 

qlobalizasiyası intensiv Ģəkildə qeyri-leqal silah bazarlarının yayılmasına və narkotik daĢınmasının 

stimullaĢmasına gətirib çıxarır. Hazırda dünya ticarətinin 8%.i narkotik sənayesinə aiddir. 

Qlobalizasiyanın azad ticarəti stimullaĢdırması leqal əmtəə və xidmətlərlə bərabər qeyri-leqal 

əmtəələrində yayılmasının artmasına səbəb oldu. 

 Ġqtisadi və maliyyə krizisləri dünyanın bir regionundan digərinə çox asan Ģəkildə keçir. 

Əsasən, bu, qısamüddətli spekulyativ kapitalların maliyyə bazarında miqrasiyası zamanı baĢ verir. 

Bu zaman əsas mənfi təsir göstərən cəhət qiymətli kağızların internet vasitəsilə 

elektronlaĢdırılmasıdır. Düzdür, telekommunikasiya revolusiyası dünya təsərrüfatının proqressində 

böyük rol oynayıb, lakin internet dünya maliyyə brokerlərinin davranıĢlarını eyniləĢdirir və çox vaxt 

bu maliyyə mərkəzlərində neqativ hallara səbəb olur. Belə hallara ―krizisdən öncəki sinerji effekti‖ 

deyilir. 

 Qlobalizasiya prosesi milli iqtisadiyyatın əsas atributu hesab olunan iqtisadi suverenliyi 

azaldır və milli hökumətlərin iqtisadi tənzimləmə potensialını aĢağı salır, onları xarici TMġ–lər və 

onların lobbilərindən asılı hala gətirir. 

 Qlobalizasiya dövlətin milli iqtisadiyyatı tənzimləməsi üçün ənənəvi milli sistemini zəiflətdi, 

lakin bu boĢluğu doldurmaq üçün beynəlxlaq səviyyəli sistemin yaradılmasında heç bir rol 

oynamadı. Hazırki dövrdə azad ticarətə və qloballaĢma prosesinə qoĢulan ölkələrin əksəriyyətində 

baĢ verən iqtisadi böhranlar da məhz bu boĢluqdan irəli gəlir. D. Suslov tərəfindən sırf bu aspekti 

dəstəkləyərək milli siyasətin sferasının və sisteminin araĢdırılması zamanı əldə olunan nəticə çox 

maraqlıdır ―Beynəlxalq sistemin inkiĢafının əsas tendensiyası ümumi idarə etmənin zəifləməsidir, 

bu vəziyyət hələ gələn onilliyə qədər eyni formada da qalacaq‖ Düzdür, Avropa Ġttifaqi və 

Ümumdünya Ticarəti TəĢkilatı artıq bu səbəbdən yaranan boĢluq və onun arzuolunmaz nəticələrinin 

fərqinə varıblar və bu istiqamətdə müəyyən fəaliyyət həyata keçirməyə çalıĢırlar, lakin müasir 

iqtisadi durumu nəzərə alsaq bu fəaliyyətin 2020-ci illərə qədər çəkəcəyini təxmin etmək olar. 

 Dünya praktikasında  neoliberal modeliin istifadəsi dünya ölkələrinin differensiasiyasına 

səbəb oldu, qlobalizasiyadan qazananlar və qlobalizasiya nəticəsində itirənlər. Həmçinin, bu və ya 

digər tədqiqatçılar tərəfindən tətbiq olunan kriteriyalardan irəli gələrək bölünmüĢ iki qrupun tərkibi 

bir-birinə uyğun gəlmir.
1
 

Azərbaycan iqtisadiyyatı və qloballaĢma: 

1991-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan beynəlxalq siyasi və iqtisadi 

münasibətlərin habelə ―soyuq müharibə‖nin baĢa çatmasından sonra dərinləĢən qloballaĢma 

prosesinin iĢtirakçısına çevrildi. Hər Ģeydən əvvəl bir məsələni xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 

Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin, o cümlədən, qloballaĢma prosesinin subyektinə və 

aktiv iĢtirak- çısına çevrilməsinin qarĢısında bir sıra maneələr meydana çıxmıĢdı. Ölkəmiz hələ də 

bu maneələri aradan qaldırmaq və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sis- teminin aktiv iĢtirakçısına 

çevrilmək üçün səylərini davam etdirməkdədir. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanda azad 

bazar iqtisadiyyatının qurulmasının qarĢısında duran əsas maneələr insanlarda sahibkarlıq fəaliyyəti 

ilə məĢğul olması üçün təcrübənin və ilkin kapitalın olmaması və bu sahəni nizam- layacaq zəruri 

hüquqi və institusional əsasların çatıĢmaması idi. Bununla yanaĢı xatırlamaq lazımdır ki, kapitalizm 

sisteminin əsas elementi olan ilkin kapital yığımı prosesinin digər keçmiĢ kommunist dövlətlərində 

olduğu kimi ölkəmizdə də ağrılı keçdi. 

Ġqtisadi qloballaĢma prosesinin Azərbaycan iqtisadiyyatına nə kimi faydalar verə biləcəyini 

araĢdıraq: Azərbaycan əsasən neft sektoruna investisiya cəlb edən ölkədir və ona görə də 

Azərbaycandan danıĢdıqda ilk öncə ağlımıza neft sektoru və onunla bağlı olan fəakiyyət gəlir. Əgər 

                                                           
1
 Леусский А. И., Тарасевич Л. С., Гребенников П. И. Макроэкономика, - М.:Юрайт. 2006. – 654с. 
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biz Azərbaycanın neft sektoruna xarici kapital yerləĢdirilməsini nəzərə alsaq, eləcə də Azərbaycanın 

gələcəkdə bir çox ölkələrdə iri miqyaslı kapital yerləĢdirmə Ģanslarının olduğunu düĢünsək, o zaman 

qloballaĢma prosesinin beynəlxalq kapital bazarında Azərbaycanın iĢtirakına dair faydalarına nəzər 

sala bilərik: 

 QloballaĢma beynəlxalq kapital bazarlarına daxil olmaqla, istehlakların zaman boyunca 

hamarlaĢdırılmasına (consumption smoothing) fürsəti verir. 

 Ölkəmiz ehtiyac duyduqları kapitalı cəlb edərək daha yüksək investisiya səviyyəsinə və 

iqtisadi artıma nail ola bilər. 

 Cəlb edilən kapitalla birlikdə ölkələrə texnoloji ―know-how‖ da daxil olmaqdadır. Bunun 

nəticəsində də ölkəmizdə məhsuldarlıq artırıla bilər. 

 Sərbəst kapital hərəkətləri hökuməti makro iqtisadiyyatı daha səriĢtəli idarə etməyə təĢviq və 

məcbur edir. 

 Sərbəst kapital hərəkətləri ölkənin daxili maliyyə bazarlarının dərinliyini və geniĢliyini 

artırır.      Öncədən qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanın əsas qloballaĢma prosesindı içtirakı məhz 

onun neft sektorunun həddən artıq inkiĢaf etmiĢ olmasından irəli gəlir. Lakin bu bizə hər zaman sırf 

bu sektor vasitəsilə dünya ölkələri ilə inteqrasiya etməyə, digər sahələrin inkiĢafına diqqət 

yetirməməyə səbəb ola bilməz. Ilkin olaraq ona görə ki, neft tükənən sərvətdir və Azərbaycan 

ixracının 95%-inin neft və neft məhsullarından asılı olması Azərbaycanın yaxın gələcəkdə Holland 

sindromu nilə üzləĢmısinı gətirib çıxara bilər. Ikincisi isə, heç də bütün ölkələrin neftə ehtiyac 

yoxdur, məsələn illər boyu bizim ən böyük müsbət saldomuz Ġtaliya ilə olmuĢdur, lakin əgər neft 

sektoru fəaliyyətini dayandırsa, o zaman bizim iqtisadi əlaqələr yaratdığımız çox az ölkə qalacaq və 

həmin ölkələrin əksəriyyəti üçün də biz sadəcə importer-yəni idxalçı olaraq qalacağıq, məhz buna 

görə də Azərbaycan hazırki qloballaĢmanın onun milli iqtisadiyyatına təqdim etdiyi perspektiv 

Ģanslardan istifadə edib ölkədəki digər sahələrin inkiĢafı üçün kapital cəlb etməli, digər iqtisadi 

infrastrukturların inkiĢafına və sonradan həmin iqtisadi infrastruktur üzrə fəaliyyət göstərən iqtisadi 

subyetklərin irəliləyərək qloballaĢma prosesində ölkə iqtisadiyatını təmsil etməsini təmin etməlidir. 
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ÜMUMDÜNYA  GÖMRÜK TƏġKĠLATININ FƏALĠYYƏT MEXANĠZMLƏRĠNĠN 

XARĠCĠ TĠCARƏT ƏLAQƏLƏRĠNƏ TƏSĠRĠ 

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 зако-

нотворческих 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 справедли-

вых конкурентных позиций. Согласование мирохозяйственных отношений в сфере таможен-

ного дела в рамках Всемирной Таможенной Организации непосредственно помогает динами-

ческому развитию международной торговли. 

Ключевые слова: функции Всемирной Таможенной Организации, таможенные отноше-

ния, 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 Cus-

toms Organization to harmonize customs rules and regulations are important for the development of 

interstate economic relations and ensuring fair competitive positions. Coordination of world eco-

nomic relations in the field of customs within the framework of the World Customs Organization di-

rectly 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 

http://www.wcoomd.org/
http://www.wcoomd.org/
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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 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 2001 ci 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 (1,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. 
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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 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 1975-ci 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 
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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.73). 

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 ildə ÜGT 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 implementasiya prosesi 

tədricən inkiĢaf edir. ÜGT-nin hüquqyaradıcılığının effektiv göstəricisi üzv-dövlətlərin təĢkilat 

çərçivəsində iĢlənib hazırlanan hüquqi normalara münasibətindən asılıdır. V.Moravetskinin fikrincə, 

effektliliyin formal göstəricisi qəbul olunmuĢ mətnlərin məcburi qüvvəyə minməsindən, xüsusən 

onun məcburi qüvvəsini tanıyan dövlətlərin sayından asılıdır (3, 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. 

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 
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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 

uzlaĢdırılması məsələlərinin həll edilməsinə istiqamətlənmiĢdir(5,s. 47) 

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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Qərib VƏLIYEV,  Hadı YUSIFLI, Tuncər  ƏLĠZADƏ 
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ABġERON NEFT-QAZ YATAĞINDA NEOGEN YAġLI PĠRĠTLƏġMĠġ VƏ 

YAROZĠTLƏġMĠġ QIZILLI  LAYLARIN TEXNĠKĠ - ĠQTĠSADĠ TƏHLĠLĠ 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Kompleks Geoloji Kəşfiyyat və Topoqrafiya 

İdarəsinin Kompleks Ekololji Tədqiqatlar Ekspedisiyasına təqdim olunmuş nümunələrin (Abşeron 

ərazisinin müxtəlif yerlərindən - Binəqədi, Balaxanı, Kirməki, Keyrəki, Digah və s. kimi cəmi on 

nöqtəsindən) götürülmüş nümunələrin   təhlili nəticəsində Abşeronun neft-qaz yataqlarında neogen 

yaşlı piritləşmiş və yarozitləşmiş laylarında qızıl elementinin kifayət qədər olduğu proqnozunu 

vermək olar. Tədqiq olunan ərazidə yerindən asılı olaraq bu zonada  layların tərkibindəki qızılın 

miqdarı  qr/ton hesabı ilə 1 ton kütlədə 0,12 qramdan 0,64 qrama qədər dəyişir. 

Açar sözlər: pirit, yarozit, neogen yaşlı, laylar, qızıl. 

 

Гариб ВЕЛИЕВ, Хады ЮСИФЛИ, Тунджар АЛИЗАДЕ 

Бакинский Государственный Университет 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИРИТИРОВАННЫХ И 

ЯРОЗИТИРОВАННЫЖ  ЗОЛОТЫХ СЛОЕВ НЕОГЕНОВОГО ПЕРИОДА  

В НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ АПШЕРОНА 

В результате анализа образцов, взятых из Экспедиции комплексной экологической раз-

ведки департамента комплексной геологоразведки и топографии государственной нефтяной 

компании Азербайджанской Республики (из десяти различных точек на Апшеронском участ-

ке –Бинагади, Балаханы, Кирмаки, Кейраки, Дигах и др.) в нефтегазовых месторождениях  

Апшерона можно прогнозировать то, что золотой элемент в пиритовых и ярозитизирован-

ных слоях неогенового периода  достаточно высок. В зависимости от месторождения в 

районе исследования, количество золота, содержащегося в слоях  этой зоны, варьируется 

от 0,12 до 0,64 грамма в тонне на тонну гр / к тонну. 

Ключевые слова: пирит, яразит, неогеновый возраст, пласты, золото. 

 

Qarib VELIYEV, Hadi YUSIFLI, Tunjar  ALIZADEH 

Baku State University 

 

TECHNIC AND ECONOMIC ANALYSIS PEATED AND SATURATED GOLDEN 

STRATA NEOGENIC PERIOD IN APSHERON OIL AND GAS DEPOSITS 

As a result of analysis of samples taken from the Expedition of Integrated Ecological Intelli-

gence of the Department of Integrated Geological Survey and Topography of the State Oil Company 

of the Republic of Azerbaijan (from ten different centers in the Absheron area - Binagadi, Bala-

khani, Kirmaki, Keiraki, Digah, etc.), it is possible to predict that that the gold element in the pyrite 

and brightly-colored strata of the Neogene period is quite high. Depending on the deposit in the 

study area, the amount of gold contained in the strata of this zone varies from 0.12 to 0.64 grams 

per tonne per tonne gr / tonne. 

Keywords: pyrite, irazite, neogenic age, strata, gold 

 

Müasir Ģəraitdə səpinti qızıl yataqlarındakı qızıl ehtiyatının qiymətləndirilməsinin özünəməxsus 

xüsusiyyətləri vardır. Belə ki bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində tez-tez baĢ verən inflyasiya elementləri 

həm yataqlarfn axtarıĢına – geoloji kəĢfiyyat iĢlərinə, həm də istismarına böyük təsir göstərir. 
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Qiymətlərin vaxtaĢırı, tez-tez dəyiĢməsi (qalxıb-düĢməsi) avadanlıqların  qiymətlərinə, əmək 

məsrəflərinə, nəqliyyat xərclərinə və s. materialların qiymətlərinə təsir edir ki, bu da son nəticədə 

hasil olunan qızılın maya dəyərində öz əksini tapır. 

Yataqların iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsinin əsas əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,  geoloji-

kəĢfiyyat iĢlərinin aparılmasının hansı istiqamətə yönəldildiyi,  həmin iĢlərin aparılmasının 

məqsədəuyğunluğu və obyektin istismarının iqtisadi cəhətdən səmərəli olub-olmaması müəyyən 

edilir. Bu baxımdan geoloji kəĢfiyyat iĢlərinin bütün mərhələlərində geoloji-texniki- iqtisadi 

qiymətləndirmə və maliyyə-hesablama iĢləri  aparılır. Hal-hazırda yataqların geoloji-iqtisadi 

qiymətləndirilməsi eksperimental xarakter daĢıyır və bazar qiymətlərindən əhəmiyyətli surətdə 

asılıdır. 

Bu baxımdan Binəqədi antiklinal zonasının çöküntülərində neft-qaz strukturlarında qızıll 

daĢıyan stratiqrafik bölgələrin öyrənilməsi və 

həmin hissədə neogen yaĢlı piritləĢmiĢ-yarozitləĢmiĢ layların qızıla qiymətləndirilməsi də eyni 

xarakter daĢıyır və həmin metodun təkmilləĢdirilməsi yolları araĢdırılır. 

Yuxarıda deyilənlər Azərbaycanın bütövlükdə Kür və AbĢeron       molas çökəkliyindəki  neft-

qaz  sahələrinin sərbəst qızıla iqtisadi qiymətləndirilməsi  üçün xarakterikdir. 

Binəqədi antiklinal zonasının çöküntülərində neft-qazlı strukturlarda qızıl daĢıyanı stratiqrafik 

bölgələrin neogen yaĢlı piritləĢmiĢ-yarozitləĢmiĢ laylarda müəyyən miqdarda qızılın mövcudluğu 

artıq mütəxəssislər tərəfindən myəyyənləĢdirilmiĢdir. Burada əsas məqsəd həmin strukturlarda olan 

qızıl ehtiyatının qiymətləndirilməsidir. 

Məlumdur ki, hər bir faydalı qazıntı yatağının qiymətləndirilməsi zamanı bir sıra amillərdən 

istifadə olunur. Burada əsas amil öyrənilən yataqda baĢqa filizlərə nisbətən qızıl komponenti 

miqdarının nə qədər olmasıdır ki, bu da mütəxəssislər tərəfindən müsbət qiymətləndirilmiĢdir. 

Yuxarıda adı çəkilən zonada aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən proqnoz verərək burada 

hasil edilən qızılın maya dəyəri baĢqalarına nisbətən xeyli aĢağı ola bilər, zira ilkin geoloji- 

kəĢfiyyat iĢlərinə məsrəf sərfi demək olar ki, tələb olunmur və ya çox az tələb olunur.Çünki  ərazidə 

vaxti- lə buruqlar salınmıĢ olduğundan geoloji-kəĢfiyyat iĢləri üçün əlavə buruqlar qazılması üçün 

əsaslı vəsaitin cəlb edilməsinə ehtiyac qalmır. BirbaĢa ilkin kəĢfiyyat iĢləri olmadan da iĢə baĢlamaq 

olar ki, bu da iqtisadi səmərənin hesablanması zamanı həmin xərclərin ixtisar edilməsi və deməli, 

səmərənin yüksək olması deməkdir. 

AMEA-nın Geologiya Ġnstitutunun "Analitik ĠĢlər" Ģöbəsinə və Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Neft ġirkətinin Kompleks Geoloji KəĢfiyyat və Topoqrafiya Ġdarəsinin Kompleks Ekololji 

Tədqiqatlar Ekspedisiyasına təqdim olunmuĢ nümunələrin (AbĢeron ərazisinin müxtəlif yerlərindən 

- Binəqədi, Balaxanı, Kirməki, Keyrəki, Digah və s. kimi cəmi on nöqtəsindən) götürülmüĢ 

nümunələrin   təhlili nəticəsində AbĢeronun neft-qaz yataqlarında neogen yaĢlı piritləĢmiĢ və 

yarozitləĢmiĢ laylarında qızıl elementinin kifayət qədər olduğu proqnozunu vermək olar. Tədqiq 

olunan ərazidə yerindən asılı olaraq bu zonada  layların tərkibindəki qızılın miqdarı  qr/ton hesabı ilə 

1 ton kütlədə 0,12 qramdan 0,64 qrama qədər dəyiĢir. 

Binəqədi  narlı dənəli pirit   …………………....  0,040  0,12 

Balaxanı kvars qumluğu    ……………………   0,30 

Keyrəki palçıq vulkanlığı   …………………….   0,17 

Kirməki piritləĢmiĢ gilli sahələrdə……………..  0,64 

AparılmıĢ təhlillərin nəticələrinə görə götürülmüĢ kütlə vahidində  qızılın xüsusi çəkisi Kirməki 

piritləĢmiĢ gilli ərazisində aĢkar olunmuĢdur, bu da təxminən eni 12-15m və uzunluğu 30003200m-

ə qədər bir sahəni əhatə edir.  Ona görə də iqtisadi hesablamalar Ģərti olaraq  Kirməki Ģərti yatağı 

timsalında proqnoz məlumatlar əsasında aparılmıĢdır 

AĢağıda AbĢeronun  Kirməki piritləĢmiĢ gilli ərazisindən götürülmüĢ nümunələrin analizinin 
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verdiyi göstəricilər əsasında hesablamalar aparılmıĢ və aĢağıdakı cədvəldə göstərilən iqtisadi 

proqnoz nəticələr alınmıĢdır: 

 

Sıra  

sayı 
Göstəricilər 

Ölçü 

vahidi 

miqdarı                           

(qr/ton) 

 Kirməki iritləĢmiĢ gilli sahələrdə   

1. 1 qr/ton  hesabı ilə qızılın orta miqdarı q 0,64 

2. Ərazinin eni m 10 

3. Ərazinin uzunluğu m 3000 

4. Layların qalınlığı m 100 

5. Ərazinin həcmi kub/m 3.000.000 

6. Kütlənin ümumi çəkisi ton 4.800.000 

8. Qızılın ümumi miqdarı (proqnoz) kq 30.720 

 

Tərəfimizdən aparlan elmi-tədqiqat iĢlərinin məqsədi AbĢeron neft-qaz yatağında neogen 

yaĢlı piritləĢmiĢ və yarozitləĢmiĢ qızıllı laylarda rast gəlinən səpinti qızılın tipomorfik 

xüsusiyyətini öyrənmək olduğundan, əsas diqqət AbĢeron neft-qaz yatağında neogen yaĢlı  

piritləĢmiĢ və yarozitləĢmiĢ qızıllı   laylardan götürülmüĢ sərbəst qızılın mikroskopik və analitik 

öyrənilməsinə yönəlmiĢdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində səpinti qızılın özünəməxsus tipomorfik  

xüsusiyyətlərə malik olması müəyyən edilmiĢdir. 
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SƏPĠNTĠ QIZIL YATAQLARININ ĠSTĠSMARI, 

ONUN ĠQTĠSADĠ VƏ HÜQUQĠ-SĠYASĠ ƏHƏMĠYYƏTĠ 

Tovuzçay-Qazaxçay zolağında   yerləşən Sərbəst səpinti qızıl təzahürünün  iqtisadi 

xarakteristikasının hazırlanması və texniki-iqtisadi sənədlərin tərtib edilməsi üçün zəruri olan bir 

qisim araşdırmalar aparılmışdır. Bu rəsmi hazırlıq işlərin aparılması bəzi istisna hallar və bəzi 

fərqli xüsusiyyətlər  nəzərə alınmazsa, bütün dağ-mədən-hasilat sənayesi üçün xarakterikdir, ona 

görə də geoloji-iqtisadi tədqiqatlar aparılmadan, yataqların iqtisadi qiymətləndirilməsi həyata 

keçirilmədən işə başlamaq məqsədəuyğun hesab edilmir. 

Sərbəst səpinti qızıl təzahürünin qiymətləndirilməsi həmin yatağın detallar üzrə axtarış 

işlərindən  sonra həyata kecirilir. Çünki yalnız detallar üzrə öyrənildikdən sonra təzahürün 

qiymətləndirilməsi daha real və düzgün ola bilər 

Açar sözlər: qızıl,  neogen-pleystosen, yaşlı,  konqlomerat, molass 

 

Гариб ВЕЛИЕВ, Хады ЮСИФЛИ, 

Тунджар АЛИЗАДЕ 

Бакинский Государственный Университет 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗОЛОТЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Отдельные исследования были проведены для подготовки экономических характеристик 

проявления самородного рассыпного золота, находящегося на полосе Товузчай-Газахчай и 

разработки технико-экономических документов. Эти формальные подготовительные рабо-

ты характерны для всех горнодобывающих и других добывающих отраслей, если только не 

приняты во внимание некоторые исключения и отличительные особенности, и поэтому не 

рекомендуется начинать работы без геолого-экономических исследований и экономической 

оценки месторождений. 

Оценка самородных золотых проявлений проводится после поиска по деталям этого ме-

сторождения.  Потому что только после детального изучения оценка проявления может 

быть более реальным и правильным. 

Ключевые слова: золото, неоген-плейстоцен, старение, конгломерат, меласса 

 

Qarib VELIYEV, Hadi YUSIFLI, 

Tunjar  ALIZADEH 

Baku State University 

 

OPERATION OF GOLD DEPOSITS, 

ITS ECONOMIC AND LEGAL-POLITICAL IMPORTANCE 

Separate researches were conducted for preparing the economic characteristics of the manifes-

tation of native loose gold in the Tovuzchay-Gazakhchay zone and the  preparation  of technical and 

economic documents. These formal preparatory works are characteristic of all mining and other 

extractive fields, unless some exceptions and distinctions are taken into account, and therefore it is 

not recommended to begin work without geological and economic research and economic assess-

ment of the deposits. 
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Evaluation of native gold occurrences is carried out after searching for the details of this field. 

Because only after a detailed study, the assessment of manifestation can be more real and correct. 

Keywords:   gold, Neogene-Pleistocene, aging, conglomerate, 

 

 

Son illər səpinti qızıl  ərazilərinin proqnozu, axtarıĢı və istismarı sahəsində    aparılan   elmi 

axtarıĢ-qiymətləndirmə və tədqiqat iĢləri nəticəsində bir sıra regionda, o cümlədən Orta  Kür molas  

çökəkliyinin Tovuzçay-Qazaxçay  boyunca  yerləĢən neogen-pleystosen yaĢlı konqlomeratlara 

əsəsən Orta  Kür  hövzələrində mövcud olan konqlomeratlarda perspektivli sahələr   aĢkar 

edilmiĢdir. 

Orta  Kür molass  çökəkliyinin Tovuzçay-Qazaxçay  boyunca  yerləĢən neogen-pleystosen yaĢlı 

konqlomeratlarla əsasən örtülü ərazilərdə tədqiqatlar  aparılmisdir. Burada yerləĢən neogen-

pleystosen yaĢlı konqlomeratlarla örtülü ərazilərdə sərbəst səpinti qızıl təzahürlərinin axtarıĢıında bir 

hissəni proqnoz iqtisadi   tədqiqatlar təĢkil etmiĢ, yəni geoloji-proqnoz  iĢləri ilə yanaĢı, iqtisadi 

tədqiqatlar da aparılmıĢ, yəni biznes planı tərtib etməyin əsası qoyulmuĢdur. Həmin Tovuzçay-

Qazaxçay zolağında   yerləĢən təzahürün  iqtisadi xarakteristikasının hazırlanması və texniki-iqtisadi 

sənədlərin tərtib edilməsi üçün zəruri olan bir qisim araĢdırmalar aparılmıĢdır. Bu rəsmi hazırlıq 

iĢlərin aparılması bəzi istisna hallar və bəzi fərqli xüsusiyyətlər  nəzərə alınmazsa, bütün dağ-

mədən-hasilat sənayesi üçün xarakterikdir, ona görə də geoloji-iqtisadi tədqiqatlar aparılmadan, 

yataqların iqtisadi qiymətləndirilməsi həyata keçirilmədən iĢə baĢlamaq məqsədəuyğun hesab 

edilmir. 

Təzahürlərin iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsinin əsas əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,  

geoloji-proqnoz iĢlərinin aparılmasının hansı istiqamətə yönəldiyi,  həmin iĢlərin aparılmasının 

məqsədəuyğunluğu və obyektin istismarının iqtisadi cəhətdən səmərəli olub-olmaması müəyyən 

edilir. Bu baxımdan geoloji - proqnoz  iĢlərinin bütün mərhələlərində  texniki- iqtisadi 

qiymətləndirmə və maliyyə-hesablama iĢləri  aparılır. Hal-hazırda təzahürün  texniki-iqtisadi 

qiymətləndirilməsi eksperimental xarakter daĢıyır və bazar qiymətlərindən əhəmiyyətli surətdə 

asılıdır. 

Ərazidə Orta Kür molas çökəkliyinin  Tovuzçay-Qazaxçay zolağında      yerləĢən neogen-

pleystosen yaĢlı konqlomeratların sərbəst qızıla qiymətləndirilməsi neogen-pleystosen yaĢlı 

konqlomeratlı ərazilərdə aparılan axtarıĢ iĢlərinin nəticəsi olaraq həyata keçirilir. Kür çayının və çay  

ətrafı ərazilərdə, konkret olaraq Gəncəçay boyunca  zolağında aĢkar edilmiĢ səpinti qızıllı sahələrin  

iqtisadi tədqiqatı aparılmiĢ və bu tədqiqatlar əsasında ərazi üzrə qızıl səpinti yataqlarının iqtisadi 

proqnozu verilmiĢdir. Ġqtisadi proqnozun daha düzgün və dəqiq olması üçün Gəncəçay boyunca    

zolağında texniki-iqtisadi layihə tərtib edilməlidir və bunun əsasında  Gəncəçay boyunca  zolağın 

sərbəst qızıla qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. Sərbəst səpinti qızıl təzahürünin qiymətləndirilməsi 

həmin yatağın detallar üzrə axtarıĢ iĢlərindən  sonra həyata kecirilir. Çünki yalnız detallar üzrə 

öyrənildikdən sonra təzahürün qiymətləndirilməsi daha real və düzgün ola bilər, belə ki təzahürün 

texniki və texnoloji xüsusiyyətləri, təbiəti və  keyfiyyətini tam öyrənilmədən onun 

qiymətləndirilməsi düzgün   deyil . Bəzən təzahürün qiymətləndirilməsi zamanı proqnoz  iqtisadi 

hesablamalar ilə  təzahürün geoloji parametrləri arasında müəyyən xətalar olur ki, buna görə də orta 

parametr hesablanır. Çünki tədqiq olunan ərazinin ayrı-ayrı nöqtələrindən götürülən qızıla və  qeyri 

saylı elementlərə nümunələrin geoloji-kimyəvi təhlili göstərir ki, onların hamısının tərkibi mütləq 

dərəcədə eyni olmur, bir-birindən həm miqdarca, həm də tərkibcə fərqlənirlər. Buna görə də 

təzahürlərin iqtisadi qiymətləndirilməsi zamanı proqnoz hesablamalarla faktiki hesablamalar 

arasında təbii xətaların olması normal sayılmalıdır. Sərbəst səpinti qızıl yataqlarının 

qiymətləndirilməsi olduqca böyük diqqət, dəqiqlik və məsuliyyət tələb edir, belə ki  hər hansı bir 
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yataq üzrə (qızıl, gümüĢ, polimetallar və baĢqa faydalı qazıntı yataqları üzrə) məhz  

qiymətləndirmədən sonra texniki-iqtisadi sənədlər tərtib olunur, təsdiqlənir və bundan sonra yatağın 

iĢlədilməsinə qərar verilir. Burada nəzərdən qaçan hər hansı bir detal yanlıĢ nəticələrə gətirib çıxara 

bilər. 

Hər hansı bir təzahürün qiymətləndirilməsi əvvəlcə layihə sənədləri əsasında aparılır və bu bir 

növ proqnoz xarakteri daĢıyır, ancaq təzahür iĢə salındıqdan və xammal çıxarılıb  emal edildikdən 

sonra təzahür tam Ģəkildə dürüst qiymətləndirilir və iqtisadi əhəmiyyəti müəyyən edilir. 

Təzahürın layihəyə qədərki və layihə üzrə aparılan qiymətləndirilməsi həm nəzəri, həm də 

praktik cəhətdən çox önəmli bir məsələdir. Bu mərhələdə aparılan qiymətləndirmə yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi proqnoz xarakteri daĢıyır və hələ iĢə salınmamıĢ yataqlardakı proqnoz məlumatlara 

əsaslanır. Burada  qiymətləndirmə üçün əsas  götürülən iqtisadi göstəricilər ilkin axtarıĢ iĢləri 

zamanı əldə olunan ümdə məlumatlardır ki, bunlar da təzahürlərın  mənimsənilməsi üçün əsas 

sayılan texniki-iqtisadi sənədlərdə öz əksini tapır. Həmin bu texniki-iqtisadi sənədlərə əsaslanaraq, 

təzahürlərın  iĢlədilməsi üçün lazım olan kapital qoyuluĢu edilir və məhz bundan sonra təzahürlərın  

həm detallar üzrə, həm də kompleks öyrənilməsi baĢlanır ki, bu da bütün qızıl hasilatı, dağ-mədən, 

filizçıxarma və s. sənayesi üçün xarakterikdir. 

Bu gün dünyada qızıl qiymətinin  yüksəldiyi bir Ģəraitdə yataqların "toxunulmaz  fond" kimi 

saxlanması, yuxarıda göstərildiyi kimi, iqtisadi cəhətdən faydalı sayılmır. Çünki qızıl qiymətinin 

qalxması istər-istəməz onun maya dəyərinə təsir edir və maya dəyəri sabit qaldıqda və hətta 

inflyasiyaya uyğun  dəyiĢdikdə belə, yataqların istismarı  iqtisadi cəhətdən xeyli səmərəli olur. 

Xarici ölkələrdə bu cür hallarla tez-tez rastlaĢılır. 

Hələ keçən əsrin ortalarında Rusiyanın Uzaq ġərqində vaxtilə səmərəli hesab edilməyən və 

istehsalatdan kənarda istifadəsiz qalmıĢ  bir neçə qızıl yatağı XXI əsrin əvvəllərində qızıl qiymətinin 

qalxması ilə əlaqədar olaraq artıq istifadəyə verilmiĢ və hazırda istismar edilir.  Belə hallar təkcə 

qızıl hasilatı sənayesi üçün deyil, qiymətləri qalxan bütün faydalı qazıntı (dağ-mədən) sənayesində 

müĢahidə olunur. 

Respublikada sərbəst və səpinti qızıllı ərazilər vardır, ancaq bu ərazilər kifayət qədər gərəyincə 

tədqiq olunmayıb. Qızılın qiymətinin getdikcə qalxdığı bir Ģəraitdə (hazırda qızılın bir unsiyasının  

qiyməti təqribən 12001300 dollar həddindədir) qızıllı ərazilərin tədqiq edilməsinə çox diqqət 

verilməlidir.  Kür molas çökəkliyində, yaxud  hövzəsində Tovuzçay-Qazaxçay zolağında    olan 

səpinti sərbəst qızıl yataqları birinci qrupa aid edilən bölgələrdə yerləĢdiyinə görə   iqtisadi cəhətdən 

tam təmin olunmuĢ bölgələr hesab edilir və bu bölgələrdə bütün kommunikasiya Ģərtləri əlveriĢli 

vəziyyətdədir. Bu kommunikasiya Ģərtlərinə əsasən  dəmir yolu,    su  hövzəsi, avtomobil yolu, 

elektrik    xətlərinin    yaxınlığı   və   s. aid    edilir.   Bu Ģərtlərin əlveriĢli olması, əlbəttə ki, çıxarılan  

xammalın maya dəyərinin  aĢağı olmasını Ģərtləndirir. Bu cəhətdən Kür molas hövzəsinin Tovuzçay-

Qazaxçay zolağında     yerləĢən qızıl səpinti təzahürü olduqca sərfəli bölgədə qərar tutmuĢdur, zira 

Qazax-ġəmkir-Mingəçevir-Bakı dəmir yol qovĢaqları, Ģose yolları, həmçinin elektrik xətləri də 

ərazinin yaxınlığından keçir. 

Kür molas hövzəsində  yerləĢən qızıl səpinti yataqları olduqca sərfəli bölgədə qərar 

tutmuĢdur.Texniki-iqtisadi təhlil buruq qazma iĢləri,xəndəklərin, tranĢeylərin, Ģurfların qazılması və 

onların sınaqlaĢdımasından ibarətdir. 

Tovuzçay-Qazaxçay zolağında   Ģlix sınaqlaĢdırılması zamanı məlum olmuĢdur ki, qızıl 

zərrəcikləri adı çəkilən çay boyu konqlomeratlarda qeyri-bərabər paylanmıĢdır. Sərbəst qızıl ilə 

zəngin olan bu zolaq  sahəsindən sərbəst qızılın iqtisadi əhəmiyyətini və səmərəliliyini,  eyni 

zamanda  tipomorfik  xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün kifayət qədər sınaqlar götürülmüĢdür. 

GötürülmüĢ sınaqlarda qızıl zərrəciklərinin ölçüləri kiçildikcə (2,5-0,01mm.)  qanunauyğun olaraq 

onun əyarı da  yüksək olur (900 – 980) .    Aparılan elmi-tədqiqat iĢlərinin  sonucu Tovuzçay-
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Qazaxçay hövzəsində rast gəlinən konqlomeratlarda səpinti qızılın tipomorfik xüsusiyyətini və 

iqtisadi əhəmiyyətini və səmərəliliyini öyrənmək olduğundan , əsas diqqət  Tovuzçay-Qazaxçay 

hövzəsinin pleystosen və yuxarı təbaĢir  molas konqlomeratlarından  götürülmüĢ (Ģlix yuyulması 

zamanı) sərbəst qızılın mikroskopik və analitik öyrənilməsinə yönəlmiĢdir. Aparılan tədqiqatlar 

nəticəsində səpinti qızılın özünəməxsus tipomorfik  xüsusiyyətlərə və   kifayət qədər iqtisadi 

əhəmiyyətə  malik olması müəyyən edilmiĢdir. 

Məlumdur ki, çağdaĢ dünyamızda istənilən hər hansı bir ölkənin qüdrətli dövlət kimi 

səciyyələndirilməsi  nə hüquqi, nə də  hərbi qüdrəti ilə deyil, iqtisadi qüdrəti ilə ölçülür, belə ki 

iqtisadiyyatı güclü olan dövlət güclü sayılır. Beynəlxalq aləmdə həm hüquqi, həm də siyasi 

müstəvidə  məhz iqtisadiyyatı güclü olan dövlətlə hesablaĢılır, onun dediyi ilə razılaĢılır. Bu 

baxımdan iqtisadiyyatın güclü olması dövlətin güclü olması anlamına gəlir.  Ġqtisadiyyatın güclü 

olmasının hüquqi əsasını birinci növbədə qızıl ehtiyatının zənginliyi və onun səmərəli istismarı 

təĢkil edir. 
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AZƏRBAYCANLA QONġU ÖLKƏLƏRDƏKĠ DAġINMAZ ƏMLAK BAZARI VƏ 

DAġINMAZ ƏMLAK ĠXRACATI TƏCRÜBƏSĠ- TÜRKĠYƏ ÖRNƏYĠ 

 

Ölkənin mövcud olan potensial ixrac imkanları arasında daşınmaz əmlakın varlığı önə çəkilir. 

Daşınmaz əmlak haqqında ilkin məlumatlar verilir. Daha sonra daşınmaz əmlak bazarı, daşınmaz 

əmlak tələbi, daşınmaz əmlaka olan təklif anlayışları təhlil edilir. Daşınmaz əmlak tələbinə təsir 

edən amillər öz açıqlamalarıyla birlikdə verilir. Daşınmaz əmlakla bağlı qonşu ölkələrdən 

Türkiyənin təcrübəsi, onunla ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərə dair nümunələr sadalanır. Xarici 

ölkə vətəndaşlarına satılan daşınmaz əmlakın ölkə iqtisadiyyatına müsbət  və mənfi xüsusiyyətləri 

araşdırılır. 
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ И ОПЫТ ЭКСПОРТА НЕДВИЖИМОСТИ В 

СОСЕДНИХ СТРАНАХ- ПРИМЕР ТУРЦИИ 

Кроме  того выдвигается  вперед  существование недвижимости   среди имеющихся по-

тенциалов экспортных возможностей страны. Получение первоначальных информаций  о 

недвижимом имуществе. Далее в статье рассматриваются вопросы рынка недвижимости 

наряду со спросами и понятиями предложений на рынке недвижимости. Между этим выда-

ются факторы, которые влияют на спросы недвижимости, со всеми пояснениями. Приво-

дятся  примеры по отношению к  двусторонним  и  многосторонним отношениям   Турции  и  

об  ее опыте на рынке недвижимости. Кроме выше сказанного, в данной статье изучаются 

возможные положительные  и отрицательные  воздействия на экономику страны в  ре-

зультате продажи недвижимостей гражданам зарубежных стран. 

Ключевые слова: недвижимость, рынок недвижимости, экономическое развитие, внеш-

няя торговля, экспорт 
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REAL ESTATE MARKET AND REAL ESTATE EXPORT EXPERĠENCE ĠN 

NEĠGHBORĠNG COUNTRĠES- TURKĠSH EXAMPLE 

The potential export potential of the country is highlighted by the presence of real estate. The in-

itial information on the real estate is provided. Then, the real estate market, real estate demand, and 

real estate offer concepts are analyzed. Factors affecting real estate demand are presented together 

with their disclosures. The experience of Turkey from neighboring countries on real estate, exam-

ples of bilateral and multilateral relations with Turkey. The positive and negative features of real 

estate sold to foreign citizens are investigated in the country's economy. 
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GiriĢ 

Ölkədə istehsal olunmuĢ məhsulların hər hansı xarici bir valyuta ilə turistlərə və yaxud digər 

ölkələrə satılması ixrac adlanır. Ona görə də bu fəaliyyət ölkələrə valyuta qazandıran proseslərin 

baĢında gəlir. Ölkənin ən önəmli iqtisadi qavramlarından olan ixrac idxalatla birlikdə ölkələrin 

xarici ticarət balansını formalaĢdırır. Ġnsanlıq tarixi, coğrafiyası, yaĢamı daĢınmaz əmlakla bağlıdır. 

YerləĢmə, yemək və təhlükəsizlik kimi ehtiyaclar insanlığın ən təməl ehtiyaclarındandır. Ġnsanlar 

daha ilkin dövrlərdə hələ yığıcılıq ilə məĢğul olarkən mağaralarda yaĢayıblar. Daha sonra əkinçiliyə 

keçid etmək insanlarda oturaq həyat tərzi formalaĢdırıb. Və insanlar getdikcə böyüyən Ģəhərlər 

salmağa baĢlayıblar. Dövlətlərin qurulması və iri Ģəhərlərin yaranması ilə artıq daha sistemli bir 

Ģəhərsalmaya ehtiyac yaranıb. Ġnsanlar daha öncələri bir mərtəbəli tikintilərdə yaĢasalar da daha 

sonra çox mərtəbəli binalarda yaĢamağa baĢlayıblar. Daha öncələr kəĢf olunmuĢ elmi yeniliklər 

insanların təhlükəsiz həyat tərzi sürmələri üçün sınadıqları yolların məntiqi nəticələri kimi qarĢımıza 

çıxıblar. Məhz təhlükəsizliyimiz üçün istehsal etdiyimiz silahları istehsal edən böyük zavodlara olan 

ehtiyac böyük daĢınmaz əmlak komplekslərinin yaranmasına səbəb olub. 

Günümüzdə informasiya vasitələrinin həyatımıza sürətlə adaptasiya olduğu, ölkələrin aralarında 

sərhədlərin aradan qalxdığı zamanlarda artıq demək olar hər istehsal məhsulu ixrac edilir. Bunlardan 

biri də daĢınmaz əmlakdır. DaĢınmaz əmlakın fiziki olaraq bir ölkədən digərinə hərəkəti mümkün 

olmasa da, xarici ölkə vətəndaĢlarına satılan daĢınmaz əmlaklar vardır. Bu iqtisadiyyatda nisbətən 

yeni anlayıĢlardan olsa da daĢınmaz əmlak ixracı barədə mütəxəssislərin fərqli fikirləri vardır. 

Türkiyə öz güclü iqtisadiyyatı ilə son illərdə adından söz etdirən yeni sənayeləĢmiĢ ölkələrdən 

biridir. Ölkənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsinin gündəmdə olduğu müasir dövrümüzdə məhz 

bu potensiala görə ölkədə daĢınmaz əmlak sahibi olmaq istəyən xarici vətəndaĢlar vardır. 

 

Tədqiqatın məqsədi 

Təqdidatın məqsədi Türkiyənin  daĢınmaz əmlak bazarı, daĢınmaz əmlakın xarici ticarət 

baxımından perspektivləri, bu bazarda olan rəqabət, rəqabətin ölkə içi və ölkə xarici faktorları eyni 

zamanda dünya təcrübəsini araĢtırmaqdır. 

 

Təqdiqatn metodları 

Azərbaycan dilində daĢınmaz əmlak bazarı ilə yazılı ədəbiyyat az olduğundan tədqiqat 

hazırlanarkən xüsusilə xarici dillərdə yazılmıĢ olan məqalələr, internet saytları və kitablardan 

istifadə olunmuĢdur. Buna görə də bir çox məlumatlar ikinci məlumat mənbələrindən 

götürülmüĢdür. Bu tip mənmələrin üstünlüyü ondadır ki, belə mənbələr daha çox xam olduğundan 

dolayı daha az istifadə olunmuĢdurlar. Məqalədə Tracer və Stakeholder tədqiqat metodlarından 

istifadə olunmuĢdur. Xüsusilə ədəbiyyat tapmaq və ilkin qaynaq tapmaq çox vaxt apardığından 

Stakeholder tipli metoddan daha çox istifadə olunub və tapılan hər hansısa məlumatın ilkin mənbəyi 

araĢdırılıb. 

Tədqiqatda istifadə etdiyim metodlar xüsusilə PaydaĢ tipli metodlar kateqoriyasındandır və 

metodların istifadə ardıcıllığı belədir. 

1. Üzərində iĢlənilən mövzunun tanıdılması, terorik və praktik araĢdırma sualı və ümumi 

araĢtırma sualı. 

2. Ġlkin məlumatların və bağlı məlumatların toplanılması 

3. Daha ali səviyyədə məlumat toplanılması, çoxtərəfli verilənlərin yaradılması və planlanan 

analizə yetəcək qədər məlumatın toplanılması. 

4. ĠĢimizə yarayacaq qədər yəni ümumi araĢdırma sualımıza cavab verəcək qədər verilənlərin 

analizi. 

5. Məqalə yazılması, nəticələrinin göstərilməsi və təqdim edilməsi.(1. Səh 37) 
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Türkiyə iqtisadiyyatında 2001-ci ildə baĢ verən böhran ölkə üçün böyük bir dönüĢ nöqtəsi 

olmuĢdur. On illərlə davam edən yüksək inflyasiya və iĢsizlik, yüksək faizlər, dövlər borcu ən sonda 

ölkəni dərin bir iqtisadi böhrana sürükləmiĢdir. Böhrandan sonra atılan addımlardan sonra qısa 

zaman içərisində çox sürətli bir inkiĢaf tendensiyası yaĢanmıĢdır. Özəlliklə alınan dövlət borclarının 

azaldılması və borclanmada olan disiplin risklərin minimuma endirilməsini bərabərində gətirmiĢdir. 

Ardından dövlət və maliyyə sahələrində atılan fərqli addımlar dünya iqtisadiyyatında da boy 

göstərən dəyiĢikliklərlə birgə analiz edilmimĢdir.(2. Səh15) Dünya iqtisadiyyatında baĢ verən 

dalğalanmaların Türkiyə iqtisadiyyatına təsiri diqqət çəkmiĢdir. Ancaq Türkiyə iqtisadiyyatının 

xroniki olan bəzi problemlərinin azalması və müsbət yöndə dəyiĢməsi iqtisadiyyatının 

dalğalanmalara qarĢı olan dayanıqlığını artırmıĢdır. Türkiyənin ümumi iqtisadi göstəriciləri bir çox 

ölkələrlə müqayisədə yaxĢı vəziyyətdədir. Dünyada bənzəri iqtisadiyyatlar kimi eyni təhdidlərin 

təsiri altındadır. Dünyada börhanların fəqli mərhələlərində iqtisadi, pul və maliyyə siyasətləri ilə 

proaktif reaksiyalar verilmiĢdir. (3. Səh 101)
 

Daxili köçmə hərəkətlərinin çoxalması, sürətlə ĢəhərliləĢmə, aktiv bir gənc topluma sahib olması 

və insanların daĢınmaz əmlakı özəlliklə yatırım vasitəsi kimi görməklərinin nəticəsi olaraq 

Türkiyədə inĢaat sektoru əvvəllər olduğu kimi günümüzdə də bir çox açıdan önəmlidir. Ölkə 

Ġqtisadiyyat Nazirliyinin hesabatına görə 2017-ci ildə ölkədə bu sahədə məĢğulluq 2,1 milyon adam, 

əlavə dəyər 35 milyard ABġ dolları, dövlətin investisiya yatırımları 174,4 milyard ABġ dolları, özək 

sektor yatırımları 6,3 milyard ABġ dolları, daĢınmaz əmlak satıĢları 1,4 milyon ədəd və xarici 

podratçılıq xidmətləri 14,7 milyard ABġ dolları olmuĢdur. (4)
 

ĠnkiĢaf edən digər sahələri kimi daĢınmaz əmlak sektoru da Türkiyənin iqtisadiyyatının böyük 

bir qismini əhatə edir. DaĢınmaz əmlak sektorunun böyüməsinin əsas səbəbləri qismində ölkəyə 

daxil olan investisiyaların daha məqsədyönlü istifadə edilməsi və eyni zamanda bu investisiyaların 

həcminin artmasıdır.  Turizm baxımından inkiĢaf edən, kifayət qədər turizm potensialı olan 

Türkiyənin daĢınmaz əmlak bazarına ən çox yatırımı da elə bura turist kimi gələn iĢ adamları və 

səyahətçilər edir. 

Türkiyənin daĢınmaz əmlak sektoru və eləcə də onun alt sektorları sürətli bir inkiĢaf yolu 

keĢmiĢdirlər. Özəlliklə 2001-ci il iqtisadi böhranından ən çox yararlanan sektorlardan biri olmuĢdur. 

ĠnĢaat sektoru bu sektora bağlı olan digər sənaye sektoları üçün də irəli aparan bir mexanizm rolunu 

oynamıĢdır. Belə ki, sənaye və xidmət sektorları inĢaat sektoruna bağlı olaraq özlərini 

yeniləmiĢdirlər. Tükiyə inĢaat sektoru təkcə ölkə daxilinə deyil ölkə xaricində də podratçı Ģirkətləri 

vasitəsilə adından söz etmiĢdir. Türkiyə inĢaat və podratçı Ģirkətləri təkcə öz güclü maliyyə 

qaynaqları və rəqabətə açıq olmaqları ilə seçilməyib eyni zamanda ölkəyə xarici valyuta axımında 

önəmli bir rol oynamıĢdırlar. Ölkənin xarici podratçı tikinti Ģirkətləri, xarici bazarlarda fəaliyyət 

göstərdikləri son 45 illik zaman periodunda 355 milyard ABġ dolları dəyərində toplam 9300 

layihəyə rəhbərlik etmiĢlər. Sözü gedən layihələrin yarıya qədəri Avrasiyada digər qismi isə daha 

çox Yaxın ġərq və Afrikada gerçəkləĢdirilmiĢdir. (5. Səh 20) ĠnĢaat layihələri xüsusilə son 

dönəmlərdə təkcə daĢınmaz əmlak tikintisi olmayıb, körpü, yeraltı tunel, su anbarı kimi obyektlərlə 

yadda qalıb. Dünyanın ĠnĢaat Sektoru Dərgisi ENR, podratçı Ģirkətlərin son bir ildə göstərdiyi 

fəaliyyətlərdən aldığı məlumatlar sayəsində tərtib etdiyi ―Dünyanın Ən Böyük 250 podratçı tikinti 

Ģirkəti‖ siyahısında Türkiyədən olan 40 Ģirkət sayısını, 46-ya yüksəltmiĢdir. Podratçı Ģirkətlərin 

dünya üzrə yerinə yetirdikləri layihələrin sayı və həcmi azalmasına baxmayaraq Türk podratçı 

Ģirkətləri 14%-lik bir atrım göstərmiĢdirlər. (6. Səh 16) 

ĠnĢaat sektorunun inkiĢaf etməsindəki digər səbəblərdən biri daxili bazarda yaranan mənzil və 

infrastruktur tələbi olmuĢdur. Daxili bazarın ən aktiv və verimli olduğu zaman isə son 20 illik bir 

period olmuĢdur. Daxili inĢaat sektorunun əsas özəyi olan mənzil inĢaatında və satıĢında 1980-ci 

illərdən baĢlanan dövlət dəstəyi öz müsbət nəticəsini vermiĢdir. Bunun da nəticəsində sürətlə artan 
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əhali sayı və sürətlə ĢəhərliləĢmə 1984-cü ildə ―Toplu konut ve Kamu ortaklığı Ġdaresi‖-TOKĠ 

baĢkanlığı qurulmuĢdur. Bu qurum fəaliyyətə keçdiyi gündən etibarən yerləĢmə problemlərinin 

həllində və dövlətin mənzil siyasətinin yerinə yetirilməsində əsas açar rolunu oynamıĢdır. TOKĠ 

daĢınmaz əmlak sektorunun ölkə iqtisadiyyatı və sosial həyat üçün daĢıdığı önəmin fərqindədir. 

Sektorun inkiĢafı üçün gələcək onilliklərdə də fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. (7) 

TOKĠ eyni zamanda daĢınmaz əmlak sertifikatlarının verilməsində də öncü rollardan birini 

oynamıĢdır. DaĢınmaz əmlak Sertifikatları tikilməkdə olan və ya tikilmiĢ daĢınmaz əmlakın pul 

vəsaitlərini tapmaq üçün satılır. Bu sertifikat layihələrin ortaq hissələrə bölünüb satıla biləcəyi kiçik 

bir investisiya vasitəsidir. Daha yeni sormalaĢmağa baĢlayan sertifikat hələ bir neçə layihədə 

keçərlidir. Sertifikatı satmaq istəyənlər onun tikinti baĢa çatmamıĢ və ya baĢa çatdıqdan sonra ödəyə 

bilərlər. Sertifikatın əvəzinə geri qaytarılacaq pulun miqdarı əgər onun geri qaytarılması tikinti baĢa 

çatdıqdan sonra ediləcəksə bu zaman həmin tarixdən öncəki  3 aylıq bazar qiymətlərinin ortalaması 

ilə müəyyən edilir. Ayrıca sertifikatı satmaq üçün tikintinin baĢa çatmasını da gözləməyə ehtiyac 

qalmır. Sertifikat sahibi onu istədiyi zaman Ġstanbul birjasında sata bilər. DaĢınmaz əmlak 

Sertifikatının bir üstünlüyü də onun bazarda satılarkən dəyərini çox itirməməsidir. əgər vətəndaĢa 

lazımdırsa öz sertifikatını bazarda dəyərindən çox aĢağı qiymətə sata bilər. Buna görədə Ġstanbul 

birjasında yaranmıĢ Ģərait vətəndaĢa imkan yaradır ki, o öz sertifikatını Ġstanbul birjasında istədiyi 

qiymətdən sata bilsin. DaĢınmaz əmlak sertifikatı satan Ģirkətlərin də müflis olacağı ehtimalına 

qarĢılıq olaraq, sertifikat alanlara cavabdeh banklar tərəfindən təminat verilir. DaĢınmaz əmlak 

satıĢından əldə edilən gəlir bir bankda saxlanılır. Və o yalnız və yalnəz daĢınmaz əmlak istifadəsi 

üçün istifadə olunur. 

Ġndi isə bir qədər yeni olan və tam açıqlamasını verməkdə və iqtisadiyyatın hansı nöqtəsində 

olduğunu Ģərh etməkdə çətinlik çəkilən daĢınmaz əmlak ixracı və onun ölkə iqtisadiyyatına qatqıları 

və iqtisadiyyat üçün mənfi xüsusiyyətlərindən bir qədər danıĢaq. 

Xarici ölkə vətəndaĢlarına daĢımaz əmlak satmağın üstün cəhətləri olsa da bəzi iqtisadiyyata 

mənfi yöndə təsir edən amilləri də vardır. Bunlara nəzər salsaq bu amilləri maliyyə, ixtisaslaĢma, 

ixracat və.s kimi uzada bilərik.  Maliyyə amilinə nəzər salarkən ―Müqayisəli üstünlüklər‖ teoremini 

yada salmaqda fayda vardır. Bəllidir ki, ölkələr baha qiymətə istehsal etdikləri məhsulları və 

gördüyü xidmətləri xaricdə ucuz baĢa gəldiyi üçün idxal edirlər. Əksinə ucuz qiymətə istehsal 

etdikləri məhsulları və gördükləri xidmətləri isə ixrac edirlər. Bir növ daĢınmaz əmlak sektorunda da 

bunun Ģahidi ola bilərik. Misal üçün ölkəyə gələn bir Alman turist eyni zamanda xarici ölkəyə hər 

hansı yatırım etməyi düĢünürsə ilk növbədə avronun dəyərinin manatdan yuxarı olmasından istifadə 

edəcək və burdan ev alacaq. Digər Ģərtləri və rəqabət amilini hesabat qatmasaq bu alım əməliyyatı 

ona ucuz baĢa gələcək. Beləliklə yaranan valyuta məzənnəsi fərqi ona daĢınmaz əmlak sahibi 

olmağa sövq edəcək. Bu prosedurun uzun zaman alması ölkənin bu istiqamət üzrə ixtisaslaĢmasına 

və bütün iqtisadi resursları bu yöndə sərf etməsinə səbəb olacaqdır. 

Xariciləri burada ev sahibi olmağa sövq edən amillərdən biri də tələbdir. Türkiyədə bu proses 

daha intensivdir. Sırf ölkənin Avropa Birliyinə girrmək ehtimalı var deyə ölkənin görməli 

yerlərindən ev almaq istəyən xaricilər vardır. Bu investorlar gələcəkdə olması ehtimal olunan 

Avropa Birliyi üzvlüyünün ölkəyə qatqılarından yararlanmaq istəyirlər. 

Türkiyədəki daĢınmaz əmlak xüsusilə mənzil bazarı son 10 ildə böyük dəyiĢmə keçirmiĢdir. Bu 

sektor son 15 ildə iqtisadiyyatın ən önəmli parçalarından biridir. Ġllik mənzil satıĢı son illərdə 

əvvəlkilərin bir neçə qat üstünə çıxmıĢdır. Türkiyədəki mənzil qiymətlərinin Avropa ölkələrindəkin 

qiymətlərdən ucuz olması xarici ev alıcılarının Türkiyəyə üz tutmasının baĢında gəlir. Türkiyəyə 

gələn turistlərin 14%-i sonradan burda ev sahibi olmaq istədiklərini deyir. Türkiyədən son illərdə ən 

çox ev alan ölkələrin baĢında Ġraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Rusiya, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri, 

Ġngiltərə və Azərbaycan gəlir. Xarici ölkə alıcılarına burada cazibəli gələn təklifləri belə sıralaya 
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bilərik. 

a) DaĢınmaz Əmlakla bağlı qanun layhəsinin təsdiq edilməsi 

b) Xarici vətəndaĢların istəyinə görə daĢınmaz əmlak inĢası 

c) Xarici ölkələrdə edilən reklamlar 

d) Beynəlxalq sərgilərdə qazanılan uğurlar 

e) Türk lirəsinin xarici ölkə pul vahidləri qarĢısında dəyər itirməsi 
f) Bu ölkədə transmilli korporasiyalar ölkə həyatında aparıcı lokomotivləri öz əllərində tuturlar. 

Misal üçün bir neçə il öncə ―Ağaoğlu‖ Ģirkəti tərəfindən dövlətə verilmiĢ təklifdə belə deyilir. (8) 

―Ölkədə yatırım etmək üçün xarici ölkələrdə yaĢayan insanları vətəndaĢlıqla cəzb etmək olar. Bu 

zaman ölkədən daĢınmaz əmlak almaq istəyən xarici vətəndaĢlara 5 il vizasız gediĢ-gəliĢ və 5 ildən 

sonra vətəndaĢlıq sözü verilir‖
 

Belə bir proses türkiyədə əhalinin çeĢidliliyinə və say tərkibinə də təsir edir. Xarici vətəndaĢlara 

ölkəyə yatırıma görə vətəndaĢlıq verilməsi bəzi dairələrin fikrinə görə ölkənin sömürülməsi 

mənasına gəlir. Qiymət fərqinə görə ölkəyə üz tutan xarici vətəndaĢlar bir müddət sonra öz 

zövqlərinə görə daĢınmaz əmlak tikdirməyə baĢlayacaqlardır. Misal üçün ərəb ölkələrindən gələn 

xarici vətəndaĢlar daimi su mənbələri və yaĢıllıqlara yaxın ərazilərdən ev almağı və ya tikdirməyi 

üstün tuturlar. Bu da zamanla ölkədə təbii və kənd təssərüfatına yararlı torpaq sahələrinin 

azalmasına gətirib çıxarır. 

Məsələ sərmayə büdcəsi baxımından da incələnməlidir. 

Öncəliklə sərmayə büdcəsinin nə mənaya gəldiyinə baxaq. Sərmayə büdcəsi ölkədə mövcud var 

olan fiziki sərmayə varlıqlarının toplusudur. Sərmayə büdcəsinə ayrıca maĢınlar və istehsal binaları 

kimi dəyərini uzun bir müddət saxlayan obyektlər də daxil edilir. 

Bununla bağlı bir vəziyyətə baxaq. Fərz edək ki, bir Alman 20 gün qalmaq üçün Türkiyəyə səfər 

edir. Və sonrada bu qaldığı evi satın alır. Evin sənədləri ilə birgə öz ölkəsinə geri qayıdır. Bu zaman 

aĢağıdakı sual ortaya çıxır. Onun satın aldığı ev iqtisadiyyatda necə qeyd edilməlidir? 

a) Bir anlayıĢa görə birbaĢa sərmayə yatırmı üçün ölkəyə daxil olmuĢ yatırım ya bir fabrik 

qurulmasına, ya istehsalı davam edən fabrikin istehsalı daha da artırmasına ya da müflisləĢmiĢ bir 

obyektin yenidən qurulmasına sərf edilməlidir. Söz gedən hal üçün yatırım ancaq ilin bəlli 

dönəmlərində aktiv olaraq istifadə ediləcək ev üçün yatırılır. Lakin bu zaman bu daĢınmaz əmlak 

xarici vətəndaĢlar tərəfindən pulla alınmıĢ olan digər əĢyalarla eyniləĢir. Burada əsas mübahisə 

mövzusu satılan evin sərmayə büdcəsinə daxil edilib-edilməyəcəyi ilə bağlıdır. Bəziləri daxil 

edilmənin tərəfini tutsa da real gəliri sıfır olduğu üçün bu biraz cəzbedici görsənmir. Eyni zamanda 

bu vaxt alınmıĢ mənzil ölkə vətəndaĢları tərəfindən alınıb istifadə edilməyən mənzillərlə eyni statusa 

malik olur. 

b) Digər mülahizəyə görə isə yatırım edən Alman investor Türkiyə sərmayə büdcəsinin önəmli 

parçası halına gəlmiĢ olur. Bu zaman Alman investor tərəfindən alınan ev Türkiyənin birbaĢa 

sərmayə yatırımlarına daxil olur. 

Türkiyənin əsasən sahil bölgələrindən Ġstanbul, Antalya və Bodrumdan alınan daĢınmaz 

əmlakların çoxu ticarət məqsədləriylə alınır. 
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MDB ÖLKƏLƏRĠNDƏ BÖHRAN PROSESLƏRĠNĠN  

ĠNKĠġAFINA TƏSĠR EDƏN QLOBAL AMĠLLƏR 

Bu məqalədə, milli iqtisadiyyatın qloballaşma proseslərinə iştirakının araşdırılması, onun 

səmərəli iqtisadi inkişafı üçün vacib şərt olması qeyd olunur. Qloballaşma məhsul satış bazarlarını 

genişləndirməyə, xarici maliyyə qaynaqlarına və iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi üçün 

texnologiyaya və son nəticədə ölkənin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini artırmağa imkan yaradır. 

Bununla belə, dünya ölkələrinin iqtisadiyyatlarının artan inteqrasiyası transsərhəd maliyyə və 

ticarət axınları vasitəsilə böhranın yayılmasının mümkünlüyü ilə bağlı müəyyən risklər doğurur. 

Müasir şəraitdə, dünya iqtisadiyyatı 2008-2009-cu illərdə baş verən qlobal maliyyə-iqtisadi böhran 

nəticəsində baş verən ciddi çətinliklərlə üzləşəndə, xarici iqtisadiyyatın inkişafına xarici amillərin və 

şəraitlərin təsirinin hərtərəfli təhlili aparmaq üçün təcili ehtiyac var. 

Açar sözlər: qlobal maliyyə və iqtisadi böhran, xarici qlobal və regional amillərin rolu, misli 

görünməmiş deindustrializasiya nəticəsində, yüksək səviyyədə fərqləndirmə. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ КРИЗИСНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В СТРАНАХ СНГ 

В этой статье рассматривается участие национальной экономики в процессах глобали-

зации, являющееся неотъемлемым условием ее эффективного экономического развития. Гло-

бализация позволяет расширить рынки сбыта продукции, получить доступ к внешним фи-

нансовым ресурсам и технологиям для модернизации экономики и, в конечном счете, повы-

сить международную конкурентоспособность страны. Однако растущая интеграция эко-

номик стран мира влечет за собой и определенные риски, связанные с возможностью рас-

пространения кризисных явлений посредством трансграничных финансовых и торговых по-

токов. В современных условиях, когда мировая экономика испытывает серьезные трудно-

сти, ставшие результатом мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., воз-

никает острая необходимость в проведении комплексного анализа влияния внешних факто-

ров и условий на развитие национальных экономик. 

Ключевые слова: мировой финансово-экономический кризис,роль внешних глобальных и 

региональных факторов, результат беспрецедентной деиндустриализации, высокий уровень 

дифференциации. 
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GLOBAL FACTORS AFFECTĠNG THE DEVELOPMENT  

OF CRĠSĠS PROCESSES ĠN CIS COUNTRĠES 

In this article, examining the participation of the national economy in the globalization process 

is an important condition for its effective economic development. Globalization will allow expanding 

product sales markets, foreign funding and technology for modernizing the economy, and ultimately 

enhancing the country's international competitiveness. However, the growing integration of econo-

mies of the world creates certain risks for the spread of the crisis through transboundary financial 
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and trade flows. In modern conditions, when the world economy faces serious difficulties in the 

global financial and economic crisis of 2008-2009, there is an urgent need to conduct a thorough 

analysis of the impact of external factors and circumstances on the foreign economic development. 

Key Words: global financial and economic crisis, the role of external global and regional fac-

tors, high level differentiation as a result of unprecedented deindustrialization. 

 

Ekspertlər 2007-2008-ci illərdə növbəti güclü iqtisadi böhranın baĢlanğıcını proqnozlaĢdırdılar. 

Amerikada, Avrasiya bazarında neft bazarlarının xarab olacağı proqnozlaĢdırıldı - dolların tam 

məğlubiyyəti. 2008-ci ildə dünya maliyyə böhranı baĢlamıĢ, inkiĢaf etmiĢ iqtisadiyyata malik 

ölkələrin əksəriyyətində iqtisadiyyatın qlobal tənəzzülünə çevrilmiĢ bir çox ölkədə əsas iqtisadi 

göstəricilərin güclü azalması Ģəklində özünü göstərmiĢdir 2008-ci ildə dünya maliyyə və iqtisadi 

böhrana baĢladı və bu, özünü güclü iqtisadiyyatın qlobal tənəzzülünə (yavaĢlama) çevrilmiĢ inkiĢaf 

etmiĢ iqtisadiyyatı olan bir çox ölkədə əsas iqtisadi göstəricilərin azaldılması. Böhranın baĢ verməsi 

bir sıra amillərlə bağlıdır: ümumi d iqtisadi iqtisadi inkiĢaf; kredit bazarının qızdırılması və bunun 

nəticəsində yaranan ipoteka böhranı; yüksək əmtəə qiymətləri (neft daxil olmaqla); 2008-ci ilin 

maliyyə böhranının baĢlanğıcı 2007-ci ilin əvvəlində yüksək riskli ipoteka kreditlərindən təsirlənmiĢ 

ABġ ipoteka böhranı idi.(5,s.108) Ġpoteka böhranının ikinci dalğası, 2008-ci ildə banklar tərəfindən 

verilən kreditlərin dövlət mülkiyyətində olan ipoteka Ģirkətləri tərəfindən yenidən 

maliyyələĢdirildiyi standart seqmentə yayılmıĢdır. Əmlak qiymətlərində 20% azalma nəticəsində, 

Amerika ev sahibləri təxminən beĢ trilyon dollar itirib. 2008-ci ilin may ayında ABġ-ın ipoteka 

istiqrazlarının müəllifləri arasında ikinci yeri tutan ABġ-ın beĢinci ən böyük investisiya Ģirkəti olan 

Bear Stearns-in dağılması olub. 2008-ci ilin sentyabrında dünya bankları likvidlik böhranı ilə 

üzləĢdi: banklar, xüsusən də avtomobil kreditləri verməkdən imtina etdi. Nəticədə, avtomobil 

nəhənglərinin satıĢı azalmağa baĢladı. Üç avtomobile nəhəng Opel, Daimler və Ford oktyabr ayında 

Almaniyada istehsal həcmlərinin azaldığını bildirdi. DaĢınmaz əmlak sektorundan böhran real 

iqtisadiyyata yayıldı, tənəzzül baĢlandı, istehsal azaldı 2008-ci il sentyabrın 15-də Amerika bankı 

Lehman Brothers 613 milyard dollara borclu olan bankruptcy və kreditorlardan müdafiə tələb 

etdi.(2,s.121) 

Böhran dövründə MDB ölkələri beynəlxalq ticarət və maliyyə əlaqələrində, eləcə də əmək 

miqrasiyası prosesində fəal iĢtirak edirdilər. Ġxrac edilmiĢ malların yüksək qiymətləri, xarici 

kapitalın geniĢ miqyaslı axınları və əmək miqrantlarının köçürmələrinin sürətli artımı xarici və 

daxili tələbatın geniĢlənməsinə böyük töhfə vermiĢdir. Nəticədə, sözügedən ölkələr iqtisadiyyatın 

tənəzzülündən dünyanın ən dinamik bölgələrindən birinə çevrilərək yüksək iqtisadi artım 

göstəricilərini göstərdilər. Bununla belə, qlobal maliyyə-iqtisadi böhran MDB ölkələrinin 

iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərmiĢdir ki, bu da orta hesabla böhranın digər regionlara və 

bütövlüklə müqayisədə daha çox təsirlənmiĢdir. Bu, qlobal qeyri-sabitlik Ģəraitində böhran öncəsi 

dövrdə yığılmıĢ daxili tənəzzüllərin və xarici mənfi təsirlərin kümülatif təsirinin nəticəsidir. Böhran 

MDB ölkələrinin dünya iqtisadi əlaqələrində iĢtirakının yüksək zəifliyini və xarici zərbələrin zəif 

qorunmasını aĢkar etdi. Belə xarici Ģoklar xarici investisiyaların daxilolmalarının azaldılmasında, 

xarici kreditləĢmənin mövcudluğunun azalmasına, kapital axınlarının azalmasına, eləcə də ixrac 

mallarına və əməyə olan tələbatın azaldılmasında ifadə olunur. Bu baxımdan məqalənin əhəmiyyəti 

xarici qlobal və regional amillərin rolunu təhlil etmək, MDB ölkələrinin iqtisadi inkiĢafında müsbət 

və dağıdıcı əhəmiyyətini qiymətləndirmək və regional iqtisadiyyatların xarici Ģoklara qarĢı 

davamlılığının artırılmasına yönəlmiĢ zəruri təkliflərin hazırlanması ilə bağlıdır.(1,s.185) Əsas 

məqsədi dünya iqtisadiyyatının böyüməsi və azalması kontekstində xarici amillərin MDB 

ölkələrinin iqtisadi inkiĢafına təsirinin xüsusiyyətlərini təhlil etməkdir. "QloballaĢma - milli 

iqtisadiyyat - regionalizasiya" sistemində korrelyasiya problemləri aktual olaraq müzakirə olunur və 
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davam edən araĢdırmalar hələ dəqiq cavab vermir. BirləĢmiĢ ġtatlarda yaranan qlobal maliyyə-

iqtisadi böhran, demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrinə və bölgələrinə tez-tez vurdu, böhranın bu 

cür ötürülməsi yalnız milli iqtisadiyyatların yüksək inteqrasiyası sayəsində mümkün oldu. 

QloballaĢma prosesində ölkələrin inkiĢafı qeyri-müəyyəndir. Bir tərəfdən, milli iqtisadiyyatın 

açıqlığı onu beynəlxalq əmək bölgüsündə geniĢ Ģəkildə iĢtirak etməyə, xarici sərmayə və 

texnologiyaya çıxmağa imkan verir və dünya bazarlarında rəqabət üstünlüyünü həyata keçirir. Digər 

tərəfdən, açıqlıq faktorları maliyyə və iqtisadi böhran dövründə ölkələr arasında pul və maliyyə və 

ticarət və iqtisadi qarĢılıqlı əlaqələrin artması Ģəraitində təsir göstərmiĢ ölkələrdən digər ölkələrə 

böhran proseslərinin ötürülməsi təhlükəsi yarandıqda böyük risklər yaradır. Qlobal mühitin qeyri-

müəyyənlikləri. Regionların inteqrasiya proseslərində ölkələrin iĢtirakı ilə inkiĢaf risklərinin 

azaldılması mümkündür.(4,s.81) Bu baxımdan, dünya böhranı dünya ticarətinin və qlobal tələbin 

azalması, qlobal pul-maliyyə sisteminin qeyri-sabitliyi, sərhəd xarici kapital axınları və qlobal qeyri-

bərabərliklər qismən də təsir edə biləcək regionalizasiyanın inkiĢafına kömək edir. milli və dünya 

iqtisadiyyatı arasında qarĢılıqlı əlaqələrin intensivliyini xarakterizə edən xarici amillərdən. Açıq 

iqtisadiyyatın davamlılığının davamlılığı onun dünya iqtisadi əlaqələrinə inteqrasiyasının dərəcəsi 

və xarakteri, eləcə də bu ölkənin iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi. Son tədqiqatlar göstərir ki, müvafiq 

struktur və makroiqtisadi siyasətə malik olan ölkələr bu cür təsirlərin istifadəsinə daha yaxĢı 

hazırlaĢırlar. BVF-in ekspertləri davamlı böyümənin davamlı inkiĢaf dövrünə daxil olan əsas iqtisadi 

və siyasi faktorları əks etdirirlər: gəlirlərin daha ədalətli bölüĢdürülməsi, demokratik institutlar, 

açıqlıq Xarici ticarət, xarici birbaĢa investisiyalara, ixracatın və istehsalın strukturuna, nisbətən çətin 

ixracın təĢviqinə yönəldir məhsulları oh. Ġqtisadi böyümə nəzəriyyəsi baxımından, ölkələrin xarici 

zərbələrə qarĢı davamlılığını artırmaq üçün geniĢ daxili yerli və ya regional bazar yaratmaq vacibdir. 

Rusiya elm adamlarının (R. S. Greenberg, L. Z. Zevin) sözlərinə görə, 250-300 milyonluq təbii 

sərvətlərin orta hesabla istehlakçılarının bazar gücü olan iqtisadi məkan küresel meyarlara uyğun 

olan strukturların yaranmasını təmin edə bilər.(3,s.86) Qlobal maliyyə və iqtisadi böhran mənfi 

xarici Ģokların birləĢməsi olaraq qəbul edilir. Xüsusilə, iqtisadiyyatın beynəlxalq ticarət kanalları 

vasitəsilə təsirinə məruz qalan təsiri iki istiqamətə malik ola bilər: ticarət Ģərtlərində dəyiĢikliklərlə 

bağlı qiymət Ģoku, yəni, ixrac edilmiĢ və idxal olunan məhsullar üzrə qiymət dinamikası; əsas ticarət 

tərəfdaĢları olan ölkələrdəki böhran fonunda xarici tələbatın fiziki həcmində dəyiĢikliklərlə bağlı 

"kütləvi" Ģok. Eyni zamanda, ölkələrin xarici ticarət zərbələrinə potensial zəifliyi əsasən 

iqtisadiyyatın ticarət açıqlığının dərəcəsi (xüsusilə ixracın ÜDM-ə nisbəti), həmçinin ticarət 

axınlarının diversifikasiyası (ixracın coğrafi və əmtəə strukturu) səviyyəsində müəyyənləĢdirilir. 

Maliyyə Ģokunun miqdarı əsasən ölkəyə sərhəd sövdələĢmələrinin ümumi azalması ilə bağlıdır. Bu 

cür Ģoklara ölkələrin potensial məruz qalması iqtisadiyyatın maliyyə açıqlığının dərəcəsi, eləcə də 

ölkəyə daxil olan maliyyə resurslarının strukturu ilə xarakterizə olunur. Ən həssas olanlar xarici 

borcun maliyyələĢdirilməsindən çox asılı olan ölkələrdir və həmçinin birja bazarında kəskin artım 

müĢahidə olunur. digər investisiyalar (borc) və portfel (xüsusilə də qısamüddətli) investisiyaların 

üstünlük təĢkil edən maliyyə axınlarının strukturunda MDB ölkələri (Rusiya istisna olmaqla) qlobal 

iqtisadiyyatda çox təvazökar bir rol oynayırlar, eyni zamanda böyük ölçüdə öz milli 

iqtisadiyyatlarının miqyası ilə potensialını həyata keçirirlər. Beləliklə, 2008-ci ildə qlobal 

paritetlərin ÜDM-in yalnız 1,3% -ni istehsal edərək, qlobal mal ixracının dünya bazarlarına 1,4% 

satmıĢlar, dünya xarici investisiyalarının 1,9% -ni və xarici pul axınlarının 3,5% -ni cəlb etmiĢdir 

miqrant iĢçilərin pul köçürmələri.(6,s.23-26) Müəllifin göstərdiyi göstəricilərə görə, MDB ölkələri 

əsasən dünya iqtisadi sistemində "periferik" dövlətlər qrupuna məxsusdur. Böhran dövründə MDB 

ölkələri iqtisadiyyatın açıqlıq səviyyəsinin yüksək artım göstəricilərini dünya orta dəyərlərindən 

üstün tutdu. 2008-ci ildə Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan və Türkmənistan malların və xidmətlərin 

ixracı ÜDM-in 57-71% -i, ən aĢağı göstəriciləri isə Ermənistan və Tacikistan (ÜDM-in 15-17%) 
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təĢkil edən xarici ticarət açıqlığına malikdir. Eyni zamanda, Qazaxıstan, Rusiya və Ukrayna maliyyə 

sistemlərinin ən yüksək səviyyəsinə, Belarus və Qırğızıstan isə ən aĢağı səviyyədə idi. 2008-ci ildə 

iqtisadiyyatın açıqlığı göstəriciləri öz zirvəsinə çatdı, sonra isə qlobal böhranın təsiri altında kəskin 

Ģəkildə azaldı.(7,s.15-23) Bölgənin iqtisadiyyatına xarici faktorların rolunu əks etdirən doqquz əsas 

göstəricilərin təhlili və qiymətləndirilməsinə əsasən bütün MDB ölkələri iqtisadi inkiĢafın 

qaynaqları və Ģərtləri: karbohidrogen ixrac edən ölkələr və karbohidrogenlərin idxalçı ölkələrinə 

görə iki böyük qrupa bölünə bilər. Karbohidrogenlərin ixrac edən ölkələri (Azərbaycan, Qazaxıstan, 

Rusiya, Türkmənistan və Özbəkistan) əsasən yanacaq və xammal qrupunun mallarının ixracına görə 

inkiĢaf edir. Bunlar, əhəmiyyətli bir təbii sərvət potensialı ilə birləĢdirilmiĢ və əvvəlcə neft-qaz 

kompleksində ənənəvi sənaye sahələrində ixrac axınlarını artırmaq üçün geniĢ imkanlara malik olan 

iqtisadiyyatın açıqlığı baxımından fərqlidir. Ġqtisadiyyatın karbohidrogen sektorunun inkiĢafı ağır 

xarici investisiyalara əsaslanır. Böhran dövründə enerji qiymətlərinin artması ixrac gəlirləri və daxili 

tələbatın artmasına səbəb olub. 2000-2008-ci illərdə Bu ölkələrdə (Azərbaycan, Türkmənistan və 

Qazaxıstan) iqtisadi artımın ən yüksək sürətlə müĢahidə olunduğu, xarici ticarətdə müsbət müsbət 

balansla müĢahidə olundu. Ġxracın sürətlə artması cari hesabın profisiti azaldaraq, beynəlxalq 

ehtiyatları artırmaq, xüsusi ehtiyat və ya neft fondları yaratmağa imkan verdi. Bu ölkələrin hamısı 

"Hollandiya xəstəliyi" simptomlarına az və ya daha az həssasdırlar ki, bu ticarət zəminində 

vəziyyətin pisləĢməsinə səbəb olur. Bu ölkələr Rusiya iqtisadiyyatının və digər MDB ölkələrinin, 

habelə intraregional satıĢ bazarlarının vəziyyətindən asılı olmayaraq, Qazaxıstan və Rusiya özəl 

sektorun geniĢ miqyaslı xarici borcları və Azərbaycan və Qazaxıstanın neft-qaz kompleksi ilə bağlı 

maliyyə inteqrasiyası prosesində geniĢ iĢtirak edirlər birbaĢa olaraq öz xarici karbohidrogen 

ehtiyatları ilə təchiz edilmiĢ və sabit müsbət cari hesab balansını saxlayır. radiolar. Digər tərəfdən, 

bu ölkə nisbətən aĢağı həcmdə ixrac və daha çox çeĢidli bir sənaye sahəsinə malikdir, bu da kifayət 

qədər böyük daxili bazar və sərhəd ölkələrinin bazarlarına yönəlib. Karbohidrogenləri (Ermənistan, 

Belarus, Gürcüstan, Qırğızıstan, Moldova, Tacikistan və Ukrayna) idxal edən ölkələr əsasən xarici 

maliyyə resurslarının cəlb edilməsinə yönəldilmiĢdir. Böyük fərqli bütün bu ölkələr xarici ticarətin 

sabit tənqidi balansını və əməyin ixracı, xarici investisiyalar, kreditlər və xarici yardımı cəlb etməklə 

həll etdikləri ödəmələrin kronik balans problemlərini birləĢdirir. Bu ölkələrin inkiĢafı üçün zəif 

maliyyə bazası var. Onlar daha liberal və açıq iqtisadi siyasət aparmağa məcbur olurlar və inkiĢafın 

davamlılığı böyük ölçüdə daha böyük və iqtisadi cəhətdən güclü dövlətlərin (məsələn, AB və ya 

MDB daxilində) iĢtirakı ilə müəyyən regional birliklərlə inteqrasiya olunmaqla müəyyən edilir. 

Beləliklə, 2008-2009-cu illər böhranından əvvəl. (4,s.128)MDB ölkələrinin iqtisadiyyatlarının 

inkiĢafı əsasən xarici maliyyə resurslarının (birbaĢa investisiyalar, kreditlər, əmək köçürmələri) və 

xammal ixrac edən ölkələrdən də alına biləcək yüksək daxili (istehlak və investisiya) tələbatına 

əsaslanaraq, həmçinin birja mübadiləsi üçün yüksək qiymətlərlə Beynəlxalq ticarət və maliyyə 

münasibətlərinə MDB ölkələrinin fəal inteqrasiyası böhran öncəsi dövrdə iqtisadi artıma müsbət 

təsir göstərmiĢdir. Birlik ölkələri daha çox intensiv olaraq dünyanın digər ölkələri ilə dərin iqtisadi 

əlaqələr qurdular, əsasən regiondan kənarda öz ixracını yenidən yönəldirdilər və əsasən AĠ 

ölkələrindən əhəmiyyətli kapital axınlarını cəlb edirdilər. Bu baxımdan, qlobal vektor MDB 

ölkələrinin iqtisadi inkiĢafına üstünlük vermiĢdir. Eyni zamanda, Rusiya ilə iqtisadi əlaqələr MDB 

ölkələri üçün mühüm regional inkiĢaf mənbəyi olaraq qalırdı, baxmayaraq ki, bu əlaqələrin xarakteri 

əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢmiĢdir. 2000-2008-ci illərdə Rusiya əsasən əmək miqrantlarının 

köçürmələri kanalı vasitəsilə maliyyə kanalları vasitəsilə regional artımlara təsir göstərmiĢdir. 

QarĢılıqlı ticarət əlaqələri nisbətən azalıb.(8,s.18-23) Bu ölkələrin iqtisadiyyatı demək olar ki, eyni 

zamanda ən azı üç xarici (qlobal) Ģoka dözə bilmiĢdir: birincisi, beynəlxalq kreditləĢmənin kəskin 

azalması və xarici investisiyaların axını; Ġkincisi, region ölkələrinin əsas ixrac məhsulları 

(karbohidrogenlər, metallar və mineral gübrələr) üçün inkiĢaf etmiĢ iqtisadiyyatlardan tələbin 
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azalması; Üçüncüsü, malların dünya qiymətlərində, xüsusən də enerji üçün düĢməsi. Böhran 

proseslərinin MDB ölkələrinə ötürülməsi iki əsas kanal - maliyyə və xarici ticarət vasitəsilə həyata 

keçirilmiĢdir Ümumiyyətlə, dünya böhranının MDB ölkələrinin iqtisadiyyatına təsiri onların xarici 

ticarətə ixtisaslaĢması, beynəlxalq kapital bazarlarından asılılığı və miqrant pul köçürmələri 

vasitəsilə Rusiya ilə iqtisadi əlaqələrlə müəyyən edilmiĢdir və ticarət axınları. MDB ölkələri üçün 

xarici Ģokların makroiqtisadi təsirlərini qiymətləndirmək üçün, yəni. Birlik ölkələrinin iqtisadiyyatı 

üçün ticarət və maliyyə münasibətlərində azalma dəyərləri bu əlaqələrin 2009-cu ildə 2008-ci ilə 

nisbətdə mütləq azalma həcminin 2009-cu ildə GSYĠH nominal həcminə (dolları və cari qiymətlər) 

nisbəti nisbətinin göstəricilərini təhlil etmiĢdir. Təhlil aĢağıdakı nəticələr verdi. MDB ölkələrinin 

(Rusiyadan baĢqa) ümumi ixrac axınının təxminən 3/4 hissəsi xarici ölkələrə yönəldilmiĢdir, çünki 

xarici ticarət vasitəsilə mənfi küresel təsirlər ölkələr üçün (Türkmənistan istisna olmaqla) regional 

baxımdan daha dağıdıcı olub. Lakin regional təsirlərin ayrı-ayrılıqda nəzərə alınması MDB 

regionunun ən böyük iqtisadiyyatı olan Belarus, Ukrayna, Qazaxıstan və Rusiyanın regionun bütün 

ölkələri arasında (Türkmənistandan sonra) regionda ixracın həcminin azaldılmasından ən çox Ģok 

yaĢadıqları ortaya çıxır. Bir tərəfdən, belə bir vəziyyət onların qarĢılıqlı əmtəə mübadiləsinin 

ekstremal zəifliyini böhran proseslərinin təsirindən açıqlamağa imkan verir və hətta gələcəkdə 

əlaqələrin səviyyəsini daha da azaldacaq bir amil ola bilər.(9,s.266) Digər tərəfdən, böhran bölgənin 

ən böyük iqtisadiyyatlarının qarĢılıqlı asılılığını sübut etdi və bu səbəbdən regional inteqrasiyanın 

inkiĢafı və MDB ölkələrinin inteqrasiya proseslərində iĢtirakdan əldə etdiyi iqtisadi fayda üçün ön 

Ģərtlər mövcuddur. Bu baxımdan, Rusiya, Belarus və Qazaxıstan Gömrük Ġttifaqının formalaĢması 

böhranının zirvəsində sürətlənmə mantıksız və əsaslandırılmıĢdır.Tədqiqat göstərir ki, MDB 

regionunda xarici ticarət ittihamları əsasən ticarətin Ģərtlərinin pisləĢməsi nəticəsində ən yüksək təsir 

göstərmiĢ, . Ancaq böhranın Birlik ölkələrinin iqtisadiyyatlarına təsirlərinin kanallarının nisbəti 

qeyri-bərabər olmuĢdur.(10,s.93) Üç ölkənin qruplarını təsbit etdik: 

1. Böhranın baĢlıca səbəbi qlobal faktorlar - Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiyaya görə yayılmıĢ 

ölkələr. Hər üç ölkənin xarici ticarət axınları əsasən inkiĢaf etmiĢ ölkələrin bazarlarına yönəldilib, 

əsasən mineral məhsulları təmin edir (ixracın ¾-dən çoxu), tələbat və qiymətlər 2008-ci ilin sonunda 

ən güclü dərəcədə enib. Nəticədə üç ölkə də güclü ticarət Ģoku yaĢamıĢdır. Eyni zamanda, dünya 

maliyyə münasibətlərinə ən çox inteqrasiya olunmuĢ Qazaxıstan və Rusiya da xarici sərmayələrin 

mövcudluğunun azaldılması və xarici portfel investisiyalarının xaric olması nəticəsində fond 

bazarlarında kütləvi Ģəkildə azalma nəticəsində maliyyə zərbələrindən də təsirlənmiĢdir. 

2. Qlobal və regional faktorların - Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Qırğızıstan, Moldova və 

Ukraynanın birgə təsirləri nəticəsində böhranın baĢ verdiyi ölkələr. Xarici maliyyə mənbələrindən 

ən çox asılı olan Gürcüstan və Moldova, doğrudan sərmayələr daxil olmaqla transsərhəd kapital 

axınlarının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması və miqrant pul köçürmələrinin kəskin azalması 

nəticəsində ağır maliyyə Ģoku yaĢamıĢdır. Ermənistan bu ölkələrə bitiĢikdir, lakin pul 

köçürmələrinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması burada aparıcı rol oynamıĢdır. Qırğızıstanda 

miqrant köçürmələrin azalması qeyri-MDB ölkələrinə ixracın kəskin azalması ilə birləĢmiĢdir. 

Əhəmiyyətli ixrac potensialına malik olan ölkələrdə (Belarus və Ukrayna) ticarət Ģokları həm MDB 

ölkələri, həm də dünyanın digər ölkələri ilə ciddi mənfi təsir göstərmiĢ və maliyyə Ģokları dünya 

maliyyə münasibətlərinə yüksək dərəcədə inteqrasiya olunmuĢ Ukraynada aparıcı rol oynamıĢdır. 

3. Böhranın baĢlıca olaraq regional amillər vasitəsilə yayıldığı ölkələr - Tacikistan, 

Türkmənistan və Özbəkistan. Bütün üç ölkə əsasən dünya bazarlarından təcrid olunmuĢdur və buna 

görə böhranın ötürülməsinin qlobal amilləri az idi. Ənənəvi olaraq daxili bazarın (Türkmənistan) 

potensialının azaldılması, miqrantların (Tacikistan) pul köçürmələrinin azalması və onların 

kombinasiyalarının (Özbəkistan) azalması nəticəsində baĢ verən böhranın regional təsiri 

idi.(11,s.192) 
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Nəticə: MDB ölkələrinin xarici Ģokların təsirinə qarĢı dayanıqlılığını artırmaq üçün BirləĢmiĢ 

ġtatların dövlətləri öz səylərini aĢağıdakı əsas sahələrə yönəltməlidirlər. 

1. Ġxrac axınlarının əmtəə və coğrafi strukturunun diversifikasiyası. 

2. Struktur islahatlarının daha da inkiĢaf etdirilməsi və investisiya mühitinin yaxĢılaĢdırılması. 

3. Regional əməkdaĢlığın potensialını həyata keçirmək. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI ÜZRƏ ÜDM, ƏSAS KAPĠTALA ĠNVESTĠSĠYA VƏ 

QEYRĠ-NEFT ÜDM ARASINDA ASILILIĞIN EKONOMETRĠK TƏHLĠLĠ 

Məqalədə Azərbaycan Respublikası üzrə ÜDM,  Əsas Kapitala İnvestisiya və Qeyri-Neft ÜDM 

arsında ekonometrik analizi aparılmış və Əsas Kapitala İnvestisiya, Qeyri-Neft ÜDM-nin təsiri 

qiymətləndirilmişdir. Analiz üçün 2014-2017-ci illər üzrə aylıq  statistik göstəricilərdən istifadə 

olunmuşdur. Görülən tədqiqat işində EViews, SPSS və Statistic paket proqramlarından istifadə 

edilmişdir. 

Açar sözlər :  Çoxfaktorlu reqressiya analizi, korrelyasiya analizi, t-Student meyarı, F-Fişer 

meyarı, determinasiya əmsalı, heteroskedastiklik, statsionarlıq 
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магистрант, Азербайджанский  Университет 

 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ВВП АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И  ВВП НЕ 

НЕФТЯНОГО СЕКТОРА ФЗЕРБАЙДЖАНА 

В работе построена эконометрическая модель зависимости между ВВП Азербай-

джанской республикстиций от инвестиций в основной капитал и ВВП не нефтяного сектора 

основанная на 48-месячных статистических данных. Проведены все необходимые стати-

стические процедуры, требуемые для идентификации и оценки параметров модели и провер-

ки ее адекватности и точности. Для проведения данного исследования использовались ста-

тистические пакеты Eviews, SPSS и STATA. 

Ключевые слова: линейная множественная регрессия, корреляционный анализ, t-кри-

терий стьюдента, критерий фишера, коэффициент детерминации, гетероскедастичность, 

стасионарность 

 

Roya YUNISZADA 

master, Azerbaijan University 

 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE GDP OF THE 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON OPEN INVESTMENT BUSINESS CAPITAL  

AND VVP OF  NON-OIL  SECTOR OF AZERBAIJAN REPUBLIC 

Paper is presented on econometric analysis on dependence of GDP of Republic of Azerbaijan, 

Fixed capital and VVP of non-oil sector based on statistical data analysis of 48 month.Eviews, SPSS 

and STATA statictical software packages have been utilized for conducting this research study. 

Keywords: Multiple linear regression, correlation analysis, Student's t-test, Fisher's criterion, 

coefficient of determination, heteroscedasticity, stacionarity 

 

Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) verilmiĢ zaman müddətində ölkə daxilində istehsal olunan bütün 

son əmtəə və xidmətlərin bazar dəyəridir. ÜDM-ə xüsusi zaman intervalı müddətində istehsal 

olunan mal və xidmətlər daxildir. KeçmiĢdə istehsal edilən məhsullara aid sövdələĢmələr ÜDM-də 

əks olunmur. Adətən bu interval il və ya rüblərdir. Azərbaycan Respublikasının ümumi daxili 

məhsulun sahə strukturunda özəl sektor daha çox üstünlük təĢkil edir. Belə ki, qeyri-dövlət 

sektorunun ümumi daxili məhsulun sahə strukturunda xüsusi çəkisi 62%, kənd təsərrüfatı 
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məhsulunun istehsalında 95% və əmtəə dövriyyəsində 98%- ə çatır. Ümumi daxili məhsulun 

bölgüsü və yenidən bölgüsündə istehsal yönlü vəsaitin artımı və dövlət büdcəsinin yenidən 

bölgüsündə rolunun artması, investisiya həcmində və kredit resurslarının tərkibində daxili 

resursların artması struktur islahatlarının həyata keçirilməsində dövlətin rolunu əsaslandırır. 

2014-ci ildən  2018-ci ilə qədər (bax: stat.gov.az) 48 aylıq müĢahidə göstəricilərinə əsasən 

Azərbaycan Respublikası üzrə ÜDM,  Əsas Kapitala Ġnvestisiya və Qeyri-Neft ÜDM arsında 

ekonometrik analizi aparılmıĢ və Əsas Kapitala Ġnvestisiya, Qeyri-Neft ÜDM-nin təsiri 

qiymətləndirilmiĢdir 

 

 

Modelin kovarasiya əmsallar matrisi aĢağıdakı kimidir: 

 

 

ÜDM Qeyri-Neft ÜDM 

Əsas Kapitala  

investisiya 

ÜDM 3.34E+08 2.33E+08 1.96E+08 

Qeyri-Neft ÜDM 2.33E+08 1.65E+08 1.38E+08 

Əsas Kapitala investisiya 1.96E+08 1.38E+08 1.17E+08 

 

Buradan bir nəticəyə gəlmək olar ki, dəyiĢənlər hər biri ortalamadan eyni istiqamətdə yerləĢir və 

onlar arasında düz asılılıq vardır. 

Çoxfaktorlu korrelyasiya modellərində son nəticənin əsaslandırılması üçün əsas Ģərtlərdən biri 

faktorlar arasında imkan daxilində kiçik asılılıqların olmasının tələb edilməsidir. ÇoxdəyiĢənli 

modellər müxtəlif mənaya və tətbiq sahəsinə malik bir yox, çoxlu göstəricilərin əlaqələrinin 

olmasını tələb edir. Bu əlaqələrin ölçülməsinin əsasını aĢağıdakı korrelyasiya əmsallar matrisində 

görmək olur. 

 

Correlation 

  t-Statistic 

   

Probability ÜDM 

Əsas Kapitala 

investisiya 

Qeyri-Neft 

ÜDM 

ÜDM 1.000000 

  

 

----- 

  

 

----- 

  

    Əsas Kapitala 

investisiya 0.993561 1.000000 

 

 

59.47772 ----- 

 

 

0.0000 ----- 

 

    Qeyri-Neft ÜDM 0.989482 0.995698 1.000000 

 

0.4639269 0.728686 ----- 

 

0.0000 0.0000 ----- 
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1 1 1 1 

Cədvəldən aydın olur ki, asılı dəyiĢən ÜDM  Asılı olmayan  Əsas Kapitala Ġnvestisiya və Qeyri-

Neft ÜDM ilə sıx əlaqəyə malikdir. ryx1 =0.993561, . ryx2 =0.989482. 

Asılı dəyiĢən: ÜDM 

    Metod: ƏKKÜ 

    Tarix: 03/22/19 

    Seçmə müĢahidə aralığı: 2014M01 

2017M12 

   Modelə daxil edilən müĢahidə sayı: 48 

   
     

Sərbəst DəyiĢən Əmsal Standart Xəta 
T statistika 

dəyərləri 

Ehtimal 

dəyərləri 

     Əsas Kapitala investisiya 1.643441 0.308476 5.327609 0.0000 

Qeyri-Neft ÜDM 0.032229 0.259081 0.124399 0.9016 

C 1073.204 670.1161 1.601520 0.1163 

 
    

Determinasiya əmsalı 
0.987168 

Asılı dəyiĢənin ədədi 

ortası 

 

31609.66 

DüzəldilmiĢ 

Determinasiya əmsalı 0.986598 Asılı dəyiĢənin Standart xətas 18474.26 

Reqresiya modelinin 

standart xətası 2138.722 

Akaike məlumat 

meyarı 

 

18.23427 

Qalıqların kvadratları 

cəmi 2.06E+08 

Schwarz məlumat 

meyarı 

 

18.35122 

Loq 
-434.6224 

Hannan-Quinn 

meyarı 

 

18.27846 

F statistikası 
161,1115 . 

Durbin Watson 

statistikası 

 

0.390547 

F kiritik 
0,167 . 

Approksimasiya 

əmsalı 

 

7,7 

 

Reqressiya analizin nəticələri 

Reqressiya və ya digər statistik modellərdə  açıqlanan dəyiĢəndir.Approksimasiya əmsalı isə 

hesablanmiĢ ˆyx qiymətlər ilə faktiki yi qiymətlərinin uyğunluğunu ifadə edir. Bu əmsal 8-10%-dən 

çox olmamalıdır. 

Determinasiya əmsalı (R
2
 = 0,987168) göstərir ki, asılı dəyiĢənlərin variasiyası təxminən 98% 

nəzərə alınmıĢdır və daxil edilən faktorların təsirini Ģərtləndirir. Ona görə də, modeli keyfiyyətli 

hesab etmək olar. 

Məcmu korrelyasiya əmsalı asılı dəyiĢənin modelə daxil olan izahedici dəyiĢənlərlə əlaqəsinin 

sıxlıq dərəcəsini göstərir. Belə nəticə çıxartmaq olar ki, əlaqə sıxlığı çox yüksəkdir: R=0,986598 

Ġki faktorlu reqressiya tənliyini aĢağıdakı Ģəkildə alırıq: 

Y = -1073,204 + 1,643441 X1 + 0,032229X2 

burada X1(Əsas Kapitala investisiya) və X2 (Qeyri-Neft ÜDM) faktorlardır. 

Reqressiya tənliyində sərbəst həddin mənfi olması X1 və X2 dəyiĢənlərinin kifayət qədər böyük 

olması ilə əlaqədardır. 
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Reqressiya tənliyinin qrafik təsvirləri aĢağıdakı kimidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġndi isə, Modelin dəqiqlik dərəcəsini qiymətləndirək. Modelin dəqiqliyinin səviyyəsi asılı 

dəyiĢənin faktiki qiymətlərinin reqressiya modelləri üzrə alınmıĢ qiymətlərindən yayınmasının 

dərəcəsini xarakterizə edir. 

Dəqiqliyin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif xəta qiymətləndirmələrindən istifadə 

olunur: orta nisbi, standart və s. 

Modelin standart xətası Y asılı dəyiĢənin standart xətasından (orta kvad- ratik yayınmasından) 

daha az olduğu halda model daha dəqiq hesab etmək olar. 

AraĢdırılan halda modelin standart xətası Se = 2138,72167213676 və orta kvadratik yayınma 

(və ya standart xəta) SY = 18474,26 

 

Se < SY olduğundan iki faktorlu reqressiya modeli dəqiqdir. 

 

Determinasiya əmsalı vasitəsilə modelin əhəmiyyətliliyini FiĢer statistikası ilə yoxlayaq. 

 

F faktiki=161,1115 . 

Fcedvel (0,05;48 - 2 -1)=3,21 

Belə ki, Fcedvel < Ffakt olduğundan ikifaktorlu reqressiya tənliyi 95% əhəmiyyətlilik səviyyəsi ilə 

statistik əhəmiyyətlidir. 

Avtokorrelyasiyanın mövcudluğunu Darbin-Uotson meyarı vasitəsilə araĢdıraq. Darbin-Uotson 

meyarının qiyməti DW=0,390547 alınır.Darbin-Uotson statistikasının qiyməti 0 və 4 intervalında 

dəyiĢir. Bu halda dv < DW < 4 - dv aralığında qalıqların avtokorrelyasiyasının olmamasını göstərir. 

DW = 2 olduqda zaman sırasında avtokorrelyasiyasının olmamasının ideal vəziyyətidir. Təcrübədə 

bu kriteriyanın tətbiqi zamanı kriteriyanın qiyməti müĢahidələrin sayı, asılı olmayan dəyiĢənlərin 

sayı və əhəmiyyətlilik dərəcəsindən asılı olan dL və dU nəzəri qiymətləri ilə müqayisə edilir. 0 < DW 

< dL olması müsbət avtokorrelyasiyanın, 4 > DW > dv olması isə mənfi avtokorrelyasiyanın 

mövcudluğunu göstərir. dL < DW < dv və ya dL < 4 - DW < dv olduqda avtokorrelyasiya haqqında 

fikir söyləmək mümkün olmur. Ancaq bu halda da avtokorrelyasiyanın mövcudluğu ehtimal olunur. 
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MüĢahidələrin sayı n = 48, faktorların sayı k = 2 və 5%-lik əhəmiy- yətlilik səviyyəsində Darbin-

Uotson statistikasının qiymətləri çədvəlindən dL = 1.462 və du = 1,628 götürürük və hesabladığımız 

DW=0,390547 qiyməti ilə müqayisə edirik. 0 < DW < dl olduğundan müsbət avtokorrelyasiyanın 

olduğunu söyləyə bilərik. 

 

Asılı dəyiĢənin ədədi ortası 31609,66042 

Standart Xəta 2666,529978 

Median 31684,05 

Standart xətası 18474,26161 

Sample Variance 341298341,9 

Kurtosis -1,082316299 

Skewness 0,158598845 

Range 66503,4 

Minimum 3631,7 

Maximum 70135,1 

Cəm 1517263,7 

Modelə daxil edilən müĢahidə sayı 48 

Etibarlılı(95,0%) 5364,366387 

t kritik 2,010635 

AĢağı sərhəd -5535,336567 

Yuxari sərhəd 68754,6574 

 

Reqresiyya modenin Ģərti riyazi gözləməsi üçün etibarlılıq intervalı aĢağıdakı kimidir: 

 

Ġnam intervalı araĢdırılan parametr ətrafında bir sərhəd yaradır. Bu sərhəd əvvəlcədən verilmiĢ 

ehtimalla parametrin (y) həqiqi vəziyyətini əhatə edir. Statistik araĢdırma zamanı inam intervalı 

xaricinə düĢən parametrlər nəzərdəatılır, çünki onların dəyiĢməsinin araĢdırılan göstəriciyə təsiri 

dəqiq analiz oluna bilmir. AĢağı sərhədin böyük olması dəyiĢənlərin çox böyük olması ilə 

əlaqədardır. 

Faktorların asılı dəyiĢənə təsirini qiymətləndirmək üçün xüsüsi elastiklik əmsalını tapaq. 

Xüsusi elastiklik əmsalı digər faktorların qiymətləri dəyiĢmədikdə uyğun səbəbiyyət faktorunun 1% 

dəyiĢməsi ilə nəticə faktorunun neçə faiz dəyiĢdiyini göstərir. Ej=σY/σXi * Xj/Yj   düstürunun 

köməyi ilə hesablanır.E1(Əsas Kapitala Ġnvestisiya)=0,3204, E2(Qeyri-Neft ÜDM)=1,1034. Bu 

onu ifadə edir ki,digər bütün Ģərtlər sabit qaldıqda Əsas Kapitala Ġnvestisiya 1% dəyiĢdikdə ÜDM 

0,32%, Qeyri-Neft ÜDM 1 % dəyiĢdikdə  ÜDM 1,1034% dəyiĢir. 

 

Nəticə 

AraĢdırmanın nəticələrinə əsasən ÜDM-in Əsas Kapitala Ġnvestisiya və Qeyri-Neft ÜDM ilə 

güclü müsbət qarĢılıqlı asılılığın olduğunu söyləmək mümkündur. Əsas Kapitala Ġnvestisiyanın 

ÜDM-təsiri zəifdir, Qeyri-Neft ÜDM təsiri daha çoxdur. Əsas Kapitala Ġnvestisiya 1% dəyiĢdikdə 

ÜDM 0,32%,  Qeyri-Neft ÜDM 1 % dəyiĢdikdə ÜDM 1,1034% dəyiĢir. Fikrimcə Əsas Kapitala 

Ġnvestisiyanin ÜDM-ə təsirin nisbətən az olması son illərdə üzən məzənnə siyasətinə keçid ilə 

bağlıdır. Xarici praktikanı nəzərdən keçirtdikdə aydın olur ki, Ġnvestisiya və Kapital qoyuluĢlarının 

ÜDM-dəki payını artırmaq vacibdir. Burada əsas yeri Xarici Kapital qoyuluĢları tutur. Bu Kapital 

qoyuluĢlarının artırılması üçün fikrimcə, aĢağıdakılar zəruridir: 

- münbit və əlveriĢli investisiya mühiti yaratmaqla, ölkədə xarici investisiyaların həyata 
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keçirilməsinə imkan verən və iĢ adamlarının hüquqi normalarını müəyyən edən mövcud 

qanunvericilik aktlarının təkmilləĢdirilməsi və onların hər cəhətdən beynəlxalq standart və tələblərə 

uyğunlaĢması; 

- ölkənin bank sisteminin investisiya fəallığının dəstəklənməsindəki zəif iĢtirakı aradan 

qaldırılmalıdır. Xarici kapitalın iĢtirak etdiyi investisiya layihələrinə xidmətdə yerli bankların payı 

qənaətbəxĢ səviyyəsinə yüksəldilməlidir; 

- xarici investisyaların təkcə mərkəzdə deyil, regionlarda yayılmasına iqtisadiyyatın digər 

sənaye axınına dövlət səviyyəsində kəsərli tədbirlərin görülməsi ön plana çəkilməlidir; 

- ölkənin beynəlxalq konvensiyalara, müqavilələrə qoĢulması və bir çox dünya dövlətləri 

tərəfindən qəbul olunan qərarlara əməl etmə öhdəliyinin götürülməsi istiqamətində, həmçinin xarici 

investisiya siyasətində ölkənin milli və beynəlxalq mənafelərinin, dövlət və cəmiyyətin 

məqsədlərinin qorunması və uzlaĢdırılması; 

 

 

ƏDƏBĠYYAT: 

 

1. E.Q.Orucov. Ekonometrika. Bakı; AFPoliqraf, 2018, 384 səh 

2. N.S.Əyyubova. Statistika (ümumi nəzəriyyə). Dərslik, E.Q.Orucovun redaksiyası altında. – 

Bakı, BDU nəĢriyyatı, 344 s. 

3. Молчанов И.Н., Герасимова И.А. Компьютерный практикум по начальному курсу 

эконометрики (реализация на Eviews): Практикум /Ростовский государственный эко-

номический университет. - Ростов-н/Д., - 2001. – 58 с. 

4. https://www.stat.gov.az/ 

5. https://president.az/files/future_az.pdf 

6. https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/ 

7. https://www.cbar.az/ 

 

  

https://www.stat.gov.az/
https://president.az/files/future_az.pdf
https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/
https://www.cbar.az/


637 
 

Nilufər MURADOVA 

Müəllim, Bakı Dövlət Universiteti 

Fərhad  RZA 

Magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

DÜNYA BAZARI VƏ AZƏRBAYCANIN ĠXRAC POTENSĠALI 

Magistr F.G.Rzanın dünya bazarı və Azərbaycanın ixrac potensialı adlı məqaləsində dünya 

bazarında Azərbaycanın ixrac istiqamətləri haqqında məlumat verilir. Müəllif 2030-cu ilədək, 

Azərbaycanda məhsul ixracının artırılmasının əmtəə strukturu üzrə əsas hədəflərini acıqlayır 

Açar sözlər : iqtisadiyyat, valyuta, ticarət dövriyyəsi, ixracat, kvota, logistika, proqnoz, 

əməkdaşlıq, resurs, əmtəə, potens ial, istehsal, layihə 

 

Nilufar MURADOVA 

Teacher, Baku State University 

Farhad RZA 

Master, Baku State Universitety 

 

WORLD MARKET AND AZERBAIJAN'S EXPORT POTENTIAL 

The article about the world market and Azerbaijan’s export potential, by F.G.RZA provides in-

formation on Azerbaijan’s export trends in world markets. The author explains the main targets of 

the commodity turnover increase of product export by 2030. 

Keywords: economy, currency, trading, export, quota, logistics,  forecast, coope, ration, re-

source, commodity, potensial, product, ion, project 

 

Нилуфар МУРАДОВА 

Преподаватель, Бакинский Государственный Университет 

Фархад РЗА 

Магистр, Баку Гасударстенне Унвирситете 

 

МИРОВОЙ РЫНОК И ЭКСПОРТНЫЙ  

ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Мировой рынок Магистра Ф. Р. Рзана и экспортный потенциал Азербайджана 
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Dünya bazarı tarixən formalaĢan, beynəlxalq əmək bölgüsü əsasında yaranan, ölkələr arasında 

beynəlxalq ticarət-iqtisadi, valyuta-maliyyə və kredit münasibətləri ilə qurulan, daim inkiçaf edən 

mal və xidmətlərin mübadiləsi sistemidir. Dünya bazarı dünya təsərrüfatının tərkib hissəsidir. 

Tarixi inkiĢaf mərhələlərində dünya bazarının inkiĢafına təkan verən əsas səbəblər okean 

gəmilərinin hazırlanması, dəmir yolarının çəkilməsi, teleqrafın və ondan sonrakı informasiya 

vasitələrinin kəĢf edilməsi, beynəlxalq kanalların istifadəyə verilməsi valyutaların yaranması, 

bankların formalaĢması və s. hesab edilir. 

Dünya bazarının sürətlə inkiĢaf edən və daim geniĢlənən forması da ticarətdir. 

QarĢılıqlı asılılıq və maraqların təmin edilməsi naminə ticarət bütün bəĢəriyyəti birləĢdirir 

(Ceyms Abram Qarfird). 
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Tarixi inkiĢaf mərhələlərini keĢən ticarət iqtisadi qanun və qanunauyğuluqların təsiri altında 

dünya ölkələrini birləĢdirərək, beynəlxalq ticarət məkanına çevrilmiĢdir. 

Beynəlxalq ticarətdə ―ölkələr bir-birlərinə nəyə görə ticarət edirlər‖ sualına tələb və təklif 

qanunu cavab verir. Bunsuz inkiĢafın mümkün olmadığını sübut etdikdən sonra hər bir ölkəni əsas 

bir sual düĢündürür – ölkə beynəlxalq ticarət sahəsində hansı siyasəti yeritməlidir? – azad ticarət və 

ya proteksionizm. 

Hələ Adam Smit dövrünündən iqtisadiyyat elmi birmənalı azad, sərbəst ticarətin aparılmasını, 

xarici ticarət münasibətlərinin liberallaĢdırılmasını müdafiə edir və buna üstünlük verir. 

Lakin ölkələrin milli iqtisadiyyatlarının real vəziyyəti və dünyada baĢ verən siyasi proseslər 

göstərir ki, ticarət aparan ölkələrin bəziləri xarici ticarətdən böyük uduĢ – böyük gəlirlər əldə 

etdikləri halda, bəzi ölkələr isə məğlubiyyət – böyük zərərlə üzləĢirlər. Bunun əsas səbəbi xarici 

ticarət siyasətinin necə seçilməlidir. Çünki xarici ticarətdən əldə edilən gəlirlər və ya zərərlər hər bir 

ölkənin əhalisinin iqtisadi maraqlarına və iqtisadi vəziyyətinə birbaĢa və dolayı təsir edir. 

Son 100 ildə dünya ticarətinin miqyası, istiqamətləri və əmtəə strukturu tamamilə dəyiĢmiĢ, 

kənd təsərrüfatı xammalı ticarəti sənaye məhsulları ticarətinə çevrilmiĢdir. Əgər XX əsrin 

əvvəllərində dünya ticarətinin əmtəə strukturunda kənd təsərrüfatı xammalı və məhsulları 66 faiz, 

sənaye məhsuları 34 faiz idisə, XXI əsrin əvvəllərində sənaye məhsulları 76 faiz, kənd təsərrüfatı 

xammalı və məhsulları 24 faizə enmiĢdir. Bu da onu göstərir ki, dünya ticarəti xammal ticarətindən 

hazır məhsul ticarətinə doğru gedir, aqrar sektor sənayeləĢir və ―dünya fabrikləri‖ (Çin XR) yaranır. 

Ekspert hesablamaları göstərir ki, xammaldan hazır məhsula keçidin 3-5 dəfə artırılması, yeni əlavə 

dəyər zəncirlərinin yaradılması əlavə dəyərin yaradılması hesabına 5-7 dəfə əlavə gəlir əldə etməyə 

imkan verir. 

XXI əsrin əvvəllərindən dünya ticarətində bazarlar uğrunda mübarizə gedir, ―ticarət 

müharibələri‖ artır, hər bir ölkə daxili istehsalını artırmaqla öz ixracını və valyuta ehtiyatlarını 

artırmağa çalıĢır, dünya bazarında yer tutmağa və mövqe qazanmağa cəhd edirlər. Bu cəhətdən hər 

bir ölkə özünün daha çox gəlir gətirən ixrac və idxal istiqamətlərini müəyyən etməlidirlər. 

Azərbaycan əsası 1994-cü ildə ―Əsrin müqaviləsi‖ ilə qoyulan nəhəng transmilli layihələr 

həyata keçirərək böyük gəlirlər əldə edən, gəlirlərdən səmərəli istifadə edərək böyük valyuta ehtiyatı 

yaratmaqla idxalatçı ölkədən ixracatçı ölkəyə çevrilməklə qarĢıdakı 30 il üçün özünün ixrac 

istiqamətlərini müəyyən etməlidir. Elə buna görə də Azərbaycan özünün strateji yol xəritəsini 

hazırlamıĢ və bu istiqamətdə də gedir. 

Tarixən neft ölkəsi olan, öz neft resurslarından səmərəli istifadə edən Azərbaycan hələ qarĢıdakı 

30-50 il ərzində də neftdən böyük gəlirlər əldə etməklə bərabər, öz iqtisadiyyatını Ģaxələndirməyi, 

neftdən asılılığı aradan qaldırmağı, böyük sənaye, logistik, və geoiqtisadi mərkəzə çevrilmək 

vəzifəsini qarĢıya qoymuĢdur. 

Bütün dünyanın ilkin enerji daĢıyıcıları istehlakının strukturunda neft 40%, təbii qaz 23%, 

kömür 27%, nüvə enerjisi 7% və hidrogen enerji 3% təĢkil edir. Bun onu göstərir ki, hələ uzun illər 

dünya enerji daĢıyıcıları istehlakında neft və qazın payı yüksək olacaqdır ki, Azərbaycanın apardığı 

uğurlu enerji siyasəti də bu istehlakda özünün neft və qazının ixracatından böyük gəlir əldə etməyə 

imkan verəcəkdir. 

Əgər Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 2003-cü ildə 1.8 milyard dollar idisə, bu rəqəm 2018-ci 

ildə 45 milyard dollara çatmıĢ, baĢqa sözlə, 15 ildə Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 24 dəfə 

artmıĢdır. 2004-2017-ci illərdə ölkədə qaz kondensatı da daxil olmaqla 554.4 milyon ton xam neft, 

308.5 milyard kubmetr təbii qaz, 16.5 milyon ton avtomobil benzini, 32Ģ8 milyon ton dizel 

yanacağı, 8.8 milyon ton ağ neft istehsal edilib. BP-nin məlumatına görə, 2016-cı ildə dünyada 

4382.4 milyon ton net hasil edilmiĢdir ki, bunun da 75.8 faizi qeyri-ĠƏĠT (OESD) ölkələrinin, 24.2 

faizi ĠƏĠT (OESD) ölkələrinin, 42.5 faizi OPEK ölkələrinin, 57.5 faizi qeyri-OPEK ölkələrinin, 
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yalnız 1.6 faizi Avropa Ġttifaqıölkələrinin payına düĢmüĢdür. Ġstahlakda isə tamam baĢqa 

vəziyyətdir. Ġstehlakda ĠƏĠT ölkələri – yəni inkiĢaf etmiĢ ölkələr klubunu payı, demək olar ki, yarıya 

qədərdir, yəni 47.5 faizdiĢ həmin ildə Azərbaycanda neft hasilatı 41 milyon ton, yəni dünya neft 

hasilatının 0.9 faizini təĢkil etmiĢdir ki, bu da ərazicə və əhalicə az olan ölkə üçün böyük bir resurs 

və gəlir mənbəyidir. Təbii qaz üzrə qarĢıdakı 3-5 ildə hasilat daha sürətlə artacaq və uzaq görən neft 

–qaz siyasəti öz bəhrəsini verəcəkdir. 

Hər bir ölkənin iqtisadi inkiĢafında məhsul istehsalı ilə bərabər, onun dünya bazarına çıxıĢı, 

səmərəli xarici ticarət əlaqələri, xüsusilə daha çox gəlir gətirən ixrac istiqamətləri mühüm rol 

oynayır. 

Azrəbycan Respublikaslnln 2010-2017-ci illər arasındakı xarici ticarət dövriyyəsinin pik ili 

2011-ci il (44.1 milyard ABġ dolları), minimum ili 2016-cı il (21.6 milyard ABġ dolları), ixracının 

pik ili yenə də 2011-ci il (34.4 çiyard ABġ dolları), minimum ili yenə də 2016-ci il olmuĢdur.əgər 

2011-ci ildə xarici ticarət ABġ doları ilə 78 faizini təĢkil edirdisə, 2016-ci ildə bu göstərici 60 faiz az 

olmuĢdur. Bunun da əsas səbəi 2015-ci ildə Azərbaycanın milli valyutasının – manatın dəyərinin 

gözlənilmədən aĢağı düĢməsi olmuĢdur. 2016-cı ildə sonra ticarət dövriyyəsi, həmçinin ixracat 

atrmağa baĢlamıĢdır. 

Bütün ölkələrin,  o cümlədən Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyini, beynəlxalq 

bazarlardakı yerini və dünya bazarına açıqlılıq dərəcəsini müəyyən edən xarici ticarət, ixrac və idxal 

kvotasıdır. Bu da həmin göstəricilərin ÜDM-ə nibəti ilə müəyyən edilir. Son iki ildə Azərbaycanın 

ixrac kvotası 1-ci cədvəldə verilir. 

Cədvəl 1-dən görünür ki, 2017-ci ildə Azərbaycanda ÜDM-in və xarici ticarət dövriyyəsinin 

2016-ci ilə nisbətın artması ilə yanaĢı, ixracda artmıĢdır. Diqqəti cəlb edən Azərbaycanın ixrac 

kvotasının əvvəlki illərə nisbətən artaraq 2016-cı ildə 34.7 faizə qalxmasıdır ki, bu da çox yüksək 

göstəricidir. 

 

Cədvəl 1 

Azərbaycanın ixrac kvotası 

Ġllər 
ÜDM, milyon 

ABġ dolları 

Xarici ticarət 

dövriyyəsi, 

milyon ABġ 

dolları 

Ġxracatı, milyon 

ABġ dolları 

Ġxrac kvotası, 

faizlə 

2016 37.9 21596.6 13107.5 34.7 

2017 40.8 22593.6 13811.6 33.7 

 

Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti təbii olaraq onun ixracının coğrafi strukturuna da təsir göstərir. 

Bunu 2-ci cədvəldə aydın göstərmək olaq. 

 

Cədvəl 2 

Azərbaycanın ixracının coğrafi strukturu (milyon ABġ dollar və xüsusi çəkisi faizlə) 

 

Ölkələr 2016 20170 

Avropa 4558.6 8551.8 

Asiya 4211.2 4476.8 

Amerika 146.6 579.4 

Afrika 226.5 184.7 

Okeaniya 0.6 0.7 

Cəmi: 100 100 
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o cümlədən:   

Avropa 49.8 61.9 

Asiya 46.1 32.4 

Amerika 1.6 4.3 

Afrika 2.5 1.4 

Okeaniya 0.0 0.1 

 

1-ci cədvəldə göstərir ki, son iki ildə cəmi ixrac, o cümlədən Avropa, Asiya və Amerika 

qitələrinə ixrac artdığı halda, Afrika qitəsinə ixrac azalmıĢdır. 2017-ci ildə qitələr üzrə ixracatın 61.9 

faizi Avropanın, yalnız 1.4 faizi 54 ölkəsi olan Afrika qitsəsinin payına düĢmüĢdür. 

Azərbaycanın 2017-ci ildə ixaracında iqtisadi inteqrasiya bilikləri üzrə birinci yeri 65.7 faizlə 

Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq və ĠnkiĢaf TəĢkilatı (ĠƏĠT – OESD), sonrakı yerləri 54.0 fazilə Avropa Ġttifaqı 

(AĠ), 23.2 faizlə Qara Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı (QDĠƏT), 18,3 faizlə Asiya-Sakit Okean 

Ġqtisadi ƏməkdaĢlığı (ASOĠƏ), 16.4 faizlə Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkiatı (ĠSƏT), 11.1 faizlə Ġqtisadi 

ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı (ĠƏT), 7.6 faizlə MDB, 6.0 faizlə Demokratiya və Ġqtisadi ĠnkiĢaf Uğrunda 

TəĢkilat (GUAM), 4.6 faizlə ASEAN, 1.3 faizlə  Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası (AATA), 0.4 

faizlə OPEK tutur. Bu da onu göstərir ki, iqtisadi inteqrasiya bilikləri və təĢkilatlardan ĠƏĠT, AĠ və 

QDĠƏT ölkələrinə ixracın həcmi daha yüksəkdir və iqtisadi əlaqələr daha sıxdır 

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyində bir məhsuldan asılılıq problem kimi qarĢıda durur. Ona görə 

də Azərbaycan neft qazdan bir vasitə kimi istifadə etməklə iqtisadiyyatını diversifikasiya etmək yolu 

ilə gedir. Azərbaycanın 2016-cı ildə ixracının əmtəə strukturunun vəziyyəti və 2030-cu il ixracının 

əmtəə strukturunun proqnozu 3-cü cədvəldə verilmiĢdir. 

 

Cədvəl 3 

Beynəlxalq ticarət standartları təsnifatı sismeti üzrə Azərbaycanın əmtəə ixracı 

strukturunun proqnozu 

 

Ġxracatda payı faizlə 

Sıra 

№ 
Məhsullar 

2016 (fakt)* milyon 

ABġ dolları 

2016 

(fakt) 

2030** 

(proqnoz) 

1 Mineral yanacaqlar 7955.8 87.0 80.7 

2 Ərzaq məhsulları və canlı heyvanlar 478.2 5.2 6.0 

3 Sənaye malları 273.7 3.0 4.5 

4 Kimya məhsulları 153.2 1.7 3.5 

5 Nəqliyyat avadanlıqları və maĢınlar 103.3 1.1 1.5 

6 Qeyri-ərzaq xammalı (yanacaqsız) 45.2 0.5 0.7 

7 Ġçkilər və tütün 27.6 0.3 1.0 

8 Heyvan və bitki mənĢəli yağlar 191.2 0.2 0.5 

9 Müxtəlif sənaye məhsuları 15.2 0.2 0.6 

10 Digər mallar 76.8 0.8 1.0 

 Cəmi: 9143.3 100 100 

 

2-ci cədvəldən göründüyü kimi, beynəlxalq ticarət standartları təsnifatı üzrə Azrəbaycanın 

əmtəə ixracı strukturunda mineral yanacaq – xam neft, neft məhsulları və təbii qaz mütləq üstünlüyə 

malikdir, ixracatın 87.0 faizini təĢkil edir. Sonrakı yerlərdəki məhsullar 0.2-5.2 faiz arasındadır. 

Hesablamalar göstərir ki, neft və təbii qaz hələ uzun  illər ixracatda böyük paya malik olacaqlar. 



641 
 

Lakin strateji yol xəritələrindən göründüyü kimi, digər sahələrdə, xüsusilə kimya, maĢınqayırma, 

aqrar, emal məhsullarının , xidmət sferasının daha sürətdə inkiĢaf etdirilməsi hesabına mineral 

yanacağın ixracatda xüsusi çəkisi aĢağı düĢəcəkdir. 

Bütün inkiĢaf etmiĢ ölkələr özünün ixrac istiqamətlərini dəqiq hesablamaqla daha böyük gəlirlər 

əldə edirlər. Bunun üçün ölkələrin dünyada geosiyasi və geoiqtisadi mövqeyi, coğrafi yerləĢməsi, 

təbii resursları, elmi-texniki vəziyyəti və s. amilləri xüsusi rol oynayır. Coğrafi yerləĢmə 

Azərbaycanın mütləq üstünlüyüdür. Resurslardan istifadə, siyasi sabitlik, transregional layihələrin 

icrası və s. bu kimi amillərin təsiri altında 2017-ci ildə Azərbaycanın ixrac istiqamətlərinin mövcud 

vəziyyəti və 2030- cu il təklif edilən ixrac istiqamətləri proqnozu 4-cü cədvəldə verilib. Cədvəldən 

görünür ki, 2017-ci ildə Azərbaycanın ixracının 71.9 faizi 10 ölkənin, 1/3-nə yaxını 31.9 faizi təkcə 

1 ölkənin (Ġtaliyanın) payına düĢür. Geoiqtisadi, tarixi və milli cəhətdən Azərbaycana çox yaxın və 

məqsədəuyğun Türkiyə və böyük tələb bazarlı Rusiya Federasiyası potensial baxımdan azlıq təĢkil 

edir. QarĢıdakı on illikdə 4-cü cədvəlin 2030-cu il üzrə proqnozunda göstərilən ixrac ölkələri əsas 

istiqamət kimi götürülməlidir. 

Yeni dünya düzəni Ģəraitində iqtisadi inkiĢafa təsir edən geoiqtisadi mövqe, təbii resursların 

miqdarı, əzarilərin yenidən bölüĢdürülməsi cəhdləri, milli və dini ayrı-seçkilik, mənafelərin 

toqquĢması və s. kimi ciddi amillər bütün ölkələrin o cümlədən Azərbacanın əmtəə ixracının 

strukturunu, onun diversifikasiyasını və istiqamətlərini əvvəldən görməyi və müəyyən etməyi tələb 

edir və Azərbaycanda həyata keçirilən neft-qaz layihələri ilə Azərbaycan Avrasiyanın enerji 

xəritəsini dəyiĢir. Açıq dənizə çıxıĢı olmayan 42 ölkədən biri olan Azərbaycan artıq ―ġimal-Cənub‖ 

nəqliyyat dəhlizi ilə dünyanın mühüm nəqliyyat-logistika mərkəzlərindən birinə, Avrasiyanın yeni 

geoiqtisadi və sənaye mərkəzinə çevrilməkdədir. 

 

Cədvəl 4 

2017-2030-cu illərdə Azərbaycanın ölkələr üzrə ixrac istiqamətləri 

Azərbaycanın ixrac istiqamətində birinci ölkələr 

 

2017-ci il faktiki                                               2030-cu il (proqnoz) 

Sıra 

№ 
Ölkələr 

Ġxracatda 

payı 

Sıra 

№ 
Ölkələr 

Ġxracatda 

payı 

1 Ġtaliya 31.9 1 Ġtaliya 32.0 

2 Türkiyə 9.9 2 Türkiyə 12.0 

3 Ġsrail 4.6 3 Ġsrail 5.0 

4 Rusiya Federasiyası 4.3 4 Rusiya Federasiyası 4.5 

5 Çexiya Respublikası 4.0 5 Çexiya Respublikası 3.5 

6 Kanada 3.9 6 Kanada 3.5 

7 Gürcüstan 3.4 7 Gürcüstan 3.4 

8 Ġndoneziya 3.4 8 Ġndoneziya 3.4 

9 Almaniya 3.3 9 Almaniya 3.0 

10 Portuqaliya və s. 3.2 10 Portuqaliya və s. 3.0 

 

Nəticə 

2030-cu ilədək, Azərbaycandan məhsul ixracının artırılmasının əmtəə strukturu üzrə əsas 

hədəfləri aĢağıdakılar hesab olunur: 

Xam neft hasilatının qismən artırılması və ya sabit saxlanılması, ixracatın azaldılması: 

Xam neftdən hazır neft məhsullarına keçid üçün yüksk texnologiyalı neft məhsulları və ətriyyat-

kosmetika məhsulları istehsal edən iri sənaye müəssisələrinin, əlavə dəyər zənciri halqalarının 
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yaradılması: 

Təbii qaz hasilatının və ixracatının artırılması: 

Kimya məhsulları istehsalının və ixracatını artırılması6 

Meyvə-tərəvəz, xüsusilə pomidor istehsalının və ixracatının sürətlə artırılması: 

Pambıq, tütün, çay, bal, fındıq, zəfəran və düyü istehsalının və ixracının sürətlə artırılması: 

ġərab və mineral su istehsalının və ixracının sürətlə artırılması: 

Azərbaycanda xalça istehsalınınsürətlə geniĢləndirilməsi və ixracının artırılması: 

Balıqçılığın sürətlə artırılması yolu ilə balıq və balıq məhsulları ixracının artırılması: 

Aqrar emal məhsullarının istehsalının və ixracının artırılması: 

Gəncə avtomobil zavodunda istehsalın artırılması yolu ilə yraktor ixracının artırılması: 

Naxçıvan, Naftalan və Gəncə avtomobil zavodlarında istehsalın və ixracın atrtırılması və s. 

2030-cu ilədək  Azərbaycandan məhsul ixracatının qitələr və ölkələr üzrə əsas istiqamətləri 

aĢağıdakılar hesab edilir: 

Qitələr üzrə Avropa və Asiya, iqtisadi inteqsariya birlikləri üzrə Avropa Ġttifaqı, MDB və 

ASEAN ölkələrinə ixracın atırılması milli iqtisadi inkiĢafa təkan verə bilər: 

Ġtaliya, Türkiyə, Rusiya və Almaniyaya ixracatın artırılması sahələri, yeni ixrac ölkələri – 

Hindistan, Çin, Xorvatiya və s. ölkələrə ixracın artırılması xərcləri üzrə layihələrin hazırlanması: 

Türkiyəyə neft-kimya, Rusiyaya meyvə-tərəvəz, Almaniyaya neft-kimya, emal məhsulları Yaxın 

ġərq ölkələrinə mineral su, bitkiçilik, meyvə-tərəvəz və emal məhsullarının ixracının 

geniĢləndirilməsi, Cənubi-ġərqi Asiya ölkələrinə təbii qaz, kimya məhsuları, ərzaq və s. məhsullar 

ixracının artırılması: 

Azərbaycan üzərindən keçən ―ġərq-Qərb‖ və ―ġimal-Cənub‖ nəqliyyat dəhlizlərinin gücündən 

səmərli istifadə edilməsi üçün nəqliyyat-ekspedisiya və logistik xidmətlərin ixracının sürətlə 

geniĢləndirilməsi: 

2017-ci ildə Azərbaycan ixracatının 71.9 faizinin 10 ölkənin payına düçməsi geosiyasi 

baxımdan məqbul hesab edilmir, gələcəkdə ixrac ölkələrinin sayının və ixracdakı payının artırılması 

zəruri heab edilir. 
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AZƏRBAYCANIN XARĠCĠ ĠQTĠSADĠ ƏLAQƏLƏRĠNĠN ZƏRURĠLĠYĠ  

VƏ ONU ġƏRTLƏNDĠRƏN AMĠLLƏR 

Bu məqalədə Azərbaycanın müstəqillik əldə etdikdən sonra qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyasının 

istiqamətləri və onun xarici iqtisadi əlaqələrinin zəruriliyi əks etdirilib.Respublikamızın müxtəlif 

layihələr çərçivəsində əməkdaşlıqları qeyd olunub,xarici siyasət strategiyasının imkanları 

vurğulanıb və eyni zamanda,xarici ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin inkişaf  perspektivləri araşdırılıb. 

Açar sözlər:milli iqtisadiyyat, iqtisadi inteqarsiya, qloballaşma, xarici iqtisadi əlaqələr, xarici 

iqtisadi siyasət, beynəlxalq əməkdaşlıq 
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НЕОБХОДИМОСТЪ АЗЕРБАЙДЖАНА В ЗАРУБЕЖНЫХ ЭКОНОМИЦЕСКИХ  

СВЯЗАХ И ФАКТОРЫ ОБУСЛАВЛИВАЮШИЕ ЕЁ 

         В этой статъе рассмотрены направления интеграции в глобалъную экономику и еѐ 

необходимость в зарубежных экономических отнашениях после приобретения Азербай-

джана своей независимости. Отделъно отмечены возможности иностранной политической 

стратегии и одновременно раскрыты перспективы развития экономических отнашений с 

зарубежными странами в рамках различных Республиканских проектов. 

Ключевые слова: националъная экономика, гентеграция, глобализащия, зарубежные 

экономические отнашения, зарубежная экономическая политика, международные 

отнашения. 
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NECESSARY AND ESSENTĠALl CONDĠTĠON FOR FOREĠGN ECONOMĠC 

RELATĠONS OF AZERBAĠJAN 

This article outlines the integration trends in the world economy and the necessity of its foreign 

economic relations after Azerbaijan gained its independence. The opportunities of the foreign policy 

strategy were emphasized and at the same time, the prospects for the development of economic 

relations with foreign countries were investigated. 

Keywords: national economy, economic integration, globalization, foreign economic relations, 

foreign economic policy, international cooperation. 

 

1991-ci ildə müstəqillik bərpa edilməsi yeni bir mərhələnin baĢlağıcı oldu.Yeni mərhələ milli 

iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması, dünya iqtisadi sistemlərinə səmərəli inteqrasiya və 

ölkədə uzunmüddətli dinamik sosial-iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsini təĢkil edirdi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev iqtisadi siyasət fərmanlarında bu 

məqsədə nail olmaq üçün vacib olan vəzifələri müəyyən etmiĢdir. Bunlar xüsusilə Azərbaycanın 

iqtisadi potensialının gücləndirilməsi və səmərəli istifadəsi, o cümlədən qeyri-neft sektorunun 

inkiĢafı (Azərbaycanda neftdən müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaĢması), Azərbaycanın hər bir 

regionunun potensialından tam və səmərəli istifadə olunması,çoxsaylı iĢ yerlərinin açılması üçün 

əlveriĢli Ģəraitin yaradılması, özəl biznesin inkiĢafı, əhatə dairəsinin, keyfiyyətinin və hədəf 

qruplarının artırılması, yoxsulluğun azaldılması və s. daxildir. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)


644 
 

Ġnteqrasiya prosesində Azərbaycan kimi keçid ölkələri beynəlxalq təĢkilatlarla yaxından 

əməkdaĢlıq etməli və bununla da bazar iqtisadiyyatının inkiĢafı ilə əlaqədar yardım almalıdırlar. 

Azərbaycan demokratik inkiĢafı və iqtisadiyyatın daha balanslı, diversifikasiyalı və rəqabətli 

olmasını təmin etmək üçün bir sıra bazar əsaslı islahatlara baĢlamıĢ və bununla da regional və daha 

geniĢ beynəlxalq iqtisadiyyata inteqrasiyasını artırmıĢdır.TACIS proqramı vasitəsilə müvafiq texniki 

yardım və təcrübə təmin etməklə Azərbaycanda iqtisadi islahatları dəstəkləyir. Azərbaycan üçün 

TACIS proqramı çərçivəsində əməkdaĢlığın üç əsas istiqaməti - infrastruktur, özəl sektor və insan 

resurslarının inkiĢafı prioritetindən ibarətdir. 

Azərbaycan çətin və mürəkkəb daxili və xarici vəziyyətlərin mövcudluğuna baxmayaraq, bazar 

yönümlü islahatların aparılması yolunda əhəmiyyətli irəliləyiĢ göstərmiĢdir.Yüksək səviyyəli xarici 

birbaĢa investisiyaların cəlb edilməsinə xidmət edən karbohidrogen ehtiyatlarının istismarı ilə bağlı 

böyük uğurlar əldə edilmiĢdir.Eyni zamanda,beynəlxalq maliyyə institutlarının iĢtirakı və ciddi 

maliyyə tədbirlərinin həyata keçirilməsi yolu ilə makroiqtisadi sabitliyə nail olunmuĢdur. 

Neft ilə zəngin olan Azərbaycan təbii ehtiyatları ilə dünya miqyasında tanınır.Ən böyük enerji 

Ģirkətlərlə istehsal və mübadilə müqavilələrinin imzalanması,eyni zamanda ölkənin Avropa və ABġ-

a ixrac prosesinin həyata keçirilməsinə baĢlanılması yeni bir mərhələyə keçidin əsasını qoydu. Neft 

və qaz yataqlarının kəĢf edilməsi və istismarı qeyri-neft sektorunun yaranmasına və dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiyaya səbəb olmuĢdur.Bununla yanaĢı,2004-cü ildən 2010-cu ilədək 

Azərbaycanın qeyri-neft ixracının həcmi 510 milyon ABġ dollarından 1,37 milyard ABġ dollarına 

qədər artmıĢdır. 

1992-ci ildə Azərbaycan ATƏT üzvlüyünə qəbul oldu, bu təĢkilatın üzvlərinin əsas məqsədi 

sülh, demokratiya və vətəndaĢ hüquqlarını təmin etmək və qarĢılıqlı əməkdaĢlığı inkiĢaf 

etdirməkdən ibarətdir. Beləliklə, Azərbaycan və digər üzv dövlətlər beynəlxalq bazarlarda daha çox 

birləĢməyə nail olmaq üçün fürsət qazandılar. Bundan əlavə, ATƏT-in Minsk Qrupu Dağlıq 

Qarabağın və yeddi ətraf ərazinin erməni iĢğalı ilə bağlı yaranmıĢ münaqiĢəni həll etmək üçün 

yaradılmıĢdır. 

Dünya iqtisadiyyatında daha da güclənərək  arealı geniĢlənən qloballaĢma prosesi xarici iqtisadi 

əlaqələr sistemini də əhatə etmiĢdir.Bu nəhəng və obyektiv prosesin tələblərini xarici iqtisadi 

əlaqələrdə,onun aparıcı sahəsi olan əmtəə dövriyyəsində nəzərə almaq,idxal-ixrac əməliyyatlarını 

köklü olaraq səmərəli qurmağa kömək edir. 

Xarici iqtisadi əlaqələrin mühüm istiqamətlərindən birini də investisiya qoyuluĢu təĢkil 

edir.Respublikamız Avropadan Orta Asiyaya qapı,Transqafqaz dəhlizinin,Böyük Ġpək Yolunun 

keçdiyi strateji bölgədir.Bununla əlaqədar Cənubi Qafqaz ABġ-ın milli maraq zonasına daxil 

olmuĢdur.Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasətinin nəticəsində ölkəmiz regionda lider dövlətlərdən 

birinə çevrilmiĢdir.Bunun nəticəsində,Azərbaycana investisiya qoyuluĢu üçün böyük imkanlar 

yaranmağa baĢlandı. 

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin təhlili bizə aĢağıdakı Ģərtləri demeyə imkan verir: 

1. Xarici iqtisadi əlaqələrin idxal-ixrac quruluĢunu təkmilləĢdirmək; 

2. Ġxracda yüksək texnoloji sənaye məhsulu istehsalını geniĢləndirmək; 

3. Kənd təsərrüfatında il ərzində eyni torpaq sahəsindən 2 məhsul almaq üçün digər sahələrdə 

də mövcud imkanlardan istifadə etmək; 

4. Bir sıra sənaye kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını respublikada bərpa etmək; 

5. Əsas kapitala yönəldilmiĢ vəsaitlərin artımının bir hissəsinin qeyri-neft sektoruna 

yönəldilməsini təĢkil etmək. [1,s.43] 

ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsinə arxalanaraq demək olar ki,qloballaĢma Ģəraitində beynəlxalq 

iqtisadi əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi 3 əsas istiqamət üzrə həyata keçirilir.Onlara aĢağıdakılar aiddir: 

 Xaricdən gətirilən keyfiyyətli məhsullarla rəqabətə davam gətirmək üçün ölkə 
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iqtisadiyyatında rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalının dövlət tərəfindən dəstəklənməsi; 

 Ölkə üzrə milli sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsi və onların məhsullarının dünya bazarlarına 

çıxarılmasının təmin etdirilməsi; 

 Rəqabətə davamlı məhsulların istehsal olunub dünya bazarlarına çıxıĢı üçün  bir sıra 

təĢkilati-hüquqi və maliyyə dəstəklərinin formalaĢdırılması. 

Dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, ölkələrin inkiĢaf yоllarının seçilməsi sоn dərəcə mühüm 

məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə, milli iqtisadiyyatın xarici amillərlə sıx əlaqəliliyi və qarĢılıqlı 

asılılığı baxımından 3 inkiĢaf mоdelini fərqləndirmək оlar: 

1) Ġqtisadiyyatın ixrac yönümünün yüksəldilməsini nəzərdə tutan inkiĢaf mоdeli; 2) idxalı əvəz 

edəcək istehsal sahələrinin inkiĢaf mоdeli; 3) Ġqtisadi inteqrasiya mоdeli. 

Bu mоdellərdən hər hansı birinin seçilməsi öz mahiyyəti etibarı ilə xarici ticarət kоnsepsiyasının 

fоrmalaĢdırılması deməkdir. Buna görə də Azərbaycanın mövcud pоtensialı baxımından bunların 

hansının daha mütərəqqi və məsədəuyğun оlduğunu araĢdırmaq zəruridir. Beləliklə, ixrac yönümlü 

inkiĢaf müasir beynəlxalq Ġqtisadi münasibətlər sistemində mühüm yer tutan mоdellərdən biridir və 

milli Ġqtisadiyyatın göstərilən istiqamətdə inkiĢafını tələb edir. 

Ölkənin xarici ticarət kоnsepsiyasının ağırlıq mərkəzi kimi idxalı əvəz edəcək istehsal 

sahələrinin təĢkili mоdelinin də bir sıra nöqsanları var. Əlbəttə, iqtisadi təhlükəsizlik baxımından bir 

sıra mal və mal qrupları üzrə idxal asılılığına sоn qоyulması mühüm prоblemlərdən biridir. Lakin 

bütün məhsul və xidmətlər üzrə idxalı əvəz edəcək istehsal sahələrini inkiĢaf etdirmək həm mövcud 

pоtensial, həm də sоsial-iqtisadi səmərəlilik baxımından qeyri-mümkündür.Ġdxalı əvəz edəcək 

istehsal sahələrinin təĢkili iri həcmli investisiya qоyuluĢları tələb edir, digər tərəfdən, ölkənin 

müxtəlif istehsal amilləri ilə təchizi dərəcələri arasındakı fərq öz-özlüyündə xarici ticarətin 

strukturunu müəyyənləĢdirmək imkanı verir ki, bunun da heç bir əsas оlmadan dəyiĢdirilməsi xarici 

ticarət sferasında böyük itkilərlə nəticələnə bilər. 

Ölkənin xarici ticarət kоnsepsiyasının əsas istinad bazası regiоnal iqtisadi inteqrasiya çərçivəsi 

daxilində yaradılan azad ticarət blоkları оla bilər. Avrоpa Azad Ticarət Assоsiasiyası tipli ticarət 

zоnalarının təĢkili həm keçid dövrü ərzində, həm də perspektivdə daxili və xarici Ġqtisadi fəaliyyətin 

оptimal uyğunluğuna əsaslanan xarici ticarət kоnsepsiyasını fоrmalaĢdırmağa və tətbiq etməyə 

imkan verərdi. 

Aydındır ki, Azərbaycan keçid dövrünün spesifik xüsusiyyətləri baxımından regiоnal iqtisadi 

inteqrasiyaya funksiоnal qоĢulması qeyri-mümkündür. Məhz buna görə də, azad ticarət blоklarına 

daxil оlmaq birbaĢa müasir gerçəklikdən dоğan nəticədir. Hal-hazırda Azərbaycan Avrasiya 

məkanında yeganə ölkədir ki, eyni zamanda 5 regiоnal qruplaĢmada iĢtirak edir. 

Azərbaycanın xarici ticarət kоnsepsiyası bütövlükdə ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik sisteminə, ilk 

növbədə milli rəqabət üstünlüklərinin fоrmalaĢdırılması və inkiĢafına əsaslanmalıdır. [2,s.42] 

Azərbaycan ticarət və iqtisadi fəaliyyətlərin liberallaĢdırılması, özəlləĢdirmə, kənd təsərrüfatı və 

xidmət sektorlarında radikal islahatlar, eləcə də bank və maliyyə sahələrində iqtisadi bərpa iĢlərinə 

baĢlayıb.Bir çox postsovet ölkələri kimi, Azərbaycan dövlət müəssisələrinin, fabriklərin və digər 

istehsal və xidmət obyektlərinin özəlləĢdirilməsinə baĢlamıĢdır. Ən mühüm təĢəbbüslər arasında 

elektrik kabelləri, ağır avadanlıqlar, plastik borular, günəĢ enerjisi, mis əriməsi və digər sistemlər 

üzrə ixtisaslaĢan Sumqayıt Texnologiya Parkına (STP) investisiya qoyulması daxildir.STP-yə 

sərmayə yerli bazarda yüksək keyfiyyətli məhsullar təqdim edəcək və Azərbaycanın beynəlxalq 

bazarlarda təmsil olunmasını təmin edəcəkdir. 

Özəl sektor indi yeni iqtisadi strukturların gələcəyini müəyyənləĢdirməkdə əsas rol oynayır. 

Ġqtisadiyyatın digər sahələri, kənd təsərrüfatı kimi, Azərbaycanın digər bölgələrində inkiĢaf 

mərhələsindədir.Artıq bu təĢəbbüslərdən bəziləri məhsullarını regional bazarda təmin etməklə 

nəticələrə gətirib çıxardı. 
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Azərbaycanın xarici siyasətinin konkret əsasları milli müstəqillik və ərazi bütövlüyünün 

qorunub saxlanması və möhkəmləndirilməsinə,müxtəlif dünya ölkələri ilə qarĢılıqlı münasibətlərin 

inkiĢafına yönəldilmiĢdir.Ġlk tendensiyalar arasında MDB ölkələri, sərhəd dövlətləri, ənənəvi 

Avropa ticarət tərəfdaĢları, eləcə də aparıcı dünya dövlətləri, Təhlükəsizlik ġurasının üzvləri, Ġslam 

və Türk dünyası ölkələri daxil olmaqla, Avrasiya qonĢuları ilə münasibətlər mövcuddur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, 

Belçika, Rusiya, Türkiyə, Çin, Pakistan, Ġran, Misir və Səudiyyə Ərəbistana səfərləri Azərbaycanın 

xarici siyasətini həyata keçirmək məqsədi daĢıyırdı. Heydər Əliyev NATO-nun qərargahı olan 

Brüsseldə "Sülh naminə tərəfdaĢlıq" müqaviləsini imzalayarkən Azərbaycan diplomatiyasının 

konsepsiyasını aĢağıdakı Ģəkildə izah etdi: "Müqaviləni imzalamaq qərarını alaraq, bu regionda 

sadəcə sülh və sabitlik qazanmaq deyil, həm də xalqımızı qərb demokratiyasının dəyərləri ilə 

əlaqələndirmək, dünyanın bütün ölkələri ilə aktiv əməkdaĢlıq üçün yeni Ģərait yaratmağı nəzərdə 

tuturuq". 

Respublika bir sıra beynəlxalq müqavilələr imzalamıĢ,UĢaq hüquqları haqqında Konvensiya, 

Qadınlara qarĢı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqqında Konvensiya kimi mühüm 

konvensiyalara qoĢulmuĢdur. 

Azərbaycan xarici siyasəti onun coğrafiyası nəticəsində ortaya çıxan problemlər və imkanlar ilə 

güclü Ģəkildə təsirlənmiĢ və formalaĢmıĢdır. Müstəqil xarici siyasət həmiĢə milli təhlükəsizliyin əsas 

amili hesab olunan Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin əsas prinsipidir. Azərbaycan 

balanslaĢdırılmıĢ xarici siyasət aparır, xarici təsirlərin qarĢısını alır və bütün regional və beynəlxalq 

iĢtirakçılar ilə əməkdaĢlıq imkanlarını saxlayır. Bu strategiya milli marağın artırılmasına 

yönəlmiĢdir. Azərbaycanın xarici siyasəti də çox güclü regional mərkəzə malikdir: ölkə geosiyasi 

zərurət hesab edilən qonĢu ölkələrlə (üçtərəfli tərəfdaĢlıq əlaqələri) əlaqələrə böyük əhəmiyyət verir. 

Yuxarıda göstərilən əsas xüsusiyyətləri və prinsipləri ilə yanaĢı, ərazi bütövlüyünün bərpası 

Azərbaycanın xarici siyasətində əsas prioritetlərdən biridir. 

Heydər Əliyev Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasının intellektual memarıdır və onun 

inkiĢaf etdirdiyi çərçivə Azərbaycanın yeni geosiyasi düĢüncələrinin birləĢməsində konstruktiv rol 

oynamıĢdır.Prezident Ġlham Əliyev isə qonĢu ölkələrlə yaxĢı münasibətlərin qorunmasına üstünlük 

verərək, bu ölkənin geosiyasi zəifliklərini dərk etməyə üstünlük vermiĢ ve qeyd etmiĢdir:"QonĢu 

dövlətlərlə əlaqələr bizim üçün bir prioritetdir. QonĢularımızın təhlükəsizliyi bizim 

təhlükəsizliyimizdir‖[3].
 

Azərbaycanın özünü strateji tranzit ölkəyə çevirməsi,Ģərq-qərb və Ģimal-cənub arasındakı körpü 

olması iqtisadi artımın sürətində böyük rol oynamıĢdır. Buna görə, Azərbaycan üç regional və qlobal 

enerji və nəqliyyat layihələrinin mərkəzindədir: Avropa Ġttifaqının TRACECA, Çinin Böyük Ġpək 

Yolu layihəsi və Rusiya, Azərbaycan və Ġran arasında ġimal-Cənub dəhlizi. ġimal-Cənub dəhlizi 

Cənub-ġərqi Asiya və Qara dəniz bölgələrini birləĢdirən ən qısa alternativ marĢrutdur. Azərbaycan 

2013-cü ildə Çinin "Bir kəmər və bir yol" (OBOR) təĢəbbüsünü dəstəkləmək üçün ambisiyaları elan 

edəndə müsbət reaksiya ilə qarĢılandı.2015-ci ilin dekabrında Prezident Ġlham Əliyev Çinə səfər 

etmiĢ və Ġpək Yolu Ġqtisadi Belt üzrə anlaĢma memorandumu imzalamıĢdır [4]. 

Azərbaycanın Türkiyə ilə münasibətlərində bərabər balanslı siyasət təqib edilir. Türkiyə 

Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət idi. Bu Ģəxsiyyət və mədəniyyət deyil, həm də bu iki 

dövləti bağlayan milli maraqlarıdır.Hər iki tərəf ikitərəfli əlaqələri strateji olaraq müəyyən edir.BTC, 

BTƏ və TANAP kimi enerji boru kəmərləri artıq qurulub və hər iki ölkə ġərq-Qərb nəqliyyat 

dəhlizinin əsas komponenti olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu uğurla baĢa vurmağa həsr olunur. 

Türkiyə Azərbaycana Silahlı Qüvvələrinin gücləndirilməsi baxımından dəyərli dəstək vermiĢdir. 

1992-ci ildən etibarən Azərbaycan və Türkiyə 100-dən çox hərbi protokol imzaladılar.Türkiyə də 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsində Azərbaycanın mövqeyini qətiyyətlə dəstəkləyir və bu səbəbdən 
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Ermənistanla sərhədlərini bağlamıĢdır.Bu səbəbdən,Azərbaycan çoxsaylı yerli və beynəlxalq 

hadisələr səbəbindən, o cümlədən 2016-cı ilin iyulunda baĢ verən zərbədən sonra Ankaraya dəstək 

vermiĢdir. 

Bundan əlavə, Azərbaycan bir çox regional layihələr çərçivəsində AĠ ilə əməkdaĢlıq edir. 

Xüsusilə TRACECA nəqliyyat layihəsi və INOGATE enerji təĢəbbüsü ikitərəfli əlaqələrdə mühüm 

rol oynadı.2017-ci ilin fevralında Prezident Ġlham Əliyevin Brüsselə səfəri zamanı Azərbaycan AĠ 

ilə yeni strateji tərəfdaĢlıq müqaviləsi üzrə danıĢıqlara baĢlamıĢdır.Həmçinin viza rejimini 

sadələĢdirmək üçün bir razılaĢmanı müvəffəqiyyətlə həyata keçirdikdən sonra, Azərbaycan Avropa 

ilə vizasız rejim üçün bir hərəkət planı istədi. Hər iki tərəf də bu mövzuda danıĢıqlar baĢlatdı. 

Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə münasibətləri regionda yeganə qurulan üçtərəfli 

formatdır.Türkiyə və Azərbaycanın artan imkanları və qabiliyyətlərinə uyğun olaraq, birgə 

təcrübələrlə dəstəklənən üçtərəfli strateji ittifaqın inkiĢafı regional layihələrin həyata keçirilməsini 

və ümumi gələcəyin gözləntilərini stimullaĢdırır. [5,s.27-44.] 

Göründüyü kimi Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiya yolunu seçmiĢdir.Keçən dövr ərzində Azərbaycan əksər beynəlxalq və regional iqtisadi 

təĢkilatlarla sıx əməkdaĢlıq etmiĢ və Dünya Ticarət TəĢkilatına üzvlük prosesinə start 

vermiĢdir.Ümumilikdə, qeyd etmək olar ki, Azərbaycan xarici iqtisadi siyasətində həm beynəlxalq 

təĢkilatlar, həm də ayrı-ayrı ölkələr baxımından ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin inkiĢafına daha çox 

önəm verdiyi halda, çoxtərəfli iqtisadi əlaqələrə kifayət qədər ehtiyatla yanaĢır. 

Azərbaycan hazırda həm müxtəlif iqtisadi təĢkilatlar,maliyyə institutları,ÜTT,Avropa 

Ġttifaqı,həm də dövlətlərarası iqtisadi əməkdaĢlıq çərçivəsində xarici iqtisadi əlaqələrini inkiĢaf 

etdirir. 

Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin inkiĢaf etdirilməsində ÜTT ilə əməkdaĢlığı böyük 

əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Respublikasının ÜTT-yə üzv olma niyyətini əks etdirən müraciət 

23 iyun 1997-ci il tarixində ÜTT Katibliyinə təqdim edilmiĢdir. Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olma 

prosesinin sürətləndirilməsində ən vacib məsələlərdən biri olan çoxtərəfli danıĢıqlar davam etdirilir. 

Azərbaycan Respublikası ÜTT-yə üzv olma prosesində 21 dövlət ilə (ABġ, Avropa Ġttifaqı, Kanada, 

Yaponiya, Norveç, Rusiya Federasiyası, Braziliya, Cənubi Koreya, Ekvador, Çinin Tayvan əyaləti, 

ġri-Lanka, Hindistan, Ġsveçrə, Honduras, Ġndoneziya, Malayziya, Dominikan Respublikası, 

Səudiyyə Ərəbistanı, Çin, Paraqvay, Vyetnam) ikitərəfli danıĢıqlar aparır. DanıĢıqlar zamanı 

Azərbaycanın mal və xidmətlər bazarına çıxıĢa dair məsələlər müzakirə olunur, xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edən sahələrin qorunması ilə bağlı zəruri tədbirlər görülür. Sonuncu dəfə ikitərəfli danıĢıqlar 

24-28 iyul 2017-ci il tarixlərində Avropa Ġttifaqı, ABġ, Ġsveçrə, Yaponiya, Hindistan, Rusiya 

Federasiyası və Tayland ilə mallar və xidmətlər üzrə keçirilmiĢdir. DanıĢıqlar zamanı Azərbaycanın 

üzv ölkələrə təqdim etdiyi son təkliflər müzakirə edilmiĢdir. 

DanıĢıqlardan sonra ABġ, AĠ, Ġsveçrə, Tailand, Ekvador, Rusiya Federasiyası tərəfindən mallar 

və xidmətlər üzrə müraciətlər daxil olmuĢ və hazırda aidiyyəti qurumlarla birgə baxılmaqdadır. 

Müasir qloballaĢmanın ən aydın göstəriciləri olan transmilli korporasiyalar, böyük sənayeləĢmiĢ 

ölkələr və beynəlxalq təĢkilatlar kimi böyük oyunçular qlobal iqtisadi inkiĢafda getdikcə müəyyən 

rol oynamağa baĢlamıĢdır.Azərbaycan kimi kiçik iqtisadiyyatlar xarici inkiĢaflar üçün olduqca 

həssasdır və belə dəyiĢikliklərə tez reaksiya vermək və uyğunlaĢma qabiliyyətini inkiĢaf 

etdirməlidir. Bu, onların rəqabət qabiliyyətini müəyyənləĢdirməyə xidmət edəcəkdir və bu çərçivədə 

idarəetmənin rolu və qarĢılıqlı sərhəd ölkələri ilə əlaqələrin idarə olunması getdikcə daha vacib hal 

almağa baĢlayır. Ancaq Azərbaycan artıq digər ölkələrlə iqtisadi inteqrasiya arzusunu nümayiĢ 

etdirmiĢdir və bu məqsədə nail olmaq üçün effektiv strategiyaları həyata keçirmiĢdir.Makroiqtisadi 

sabitliyin qorunması, iqtisadiyyatın diversifikasiyasının davam etdirilməsi, biznes və investisiya 

mühitinin daha da yaxĢılaĢdırılması, dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyanın sürətləndirilməsi, xarici 
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iqtisadi əlaqələrin və beynəlxalq təĢkilatlarla əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi, xarici ölkələrlə 

ikitərəfli əlaqələrin inkiĢafı müstəqil Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsinə xidmət edəcək, 

ölkəmizin dünyada nüfuzunu daha da artıracaqdır. 
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AZƏRBAYCAN TURĠZMĠN ĠNKĠġAF ETDĠRĠLMƏSĠ ISTIQAMƏTLƏRĠ 

Azərbaycan turizmin real vəziyyəti və burada olan problemli hallar, eyni zamanda dünya 

ölkələrinin turizm inkişafı və Azərbaycanda olan turizm potensialı təhlil edilmişdir. 

Azərbaycanda turizm inkişaf istiqamətləri araşdırılmış və bir neçə təklif verilmişdir. 

 

Шахин ГУЛИЕВ 

Магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Проанализировано реальное состояние туризма в Азербайджане и существующие здесь 

проблемы, а также развитие туризма в странах мира и туристический потенциал в 

Азербайджане. 

В Азербайджане были изучены тенденции развития туризма, и было сделано несколько 

предложений. 

 

Shahin GULIYEV 

Master, Baku State University 

 

AZERBAIJAN'S TOURISM DEVELOPMENT TRENDS 

The real state of tourism in Azerbaijan and the problems that exist here, as well as the tourism 

development of the world countries and tourism potential in Azerbaijan have been analyzed. 

Tourism development trends have been studied in Azerbaijan and several proposals have been 

made. 

 

Turizmin iqtisadiyyatın gəlir gətirən sahələrindən biridir. Beləki, bu günki gündə bir çox ölkələrin 

əsas gəlir mənbəyi olan turizm yüksək inkiĢaf mərhələsinə çatmıĢ və davamlı olaraq inkiĢaf 

etməkdədir. Turizm əsasən xidmət sektoru olduğu üçün burada istehsal edilən məhsulla istehlakçılar 

birbaĢa olaraq əlaqədə olur və təklif edilən məhsulun istehsal və istehlakı eyni zamanda baĢ verir. 

Turizmin günümüzdəki önəmini daha aydın baĢa düĢmək və daha aydın anlamaq üçün dünya üzrə və 

ölkələr üzrə turizm rəqəmlərinə diqqət yetirmək vacibdir. 

Azərbaycan bir çox ölkələr kimi zəngin turizm ehtiyatlarına malikdir. Zəngin təbii resurslar, 

təkrarolunmaz mədəniyyət ocaqları, neçə neçə milli sərvətlərə və dəyərlərə malik bir ölkə kimi turizm 

potensialı danılmazdır. Bütün bunların turizmə cəlb edilməsi üçün isə inkiĢaf istiqamətləri seçilməli və 

tətbiq edilməlidir. Azərbaycan ölkə olaraq neftlə zəngindir, lakin tükənən resurslardan əldə edilən 

gəlirlər resurslar tükəndikcə tükənir və nəticədə digər sahələrdən gəlir əldə etmək ehtiyacı yaranır. 

Turizm sahəsi qeyri-neft sektoru kimi əsas diqqət mərkəzində olmalıdır və onun inkiĢaf istiqamətləri 

araĢdırılmalıdır. 

Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdən biridir. Azərbaycanın əsas gəlir 

mənbəyi illərcə neft və neft məhsulları olmuĢdur. Lakin tükənən ehtiyat olan neft bitdiyi zaman ondan 

gəlirlərdə bitəcəkdir. Eyni zamanda ixracda əsas faktor kimi neftin olması neftin qiymətində hər hansı 

bir dəyiĢikliyin ölkə iqtisadiyyatına təsirini gücləndirir. Bunu nəzərə alaraq ölkə ixracında digər 

sahələrin, yəni qeyri-neft sektoru sahələrinin payının artırılması dövlətin əsas məqsədlərindən biridir. 

Qeyri-neft sektorunun payının artırılması üçün müxtəlif dövlət proqramları həyata keçirilmiĢdir. 

Turizmdə qeyri neft sektoru kimi Azərbaycanda inkiĢaf potensialına sahib əsas sahələrdən biridir. 
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Beləki turizmin dünya iqtisadiyyatındakı önəmi və gəlirliliyi bunu sübut edir. Azərbaycanın coğrafi 

mövqeyi, Ġpek yolunun üzərində yerləĢməsi, inkiĢaf etmiĢ və etməkdə olan bir infrastruktura sahib 

olması turizm üçün daha cəlb edici edir. 

Turizmin Azərbaycan üzrə rolunu araĢdırarkən onun coğrafi mövqeyi, infrastrukturu, bundan 

baĢqa ətraf ölkələrlə münasibətlər, ölkəyə daxil olmanın çətinliyi və asanlığı, qanunvericilik, ölkəyə 

turizmdən gələn gəlir və xərclərədə baxmaq lazımdır. 

Turizmin təkcə gəlir gətirmək xüsusiyyəti olmadığını eyni zamanda iĢlə təmin olunma, ölkələr 

arası əlaqələrin inkiaf etdirilməsi, infrastrukturun inkiĢafı, ətraf mühitin qorunması və.s bir çox 

xüsusiyyətlərə sahib olduğu məlumdur. 

Azərbaycan coğrafi mövqeyi turizmin inkiĢafında əsas rol oynayır. Onun dağlıq və düzən, eyni 

zamanda dəniz kənarı ərazilərə sahib olması, eyni zamanda Böyük Ġpək yolunun üzərində yerləĢməsi, 

qonĢuluqdakı dövlətlərlə aparılan münasibətlər turizmi dəstəkləyən əsas xüsusiyyətlərdir. Ölkədə 

stabilliyin olması, infrastrukturun inkiĢafı və mədəni dəyərlərin qorunub saxlanılmasıda turizmin 

inkiĢafını dəstəkləyir. 

Dünya turizm təĢkilatının təqdim etdiyi rəqəmlər Azərbaycan üçün ürək açıcıdır. Beləki 

Azərbaycanda turizmin inkiĢafı hər il davamlı olaraq artır. 

Turizmin ölkəyə təsirləri müxtəlifdir. Beləki onun ÜDM-ə təsiri, iĢsizliyə təsiri, iqtisadiyyata 

təsiri, edilən investisiyalara təsiri və.s fərqlənir. 

2017-ci ildə ÜDM-ə təsiri 1.596 milyard dollar olmuĢdur. Bu ümumi ÜDM-in 4,2 faizini təĢkil 

edir. 2018-ci ildə bunun  6,8 faiz  təxmin edilir. Bu təsir ÜDM-ə birbaĢa olan təsiridir. Beləki 

birbaĢa təsir dövrüyyəni hesaba qatmadan hesablanan təsiridir.  Pulun dövrüyyəsinidə nəzərə alsaq 

ümumi təsir 5,601 milyard dollar olmuĢdur. Bu isə 2017-ci il ÜDM-in 14,6 faizini təĢkil edir. 

Bundan baĢqa 2017-cil ildə turizmin iĢsizliyə ümumi təsiri 611 000 iĢçinin iĢlə təmin olunmasıdır. 

Ölkə miqyasında baxıldıqda mühim rəqəmdir. Buraya daimi və müvəqqəti iĢləyənlər daxildir. 

Ölkəyə gələn turistlərin xərcləri 3,238 milyard dollar olmuĢdur. Bu 2017-ci il üzrə ümumi ixracın 

16,5 faizini təĢkil edir. 2018 ci ildə bu rəqəmin 9 faiz artacağı təxmin edilir. 

Turizmlə bağlı bir digər məsələ isə investisiyadır. 2017-ci ildə turizm investisiyası 281.8 milyard 

dollar olmuĢdur. Bu rəqəm ümimi investisiyaların 2,9 fazini təĢkil edir. 

Sağdakı  qrafikdə Azərbaycanda turizmin ÜDM-də birbaĢa payı illər üzrə göstərilmiĢdir. 

Turizmin təsiri demək olarki, hər il artmıĢdır. Beləki 2008- cil ildə 1,4 faiz olarkən 2017-ci ildə bi 

təsir 4,6 faizdir ki, buda böyük artım göstəricisidir. (Ģəkil 1) 

 

ġəkil 1. 
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Turizm varolma səbəbi əlbətdəki turistlərdir.  Turistlər həm daxili, həmdə xarici turistlər olaraq 

iki hissəyə bölünür. Xarici və daxili turizm xərcləmələri aşağıdakı kimidir.(şəkil 2) 

 

 
 

Şəkil 2. 

 

Turizmin ÜDM-ə birbaşa təsiri Azərbaycanda və qonşu qonşu ölkələrdə fərqlidir. Bu təsirlərə 

baxaraq ölkələrin iqtisadiyyatında turizmin rolunu daha aydın başa düşə bilərik. 

 

sıra ÜDM-ə birbaşa təsir 
milyard 

dollar 

 Dünya ortalaması 21,5 

90 Azərbaycan 1,6 

15 Tükiyə 32 

35 İran 11,8 

97 Gürcüstan 1,4 

21 Rusiya 19,5 

133 ermənistan 0,5 

 

Turizmin təsirlərindən yüxarıda bəhs edildi və onun müsbət təsirlərinin olduqca çox olduğunu 

gördük. Azərbaycanda turizm potensialı olduqca çox olduğu üçün bu sahəyə verilən önəm 

artmalıdır. 

Turizmin inkişaf istiqamətlərindən danışarkən başqa dövlətlərin həyata keçirdiyi strategiyalara, 

eyni zamanda turizmin digər alətlərinə diqqət etmək lazımdır. 

Turizm xidmət sahəsidir, lakin bundan başqa turizmə xidmət edən digər yan sahələrdə vardır. 

Bunlar əsasən nəqliyyat, infrastruktur, təmizlik və.s digər xidmətlərdir. 

Dünya üzrə turizmdə nəqliyyat daşımalarında avtomobil və hava nəqliyyatı əsas üstünlüyə 

malikdir. Avtomobil nəqliyyatı yaxın ərazilərə səyahətdə daha ucuz başa gəldiyi və insanların şəxsi 

avtomobillərə sahib olduğu üçün çox yayılmışdır. Hava nəqliyyatı isə bir çox ölkələrdə olduqca 

ucuzdur. Mənim fikrimcə turizmin inkişafının təmin olunmasında hava nəqliyyatında bilet 

qiymətlərinin aşağı olması olduqca önəmli bir faktordur. Beləki, Azərbaycan hava nəqliyyatı 

olduqca bahadır. Bunun əsas səbəbi ölkədə digər hava nəqliyyatı firmalarının sayının az olması və 

rəqabətin az olmasıdır. 

Azərbaycanda infrastruktura hər il milardlarla investisiya edilir. Ölkədə əsas şəhəri olan Bakıda 

bu inkişaf öz əksini tapır. Lakin ölkənin mənimsədiyi tək mərkəzli inkişaf digər ərazilərin kənarda 
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qalmasına səbəb olur. Beləki, Bakı Ģəhərinə çəkilən xərclər digər Ģəhərlərdən olduqca çoxdur. 

Əlbəttə əhalinin 1\3 -nin Bakıda yaĢadığını və ölkəyə gələn turistlərin bir çoxunun Bakıya 

gələcəyini nəzərə alaraq bunun normal olduğunu demək olar. Lakin ölkənin digər ərazilərinində tur-

izm məqsədilə inkiĢafı üçün turizm investisiyalarınında həmin ərazilərə  cəlb edilməsi olduqca 

vacibdir. 

Turizmin inkiĢaf etdirilməsi üçün investisiya edilməsi əsas Ģərtləndən biridir. Hər il ölkələr mi-

lyardlarla dollar turizmə investisiya edir ki, daha çox turist cəlb edib daha çox gəlir əldə etsin. Ölk-

əmizdə turizm investisiyalarının ÜDM-də ümumi həcmi 2017-ci ildə 0,3 faiz olmuĢdurki, bu oldu-

qca aĢağı səviyyədir. Prioritet sahələrdən biri kimi yüksək inkiĢaf potensialına sahib bir sahənin 

ÜDM-də payının az olması əlbəttə turizmin inkiĢafını ləngidir. Ġnvestisiyaların miqdarını artırmaq 

üçün daha çox xarici investorları cəlb etmək lazımdır. Onların cəlb edilməsi üçün isə Azərbaycanın 

turizm sahəsində piyarını yəni reklamını həyata keçirmək vacibdir. Nəyə görə xarici investor? Çünki 

xarici investorun Azərbaycana investisiyası xarici valyutanın ölkəyə gətirilməsi deməkdir ki, buda 

pul sərvətlərinin artmasıdır. 

Azərbaycan turizminin piyarını aparmaq üçün ilk öncə turizmin simvolu seçilməlidir. Yəni in-

sanların Paris dedikdə ağlına Eyfel qülləsi və ya Ġtalya dedikdə Pizza qülləsi gəlirsə, Azərabaycan 

dedikdə turizmlə bağlı nə gəlir vəya gəlməlidir? Məsələn bir misal kimi Qız qalası ola bilər. 

Seçiləcək hər hansı bir simvol ölkənin turizm üzrə tanınma niĢanıdır. Beləki insanlar həmin rəsmi 

gösrdükdə və ya həmin ölkəni xatırladıqda söhbətin Azərbaycandan getdiyini bilməlidirlər. 

Azərbaycan qastranomiya elmində də olduqca geniĢ əhatəyə malikdir. Beləki Aərbaycanın 

özünə xas yeməkləri olduqca məĢhurdur. Bunların tanıdılması turizmin inkiĢafında olduqca əhəmiy-

yətlidir. Tanıdılma müxtəlif festivallar həyata keçirərək, və ya müxtəlif ölkələrdə Azərbaycan  

mətbəxi adında restoranlar açaraq və.s ola bilər. Beləki New York da yerləĢən ―Dolma‖ mağazasının 

adını bir çox insan eĢitmiĢdir, Beləki dolma Azərbaycan millətinə xas olan yeməklərdən sadecə biri-

dir. 

Bundan baĢqa yuxarıda da qeyd etdiyim kimi turizm sahəsində inkiĢafı yalnızca Bakının inkiĢafı 

və tanıdılmasından asılı deyildir, Azərbaycanın bir çox bölgəsi dağ turizmi, çay turizmi, çimərlik 

turizmi kimi inkiĢaf istiqamətlərinə malikdir. Azərbaycanın dağlıq və meĢəlik ərazilərində bungalov 

tipli evlərin tikilməsi buraya olan marağı xeyli artıracaqdır. Bundan baĢqa Azərbaycan zəngin balıq 

ehtiyatlarına malikdir, eyni zamanda dünyaca məĢhur olan balıqlarda burada vardır ki, turizmdə 

balıq sənayesi olduqca əhəmiyyətlidir, ən əsasıda çay turizmində. 

Gürcüstan Azərbaycanın qonĢu ölkələrindən biri kimi olduqca yüksək turizm potensialına sa-

hibdir və turizm sahəsində də davamlı olaraq gəlir əldə edir. Lakin Gürcüstanda turizmə edilən in-

vestisiyalara bu günki günümüzdə Azərbaycandan azdır. Bunun əsas səbəbi Gürcüstanın keçmiĢdə 

qalan obyektləri bərpa edərək infrastrukturun təmin edilməsidir. Eyni zamanda keçmiĢ SSRĠ ölkələri 

içərisində ən çox turizm obyektinə sahib ölkələrdən biridir. Azərbaycanda isə infrastruktur 2008-ci 

ildən sonra daha çox inkiĢaf etdirilmiĢdir. Əsas turizm obyektləridə təzə tikililərdir. Bundan baĢqa 

turizm obyektləri sayı yetərli qədər deyildir, həmdə turizm obyektlərində qiymətlər olduqca bahadır. 

Bunun əsas səbəbi yerlərin az olması və ya obyektlərin mövsümi iĢləməsidir. Beləki müĢtərilər 

müəyyən mövsümlərdə həmin obyektlərə gələib xərcləmə edir və otelin digər zamanlarda boĢ qal-

ması və yaranan xərclərdə həmin müĢtərilərin üzərinə düĢür. Lakin bu problemin aradan qaldırılması 

üçün ölkəyə daha çox turistin cəlb edilməsi və yalnızca yay turizminin deyil həmdə qıĢ turizminində 

inkiĢaf etdirilməsi əsas Ģərtdir. 

Bundan baĢqa ölkə ərazisində daha kiçi otellərin və ya hostellərin sayının artırılması olduqca 

vacibdir. Ġspaniyada hostel və az ulduzlu otellərin sayı ümumi otellərin təxminən 70 %-ni təĢkil edir. 

Orta təbəqənində turizm imkanlarının təmin edilməsi turizm inkiĢafını daha irəli səviyyəyə apara-

caqdır. 
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Azərbaycanda kənd turizminin inkiĢafı əsas məsələrdən biri olmalıdır. Azərbaycan xalqı zəngin 

mədəni irsə və dəyərlərə sahibdir. Bir çox insan kənd yerlərində istirahəti daha üstün tutur. Bu sa-

hənin formalaĢdırılması üçün müxtəlif kurslar təyin edilməli və insanlar məlumatlandırılmalıdır. 

Ümumilikdə yüksək inkiĢaf potensialına sahib bir ölkə kimi Azərbaycan dünya səviyyəsində 

turizm sahsəsində tanıdılması üçün tədbirlər görülməlidir və turizmdə Azərbaycan brendinin 

yaradılması və tanıdılması vacibdir. Eyni zamanda bütün bazarları hədəf olaraq seçmək mümkün 

deyildir və hədəf bazarın seçilməsi və iĢlərin bu hədəf üzərində aparılması daha məqsədə uyğundur. 

Dünyanın bir çox nəhəng dövlətləri dünya turizmində önəmli paya sahibdir. Turizm həmdə idxal 

və ixrac məsələsidir. Beləki turistlərin baĢqa ölkəyə səyahəti valyuta sərvətini səyahət etdiyi ölkəyə 

aparması deməkdir. Buda bir ölkə üçün ixrac digəri üçünsə ixrac deməkdir. Turizmdə önəmli paya 

sahib olan ölkələrdən bazar payı götürmək olduqca çətin məsələdir. Ona görədə hədəf bazarın 

seçilməsi ən əsas məqsədlərdən biri olmalıdır. 

Azərbaycan turizminin inkiĢaf etdirilməsi üçün piyarın keçirilməsi də əsas faktorlardan biridir. 

Beləki turizm ərazisi kimi ölkənin tanıdılması və piyarın aparılması turistlər üçün daha cəlb edici ola 

bilər. Bütün bunlar üçün isə brendin yaradılması əsas Ģərtdir. Ġnsanlar Azərbaycan turizmi dedikdə 

artıq nəyisə xatırlamalı və ya təsəvvür etməlidirlər. 

Bundan baĢqa turizmin əsas inkiĢaf istiqamətləri kimi təhsil və biznes turizminin inkiĢafını 

dəstəkləmək lazımdır. Bu isə əlbəttə ölkədə sadecə olaraq bir orqanın deyil bir neçə orqanın birlikdə 

fəaliyyəti ilə mümkündür. Azərbaycanda təhsil turizmin inkiĢafını dəstəkləmək məqsədilə bir çox 

elmi seminarlar və çıxıĢların ölkəyə cəlb edilməsini təmin etmək lazımdır. 

Azırbaycan ərazisinin 20 % torpağı iĢğal altında olduğu üçün həmin ərazilərdən istifadə edilə 

bilmir və iĢğal altında olan ərazilər elə ərazilərdirki dağ turizmi üçün demək olarki əvəzolunmazdır. 

Ümumilikdə Azərbaycanda turzimin inkiĢafı üçün lazımi qayğı göstərilməlidir, xarici 

investorların daha çox cəb edilməsi üçün daha cəzb edici təkliflər verilməlidir, turist axınını təmin 

etmək üçün əlahinin təhsil səviyyəsi artırılmalıdır, bundan baĢqa təkmərkəzli inkiĢafdan çoxməzliyə 

keçid etmək vacibdir. 
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AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ TƏġKĠLATLARLA ƏLAQƏSĠNĠN 

ĠQTĠSADĠYYATA TƏSĠRĠ 

Cəmiyyətin inkişafının bütün dövrlərində Beynəlxalq təşkilatların rolu inkar olunmazdır. Bu 

təşkilatların əsas məqsədi ölkələr arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, qarşılıqlı maraq doğuran 

məsələlər üzrə müvafiq  layihələr hazırlamaq, azad bazar iqtisadiyyatına keçidə kömək məqsədilə 1 

sıra az inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi inkişafı və yenidənqurmanı müdafiə etmək, maliyyə sabitliyini 

qorumaq, dünya ticarətini çoxtərəfli, bərabər huquqlu əsasda genişləndirmək, iqtisadi maraqlar 

nəzərə alınmaqla əməkdaşlıgın əsas istiqamələrini və mexanizmini müəyyən etməkdən ibarətdir. 

Açar sözlər: Beynəlxalq təşkilatlar,iqtisadi əməkdaşlıq,beynəlxalq təşkilatlartın məqsədi 
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ECONOMIC DEVELOPMENT OF AZERBAIJANI CONTACT WITH 

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

The role of international organizations in all periods of society's development is undeniable. 

The main purpose of these organizations is to develop cooperation between countries, to devel-

op relevant projects on issues of mutual interest, to promote economic development and reconstruc-

tion in less developed countries, to maintain financial stability, to extend international trade on a 

multilateral and equal basis to assist the transition to market economy. , determining the main di-

rections and mechanisms of cooperation with consideration of economic interests. 

Key words:  International organizations, economic cooperation, the purpose of international 

organizations 

 

 

Сабина  ХАЛИЛОВА, 

магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

ВЛИЯНИЕ СВЯЗЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ЭКОНОМИКУ 

Роль международных организаций во все периоды развития общества неоспорима. Ос-

новная цель этих организаций - развивать сотрудничество между странами, разрабаты-

вать соответствующие проекты по вопросам, представляющим взаимный интерес, защи-

щать экономическое развитие и реконструкцию в одной менее развитой стране, поддержи-

вать финансовую стабильность, расширять международную торговлю на многосторонней 

и равной основе для содействия переходу к экономике свободного рынка. , определение основ-

ных направлений и механизмов сотрудничества с учетом экономических интересов. 

Ключевые слова: Международные организации, экономическое сотрудничество, цель 

международных организаций. 

 

Bu gün beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin makrosəviyyədə tənzimlənməsi, yəni çoxtərəfli 

mexanizmlər və ya razılaĢdırılmıĢ hərəkətlər vasitəsilə bütövlükdə sistemin idarəedilməsi daha böyük 

əhəmiyyət kəsb etməyə baĢlamıĢdır. Məhz belə bir Ģəraitdə beynəlxalq iqtisadi təĢkilatların beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində ən aktiv və çoxnövlü vasitələrdən olmasını və dünyanın 
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iqtisadi siyasətində əsas rol oynamasını xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. 

Beynəlxalq iqtisadi əməkdaĢlığın inkiĢafı ilk növbədə ölkələrin qarĢılıqlı əlaqələrinin 

geniĢləndirilməsini tələb edir ki, bu zaman da əsas istiqamətlərdən biri beynəlxalq iqtisadiyyatı 

tənzimləyən müxtəlif təĢkilatlarla əlaqələri geniĢləndirməkdən ibarət olmalıdır. Azərbaycan da 

müstəqillik qazandığı ilk illərdən etibarən beynəlxalq təĢkilatlarla əlaqələr qurmağa və bu əlaqələri 

dərinləĢdirməyə çalıĢmıĢdır. Cəmiyyətin inkiĢafının bütün dövrlərində beynəlxalq təĢkilatlarn rolu 

inkar olunmazdır. Beynəlxalq təĢkilatların əsas məqsədi ölkələr arasında əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirmək, 

azad bazar iqtisadiyyatına keçid məqsədilə az inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə iqtisadi inkiĢaf və 

yenidənqurrnanı müdafiə etmək, maliyyə sabitliyini qorumaq, dünya ticarətini çoxtərəfli, 

bərabərhüquqlu əsasda geniĢləndirmək, qarĢılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə müvafıq layihələr 

hazırlamaq, iqtisadiyyatı transformasiya olunan ölkələrə kömək məqsədilə, həmçinin bir sıra inkiĢaf 

etmiĢ ölkələrdə inkiĢafı və yenidənqurınanı müdafiə etmək, maliyyə və dünya ticarətini çoxtərəfli, 

bərabər hüquqlu əsasda geniĢləndirmək, nəzərə alınmaqla əməkdaĢlığın əsas istiqamətlərini və 

mexanizmini müəyyən etməkdən ibarətdir . 

 

1. AZƏRBAYCANIN DÜNYA ĠQTĠSADĠYYATINA ĠNTEQRASĠYASI VƏ BU 

MƏSƏLƏDƏ BEYNƏLXALQ TƏġKĠLATLARLA ƏMƏKDAġLIĞIN ROLU 

Azərbaycan Respublikası dövlətlərarası beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin çoxtərəfli əsasda 

tənzimlənməsini təmin edən beynəlxalq müqavilə və saziĢlərlə qoĢulmaqla beynəlxalq və regional 

iqtisadi təĢkilatlarla aktiv əməkdaĢlığını qurdu bu əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirdi, həmçinin xarici 

siyasətində çoxtərəfli əsasda beynəlxalq ticarət iqtisadi əlaqələrinin tənzimlənməsinin qanunvericilik 

bazasının formalaĢmasını təmin etdi və bu istiqamətdə özünün istinad nöqtəsini tapmıĢ oldu. 

Azərbaycanda da iqtisadi islahatların aparılması ölkə iqtisadiyyatına xarici kapitalın cəlb olunması 

təcrübəsinin təkmilləĢdirilməsini və onun təhlilini, investisiya mühitinin daha da sabitləĢdirilməsini 

tələb edir. Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində cəmiyyətin artmaqda olan sosial-iqtisadi təlabatının 

ödənilməsi mövcud istehsal potensialından tam və səmərəli istifadə edilməsi, ETT-nin nailiyyətlərinin 

istehsala tətbiqi və bu kimi yeniliklər investisya qoyuluĢlarından asılıdır. Bu baxımdan, cəmiyyətin 

həyatında investisya qoyuluĢlarının əhəmiyyəti və rolu son dərəcə anmıĢ olur. Ölkədə makroiqtisadi 

göstəricilərin yüksəldilməsi, ümumi milli məhsulun sturukturunda aparıcı sahələrin, xüsusilə strateji 

sahələrin rolunun və əhəmiyyətinin getdikcə artırılmasını tələb edir. Respublikamız bazar 

iqdisadiyyatının mövcudluğu Ģəraitində sosial-iqtisadi tərəqqiyə nail olmaq üçün xüsusi inkiĢaf 

proqramı və proqnozlan iĢlənib hazırlanmalı və onların həyata keĢrilməsi təmin edilməlidir. 

Dünyada yaranmıĢ ―intizam― hər bir ölkədən xüsusi ilə yeni müstəqillik əldə etmiĢ 

respublikalardan milli təhlükəsizlik və iqtisadi müstəqilliyin qorunması üçün xarici və daxili amillərin 

təsirinin özünəməxsus kombinasiyasını tələb edir. Bu baxımdan beynəlxalq rəqabət dövlətin 

qarĢısında müəyyən qaydaların yerinə yetirilməsi zəruriyyətini yaradır. Yəni dövlət, milli 

iqtisadiyyatın rəqabət aparmaq qabiliyyətini təmin etməkdən ötrü təbii sərvətlərin və iqtisadiyyatın 

mühüm sahələrinə, ölkə vətəndaĢları və iĢ adamlannın mənafelərinin, eləcə də milli nəzarətin 

qorunmasına yönəlmiĢ bu qaydaları ölkəsinə aid uyğunlaĢdırmalıdır. Son zamanlar xarici ticarətin 

tənzimlənməsi istiqamətində dövlətin müvafiq orqanları ikitərəfli və çoxtərəfli saziĢlər imzalamıĢ, 

layihələr həyata keçirmiĢlər. Belə layihələrin əsasını respublikanın mikro-makro səviyyəsində 

iqtisadiyyatın inkiĢaf etdirilməsi və idarə edilməsi, onun sosial-iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi, 

ETTnin tətbiqinin sürətləndirilməsi, əmək məhsuldarlığının yüksəlməsi və s. təĢkil edir. 

Azərbaycanın dövlət səviyyəsində reallaĢdırdığı xarici iqtisadi siyasət strategiyasına, strateji 

məhsulların idxalında və ixracında bütün fıziki və hüquqi Ģəxslərin bərabər hüquqlarının təmin 

olunması və inhisarçılığın qarĢısının alınması istiqamətində görülən iĢlər, daxili bazarın marketinqinin 

düzgün qurulması, gömrük əlaqələrinin sadələĢdirilməsi, xarici ticarətin liberallaĢdırılması, eləcə də 
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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. 

Hazırda Azərbaycan getdikcə xarici dünyaya daha çox açılan bir öklə olmaqla dünya ictimayyəti 

ilə aktiv iqtisadi, siyasi, elmi-texniki. mədəni və s.əlaqələr qurur ki, bunların da arasında xarici ticarət 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimləmə sisteminin əsas xüsusiyyətlərinə, 

idxal–ixrac əməliyyatlan iĢtirakçılanna təsir prosesində iqtisadi siyasətin bir–birinə qarĢılıqlı nüfuz 

edən və bir birini tamamlayan kompleks vasitələrdən istifadə zərurətini misal göstərmək olar. 

Xarici ticarət fəaliyyəti təcrübəsində bu cür vasitələrin 5 qrupundan istifadə olunur: 

1. iqtisadi tənzimləmə vasitələri · gömrük rüsumları, gömrük yığımları, tarazlaĢdırıcı sərhəd 

vergiləri, yerli mal istehsalçılarına maliyyə yardımları; 

2. inzibati tənzimləmə vasitələri idxal və ixraca qoyulan qadağa və məhdudiyyətlər, idxalın 

lisenziyalaĢdırılması və kvotalaĢdınlması və s. 

3. texniki tənzimləmə vasitələri standartlar və normalar. standartlara uyğunluğun təyinetmə 

metodları, təhlükəsizlik normalan və qaydaları, əmtəələrin sertifikatlaĢdırma sistemləri, sanitariya 

baytarlıq və ekoloji tədbirlər, səhiyyə normaları. 

4. yerli istehsalçılara mal ixracı üçün edilən müxtəlif yardım tədbirləri. 

5. valyuta – maliyyə tədbirləri. 

Adətən xarici iqtisadi əlaqələrin dövlət tərəfındən inzibati tənzimlənməsi bazar iqtisadiyyatı 

Ģəraitində kifayət qədər səmərəli sayılmır. Normal iqtisadi inkiĢaf dövründə xarici ticarətin dövlət 

tənzimlənməsinin inzibati və iqtisadi vasitələri arasındakı nisbət iqtisadi tənzimlənmənin xeyrinə 

dəyiĢir. 

Xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaĢlıq Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının çoxĢaxəli inkiĢafını təmin 

etmək üçün böyük üstünlüklər verə bilərMəhz buna görə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının 

formalaĢması Ģəraitində xarici ölkələrlə qarĢılıqlı iqtisadi əlaqələr və bu əlaqələrin inkiĢafı böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan bir çox həyati əhəmiyyətə malik siyasi və iqtisadi məsələlər 

baxımından dünyanın yaxın və uzaq, böyük və kiçik dövlətlərinin, beynəlxalq və regional təĢkilatlann 

diqqətini özünə cəlb edən bir qütbdür. 

Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət siyasəti yeni maliyyə mənbələrinin yaradılması və 

istifadə olunmasına xidmət edir. Xarici ticarətə müdaxilə etmək üçün istifadə edilən ən mühüm 

vasitələrdən biri gömrük tarifləridir. 10 iyun 1997–ci ildə Azərbaycan Respublikasında Gömrük 

Məcəlləsi qəbul edildikdən sonra 20 iyun 1995–ci ildə qəbul edilmiĢ ―Gömrük tarifı haqqında 

Azərbaycan Respublikası Qanunu‖ qüvvəyə minmiĢdir. Bu qanun, əsasən, daxili bazarın xarici bazarla 

səmərəli əlaqəsini təmin etməklə, xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin mühüm vasitəsi olan 

gömrük tarifınin formalaĢdırılması və tətbiqi, həmçinin Azərbaycan Respublikasının gömrük 

sərhədindən keçən mallardan rüsum tutulması qaydalannı müəyyən edir. Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə 

eləcə də Azərbaycanda ixrac siyasəti özündə bunları əks etdirir: istehsal sahələrinin ixrac 

yönümlülüyünün təminatı, ixracat yönümlü istehsalat sferaları üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması, bu 

və ya digər sahələrin məqsədyönlülüyünün qiymətləndirilməsi və idxalatda rəqabət apara bilməyən 

sahələrdə fəaliyyətin dayandınlması, gömrük mühafizəsi, maliyyə və fiskal istiqamətli stimullaĢdırma. 

Ġxrac-idxal siyasətində metodiki vasitələrin seçilməsi bir sıra amillərdən birbaĢa asılıdır. Onların 

inkar edilməsi yalnız mənfi cəhətlərə gətirib çıxara bilər. Belə ki, bu halda konkret mal ,onun 
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istehsalında formalaĢmıĢ situasiya, həmin malın daxili bazarda və ixracatda payı, beynəlxalq əmək 

bökgüsü sistemində perspektivləri mütləq nəzərə alınmalıdır. 

Keçid iqtisadiyyatı Ģəraitində xarici ticarət siyasətinin real gerçəkliyə adekvatlılığının təminatında 

mühüm məsələlərdən biri də ixrac siyasətinin ümumiqtisadi inkiĢafın tələblərinə uyğunlaĢdırılması 

problemidir. Belə ki, ixrac potensialının sabitqədəmli anımı gec ya tez investisiya siyasətinin həmin 

istiqamətdə təkmilləĢdirilməsi zərurətini ortaya qoyacaqdır. Bu mənada ki, ixrac sferası investisiya 

siyasətinin prioritet istiqamətinə çevrilməklə ölkənin inkiĢaf səviyyəsindən asılı olmayaraq 

proteksionist tədbirlərə əl atmaq labüdlüyünü yaradacaqdır ki, bu da sonda beynəlxalq iqtisadi 

təĢkilatlar, yaxud inkiĢaf etmiĢ ölkələr tərəfindən əks təsirlə qarĢılaĢacaqdır. 

 

2. AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ ĠQTĠSADĠ TƏġKĠLATLARLA 

ƏMƏKDAġLIĞININ BAġLICA ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ VƏ TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ 

ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

Beynəlxalq iqtisadi əməkdaĢlığın inkiĢafı ilk növbədə ölkələrin qarĢılıqlı əlaqələrinin 

geniĢləndirilməsini tələb edir ki, bu zaman da əsas istiqamətlərdən biri dünya təsərrüfat əlaqələrini və 

beynəlxalq iqtisadiyyatı tənzimləyən müxtəlif təĢkilatlarla əlaqələri geniĢləndimıəkdən ibarət 

olmalıdır. Azərbaycan da müstəqillik qazandığı ilk illərdən etibarən beynəlxalq təĢkilatlarla əlaqələr 

qurmağa və bu əlaqələri dərinləĢdinnəyə çalıĢmıĢdır. Azərbaycanın üzv olduğu əsas beynəlxalq 

təĢkilatlara misal olaraq BMT, ÜTT, AYĠB, Avropa ġurası, ATƏT, BVF, NATO, Dünya Bankı 

Qrupu, ĠKT-ni göstərmək olar. 

Xüsusilə də, BMT-nin ĠnkiĢaf Proqramı Azərbaycanın Bərpa və Yenidənqurma Agentliyinin 

(ARRA) və ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) imkanlarının 

inkiĢaf etdirilməsi və onların maliyyələĢdirilməsi yolu ilə münaqiĢədən sonrakı bərpa prosesinə böyük 

yardım göstərmiĢdir. BMT–nin ĠnkiĢaf Proqramı ARRA·nı dəstəkləməklə Dünya Bankı, BMT·nin 

Qaçqınlann iĢi üzrə Ali Komissarı (UNHCR), Avropa Birliyinin (AB) Müstəqil Dövlətlər Birliyinə 

Texniki Yardımı (TACĠS) proqramı və s. həyata keçirir. 

Azərbaycan beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi Və qorunmasında, davamlı 

inkiĢaf və demokratikləĢdirrnə prosesində BMT-nin vacib rol oynadığını qəbul edir. Azərbaycan 

BMT-nin XXI əsrdə olacaq təhdid və problemlərə qarĢı mübarizə apara bilməsi üçün BMT 

çərçivəsində islahatların aparılması ideyasını dəstəkləyir. 

Əsəs məqsədi qlobal, regional və yerli kontekstdə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin təmin 

edilməsi, beynəlxalq ticarətə yardım, tam məĢğulluğun və davamlı iqtisadi artımın sürətləndirilməsi, 

yoxsulluğun azaldılması, dünya üzrə beynəlxalq ödəmələr sisteminin bərpa edilməsi, valyuta 

kurslarının tənzimlənməsi, beynəlxalq valyuta-maliyyə bazarlannda beynəlxalq əməkdaĢlıqın 

artırılması, valyuta məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması və s.-dən ibarət olan Beynəlxalq Valyuta 

Fonduna (BVF) 

Azərbaycan üzvlüyə 1992-ci il 18 sentyabr tarixindən qəbul edilmıĢdir. Fonda üzv qəbul edilərkən 

ılkin kvota 117 mln. SDR (168 mln. ABġ dolları) olmuĢ, 2000–cı ıldən isə kvotarııız artırılaraq 1609 

mln SDR–ə çatdınlmıĢdır. BVF·nlıı proqramları xüsusilə inkiĢaf etməkdə olan ölkələr üçün bir qayda 

olaraq Struktur Ġslahatları Proqranu (SĠ?) çərçıvəsındə həyata keçirilir. 

BVF–rün Azərbaycanda əməkdaĢlıq əlaqələri də SĠP kunlckslırıdə qurulıııuĢdur. Qeyd etmək 

lazımdır ki, əməkdaĢlıq əlaqələrinin ilkin qiymətləndirilməsı dövründə BVF–nin Azərbaycanda həyata 

keçirdiyi pmqmmlann ıqrisndi səmərəsı böyük olmuĢdur. Belə kı, 1992–[994 cü illərdə ölkənın 

üzləĢdiyi dərin iqtisadi böhrandan çıxmaq məqsədilə BVF nin maliyyə dəstəyi ilə aparılmıĢ sınıktıır 

islahatları proqramı daxili və xarici bulansın tarazlaĢdınlması və iqtisadı sabitliyin təmin edilməsinə 

imkan vermiĢdir. 1995-ci ildən baĢlayaraq struktur― islahatları çərçivəsində apanlmıĢ sərt fiskal və 

monetar siyasət nəticəsində dövlət büdcəsinin kəsirinin inflyasiya mənbələrı hesabına 
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maliyyələĢdırılməsınə son qoyulmuĢ. bu sahədə xancr maliyyə mənbələrinə üstünlük verilmi; və 

bununla da infiyasiya 1996 cı ildən özünün hıpenntlyasiya səviyyəsindən – 6% dən də aĢağı düĢmüĢ. 

manatın ABġ dollanna olan məzənnəsi sabirləsmis və real iqtisadi artım nail olunmuĢdur. BVF ilə 

Azərbaycan Hökuməti arasında Maddələr SaziĢinirı IV Muddəsinə uyğun olaraq indiyədək 

A7ərhaycan hnkıımətinə iqtisadi pmqramlar–ın həyata keçirilməsinin dəstəklənməsinə təqdım cdılmiĢ 

maliyyə yardımları ılə yanaĢı BVF texniki yardım, ınstitusional və monetar idarəetmə üzrə potensialın 

anırılmasr üzrə Azərbaycanda bir sıra sahələrdə. O cüııılədərı dövlət xərclərinin idarə olunması, 

vergigömrük siyasətı və idarə olunması, mərkəzi bankçılıq, bank nəzarəti. pul siyasətı və statıst'ılta 

sahələrində texniki yardımlar da göstərmiĢdır. Azərbaycanda makroiqtisadi təhlillər və siyasət. 

maliyyə proqraııılaĢdırılıııası. fiskal siyasət və idarəçilik. mərkəzi bank mühasibatlığı və bank nəzarəti 

sahələrində BVF tərəiindən təmin edilmıĢ təlimlərdən bəlırələıııııiĢdır. Hesablama Palatası yamdılıruĢ, 

yeni Büdcə Sislcrui haqqında Qanun qəbul edilmiĢ, Neft Fondu yaradılmıĢ və onun Ģəffarlığı təmin 

edilmıĢ, vergi və gömrük ıdzırəcııııə sisteıııləri ləkıııilləĢdııı'lıııiĢ habelə bank rıəzıırəli sistemi 

gücləndirilmiĢdır, Hökumət və Mərkəzi Bank sağlam pıd kredit və büdcə siyasətlərini həyata 

keçirməkdədir. Azərbaycan Respublikası Dünya Bankına daxil olan beĢ qurumdan Beynəlxalq 

Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankına 1992-ci il 18 sentyabr, Çoxtərəfli Ġnvestisiya Zəmanətləri 

Agentliyinə 1992-ci il 23 sentyabr, Beynəlxalq Ġnvestisiya Mübahisələrinin Tənzimlənməsi Mərkəzinə 

1992–ci il 18 oktyabr, Beynəlxalq ĠnkiĢaf Assosiasiyasına 1995-ci il 31 mart, Beynəlxalq Maliyyə 

Korporasiyasına isə 1995-ci il 11 oktyabr tarixindən üzv olmuĢdur. Dünya bankının icrada olan 

layihələrinə aĢağıdakılar aiddir: "Milli su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri" layihəsi; "Magistral 

avtomobil yolu III" layihəsi; "Kənd investisiya" layihəsi; "II Kənd təsərrüfatının inkiĢafı və 

kreditləĢdirilməsi" layihəsi; "Elektrik ötürücü sisteminin bərpası" layihəsi; "Korporativ və büdcə 

sektorunun hesabatlılıq" layihəsi; "Bərk məiĢət tullantılarının vahid idarəçiliyi" layihəsi; "Təhsil 

sektorunun inkiĢafı · II" layihəsi; "Pensiya və sosial təminat" layihəsi; · "Sosial müdafiənin inkiĢafı" 

layihəsi; "Ədliyyə sisteminin müasirləĢdirilməsi" layihəsi; ―Səhiyyə sektorunda islahatlar II" layihəsi; 

"Məcburi köçkünlərin iqtisadi inkiĢafına yardım" layihəsi (əlavə maliyyələĢdirmə); "DaĢınmaz 

əmlakın qeydiyyatı" layihəsi; "Dövlət investisiyalan üzrə kadr potensialnın gücləndirilməsi" layihəsi; 

―Dəmir yolu ticarətinin və nəqliyyatının dəstəklənməsi" layihəsi. 

Azərbaycan Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankına (AYĠB) 1992-cü 25 sentyabr tarixindən 

üzv olmuĢdur. AYĠB tərəfindən dövlət zəmanətilə aynlmıĢ kreditlər hesabına həyata keçirilmiĢ 

layihələrə aĢağıdakılar aiddir: Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının tikintisi; Mingəçevir Su Elektrik 

Stansiyasının yenidənqurulması; Hava naviqasiya sisteminin modemləĢdirilməsi; Azərbaycan-

Transqafqaz dənıir yolu Ģəbəkəsinin yenidənqurulması; Böyük Bakının su təchizatı sisteminin 

yaxĢılaĢdırılması; Hacıqabul – Kürdəmir avtomobil yolunun yenidənqurulması layihəsi. 
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AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKĠYƏNĠN TURĠZM  

PERSPEKTĠVLƏRĠ DÜNYA MÜSTƏVĠSĠNDƏ 

Ardıcıl olaraq dəyişən dünya qanunları meqaiqtisadi proseslərin yeni qaydalarda və yeni 

müstəvidə tənzimlənməsini tələb etməkdədir. Bu mənada ölkələrin başlatdıqları iqtisadi islahatlar 

milli zəmindəki tədbirlərin davamlılığına stimul vermək məqsədini daşımaqdadır. Burada iqtisadi 

tarazlığın nəzərə alınması, hazırkı şəraitdə və gələcək dövrlərdə təbii ehtiyatlardan istifadənin 

səmərəli yollarının axtarılıb tapılmasında ciddi xəbərdalığa çevrilmişdir. Əlavə olaraq, terror 

təhdidlərinin və müharibə ocaqlarının yaranması bu istiqamətdəki tədbirliliyi daha da zəruri 

etməkdədir. Məhz bu mənada regionda güclü iqtisadi güc olaraq təşəkkül tapan Türkiyə və 

Azərbaycan işbirliyinin varlığı ciddi ehtiyac olaraq özünü göstərməkdədir. Reallaşdırılan dünya 

əhəmiyyətli strateji layihələr eyni zamanda iki ölkənin turizm sektorundakı uğurları da 

artırmaqdadır. Bu sektor özünün sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, hətta diplomatik səmərəliliyi ilə artıq 

müasir dünya gerçəkliyində özünü təsdiq etmişdir. Eyni zamanda turizm iki ölkə arasında tarixən 

mövcud olan dostluq, qardaşlıq və mədəni irs münasibətlərinin yeni sosial-iqtisadi dəyələr əsasında 

inkişafına stimul verməkdədir. Azərbaycan və Türkiyə dövlətləri məhz bu əlaqələri bir millət iki 

dövlət anlayışı çərçivəsində daha dinamik şəkildə davam etdirməkdədirlər. 

Açar sözlər: infrastruktur, işbirliyi, islahatlar, sektorial, dayanıqlı, təhdid, ardıcıl, millət, irs, 

dünya, müstəvi, mədəni, irs və s. 
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TOURISM PERSPECTIVES OF AZERBAIJAN  

AND TURKEY IN THE WORLD 

Consistently changing world laws are sensible demanding that the processes be regulated in 

new rules and new dimensions. In this sense, the economic reforms initiated by the countries aim to 

stimulate the sustainability of the events on the national ground. Considering the economic equilib-

rium here, it is becoming increasingly important to find effective ways to use natural resources in 

the present and future periods. Additionally, the emergence of terrorist threats and hot war spots is 

more important in this regard. It is in this sense that the presence of Turkish-Azerbaijani co-

operation as a strong economic force in the region is a serious necessity. Realized world significant 

strategic projects at the same time increase the success of the two countries in the tourism sector. 

This sector has already proved itself in the reality of modern world with its socio-economic, socio-

political, and even diplomatic effectiveness. At the same time, tourism promotes the development of 

historically existing friendship, brotherhood and cultural heritage based on new socio-economic 

values between these two countries. The states of Azerbaijan and Turkey are continuing these rela-

tions more dynamically within the framework of the one nation two countries. 

Key words: infrastructure, collaboration, reforms, sectoral, sustainable, threatening, consistent, 

nation, heritage, world, flat, cultural, heritage, etc. 

 



660 
 

GiriĢ 

Turizm haqqında tədqiqatlar göstərir ki, bu sektor dünya təcrübəsində mühüm yer tutur və daha 

çox sosial məzmunu ilə seçilməkdədir. Ölkələrin milli iqtisadiyyatlarının davamlı inkiĢafı üçün 

baĢlatdıqları və qətiyyətlə davam etdirdikləri islahatlar turizm sektorunun canlanması və artan 

pespektivliliyə malik olması üçün çox səmərəlidir. Müasir bazar iqtisadiyyatının tənzimlənən qanun-

ları əsasında turizm hədəflərinin müəyyənləĢdirilməsi ―səmərəli xidmət‖, ―etibarlı xidmət‖, ―yüksək 

məmnunluq‖ və digər bu kimi anlayıĢların özünə yer tapdığı nəticələr verməlidir. 

Turizm ―heçdən varetmənin‖ bir mexanizmidir. Burada əsas məsələ ölkələrin malik olduqları 

təbii, iqtisadi və coğrafi potensialın (ehtiyatların) müəyyənləĢdirilməsi, onlardan istifadənin düzgün 

yollarının axtarılıb tapılması, səmərəli və çevik mexanizmlər əsasında milli iqtisadi quruculuq 

proseslərində ondan elə düzgün də yararlanma məsələləri təĢkil etməkdədir. Çünki, turizm məhz 

milli iqtisadi zəmində çoxĢaxəliliyin təmin olunmasına və onun regional mahiyyətliliyinin artırıl-

masına stimul verməkdədir. Bu baxımdan da Azərbaycan iqtisadiyyatının istər regional, istərsə də 

milli mahiyyətinin yüksəldilməsi məqsədlərinin reallaĢması məhz turizm sektorunun inkiĢafı ilə 

mümkün ola bilər. Təbii ki, burada əsas məqsəd eyni zamanda qeyri-neft sektorunun davamlı ink-

iĢafı üçün həyata keçirilməli olan tədbirlərin sistemliliyindən barətdir. Məhz bu mənada, turizmin bir 

təĢkilat forması olaraq formalĢması, təĢəkkül tapması diqqət mərkəzində saxlanılması vacib 

məsələdir. 

Qeyd etdiklərimizi ümumiləĢdirərək turizmin əlçatanlılıq baxımından bir sıra üstünlüklərə malik 

olmasını məqsədəuyğun hesab edirik. Ġlk olaraq, turizm: 

- cəlbedicilik keyfiyyətlərinə malik olmalıdır. Bu potensialı formalaĢdırmağı qarĢıya məqsəd 

qoyan ölkələr yeni təsisatlardan istifadə etməklə, ərazilərin turizm üçün səmərəliliyini yüksəltməli, 

bu sahədə dolğun və etibarlı tədbirlər həyata keçirməlidirlər. 

- məmnunluq yaradıcı amillərin səfərbər edilməsinə səy göstərməlidirlər. Xidmətlərin kifayət 

qədər yüksək səviyyədə təĢkilini, çevikliyini və davamlılığını Ģərtləndirən proseslər diqqətdə 

saxlanılmalıdır. Perspektivli olmalıdır. 

- öyrənmə sahəsindəki məqsədliliyi ilə seçilməlidir. Bu sırada ərazilərin tarixi, əhalisinin milli 

tərkibi, demoqrafik xüsusiyyətləri (quruluĢu), məĢğuliyyəti, iqtisadi inkiĢaf üçün səmərəliliyi, 

məĢğiulluq imkanları və digər məsələlər önəm kəsb edə bilir; 

-müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə də önəm daĢımaqdadır. Ərazi xüsusiyyətlərinə görə elə 

bölgələr var ki, onlar təbii imkanlarına görə müalicəvi əhəmiyyəti yüksək olan keyfiyyətlərə malik-

dir; 

- ideoloji təsirinə görə seçilir. Elə turizm bütün potensialı boyunca güclü ideoloji əhhəmiyyət 

daĢımaqdadır. Yuxarıda sadalanan amillər turizm üçün tarixi, dini, iqtisadi, sosial, siyasi və s. 

mahiyyəti artmaqda olan güclü ideoloji təbliğat vasitəsidir. Təbii ki, bütün bunlar turizm sektorunun 

təkcə iqtisadiyyat üçün deyil, eyni zamanda çoxistiqamətli inkiĢaf perspektivləri baxımından da 

önəmli olduğunu qeyd etməyə əsas verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası milli iqtisadiyyat quruculuğu proseslərində 

Ģaxələndirmə amilinə diqqət verir və turizm perspektivlərini bu sahə üzrə qətiyyətlə yönəltməkdədir. 

Aydındır ki, bu isə özünü ölkəmizə gələn turistlərin sayının və bu sahə ilə bağlı gəlirlərin artmasında 

göstərir (Qasımov C.Y., Ələsgərova F.Q., 2017, s. 99). 

 

Azərbaycan Respublikasında turizm siyasəti onun regional və milli iqtisadi inkiĢafının 

hərəkətverici amilini təĢkil edir 

Azərbaycan Respublikası turizm sahəsindəki nailiyyətlərinin davamlılığında qətiyyətlidir. Tur-

izmin inkiĢafı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər hər bir ölkənin beynəlxalq səviyyədəki təqdimatını 

həm düzgün təĢkil edir, həm onu Ģərtləndirir, həm də bu sahədəki proseslərə səmərəlilik gətirir.  
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Azərbaycan Respublikasında turizm siyasətinin təĢkili və idarə olunması onun 2004-cü ildən baĢlan-

an regional inkiĢaf siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla, uğurla təmin edilməkdədir. ĠxtisaslaĢdırılmıĢ 

turizm sənayesinin inkiĢafı milli iqtisadi potensiala söykənən və uzunmüddətli perspektivlərə yol 

açan amillərin məcmusunu özündə əks etdirməkdədir. Fikrimizcə, ölkəmizin sosial-iqtisadi ink-

iĢafının dinamik əsaslarının təĢəkkülü onun dünya üzrə cəlediciliyinin hərəkətverici qüvvəsinə 

çevilmiĢdir. Bu isə özünü, təbii ki, ölkəmizə gələn turistlərin sayında göstərməkdədir. Mənbələr 

göstərir ki, təkcə 2019-cu ilin əvvəlində Azərbaycan Respublikasına dünyanın 143 ölkənin vətəndaĢı 

gəlmiĢdir. Bu, sistematik olaraq, 191,6 min xarici və ya vətəndaĢlığı olmayan Ģəxs demək olur. 

Gələn turistlərin mənsub olduqları ölkələrin ardıcıllığına nəzər saldıqda aydın olur ki, turistlərin 

axınlarında ən böyük artım 2018-ci ilin də may ayında özünü göstərmiĢdir. Bu müddətdə ölkəmizə 

səfər edən turistələr əsasən Misirdən (4,5 dəfə), Pakistandan (2 dəfə), Türkmənistandan (1,7 dəfə), 

Hindistandan (1,4 dəfə) gələn vətəndaĢlar olmuĢlar. Ölkəmizin milli iqtisadi quruculuq proseslərinə 

inamla davam etməsi, onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunması məsələləri milli iqtisadiy-

yatımızın dünyəviləĢməsinə, daha doğrusu, qitələr və materiklər arasındakı koordinasiyalaĢma təd-

birlərinə hərəkətverici təsir etmələri ilə diqqəti çəkməkdədir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün Avropa 

ölkələrindən gələn turistlərin sayının 0,9%, MDB ölkələrindən axının isə 0,2% artmasını qeyd edə 

bilərik (Dünya ölkələri, 2008, 63). 

Ġqtisadi islahatların qətiyyətlə davam etdirilməsi turizm sənayesinin qeyri-neft sektorunun ink-

iĢaf perspektivləri baxımından davamlı inkiĢafını sürətləndirməkdə, onun təsirini artırmaqdadır. Bu 

isə illər üzrə ölkəmizə gələn turislərin sayında özünü göstərməkdədir. Təkcə 2018-ci ildə ölkəmizə 2 

milyon 850 min turist gəlmiĢdir ki, bu turistlər ölkəmizə 2 milyard dollara yaxın pul qazandırıb. 

Müvafiq olaraq, bunu 2017-ci il üçün 2 milyon 969 min turist və ya 3 milyard 100 milyon manat, 

2016-cı ildə 2 milyon 248 min əcnəbi və ya 2 milyard 700 milyon manat kimi qeyd edə bilərik. 

AraĢdırmalar göstərir ki, ölkəmizə gələn turistlərin ümumi sayının 30 faizi Rusiyanın payına 

düĢməkdədir. Göründüyü kimi, turizm sektorunun inkiĢafı ölkələrə makroiqtisadi güc gətirməklə 

bərabər, eyni zamanda onların beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimləyici qüvvəsi olaraq ink-

iĢafına stimul verməkdədir. 

 

Turizm dünyada sosial-iqtisadi münasibətlərin çox zəruri tənzimləyici vasitəsidir, yaxud 

Türkiyə Cümhuriyyəti turizm məqsədlərini reallaĢdırmaqdadır 

Dünya durmadan dəyiĢir. Ölkələrin iqtisadi siyasətlərinin ana xəttini sosiallaĢma prosesləri daha 

zəruri məqsəd olaraq təĢkil etməkdədir. Yəni dünya əhalinin rifah göstəricilərinin artırılmasında da-

ha çevik mexanizmlər kimi yeni yol xəritələrinin axtarıĢı mühüm təlabata çevrilməkdədir. Bu sırada 

isə turizm sektorunun davamlı və perspektivli inkiĢafı diqqəti çəkməkdədir. Turizm ölkələrarası 

iqtisadi potensialın mobilliyini təmin edən, qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərin, müəyyənləĢdirilən 

hədəflərin gerçəkləĢməsində katalizator rolu oynayan mexanizmdir. Buna görə də onun ciddi is-

lahatlar yolu ilə daha da möhkəmləndirilməsinə və makroiqtisadi inkiĢafda onun rolunun və 

çəkisinin daha da artırılmasına diqqət gücləndirilməlidir. BMT-nin Dünya Turizm Mərkəzinin hesa-

blamalarına görə dünya miqyasında 1 milyard 322 milyon turist bir ölkədən baĢqa ölkəyə səyahət 

etməkdədir. Maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, bu ziyarətçilərin 42 faizdən artığı xüsusilə 10 ölkəyə 

önəm verməkdədirlər. Bu sırada fərqlənən ölkələr aĢağıdakı Ģəkildə öz əksini tapmıĢdır: 
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Turistlərin dünya miqayasında daha çox üstünlük verdikləri və ziyarət etdikləri ölkələr 

(milyon turist) 

88,9
82,2

72,9

59,3 57,8

39,9 39,3 38,7 37,6 34,7

Fransa İspaniya ABŞ Çin İtaliya Türkiyə Meksika İngiltərə Almaniya Tayland

 
 

Təbii ki, bu ölkələr içərisində qardaĢ türkiyə Cümhuriyyətinin adını görmək bizi qürurlandırır. 

Ancaq bununla da yanaĢı, ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə Türkiyə irəliyə doğru addımlayacaqdır. 

Sadə hesablamalar göstərir ki, Türkiyəyə səfər edən turistlər Fransaya səfər edən turistlərin 45 

faizini təĢkil etməkdədir. Dünyada sosial-iqtisadi inkiĢafın qarĢısında maneə obyektinə çevrilən 

müharibə ocaqlarının, terror təhdidlərinin olması qardaĢ Türkiyə dövlətinin turizm siyasətinin ya-

vaĢlamasına təsir məqsədi daĢısa da buna nail ola bilmədilər. Bu çox sevindiricidir. Artıq Türkiyə 

dövlətinin 2023 hədəfləri vardır və bu hədəf 40 milyon turistdən 50 milyon turistə nail olmaqdır. 

Turizm sahəsinin gəlirlərinə gəldikdə isə təbii ki, 50 milyard dollarlıq göstərici məqsəd olaraq 

götürülmüĢdür. Artıq bu sahədə həyata keçirilən məqsədyönlü dövlət tədbirləri öz uğurlu nəticələrini 

verməkdədir. Belə ki, geridə qoyduğumuz 2018-ci ildə qardaĢ Türkiyə Cümhuriyyətini 46 milyon 

112 min 592 nəfər turist ziyarət etmiĢdir ki, bu da nəzərdə tutulan məqsədlərin qətiyyətlə real-

laĢmasını göstərməkdədir (Bingöl, Z.M. Gelenekten evrensele Anodoluda Ġnanç Turizmi. 2007, 

114). 

Bu bir tərəfdən hazırda Türkiyənin turizm sahəsində söz sahibi olan ölkələrlə 

münasibətlərindəki inkiĢafı göstərirsə, digər tərəfdən məlum təhdidlərin nəticələrini tamamilə aradan 

qaldırdığını və bütün hallarda müqavimətli turizm potensialını təmin ediyini göstərir. Fikrimizi 

əsaslandırmaq üçün Türkiyə ilə Rusiya arasındakı məlum 2015-ci il krizlərini göstərə bilərik. 

Hazırda hər iki ölkə arasındakı sosial-iqtisadi münasibətlərin inkiĢafı qarĢılıq turist səfərlərinin 

təĢkilinə stimul verməkdədir. Nəticə olaraq, qeyd edə bilərik ki, artıq Türkiyəyə ən çox ziyarətçi 

məhz Rusiyadan gəlməkdədir. Belə ki, 2018-ci ildə 5 milyon 964 min 613 nəfərlik rus turist 

seçimlərində Türkiyəyə üstünlük veriblər. Bu proseslər Azərbaycan baĢda olmaqla, Türkiyənin 

bütün dostlarını sevindirməkdədir. 

 

2018-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyətinə daha çox gələn turistlərin strukturu (milyon turist) 

597

452239

Rusiya Almaniya Bolqarıstan

 
Arıdıcıllığa baxdığımız zaman diqqətimizi Almaniya (4 milyon 512 min 360), Bolqarıstan (2 

milyon 386 min 855) dövlətləri çəkməkdədir. Onu da qeyd edək ki, geridə qoyduğumuz 2018-ci ildə 

Türkiyənin turizm gəlirləri 29 milyard 512 milyon 926 dollar təĢkil etmiĢdir. 
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Azərbaycan və Türkiyənin uzunmüddətli sosial-iqtisadi inkiĢafına güclü dayaq olacaq 

layihələrin reallaĢması 

Artıq dünya iqtisadiyyatında keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasları yaradılmıĢdır. Bu, ölkələrin 

inteqrasiya proseslərini sürətləndirmə meyarlarından ibarət olmaqla, onların islahatlara, yeniliklərə, 

innovativ inkiĢafa və digər proseslərə yol açacaq mexanzimlərinə stimul verməkdədir. Burada iki 

qardaĢ ölkənin artan dinamikaya söykənən inkiĢaf perspektivləri və onların makroiqtisadi nəticələri 

ifadə olunmaqdadır. Təkcə region üçün deyil, eyni zamanda dünya miqyasında böyük potensial olan 

bu amillər daha mütərəqqi əsaslarla davam etməkdədir. Nəhəng BTC, BTƏ, TANAP, TAP 

layihələrinin gerçəkləĢməsindən sonra yeni istismara verilmiĢ BTQ-nin sosial-iqtisadi səmərəliliyi 

bütün tərəfləri ilə yanaĢı iki ölkənin turizm infrastrukturunun təkmilləĢməsinə xidmət etməkdədir. 

Bu, bir tərəfdən kreativ təĢəbbüslərin qətiyyətlə reallaĢmasını göstərirsə, bir tərəfdən müəyyən 

edilən hədəflərə doğru inamla addımlandığını ifadə edirsə, digər tərəfdən isə iqtisadi müqavimət 

gücünün artırılmasına xidmət edir. Ancaq bütün hallarda bu, dünyanın iqtisadi-enerji xəritəsinin, 

həmçinin ola biləcək böhranlar qarĢısında məhsuldar yol xəritəsinin çox gerçək ifadəsidir. Təkcə 

onu qeyd edək ki, 2017-ci ildə istifadəyə verilmiĢ Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmir yolunun uzunluğu 

513 mildir (826 kilometr) (http://abc.az/az/news/21071). 

Türkiyə ilə yanaĢı, həm də Azərbaycanın və Gürcüstanın paytaxtlarını birləĢdirən bu Dəmir Ġpək 

Yolu artıq keçid etdiyimiz 2019-cu ildə növbəti yeni marĢrutunu təqdim etməyi planlaĢdırır. Qeyd 

edək ki, bu marĢrutla sərniĢinlər Bakıdan Türkiyənin Ankara və Ġstanbul Ģəhərlərinə rahat Ģəkildə 

səfər etmək imkanı qazanacaqlar. Göründüyü kimi, turizmin inkiĢafı üçün mövcud potensialın daha 

da təkmilləĢdirilməsi və artırılması istiqamətindəki islahatlar davam etdirilməkdədir. Bu turizm 

sahəsindəki mobilliyin daha da intensiv Ģəkildə təmin edilməsini stimullaĢdıracaqdır. 

 

Nəticə 

Beləliklə, müasir dünya iqtisadiyyatının reallıqları onu göstərir ki, Azərbaycan və Türkiyə 

iqtisadiyyatları üçün daima aktual olan vəzifələr öz aktuallığını qorumaqdadır və bu: 

- hər iki ölkənin iqtisadi islahatlarının qətiyyətlə davam etdirilməsinin ifadəsi olub, 

perspektivliliyin əlçatanlığını təmin etməkdədir; 

- ola biləcək böhran və tsikllər üçün milli iqtisadi müqavimətliliyin artırılmasında əlçatanlıq 

gətirməkdədir; 

- iqtisadi hədəf və prioritetlər baxımından olduqca etibarlıdır, perspektivlidir; 

- ölkələrarası dayanıĢmanın gücləndirilməsi və stimullaĢdırıcı mexanizmlərin daha da çevik 

təĢkili ilə qarĢılıqlı sosial-iqtisadi inkiĢafın ardıcıllığında strateji amil olacaq; 

- sərhədyanı ticarətin, xüsusilə, Azad Ġqtisadi Zonaların təĢkili və idarə olunmasında aktuallaĢan 

proseslərin davamlılığını təmin edəcək; 

- qarĢılıqlı ticarət münasibətlərinin inkiĢafında yeni səhifələr açacaq; 

- bu, ayrılıqda hər iki ölkənin milli iqtisadiyyatı üçün mövcud potensialı daha da artıracaq və s. 
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MĠLLĠ  ĠQTĠSADĠYYATIN  ĠNKĠġAFINDA  QEYRĠ-NEFT  SEKTORUNUN  ROLU 

Keçid dövrünü  yaşamış hər bir ölkə kimi Azərbaycan da güclü iqtisadiyyat qurmaq üçün öz 

təbii resurslarından faydalanıb, ancaq bu resurslardan əldə etdiyi gəlirlər hesabına iqtisadiyyatını 

uğurla şaxələndirə və onun neftdən asılılığını minimuma endirə bilib. Bu strategiya nəticəsində 

ölkədə tikinti, turizm, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları 

sektorlarında davamlı artım tendensiyası hökm sürməkdədir. Bu tendensiyanın göstəricilərindən biri 

kimi, son illərdə ölkədə 1 milyondan yuxarı iş yeri yaradılıb və bunun böyük hissəsi məhz qeyri-neft 

sektorunda baş verib. Kənd təsərrüfatı, turizm, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, emal 

sənayesi Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafında əsas prioritet sahələr hesab edilir. Belə ki, 

ölkənin məşğul əhalisinin 44 faizə yaxını məhz kənd təsərrüfatında çalışır. Bu səbəbdən ölkədə kənd 

təsərrüfatının inkişafına yönələn ardıcıl dövlət proqramları, islahatlar və yeni texnologiyaların cəlb 

edilməsi həyata keçirilməkdədir. 

Açar sözlər:  iqtisadiyyat, inkişaf, qeyri-neft  sektoru, güclü iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı 
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THE  ROLE OF THE   NON-OĠL SECTOR ĠN THE DEVELOPMENT  

OF THE  NATĠONAL  ECONOMY 

Like every country that has experienced the transitional period, Azerbaijan has also benefited 

from its natural resources to build a strong economy, but has managed to successfully diversify its 

economy and minimize its dependence on oil through its revenues. As a result of this strategy, there 

is a steady growth trend in construction, tourism, agriculture, transport, information and 

communication technologies. As one of the indicators of this tendency, over 1 million jobs have been 

created in the country over the past years, and most of this has occurred in the non-oil sector. 

Agriculture, tourism, information and communication technologies, processing industry are the 

main priority areas for non-oil sector development in Azerbaijan. Thus, about 44% of the country's 

employed population is engaged in agriculture. For this reason, consistent state programs, reforms 

and new technologies are being implemented in the country for the development of agriculture. 

Keywords: economy, development, the non-oil sector, powerful economy, agriculture 
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РОЛЬ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА В РАЗВИТИИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Как и каждая страна, пережившая переходный период, Азербайджан также извлек 

выгоду из своих природных ресурсов, чтобы построить сильную экономику, но сумел успешно 
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диверсифицировать свою экономику и минимизировать свою зависимость от нефти за счет 

своих доходов. В результате этой стратегии наблюдается устойчивая тенденция роста в 

сфере строительства, туризма, сельского хозяйства, транспорта, информационных и 

коммуникационных технологий. Как один из индикаторов этой тенденции, за последние годы 

в стране было создано более 1 млн. Рабочих мест, и большая часть этого произошла в 

ненефтяном секторе. Сельское хозяйство, туризм, информационные и коммуникационные 

технологии, перерабатывающая промышленность являются основными приоритетными 

направлениями развития ненефтяного сектора в Азербайджане. Таким образом, около 44% 

занятого населения страны занято в сельском хозяйстве. По этой причине в стране 

реализуются согласованные государственные программы, реформы и новые технологии для 

развития сельского хозяйства. 

Ключевые слова: экономика, развитие, ненефтяной сектор, сильная экономика, сельское 

хозяйство 

 

Son illərdə resurslarla zəngin olan ölkələrdə «holland sindromu»nun yaranmasına dair geniĢ 

tədqiqatlar aparılmıĢdır. Bir çox hallarda «holland sindromu»nun yaranması üçün Ģərtlər nəzərə 

alınmadan bunun bütün təbii resurslarla zəngin olan ölkələrə tətbiqinə cəhdlər edilmiĢdir. «Holland 

sindromu» yanaĢmasına əsasən həm milli valyuta məzənnəsinin möhkəmlənməsi, həm də daxili 

resursların ölkədəsürətli inkiĢaf tempinə malik sahənin xeyrinə bölünməsi hesabına onların 

qiymətlərinin artması digər ticari sahələrin inkiĢafını məhdudlaĢdırır. Bu məsələnin klassik izahını 

amerikan iqtisadçıları V.Maks Korden və C.Peter Neari vermiĢlər. Onlar milli iqtisadiyyatı iki 

sektora: qeyri-ticari və ticari sektora, ticari sektoru isəenerji və emaledici alt sektorlarına bölmüĢlər. 

Onların fikrincə, enerji sektorunda yüksək artım Ģəraitində bu sahədə iĢçilərə verilən əmək haqqının 

yüksək olması vədaha yüksək mənfəəti təmin etməsi iqtisadi resursların bu sahəyə axınına səbəb 

olur. Yaranan gəlirlərin qeyri-ticari sektorun məhsul və xidmətlərinə xərclənməsi hesabına bu 

sektorda tələb artır. Nəticədə, ölkədə sənayenin digər sahələrinin inkiĢafdan geri qalması baĢ verir. 

Fikrimizcə, iqtisadi resursların təsərrüfat dövriyyəsinə tam Ģəkildə cəlb edilmədiyi, təbii resursların 

hasilatı sahəsinin xarici investisiyalar hesabına inkiĢaf etdiyi və bu sektordan əldə edilən gəlirlərin 

böyük hissəsinin dövlətin sərəncamında olması Ģəraitində ölkədə «holland sindromu»nun baĢ 

verməsi imkanları məhdud olur. Bu halın xüsusiyyətləri milli iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində 

özünü göstərə bilər. Çünki belə halın yaranması əsasən iqtisadi resursların və imkanların 

məhdudluğu ilə əlaqədardır. Məsələn, sahibkarlıq  subyektlərinin sayı və imkanları məhduddursa, 

onda dövlət büdcəsinin investisiya xərclərinin artması Ģəraitində mövcud imkanların dövlət 

investisiya qoyuluĢlarının reallaĢdırılmasına yönəldilməsi digər sahələrdə investisiya fəallığını 

məhdudlaĢdıra bilər. Bununla belə, təbii resursların hasilatının artırılması hesabına yaranan gəlirlər 

ölkədə gələcək inkiĢafın, o cümlədən emal sənayesinin inkiĢafının təmin olunması üçün təhsil 

səviyyəsinin, investisiya qoyuluĢlarının həcminin və istehlakın artımını maliyyələĢdirməyə imkan 

verir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, belə gəlirlər olmadan       bir çox hallarda ölkənin inkiĢafını təmin 

etmək mümkün olmur. Həm keynis, həm də neoklassik nəzəriyyəsində iqtisadi artımın əsas 

determinantı kimi məcmu qənaətin həcmi və ya qənaət noması çıxıĢ edir. Bu baxımdan, həm nəzəri, 

həm də praktik cəhətdən təsdiq olunmuĢdur ki, gələcək inkiĢaf milli iqtisadiyyatın inkiĢafının 

maliyyələĢdirilməsi səviyyəsindən birbaĢa asılıdır. Ölkədə kapital yığımını təmin etmədən iqtisadi 

artıma nail olmaq olmaz. 

Hazırki Ģəraitdə hər bir ölkənin gücü, ümumi iqtisadi potensialı, qlobal miqyasdakı yeri bir sıra 

digər parametrlərlə yanaĢı, eyni zamanda, sənaye inkiĢafı ilə ölçülür. Güclü sənaye potensialına 

malik olan ölkələr həm daxili tələbatlarını yerli istehsal hesabına ödəyərək maliyyə vəsaitlərini 

qoruyurlar, həm də xarici bazarlarda böyük həcmlərdə məhsullarla təmsil olunaraq özlərinə valyuta 
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axınını təmin edirlər. Sənaye sektorunun inkiĢafının iqtisadi-siyasi önəmi ilə yanaĢı, sosial 

əhəmiyyəti də kifayət qədər böyükdür. Belə ki, yüksək əmək tutumuna malik sənaye istehsalatları 

əhalinin məĢğulluğunun təmin olunmasında və beləliklə də, yoxsulluğun aradan qaldırılmasında 

mühüm rol oynayırlar. Bütövlükdə, son 15 ildə respublikamızda sənaye istehsalı 2,7 dəfə artıb. 

Hazırda ölkənin qeyri-neft sənayesində buraxılan ət və süd məhsulları, duz, meyvə və tərəvəz 

konservləri, mineral sular, sement və klinkerlər, gips, əhəng, alçipan, kərpic, betondan tikinti 

blokları, armatur, alüminium və ondan alınan məmulatlarla ölkənin özünütəminetmə səviyyəsi digər 

sənaye məhsulları ilə müqayisədə daha yüksəkdir. Hazırda respublikamızda sənayenin qeyri-neft 

sektorunda bir sıra yeni irimiqyaslı layihələr həyata keçirilir. ġübhə yoxdur ki, yeni layihələr 

hesabına perspektivdə neftdənkənar sənaye sektorunda istehsal imkanları daha da artacaq.Son illərdə 

reallaĢdırılan məqsədyönlü siyasət sayəsində Azərbaycan bütün sahələrdə böyük uğurlara nail olub. 

Bu dövrdə bütün dünyada iqtisadi cəhətdən Azərbaycan kimi dinamik inkiĢaf edən ölkələrin sayı 

xeyli  az olub. Bu gün Cənubi Qafqaz regionunun iqtisadiyyatının təxminən 70 faizi Azərbaycanın 

payına düĢür. Ötən 15 ildə Azərbaycan həmçinin strateji valyuta ehtiyatlarını dəfələrlə artıraraq 44 

milyard dollara çatdırmağa nail olub.Bu faktlar Azərbaycanı kifayət qədər böyük potensiala və gücə 

malik dövlət kimi səciyyələndirir. 

Azərbaycan Respublikası 2000-ci ildən baĢlayaraq dünyada ən sürətlə inkiĢaf edən ölkələrindən 

birinə çevrilmiĢ və iqtisadiyyatın inkiĢaf səviyyəsini səciyyələndirən əsas makroiqtisadi səviyyəsini 

səciyyələndirən əsas makroiqtisadi göstərici – ümumi daxili məhsulun (ÜDM) həcminin və artım 

tempinə görə bir çox dünya ölkələrini geridə qoymuĢ, Müstəqil Dövlətlər Birliyii (МDВ) ölkələri 

arasında liderliyi qoruyub saxlamıĢdır. Belə müsbət inkiĢaf meyli sənayenin qeyri-neft sektorunda 

baĢ vermiĢdir. Əgər 2000-ci ildə qeyrineft sənayesinin xüsusi çəkisi 2,5% təĢkil etmiĢdirsə, 2015- ci 

ildə onun səviyyəsi 69,3%-ə çatmıĢdır. Qeyri-neft sənayesi-neftqazçıxarma və neft emalı sektorları 

istisna olmaqla iqtisadiyyatın bütün fəaliyyət sahələrini (yeyinti və yüngül sənaye, kimya və neft-

kimya, metallurgiya, maĢın, mexanizm, elektrik avadanlıqları, nəqliyyat vasitələrinin istehsalı, rabitə 

və telekommunikasiya, elektroenergetika, ticarət və iaĢə, sosial xidmətlər sferası, aqrosənaye 

kompleksi və sairə) özündə cəmləĢdirir. Həmin fəaliyyət sahələrinin hər biri öz spesifik 

xüsusiyyətləri ilə (xammal bazası yerləĢdirilməsinin prinsipləri, texniki-texnoloji xüsusiyyətləri, 

kooperasiya əlaqələri istehsal etdikləri məhsulların xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti, istifadə dərəcəsi və 

sairə) fərqlənirlər. Onlar, öz növbəsində, istehsal vasitələri və alətləri istehsal edən sahələrə, onların 

fasiləsizliyini təmin edən xidmət təyinatlı fəaliyyət sferası, eləcə də əhaliyə müxtəlif növ sosial 

xidmətlər (ticarət, iaĢə, səhiyyə, təhsil, pullu xidmətlər, rabitə və s (3 s.7). 

Qeyd edək ki, aqrar sektorun inkiĢafının fundamental əsası hələ 2004-cü ildə ölkə baĢçısı 

tərəfindən təsdiq edilən regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına dair Dövlət Proqramlarında öz əksini 

tapmıĢdır. 2004-2008, 2009-2013 və 2014-2018-ci illəri əhatə edən dövlət proqramlarının 

reallaĢdırılması nəticəsində kənd təsərrüfatı sahəsində böyük infrastruktur yaradılmıĢ, qeyri-neft 

sektorunun inkiĢafında aqrar sektorun payı xeyli artmıĢdır. Hazırda 2014-2018-ci illəri əhatə edən 

üçüncü Dövlət Proqramı uğurla icra edilir. 

Ölkənin qeyri-neft potensialının gücləndirilməsi, onun infrastrukturunun müasirləĢdirilməsi və 

beynəlxalq standartlara uyğun rəqabətqabiliyyətli ixracat məhsulları istehsal etmək gücündə olan 

sənaye sektorunun yaradılması və inkiĢaf etdirilməsi zəruriliyi həm ölkənin daxili iqtisadi inkiĢaf 

modelinin, həm də dünya iqtisadiyyatının müasir inkiĢaf meyllərinin tələbləri ilə bağlıdır. Məhz, ona 

görə də ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasında, eləcə də ―Milli Ġqtisadiyyat və 

iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsində‖ qeyri-neft sənaye sahələrinin inkiĢaf 

etdirilməsi prioritet sahələr kimi qeyd edilmiĢ və onun diversifikasiyasının zəruriliyi ön plana 

çəkilmiĢdir. Qeyri-neft sənaye sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi həm regionların sosial-iqtisadi 

inkiĢafının sürətləndirilməsi, həm də dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artırılması və onun müxtəlif 
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mənbələrdən formalaĢdırılması, ixrac gəlirlərinin artırılması, idxalı əvəz edən və ixracyönümlü, 

geniĢ çeĢidə malik sənaye məhsullarının istehsalı ununla yanaĢı, kənd təsərrüfatı, turizm və 

informasiya – kommunikasiya texnologiyaları ölkədə qeyri-neft sektorunun inkiĢafında əsas prioritet 

səhələr hesab edilir. Qeyri-neft sənaye sahələrində mövcud problemləri həll etmək, ehtiyat 

imkanlarından səmərəli istifadəyə nail olmaq üçün təĢkilati – iqtisadi mexanizmləri və metodları 

kökündən dəyiĢdirmədən lazımı məqsədə çatmaq mümkün deyildir. Belə bir Ģəraitdə yeni düĢüncə 

tərzinə və yaradıcılıq imkanlarına malik kadrların hazırlanmasına zəruri ehtiyac duyulur. 

2014-cü ilin sonlarından etibarən dünya əmtəə bazarında neft qiymətlərində kəskin enmələr 

müĢahidə edilməyə baĢladı. 2014-cü ilin sonunda Brent markalı neftin dünya bazarında qiyməti ilin 

əvvəli ilə müqayisədə 44 faiz aĢağı düĢmüĢ, dövrün sonuna 62 ABġ dolları təĢkil etmiĢdir.Neft 

qiymətləri ilə birlikdə Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaĢları olan ölkələrdə iqtisadi aktivliyin 

azalması və milli valyutaların dəyərsizləĢməsi də ölkə iqtisadiyyatına neqativ təsir etmiĢ, maliyyə-

bank bazarında psixoloji gərginliyin yüksəlməsinə səbəb olmuĢdur. Yeni iqtisadi reallıqların milli 

iqtisadiyyata mənfi təsirlərini minimuma endirmək, xarici və daxili balansı korreksiya etməklə 

makroiqtisadi sabitliyi qorumaq Azərbaycan dövlətinin əsas prioritetlərindən biri olmuĢdur. 

Ölkənin xarici balansı ucuz neft qiymətlərindən ən yüksək təsirlənmiĢ iqtisadi həlqə olmuĢdur. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, 2015-ci ildə xarici ticarət (əmtəə) dövriyyəsi 33,3 

faiz azalaraq, 20,7 milyard ABġ dolları, 2016-cı ilin yanvar-avqust aylarında isə ötən ilin müvafiq 

dövrünə nəzərən 24,9 faiz azalaraq 11,3 milyard ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. 2015-ci ilin yekunu 

üzrə xarici ticarət saldosu 2,2 milyard ABġ dolları (5,7 dəfə azalma), 2016-cı ilin yanvar–avqust 

aylarında isə 250,3 milyon ABġ dolları olmuĢdur.2015-ci ildə ölkənin tədiyə balansında CƏB üzrə 

2004-cü ildən bəri ilk dəfə olaraq kəsir (222 milyon ABġ dolları) yaranmıĢdır. Kəsirin əsas mənbəyi 

ticarət balansı üzrə saldonun 3 dəfədən çox azalaraq, 19 milyard ABġ dollarından 6 milyard ABġ 

dollarına düĢməsi olmuĢdur. 

Azərbaycanın xalis ticarət balansına nəzər saldıqda, ölkədə bir neçə əsas məhsulun istehsalının 

artırılması üçün mühüm imkanların olduğunu görmək olar. Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, Azərbaycan təzə meyvə və fındıq məhsullarının (2015-

ci ildə 220,2 milyon ABġ dolları) və tərəvəz məhsullarının (2015-ci ildə 91,7 milyon ABġ dolları) 

ixracı üzrə kifayət qədər yüksək göstəricilərə malikdir. Ölkədə, xüsusilə pomidor, korniĢon, təzə 

meyvə (xurma, nar, alma, gilas, Ģaftalı), yaĢıl çay yarpağı, günəbaxan yağı, Ģəkər və Ģəkər 

məhsulları və günəbaxan tumu kimi məhsulların ixracının artırılması üçün böyük imkanlar 

mövcuddur. Azərbaycanda mühüm imkanların mövcud olduğu digər sahələrə üzüm Ģərabından 

spirtin alınması, fındıqçılıq, marqarin istehsalı, meyvə Ģirəsi istehsalı, yabanı meyvə və 

giləmeyvələrdən alınan məhsulların (çaytikanı yağı, soyuq sıxılmıĢ qoz yağı, biyan kökü, zəfəran və 

s.) istehsalı, üzümçülük, pambıqçılıq, tütünçülük, ət və ət məhsullarının istehsalı, süd və süd 

məhsullarının istehsalı və baramaçılıq kimi sahələr aid edilir. Malların ticarətinə dair BMT-nin 

məlumat bazasının məlumatları əsasında, Azərbaycanın regional və digər əsas bazarlara ixrac edə 

biləcəyi məhsulların geniĢ təhlili nəticəsində bir neçə mühüm məhsul müəyyən edilmiĢdir. Bu təhlil 

Azərbaycandan, eləcə də regiondan idxal edilən məhsulların ümumi dövriyyəsi əsasında 

aparılmıĢdır. Regionun hər bir ölkəsinə məxsus olan idxal bazarının həcmi Azərbaycanda istehsalın 

artırılmasının vacibliyindən xəbər verir. Rusiya bazarı bu baxımdan öz ölçüsünə və Azərbaycanda 

yetiĢdirilən bir sıra məhsulların idxalına görə çox mühüm ticarət potensialına malikdir. Rusiya 

bazarından baĢqa, yüksək potensiallı digər bazarlar sırasında MDB üzvü olan bəzi Orta Asiya 

ölkələrini, AĠ ölkələrini və Ukraynanı qeyd etmək olar. 

Qeyd olunanlarla yanaĢı, nar, kartof, zəfəran, təbii bal, yun, gön-dəri də potensial ixrac 

məhsulları qrupuna daxil edilir. Məsələn, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2015-ci 

ildə ölkədən 20,9 milyon ABġ dolları məbləğində təzə və ya soyudulmuĢ kartof, 12,2 milyon ABġ 
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dolları məbləğində emal olunmamıĢ gön (təbii xəzdən baĢqa) və aĢılanmıĢ dəri ixrac edilmiĢdir ki, 

bu da ölkəyə kifayət qədər yüksək həcmdə valyuta gətirilməsini təmin etmiĢdir. Gələcəkdə bu 

məhsulların istehsalının və ixracının daha da artırılması üçün dəstək mexanizmlərinin 

müəyyənləĢdirilməsi nəzərdə tutulur.Eyni zamanda, meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı 

potensialının gücləndirilməsi məsələsi də aktualdır. Məhsul istehsalının dəyər zənciri üzrə 

dərinləĢdirilməsi, nəticə etibarilə, yaranan əlavə dəyərin artmasına səbəb olur. Azərbaycanda istehsal 

olunan əsas məhsullardan bəziləri üzrə aparılan hesablamalar bunu sübut edir. Belə ki, məsələn, 

pomidor istehsalını dəyər zənciri üzrə inkiĢaf etdirməklə, ketçup istehsal edilməsi açıq sahədəki 

istehsaldan 386 faiz artıq əlavə dəyər əldə etməyə imkan verir. Kartofdan çips istehsalı açıq 

sahədəki istehsaldan 1278 faiz, xiyar istehsalında isə konservləĢdirmə 500 faiz artıq əlavə dəyər əldə 

etməyə Ģərait yaradır. 

Qeyd olunanlarla yanaĢı, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, 2015-ci ildə 

ölkədən 19,5 milyon ABġ dolları həcmində pambıq və pambıqdan alınan məhsullar ixrac edilmiĢdir 

ki, bu da həmin məhsulun ixrac potensialının kifayət qədər yüksək olduğunu göstərir. Eyni zamanda, 

tütün və barama istehsalının da müqayisəli üstünlükləri mövcuddur ki, bu da həmin məhsulların 

istehsalının artırılmasını aktuallaĢdırır. Ümumilikdə isə pambıq, tütün və barama istehsalı və ixracı 

üzrə gələcək strategiyada aĢağıdakılar nəzərdə tutulur:  qısamüddətli dövr üçün istehsalın xammal 

Ģəklində ixrac məqsədilə artırılması;  uzunmüddətli perspektivdə isə həmin məhsullardan alınan 

emal məhsullarının yerli istehsalını formalaĢdırmaqla idxalın əvəzlənməsi və ixracın artırılması. 

Qeyd olunanlara nail olmaq üçün hər üç məhsulun istehsalının stimullaĢdırılması diqqətdə 

saxlanılacaq və hər bir istiqamət üzrə dövlət dəstəyinin forma və mexanizmləri 

müəyyənləĢdiriləcəkdir. Yuxarıda qeyd edilən məhsullar, əsasən Azərbaycanın kənd təsərrüfatında 

daha yüksək rəqabətqabiliyyətli məhsullardır və onların regionun digər bazarlarına da ixrac 

imkanları yüksək ola bilər. Strateji Yol Xəritəsinin altıncı hədəfində bu məhsulların daxili 

bazarlarda reallaĢdırılması və ixracı üzrə mexanizmlər qeyd edilmiĢdir. QarĢıdan gələn illərdə, 

həmçinin daha dərin diaqnostik təhlillər aparılaraq, qlobal və regional səviyyələrdə iqtisadi, sosial və 

geosiyasi mühitdə baĢ verən dəyiĢikliklər nəzərə alınmaqla, məhsulların dəyər zənciri üzrə 

istehsalının stimullaĢdırılması üçün prioritet məhsul növləri ilə bağlı ayrıca proqramlar, plan və ya 

strategiyalar hazırlanacaqdır. 

Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatının inkiĢafı həm də ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsində aparıcı rola malikdir. Bu baxımdan aqrar siyasətin prioritet olması təsadüfi deyil və 

dövlətin strateji maraqlarına xidmət edir. 
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Məqalədə turizmin Azərbaycandakı inkişaf səviyyəsindən, həmçinin turizmdə turizm poten-
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WAYS TO IMPROVE AZERBAIJAN'S TOURISM POTENTIAL EFFICIENTLY 

The article discusses tourism development in Azerbaijan as well as ways to improve tourism po-

tential in tourism. Analysis of the development of tourism in other countries and the current state of 

tourism potential use in Azerbaijan 
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Müasir dövrdə Azərbaycanın turizm strategiyasının planlaĢdırılması, əvvəlki dövrlərdə əldə 

edilmiĢ uğurların möhkəmləndirilməsi və gələcək üçün prioritet istiqamətlərin hədəf kimi 

seçilməsindən ibarətdir. AraĢdırmaların nəticəsi olaraq qeyd etmək olar ki, bir sıra çatıĢmazlıqlara 

baxmayaraq, ölkəmiz üçün nisbətən gənc olan bu xidmət sektoru hərtərəfli inkiĢaf hədəfini qarĢısına 

bir məqsəd kimi qoymuĢdur. Bu istiqamətdə həyata keçirilən ilk addım ölkəmizdə turizmin inkiĢafı 

məqsədilə hüquqi qanunvericilik bazasının normativ aktların qəbul olunması və yeni infrastruktur 

elementlərinin yaradılması olmuĢdur. Qəbul edilmiĢ Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu respublikada turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiĢ dövlət 

siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən edir və turizm sahəsində meydana 

çıxan münasibətləri tənzimləyir, sosial iqtisadi inkiĢafı təmin edir. Bu vasitələrdən biri kimi turizm 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması qaydasını müəyyənləĢdirir. Əlavə olaraq onu vurğulamaq 
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lazımdır ki, turizm sektorunun inkiĢafı üçün dövlətin apardığı strateji planlardan biri səsi də 

regionların iqtisadi inkiĢafı proqramları çərçivəsində turizm sferasında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məĢğul olanlara tətbiq olunmuĢ, güzəĢtlərdir. Beləliklə, son 5 ildə ölkəmizin turizm sənayesi 

müəyyən olunmuĢ səviyyəyə çatmıĢdır, hazırda kompleks davamlı və insan amilinin baĢlıca olması 

prinsip əsasında bu sənayenin intensiv inkiĢafının tətbiqi üçün zəmin yaranmıĢdır. Hazırda məhz 

insan öz təlabat lari mədəni potensialı keyfiyyət və həyatı və təhlükəsizliyi ilə iqtisadiyyatın, 

xüsusən də turizm sferasının inkiĢafında baĢlıca hədəf və məqsəd kimi durur. 

Turizm sektoru biznes maraqlarını əlaqələndirmək və dövlətin iqtisadi siyasətinin baĢlıca 

hədəfində və cəmiyyətin mütərəqqi tarixi mədəni inkiĢafında aparıcı rol oynamalıdır. Belə ki, 

ölkənin hər bir vətəndaĢın Vətən mədəni səviyyəsinin inkiĢafı, mənəvi potensialın artırılması, həyat 

rifahının yaxĢılaĢdırılması istiqamətində dövlətin məqsədli proqram alətləri və eyni zamanda bütün 

qurumların, nazirliklərin birgə məqsəd və vəzifələri olmalıdır. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 29 dekabr 2002 2012-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ Azərbaycan 2020 

Gələcəyə BaxıĢ inkiĢaf konsepsiyası bu istiqamətdə atılmıĢ vacib addımlardandır. Konsepsiyanın 

baĢlıca strateji məqsədi mövcud imkan və resursları nəzərə almaqla, Azərbaycanda davamlı iqtisadi 

artıma, yüksək sosial rifah, səmərəli dövlət idarəetməsi və qanunun aliliyi, insanların bütün hüquq 

və azadlıqlarının tam təmin olunması, vətəndaĢ cəmiyyətinin ölkənin ictimai həyatında fəal statusu 

ilə Səciyyələnən inkiĢaf mərhələsinə nail olmaqdır. Bu ĠnkiĢaf Konsepsiyası cəmiyyətin bir sıra 

sahələri kimi, iqtisadiyyatın və sosial həyatımızın baĢlıca sahəsi olan turizmin inkiĢafı üçün də bir 

sıra prioritetlər müəyyən etməlidir. Bu məqsədin həyata keçirilməsində sahənin qarĢısında bir sıra 

həlli tələb olunan vəzifələr durur. Ölkədən mümkün və rahat turist mühitinin formalaĢmasında 

turizm rekreasiya kompleksinin inkiĢafı ; Ġstər daxili bazarda, istərsə də beynəlxalq bazarlarda 

rəqabətə dözüm gətirə bilən turizm məhsulunun inkiĢaf etdirilməsi ; Cəmiyyətin mənəvi və əxlaqi 

əsaslarının formalaĢmasında turizmin rolunun gücləndirilməsi ; Gənclərlə iĢ yönündə turizmin 

mədəni idrak funksiyasının həyata keçirilməsi; Turizm sənayesinin davamlı inkiĢafının təmin 

olunması üçün təhlükəsizliyin təmin edilməsi; Regionda insanların yaĢayıĢ səviyyəsinin artırılması, 

iqtisadi və sosial mədəni inkiĢafın təmin olunması üçün turizmin inkiĢaf etdirilməsi ;Öyrənmədə 

turizmdən əldə olunmuĢ gəlirlərin və adambaĢına düĢən payın artırılması; 

Azərbaycanda turizmin inkiĢafının prioritet istiqamətləri aĢağıdakılardır : 

1. Daxili və gəlmə turizmin inkiĢafı; 

2. Bu ölkədə turizm xidmətlərinə uyğunlaĢdırılaraq beynəlxalq standartların tələblərinə cavab 

verən səviyyəyə gətirilməsi; 

3. Turizm naviqasiyasını istiqamətverici iĢarələr edir, regionlarda turizm resursları və 

proqramları haqqında informasiyanı özündə əks etdirən turizm, informasiya alətlərinin yaradılması; 

4. Azərbaycanın bütün regionlarında mövcud potensiala uyğun inkiĢaf etdirilməsi mümkün olan 

turizm məhsulu təĢviq etmək üçün səylərin əlaqələndirilməsi. 

Qeyd olunan turizmin inkiĢaf prioritetləri müəyyən ediləndən sonra ölkəmizdə turizm 

strategiyasının iĢlənib hazırlanması, Bir bir sıra prinsiplərə əsaslanmalıdır: 

Turizmin inkiĢafına kompleks yanaĢma. 

Təhsil, səhiyyə, sosial təminat, mədəniyyət, incəsənət, elm, sənaye, xidmət sahələri daxil 

olmaqla, milli iqtisadiyyatın və ictimai həyatın bütün sahələrində turizmin inkiĢafında inteqrasiya 

planı 

Turizmin inkiĢafında innovasiya xüsusiyyəti 

Turizm sektorunda sahibkarlıq təĢəbbüsünün stimullaĢdırılması və kiçik müəssisələrin sayının 

artımı təmin etmək üçün münbit Ģəraitin yaradılması 

Turizm proqramlarının təĢkilində beynəlxalq əməkdaĢlıq və mədəniyyətlərarası əlaqənin təmin 

edilməsi 
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Ġstehlakçıların biznes qurumlarının, qeyri kommersiya təĢkilatlarının dövlət idarəetmə 

orqanlarının və yerli əhalinin turizmin inkiĢafında olan maraqlarının balanslaĢdırılması 

Turizm regionun sosial iqtisadi inkiĢafına təsirini qiymətləndirərkən bu, əhalinin həyat 

keyfiyyəti göstəricisinə diqqət yetirilməsi 

Turizmin inkiĢafında davamlı olaraq ekoloji və sosial mədəni risklərinin qeydiyyatı və turizm 

resurslarından istifadənin tükənməz Ģəkildə həyata keçirilməsi 

Bu yanaĢma turizm sektorunu regionda iqtisadi inkiĢaf, müasir mədəni mühitin 

formalaĢdırılması və əhalinin həyat tərzinin yaxĢılaĢdırılması baxımından aparıcı sənaye sahəsi 

olduğunu təsdiqləyir. Son illər hökumətin müxtəlif səviyyələrdə turizmin inkiĢafı istiqamətində 

apardığı iĢlər və bu sənayeyə olan digər beynəlxalq miqyas miqyaslı idman, mədəni kütləvi 

tədbirlərin keçirilməsi ölkədə turizm infrastrukturunun əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢməsinə səbəb 

olmuĢdur. Onun bu istiqamətdə aparılan fəaliyyətin nəticəsi olaraq ölkədə yeni əyləncə mərkəzləri 

yaradılmıĢ, yerləĢmə müəssisələrinin sayı artmıĢ, nəqliyyat infrastrukturu yaxĢılaĢdırılmıĢ və yeni 

yol qovĢaqları, iĢə salınmıĢdır. Turizmin inkiĢafı istiqamətində aparılan çoxsaylı iĢlərin həyata 

keçirilməsinə baxmayaraq, hələ də bəzi çatıĢmazlıqlar özünü göstərməkdədir. Ölkəmizdə turizmin 

inkiĢafı və bu sahənin dünya turizm bazarında rəqabət üstünlüyünə malik olması üçün əsas 

Ģərtlərdən biri də nəqliyyat infrastrukturunun formalaĢdırılmasıdır. Bu yolların və yol 

infrastrukturunun təkmilləĢdirilməsinin yüklənmiĢ avtomobil yollarında turizm marĢrutlarının 

sərbəst hərəkətinin təĢkil edilməsi və turizm üçün daha cəlbedici məkanlar da yüksək keyfiyyətli 

avtomobil dayanacaqlarının inĢasını tələb edir. Həmçinin daxili bazarda və daha çox regionlarda 

artım potensialına malik turizm növlərindən biri avto turizmdir. Bu növün inkiĢafı isə ölkəmizdə 

adambaĢına düĢən avtomobil sayının tək paytaxt Ģəhəri baxımından artmasına deyil, eyni zamanda, 

regionlar baxımından da artmasının və renta kar xidmətlərinin geniĢləndirilməsini əsas turist 

marĢrutlarını yüksək keyfiyyətli yolların inĢasını eyni zamanda Turizm marĢrutları üzrə yol 

qovĢaqlarında otel Ģəbəkələrinin tikilməsi zəruridir. Turizm marĢrutları üzrə ictimai iaĢə 

müəssisələrinin yol boyu gecələmə yerlərinin yetərincə olmaması və region əhalisinin mövcud turist 

marĢrutları haqqında informasiyasının azlığı hələ də bu sahədə həlli tələb olunan məsələlər kimi 

qalmaqdadır. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, avtomobil, turizmin daxili və regional səyahətlərin 

təĢkilində perspektivli sayıla bilər. Nəqliyyat infrastrukturunun kifayət qədər diqqətdə saxlanılan 

tərəflərindən biri də turistlərin daĢınması üçün istifadə edilən nəqliyyat vasitələrinin vəziyyəti və 

rahatlığı ilə bağlıdır. Nəqliyyat parklarının mütəmadi yenilənməsi, nəqliyyat vasitələrinin 

müasirləĢdirilməsi, onların texniki vəziyyətinə nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi, turizm 

sektorunda təhlükəsiz nəqliyyat infrastrukturunu təĢkil etmək üçün əsas Ģərtlərdəndir. Onların 

ölkəmizdə turizm sektorunda xidmət edən nəqliyyat vasitələrinin yenilənməsini də çoxsaylı iĢlərin 

görülməsinə baxmayaraq hələ də dəmiryol vaqonlarının çoxunun daxili xətlərdə istifadədə olan 

təyyarələrin bir sıra əyləncə attraksionların istismar müddətini baĢa vurduğu və ya müasir Tələblərə 

cavab vermədiyi müĢahidə olunur. Bir sıra Ģəhərlər məsələn, Vienna, Brussels, New York, 

Amsterdam, Ġstanbul, Berlin və sair üçün Ģəhərdaxili nəqliyyat vasitəsi sayılan tramvay xətlərinin 

turizmin inkiĢafında xüsusi bir rola malik olduğu halda, ölkəmizdə 1924-cü ildən Bakı küçələrində 

istismara buraxılan tramvaylar Bu 2010-cu ildən baĢlayaraq əvvəlcə mərkəzi küçələrdən sonra isə 

kənar küçələrdən yığıĢdırılmıĢdı, heç Ģübhəsiz, bu addım ölkəmizin turizm sektoruna da təsirsiz 

qalmamıĢdır. Ümumi halda Azərbaycanda turizmin inkiĢafı baxımından nəqliyyat infrastrukturunda 

görüləsi iĢlərlə bağlı Ģəhərdə piyada zonalarının inkiĢafının velosiped cığırlarının salınmasını sürətli 

avtobus nəqliyyatının tətbiqini tramvay xətlərinin bərpası və vahid hakim siyasətinin Həyata 

keçirilməsini tövsiyə etmək olar. Son 5 ildə yerləĢmə müəssisələrində baĢ verən artım və xidmət 

müəssisələrinin keyfiyyət səviyyəsi deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda otel bazası xeyli 

yaxĢılaĢmıĢdır. Bundan əvvəlki fəsildə təhlilimizin nəticəsi olaraq müəyyən etmiĢdir ki, təqdim 
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edilmiĢ çarpayı sutka göstəricisi ilin 365 gündən yalnız 47 sini əhatə edir. Amma təbii ki, bu cür 

yanaĢma sahənin inkiĢafında suallar yaradır və reallıq potensial istehlakçı kimi yaxın zamanda bu 

sahənin gücləndirilməsinə olan ehtiyacı ortaya qoyur. Hazırkı vəziyyət öz tələbatını orta qiymət və 

qənaət üzərində quran istehlakçılara xidmət keyfiyyətindən asılı olaraq standart paketlər təklif edən 

yerləĢmə müəssisələrinin artımını tələb edir. Bu nömrə fondunun artımı ölkədə daxili və gəlmə 

turizmin inkiĢafına böyük təkan verə bilər. Turizmin inkiĢafı məqsədi ilə aztutumlu yerləĢdirmə 

müəssisələrinin sayının artırılmasından, Ģəhərdaxili kiçik yaĢayıĢ və kənd evləri əsasında fiziki 

Ģəxslərin təĢəbbüslərinin dəstəklənməsi də mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ölkəmizin regionlarında 

turizm sektoru məhz bu tip yerləĢdirmə məsələn artırılması ilə daha çox gəlir əldə edə bilər. 

Ölkəmizdə kənd ekoloji etnik balıqçılıq və ovçuluq kimi turizm növlərində potensial tələbə bu cür 

Ģəxsi yerləĢdirmə müəssisələrində turist təminatı baxımından tam ödənilməsinə əsas verir. 

Ölkəmizin daxili və gəlmə turizmin artması üçün böyük potensiala malikdir. Lakin yerli turist 

məhsullarımız beynəlxalq bazarda təklif olunan turizm xidmətləri ilə müqayisədə güclü rəqabət hiss 

edir. Dünya Ġqtisadi Forumunun turizm və səyahətlər üzrə rəqabət qabiliyyətlilik hesabatında 

ölkəmiz bu xidmətləri üzrə dünya bazarında 141 ölkə arasında 84-cü yerdə qərarlaĢmıĢdır. Təbii ki, 

bu göstərici ölkəmizdə qeyri neft sektorunun prioritet inkiĢafını müəyyənləĢdiyi bir dövrdə həbsdə 

bizləri qane edə bilməz. Bununla əlaqədar ölkəmiz üçün ilk olaraq mövcud potensialı əsasında 

müvafiq yerli tur məhsullarının rəqabətliyə davamlığının artmasına dair tədbirlər sisteminin tərtib 

edilməsi məqsədəuyğundur. 

 

ƏDƏBĠYYAT: 

 

1. ―Turizmin Ġqtisadiyyatı və Ġdarə Edilməsi‖, Ə.Q.Əlirzayev, Bakı 2010. 

2. ―Azərbaycan Respublikasında Turizm Və Onun ĠnkiĢafı‖, H.B.Soltanova, Bakı 2015. 

3. ―Azərbaycan Turizmi Və Onun ĠnkiĢafı Problemləri‖, Məsim Abadov Bakı 2014. 

4. ―Turizmin ĠnkiĢafının Sosial-Ġqtisadi Problemləri‖, Ə.Əlirzayev, Saida Aslanova, Bakı 

2006. 

5. ―Turizmin Əsasları‖, B.Ə.Bilalov Və Ç.G.Gülalıyevin Redaktəsi Ġlə Bakı 2015. 

7. ―Turizm‖ ,SiyavuĢ Yeganlı E.Hacıyev, Bakı 2001. 

8. ―Turizmin Əsasları‖ Ġlqar Hüseynov, Nigar Əfəndiyeva Bakı 2007 

9. www.stat.gov.az. 

 

 

  



674 
 

Türkan MƏMMƏDLĠ 

Magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

AZƏRBAYCANDA QEYRĠ-NEFT SEKTORUNUN ĠNKĠġAFI  

ÜZRƏ KONSEPTUAL ƏSASLANDIRMA 

Məqalə Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji problemlərindən olan qeyri-neft sektorunun 

inkişafının nəzəri əsaslandırılmasına həsr olunmuşdur. İqtisadiyyatın birtərəfli inkişafının mənfi 

tərəfləri ümumi şəkildə verilmişdir. Daha sonra Azərbaycan iqtisadiyatında bu problemin 

xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Məqalənin əsas hissəsini ölkəmizdə 2004-cü ildən 2018-ci ilə qədər 

həyata keçirilən regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarında qeyri-neft sektorunun 

prioritetlərinin sahə istiqamətlərinin nəzəri təhlili təşkil edir. Həmçinin həmin sahələrin inkişafı 

istiqamətində nəzərdə tutulan birbaşa tədbirlər göstərilmişdir. Sonda nəzəri təhlildən alınan 

nəticələr qeyd olunmuşdur. 

Açar sözlər: qeyri-neft sektoru, inkişaf proqramları, aqrar sahə, sənaye sektoru, turizm sektoru 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  

НЕФТЯНОГО СЕКТОРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Статья посвящена теоретическому обоснованию одной из стратегических проблем эко-

номики Азербайджана, то есть ненефтяного сектора. В связи с этим были исследованы 

особенности этой проблемы в экономике Азербайджана. Основная часть статьи содержит 

теоретический анализ направлений приоритетных областей ненефтяного сектора, упомя-

нутых в Государственных программах социально-экономического развития регионов на 

2004–2018 годы. Также были непосредственно показаны меры по разработке этих место-

рождений. В итоге результаты теоретического исследования были отмечены. 

Ключевые слова: ненефтяной сектор, программы развития, сельскохозяйственный сек-

тор, промышленный сектор, сектор туризма. 
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CONCEPTUAL JUSTIFICATION OF THE DEVELOPMENT  

OF NON-OIL SECTOR IN AZERBAIJAN 

The article is dedicated to the theoretical justification of one of the strategic problems of the 

economy of Azerbaijan, thus non-oil sector. Thereon, the features of this problem in the economy of 

Azerbaijan were investigated. The main part of the article comprises the theoretical analysis of the 

directions of prioritized fields of non-oil sector mentioned in the State Programs of regional socio-

economic development from 2004 till 2018. Measures for the development of those fields were also 

directly shown. In the end, the results of the theoretical research were noted. 

Keywords: non-oil sector, development programs, agriculture sector, industrial sector, tourism 

sector 

 

ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin milli iqtisadiyyatların əsas xüsusiyyətlərindən biri də həmin ölkələrdə 

iqtisadiyyatın çoxprofilli inkiĢafıdır. Ölkənin iqtisadi potensialına uyğun hərtərəfli inkiĢafı təmin 

edən ölkələrdə məĢğulluq səviyyəsi, ümumi daxili məhsul və onun hər nəfərə düĢən hissəsi, həyat 
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səviyyəsi, milli iqtisadiyyatın dayanıqlılığı üzrə göstəricilər digər ölkələrə nəzərən daha yüksək olur. 

ġaxələndirilmiĢ milli iqtisadiyyatın mövcudluğu ölkənin xarici ölkələrdən iqtisadi asılılığının 

azaldılmasına, xarici ticarət dövriyyəsində müsbt saldonun yaranmasında ən əsas amillərdəndir. 

Ġqtisadiyyatda ilk növbədə ölkənin daxili potensialına uyğun ĢaxələndirilmiĢ sahə struktuturunun 

formalaĢmamasının əsas çatıĢmazlıqları özünü əsasən aĢağıdakı istiqamətlər üzrə göstərir: 

- yerli potensiala uyğun sahələrin inkiĢaf etməməsi daxili potensialdan istifadə səviyyəsinin 

aĢağı olması, resursların, iĢçi qüvvəsinin məĢğulluq səviyyəsinin aĢağı, iĢsizlik səviyyəsinin yüksək 

olması ilə müĢahidə edilməkdədir; 

- iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsinə nail olmayan ölkələrdə yerli tələbatın qarĢılanmasında daha 

çox çətinliklər mövcud olur və bu idxaldan asılılığı artırır; 

- iqtisadiyyatın bir sahəyə bağlılığının yüksək olması dünya bazarında baĢ verən 

dəyiĢikliklərin milli iqtisadiyyata ciddi təsir göstərməsinə, iqtisadi risk dərəcələrinin artmasına səbəb 

olur; 

- ĢaxələndirilmiĢ milli iqtisadiyyatın olmadığı ölkədə ixtisaslaĢmanın zəifliyi kadr hazırlığı 

sisteminin əmək bazarının müasir tendensiyaları üzrə inkiĢafının ləngiməsinə, əmək resurslarından 

istifadənin səmərəliliyinin azalmasına səbəb olur; 

- xammal hasilatı və ixracı üzrə iqtisadiyyatın strukturunun formalaĢması alternativ mənbələrə 

keçidi ləngidir, həmçinin resurs ehtiyatının azalması ilə davamlı inkiĢafı mümkünsüz edir. 

Bütün bu məsələlər Azərbaycanda iqtisadiyyatın sahə strukturunda, dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinin, xarici ticarət dövriyyəsinin strukturunda neft sektorunun rolunun yüksək olmasını 

nəzərə aldıqda milli iqtisadiyyatda Ģaxələndirmə siyasətinin nə dərəcədə aktual olduğunu göstərir. 

Maraqlı haldır ki, bu gün dünyanın neft ehtiyatları ilə zəngin ölkələrinin demək olar heç biri inkiĢaf 

etmiĢ ölkələr sırasına daxil ola bilməmiĢdir. Bunun əsas səbəblərindən biri kimi həmin ölkələrin 

əksəriyyətində hasilatın həyata keçirilməsi ilə böyük miqdarda ―asan‖ pulların ölkəyə daxil olması 

və bununla da iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi zərurətinin neft gəlirləri ilə 

qarĢılanan idxal hesabına təxirə salınmasını göstərmək olar. Bu öz növbəsində yerli emal 

texnologiyalarının inkiĢafına diqqəti azaltmıĢ, bu sahədə kadr hazırlığı sisteminin ön plana 

çıxmasına mənfi təsir göstərmiĢdir. 

Neft sektorunun ölkədə əsas gəlir gətirən sahəyə çevrilməsi onun dövlətin iqtisadi siyasətinin 

əsasını təĢkil etməsinə  və funksional asılılıqda əsas dəyiĢən rolunda çıxıĢ etməsinə səbəb olmuĢdur. 

Dövlətin istənilən sosial-iqtisadi, siyasi fəaliyyətində bu sektorun mövcud vəziyyəti üzrə göstəricilər 

həlledici təsirə malik bir amilə çevrilmiĢdir. Beləliklə, neft sektorunda baĢ verən istənilən dəyiĢiklik 

bütün sahələr üzrə ciddi dəyiĢikliklərə səbəb olmuĢdur. Dünya neft bazarında baĢ verən qiymət 

artımı neft ixrac edən ölkələrin daha yüksək gəlir əldə edərək ölkə daxilində daha geniĢ sosial-

iqtisadi, infrastruktur layihələrini reallaĢdırmağa Ģərait yaratdığı kimi, qiymət səviyyəsinin aĢağı 

düĢməsi, beynəlxalq sanksiyaların tətbiqi, siyasi münaqiĢələr yerli valyutanın sürətlə dəyərdən 

düĢməsinə, inflyasiyaya qarĢı dayanıqlılığın azalmasına, ÜDM-in dəyər göstəricisində kəskin 

Ģəkildə aĢağı düĢməsinə səbəb olmuĢdur. Diqqət yetirmək lazımdır ki, bir çox resurs potensialı aĢağı 

qiymətləndirilən ölkələr alternativ, müasir, innovasiya əsaslı texnologiyalar üzərində əldə etdikləri 

nailiyyətlər ilə dünya bazarında daha yüksək mövqe qazandığı halda ənənəvi resurs ixracatçıları 

dünya bazarında özlərinin təsir imkanlarını tədricən itirməyə baĢlayırlar. 

Bütün bu problemlər Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün də kifayət qədər aktual olması ilə diqqət 

mərkəzindədir. Son dövrlərdə müĢahidə olunan qlobal dəyiĢikliklər, qlobal və iqtisadi maliyyə 

problemlərindən ölkəmizin milli iqtisadiyyatı üçün yaranmıĢ risklər, milli iqtisadiyyatın əsas 

sahələrinin qlobal proseslərə qarĢı həssaslığı, ölkə iqtisadiyyatının hasilat sənayesindən və xammal 

resursları ixracından asılılığının hələlik yüksək olması antiböhran tədbirlərinin gücləndirilməsini, 

antiböhran xarakterli qeyri-neft iqtisadiyyat sahələrinin inkiĢafının strateji əhəmiyyətinin önə 
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çıxarılmasını ĢərtləndirmiĢdir. Artıq məlum strateji hədəflərdən ortaya çıxan geniĢmiqyaslı 

tədbirlərin reallaĢdırılması prosesləri intensivləĢməkdədir və milli iqtisadiyyatın qlobal böhranlar 

Ģəraitində səmərəli ola biləcək qeyri-neft sektoru sahələrinin inkiĢafının və fəaliyyətinin 

Ģaxələndirilməsi prioritet istiqamətlər kimi qəbul edilmiĢdir. Ölkənin iqtisadi siyasətində kifayət 

qədər yeni yanaĢmalar, yeni mexanizmlər ortaya çıxmaqdadır. Hətta ölkə rəhbərliyi tərəfindən 

mövcud vəziyyətin obyektiv qiymətləndirilməsi və bundan sonrakı dövr üçün atılacaq strateji 

tədbirlərin balanslaĢdırılması əsasən qeyri-neft sektoru sahələrinin kompleks inkiĢafını nəzərdə tutur 

(4, s. 28) 

Azərbaycanda neft sektorunun inkiĢafı tarixi dövr ərzində xarici investisiya qoyuluĢlarının əsas 

istiqamətinə çevrilməklə iqtisadiyyatda aparıcı sahəyə çevrilmiĢ, ittifaq dövründə dövlətin diqqət 

mərkəzində saxladığı və inkiĢaf etdirdiyi mühüm məĢğulluq və sənaye mərkəzinə çevrilmiĢdir. Bu 

sahənin inkiĢafı ilə ölkəmizdə əhalinin ölkənin digər regionlarından Bakı Ģəhərinə ―çəkilməsi‖ 

prosesi daha da sürətlənmiĢdir. Azərbaycan iqtisadiyyatında bu xüsusiyyət özünü daha qabarıq 

Ģəkildə göstərir. Regionların sosial-iqtisadi inkiĢafındakı tarazlıq fərqləri və iqtisadiyyatın sahə 

strukturundakı tarazlıq fərqləri bir-birilə funksional asılılığa malikdir. AbĢeron iqtisadi rayonundan 

baĢqa demək olar ki, heç bir iqtisadi rayonun neft sektoru üzrə potensialı mövcud deyil. Deməli 

digər iqtisadi rayonların potensialı üzrə istənilən sahənin inkiĢafı elə qeyri-neft sektorunun 

inkiĢafına səbəb olacaqdır. Bu baxımdan ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkiĢaf strategiyası ilə, 

regionların sosial-iqtisadi inkiĢaf strategiyasının birləĢmə yaratdığını söyləmək olar. 

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafına dair 2004-2008-ci illəri əhatə 

edən birinci Dövlət Proqramında  regionlarda qeyri-neft sahələrinin inkiĢafını nəzərdə tutan 

tədbirlərdə daha çox infrastruktur sisteminin yaxĢılaĢdırılması, əlveriĢli istehsal Ģəraitinin 

yaradılması ilə xarakterizə oluna bilər. Qeyri-neft sektorunun inkiĢafına Ģərait yaradan maliyyə, 

nəqliyyat, logistika, qanunvericilik mexanizmlərinin yaradılması və təkmilləĢdirilməsi həmin 

mərhələdə vacib tədbirlər olmuĢdur. Ölkəmizdə qeyri-neft sahələri arasında kənd təsərrüfatının 

inkiĢafı hər zaman prioritet olmuĢdur. Bu sahənin resurs potensialı, tarixi ənənələrinin olması, ərzaq 

təhlükəsizliyinin yeganə mənbəyi olması qeyri neft sektorunun və regionların sosial-iqtisadi inkiĢaf 

strategiyasının vacib istiqamətini təĢkil etməsində əsas səbəbdir. 2004-2008-ci illər üzrə nəzərdən 

keçirilən proqramda kənd təsərrüfatının inkiĢafı üzrə həyata keçirilməsi planlaĢdırılan əsas tədbirlər 

aĢağıdakılar olmuĢdur: 

- kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələrinin inkiĢaf etdirilməsi; 

- dövlət investisiyalarının əsasən istehsal müəssisələrinin bərpasına, regionların infrastruktur və 

kommunal xidmət təminatının yaxĢılaĢdırılmasına, sosial obyektlərin inĢasına yönəldilməsi; 

- kənd təsərrüfatı istehsalçılarına vergi tətillərinin tətbiq edilməsi; 

- aqrar-sənaye kompleksi müəssisələrinə, fermer təsərrüfatlarına dövlətin maliyyə yardımı 

proqramlarının davam etdirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olmaq istəyən əhalinin müxtəlif 

təbəqələrinə mikrokreditlərin verilməsi sxeminin hazırlanması və bu sektorda layihələri 

maliyyələĢdiriləcək mikrokredit banklarının, kredit ittifaqlarının yaradılmasının dəstəklənməsi, kənd 

təsərrüfatında bazar prinsiplərinə əsaslanan sığorta sisteminin təĢkilinin stimullaĢdırılması; 

- fermerlər tərəfindən yetiĢdirilən məhsulların həm daxili, həm də xarici bazarlarda satıĢına 

dövlət tərəfindən hərtərəfli dəstəyin göstərilməsi, Ġxraca Yardım Fondunun, birjaların, topdansatıĢ 

anbarlarının, auksionların yaradılması; 

- baytar-sanitar, texniki nəzarət, fitosanitar, toxumçuluğun və damazlıq iĢlərinin dövlət 

tərəfindən dəstəklənməsi və maliyyələĢdirilməsi; 

- aqrotexservis xidmətləri Ģəbəkəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi; 

- mövcud meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin bərpası və yenidənqurulması, yeni sistemlərin 

tikilməsi hesabına suvarılan torpaqların su təminatının yaxĢılaĢdırılması, torpaqların ĢoranlaĢmasının 
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qarĢısının alınması, magistral kollektorlar vasitəsilə Ģor suların maneəsiz Xəzər dənizinə axıdılması; 

- su çatıĢmazlığının aradan qaldırılması, bu məqsədlə yeni su anbarlarının, magistral kanalların 

və digər su təsərrüfatı obyektlərinin tikilməsi; 

- torpaqların eroziyasına qarĢı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

- torpaqların rekultivasiyası layihələrinin hazırlanması; 

- torpaq kadastrının yaradılması; 

- ölkədə torpaq bazarının yaradılması; 

- torpaq sahələri üzərində mülkiyyət, istifadə və icarə hüquqlarının rəsmiləĢdirilməsi 

prosedurlarının sadələĢdirilməsi (1, S.18). 

Həmin proqramda tikinti, sənaye, turizm kimi sahələrlə bağlı tədbirlər nəzərdə tutulmuĢdur. 

Lakin Azərbaycanın kənd təsərrüfatında ənənəvi sahələr olan taxılçılığın, üzümçülüyün, 

meyvəçiliyin, pambıqçılığın, tütünçülüyün, çayçılığın, ipəkçiliyin və digər sahələrin inkiĢafı prioritet 

kimi daha çox ön plana çəkilmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət 

Proqramında da kənd təsərrüfatının, aqrar sənaye kompleksinin inkiĢafı prioritetlərdən biri olaraq 

göstərilmiĢdir. Kənd təsərrüfatında istehsalçıların dəstəklənməsi üçün kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalçılarına tətbiq edilən vergi güzəĢtlərinin müddətinin uzadılması həmin proqramda vergi 

sisteminin təkmilləĢdirilməsi ilə bağlı olan bəndlərdən biri kimi göstərilmiĢdir. Həmçinin ölkənin 

pul-kredit sisteminin təkmilləĢdirilməsi ilə bağlı kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaĢdırılması və 

inkiĢafı məqsədilə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan yeni iqtisadi metodların tətbiqi nəzərdə 

tutulmuĢdur. Bu proqramda sənayenin inkiĢafı üçün də tədbirlər nəzərdə tutulmuĢdur. Sənayenin 

inkiĢafında aĢağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur: 

1. sənayenin qeyri-neft sektorunun inkiĢaf istiqamətlərinin müəyyənləĢdirilməsi; 

2. rəqabətədavamlı sənaye məhsullarının istehsalının dəstəklənməsi və ixracyönümlü istehsal 

sahələrinin yaradılmasının təĢviqi; 

3. dövlət mülkiyyətində olan və ya səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan sənaye 

müəssisələrinin sağlamlaĢdırılması və özəlləĢdirilməsi; 

4. özəlləĢdirmədən sonra müəssisələrin fəaliyyətinin dəstəklənməsi; 

5. istehsalın texnoloji cəhətdən yenidən qurulması; 

6. ixtisaslı kadrların hazırlanması (2, s.19). 

Həmçinin sənayenin inkiĢafı ilə bağlı qeyd olunmuĢdur ki, burada kənd təsərrüfatı məhsullarının 

emalı müəssisələrinin bərpasına və ixrac potensilaının artırılmasına xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. 

Proqramda aqrar bölmənin inkiĢafı üçün nəzərdə tutulan tədbirlər aĢağıdakı kimi göstərilmiĢdir: 

- aqrar bölmənin normativ hüquqi bazasının, elmi-metodik təminatının və kadr hazırlığı 

sisteminin təkmilləĢdirilməsi; 

- aqrar bölmənin xammal istehsalı və emalı sahələrinin əlaqəli inkiĢafı, rəqabətqabiliyyətli 

məhsul istehsalının artırılmasının stimullaĢdırılması; 

- aqrar bölməyə maliyyə dəstəyinin artırılması; 

- aqrar bölmənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi; 

- aqrar sektora xidmət edəcək və bazar prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərəcək yeni 

strukturlara dəstək verilməsi; 

- kənd təsərrüfatında suvarma və meliorasiya təminatının yaxĢılaĢdırılması; 

- torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi. 

Regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına dair 2004-2008-ci illər üzr qəbul edilmiĢ proqramda kənd 

təsərrüfatının inkiĢafına imkan yaradan infrastrukturların yaradılması üzrə tədbirlər daha çox ön 

plana çıxdığı halda, burada yaradılmıĢ infrastrukturların təkmilləĢdirilməsi, həmçinin birinci 

proqram üzrə yekunlaĢmayan tədbirlərin davam etdirilməsi üzrə tədbirlər nəzərdə tutulmuĢdur. 
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Nəzəri cəhətdən bu proqramlar qeyri-neft sektorunun inkiĢafı baxımından bir-birilə uzlaĢma və 

tamamlanma təĢkil edir. 

Dünyada baĢ verən inkiĢaf prosesləri, iqtisadiyyatda yaranan yeni meyillər bu proqramın 

hazırlanmasında da təsirini göstərmiĢdir. Belə ki, qeyri-neft sahələrindən biri kimi ĠKT-nin inkiĢafı 

üzrə tədbirlər proqrama daxil edilmiĢdir. ĠKT-nin inkiĢafı üçün qarĢıya qoyulan məqsədə nail olmaq 

üçün aĢağıdakı istiqamətlərdə müvafiq tədbirlər həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur: 

- inkiĢaf etmiĢ informasiya və kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması, vahid milli 

elektron informasiya məkanının formalaĢdırılması; 

- səmərəli, Ģəffaf və nəzarət oluna bilən dövlət idarəetməsi və yerli özünü idarəetmənin 

reallaĢması üçün elektron hökumətin yaradılması; 

- təhsildə dünya informasiya resurslarından səmərəli istifadənin təĢkili, interaktiv tədris 

imkanlarından daha geniĢ istifadə olunmasının sürətlənməsi; 

- regionlarda universal rabitə (telekommunikasiya, ĠT və poçt) xidmətinin təmin edilməsi; 

- bütün bölgələrdə internet Ģəbəkəsindən istifadə imkanlarının geniĢlənməsi (9). 

Ölkədə inkiĢafı diqqət mərkəzində olan sahələrdən biri kimi turizm sektoru, nəqliyyat 

sektorunun inkiĢafı üzrə tədbirlərə bu proqramda daha geniĢ yer verilmiĢdir. Turizm sektoru üzrə 

müasir infrastruktur sisteminin qurulması, turizm sənayesinin yaradılması, turizm sahəsində mövcud 

obyektlərin beynəlxalq standartlara uyğunlaĢdırılması, turizm xidməti üzrə təkmil üsul və 

standartların hazırlanması və tətbiqi, ölkə üzrə turizm-rekreasiya zonalarının hüquqi statusunun, 

turizm marĢrutlarının müəyyənləĢdirilməsi, turizm sahəsində kadr hazırlığının yaxĢılaĢdırılması 

üçün beynəlxalq əməkdaĢlıq kimi tədbirlər nəzərdə tutulmuĢdur. 

Yanacaq-enerji kompleksinin nkiĢafı üzrə nəzərdən keçirilən məsələlər arasında elektrik 

enerjisinin  istehsalının artırılması üçün elektrik stansiyalarının bərpası və yenidənqurulması, 

alternativ enerji mənbələrindən istifadənin geniĢləndirilməsi, elekrik enerjisinin ötürülməsində 

istifadə edilən vasitələrin təkmilləĢdirilməsini qeyri-neft sektorunun inkiĢafı istiqamətində 

əhəmiyyətli addım kimi göstərmək olar. 

Azərbaycan respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət 

Proqramında da aqrar sahənin inkiĢafı prioritetlərdən olmuĢdur. Aqrar sahənin inkiĢafı üçün əvvəlki 

proqramlara daxil edilən bir sıra tədbirlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Bundan əlavə 

torpaq mülkiyyətindən istifadənin dəqiqləĢdirilməsi və tənzimlənməsi üçün elektron uçot sisteminin 

tətbiqi, kənd təsərrüfatında intensiv texnologiyaların tətbiqi, infrastruktur sisteminin 

təkmilləĢdirilməsi məsələləri öz əksini tapmıĢdır. 

Turizm sektorunun inkiĢafı bu proqramda da prioritet sahələrdən biri olaraq inkiĢaf 

strategiyasına daxil edilmiĢdir. Turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması, sahəyə 

investisiya qoyuluĢlarının artırılması, müasir infrastruturun qurulması, kadr hazırlığı sisteminin  

təkmilləĢdirilməsi ilə xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi reallaĢdırılmalı olan əsas vəzifələrdən biri 

kimi göstərilmiĢdir. 

Əvvəlki proqramlardan fərqli olaraq qeyri-neft sənayesinin inkiĢafı üzrə tədbirlər daha geniĢ yer 

tutmuĢdur. SənayeləĢmə siyasəti çərçivəsində aĢağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulur: 

- ölkədə innovativ və yüksək texnologiyalar əsasında rəqabət qabiliyyətli və ixracyönümlü 

sənaye məhsulları istehsalı sahələrinin yaradılmasının təĢviqi; 

- qeyri-neft sənayesinin ənənəvi istehsal sahələrinin (kimya sənayesi, metallurgiya, 

maĢınqayırma, elektrotexnika, elektronika, yüngül sənaye, yeyinti sənayesi və s.) inkiĢaf etdirilməsi; 

- istehsal sahibkarlığının dəstəklənməsi üzrə dünya təcrübəsində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilən 

təĢkilati modellərin, o cümlədən sənaye parkları və biznesinkubatorların yaradılması iĢlərinin davam 

etdirilməsi; 

http://dgk.nmr.az/files/uploader/2009.04.14_80.pdf
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- özəlləĢdirməyə açılmıĢ sənaye müəssisələrində daha da Ģəffaf və səmərəli özəlləĢdirmə 

prosesinin həyata keçirilməsi, özəlləĢdirmədən sonra müəssisələrin fəaliyyətinin dəstəklənməsi; 

- mövcud sənaye müəssisələrində istehsalın texnoloji cəhətdən yenidən qurulması və ixtisaslı 

kadrlarla təminat mexanizminiın hazırlanması (10). 

Nəzərdən keçirilən və təhlil olunan məsələlər əsasında aĢağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 

- Ġqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi istənilən milli iqtisadiyyat üçün sağlamlıq Ģərtlərindən biridir; 

- Yerli potensiala uyğun hərtərəfli inkiĢaf yaradılmıĢ əlavə dəyərin daha yüksək olmasına, 

yüksək səmərəliliyə və yüksək məĢğulluğa imkan verir; 

- Azərbaycanda iqtisadi siyasətin özündə neft sektorunun yüksək rolu bu gün də həmin 

sahədən asılılığın ciddi Ģəkildə hiss olunmasına səbəb olur; 

- Qeyri-neft sektorunun inkiĢafı üzrə tədbirlərin kompleks və paralel aparılmaması onun 

effektivliyini aĢağı salır; 

- Azərbaycanda AbĢeron iqtisadi rayonundan baĢqa bütün regionların sosial-iqtisadi 

potensialında uyğun istənilən sahənin inkiĢafı ilə qeyri-neft sektorunun inkiĢafı üst-üstə düĢür. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI MANATININ DOLLAR VƏ AVRO KURSUNDAN 

ASILILIĞININ EKONOMETRĠK TƏHLĠLĠ 

Məqalədə 20 illik göstəricilərə əsasən dollar-manat və avro-manat kursunun dəyişməsi arasında 

asılılığın ekonometrik modeli qurulmuşdur. Modelin identifikasiyasi 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, determinasiya əmsalı, heteroskedastiklik, stasionarlıq 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ВВП АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ И КУРСА ДОЛЛАРА-МАНАТ 

В статье построена эконометрическая модель зависимости между курсом доллара к 

манату и евро к манату на двадцати летних показателях. Применены соответствующие 

статистические методы для идентификации модели и оценки параметров модели и провер-

ки ее адекватности. 

Ключевые слова: линейная множественная регрессия, корреляционный анализ, t-

критерий стьюдента , критерий фишера, коэффициент детерминации, гетероскедастич-

ность, стасионарность 
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE MANAT OF THE 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON THE EURO AND THE DOLLAR EXCHANGE RATE 

 

Paper on econometric analysis on dependence of azn-usd exchange rate and azn-euro exchange 

rate fluctuation is presented based on statistic data of 20 years. Necessary statistical procedures 

have been implemented for authentication of the established models, evaluation of parameters, veri-

fication of adequacy. 

Keywords: multiple linear regression, correlation analysis, student's t-test, fisher's criterion, 

coefficient of determination, heteroscedasticity, stacionarity 

 

Müstəqilliyin ardından Azərbaycan iqtisadiyyatı 1991-1994-cü illər arasında böhran yaĢadı. 

1995-2003-cü illər arasında ölkədə Konstitusiyanın qəbulundan baĢlayaraq sabitləĢmə səyləri 

baĢladı və 2003-cü ildə inkiĢaf etməyə baĢladı. 2008-ci il Qlobal Maliyyə böhranının Azərbaycan 

iqtisadiyyatına təsiri yüksək olmasa da, bəzi tədbirlər qaçınılmazdı. 2014-cü ildən etibarən 

iqtisadiyyat neft qiymətlərinin aĢağı düĢməsi ilə əlaqədar tənəzzül etməyə baĢlayıb və 2015-ci ildə 

(15 Fevral və 21 Dekabr) iki devalivasiya ilə mövcud vəziyyət sistemli böhrandan bank böhranı 

halına gəldi. Bu araĢdırmada makroiqtisadi göstəricilərin Azərbaycan bank sektorunun rentabelli-

yinə təsirləri araĢdırılmıĢdır. AraĢdırmanın əhatə dairəsi 2008-2016-cı illərdir. AraĢdırmalar zamanı 
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Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, Maliyyə Bazarları Audit Palatası və Azərbaycan Dövlət 

Statistika TəĢkilatı məlumatları istifadə edilmiĢdir. Təhlil E-views kompüter proqramı üzrə panel 

məlumat təhlili vasitəsilə həyata keçirilmiĢdir. Analizin müstəqil dəyiĢənləri ÜDM, inflyasiya, Dol-

lar / AZN (Azərbaycan Manat-valyutası) və neft qiymətidir. Bağlı dəyiĢənlər isə Azərbaycan 

Mərkəzi Bankı və Maliyyə Marketinqi Ġdarəetmə Palatası (aktivlər və kapital rentabelliyi nisbəti) 

tərəfindən açıqlanan bank sektorunun ümumi balansı və gəlir hesabatından götürülür. 

Maliyyə bazarlarında üstün səviyyədə biliklər lazım olduğu düĢünülən hedj o qədər də çətin və 

qarıĢıq deyl. Hedj gələcəkdə baĢ verə biləcək maliyyə risklərinin qarĢısını almaq üçün nəzərdə tu-

tulan tədbirdir. Hedj əməliyyatını yerinə yetirərkən əvvəlcə hedj sisteminin parçalarına nəzər 

yetirmək lazımdır. Bu parçalar aĢağıdakılardır: 

1. Ġnvestisiya vasitəsi 

2. Lot böyüklüyü 

3. Zəmanət məbləği 

4. Swap qiyməti 

1999-cu ildə Neft Fondunun yaradılmasından sonra ölkənin neft gəlirləri bu müəssisədə top-

laĢmağa baĢladı. Büdcə gəlirlərinin böyük bir hissəsi bu fonddan maliyyələĢdirilir. Neft sektorunun 

ölkənin iqtisadiyyatı üçün vacib digər sektorları önə çıxarmaması nəticəsində Azərbaycan iqtisadiy-

yatı qeyri-sabit iqtisadiyyat halına gəldi. Ölkənin iqtisadiyyatının bir sektordan asılılığı iqtisadi 

ədəbiyyatda Hollandiya xəstəliyi kimi tanınır. Ölkədəki xarici valyuta axını milli valyutanın 

qiymətinin aĢağı düĢməsinə, idxal olunan məhsulların qiymətlərində azalma və ixrac mallarının çıx-

arılmasına səbəb olur. Hollandiya xəstəliyi ilə makroiqtisadi qalıqları pozmaq üçün üç kanala 

malikdir: Birincisi, yerli neftə olan tələbat neft qiymətlərinin artımı sonrasında artacaq və Mərkəzi 

Bank qiymətli sabitliyə görə xarici valyutalara qarĢı yerli valyutanın yüksəlməsinə mane olur. Ġkinci 

kanal, neft gəlirləri ilə bağlı qeyri-müəyyənlik ödəmə balansının davamlılıq riskini əmələ gətirir və 

xarici borcların artmasına səbəb olur. Üçüncüsü, gəlirlərin gözlənilməz artımı dövlət xərclərinə təsir 

göstərə bilər və ölkənin fiskal siyasətinin sabitliyinə mənfi təsir göstərir. 

 

AĢağıdakı cədvəldə 1996-2016-cı illəri üçün bəzi əsas makroiqtisadi göstəricilər verilmiĢdir. 

 

Ġl 
ÜDM 

(mln manat) 

Büdcə kəsri 

(mln manat) 

Ġdxal 

(mln $) 

Ġxrac 

(mln $) 

1996 2732,6 -79,3 960,6 631,3 

1997 3158,3 -75,7 794,4 781,3 

1998 3440,6 -123,2 1 076,5 606,1 

1999 3775,1 -91,9 1 035,9 929,2 

2000 4718,1 -49,4 1 172,1 1 745,2 

2001 5315,6 -22,7 1 431,1 2 314,2 

2002 6062,5 -21,6 1 665,5 2 167,4 

2003 7146,5 -13,6 2 626,2 2 590,4 

2004 8530,2 7,4 3 515,9 3 615,5 

2005 12522,5 -85,47 4 211,2 4 347,2 

2006 18746,2 78,65 5 266,7 6 372,2 
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2007 28360,5 -79,59 5 713,5 6 058,2 

2008 40137,2 -11,56 7 170,0 47 756,0 

2009 35601,5 -177,92 6 123,1 14 701,4 

2010 42465 -362,9 6 600,6 26 560,1 

2011 52082 303,2 9 756,0 34 405,7 

2012 54743,7 -135 9 652,9 34 160,6 

2013 58182.0 352,8 10 712,50 23 975,42 

2014 59014.1 -308,4 9 187,70 21 828,61 

2015 54380.0 -286,5 9 216,68 12 729,14 

2016 59987.7 -244,5 8 532,45 9 143,28 

 

Ġndi isə dollar-manat və avro-manat kursunun statistik göstəricilərinə əsasən E-Wiews proqram 

paketinin alətlərindən istifadə edərək lazımi təhlilləri aparaq. 

Ġlk olaraq dollar-manat kursundan formalaĢan zaman sırasının stasionar olub-olmamasını  Dick-

ey-Fuller testlərinə nəzərən  yoxlayaq. 

Sabit əmsal və trend xətti olmadan: 

 

Null Hypothesis: AB__DOLLAR_ has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.662865 0.4298 

Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  

 10% level  -2.673459  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

1-ci fərqlə sabit əmsalı və trend xətli model: 

Null Hypothesis: D(AB__DOLLAR_) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic 1.674031 0.9999 

Test critical values: 1% level  -4.667883  

 5% level  -3.733200  

 10% level  -3.310349  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

2-ci fərqlə sabit əmsalı və trend xətli model: 
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Null Hypothesis: D(AB__DOLLAR_,2) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.952010 0.0002 

Test critical values: 1% level  -4.667883  

 5% level  -3.733200  

 10% level  -3.310349  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

E-views nəticələrinin interpritasiyası göstərir ki,sıra özü stasionar olmasa da, sıranın fərqləri sta-

sionardır.Bunu prob dəyərinin 5%-i keçməməsi ilə də görə bilərik. 

Ġndi isə avro-manat kursu üzrə formalaĢan zaman sırasının stasionar olub-olmamasını Dickey-

Fuller testlərinə nəzərən  yoxlanılmıĢ və fərq operatorları alınmadan yalnız trend və intersept halı 

üçün stasionar hesab edilir.Nəticələri aĢağıdakı cədvəllər ilə göstərə bilərik: 

Sabit əmsal və trend xətti olmadan: 

 

Null   Hypothesis: AVRO has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.395641 0.9771 

Test critical values: 1% level  -3.831511  

 5% level  -3.029970  

 10% level  -2.655194  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

1-ci fərqlə  sabit əmsalı və trend xətli model: 

Null Hypothesis: D(AVRO) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.008712 0.1566 

Test critical values: 1% level  -4.571559  

 5% level  -3.690814  

 10% level  -3.286909  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

  

2-ci fərqlə sabit əmsalı və trend xətli model: 
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Null Hypothesis: D(AVRO,2) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.429595 0.0002 

Test critical values: 1% level  -2.717511  

 5% level  -1.964418  

 10% level  -1.605603  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Eviews nəticələrinin interpritasiyası göstərir ki,sıra özü stasionar olmasa da, sıranın fərqləri sta-

sionardır.Bunu prob dəyərinin 5%-i keçməməsi ilə də görə bilərik. 

 

Nəticə: Məqalədə Azərbaycan Respublikası manatının dollar qarĢı kursunun asılılığı yox-

lanılmıĢ,stasionarlığın olub-olmaması təhlil olunmuĢdur.Aldığımız nəticələrə əsasən sıra stasionar 

olmasa da, fərqlər operatorlarının stasionar olduğunu görə bilərik. 

Modelin qurulmasının mərhələlərini yerinə yetirmək üçün bütün hesablamalar və qrafiklər 

Eviews və Microsoft Excel proqram paketinin instrumentləri ilə aparılmıĢdır. 
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XARĠCĠ TĠCARƏT SĠYASƏTĠ 

Bu məqalədə xarici siyasətinin mahiyyəti, onun əsas formaları və vasitələri əks etdirilib.Xarici 

ticarət siyasətinə nəzər salınacaq, sonra bu çərçivədə xarici ticarət siyasəti araşdırılacaqdır. 
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siyasətinin tarif vasitələri. 
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ПОЛИТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В этой статье отражены значение,формы и методы внешней торговли. 

Просматривается политика внешней торговли затем в этом контексте исследуется 

политика внешней торговли. Ключевые слова:внешняя торговля, политика внешней 

торговли,значение внешней торговли,тарифные средства политики внешнейторговли. 

 

 

Kanan SULEYMANLI 

Master, Baku State University 

 

FOREIGN TRADE POLICY 

In this article, the essence of foreign policy, its main forms and tools are reflected. The foreign 

trade policy will be examined and then foreign trade policy will be investigated in this context. 

Key words: Foreign trade, foreign trade policy, essence of foreign trade, tariffs of foreign trade 

policy 

 

Xarici ticarət milli təsərrüfatlar arasında əmtəə və xidmətlərlə mübadilədir. ―Xarici ticarət‖ termini 

ancaq ayrıca götürülmüĢ ölkə üçün tətbiq edilə bilər. Xarici ticarət dövriyyəsi bu və ya digər ölkənin 

ixracının və idxalının dəyərlərinin cəmidir. Xarici ticarətin dəyər həcmi müəyyən dövr üçün cari 

valyuta məzənnələrindən istifadə etməklə cari qiymətlərdə hesablanır. Xarici ticarətin fiziki həcmi 

daimi qiymətlərdə hesablanır və zəruri müqayisələri aparmağa və xarici ticarətin real dinamikasını 

müəyyən etməyə imkan verir. Ticarət edilə bilən əmtəələr dedikdə müxtəlif ölkələr arasında hərəkət 

edə bilən əmtəələr nəzərdə tutulur. Onların qiymətləri həm daxili, həm də dünya bazrlarında tələb və 

təklifin qarĢılıqlı təsiri ilə müəyyən edilir. Ticarət edilə bilinməyən əmtəələr isə istehsal olunduğu 

ölkədə istehlak edilən və ölkələr arasında hərəkət etməyən əmtəələr baĢa düĢülür. Onların qiyməti 

milli çərçivədə mövcud olan tələb və təklif nisbəti ilə müəyyən edilir. Xarici ticarətin obyekti kimi 

əmtəə və xidmətlərin çıxıĢ etdiyini nəzərə alsaq onun iki formasını - əmtəələrlə beynəlxalq ticarəti və 

xidmətlərlə beynəlxalq ticarəti fərqləndirmək olar. Əmtəələrlə xarici ticarət müxtəlif ölkələrin əmtəə 

istehsalçıları arasında beynəlxalq əmək bölgüsü əsasında meydana gələn əlaqələr formasıdır. 

Xidmətlərlə beynəlxalq ticarət müxtəlif ölkələrin satıcıları və alıcıları arasında xidmətlərlə mübadiləni 

əks etdirən dünya təsərrüfat əlaqələrinin xüsusi bir formasıdır. 

 

Xarici ticarət siyasətinin mahiyyəti 

Xarici ticarət siyasəti anlayıĢı altında dövlətin müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə digər 

ölkələrlə ticarət münasibətlərinə məqsədyönlü təsiri baĢa düĢülür. Xarici ticarət siyasəti dövlətin 
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ümumi iqtisadi siyasətinin vacib tərkib hissəsidir. Ölkənin beynəlxalq ticarətə müdaxilə etməsinin 

həcmindən asılı olaraq azad ticarət siyasəti və proteksionist ticarət siyasəti fərqləndirilir. Azad 

ticarət siyasəti zamanı dövlət xarici ticarətə minimum müdaxilə siyasəti yeridir və xarici ticarət azad 

bazar qüvvələri, tələb və təklif əsasında inkiĢaf edir. Proteksionizm siyasəti zamanı isə ticarət 

siyasətinin tarif və qeyri-tarif vasitələrindən istifadə etməklə daxili bazarın xarici rəqabətdən 

müdafiəsi siyasəti həyata keçirilir. 

Ölkənin bu və ya digər xarici ticarət siyasətlərini seçməkdə müəyyən məqsədləri olur ki, onları 

da ümumi Ģəkildə aĢağıdakı kimi formalaĢdırmaq olar: 

1. Xarici rəqabətdən müdafiə. Ölkələr xarici istehsalçılarla rəqabət qabiliyyətində olmayan yerli 

sənayeləri müdafiə üçün idxalı məhdudlaĢdıra bilərlər. 

2. Ġqtisadi artımın təmin edilməsi. Ölkələr xarici ticarət siyasətindən iqtisadi artımın bir vasitəsi 

kimi istifadə etməyə çalıĢırlar. 

3. Bazar çatıĢmazlıqlarının aradan qaldırılması. Xarici ticarət daxili bazarın strukturunun 

təkmilləĢdirilməsi üçün geniĢ Ģəkildə istifadə edilir. 

4. Daxili iqtisadi sabitliyin təmin edilməsi. Xarici ticarət siyasəti iĢsizlik və inflyasiya kimi 

mənfi meyllərin aradan qaldırılması üçün istifadə olunur. 

5. Dövlət büdcəsinin gəlirlə təmin edilməsi. Bəzən idxala və ixraca tətbiq edilən çoxsaylı 

vergilər dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində əhəmiyyətli paya malik olur. 

6. Xarici bazarlarda inhisar mövqeyinin təmin edilməsi. Bəzən xarici ticarət siyasətinin məqsədi 

dünya bazarlarında inhisar mövqe əldə etmək olur. 

7. Sosial və siyasi səbəblər. Xarici ticarət siyasətindən ətraf mühitin qorunması, ölkə əhalisinin 

sağlamlığının və ümumilkdə genefondun müdafiəsi vasitəsi kimi istifadə edilə bilər. 

8. Xarici siyasət məqsədləri. Xarici ticarət siyasəti ümumilikdə xarici siyasətin tərkib hissəsi 

olmaqla birbaĢa olaraq onun da məqsədlərinə xidmət edə bilər. Proteksionizm meyllərinin inkiĢafı 

proteksionizmin bir neçə formasını fərqləndirməyə imkan verir: 

selektiv proteksionizm – bu zaman siyasət ayrı-ayrı ölkə və ya əmtəələrə qarĢı yönəldilir; 

sahəvi proteksionizm – bu zaman müəyyən sahələr, ilk növbədə də aqrar proteksionizm 

çərçivəsində kənd təsərrüfatı müdafiə edilir; 

kollektiv proteksionizm –ölkələr birliyi tərəfindən bu birliyə daxil olmayan digər ölkələrə qarĢı 

həyata keçirilən siyasət baĢa düĢülür; 

gizli proteksionizm – daxili iqtisadi siyasətin metodları ilə həyata keçirilən siyasət nəzərdə 

tutulur. 

Xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin vasitələri və ya alətləri öz xarakterinə görə tarif 

vasitələrinə (gömrük tarifinin istifadə olunmasına əsaslanır) və qeyri-tarif vasitələrinə (bütün digər 

metodları özündə cəmləĢdirir) bölünür. Tənzimlənmənin qeyri-tarif metodları kəmiyyət vasitələrinə, 

gizli proteksionizm metodlarına və maliyyə alətlərinə bölünür 

 

Xarici ticarət siyasətinin tarif vasitələri 

Xarici ticarət siyasətini həyata keçirərkən əsas istifadə olunan vasitələr tarif vasitələridir ki, bu 

da gömrük tarifinin müxtəlif cür tətbiq edilməsində öz əksini tapır. Ticarət siyasətinin hansı tərəfinin 

əhəmiyyət daĢımasından asılı olaraq gömrük tarifinin bir-birini tamamlayan bir neçə tərifini vermək 

olar. Gömrük tarifi kontekstdən asılı olaraq aĢağıdakı kimi müəyyən edilə bilər: � ticarət siyasətinin 

və dünya bazarı ilə qarĢılıqlı fəaliyyətdə olan daxili bazarın dövlət tənzimlənməsinin alətidir; � 

gömrük sərhəddindən keçirilən əmtəələrə tətbiq edilən və xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə 

nomenklaturasına uyğun olaraq sistemləĢdirilən gömrük rüsumları dərəcəsinin məcmusudur; � 

müəyyən bir əmtəənin ölkənin gömrük ərazisindən çıxarılması və ya bu əraziyə gətirilməsi zamanı 

ödənilən gömrük rüsumunun konkret dərəcəsidir; bu halda gömrük tarifi anlayıĢı gömrük rüsumu 
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anlayıĢı ilə tam üst-üstə düĢür. Gömrük rüsumu gömrük orqanları tərəfindən əmtəənin idxalı və 

ixracı zamanı tutulan və idxalın və ixracın əsas Ģərtlərindən biri sayılan məcburi ödəmədir. Bir çox 

ölkələrin tarfilərinin strukturu hazır məhsulun milli istehsalçılarını qorusa da xammal və 

yarımfabrikat idxalına elə də maneçilik törətmir. Buna tarif eskalasiyasının köməyi ilə nail olunur. 

Tarif eskalasiyası dedikdə əmtəələrin emal səviyyəsi artdıqca onlara tətbiq edilən gömrük 

vergiqoymasının səviyyəsinin artımı baĢa düĢülür. Xammaldan hazır məhsula tərəf hərəkət etdikcə 

rüsum dərəcləri nə qədər çox yüksəlirsə hazır məhsul istehsalçılarının xarici rəqabətdən müdafiə 

səviyyəsi bir o qədər yüksək olur. Tarif dərəcəsi o qədər yüksək ola bilər ki, idxalı tamamilə 

dayandıra və bu ölkəyə ixracı xarici istehsalçılar üçün faydasız edə bilər. buna görə də ortaya tarifin 

optimal səviyyəsinin müəyyən edilməsi məsələsi çıxır. Tarifin optimal dərəcəsi dedikdə isə adətən 

milli iqtisadi rifahın maksimum səviyyəsini təmin edən tarif səviyyəsi baĢa düĢülür. Idxal tarifi 

özündə daxili bir ziddiyyət daĢıyır. Bu ziddiyyət özünü yerli istehsalçıların və istehlakçıların 

maraqlarının üst-üstə düĢməməsində göstərir. Bir tərəfdən istehsalĢılar tarifin tətbiq edilməsində 

maraqlıdırlar. Bu onlara arzuolunmaz beynəlxalq rəqabətdən qorunmağa imkan verərdi. Digər 

tərəfdən iĢdən kənar müddətdə istehlakçı kimi çıxıĢ edən həmin istehsalçılar idxal tarifində maraqlı 

deyillər. Çünki idxal tarifi daha aĢağı qiymətlə idxal əmtəəsini əldə etmək imkanını məhdudlaĢdırır. 

Bu ziddiyyət müəyyən mənada gömrük siyasətinin tarif kvotası adlandırılan aləti ilə aradan 

qaldırılır. Tarif kvotası dedikdə dərcələri idxalın həcmindən asılı olan dəyiĢkən gömrük rüsumlarının 

müxtəlifliyi baĢa düĢülür: müəyyən edilmiĢ kəmiyyət çərçivəsində həyata keçirilən idxal zamanı ona 

baza tarif dərəcəsi tətbiq edilir və əksinə, idxalın həcmi müəyyən edilmiĢ səviyyəni keçdikdə ona 

münasibətdə daha yüksək tarif dərəcəsi tətbiq edilir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi gömrük 

rüsumlarının bir növü ixrac rüsumlarıdır. Ixrac rüsumları ixrac əmtəələrinə münasibətdə tətbiq edilir 

və əksər inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə mövcud deyildir. Hətta onun tətbiqinə ABġ-da konstitusiya ilə 

qadağa qoyulub. Ixrac tarifi əsasən inkiĢaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı ölkələr tərəfindən 

tətbiq edilir və ənənvi ixrac əmtəələrinə aid olur (Braziliyada kofe, Rusiyada neft və s.). Bu cür 

ölkələr üçün ixrac tarifi aĢağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: � fiskal funksiya – bu rüsumun tətbiq 

edilməsi ilə büdcənin xərclər hissəsinin maliyyələĢdirilməsi üçün onun gəlir hissəsinə vəsait cəlb 

edilir; bəzi inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə ixrac tarifi büdcənin gəlirlərinin yarısını təmin edir; � 

balanslaĢdırma funksiyası – bu rüsumun köməyi ilə ayrı-ayrı əmtəələrin daxili tənzimlənən 

qiymətləri ilə dünya bazarında mövcud olan sərbəst qiymətləri arasındakı böyük fərqlər 

balanslaĢdırılır. 

 

Xarici ticarət siyasətinin qeyri-tarif vasitələri. Beynəlxalq ticarətin dövlət tənzimlənməsinin 

tarif metodları ilə yanaĢı, hökumətlər qeyri-tarif metodlarından – kəmiyyət, gizli və maliyyə 

vasitələrindən də geniĢ surətdə istifadə edirlər. Qeyri-tarif metodlarının əksəriyyətini tariflərdən 

fərqli olaraq kəmiyyət baxımından ölçmək çətin olduğundan, onları statistikada əks etdirmək 

mürəkkəb məsələdir. Qeyri-tarif metodlarının məhz bu xüsusiyyəti ticarət siyasətinin müəyyən 

edilmiĢ məqsədlərinə çatmaq üçün ölkələri onlardan istifadə etməyə sövq edir. Qeyri-tarif 

metodlarının ən geniĢ yayılmıĢ növü kəmiyyət məhdudiyyətləridir. Kəmiyyət məhdudiyyəti dedikdə 

ixracına və idxalına icazə verilən əmtəələrin nomenklaturasını və kəmiyyətini müəyyən edən qeyri-

tarif inzibati forması nəzərdə tutulur. Kəmiyyət məhdudiyyətləri hökumətin birtərəfli surətdə qəbul 

etdiyi qərar və müəyyən əmtəə ilə ticarəti tənzimləyən çoxtərəfli saziĢ əsasında tətbiq edilə bilər. 

Kəmiyyət məhdudiyyətlərinə kvotalaĢdırma, lisenziyalaĢdırma və ixracın ―könüllü‖ 

məhdudlaĢdırılması aiddir. Kəmiyyət məhdudiyyətlərinin ən geniĢ yayılmıĢ forması kvota hesab 

edilir. Kvota dedikdə əmtəənin ixracını və ya idxalını müəyyən müddət ərzində müəyyən edilmiĢ 

kəmiyyət və ya məbləğ həddində məhdudlaĢdıran kəmiyyət qeyr-tarif vasitəsi baĢa düĢülür. Öz 

fəaliyyət istiqamətinə görə kvotalar ixrac və idxal kvotalarına bölünürlər. Ġxrac kvotaları ya 
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müəyyən əmtəə üzrə ümumi ixracda hər bir ölkənin payını müəyyən edən beynəlxalq saziĢlərə 

uyğun olaraq (OPEK ölkələrindən neft ixracı), ya da daxili bazarda çatıĢmayan əmtəələrin ixracının 

qabağını almaq məqsədilə ölkə hökumətləri (1990-cı illərin əvvəllərində Ukraynada Ģəkər ixracı) 

tərəfindən tətbiq edilir. Ġdxal kvotaları milli hökumətlər tərəfindən yerli istehsalçıları müdafiə 

etmək, ticarət balansının tarazlığına nail olmaq, daxili bazarda tələb və təklifi tənzimləmək, 

həmçinin digər ölkələrin ayrı-seçkilik tədbirlərinə cavab məqsədilə tətbiq edilir. Öz əhatəsinə görə 

kvotalar qlobal və fərdi kvotalar bölünürlər. Qlobal kvotalar müəyyən müddət ərzində müəyyən 

əmtəənin idxalına və ixracına (həmin əmtəənin hansı ölkəyə idxal və ya ixrac edilməsindən asılı 

olmayaraq) münasibətdə tətbiq edilir. Bu cür kvotaların tətbiq edilməsindən məqsəd daxili istehlakın 

lazımi səviyyəsinin təmin edilməsidir. Qlobal kvotaların həcmi daxili istehsalla əmttənin daxili 

istehlakı arasında olan fərq kimi hesablanır. Fərdi kvotalar qlobal kvota çərçivəsində müəyyən 

edilməklə əmtəəni idxal və ya ixrac edən hər bir ölkə üzrə kvotanın həcmini göstərir. Bu cür 

kvotalar adətən ikitərəfli saziĢlər əsasında tətbiq edilir. Onlar siyasi, iqtisadi və digər maraqlar üzrə 

sıx əlaqələr qurulmuĢ ölkələrə əmtəə idxalı və ya ixracında əsas üstünlüyü əldə etməyə imkan verir. 

Fərdi kvotalar adətən mövsümi olurlar, yəni daxili bazarın dövlət müdafiəsinə daha kəskin ehtiyac 

duyduğu müəyyən müddət ərzində tətbiq edilir. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin dogər 

növü olan lisenziyalaĢdırma kvotalaĢdırma ilə sıx əlaqədədir. LisenziyalaĢdırma dedikdə xarici 

iqtisadi fəaliyyətin dövlət orqanları tərəfindən müyyən müddətə verilən və müəyyən edilmiĢ 

kəmiyyətlərdə əmtəə ixracına və ya idxalını nəzərdə tutan icazələr vasitəsilə tənzimlənməsi nəzərdə 

tutulur. LisenziyalaĢdırma kvotalaĢdırma prosesinin tərkib hissəsi kimi çıxıĢ edə bilər və bu halda 

onun iqtisadi məzmunu kvotalaĢdırma ilə eyni olacaqdır. Bu halda lisenziya sadəcə olaraq kvota 

əsasında əmtəənin gətirilməsinə və ya aparılmasına icazə verən sənəd kimi çıxıĢ edir. 
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XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq beynəlxalq turizm hərtərəfli genişlənməyə başlamışdır. 

Məqalədə bu sektorun inkişafının beynəlxalq  və regional miqyasda ölkəmizin iqtisadiyyatına təsiri, 

turizm sahəsində islahatların aparılmasının spesifik xüsusiyyətlərindən və islahatların aparılması 

üçün verilən təkliflərin əhəmiyyətindən danışılacaq. Məqalədə eyni zamanda Azərbaycan 

Respublikasında turizmin inkişaf perspektivlərinə dair statistik göstəricilərə əsasən prioritet 
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Начиная со второй половине 20-го века, международный туризм начал постепенно рас-

ширяться. В статье будет обсуждаться как развитие этого сектора влияет на страну в 

международном и региональном масштабе, специфические особенности проведенных ре-

форм туристической индустрии и необходимые предложения для их реализации. Кроме то-

го, в статье будет уточнены приоритеты развития туризма в Азербайджанской Республи-

ке по статистическим показателям. 
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DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN THE WORLD ECONOMY  

AND ITS IMPACT ON AZERBAIJAN: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

Beginning from the second half of the 20th century, international tourism has begun expanding 

throughly. The article will discuss about the economic impacts of the tourism industry, how its de-

velopment affects the country on international and regional scale, the specific role of the reforms 

performed within this sector and necessary proposals to implement them. In addition, the article will 

specify priorities for development of tourism in the Republic of Azerbaijan according to the statisti-

cal iindicators. 



690 
 

Keywords: tourism in Azerbaijan, the role of tourism in the modern economy, the development 

of the tourism industry, environmental impacts of tourism, the economic impact of tourism, 

government programs, investment, infrastructure 

 

Turizm  dünyada ən böyük və ən tez böyüyən sahə kimi artıq uzun  müddətdir ki, yalnız 

Avropanı deyil, bütün dünyanı əhatə etmiĢdir. Son illərdə digər mədəniyyətlərlə tanıĢlıq məqsədi ilə 

beynəlxalq turizmin inkiĢafında irəliləyiĢ müĢahidə olunur. XX əsrin ikinci yarısından baĢlayaraq 

soyuq müharibənin bitməsi, siyasi-sosial vəziyyətin möhkəmləndirilməsi, dünyanın ikiqütblü 

strukturunun dağılması, sərhədlərin açılıĢı və dünyanın müxtəlif regionları arasında baĢ verən 

inteqrasiya nəticəsində insanların maneəsiz Ģəkildə yer kürəsinin müxtəlif regionlarına baĢqa 

dövlətlərin xalqlarının adət-ənənələri, mədəniyyətləri ilə daha dərindən ətraflı Ģəkildə tanıĢ olmaq 

üçün səyahət etmək imkanları əldə etdilər. Bunun nəticəsi olaraq da beynəlxalq turizm hərtərəfli 

geniĢlənməyə, inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır. Aydındır ki, burada yalnız müxtəlif formalarda səyahətə 

çıxanların sayı deyil, bütövlükdə turizm infrastrukturunun inkiĢafı nəzərdə tutulur. Turizm 

xidmətinin təĢkili, bir çox sosial, mədəni, siyasi və kulturoloji əlaqələlərin həyata keçirilməsində 

xüsusi əhəmiyyət kəsb etməklə yanaĢı iqtisadiyyata da bir baĢa təsir göstərir. InkiĢaf etməkdə olan 

ölkələrdə turizmin sektorunun ən əhəmiyyətli iqtisadi xüsusiyyəti bir neçə prioritet istiqamətdə 

nailiyyət əldə etməyə imkan yaradır: valyuta diferensiallığı, büdcə gəlirlərinin formalaĢması, ticarət 

balansının sabitləĢməsi və inkiĢafı, vergi daxilolmalarının həcminin artımı, ixracın 

stimullaĢdırılması, məĢğulluğ səviyyəsinin artamasını və s, təmin edir. 

2017-ci ilin illik statistik göstəricisi üzrə bu sektorun ÜDM-nin 10,4%-ni və 313 milyon iĢ yeri 

və ya ümumi məĢğulluğun 9,9%-ni təmin edirək dünya iqtisadiyyatına böyük  təsiri olmuĢdur. 

Müasir  dövrdə turizm dünya iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilib və  bir çox 

ölkələrin ümumi daxili iqtisadiyyatında geniĢ bir paya sahib olmuĢdur. Ümumdünya Turizm və 

Səyahətlər ġurası (WTTC) 25 ildirki, səyahətlərin və turizmin iqtisadiyyata və məĢğulluğa təsirini 

ümumilikdə qiymətləndirmək üçün bu məlumatları verir. 2018-ci il ərzində illik iqtisadi hesabatlar 

2017-ci il ərzində iĢin nəticələri haqqında lazımlı məlumatları verərək 185 ölkə və dünyanın 25 

regionunu əhatə edir, həmçinin sektorun potensialı haqqında 10 illik unikal proqnozlar verir. 2017-ci 

il bütün dünyada  onillik ərzində yüksək istehlak xərcləriylə ÜDM-in artması üzrə ən güclü illərdən 

biri olmuĢdur. 

 

2016-2017- ci illər üzrə dünya ölkələrinə gələn turistlərin reytinq statistik göstəriciləri 

№ Ölkə adı Region 
2016 

(mln) 

2017 

(mln) 

(2017ci ilin 2016-cı ilə 

nəzərən faizlə nisbəti) 

(%) 

1 Fransa Avropa 82.7 86.9 5.1 

2 Ġspaniya Avropa 75.3 81.8 8.6 

3 BirləĢmiĢ Ģtatlar ġimali Amerika 76..4 75.9 0.7 

4 Çin Asiya 59.3 60.7 2.5 

5 Ġtaliya Avropa 52.4 58.3 11.2 

6 Meksika ġimali Amerika 35.1 39.3 12.0 

7 BirləĢmiĢ Krallıq Avropa 35.8 37.7 5.1 

8 Türkiyə Avropa 30.3 37.6 24.1 

9 Almaniya Avropa 35.6 37.5 5.2 

10 Tayland Asiya 32.6 35.4 8.6 
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Ümumiyyətlə, son illərin məlumatlarına görə cəmi qəbul edilən turistlərin 60%-ə qədəri, 

turizmdən daxil olan gəlirin isə 50%-ə qədəri Avropa qitısinin payına düĢür. Dünya Turizm və 

Səyahət ġurasının (WTTC) proqnozlaĢdırmasına görə, səyahətə çıxan turistlərin sayı hər il 4,1 faiz 

artır və gözləntilərə görə 2020-ci ildə səyahətə çıxanların sayı 1,6 milyard nəfərə çatacaq. Dünya 

ölkələrinin ümumi göstəricilərinə əsasən ġanxay 35 milyard dollarlıq göstərici ilə Dünya Turizm və 

Səyahət ġurasının (WTTC) turizmin ÜDM-dəki payı əsasında tərtib etdiyi reytinqdə birinci olub. 

Reytinqdə 32,5 milyard dollarlıq göstərici ilə Pekin ikinci yeri tutub. Paris isə 28 milyard dollarla ilk 

üçlüyü daxil olub. Ġlk onluqda Orlando, Nyu-York, Tokio, Banqkok, Mexiko, Las Veqas və ġençjen 

yer alıblar. Ölkəmiz turizm xidmət sahəsində qloballaĢan dünyada inteqrasiya siyasətini prioritet 

seçmiĢ və Ümumdünya Turizm TəĢkilatı ilə sıx əməkdaĢlıq əlaqələri qurur. Azərbaycan 2016-cı ildə 

turizm və səyahət sənayesində ən sürətlə böyüyən ölkələr arasənda birinci pillədə yer almıĢdır. 

Beynəlxalq səyahət və turizm sahəsində inkiĢafına görə Azərbaycan 2010-2016-cı il göstəricilərinə 

əsasən 36,4% ilə fərqlənir. 

Azərbaycan 1 tərəfdən qədim tarixi digər tərəfdən isə tolerant olkə kimi dünya dövlətlərinin 

diqqət mərkəzindədir. Dünyada ən çox gəlir gətirən sahələrdən biri olan turizmin inkiĢafı üçün 

Azərbaycan böyük potensiala malikdir. Regionun hər qarıĢ torpağı bir birindən müxtəlif  valeh edici 

görməli yerlərə malikdir.  Bu Ģəhərlərdən hər birinin ozünə məxsus zəngin tarixi var. AddımbaĢı  

keçmiĢin böyük adları ilə qarĢılaĢmaq və böyük dövrlərin arxitektura və bədii mirasından həzz 

almaq mümkündür. 

Ölkəmizin sosial-iqtisadi inkiĢafının sürətlənməsi, beynəlxalq əlaqələrin geniĢlənməsi, habelə 

mədəniyyət və idman sahələrində əldə olunan nailiyyətlər turizm sahəsinin davamlı inkiĢafını təmin 

edir. Bu gün Azərbaycanın turizm marĢrutları üzərində rayonlarda müxtəlif turist layihələri həyata 

keçirilir, bölgələrimiz beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunur. Bu sırada ―Böyük Ġpək yolu‖, ―ġərab 

yolu‖, ―Xalçaçılıq‖, ―Aleksandr Düma Qafqazda‖ və ―Azərbaycanda alman məskənləri‖ layihələrini 

qeyd etmək olar. Sözügedən layihələr ölkəmizə gələn turistlərin sayının artırılmasına və çoxçeĢidli 

turizm məhsulunun yaradılmasına xidmət edir. Mühüm yeniliklərdən biri də turizm sahəsində 

elektron xidmətlərin təĢkilidir. Bu məqsədlə yaradılmıĢ yeni saytda (e-services.mct.gov.az) 

vətəndaĢlara 12 növ elektron xidmət göstərilir. 

Ölkənin turizm bazarının inkiĢafı yeni yolların qurulması, nəqliyyat vasitələrinin hazırlanması, 

gələn turistlərin qarĢılanması, yerləĢdirilməsi, onlar üçün gəzinti planlarının təĢkili kimi bir çox 

fəaliyyət komplekslərinin inkiĢaf perspektivlərini əks etdirir. Yeni hava yollarının və dəniz 

limanlarının istifadəyə verilməsi, yeni dəniz, hava, minik avtomobilləri və avtobusların alınması və 

istifadəyə buraxılması bu inkiĢafın elementlərinə daxildir. 

Turizmin həmçinin ölkənin regionlarının infrastruktur cəhətdən inkiĢafını da təmin edir. Turizm 

infrastrukturu – turizm məhsulu istehsalı təĢkilinin kompleksli sistemi və yaxud mehmanxana və 

digər yerləĢdirmə, nəqliyyat vasitələrinin, ictimai iaĢə, əyləncə obyektləri, idrakı, iĢ-peĢə, 

sağlamlaĢdırma, idman və digər təyinatlı obyektlərin, turoperator və turagent fəaliyyətini həyata 

keçirən ixtisaslaĢdırılmıĢ müəssisə və təĢkilatların məcmusudur. Respublikamızın - Qobustan, 

Ġsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, ġəki, Qax, Zaqatala, Balakən, Lerik, Masallı, Gədəbəy, Naftalan, ġamaxı 

və digər bölgələrimizdə müasir turizm obyektləri, mehmanxanalar, istirahət zonaları tikilməkdədir. 

Ġnfrastruktur yenilənməsi daxili və xarici turizmin inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində mühüm amildir. 

Güclü artım həmçinin güclü idarəetməni tələb edir. Dünya Turizm və Səyahət ġurası bütün 

əlaqədar tərəflərin tələblərinin hesabatı və bu prosesdə ən qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etmək, 

effektiv artımın planlaĢdırmasına zəmanət vermək üçün ciddi  elmi əsaslara söykənən 

müasir  idarəetmə üsullarının tətbiqi və uzunmüddətli dövrü əhatə edən strateji planların qəbul 

edilməsi zəruridir. Dünya Turizm və Səyahət ġurası təkcə dövlət deyil eyni zamanda qeyri dövlət 

təĢkilatlarında milyonlarla insana düzgün qərarları qəbul etməyə kömək edir. Azad bazar 
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iqtisadiyyatı Ģəraitində Azərbaycan Ģəraitində aparılmıĢ radikal islahatlar nəticəsində baĢ vermiĢ 

əhəmiyyətli sosial-iqtisadi dəyiĢiklilklər turizm fəaliyyəti üçün yeni iqtisadi mühit formalaĢmıĢdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002 – ci il 27 avqust tarixli 1029 nömrəli sərəncamı ilə 

―Azərbaycan Respublikasında 2002 – 2005 – ci illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı‖ 

qəbul edildi.  Proqramın məqsədi turizm sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini, ölkənin 

iqtisadi sosial inkiĢafını təmin edən vəzifələrdən biri kimi ölkədəki turizm potensialından səmərəli 

istifadə etmək, turizm sahəsində sahibkarlığı, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlığı inkiĢaf etdirmək, 

rəqabətə davamlı turizm bazarı yaratmaq, turizm infrastruktunu möhkəmlətmək, xarici investorları 

turizm sahəsinə cəlb etmək və s. məsələlər qoyulmuĢdur. Proqramda 30-a yaxın turizm obyeklerinin 

tikilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Bu proqramlarla yanaĢı, 2001 ci ildən etibarən Azərbaycan 

Ümumdünya Turizm TəĢkilatının Üzvlüyünə qəbul edilmiĢ və bu beynəlxalq turizm Ģirkətləriylə 

əlaqələrin geniĢlənməsinə Ģərait yaratmıĢdır. 

Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun dayanıqlı inkiĢafının təmin edilməsi və turizmin 

ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġlham Əliyev tərəfindən 2010-cu il 6 aprel tarixində ―Azərbaycan Respublikasında 2010-

2014-cü illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı‖nın təsdiq edilməsi haqqında Sərəncam 

imzalanmıĢdır. Proqramın baĢlıca məqsədi yüksək iqtisadi, sosial və ekoloji tələblərə cavab verən 

müasir turizm sahəsinin formalaĢdırılmasında kompleks tədbirlər həyata keçirilməsidir 

Azərbaycan Respulikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin 2012-ci il 29 dekabr tarixli fərmanı ilə 

təstiq edilmiĢ ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasında yoxsulluğun azaldılması, 

məĢğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi, həssas qrupların sosial müdafiəsi, sahibkarlığın  inkiĢaf 

etdirilməsi, yüksək keyfiyyətli təhsil sisteminin yaradılması, təbii sərvətlərdən istifadənin 

azaldılması və digər məsələlər barədə əsaslı  inkiĢaf  prioritetləri əksini tapmıĢdır. 

―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyası çərçivəsində 2020-ci ilədək turizm 

infrastrukturunun inkiĢaf etdirilməsi, beynəlxalq standartlara cavab verən turizm xidmət sahələri 

dairəsinin geniĢləndirilməsi, sektorun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və digər məsələlərin 

inkiĢafı nəzərdə tutulur. Azərbaycan 2016-cı ildə turizm və səyahət sənayesində ən sürətlə böyüyən 

ölkələr arasənda birinci pillədə yer almıĢdır. Ölkəmizin sosial-iqtisadi inkiĢafının sürətlənməsi, 

beynəlxalq əlaqələrin geniĢlənməsi, habelə mədəniyyət və idman sahələrində əldə olunan 

nailiyyətlər turizm sahəsinin davamlı inkiĢafını təmin edir. Nəzərə alsaq ki, 2015-ci ildə Bakı 

Ģəhərində keçirilən "I Avropa Oyunları" ilə bağlı ölkəmizə gələcək xarici turistlərin sayı artmıĢ, 

məhz bu səbəblə də hal-hazırda olkəmizdə turizm obyektlərinin sayı durmadan artır.Bunun bariz 

nümunəsi olaraq fəaliyyət göstərən 227 turizm Ģirkətini və 73 ulduz alan mehmanxananı göstərmək 

olar. 

Mövcud statistik göstəricilərə görə  cari il ərzində yerləĢdirmə obyeklərindəki yerlərin sayında 6 

faiz,otaqların sayında 7 faiz,yerləĢdirmə vasitələrində  çalıĢanların sayında isə 5.8 faiz artım olub. 

2016-cı ildə turizm və səyahət sənayesində ən sürətlə böyüyən ölkələr 

 

№ Ölkə Faiz nisbəti 

1 

 

 Azerbaijan  

 

46.10% 

2 
 

 Mongolia  

 

24.40% 

3  20.10% 

https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
https://en.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
https://en.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://en.wikipedia.org/wiki/Iceland
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
https://en.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://en.wikipedia.org/wiki/Iceland
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
https://en.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://en.wikipedia.org/wiki/Iceland
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 Iceland  

 

4 
 

 Cyprus  

 

15.40% 

5 
 

 Kazakhstan 

 

15.20% 

6 
 

 Moldova 

 

14.20% 

7 
 

 Costa Rica 

 

12.10% 

8 
 

 Georgia  

 

11.20% 

9 
 

 Sri Lanka  

 

10.70% 

10 
 

 Thailand 

 

10.70% 

 

 

Azərbaycanımızda orijinal turizm məhsulu yaratmaq,  yoxsulluq səviyyəsinin azaltmaq, əhali 

köçlərinin, xüsusən ucqar kəndlərin boĢalmasının qarĢısının alınmasında güclü bir alət kimi istifadə 

etmək olar. Azərbaycanın turizm potensialını dünyada tanıtmaq məqsədi ilə 2002-ci ildə 

www.azerbaijan.tourism.az saytı iĢlənib hazırlanmıĢdır. 

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlərdən 

biri də ölkə üçün əsas sahə olan turizmin formalaĢması və inkiĢafıdır. Hazırda ölkəmizdəki turizm 

xidmətlərinin keyfiyyətinə görə Türkiyədən və fəaliyyətdə olan qiymətlərə görə Gürcüstandan geri 

qalırıq. 2014-cü ildə Azərbaycanda turizmin ümumdaxili məhsulda payı 4,1% təĢkil etdiyi halda, bu 

göstərici qonĢu Gürcüstanda 7,5%, Türkiyədə isə 12,3% təĢkil etmiĢdir. 

 

2014-2018-ci illərdə ölkəmizə gələn və ölkəmizdən gedən turistlərin sayını aĢağıdakı 

cədvəldə görə bilərik: 

 

Göstəricilər 2014 2015 2016 2017 

Qəbul edilmiĢ və 

göndərilmiĢ turistlərin sayı, 

nəfər 

92.305 61.965 53.999 63.423 

qəbul edilmiĢ 10.657 2.009 8.949 13.455 

göndərilmiĢ 81.648 59.956 45.05 49.968 

Qəbul edilmiĢ və 

göndərilmiĢ tur-günlərin 

sayı, adam-gün 

614.009 428.557 349.496 399.392 

qəbul edilmiĢ 57.931 8.102 33.054 65.804 

göndərilmiĢ 556.078 420.455 316.442 333.588 

 

Ümumilikdə, 2014-cü ildə ölkəyə gələn turistlərin sayı 2,3 milyon nəfər olub. Xarici turistlərin 

ölkədəki xərcləri 1,3 milyard manat, turizm və aidiyyatı sahələrdə çalıĢan iĢçilərin sayı 42 min nəfər, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Iceland
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
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turizm sahəsinin ölkənin ümumi daxili məhsulundakı xüsusi çəkisi isə 4,1% olub. Həmçinin, 

Azərbaycan mehmanxanalarında keçirilən gecələmələrin sayı 2013-cü illə müqayisədə 0,8% artaraq 

1687,5 min adam-gecə təĢkil edib. Bunun 47,6%-i xarici ölkə vətəndaĢlarının payına düĢüb. Ümumi 

gecələmələrin 64,1 faizi Bakı Ģəhərində qeydə alınıb. Eyni zamanda, mehmanxana və mehmanxana 

tipli müəssisələrdə 392,8 min nəfər xarici ölkə vətəndaĢı gecələyib. Onların əsas hissəsini Böyük 

Britaniya, Rusiya, Türkiyə, ABġ, Almaniya, Ġran, Ġtaliya, Ukrayna,  Fransa, Gürcüstan, Çin və 

Qazaxıstan vətəndaĢları təĢkil edib. Əcnəbilərin 73,2 faizi ölkəyə turizm məqsədilə səfər edib. 2013-

cü illə müqayisədə bu müəssisələrin xidmətlərindən istifadə edən Bolqarıstan, Estoniya, Finlandiya, 

Çexiya, Yaponiya, Belçika, PolĢa, Türkiyə, Moldova, Çin, Almaniya və Rumıniya vətəndaĢlarının 

sayında daha çox artım müĢahidə olunub. Turistlərin 43,1 faizi istirahət və əyləncə, 37,5 faizi 

iĢgüzar, digərləri isə turizm  məqsədilə ölkəyə səfər edib. Ġstirahət və əyləncə məqsədilə Bakı, 

Naxçıvan, Quba, ġamaxı, ġəki, Masallı, Qəbələ, Mingəçevir, AbĢeron, Ġsmayıllı, Qusar, Lənkəran 

və Qaxa səfər edən turistlərin sayı daha çox olub. Turizm məqsədilə xarici ölkələrə səfər edən ölkə 

vətəndaĢlarının 34,7 faizini Bakı sakinləri təĢkil edib. Azərbaycanda 2014-cü ildə ölkə üzrə 535 

mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin nömrələrinin sayı 4,9 faiz artaraq 17367 vahid, bir 

dəfəlik tutumu isə 5% artaraq 37278 çarpayı-yer olub. Birdəfəlik tutumun 12761-i Bakı Ģəhərində 

yerləĢən mehmanxanalardır. Azərbaycanda isə 2015-ci ildə ümumi daxili məhsulun 4,5 faizi, ölkə 

üzrə investisiyaların 5,3 faizi turizmin payına düĢür, iqtisadi fəaliyyətlə məĢğul olan əhalinin 1,1 

faizi turizm sahəsində çalıĢır. 2015-ci ilin statistikası Azərbaycanda turizm göstəricilərinin artan xətt 

üzrə getdiyini göstərir. Ölkəyə gələn xarici vətəndaĢların sayı həmin il 973,5 min nəfər olub. Onların 

310,7 min nəfəri Rusiya Federasiyası, 283,4 min nəfəri Gürcüstan, 148,2 min nəfəri Türkiyə, 72,8 

min nəfəri Ġran, 27,2 min nəfəri Ukrayna, 19,4 min nəfəri BirləĢmiĢ Krallıq, 12,5 min nəfəri 

Qazaxıstan, 7,8 min nəfəri Almaniya, 6,5 min nəfəri Amerika BirləĢmiĢ ġtatları, 85,0 min nəfəri isə 

digər ölkələrin vətəndaĢlarıdır. Davamlı olaraq 2016-cı ildə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 

artmıĢdır. Belə ki, ölkəyə gələn xarici ölkə vətəndaĢlarının sayı 2 milyon nəfərdən çox olmuĢdur. Bu 

da keçən illə müqayisədə 11,7 faiz artım deməkdir. Bu il ölkəyə gələn turistlər arasında Rusiya, 

Gürcüstan, Türkiyə, Ġran və baĢqa dövlətlərdən gələnlər çoxluq təĢkil etmiĢdir. 2015-ci illə 

müqayisədə 2016-cı ildə ölkəyə Ġordaniyadan 2 dəfə, Küveytdən 3,2 dəfə, Qətərdən 5,5 dəfə, 

Səudiyyə Ərəbistandan və Omandan 10 dəfə, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliklərindən 22 dəfə və Ġraqdan 30 

dəfə çox turist gəlmiĢdir.  Bütün bu gəliĢlər Azərbaycanda yaranmıĢ turizm mühitinin 

yaxĢılaĢmasından xəbər verir. 

Bundan əlavə Azərbaycanda turizm sektorunda müxtəlif statistik göstəriciləri də 

aĢağıdakı cədvəldə görə bilərik: 

 

Göstəricilər 2014 2015 2016 2017 

Turizm üçün xarakterik sahələrdə çalıĢan 

iĢçilərin sayı, nəfər 
41.886 49.449 43.477 46.837 

Turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılmıĢ 

əlavə dəyərin həcmi, milyon manat 
2.404,20 2.437,3 2.746,1 3.151,0 

Turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılan 

əlavə dəyərin  ölkənin ümumi daxili 

məhsulunda xüsusi çəkisi, faizlə 

4,1 4,5 4,3 4,5 

Turizm üçün xarakterik sahələr üzrə qoyulan 

investisiyaların həcmi, milyon manat 
2.204,00 1.063,9 363,0 267,3 



695 
 

Azərbaycan hər il 20-yə yaxın beynəlxalq turizm sərgisində təmsil olunur. Xarici ölkələrlə 

turizm əlaqələrinin geniĢləndirilməsi, respublikamızda mehmanxana və mehmanxana tipli 

obyektlərin, eləcə də turizm Ģirkətlərinin sayının artması, dünya standartlarına uyğun turizm xidməti 

infrastrukturunun yaradılması bu sahədə məqsədyönlü fəaliyyətin nəticəsidir. Hazırda turistlər üçün 

viza rejiminin sadələĢdirilməsi, yeni turist qarĢılama yerlərinin yaradılması, ilboyu turizmin təĢkili, 

Azərbaycanın turizm potensialının dünyanın ən məĢhur televiziya kanallarında tanıdılması 

istiqamətində fəaliyyətimiz davam etdirilir. Bunun  nəticəsidir ki, 2016-cı ildə  ölkəyə qonĢu ölkələr 

üzrə gələnlərin sayının azalmasına baxmayaraq, Ġran Ġslam Respublikası, Ġran körfəzi və Yaxın ġərq, 

Avropa, Asiya, Afrika ölkələri, Amerika və Avstriya üzrə gələnlərin sayında artım olub. 

Turizm xidmətinə qoyulan sərmayə yüksək dövr etmə qabiliyyətinə malikdir. Ġqtisadi nöqteyi-

nəzərdən turizmin cazibədarlığı qoyulan sərmayələrin qısa müddətdə özünü doğrultmasındadır. 

Turizm xidməti insanın daxili aləminə cavab verən istirahət tələbatını ödəyən sağlamlığını təmin 

edir. Turizm insanpərvərlik ruhunu daĢıyan, insanların mədəni irsini qoruyub saxlayan və yüksək 

mədəniyyətə sövq edən amildir. Turizm tarixi abidələrin qorunub saxlanması, yolların salınması, 

kəndlərin və Ģəhərlərin abadlaĢdırılmasına böyük kapital qoyuluĢunu məcbur edir. Turizmin xidməti 

yüksək rentabelliyi olan sahə olduğu üçün balaca sərmayə ilə də biznesinə baĢlamaq olar. Turizm 

sahəsindən əldə olunan gəlir turistlərin sayına nəzərən iki dəfə çox olur və əsas hissəsi turizm 

xidmət sahəsinin payına düĢür. BaĢqa malların ixracına nisbətdə turizm sahəsində əlavə xərclər 

çəkərək turizm məhsulu alıcıya çatdırılmır. Alıcı (turist) özü gəlir turist məhsulundan istifadə edir, 

mal alır, istirahət edir və öz valyutasını xərcləyir.  Turizm xidmətinin yaxĢı təĢkil edilməsi sayəsində 

ölkə mədəniyyəti beynəlxalq aləmdə tanıdılır. Əksinə turist xidmətinin yanlıĢ təĢkili öz mənfi 

təsirini əsaslı Ģəkildə göstərir. Turizm iqtisadiyyatın baĢqa sahələri ilə hərtərəfli inkiĢaf etdikdə 

iqtisadiyyata müsbət təsir göstərər, əks halda ölkənin xidmətlər ölkəsinə çevrilə bilər. Bundan əlavə 

son illər Azərbaycanda turizmin inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində atılan addımlardan xüsusilə qıĢ 

turizminin inkiĢafına yönəldilən siyasəti vurğulamaq yerinə düĢər. Hesab edirəm ki , son illər Ģimal 

zonasında Qusar rayonu ərazisində qıĢ idman turizm mərkəzinin yaradılması , regionda olan 

çimərliklər meĢələr və dağlar buraya xarici turistlərin xüsusilə rusiyalı turistlərin cəlb olunmasına 

geniĢ töhfə verə bilər .Belə ki , xidmətlərin bir qədərdə yüksəldilməsinə nail olsaq bu turistlərin 

Türkiyə turizm bazarına deyil, daha yaxın məsafədə olan Azərbaycana turizm məqsədi ilə gəlməsinə 

nail olmaq olar. 

Azərbaycanda tarixi dövrlərdən bugünümüzə kimi qorunub saxlanılan və qeyd olunan Novruz 

bayramı ilə bağlı yeni turizm məhsulu yaratmaq olar.Belə ki bu bayram bir çox türkdilli ölkələrdə də 

qeyd olunur.Bu məqsədlə Novruz bayramı ilə  əlaqədar xidmətlər təklif oluna bilər .Bu zaman 

turistlərə milli suvenirlər satılması, milli mətbəx nümunələri ilə tanıĢlıq təklif olumnası ölkəmizə 

xeyli gəlir gətirə bilər. 

 

Nəticə və təkliflər 

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, aparılan islahatlar nəticəsində günü-gündən artan turist 

sayları, otel və iaĢə obyektlərinin  sayı turizmin durmadan inkiĢaf etdiyini deməyimizə imkan verir.  

Bu da Azəraycanda turizmin yeni inkiĢafı perspektivlərini açır. Məqsədlərdən ən vacibi milli turist 

məhsulunun beynəlxalq turist bazarlarına çıxarılmasına və satılmasıdır. Hazırda respublikamızda 

Azərbaycana gələn turistlərin dəqiq sayı, onlara göstərilən xidmətə görə büdcəyə daxil olan vəsait, 

turist vizası ilə xarici ölkələrə səyahətə gedən Azərbaycan vətəndaĢlarının sayı haqqında müxtəlif 

göstəricilər verilir. Dəqiq statistik məlumatların olmaması isə öz növbəsində turizm sahəsində 

mövcud olan vəziyyəti təhlil etməyi çətinləĢdirir. Həmçinin bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin tam 

Ģəkildə formalaĢmaması muəyyən çatıĢmazlıqların hələdə mövcud olması.Bu problemin də həlli 

prioritet xarakter təĢkil edir. Azərbaycanın turizm potensialından tam istifadə etməməsi.və.s bu tip 
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problemlərin həlli yaxın gələcəkdə gözlənilir və həmçinin yeni qəbul olunmuĢ turizm qanununda da 

öz əksini tapıb. Milli səviyyədə aparılan turizmin marketinqinin strategiyası dövlətin beynəlxalq 

səviyyədə turist imicini yaratmaqdır və xarici turistləri ölkəyə cəlb etməkdir. Dünya turizm 

bazarında yerimizi müəyyənləĢdirmək üçün markalaĢmanı təmin etməli, Xəzərsahili ölkələr arasında 

birgə saziĢlər vasitəsi ilə kruizlərin təĢkil olunmalı  və çay turizminin inkiĢaf etdirilməlidir.  

Azərbaycanda çay turizminin inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində dövlət stimul kimi ilk 5 ildə gəlir 

vergisi almamaqla sahibkarları cəlb edə bilər. Bunun üçün daha məqsəd yönlü Kür çayıdır. Və 

beləliklə Kürsahili ətraf da abadlaĢdırılaraq diqqət mərkəzində olar.Nəticədə bu ilki sel fəlakəti kimi 

gələcək fəlakətlərin qarĢısı da alınmıĢ olar. Ölkənin beynəxlq turizm bazarına inteqrasiya edə 

bilməsi üçün ilk növbədə ölkədaxili turizmi inkiĢaf etdirməlidir. 
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Məqalədə xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin əsas istiqamətlərindən biri kimi gömrük 
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arasında maliyyə münasibətləri kimi çıxış edir. Göstərilir ki,  gömrük ödənişləri dövlətin iqtisadi 

təhlükəsizliyinin təminində vacib yer tutaraq müvafiq iqtisadi siyasət tələb edir və tənzimləyici 
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CUSTOMS REGULATION MECHANISMS FOR FOREIGN TRADE ACTIVITIES 

 

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 op-

erational regulation of foreign economic activity in order to protect the state’s economic security.  
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На современном этапе глобализации экономики правовые и экономические основы тамо-

женно-тарифного регулирования внешней торговли Азербайджана в целом соответствуют 

нормам и правилам ВТО и с каждым днем все более совершенствуются. Однако остаются не-

решенные проблемы открытия рынка, снижение средней ставки таможенного тарифа Азер-

байджанской Республики, протекционистской защиты национальных предприятий, а также 

обеспечения их конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Если 90-е годы ХХ века таможенная служба Азербайджанской Республики рассматрива-

лась исключительно как фискальный орган, основной задачей которого являлась обеспечение 

максимального поступления доходов в бюджет, то в современных условиях приоритет фис-
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кальной задачи отходит на второй план, уступая место регулирующей функции. На совре-

менном этапе одной из основных задач экономической и таможенной политики Азербайджа-

на является разработка механизма комплексного, гибкого и оперативного применения мер 

тарифного и нетарифного регулирования с целью развития производственной сферы эконо-

мики, а также экономической безопасности стран. При этом необходимо учитывать не только 

динамику экономических процессов, происходящих в стране, но и требования Всемирной 

Торговой Организации (ВТО) в части вопросов таможенно-тарифного и не тарифного регу-

лирования. Главное здесь – разработка сбалансированной таможенно-тарифной политики, 

особое место в которой занимают таможенные платежи (4, с.174). 

В условиях меняющейся экономической ситуации и трансформации мирового хозяйства 

Азербайджан нуждается в пересмотре роли таможенных платежей в системе внешнеэконо-

мических отношений. В условиях предстоящего вступления Азербайджана во ВТО, особое 

внимание следует уделять формированию рационального таможенного тарифа (3, с.83). 

Приоритетность экономических, в том числе таможенно-тарифных методов в системе 

государственного регулирования ВЭД признано практически всеми учеными экономистами. 

Однако формы практической реализации этих методов могут быть весьма разнообразны. 

Применение унифицированного или дифференцированного таможенного тарифа, таможен-

ные преференции, уровень ставок таможенных пошлин – вот некоторые вопросы, стоящие 

сейчас на повестке дня. Особую актуальность приобретает реформирование таможенного та-

рифа в свете предстоящего вступления Азербайджана во ВТО. Несомненно, реформирование 

коснется структуры и содержания таможенного тарифа и сопряженных с ним вопросов в це-

лях нахождения компромисса между международными обязательствами и национальными 

интересами Азербайджанской Республики. 

Следует отметить, что в настоящее время полноправными членами ВТО являются 154 

государства, а свыше 30 (включая Азербайджан) имеют статус наблюдателя и находятся на 

различных стадиях присоединения. 

Для современного Азербайджана основным фактором, влияющим на развитие таможен-

но-тарифного регулирования ВЭД в последние годы, является подготовка к вступлению во 

ВТО, после которого возможность повышения ставок таможенных пошлин будет ограничена 

международными обязательствами. 

Статистика внешнеторговых отношений Азербайджанской Республики ведется с 1991 го-

да. В 1991-1993 годах сведения по импорту и экспорту товаров собирались от первичных 

предприятий и организаций. 

Начиная с 1994 года в качестве источника для формирования данных используются гру-

зовые таможенные декларации, предоставленные Государственным Таможенным Комитетом 

Азербайджанской Республики. 

Методологической основой статистики международной торговли является второй пере-

смотренный вариант «Статистика международной торговли товарами: концепции и опреде-

ления» (СМТТ2), подготовленный статистической комиссией ООН в 1998 г. Юридической 

базой является Указ Президента Азербайджанской Республики от 24 июня 1997 г. «Об урегу-

лировании импортно-экспортных операций в Азербайджанской Республике». 

В таблице 1. отражена динамика внешнеторгового оборота Азербайджанской Республики. 

Таблица 1. 

Динамика внешнеторгового оборота Азербайджанской Республики в 2010-2017гг. 

 

Годы В миллион долларах США 
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Торговый 

оборот 
Импорт Экспорт Сальдо 

2010 33,160.7 6,600.6 25,560.1 19,959.5 

2010 27,960.8 6,600.6 21,360.2 14,759.6 

2011 44,161.7 9,756.0 34,405.7 24,649.7 

2011 36,326.9 9,756.0 26,570.9 16,819.9 

2012 43,813.1 9,652.9 34,160.6 24,507.7 

2012 33,560.9 9,652.9 23,908.0 14,255.1 

2013 43,554.1 10,712.5 32,841.6 22,129.1 

2013 34,687.9 10,712.5 23,975.4 13,262.9 

2014 39,407.5 9,187.7 30,219.8 21,032.1 

2014 31,016.3 9,187.7 21,828.6 12,640.9 

201 25,809.0 9,216.7 16,592.3 7,375.6 

2015 21,945,8 9,216.7 12,729.1 3,512.4 

2016 21,650.8 8,532.4 13,118.4 4,586.0 

2016 17,675.7 8,532.4 9,143.3 610.9 

 

 

В 2017 году Азербайджан провел внешнеторговые операции с 185 государствами и тер-

риториями мира. 

В таблице 2. отражены 10 крупнейших внешнеторговых партнеров, которые провели 

внешнеторговые операции с Азербайджаном. 
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Таблица 2. 10 

Крупнейшие внешнеторговые партнеры Азербайджана в 2017 г. (в тысяча долларах 

США). 

№№ Страны Торговый оборот Импорт Экспор 

1 Турция 2,314,398,4 1,182.578.4 1,132.820.0 

2 
Российская Федерация 2,055,082.5 1,641,809.2 409,273.3 

3 Италия 1,892,165,6 332,186,1 1,559,9779.5 

4 Германия 1,010,023.4 399,192.0 610,831.4 

5 Китай 975,421,3 703,904.9 271,516,4 

6 

Тайвань (территория Китая) 

810,346,2 13,465.1 796,881.1 

7 Израиль 679,735.5 15,622.4 664,113.1 

8 Франция 644,055.1 150,410.9 493,644.2 

9 Великобритания 552,454.9 495,215.3 57,239.6 

10 США 552,227.6 471,577.5 80,650.1 

 

 

Если составить географическую структуру импорта Азербайджана, то она отражена в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Географическая структура импорта Азербайджана в 2010-2016 гг. 

Географические 

регионы 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Итого 6,600,61 9,755,96 9,652,87 10,712,50 9,187,697 9,216,677 8,532,44 

В том числе: 

Европа 
3,507,69 5,645,07 4,797,76 6,103,547 5,052,353 5,019,083 4,582,15 

Азия 2,585,18 3,182,13 3,790,72 3,673,393 3,224,153 3,092,305 3,169,11 
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Америка 461,839 891,618 1,004,86 823,642 879,444 1,065,332 713,873 

Африка 22,866,5 14,397,3 34,741,4 84,210,3 7,010,7 13,285,1 19,273,2 

Океания 23,027,1 22,736,8 24,762,7 27,709,2 25,735,6 26,670,6 48,030,0 

 

Таким образом, в целом внешнеторговой деятельности Азербайджана прослеживаются 

значительные сдвиги, которая в значительной степени связана с таможенной политикой, про-

водимой в стране. 
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Главная проблема современного бизнеса заключается в дефиците потребителей. В боль-

шинстве отраслей мировые производители могут произвести намного больше продукции, чем 

в состоянии купить потребители. Излишек производственных мощностей образуется из-за 

того, что конкуренты, действуя порознь, планируют большее увеличение своей рыночной до-

ли, чем реально возможно. Если каждая компания запланирует рост продаж на 10%, а рынок 

в целом возрастет только на 3%, результатом будут простаивающие избыточные мощности. 

Такая ситуация, в свою очередь, приводит к огромной конкуренции. Конкуренты, отча-

явшись привлечь покупателей другими способами, снижают цены и устраивают дешевые 

распродажи, на которых товары отпускаются чуть ли не даром. Это приводит к снижению 

прибылей, краху компаний, увеличению числа слияний. 

Маркетинг дает ответ на вопрос, как конкурировать на основании неценовых принципов. 

Из-за избытка производства это сегодня важно как никогда. 
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Продажи начинаются, только когда у вас есть товар; маркетинг — до того, как он появит-

ся. Маркетинг — это домашняя работа, которую компания выполняет, чтобы выяснить, что 

нужно людям и что им следует предложить. Маркетинг определяет, как вывести товар или 

услугу на рынок, какую назначить цену, какие каналы распределения и средства продвиже-

ния использовать. 

В дальнейшем он обеспечивает мониторинг результатов и усовершенствование рыночно-

го предложения, а под конец решает, не пора ли прекратить предложение, и если да, то когда 

именно. 

Вышесказанное означает, что маркетинг — это не кратковременные усилия по продаже, а 

длительная инвестиционная работа. Хороший маркетинг ведется и до того, как компания что-

либо выпустит или выйдет на какой-либо рынок, и спустя долгое время после продажи. 

Маркетинг — это функциональное подразделение предприятия, отвечающее за: выявле-

ние неудовлетворенных запросов и потребностей, качественную и количественную оценку их 

объема и потенциальной прибыльности, разработку продуктов, услуг и программ, соответ-

ствующих рынкам, ориентацию всех работников на заботу о клиенте и службе его интересам. 

Задача маркетинга заключается в преобразовании изменяющихся потребностей людей в 

возможности для получения прибыли. Он должен создавать ценность, предлагая лучшие ре-

шения, сберегая покупателям время и силы на поиск и приобретение нужных им вещей и 

обеспечивая рост благосостояния общества в целом. 

Маркетинг как средство повышения эффективности функционирования предпринима-

тельских структур обязательно связан: 

- во-первых, с прогнозированием спроса, что становится возможным, только благодаря 

постоянному изучению потребительских потребностей;  

- во-вторых, с управлением спросом посредством стимулирования потребителей к приоб-

ретению предлагаемых фирмой товаров;  

- в-третьих, удовлетворением спроса как с точки зрения функциональных характеристик 

продукта, так и безопасности, послепродажного обслуживания и т.д. 

Маркетинг — это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение по-

требностей посредством обмена. Маркетинг — это осуществление бизнес-процессов по 

направлению потока товаров и услуг от производителя к потребителю. 

Целью современного маркетинга является не продажа товара или услуги любым методом, 

а удовлетворение потребностей покупателей. 

Основная задача маркетинга — понять нужды и потребности каждого рынка и выбрать те 

из них, которые их компания может обслуживать лучше других. Это позволит компании про-

изводить товары более высокого качества и увеличивать объемы продаж и повышать свои 

доходы путем лучшего удовлетворения потребностей целевых покупателей. 

Маркетинг начинается до того, как у компании появляется готовый продукт. Маркетинг 

начинается с того, что менеджеры выявляют потребности людей, вычисляют их интенсив-

ность и объем, определяют возможности компании по их удовлетворению, изучают потреби-

тельский спрос. Маркетологи продолжают работать над товаров на протяжении всего его 

жизненного цикла. Они пытаются найти новых потребителей и удержать уже существующих, 

улучшая потребительские свойства товара и используя для этой цели отчеты о продажах и 

обратную связь. Если специалист по маркетингу хорошо потрудился — правильно понял по-

требности клиента, создал товар, отвечающий требованиям покупателей, назначил разумную 

цену, правильно распространил товар и провел рекламную компанию, то продавать такой то-

вар будет легко. 

Маркетинг – это социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и 
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желаний индивидов и организаций посредством создания свободного конкурентного обмена 

товаров и услуг, формирующих ценность для покупателя. 

В этом определении объединены три основополагающие концепции: потребность, товар и 

обмен. 

Понятие потребности требует рассмотрения мотивации поведения потребителей, индиви-

дов или организаций; понятие товара или услуги сопряжено с реакцией производителя на 

ожидания рынка; обмен отсылает нас к рынку и тем механизмам, которые обеспечивают вза-

имодействие спроса и предложения. 

Потребности людей практически безграничны, а ресурсы для их удовлетворения ограни-

ченны. Так что человек будет выбирать те товары, которые доставят ему наибольшее удовле-

творение в рамках его финансовых возможностей. Запрос — это потребность, подкреплѐнная 

покупательной способностью. 

Краткое определение маркетинга характеризует его как удовлетворение потребностей 

клиента, приносящее выгоду. 

Цель маркетинга – привлечение новых покупателей и удержание соответствующих по-

требителей за счет все более полного удовлетворения их потребностей. 

В рыночной экономике роль маркетинга заключается в организации свободного и конку-

рентного обмена и эффективной коммуникации между продавцом и покупателем для обеспе-

чения предложения товаров и услуг и спроса на них. 

Результатом практической реализации теории маркетинга явилось создание в крупных 

фирмах и корпорациях отделов исследования рынка, а также коммерческих организаций по 

оказанию маркетинговых услуг. А становление маркетинга как единой системы производ-

ственно-сбытовой деятельности относится к 50-м годам ХХ-го века, хотя некоторые его эле-

менты появились значительно раньше. 

Традиционно термин ―международный маркетинг‖ относят к деятельности международ-

ных фирм, сфера производственной и коммерческой деятельности которых распространяется 

на зарубежные страны. Роль международных фирм в мировой системе хозяйства важна, так 

как концентрация производства и капитала в руках сверх гигантских компаний оказывает 

влияние на содержание и формы международных экономических отношений. Однако на ми-

ровом рынке появляются и новые экономические субъекты, а именно небольшие по размерам 

международные фирмы. 

Под международным маркетингом понимают маркетинг товаров и услуг за пределами 

страны, где находится фирма. В международный маркетинг вовлекаются как коммерческие, 

так и некоммерческие организации. 

Международный маркетинг – это деятельность лиц и организаций по удовлетворению 

потребностей людей посредством обмена через национальные границы. Другими словами 

международный маркетинг — это маркетинг товаров и услуг за пределами страны, где нахо-

дится предприятие. 

Существенного различия между маркетингом внутренним и маркетингом внешним не 

существует, но тем не менее есть небольшие различия. Отличительной чертой международ-

ного маркетинга является полная и четкая ориентация на зарубежного потребителя, стремле-

ние удовлетворить его нужды и потребности, обеспечение широкого выбора покупателю и, 

как следствие, повышение качества его жизни. 

Поскольку внутренний маркетинг возник и развивался раньше международного, исполь-

зуемые в нем стратегии, принципы характерны также и для международного маркетинга. 

Вместе с тем при выходе на международный рынок фирма уже не может ограничиваться 

применением только освоенных ею ранее маркетинговых инструментов, даже при условии 
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определенного их видоизменения. Принципиально новая ситуация, более разнородная внеш-

няя среда, рост числа определяющих факторов приводят к возникновению специфической 

сферы международной деятельности фирмы. При выходе на международный рынок фирма 

сталкивается с незнакомыми, изменяющимися в зависимости от особенностей данной страны 

различными условиями деятельности. Это приводит к следующим последствиям: 

 Возрастает потребность в информационном обеспечении деятельности фирмы; 

 Повышаются требования к координации различных сфер деятельности фирмы и согла-

сованности действий различных ее подразделений; 

 Возрастает общая степень риска, появляются дополнительные виды рисков в деятель-

ности фирмы. 

Таким образом, международный маркетинг представляет собой самостоятельную область 

деятельности при выходе ее на внешние рынки. 

Международный маркетинг — это система планирования, реализации, контроля и анали-

за мероприятий по воздействию на рыночную среду и приспособлению к ее условиям на 

фирме, которая осуществляет свою деятельность более чем в одной стране. 

Более кратко и обобщенно международный маркетинг можно определить как комплекс 

мероприятий фирмы по реализации внешнеэкономической деятельности за пределами своей 

страны. 

Международный маркетинг является объективным процессом, продиктованным совре-

менным состоянием мирового сообщества. 

Основной задачей международного маркетинга является изучение покупательского спро-

са за рубежом и удовлетворение его в соответствии с интересами фирмы. 

Основными предпосылками возникновения международного маркетинга являются: 

 Независимость государств международного сообщества; 

 Международное и национальные законодательства; 

 Превышение спроса над предложением, т.е. насыщенность рынка товарами и услуга-

ми; 

 Наличие национальных валютных систем; 

 Развитая конкуренция товаропроизводителей; 

 Развитая рыночная инфраструктура; 

 Рост жизненного уровня населения ряда стран и, соответственно, увеличение спроса 

на продукты питания, одежду, мебель, машины, компьютеры и другие товары длительного 

пользования; 

 Стремление предприятий к расширению внешних рынков сбыта продукции и увеличе-

нию прибыли; 

 Рыночное поведение потребителей в разных странах; 

 Развитие кооперации производства, оказания услуг. 

Обязательным требованием в условиях международного маркетинга становится форми-

рование производственных программ и ассортимента продукции на основе тщательного изу-

чения потребительского спроса. 

Основной принцип международного маркетинга — ориентация конечных результатов 

производства на реальные требования и пожелания зарубежных потребителей — обусловли-

вает соблюдение следующих важных требований: знать международный рынок; максимально 

приспосабливать производство к требованиям рынка для повышения эффективности функци-

онирования предприятия; воздействовать на рынок и потребительский спрос всеми доступ-

ными средствами; организовать доставку товара в таких количествах, в такое время и такое 
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место, которые больше всего устраивали бы конечного потребителя; не опаздывать с выхо-

дом на рынок с новой продукцией; завоевывать рынок товарами наивысшего качества и 

надежности; добиваться преимуществ в конкурентной борьбе за счет повышения техническо-

го уровня и качества продукции; 

Главное в международном маркетинге — соединение предпринимательской, хозяйствен-

ной, производственной и сбытовой деятельности в последовательную взаимосвязанную си-

стему. Это означает слияние в один поток всех элементов маркетинговой деятельности для 

достижения устойчивой рентабельности в заданных временных пределах. 

Практика применения международного маркетинга показала, что выборочное использо-

вание отдельных составляющих не дает должного эффекта. Только комплексный подход поз-

воляет успешно прорваться на международный рынок с товарами и услугами. 

Предприятие как субъект рынка может быть участником внешнеэкономических отноше-

ний, т.е., участвовать в международном маркетинге. 

Сегодня многие предприятия ориентированы на международные рынки, но администра-

тивные торговые барьеры и отсутствие необходимого опыта препятствуют развитию экс-

портного потенциала. При этом многие предприятий использует во внешнеэкономической 

деятельности только традиционный экспорт. 

Только некоторые предприятия могут применять глобальный маркетинг, когда деятель-

ность за границей охватывает не только сбыт, но и практически все функциональные сферы 

деятельности предприятия: снабжение, исследования, разработки, персонал и т. д. 
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Ġsmayıl EYYUBOV 

Dosent,Bakı Dövlət Universiteti 

 

BAKI DÖVLƏT UNĠVERSĠTETĠ 100 ĠLLĠK ƏRƏFƏSĠNDƏ 

 

“Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan xalqının Milli sərvətidir” 

(Heydər Əliyev). 

 

Hörmətli oxucular! Bu il Aəzrbaycanda ilk təhsil ocağı sayılan Bakı Dövlət Universitetinin nə 

az, nə çox, 100 yaĢı tamam olur. 

Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan Demokratik Respublikası Parlamentinin 1 sentyabr 1919-

cu il tarixli qərarı  ilə müsəlman Ģərqində ilk ali təhsil müəssisəsi kimi yaranmıĢdır. 

Hazırda  Respublikamızda ən böyük elm təhsil və mədəniyyət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. 

Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanda ziyalı təbəqəsinin formalaĢmasında, Respublikada elmin 

hərtərəfli inkiĢafında mühüm rol oynamıĢdır. Eyni zamanda Universitet Azərbaycanın Beynəlxalq 

aləmdə nüfuzunun yüksəldilməsində misilsiz xidmətlər göstərmiĢ və göstərir. 

Universitet yarandığı gündən müasir dövrə kimi bir sıra çətinliklərlə də üzləĢmiĢdir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaratdığı bu universitetin ilk rektoru professor Vasili 

Ġvanoviç Razumovski olmuĢdur. 

V.Ġ.Razumovski bu təhsil ocağı haqqında  yazmıĢdır ki, ―Azərbaycan öz maarif ocağını yaratdı. 

Türk xalqının tarixinə yeni parlaq səhifə yazıldı. Avropa ilə Asiyanın qovuĢağında yeni məĢəl yandı. 

Bu böyük tarixi hadisənin Ģahidləri kimi biz özümüzü xoĢbəxt hesab edə bilərik‖. 

Müxtəlif iqtisadi və siyasi çətinliklərə sinə gələrək 1919/1920-ci tədris ili üçün ―Tarix-

filologiya‖ və ―Tibb‖ fakültələri üzrə 1919-cu il noyabrın 15-də Universitetdə ilk dərs günü 

keçirilmiĢdir. 

1920-ci il aprelin 28-də  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu, bolĢeviklərin hakimiyyətə 

gəlməsi respublikanın bütün sahələrində dəyiĢikliyə səbəb olduğu kimi, Bakı Dövlət Universitetinin 

tədrisində də dəyiĢikliklərə səbəb oldu. 

Universitetdə 1920-ci ildə Fizika-riyaziyyat, 1922-ci ildə isə ―ġərq‖ fakültələri yaradılmıĢdır. 

1926-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinə ilk azərbaycanlı Tağı ġahbazi (Simurq) rektor 

təyin edilmiĢdir. 

1928-ci ildə universitetdə ―Hüquq‖ fakültəsi yaradılmıĢdır. 

Məlum olduğu kimi 1930-1934-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fəaliyyəti 

dayandırılmıĢdır. Onun ayrı-ayrı fakültələrinin bazası əsasında yeni müstəqil Azərbaycan Tibb 

Ġnstitutu, Azərbaycan Pedoqoji Ġnstitutu, Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı Ġnstitutu, Azərbaycan Kənd 

Təsərrüfatı Ġnstitutu yaradılmıĢdır. 

1934-1935-ci tədris ilində universitet yenidən bərpa olunmuĢdur. 

1934-cü ildə Universitetdə ―Biologiya‖, 1935-ci ildə ―Kimya‖, 1943-cü ildə isə Geoloji-

Coğrafiya fakültələri yaradılmıĢdır. 

1937-ci il hadisələri dövründə Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektorları olmuĢ T.ġahbazi, 

M.Məmmədov, M.Ələkbərli, B.Həsənbəyov və onlarca dekan və professorlarına, müəllimlərinə 

―xalq düĢməni‖, ―türkçi‖, ―turancı‖, ―xain‖ və s. ―adları‖ verilərək 100 nəfərədək əməkdaĢının 

bəziləri güllələnmiĢ, bəziləri isə Sibirin həbs düĢərgələrinə sürgün olunmuĢdur. 

II Dünya müharibəsi dövründə 1385 nəfər, o cümlədən 159 akademik iĢçi, 23 nəfər aspirant, 

1203 nəfər tələbə səfərbər olunmuĢdur. II Dünya müharibəsinə gedənlər arasında 200-dən çox qadın 

olmuĢdur. Müharibədən qayıdanlar tədricən universitetə bərpa olunmuĢdur. 

SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 1969-cu ildə Aəzrbyacan Dövlət Universitetinin 
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yaranmasının 50 illiyi münasibətilə onu ―Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni‖ ilə təltif etmiĢdir. 

1969-cu ildə BDU-nun 50 illik yubileyi təntənə ilə indiki ġəhriyar adına klubda keçirilmiĢdir. 

Azərbaycan KP MK-nin birinci katibi Heydər Əliyev universitetin 50 illik yubiley mərasimində 

Azərbaycan dilində çıxıĢ etmiĢdir. Sonradan o, bu Təhsil Ocağının bayrağına ―Qırmızı Əmək 

Bayrağı Ordeni‖ni sancmıĢdır. 

H.Əliyev çıxıĢında demiĢdi: ―Azərbaycan torpağında  birinci ali məktəbin yubleyi elə bir 

hadisədir ki, onun ictimai əhəmiyyəti Azərbaycan Dövlət hüdudlarından çox-çox kənara çıxır. 

Azərbaycan Xalqının və orijinal mədəniyyətinin ən yaxĢı ənənələri Azərbaycan Dövlət 

Universitetində inkiĢaf etdirilmiĢdir. Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarixi xidməti bir də ondadır 

ki, o, Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı, elm və mədəniyyəti üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin böyük 

bir dəstəsini hazırlamıĢdır‖. 

Ulu Öndərimiz Bakı Dövlət Universitetinə həmiĢə qayğı göstərmiĢ, onun 50, 60, 70, 75, 80 illik 

yubileylərinin iĢtirakçısı olmuĢdur. Heydər Əliyev Universitetin 75 illik yubileyində demiĢdir: ―Bakı 

Dövlət Universiteti Azərbaycan Xalqının, Azərbaycan Respublikasının milli sərvətidir, milli 

iftixarıdır...‖. 

Bakı Dövlət Universitetinin 80 illik yubileyi 2000-ci ildə keçirilmiĢdir. Ulu öndərimiz prezident 

sarayında universitetin bir qrup müəllimini qəbul etmiĢdir. Heydər Əliyev Universitetin məzunu 

olmuĢ, həyatının bütün dövrlərində Universitetə qayğı ilə yanaĢmıĢdır. Sonrakı dövrlərdə BDU-nun 

90, 95 illik yubileyləri də təntənə ilə qeyd olunmuĢdur. 

Bu yubleylərdə isə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ġlham Əliyev iĢtirak etmiĢdir. 

Indiyə kimi Bakı Dövlət Universitetini təxminən 1 milyona yaxın tələbə bitirmiĢdir. Əvvəlki 

illərdə olduğu kimi müasir dövrdə də universitetin bir sıra fakültələrində Türkiyə, Ġran, Rusiya, 

Almaniya, Əfqanıstan, Vyetnam, Koreya, Çin, Pakistan və s. xarici ölkələrdən gəlmiĢ 500 nəfərdən 

çox tələbə təhsil alır. 

Müasir dövrdə BDU-da ali təhsilin bakalavr səviyyəsində 62 ixtisas üzrə, magistr səviyyəsində 

isə 200 yaxın ixtisaslaĢdırma üzrə 21 mindən çox tələbə təhsil alır. 

Tələbələrin təlim-tərbiyəsi ilə 4 min 500 nəfərdən çox müəllim məĢğul olur. Onların təxminən 

200 nəfərdən çoxu Dövlətin ən ali orden və medalları ilə təltif olunmuĢdur. Universitetin 20 nəfərə 

kimi müəllimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi və müxbir üzvüdür. 

Universitet müəllimlərindən 12 nəfəri Azərbaycan Milli Məclisinin deputatıdır. Universitet 

müəllimlərindən 5 nəfəri Dövlət mükafatı almıĢ, 18 nəfəri prezident təqaüdçüsüdür. 

Universitet müəllimlərindən 300 nəfəri elmlər doktoru, 950 nəfərdən çoxu elmlər namizədi, 

dosentdir. 2000-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinə özünü idarəetmə əsasında fəaliyyət gösətərən ―Ali 

Təhsil Müəssisəsi‖ statusu verilmiĢdir. 

Müasir dövrdə Bakı Dövlət Universiteti dünya ölkələri universitetləri səviyyəsində fəaliyyət 

göstərir. 

Dünyanın görkəmli tarixi Ģəxsiyyətlərinin bəziləri Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktorları 

adına layiq görülmüĢdülər. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev (1994), Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev (2009), Rusiya 

Federasiyasının Prezidenti olmuĢ Dmitri Anatolyeviç Medvedyev (2010), Türkiyə Cümhuriyyətinin 

Prezidenti olmuĢ Abdulla Gül (2006), ABġ Prezidentinin məsləhətçisi, Nobel mükafatı laureatı 

Əhməd Həsən Cavaye (2011), Pakistan Prezidenti Məmnun Hüseyn (2015), Bolqarıstan Prezidenti 

RoĢen Asenon Plevneliyev (2016), NATO-nun BaĢ katibi Corc Robertson (2001), Türkiyə 

prezidenti olmuĢ Süleyman Dəmrəl (1994), Gürcsatn Respublikasının Prezidenti  Eduard 

ġevardnadze (1997) Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi Lütfüzadə (Lütfəli Rəhim oğlu 

Əsgərzadə (1993), Pakistanın BaĢ Naziri Nəvar ġərif (2016) və s. – təxminən dünyanın 60 nəfərdən 

çox tarixi Ģəxsiyyəti BDU-nun fəxri doktoru adına layiq görülmüĢdür. 
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Müxtəlif illərdə universitetin adının dəyiĢilməsinə baxmayaraq BDU-ya indiyə kimi 27 nəfər 

Ģəxsiyyət  rəhbərlik (rektorluq) etmiĢdir. Hər bir rektor öz dövründə universitetin inkiĢafı üçün 

müxtəlif iĢlər görmüĢdür. 

Universitet rektorlarından bəzilərinin fəaliyyətləri haqqında qısa məlumat vermək istərdim: 

―Akademik ġərafət Fərhad oğlu Mehdiyev (1958-1965) universitetə rəhbərlik etdiyi illərdə indiki 

universitetin əsas binasının tikilməsində böyük xidmət göstərmiĢdir.  1964-cü ildə buraya Mexanika 

– Riyazziyat, Fizika, Kimya, Biologiya fakültələri Ģəhərin müxtəlif yerlərindən köçürülmüĢdür. 

Professor Faiq Məmməd oğlu Bağırzadə (1970-1987) rektor olmuĢdur. O, Universitetin I saylı 

və II saylı korpuslarının tikilməsində və eləcə də Universitetin kitabxana və klubu yerləĢən əsas 

binasının 3 tərəfdən geniĢləndirilməsində əlindən gələni  etmiĢdir. 

Kitabxanaya və kluba  əlavə olunmuĢ hissələrdə ulu öndərimiz Heydər Əliyevə həsr olunmuĢ 

Muzey açılmıĢdır. Heydər Əliyev məktəbi yaradılmıĢdır. Bu məktəbdə tez-tez müxtəlif mövzularda 

dərslər, yığıncaqlar keçirilir. 

Akademik Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov (1999-2018) rektor olmuĢdur. Onun təĢəbbüsü 

ilə 10 mərtəbəli yeni korpus tikilib, 2008-ci ildə istifadəyə verilmiĢ, bu korpusun açılıĢında  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ġlham Əliyev iĢtirak etmiĢdir. 

2017-ci ildə isə universitetin həyətində 7 mərtəbəli bir kiçik korpusun da tikilib baĢa çatmasında 

yaxından iĢtirak etmiĢdir. 

Ġllər keçdikcə universitetin  siması günü-gündən dəyiĢmiĢ, geniĢlənmiĢ, gözəlləĢmiĢdir. 

Son dövrlərdə universitetin bütün laboratoriyaları yeni avadanlıqla təhciz olunmuĢ, muzeylərinə 

yeni eksponatlar alınmıĢ, koridorları, auditoriyaları baĢdan-baĢa dəyiĢilmiĢ, auditoriyalara yeni 

partlar alınmıĢ, koridorlara  daroĢkalar salınmıĢ, koridorların divarlarına üzlüklər çəkilmiĢdir. 

Abel müəllimin fəaliyyəti nəticəsində son zamanlar 360 ailəlik ―Bakı universiteti‖ adlı yeni 

yaĢayıĢ kompleksi tikilib istifadəyə verilmiĢdir. Indi 360 universitet müəlliminin ailəsi ucuz  

qiymətə aldıqları geniĢ və iĢıqlı mənzillərdə yaĢayır. 

Müasir dövrdə hər gün təntənəli surətdə universitet darvazalarından universitetə daxil olan 

minlərlə tələbə və müəllim, iĢçi universitetin həyətində yaradılmıĢ səliqə-sahmanı, gülçiçəkliyi, 

yaĢıllığı görəndə, fəvvarələrin Ģırıltısını eĢidəndə sanki çəmənliklər içərisində yerləĢən universitetə 

yox –Muzeyə daxil olduqlarını hiss edirlər. Bunların yaradılmasında Abel müəllimin böyük 

xidmətləri olmuĢdur. 

Abel müəllimin rəhbərliyi və təĢəbbüsü ilə universitetdə yeni elektron mərkəz yaradılmıĢdır. Bu 

mərkəzdən 140-dan çox iri həcimli auditoriyalara nəzarət edilir. Bu da dərs zamanı həm tələblərin və 

eləcə də müəllimlərin nizam-intizama daha yaxından riyaət etmələrinə kömək göstərir. 

2014-2016-cı  illər Universitet tələbələri üçün daha uğurlu illər sayılır. 2014-cü ildə universitet 

müəllim və tələbələrinin yay istirahətini təĢkil etmək üçün prezident Ġlham Əliyevin iĢtirakı ilə Quba 

rayonunda 400 nəfərlik 5 mərtəbəli Tədris – təcrübə və  istirahət Mərkəz istifadəyə verilmiĢdir. 

2016-cə il BDU-nun tələbələri üçün daha böyük bir sevinc ili sayılır. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin göstəriĢi ilə qısa bir müddətdə ―Elmlər Akademiyası‖ 

adını daĢıyan metronun bir giriĢ-çıxıĢ xətti universitetlə birləĢdirilmiĢdir. Bu iĢdə BDU-nun 

rektorunun da böyük xidməti olmuĢdur. Indi Ģəhərin hər hansı bir guĢəsindən gələn müəllim  və   

tələbə asanlıqla universitetin həyətinə daxil olur və eyni zamanda geri qayıdır. Bu da metrodan 

istifadə edən minlərlə müəllim və tələbənin böyük sevincinə səbəb olmuĢdur. 

Universitetin bütün əməkdaĢları tələbləri üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Bunlardan  biri də 

universitetdə yaradılmıĢ 6 yeməkxana və əsas və 3 korpusun 5-6 mərtəbələrində əlavə yaradılmıĢ 

bufetlərdir. Tələbələr bunlardan geniĢ Ģəkildə istifadə edirlər. 

Əvvəl 2 fakültə ilə fəaliyyətə baĢlayan BDU-da  indi 16 fakültə fəaliyyət göstərir. Müasir 

dövrdə BDU-nun 125 kafedrası bütün avadanlıqlarla təchiz olunmuĢdur. Hazırda  universitetin 
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nəzdində 2 elmi insititut, 3 elmi tədqiat mərkəzi, 24 elmi tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir. 

Universitetdə 81 ixtisas üzrə elmi tədqiqat iĢləri aparılır. 10-a yaxın kompüter otaqları təĢkil 

olunmuĢdur. Tələbələr bunlardan geniĢ Ģəkildə istifadə edirlər. 

Əvvəlki illərdən fərqli olaraq universitetdə gözəl bir ənənə yaratmıĢdır.  Əvvəllər bir korpusdan 

digərinə gedərkən  müəllim və tələbələr qıĢın qarlı havasında, payızın yağıĢında, yazın və yayın 

günəĢindən əziyyət çəkirdilərsə, indi bütün bunlara son qoyulmuĢ, idman zallarına, korpuslara daxili 

keçidlərlə asan gedib-gəlmək olur. Bu da kolektiv üçün böyük sevincdir. 

Abel müəllim keçmiĢə nəzər salaraq BDU-nun ilk rektoru, professor Vasili Ġvanoviç 

Razumovskiin Rusiya Federasiyasının Stavropol vilayətinin Yesentuki Ģəhərində xatirə barelyefinin 

açılıĢını təĢkil etmiĢdir. 

Bu da universitetin fəaliyyətində iĢtirak edən alimlərə göstərilən həyat nümunəsidir. 

Universitetdə  onlarca aliminin adına hazırlanmıĢ barelyef kafedraların qarĢısına vurulmuĢdur.  Bu 

da universitet ziyalılarına göstərilən  xidmətdir. 

2016-cı ildə universitetin iki korpusunda 3 böyük həcmli, əsas binada  isə 2 kiçik həcmli lift 

quraĢdırılıb istifadəyə verilmiĢdir. Əvvəlki  illərdən fərqli olaraq universitetdə 18 ədəd lift iĢləyir. 

Hər dəfə 300 nəfər müəllim və tələbəni 2-3 dəqiqə ərzində bir dəfəlik 2-10-cu mərtəbələrə qaldırır 

və ya endirir. Bu da universitet müəllim və tələbələri üçün ən böyük sevimli hal hesab olunur. 

Universitetin müəllim və tələbələri universitetin 30 minlik kitabxanasından da geniĢ istifadə 

edirlər. Onlara geniĢ  həcmli müasir tipli 6 oxu zalı xidmət göstərir. 

Müasir dövrdə hətta universitetin bəzi fakültələrində də kiçik kitabxanalar və oxu zalları 

açılmıĢdır. Bunlar da fakültə müəllim və tələbələrinə iĢgüzar xidmət göstərir. Son zamanlar 

universitet əməkdaĢları üçün universitetin həyətinin arxa tərəfində nömrələnmiĢ maĢın 

dayanacaqları yaradılmıĢdır. Universitetin əməkdaĢları həmin yerlərdə öz  maĢınlarını saxlayırlar. 

Hətta universitetin təhlükəsizlik orqanları buna nəzarət edirlər. 

- Heç kim yaddan çıxmır və unudulmur. Universitetin həyətində Ģəhidlərin xatirəsinə yaradılmıĢ 

abidə önündə hər il 20 yanvar, Xocalı, 31 mart soyqırım hadisələri yad edilir. 

2016-cı ildə universitetdə rektorun təĢəbbüsü ilə ictimai nəzarət və məsləhət Ģurası yaradılmıĢ, 

BDU-nun Qazax filialı fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Eyni zamanda  ―Jurnalistika‖ fakültəsinin nəzdində 

müasir tədris-teleradio studiyası açılmıĢdır. 

Son zamanlar universitetdə ―Mətbuat Mərkəzi‖ də fəaliyyət göstərir. Bu mərkəz dünyada baĢ 

verən ən mühüm hadisələri ―Bakı Universiteti‖ qəzeti vasitəsi ilə təbələrə çatdırır. 

18 ilə yaxındır ki, BDU-da bütün fənlər üzrə imtahan sessiyaları yazılı keçirilir. Tələbələr bu 

prosesdən narazılıq edirlər. Çünki, onların bilikləri bu prosesdə düzgün qiymətləndirilmir. 

2018-ci ildə universitetin rektoru dəyiĢdirilmiĢdir. Müvəqqəti olaraq universitetə rəhbərlik 

Tədris iĢləri üzrə prorektor prof. Ġradə Əliyevaya, sonra isə Təhsil Nazirinin müavini Firudin 

Qurbanova həvalə olunmuĢdur. Onlar da qısa müddətdə universitetin 100 illiyi ilə əlaqədar bir sıra 

müsbət tədbirlər həyata keçirmiĢdirlər. 

Müasir dövrdə universitetə yeni rektor prezident aparatının  iĢçisi Elçin Babayev cənabları təyin 

olunmuĢdur. Yeni rektor qısa bir müddətdə universitetdə canlanma yaratmıĢ, bu il universitetin 100 

illiyini təntənə ilə keçirilməsi üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirmiĢ, yeni tədbirlər planı 

hazırlamıĢdır. 

Əziz oxucular! Mən də uzun illər universitetin tarixi yubleyləri haqqında dövrü mətbuatda bir 

sıra məqalələr dərc etdirmiĢəm. Bu il universitetin 100 yaĢı tamam olur. YaĢa mənim doğma 

universitetim. Mən 60 ildir ki, səninlə birlikdəyəm. 
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НФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В статье анализируется важность политических конфликтов на уровне современных 

технологий, как они используются, как они используются, а также подход государства к 

политическим конфликтам, его вовлеченность и использование современных информацион-

ных технологий. 
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Məlum Siyasi münaqiĢələrin müasir texnologiyalar səviyyəsində gələcəyi dövrümüz üçün 

aktualdır. Texnoloji inqilaba qədər insanların kommunkativ resurslara, cihazlara və günümüzdəki 

kimi insanları sosiallaĢmağa yönəldəcək vasitələrin olmadığı aydındır. Günümüzdə ABġ -da 

paylaĢılan informasiyaya qısa zamanda çata, oxuya, Ģərh edə, paylaĢa və beynimizdə sosial bir 

pəncərədə öz baxıĢımızı yarada bilərik. Təbii ki, insanın qəbul etdiklərinin vacib olduğu açıq 
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Ģəkildə bəllidir, çünki həmin informasiyaya çatan insan artıq bilgi sahibidir və ―Bilgi gücdür.‖ 

ifadəsi kimi bilginin özəlliklərini hücum yaxud müdafiə yönümlü istifadə edilməsi bilginin 

yararlılığına təsir edəcəkdir. Eyni zamanda reaksiya sürətini artırması ilə günümüz hadisələri bir 

xəbər saytı qədər uzaqdadır. Müasir texnologiyalara əli çatan insanlar qısa zaman kəsiyində 

həmin informasiyalara çata bilərlər. Bu hal eyni zamanda siyasi münasibətləri də əhatə edir  ki, 

məqalənin əsas mövzusuna toxunur. 

Müasir texnologiyalar ilə siyasətə təsir edəcək bir çox vasitələri görə bilərik. Son dövrümüzdə 

Beynəlxalq Siyasi Ġqtisadiyyatın nə dərəcədə aktual olduğunu görə bilərik. Dünyanın inkiĢaf etmiĢ 

ölkələri öz texnoloji inkiĢafını siyasi səviyyəyə də daĢıyaraq istifadə edirlər. Bu hala daha çox 

məlum olan nümunələri çox görmək olar. Nümunə kimi Ərəb baharını göstərmək olar. Ġnsanların 

çox az hissəsi sosial media istifadə etsə də onların təĢkilatlanmasında vacib əhəmiyyət daĢıyır, 

çünki insanlar informasiyanı alırlar və qısa zamanda əlaqə qurduqları üçün təĢkilatlanmıĢ inqilab 

həyata keçirə bilirlər. Sosial media istifadəçilərinə baxsaq Tunisdə əhalinin 40%-i, Misirdə 35.6%-

i, Liviyada 17%-i, Suriyada 11.2%-i internet Ģəbəkəsinə çıxıĢı vardır(2, s.8). Bu rəqəmlər 

inqilabda sosial medianın rolunun vacib olduğunu göstərir. Eyni zamanda ölkələrin sosial 

vəziyyətinin də təsiri var idi ki, Suriyada əhalinin 70%-i yoxsulluq sərhədinin altında yaĢayırdılar. 

Bu hallar inqilaba təsiri artırsa da müasir sosial medianın yüksək təsirinin olduğunu qəbul edilmiĢ 

faktdır. Dövlətlərin etdikləri müharibələri analiz edərkən hibrid müharibələrin içərisində müasir 

texnologiyaları görürük. Siyasi münaqiĢələr siyasi sistemin əsas tərkib hissəsidir və bu 

münaqiĢələri vətəndaĢlar, sosial qruplar, siyasi partiyalar və bir çox insan qrupları arasında baĢ 

verir. Dünyada demək olar ki, hər partiyanın özünü təmsil etdiyi sosial ünvanı var və bu hal bir 

növ üzbəüz ünsiyyətdən artıq o ünsiyyətin sosial məkana daĢınması kimi xarakterizə oluna bilər. 

Siyasətçilər insanlarla birbaĢa toplanmaq yerinə onlarla sosial media vasitəsilə əlaqə qururlar və 

bu hal effektivliyi artırır. Təbii ki, reaksiya sürətli olduğu üçün mənfi yaxud müsbət hadisələri də 

daha tez müddətdə görə bilirik. Örnək kimi ABġ-da prezidentə məxsus olan ―POTUS‖ adında olan 

Tvitter sosial ünvanının günümüz etibarilə 25.6 milyon izləyicisi var. Hazırda prezident olan 

Donalt Trampın sosial media Tvitlərini ―POTUS‖ hesabında paylaĢılır, çünki Tramp öz  Ģəxsi 

səhifəsindən paylaĢım etməyi seçir və Trampın 59.7 milyon izləyicisi var. Eyni Ģəbəkədə Rəcəb 

Tayyip Ərdoğanın 13.6 milyon, Ġlham Əliyevin 276 min azərbaycan dilində olan profilində, ingilis 

dilində olan profilində isə 334 min nəfər izləyicisi var. Dünya liderləri içərisində ən çox izlənilən 

insanlar siyahısında ilk pilləni Donald Tramp tutur və Hindistan liderlərindən sonra ən çox izləyici 

R.T.Ərdoğana aiddir. Ġnsanların qeyd etdiyim Ģəxsləri izləməsi sadəcə bir klik etməkdən ibarət 

deyil. Sosial psixoloji araĢdırmalarda da görünür ki, insanlar hər yerdə seçici davranırlar və bu 

halda qeyd etdiyimiz rəqəmlərə güvənə bilərik(1, s.60). Bu faktorlarların siyasi məkanda nə 

dərəcədə aktiv olduğunu görmək çox asandır. Bu faktoru gücləndirəcək bir səbəb da Barak 

Obamanın izləyici sayıdır. Obamanın müsbət imici ona izləyici baxımından da təsir edib. 

Obamanın  Tvitterda 106 milyondan izləyicisi var. Bu halla Obamanın paylaĢdıqlarının 

əhəmiyyəti artır. Ölkə baĢçıları öz sosial media hesablarında birbaĢa paylaĢım etmədikləri 

aydındır, ancaq mənfi ehtimalda bir paylaĢımla hadisələrin necə Ģəkillənəcəyini təsəvvür etmək 

heç də çətin deyildir. Bu hadisəyə örnək olaraq Donald Trampın Adrev Brunson üçün Tvitterda 

olan paylaĢımını göstərmək olar: ―A total disgrace that Turkey will not release a respected U.S. 

Pastor, Andrew Brunson, from prison. He has been held hostage far too long. @RT_Erdogan 

should do something to free this wonderful Christian husband & father. He has done nothing 

wrong, and his family needs him!‖. Tramp deyir: ―Türkiyənin hörmətli bir ABġ rahibi Adrew 

Brunsonu həbsxanadan buraxmayacağına tam bir utancdır. Çox uzun vaxtdır girov tutulur. 

@RT_Erdogan bu mükəmməl Xristiyan ər və atasını azad etmək üçün nə isə etməlidir. Axı o, pis 

bir Ģey etməyib və onun ailəsinin ona ehtiyacı var!‖ kimi tvit paylaĢımı ilə anında reaksiya 



715 
 

göstərdi. Təbii ki, bir müddət sonra R.T.Ərdoğan da sosial media hesabında Trampa Brunsonun 

ədalətli Ģəkildə hakim qarĢısına çıxarılacağını və bu kimi ifadələrlə qarĢılıq verildi. BaĢqa bir 

örnəkdə, yəni 2019-cu ilin yanvar ayında Trampın sosial media hesabında Türkiyə Prezidenti 

Sözçüsü ilə olan toqquĢmasının hələ də aktual olduğu bilinir(9. s.1). Trampın ―Kürdlərə hücum 

edilərsə Türkiyə iqtisadiyyatını məhv edəcəyik.‖ deyə açıqlamasından sonra Türkiyə Prezidentinin 

Sözçüsü Ġbrahim Kalın Tvitterdə Trampa cavab verdi və terror qruplaĢmaları arasında fərq 

olmadığını vurğulayan Kalın ĠġĠD, PKK, PYD kimi qruplaĢmalara qarĢı savaĢı davam 

etdirəcəklərini dedi(9, s.1). Təbii ki, çox detallı analiz etmədən, sosial mediadakı münaqiĢənin real 

münasibətlərdə də əksini tapdığını müĢahidə edə bilirik. Mənbə olaraq təsdiqlənməsə də 

Türkiyədəki iqtisadi çətinlikləri də öncədən görürmüĢcəsinə sosial mediada paylaĢılıb. Ġstərsə 

dünyanın vacib orqanlarının Türkiyənin kredit əmsalını aĢağı salınması, ABġ-ın Türkiyəyə qarĢı 

sanksiyaları kimi nümunələr davamlı olaraq baĢ verir. Təbii ki, bu hadisələr pulun elektronlaĢdığı 

dövrə düĢürsə hadisələrin mahiyyəti dəfələrlə artır. BaĢqa bir örnəkdə Ərdoğanın ermənicə olan 

tvitini göstərmək olar. Azərbaycanda ermənilərə qarĢı olan aqressiya ilə bu paylaĢım çox mənfi 

reaksiya aldı. Təbiidir ki, Türkiyədə yaĢayan ermənilərin dini baĢçılarının ölümünü insani 

baxımdan paylaĢmaq və hadisəyə Ģərh bildirmək olar, ancaq bu paylaĢımın ermənicə olması 

azərbaycanlılarda da ―Niyə digər hadisələdər azərbaycanca paylaĢım görmürük?‖ kimi haqlı 

suallarla Ərdoğanı hədəf edirlər. Bu hadisə siyasi müstəvidə çox hallandırılmasa da sosial insan 

qrupları arasında kəskin müzakirə obyekti olmuĢdur və əksəriyyətin reaksiyası mənfidir. 

Ermənilər isə ―Erməni soyqrımını tanı‖ kimi absurd Ģərhlərlə tvit postunu iĢğal etmiĢdilər. 

Göründüyü kimi keçmiĢ diplomatik görüĢlər öz vacibliyini qorusa da yeni diplomatik 

münasibətlərin müasir texnologiyalarla davam etdiyini görürük. Modern texnologiyaların 

insanlara müsbət üstünlüklər qazandırması ilə birlikdə mənfi vərdiĢləri də qazandırdığı bəllidir. 

Utancaq insanlar sosial məkanda daha da effektiv və açıq Ģəkildə iĢtirak edə bilir. Bu hal real 

proseslərdə də davam etdiyi faktı ilə birlikdə nə dərəcədə güclü mövqeyə sahib olduğunu qəbul 

etmək lazımdır. Müasir texnologiyalarsız insan həyatı çox geridə gedər və bu prosesə davam 

olaraq Milli Məclis iclasları, prezident çıxıĢları və bir çox vacib dediyimiz çıxıĢlar anlıq olaraq 

internetdə yayımlanır. Ġnsanların həyatına inteqrasiya olunmuĢ halda olan müasir texnologiyalar 

ilə artıq günlərlə göndərilib cavabı gözlənilən məktubların keçmiĢdə qaldığı dövrü müqayisə 

edərək reallığın siyasi mühitlə bərabər olan inkiĢafını görürük. Günümüz texnologiyalarının 

inkiĢafı keçmiĢ dövrdə gördüyümz siyasi sistemi və digər əlaqəli vasitələrin mahiyyətini dəyiĢərək 

öz mahiyyətini qoruyur. Əllə yazılan məktublar yerinə bilgisayarda yazılan və elektron poçtla 

ötürülən, ancaq dəyiĢməyən isə informasiyadır. 

Günümüz texnologiyalarını keçmiĢin radio, televiziya, qəzet kimi vasitələrindən əlavə internet 

və sosial media ilə günümüz üçün modern hala keçib. KeçmiĢ texnologiyada insanlar əsasən 

oxuyub, görə bilərdilər və qarĢılıqlı əks reaksiya nisbətən zəif idi. Texnologiyanın inkiĢaf etməsi 

ilə günümüzdə Ģirin su ehtiyyatlarından daha çox ağıllı telefonlara insanların daha rahat çata 

bildikləri reallığı ilə hadisələr bizim üçün daha da ehtimallı hala keçir. Ġnsanların birbaĢa reaksiya 

bildirməsi ilə hər hansı proses daha da vacib əhəmiyyət daĢıyır. Örnək kimi hər hansı ölkədə baĢ 

verən, ancaq iĢıqlandırılmayan hadisələr kimi. Bir ehtimal olaraq Azərbaycanda hər hansı xarici 

vətəndaĢa qarĢı qeyri-adi bir reaksiya olsa ağıllı telefonu ilə birlikdə bu hadisəni internetə, yəni 

dünyaya çıxaracaqdır. Bu halda isə qısa müddətdə xarici ölkədə Azərbaycana qarĢı əks reaksiya 

keçmiĢ zamanlarda baĢ verdiyindən çox daha qısa müddətdə əks reaksiya ilə üzləĢəcəyi reallıqdır. 

Təbii ki, bu hadisələr siyasi münaqiĢələrin yaranmasına da təsir edir. Siyasi münaqiĢələrin 

yaranma yerlərindən biri də modern texnologiyalar olduqda isə günümüz üçün vazkeçilməz bir 

fokus obyekti olur. Təbii ki, internet və ağıllı telefonlar modern texnologiyaların müəyyən 

qismidir, ancaq ən təsirlisidir, çünki demək olar ki, hər kəs üçün əlçatandır və internetə dünyanın 
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hər yerindən daxil olunması ilə birlikdə eyni zamanda üstünlüklə bərabər hədəf obyekti kimi də 

çıxıĢ edir. Örnək hadisə olaraq rusiyalı kiber qruplaĢmaların ABġ-da prezident seçkilərinə 

müdaxiləsini göstərə bilərik(7. s.1). Sosial mühəndislikdən istifadə edərək demokratik mühitdə 

olan dövlətlərə qarĢı təsirli bir vasitə və silah olduğunu qənaətinə gələ bilərik. Təbii ki, sübut 

etmək çox çətindir, çünki VPN istifadəli və Linux əsaslı sistemləri izləmək bir növ samanlıqda 

iynə axtarmaqdan daha çətin bir haldır. Əlavə olaraq ―Botnet‖ Ģəbəkəsindən istifadə edərək 

istənilən bilgisayardan bu hadisələri gerçəkləĢdirmək mümkündür. ABġ və Ġsrailin Ġranın nüvə 

silahı ilə bağlı iĢlərinə qarĢı birlikdə yaratdıqları və hansı ki, nüvə reaktorlarının isinməsinə və 

sistemdə həddindən çox yükləmə yaradacaq Flame virusunu örnək göstərə bilərik. Təbii ki, yenə 

dəqiq sübutlar yoxdur və sadəcə server izlərindən bu əmrin Ġrana düĢmən olan dövlətlərdən 

göndərildiyi məlumdur. Bu hadisəni Azərbaycan törədəcək deyil, çünki bu absurd ideya olardı ki, 

o vaxta qədər Ġrana bu mövqedə təzyiq göstərən ABġ və Ġsrail idi. ABġ-ın Ġranla olan 

münasibətlərini bilirik ki, ABġ-ın müttəfiqi olan S.Ərəbistanı ilə birlikdə Ġrana qarĢı embarqo, 

sanksiyalar tətbiq edir və Ġranın da Ġsrailə olan münsibəti həm dini, həm də siyasi-iqtisadi 

baxımdan hədəf obyekti olması ilə birlikdə tərəflərin mövqeləri bəliidir.. Türkiyənin də etmədiyi 

aydındır, çünki Türkiyə Ġrana ABġ sanksiyalarından və blokadadan çıxmaq üçün kömək etmiĢdir. 

Hadisələrin reallığı aydındır, ancaq əsas məsələ məqalə adında olduğu kimi modern 

texnologiyaların siyasi müstəvidə öz əksini tapmasıdır ki, Ġranın daxili sərhədlərinə maddi olaraq 

daxil olan bilməyən ABġ internet və bilgisayar texnologiyaları kimi qlobal müasir texnoloji 

üstünlüklərdən istifadə edərək öz planlarını gerçəkləĢdirməyə çalıĢır. Ġranda Ġnstaqram, Tvitter, 

Feysbuk kimi sosial Ģəbəklər qadağan edilmiĢdir. Səbəb isə informasiya cinayətinə qarĢı əks tədbir 

görməkdir. Ġranı bu həmlələrə etməyə məcbur edən səbəblər çoxdur, ancaq ən əsası informasiya 

manipulyasına və hücumuna qarĢı müdafiə tədbiri görməsi kimi xarakterizə edilə bilər. ABġ öz 

ordu sisteminə kiber qruplaĢmaları da aid etmiĢdir və bu sahədə ilk rəsmi qərarlaĢmıĢ ölkələrdən 

biridir. ABġ-ın Mərkəzi KəĢfiyyat Ġdarəsinə (CĠA) bağlı olan gizli servislərin sayı dünyanın ikinci 

bir ölkəsində rəsmi olaraq eyni səviyyəyə çatmamıĢdır. Bu haqda ―Snovden‖ hadisəsi nümunədir 

ki, ABġ-ın 11 Sentyabr hadisələrindən sonra Corc BuĢ dövründə tətbiq edilən ―PRĠSM‖ adlı 

proqramla dünyadakı hər bir telefon danıĢığını, Feysbuk, Tvitter kimi sosial Ģəbəklərin hər birini 

izlədiyi və ―BĠG DATA‖-nın tərkib hissəsi kimi saxladığını Snovden rəsmi sənədlərlə jurnalistlərə 

çatdırmıĢdır. Real olaraq hadisə mediada böyük səs yaratmıĢdır və Snovden Rusiyaya sığınmıĢdır. 

ABġ-ın gizli servislərinə ayırdığı pul miqdarı milyardlarla dollar dəyərindədir və ABġ-ın müasir 

texnoloji gücünün bir nümunəsidir. Təbii ki, ABġ-la rəqabət aparmaq üçün rəqibləri də innovasiya 

və texnoloji inkiĢaf üçün bir çox inkiĢaf yolları seçirlər. 

Çin Rusiya ilə birlikdə ABġ üçün rəqibdir və bu mövqedə ən açıq mübarizə aparan Çindir.  

Dəqiq vaxtı ictimaiyyətə məlum deyil, ancaq ―China Telecom‖ dəstəkli minlərlə kiber ordu 

əsgərlərindən ibarət ordu ilə iĢlədiyi bilinir. Türkiyə hökuməti də kiber orduları öz hərbi 

qüvvəsinin tərkibinə qatmıĢdır. Rusiya isə ―Deep Wep‖ dediyimiz aysberqin görünməyən 

tərəfində rusiyalı xakerlərin satdığı Trojanlar, Malware kimi bir çox pis məqsədli proqramları 

izlənilə bilməyən Bitcoin, yəni Blockchain sistemli pul vahidi ilə satdıqları bilinir və Ģəxsi 

araĢdırmamda da onlarla örnəklər görmüĢəm. Bu hadisələrin siyasi müstəviyə necə çıxdığını sual 

etdikdə Ġsrail televiziyasında səsləndirlən Azan səsi qədər populist olmasa da dövlətlərin 

maraqlarına xidmət edən gizli proseslərin baĢ verdiyi bəllidir(10, s.1). Texnologiyanın inkiĢafı bu 

mövqedə üstünlük və mənfi qazanclar da gətirir. Tarixən ən güclü silahın bilgi olduğunu faktı ilə 

müasir kommunikasiyaları siyasi müstəvidə də öz əksini tapacaq bilgiyi yayır(3, s.4). Ġnformasiya 

ilə silahlanmıĢ insanlar çox daha effektiv iĢlər görə bilir. Fransada 2018-ci ildə olan ―Sarı 

yələklilər‖ üsyanı kimi Makronu protest edən insanlar sadəcə bir örnəkdir və bu hadisələr 

geniĢləndikcə daha da təhlükəli hal alır. Bütün sistemlər elektronlaĢdırılır və internetləĢdirilir. Bu 
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halda sistemin içində müharibə etməyə heç də qalibiyyət demək olmaz, çünki internetlə bağlılığı 

çox yüksək səviyyədə olan dünya dövlətinin əksəriyyətində interneti kəsmək iqtidarın edə biləcəyi 

ən son tədbirlərdən biridir ki, yəqin heç bir dövlət ġimali Koreya örnəyini gerçəkləĢdirmək 

istəməz. 

Dövrümüzdə demokratik idarə sistemində olan dövlətlər üçün media bir növ azadlığın təmsili 

kimidir. Bu halda sosial manipulyasiyalar da əsas təbliğat və diqqət obyekti olur ki, dövlətlərin 

xalqlarının maraqlarını təmin etməsi reallıqdır. Əks halda ABġ-ın Vyetnamda etdiklərinə xalqın 

etirazı ilə gələcək prezident seçimlərində öz seçimini göstərməsi örnəyi kimi nəticələnə bilər. 

Təbii ki, bir Ģəxsə bağlı sistemlər üçün bu hadisə inqilabdan baĢqa bir çıxıĢ nöqtəsində bitəcəyini 

demək nisbətən xülya ilə bərabər qənaət olardı. Dövlətlər modern texnologiyalarda olan 

mövqelərini möhkəmləndirməklə əks hücuma qarĢı müdafiə oluna bilərlər, ancaq hazırda dövlətlər 

yüksək dərəcədə texnologiyaya inteqrasiya olunmayıblar ki, bu da dövlət-xalq əlaqəsində belədir. 

Yüksək inteqrasiya inkiĢafının yüksək olduğu ABġ, Yaponiya, Cənubi Koreya və əksər Avropa 

dövlətlərində bu inteqrasiyanın dövlət-xalq əlaqələrindəki səbəb-nəticə əlaqəsində olduğu kimi 

real nəticəsini görmək mümkündür. Elm və siyasətin eyni səciyyədə getdiyini deyə bilmərik, 

ancaq əlaqəli olduğunu deməklə səhv etmərik. Elm-siyasət əlaqəsi dövrümüz üçün də reallıqdır ki, 

artıq elmi gücü güclü olan dövlətlər daha perspektivli hesab olunur. Bu halda siyasi münaqiĢələrdə 

də modern texnologiyaların mövqeyinə lazer silahları, radara görsənməyən hücum təyyarələri kimi 

bir çox müasir silahlara sahib ABġ-ın daha üstün daxil olacağı açıqca bilinir. Bu hadisəyə 

reallıqda bir çox örnək göstərmək olar ki, maraqlar və reallığa uyğun davam edən siyasətdə nəyə 

arxalanacağınız siyasətçilərin düĢündükləri əsas mövzudur. ABġ dünya liderliyini qəbul etdikdən 

sonra hadisələrə maraqlarına uyğun Ģəkildə müdaxilə etmiĢdir və ABġ-ın müdaxilələr edərkən 

arxalandığı gücüdür. ABġ-ın simasında mövzuyu izah etmə səbəbim ABġ-ın yüksək texnoloji 

inkiĢafıdır ki, ağıl axını da məhz ABġ-a doğru davam edir. 2018-ci ildə Türkiyə mühəndisləri 

Hollandiyaya köç etdilər(6, s.1). Təbii ki, gedən mühəndislər Türkiyə üçün böyük itkidir, çünki 

bilgi, ağıl axınıdır. Bu halda Türkiyə hökuməti birbaĢa reaksiya ilə münaqiĢə yarada bilməz, çünki 

insanların azad yerləĢmə hüquqları vardır. Bu hadisənin siyasi münaqiĢə və modern 

texnologiyalarla bağlı nöqtəsi Türkiyənin dünyaca məĢhur hərbi Ģirkəti olan ASELSAN-dan 

getmələridir. Bu hal Ġranın Uranın zənginləĢdirilməsi ilə məĢğul olan alimlərə qarĢı terror aktı 

törədilməsinin daha yumĢaq versiyasıdır ki, daha effektivdir. Türkiyə hökumətinin gedən alimləri 

tam təmin edə bilməməsi fikri absurd ideyadır. Hollandiya ilə Türkiyə arasında olan münaqiĢədən 

sonra Hollandiyanın ən böyük qələbəsi məhz ağıl axınına qucaq açmasıdır ki, Azərbaycan xalqı 

repressiya dövrlərində millətimizin dahi Ģəxsiyyətlərinin keçmiĢ Sovet hakimiyyəti tərəfindən 

məhv edilməsi hadisəsi kimidir. Repressiya dövrü 1920-ci ildən 1954-cü ilə qədər və hətta o 

dövrdən sonra da davam etmiĢdir. Müasir texnologiyalar o dövr üçün xarakterik deyildi, ancaq bir 

millətin Ģəxsiyyətlərini öldürməklə o milləti də öldürürsünüz. Xatırlayaq ki, Sovet hakimiyyəti 

sadəcə dahi Ģəxsiyyətləri öldürmədilər, onların nəsillərini öldürdülər. Səbəb isə bəlli idi ki, bu 

hadisə genetik davam və bir çox genetik sirkulyasiya ilə bağlıdır ki, millətimiz üçün böyük və 

bərpaolunmaz itkidir. Maraqlıdır ki, Hollandiya öldürmədi və canlı olaraq o insanlardan istifadə 

edirlər. O insanların nə dərəcədə yararlı olub olmadığı ayrı mövzudur, ancaq əsas məsələ 

Türkiyənin hərb sənayesinin əsas nəhəngindən getmələridir ki, daxildən çox informasiya aparıblar. 

Açıq Ģəkildə olmasa da gələcəkdə təsirlərinin görünəcəyi qarĢısıalınmaz reallıqdır.  

Dövlətlərin kiber sahədə olan mübarizələrin və bu sahədə yaranacaq münaqiĢələrin dəqiq təyin 

olunması, bu sahədə hüquqların əksər dövlətlər üçün tanınması məsələsi də dövrümüzdə davam 

edən prosesdədir. Çinin ABġ-a olan kiber hücumlarının sayı dayanmadan artır. Çinli kiber 

qruplaĢmaların ABġ-a olan hücumları təbii ki, siyasi münaqiĢəyə səbəb olur və ABġ bu barədə 

Çinə xəbərdarlıq edir. Çin isə öz mövqeyində diplomatik üsulla sadəcə sözlərdən ibarət olan və 
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reallıqla əlaqəsi olmayan cavablarla ictimaiyyəti aldatmaqda davam edir. Sətiraltı reallıq odur ki, 

Çinin gücü çatır və etdiklərinin yanında dayana biləcək gücdədir. Bu halla birlikdə Çin ABġ-a 

çəkinmədən hücumlara davam edir və milyardlarla dollar zərər vurur. Eyni zamanda Çin 

informasiya təhlükəsizliyi üçün öz Ģəbəkələrini yaradırlar. Yəni Çinin özünün Google-u Baidu, 

WhatsApp kimi sosial mesajlaĢma və ödəmə üçün WeChat kimi bildiyiniz bütün məĢhur 

Ģəbəkələrin kopyalarını yaradıb istifadə edirlər. Eyni zamanda Çinin sosial mesajlaĢma və ödəmə 

proqramı WeChat-ın sahibi Tencent Holdings Ltd. 523 milyard dollar bazar dəyərinə çataraq 

dünyanın ən dəyərli sosial media Ģirkəti olmuĢdur(11, s.1). Bu Ģirkətlər eyni zamanda bir çox 

sahədə iĢ görürlər və siyasi məqsədlərə də xidmət etdikləri heç də gizli mövzu deyil. Google-nin 

üzərində bir müddət hədəf obyekti kimi vurğulanan ―BĠG DATA‖-ya qarĢı olaraq Çin də özü üçün 

yaradır. Bu nə deməkdir mi? deyə sual edə bilərsiniz, ancaq hər bir insan sosial media hesablarına 

Ģəxsi informasiyalarını qeyd edirlər və bu Ģəxsi informasiyalar çox daha kritik səviyyəyə çatanda 

sadəcə Ģəxsi informasiya olmaqdan çıxır və həmin informasiyalara sahib Ģəxslərin əlində silah 

kimi də dayandığı ehtimalını unutmaq olmaz. Xatırlayaq ki, Facebook CEO-su Mark Zukerberqin 

insanların informasiyalarını satdığı, istifadə etdiyi və bu kimi mənfi hadisələrin hədəfi olaraq 

hakim qarĢısına çıxmıĢdır(12, s.1). Təbiidir ki, hakim qarĢısında olan hadisələrdən kənarda bir 

ehtimal olaraq reallığı ələ alırıq ki, informasiyaların satılması böyük çətinlikdir. Bu hadisəni Ģəxsi 

prespektivdən ələ almaqla deyil, geniĢ perspektivdən baxdığımız zaman anlamaq olar ki, böyük 

təhlükədir. 

Dünyada ən təhlükəli silah olaraq Atom bombası və Protonium bombası kimi silahlar son 

nöqtədə iĢə düĢər, ancaq bir çox hallarda texnoloji silahlarla yanaĢı düĢüncə məhvi və HAARP 

kimi iqlim dəyiĢikliyinə səbəb olacaq bir çox silahları görə bilərik. Hər hansı siyasi münaqiĢə 

zamanı istifadə ediləcək silah olan HAARP, gizli danıĢıqlar zamanı qarĢı tərəfə gizli ultimatum 

kimi bir xəbərdarlıq deməkdir(6, s.4). Ġnsanlıq təbiət hadisələrinə çıxıĢ yolu olmayan hadisələr 

kimi baxırlar, ancaq bir ehtimal isə bu hadisələrin səbəbli Ģəkildə gerçəkləĢdiriləcəyi faktı ilə daha 

da fərqli kontekstə keçir. Normalda zəlzələyə daha davamlı binalar tikməklə zəlzələdən çıxıĢ yolu 

tapdığımızı düĢünürük ki, tektonik çatların olduğu bölgələrdə olması qəbuledilən faktdır, ancaq bu 

hadisələrin xüsusi siyasi məqsədlərə xidmət etdiyini nəzərə aldıqda müasir texnologiyalar ilə 

siyasi münaqiĢələrin necə bağlı olduğu reallığını bir daha göstərir. Eyni zamanda birjalarda olan 

dalğalanma da keçmiĢ dövrlərdən fərqlidir. Üzən valyuta sisteminə keçdikdən sonra artıq 

iqtisadiyyatın elektron əsaslı sistemi ilə texnologiya daha da əhəmiyyətli hal almıĢdır. KeçmiĢ 

əsrlərdə üzən valyuta sistemi yox idi və qızıl əsaslı sabit sistemlə mövcud sistemi ümumi Ģərh 

etdikdə aradakı fərqlə bir çox hallarda insanları qorxu və vahimə dolu bir situasiyada təxmin 

etmək heç də qeyri-adi deyil. Bu hallar da modern texnologiyaların idarə olunmazsa yanlıĢ əllərdə 

necə təhlükəli silaha çevriləcəyini göstərir. 
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CENTENARY GUARANTEE OF SECURITY  

AND FUTURE OF OUR SECURITY 

The article examined the development path of Azerbaijani security forces over the past hundred 

years. The security bodies examined the period of the Democratic Republic of Azerbaijan, the Soviet 

era and the modern era, the activities and principles of the special services. The focus of the study 

focused on the activities of the security agencies, which are based on the interests of statehood. 
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Təhlükəsizlik Ģəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin vacib həyati maraqlarının daxili və xarici 

təhdidlərdən mühafizə olunması halı kimi baĢa düĢülür. Təhlükəsizlik həmçinin insanın, bir qrup 

Ģəxsin, ölkələr və regionların vəziyyətinin keyfiyyətli xarakteristikasıdır. 

Təhlükəsizlik - təhdidlərin olmaması, mühafizə və etibarlılıqdır. Əsas məqsəd konkret dövlətin 

vətəndaĢlarının konstitusiya və beynəlxalq normalara uyğun olaraq hüquqlarının, azadlıqlarının və 

sosial müdafiəsinin təmin olunmasıdır. Təhlükəsizlik dövlətin, cəmiyyətin və Ģəxsiyyətin 

təhlükəsizliyini təmin edən sosial fəaliyyətin nəticəsidir. Bu fəaliyyətdə milli dəyərlər, ölkənin 

maddi, intellektual mülkiyyəti, eyni zamanda milli həyat tərzinin mahiyyət və formasının 

qorunması prinsipi əsas götürülməlidir. Real təhlükəsizlik təhdid - təhlükəsizlik obyektlərinin 
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fəaliyyətinə qorxu yaradan hədə kimi nəzərdə tutulur. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi təhdidlərin 

azaldılmasına və ya aradan qaldırılmasına yönəlmiĢ təhlükəsizlik sisteminin səmərəli fəaliyyəti 

nəticəsində mümkündür. Təhlükəsizliyin obyektləri kimi bütövlükdə, Ģəxsiyyət, onun hüquq və 

azadlıqları, cəmiyyət, onun maddi və mənəvi dəyərləri, dövlət və onun konstitusion quruluĢu, 

suverenliyi və ərazi bütövlüyü götürülür. Təhlükəsizlik vətəndaĢların həmçinin ictimaiyyət və dövlət 

üçün təhdidlərdən xəbərdarlıq zəmnində yaranır. ―Britanika‖ ensiklopediyasında təhlükəsizlik, insan 

və əmlakın müxtəlif təhdidlərdən qorunması üçün nəzərdə tutulan vasitə və üsul sistemi kimi 

müəyyən edilir. 

Oksford universitetinin ―Yeni standart‖ lüğətində təhlükəsizlik bir neçə mənada verilir: Birinci 

məna görə, təhlükəsizlik, sakitlik, davamlılıq və etibarlılıq anlamı daĢıyır. Burada söhbət 

təhdidlərdən mühafizə, həmçinin ölkə və təĢkilatların maraqlarının müdafiəsi, Ģəxsiyyətlərin 

təhdidlərdən qorunması və bunun üçün müvafiq tədbirlərin reallaĢdırılmasıdır. Ġkinci məna- 

təhlükəsizlik müdafiəni təmin edən məfhum kimi qəbul edilir. 

Təhlükəsizliyin daxili və xarici aspektləri mövcuddur. Daxili təhlükəsizlik ölkə daxilində siyasi. 

iqtisadi sabitliyin və ümummilli həmrəyliyin təmin edilməsi üzərində qurulur. Daxili təhlükəsizliyi 

təmin etmək üçün iqtisadi tərəqqini və vətəndaĢ razılığını təmin edə biləcək demokratik, hüquq. 

cəmiyyət yaradılmalıdır. Xarici təhlükəsizlik isə dövlətin ölkənin həyatı vacib maraqlarını kənardan 

olan təhdidlərdən mühafizə etməsidir. 

Təhlükəsizlik bəĢəriyyətin inkiĢafını Ģərtləndirən strateji sahədir. Tarixin bütün dövrlərində 

təhlükəsizliyin təminatı məsələsi aktual olmuĢ, cəmiyyətin iqtsadi, ictimai-siyasi inkiĢaf səviyyəsinə 

uyğun olaraq müəyyən təkamül yolu keçmiĢ, müasir vəziyyətə çatmıĢdır. 

Xüsusi xidmət orqanları yalnız aid olduğu dövlətin və xalqın deyil, məsələyə qlobal yanaĢılarsa 

bəĢəriyyətin təhlükəsizliyi üçün məsuliyyət daĢıyır. Təhlükəsizlik orqanlarında çalıĢan hər bir 

əməkdaĢla yanaĢı, cəmiyyətin hər bir üzvünü dünyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsində öz 

məsuliyyətini dərk etməsi və ayıq olması zəruridir. 

Bugükü beynəlxalq terrorizmə qarĢı birgə mübarizə ehtiyacı da bunu təsdiq edir. Təhlükəsizliyin 

təminatında dövlətlərin rolu müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Təsadüfi deyildir ki, təhlükəsizliyin 

kinin bu konstitusion təminatçısı hər bir ölkədə dövlət və onun baĢçısıdır. Təhlükəsizliyin təmin 

edilməsinin səviyyəsi məhz dövlətin və dövlətin rəhbərinin bu prosesi necə təĢkil etməsindən və 

onun icrasına nəzarətindən asılıdır. Dövlət ictimai həyatın müxtəlif sferaları, komponentləri arasında 

əlaqə yaradır, onların fəaliyyətinin uzlaĢdırılmasına nəzarət edir, bunun nəticəsində ölkənin 

kompleks xarakter daĢıyan milli təhlükəsizlik sistemi yaradır. 

Məlumdur ki, təhlükəsizliyin təminat dinamikası müəyyən təkamül yolu keçmiĢdir. 

Təhlükəsizliyin təminatı məsələsi bir vəzifə olaraq ilk dəfə ġərqdə qoyulmuĢdur. Qədim dövrdə 

təhlükəsizliyin təminatı iĢində məxfiliyin qorunmasına da xüsusi diqqət yetirilirdi. Bizim eradan 

əvvəl Sirakuza hökmdarları baĢqa yerə məlumat görəndəndə belə bir metoddan istifadə edirdilər. 

Çaparın baĢını qırxdırır, informasiyanı ora yazır və tüklənənə qədər gözləyir, sonra isə həmin 

ünvana  göndərirdilər. Beləliklə də, informasiya sızımının qarĢısı alınırdı. 

Azərbaycanda da təhlükəsizlik orqanlarının sistemli Ģəkildə və bügünki xüsusi xidmət 

orqanlarının səlahiyyətlərinə yaxın bir orqanın yaradılması Səfəvilər dövrünə təsadüf edir.  

KəĢfiyyat və əks-kəĢfiyyat iĢi Səfəvilər dövründə özünün yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Həmin 

dövrdə yaradılan təhlükəsizlik orqanı ―Qorçi‖ təĢkilatı idi. Qorumaq, qoruyucu,  qoruyan, mühafizə 

edən mənasında iĢlədilən qorçi sözü XIV-XVII əsrlərdə Azərbaycanda xüsusi mühafizə dəstələrinin  

döyüĢçüsü, saray və ya  əyalət qvardiyaçısı anlamında iĢlədilib. Qorçi dəstələri, əsasən 

azərbaycanlılardan təĢkil olunurdu. Ölkənin mühafizəsi, təxribatçılarla, dini təfriqə yayanlarla, Ģiə, 

eləcə də sünni məzhəbini uca tutaraq digəri əleyhinə əks təbliğatçılarla, hər hansı bir xəlifənin 

əleyhinə danıĢanlarla mübarizə aparmaq sələhiyyətləri vardır (5, s.9). 
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Azərbaycanda xüsusi xidmət orqanlarının və ya təhlükəsizlik orqanlarının yaranması və inkiĢaf 

mərhələlərindən danıĢarkən qeyd etmək lazımdır ki, bu dövr Ģərti olaraq 3 dövrə bölünür: 

1. AXC dövründə Azərbaycanda xüsusi xidmət orqanlarının yaranması və fəaliyyəti 

(11.07.1919-06.03.1920) 

2. SSRĠ dövründə Azərbaycan SSRĠ-nin təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyəti (28.04.1920-

18.01.1991) 

3. Müasir Azərbaycan Respublikasının təhlükəsiz orqanlarının fəaliyyəti (01.11.1991-bugükü 

günədək) 

Beləliklə, biz təhlükəsizlik və onun təmin olunması haqqında, Azərbaycan tarixində ilk sistemli 

yaradılmıĢ təhlükəsiz orqanı olan qorçilər haqqında məlumat almıĢ olduq. Yuxarıda apardığımız 

inkiĢaf mərhələlərinə nəzər salsaq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə  xüsusi xidmət 

orqanlarının fəaliyyəti (1919-1920-ci illər)  çağdaĢ Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının sələfi və 

varisi olduğuna Ģahid oluruq. 

 

AXC dövründə xüsusi xidmət orqanları.  1918-1920-ci illər Azərbaycan tarixinin ən Ģərəfli, 

eyni zamanda, mürəkkəb və ziddiyyətli dövrlərindən biri hesab olunur. Azərbaycan Demokratik 

Respublikası fəaliyyət göstərdiyi 23 ay ərzində dövlət quruculuğu sahəsində xeyli iĢ görməyə 

müvəffəq olub. Milli Ordunun təĢkili prosesində general Səməd bəy Mehmandarov, general Əliağa 

ġıxlinski və general Məmməd bəy Sulkeviç xüsusi rol oynayıb. Həmin sərkərdələrin rəhbərliyi ilə 

ordu quruculuğu iĢi 1920-ci ilin yanvarında baĢa çatdırıldı. 

1919-cu il mart ayının 28-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının hərbi naziri Səməd bəy 

Mehmandarovun və BaĢ Qərargah rəisi Məmməd bəy Sulkeviçin imzaladıqları 157 saylı əmrlə 

Hərbi Nazirliyinin BaĢ Qərargahının general-kvartirmeystr Ģöbəsində kəĢfiyyat və əks-kəĢfiyyat 

bölməsi yaradıldı. Bu əmrdən sonra bölmənin komplektləĢdirilməsi, əsas fəaliyyət istiqamətlərinin 

müəyyənləĢdirilməsi sahəsində xeyli iĢ görüldü. Lakin hərbi idarə çərçivəsində olan bu struktur 

fəaliyyətini yalnız təhlükəsizliyin hərbi aspektlərinə yönəldirdi. 1919-cu il aprelin 2-də Nazirlər 

ġurası sədrinin adına göndərdiyi məktubunda Səməd bəy Mehmandarov yazırdı: ―Hərbi əks-

kəĢfiyyatın baĢlıca vəzifəsi dövlət daxilində hərbi casuslarla mübarizədir, bolĢevizmlə mübarizə 

ümumdövlət iĢi olduğundan tək hərbi idarə onun öhdəsindən gələ bilməz...‖. Beləliklə, 1919-cu il 

aprelin 13-də dövlət hakimiyyətinin bütün strukturları Azərbaycan hökumətinin ixtiyarına keçdikdən 

sonra mərkəzləĢdirilmiĢ kəĢfiyyat və əks-kəĢfiyyat haqqında məsələnin müzakirəsi mümkünləĢdi (1, 

səh.329). 

Ölkə parlamentinin qərarı ilə iyun ayının 9-da Vətəni müdafiə sahəsində fövqəladə 

səlahiyyətlərə malik olan xüsusi orqan - Dövlət Müdafiə Komitəsi yaradıldı. Respublikanın 

daxilində və sərhədlərində vəziyyət daha da gərginləĢdiyindən Dövlət Müdafiə Komitəsi 1919-cu il 

iyun ayının 11-də Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət elan etdi və elə həmin günlərdə də müvafiq 

qərarla Azərbaycanın dövlət sistemində ilk dəfə idarə tabeçiliyi olmayan xüsusi xidmət orqanı - 

«Əksinqilabla Mübarizə TəĢkilatı»nı yaratdı və o, gənc dövlətin müstəqilliyinə, dövlətçiliyinə, ərazi 

bütövlüyünə əngəl ola biləcək daxili və xarici qüvvələrlə mübarizə aparan bir təĢkilat kimi 

fəaliyyətə baĢladı. Qısa müddət ərzində Bakıda təĢkilatın yeddi rayon bölməsi yaradıldı. Ġlk əvvəl 

denikinçilərə qarĢı mübarizə aparan Əksinqilabla Mübarizə TəĢkilatı sonrakı mərhələdə əsas 

fəaliyyətini bolĢevik təhlükəsinə və Ģəhərdə təxribatlar törədən ermənilərə qarĢı yönəltdi (7, s.23). 

XX əsrdə Azərbaycanın ilk xüsusi xidmət orqanlarının təĢəkkülündə Əksinqilabla Mübarizə 

TəĢkilatının rəhbərləri olmuĢ Məmmədbağır ġeyxzamanlı və Nağı ġeyxzamanlının əvəzsiz 

xidmətləri xüsusi qeyd edilməlidir. Lakin bolĢeviklərin pozuculuq fəaliyyəti nəticəsində 

respublikada vəziyyətin mürəkkəbləĢməsi və müxtəlif parlament cərəyanları və partiyalar arasında 

siyasi mübarizənin gərginləĢməsi nəticəsində 6 mart 1920-ci ildə Əksinqilabla Mübarizə TəĢkilatı 
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buraxıldı. 1920-ci il 28 aprel müdaxiləsi ilə Azərbaycanda milli kəĢfiyyat və əks-kəĢfiyyat sistemini 

daha da təkmilləĢdirmək səyləri yarımçıq qaldı. Ölkənin milli maraqlarının, ―türkləĢmək, 

islamlaĢmaq və müasirləĢmək‖ idealogiyasının təhlükəsizliyinin keĢiyində dayanan AXC-nin xüsusi 

xidmət orqanlarının fəaliyyətinə bolĢevik iĢğalı son qoydu (6, s.132). 

Qısa müddət yaĢamasına baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətin və xalqın 

təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə həm Hərbi Nazirlikdə (―KəĢfiyyat və əks-kəĢfiyyat‖ 

bölməsi), həm də ayrıca bir qurum kimi (―Əksinqilab ilə mübarizə təĢkilatı‖) təhlükəsizlik orqanı 

yarada bildi. 

Sovet dövründə xüsusi xidmət orqanları. Sovet dövründə ―türkləĢmək, islamlaĢmaq və 

müasirləĢmək‖ ideologiyasının rəsmi dövlət səviyyəsində dağıdılması, parçalanması və məhv 

edilməsi cəhdi ilə xarakterizə olunur. ―TürkləĢmək‖ pantürkizm, panturanizm, ―islamlaĢmaq‖ 

panislamizm kimi yozuldu və mürtəce bir ideologiya kimi yasaq edildi. ―MüasirləĢmək‖ isə 

sovetləĢmək (beynəlmiləlçilik) məzmunu ehtiva etməyə baĢladı. BolĢevik iĢğalı nəticəsində 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası ilə əvəz olundu. Say 

etibarı ilə adında bir söz udan Azərbaycan xalqı mahiyyət etibari ilə müstəqilliyini, milli-mənəvi, 

əxlaqi dəyərlərini, dövlət atributlarını itirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti adlı bir dövlətdən 

―Azərbaycan SSR‖ adlı bir maket qaldı. Milli düĢünən Ģəxslər, Azərbaycanın müstəqillik və 

istiqlaliyyətini bərpa etmək istəyənlər repressiyalara, təqib və təzyiqlərə məruz qaldı. Bu 

repressiyaların həyata keçirilməsində və baĢ tutmasında FK, DSĠ və XDĠK mühüm rol oynadı. 

Stalinizmdən sonrakı mərhələdə tədricən də olsa, milli dəyərlərin və yaddaĢa dəyən zədələrin 

bərpası prosesi baĢlandı. ―Vətən xaini‖, ―xalq düĢməni‖ elan edilərək güllələnənlərin və sürgün 

edilənlərin bir çoxu bəraət aldı. Milli istiqlal uğrunda mübarizə yenidən canlandı. Müstəqillik 

uğrunda mübarizə leqal formalardan müxtəlif qeyri-leqal formalaradək davam etdi və özünün zirvə 

məqamına meydana hərəkatında çatdı. Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlər sahəsində həyata 

keçirdiyi tədbirlər Azərbaycanın gələcək istiqlalı üçün təməllər hazırladı. Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin də dediyi kimi Sovet dövründə xüsusi xidmət orqanları bolĢeviklərin və sovet 

imperiyasının maraqlarının müdafiəçisi olmuĢdur. 

Qısaca olaraq Sovet dövründə Azərbaycanda təhlükəsizlik orqanının yaranması xronologiyasına 

nəzər salaq: 1920-ci il aprelin 29-da Azərbaycanda hakimiyyətə gələn bolĢeviklər xüsusi xidmət 

orqanını yenidən təĢkil edib onu Fövqəladə Komissiya adlandırdılıar. 1926-cı il avqustun 7-də 

Azərbaycan Fövqəladə Komissiyasının adı dəyiĢdirilib Dövlət Siyasi Ġdarəsi qoyuldu. 25 iyul 1934-

cü ildən 12 mart 1954-cü ilədək xüsusi xidmət orqanları ayrı-ayrı vaxtlarda daxili iĢlər komissarlığı 

ilə bir neçə dəfə  birləĢib ayrılmıĢdır. Həmin dövr müddətində Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanı 

Xalq Daxili ĠĢlər Komissarlığı (XDĠK) adlanmağa baĢladı. 13 mart 1954-ci ildə Nazirlər Soveti 

yanılnda Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi yaradıldı. 5 iyul  1978-ci ildə DTK Nazirlər Sovetinin 

asılılğından çıxararaq DTK adlandırıldı. 1990-ci ildə Sovet Ġttifaqının dagılması ilə də DTK-nın 

fəaliyyətinə son qoyuldu (5, s. 287-288). 

 

Мüstəqil Azərbaycan Respublikasının xüsusi xidmət orqanaları. 1991-ci ildə müstəqilliyini 

bərpa etdikdən və ölkəmizin suverenliyi dünya dövlətlərinin böyük əksəriyyəti tərəfindən 

tanındıqdan sonra Azərbaycan Respublikasına qarĢı yönəlmiĢ təzyiqlər, daxili və xarici təhdidlər 

daha da gücləndi. Bütün bunlar Azərbaycanda onsuz da mürəkkəb olan ictimai-siyasi durumu daha 

da ağırlaĢdırdı. Ölkədəki gərgin vəziyyət milli təhlükəsizlik sisteminin yenidən qurulması, milli 

maraqların müdafiəçisi olmaq kimi prioritet vəzifələrin həyata keçirilməsi zərurətini doğurdu. Bu 

vəzifələri layiqincə yerinə yetirmək, eləcə də 70 il ərzində yalnız sovet imperiyasının mənafelərini 

güdən təhlükəsizlik sistemi prinsiplərindən imtina etmək, cəmiyyətdə formalaĢmıĢ mövcud 

stereotipləri dağıtmaq, əvəzində hər hansı bir dövlətdən idarə asılılığı olmayan, Azərbaycan xalqının 
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maraqlarının təhlükəsizliyi keĢiyində etibarlı dayanmaq iqtidarında olan milli təhlükəsizlik orqanını 

yaratmaq olduqca çox çətin, ciddi və həyati vacib bir məsələ idi. 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qərarı ilə 1991-ci il noyabr ayının 1-də Dövlət 

Təhlükəsizlik Komitəsinin əsasında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi təsis edildi. Ġlk növbədə bu 

qurumun qarĢısında duran vəzifələrin məzmunu və mahiyyəti dəyiĢməli idi. Əgər respublikanın 

Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bütün imkanları və potensialı ümumilikdə Sovet imperiyasının 

mövcudluğunun və strateji maraqlarının təminatına yönəlmiĢdisə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 

qarĢısında duran baĢlıca vəzifə Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə, konstitusiya quruluĢuna, 

iqtisadi, müdafiə və elmi-texniki potensialına, həmçinin dövlət sirri təĢkil edən məlumatların 

qorunmasına, xarici dövlətlərin xüsusi xidmətlərinin və təĢkilatlarının, cinayətkar qrupların və ayrı-

ayrı Ģəxslərin kəĢfiyyat və digər təxribat-pozuculuq fəaliyyətinin qarĢısının alınmasına, bir sözlə, 

xalqımızın milli mənafeyini və maraqların müdafiə və mühafizə etməyə yönəlmiĢdi.. Həmin dövrdə 

hər hansı bir milli maraqdan, onun daxili və xarici təhlükəsizliyinin təminatından danıĢmaq hələ çox 

tez idi. Çünki həm ölkənin daxilində hakimiyyət uğrunda gedən çəkiĢmələr, ölkədə erməni terrorçu-

separatçilarının əməli fəaliyyəti nəticəsində baĢ qaldılmıĢ etnik-seperatçılıq, vətəndaĢ müharibəsi, 

dövlət çevriliĢinə cəhdlər və ən əsası ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin erməni qəsbkarları 

tərəfindən pozulması ölkədəki olan ağır ictimai-siyasi vəziyyəti olduqca mürəkkəbləĢdirdi (5, s.395 

s). 

1991-1993-cü illərdə qarĢıya qoyulmuĢ vəzifələri yüksək peĢəkarlıqla həyata keçirmək, ölkə 

daxilində sabitliyi təmin etmək, eyni zamanda vaxtı ilə dağıdılmıĢ, yararsız vəziyyətə salınmıĢ 

sərhəd zolağında sərhədi qanunsuz keçən qaçaqmalçıların, təxribatçıların, pozucu qüvvələrin 

qarĢısını yetərincə almaq mümkün olmurdu. Belə bir vəziyyətdə ölkənin həm daxilində, həm də 

xarici siyasətində sabitliyin təmin olunması baĢlıca və təxirəsalınmaz məsələlərdən idi. Lakin 

müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsinə mane olan qüvvələr Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin 

təminatına əngəl törətməyə, ölkədəki siyasi gərginliyi bir qədər də dərinləĢdirməyə  baĢladılar. 

Nəticədə müstəqilliyimizin taleyi artıq Ģübhə altına alındı. Bütün bunların qarĢısını yalnız bir Ģəxs 

ala bilərdi ki, o da Heydər Əliyev idi. 

Xalqımızın israrlı tələbi və təkidi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev xüsusi 

xidmət orqanlarının qaĢısında öz səlahiyyətlərinə daxil olan vəzifələri yerinə yetirmək üçün peĢəkar 

kadr potensialını formalaĢdırmaq, strukturu təkmilləĢdirmək, təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyət 

istiqamətlərini müəyyənləĢdirmək, onları xalqın maraqlarına cavab verən səviyyədə hazırlamaq və 

həyata keçirmək üzrə prinsipləri və vəzifələri müəyyən etdi. Mövcud daxili və xarici təhdidlərə 

baxmayaraq, təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaĢları öz iĢlərini ümummilli lider Heydər Əliyevin 

tapĢırıq və tövsiyyələri əsasında qurmağa və həyata keçirməyə çalıĢırdılar. Böyük inamla demək 

olar ki, Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə və təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətinin 

dirçəliĢ və yüksəliĢ, sözün əsl mənasında milli maraqlara xidmət dövrü məhz ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdıĢı, bu qurumların iĢinin yenidən təĢkilinə və 

nizamlanmasına göstərdiyi tələbkarlıq, eyni zamanda gündəlik nəzarəti, qayğısı və diqqəti ilə bağlı 

idi. Ulu öndərin yürütdüyü müdrik siyasət nəticəsində ölkədə sabitlik tədricən bərqərar oldu,  eləcə 

də hüquq-mühafizə orqanlarının qarĢısında ölkə rəhbərinin qoyduğu tələblər nəticəsində əhalidə və 

ayrı-ayrı qanunsuz dəstələrdə olan silah-sursat yığıldı. QonĢu dövlətlərlə, ilk növbədə Rusiya və 

Ġranla olan münasibətlər tənzimləndi, daxildəki pozucu, separatçı qüvvələrlə mübarizə gücləndi və 

onların qanunsuz fəaliyyətlərinin qarĢısı qətiyyətlə alındı. Nəticədə, milli təhlükəsizliyin təminatı 

prosesi artıq sistemli, uzunmüddətli və fasiləsiz xarakter almağa baĢladı. 

Sabitlik əldə edildikdən sonra Ümummilli lider Heydər Əliyevin təhlükəsizlik orqanları 

qarĢısında yeni reallıqlardan irəli gələn vəzifələr qoyması ilə artıq qabaqlayıcı məlumatlar əsasında 

cinayətlərin hazırlıq, yaxud baĢ vermə ərəfəsində qarĢısının alınmasına nail olundu. Heydər Əliyevin 
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Azərbaycanın milli təhlükəsizlik siyasətinin aparıcı istiqamətlərini iĢləyib hazırlaması, Azərbaycan 

xüsusi xidmət orqanları qarĢısında duran taleyüklü vəzifələri müəyyənləĢdirməsi, respublikamızın 

digər dövlətlərlə təhlükəsizlik sahəsində strateji tərəfdaĢlıq münasibətlərinin təĢəkkülü yönümündə 

ardıcıl fəaliyyəti, Azərbaycanın təhlükəsizlik siyasətinin yaxın və uzaq perspektivi üçün konseptual 

müddəalarını açıqlaması tam məsuliyyətlə bunu deməyə əsas verir ki, müasir dövrdə Azərbaycanın 

təhlükəsizlik strategiyası onun adı ilə bağlıdır. Dahi siyasətçi Heydər Əliyev nəinki bu strategiyanı 

formalaĢdırmıĢ, eyni zamanda, onun əməli surətdə həyata keçirilməsi üçün konkret istiqamətləri 

dəqiq müəyyənləĢdirmiĢdir. 

Bu gün Ulu öndərin siyasi kursunu inamla və uğurla davam etdirən, müstəqilliyimizi əzmlə 

möhkəmləndirən, demokratik prinsiplərə söykənərək sivil, hüquqi dövlət quruculuğu yolunda 

dönməzliyini sübuta yetirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm Ġlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə Azərbaycanın öz dövlətçilik ənənələrini daha da inkiĢaf etdirərək, etibarlı və təhlükəsiz 

gələcəyi, əbədiyaĢarlığı üçün sarsılmaz təməl yaradılmıĢdır. 

Məhz Silahlı Qüvvələrin Ali BaĢ Komandanı cənab Ġlham Əliyevin rəhbərliyi ilə mühüm 

təĢkilati-əməli islahatların həyata keçirilməsi, zəruri hüquqi bazanın möhkəmləndirilməsi 

istiqamətində ardıcıl tədbirlər planı iĢlənib hazırlanmıĢdır. ―Milli təhlükəsizlik haqqında‖, 

―KəĢfiyyat və əks-kəĢfiyyat haqqında‖, ―Dövlət  sirri haqqında‖ Azərbaycan Respublikası 

qanunlarının, ―Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası‖nın və sair 

qanunvericilik aktların, normativ-hüquqi sənədlərin qəbulu təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyət 

istiqamətlərinin qanunvericilik bazasının təkmilləĢdirilməsinin göstəriciləridir. 

Müasir dövrdə qlobal təhlükəsizlik arxitekturasının, beynəlxalq nizamın ciddi təzyiq və təsirlərə 

məruz qaldığı, regional əmin-amanlığa təhdidlərin artdığı bir dövrdə dövlət müstəqilliyinin, ictimai-

siyasi sabitliyin qorunması və möhkəmləndirilməsi iĢinin daha da yüksəldilməsi təhlükəsizlik 

orqanlarının da fəaliyyətinin daim təkmilləĢdirilməsini, müasir çağırıĢlara cavab verən adekvat bir 

xüsusi xidmətə çevrilməsini zəruri edir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin imzaladığı 14 dekabr 2015-ci il 

tarixli 706 nömrəli Fərman ilə xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq və 

dövlət idarəetmə strukturunu təkmilləĢdirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Milli 

Təhlükəsizlik Nazirliyinin əsasında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və 

Azərbaycan Respublikasının Xarici KəĢfiyyat Xidməti yaradılmıĢdır. 

Azərbaycan xalqının ən böyük nailiyyəti olan dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasında 

və daha da möhkəmləndirilməsində üzərinə mühüm vəzifələr düĢən Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində qarĢıya qoyulmuĢ vəzifələri həyata keçirən Ģəxsi heyətin 

saflığına, Vətənə, xalqa və dövlətə sədaqətinə, eyni zamanda peĢə, fiziki və döyüĢ hazırlığına xüsusi 

önəm verilir. Yüksək peĢəkarlıq və intellektual səviyyə, ciddi xidmət və icra intizamı baĢlıca 

meyarlardır. DTX-nin rəisi, genereal-polkovnik Mədət Quliyevin təbrincə desək, DTX-nin ən ümdə 

vəzifəsi ölkəmizin milli maraqlarına qarĢı təhdidlərin vaxtında aĢkar edilərək müvafiq qabaqlayıcı 

tədbirlərin görülməsi, dövlətçiliyin və təhlükəsizliyin qorunması və möhkəmləndirilməsi, 

cinayətkarlğa qarĢı təsirli və səmərəli mübarizə aparılmasıdır (9). 

Ölkənin xarici təhlükəsizliyinin daha da səmərəli təĢkil etmək və təmin  etmək məqsədilə 14 

dekabr 2015-ci ildə yaradılmıĢ  Xarici KəĢfiyyat Xidmətinin vəzifəsi əsasən xarici dövlətlərin 

ərazisində, onların xüsusi xidmət orqanlarında, siyasi dairələrində dövlətin təhlükəsizliyini təmin 

etmək istiqamətində əməliyyat tədbirləri həyata keçirir. Əsas məqsəd dövlətin təhlükəsizliyi üçün 

təhdid ola biləcək bu və ya digər addımların dövlətin ərazisindən kənarda, onların planlaĢdırıldığı, 

hazırlandığı yerlərdə qarĢısını almaqdır. 
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ETDĠRĠLMƏSĠ 

Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi üçün gördüyü çox mühüm işlər sırasında idarəetmənin, 

hakimiyyətin varisliyini saxlaması ayrıca yer tutur. Prezident İlham Əliyev dəqiqliklə Heydər 

Əliyevin başladığı işləri davam etdirir. Tam məsuliyyətlə qeyd etmək olar ki, İlham Əliyev çox 

layiqli, bacarıqlı və yaradıcı düşüncəsi olan varisdir. Azərbaycanın xarici siyasətdə əldə etdikləri 

bunun ən gözəl sübutudur. Bu gün dünyanın ən ucqar guşəsində belə Azərbaycanı tanıyırlar. 
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SECURĠTY - CONTĠNUATĠON OF HEYDAR ALĠYEV'S SECURĠTY POLĠCY 

Heydar Aliyev holds a separate place in the management of the government and the succession 

of power in the most important work he has done for the Azerbaijani statehood. President Ilham Ali-

yev continues to work with precisely the work of Heydar Aliyev. It is possible to note with full re-

sponsibility that Ilham Aliyev is a very worthy, capable and creative heir. Azerbaijan's foreign poli-

cy is the best proof of this. Today, even in the most remote corners of the world, they know Azerbai-

jan. 
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ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА 

Гейдар Алиев занимает отдельное место в управлении правительством и преемственно-

сти власти в самой важной работе, которую он проделал для азербайджанской государ-

ственности. Президент Ильхам Алиев продолжает работать именно с работой Гейдара 

Алиева. Можно с полной ответственностью отметить, что Ильхам Алиев - очень достой-

ный, способный и творческий наследник. Внешняя политика Азербайджана - лучшее тому 

подтверждение. Сегодня даже в самых отдаленных уголках мира знают Азербайджан. 

Ключевые слова: национальный лидер, национальная безопасность, семейная реликвия, 

государственность, демократия, традиция, развитие, стратегия. 

 

Bu dahi insanın ümummilli lider obrazı, ilk növbədə, onun Ģəxsi keyfiyyətlərində özünü 

təcəssüm etdirir. Ulu öndərin Ģəxsi keyfiyyətlərinin prinsipiallıq, qətiyyətlilik və siyasi iradə 

komponentləri onun üzərinə götürdüyü tarixi missiyanın uğurunu zərurətə çevirən baĢlıca amil kimi 

nəzərdən keçirilir. Ümummilli liderin siyasi kursu Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub 



728 
 

saxlanılması, möhkəmləndirilməsi və inkiĢaf etdirilməsi prinsiplərinə söykənir. Hüquqi dövlət 

quruculuğu, ölkənin iqtisadi və sosial inkiĢafı, Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulması, 

milli təhlükəsizlik və xarici-siyasət problemlərinin həlli, milli-mənəvi dəyərlərin inkiĢafı 

istiqamətində görülən iĢlər bütünlüklə müstəqillik amilinin praktiki baxımdan bərqərar olmasına 

yönəlmiĢdir. 

Tarixin konkret məqamında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunun davam 

etdirilməsininin labüdlüyünü Ģərtləndirən amillər Azərbaycanın dövlətçilik maraqlarının həyata 

keçirilməsinə yönəlməsindən ibarət olmuĢdur. Belə bir zamanda Heydər Əliyevin müəyyənləĢdirdiyi 

siyasi kursun, milli dövlətçilik konsepsiyasının varisliyinin təmin olunması zərurəti həmin 

konsepsiyanın uğurlarını öz həyatında yaĢayan Azərbaycan xalqının sosial sifariĢi kimi ortaya 

çıxmıĢdır. Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ənənələrini formalaĢdıran Heydər Əliyevin xalq 

qarĢısındakı ən böyük xidməti də məhz bundan ibarətdir ki, ümummilli liderimiz müəllifi olduğu 

ənənələrin davamlılığını təmin etmiĢ, dərin zəkası hesabına respublikamızın gələcək uğurlarına 

təminat yaratmıĢdır. 

Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyət daĢıyan bu kursun davam etdirilməsi istəyinin cəmiyyətdə 

ciddi sosial sifariĢə çevrilməsi isə ilk növbədə ulu öndərimizin öz siyasətində hər bir fərdin maraq və 

mənafelərini incəliklə nəzərə alınmasından irəli gəlmiĢdir. Yalnız ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyev kimi böyük dühanın ailəsində yetkinləĢən, zəngin dövlətçilik məktəbi keçən, müasir bilik və 

təcrübəyə yiyələnən kamil Ģəxsiyyət onun layiqli siyasi və mənəvi varisi olmaq iddiasına düĢə və 

bunun üçün cəmiyyətdən dəstək ala bilərdi. 

Təsadüfi deyildir ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində 

Azərbaycan xalqına tarixi müraciətində cənab Ġlham Əliyevi yeni mərhələdə ölkəyə rəhbərlik 

etməyə qadir Ģəxsiyyət kimi gördüyünü bildirmiĢ, bir çox iĢlərin onun tərəfindən uğurla baĢa 

çatdırılacağına dərin inamını ifadə etmiĢdir: "O, yüksək intellektli, praqmatik düĢüncəli, müasir 

dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təĢəbbüskar bir Ģəxsiyyətdir. Sizi əmin 

edirəm ki, həm Ġlham Əliyev, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən 

layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləĢdirərək Azərbaycan dövlətinin inkiĢafı və xalqımızın 

firavanlığı yolunda çox iĢlər görəcəklər. Ġnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü 

məsələləri, planları, iĢləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə Ġlham Əliyev baĢa çatdıra biləcək. Mən 

ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm". 

Son illərin gerçəklikləri əminliklə söyləməyə əsas verir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin 

ideyaları əsasında ölkəni irəli aparıb sivil ölkələr səviyyəsinə çatdırmaq məqsədi daĢıyan strateji 

inkiĢaf kursu cənab Ġlham Əliyev tərəfindən məharətlə və böyük uğurla davam etdirilmiĢdir. 

Cənab Ġlham Əliyev hələ dövlət baĢçısı seçilməzdən əvvəl çox gözəl bilirdi ki, ölkəni prezident 

səviyyəsində idarə etmək üçün hər Ģeydən əvvəl yüksək dövlət idarəçilik təcrübəsinə malik olmaq 

lazımdır. Məhz o, dövlət baĢçısı olmazdan əvvəl çox mühüm vəzifələrdə - MOK-un prezidenti, 

ARDNġ-in vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı kimi AġPA-da ölkəmizin nümayəndə heyətinin 

rəhbəri və nəhayət Azərbaycan Respublikasının BaĢ naziri kimi fəaliyyət göstərmiĢ, böyük idarəçilik 

səriĢtəsi əldə etmiĢdir. 

Dövlət baĢçısı kimi də cənab Ġlham Əliyev ona bəslənilən ümidləri doğrultmuĢ, özünü qətiyyətli 

və praqmatik siyasətçi kimi təsdiqləmiĢ, yüksək intellekti, iĢgüzarlığı, mütərəqqi idarəçilik 

prinsipləri ilə cəmiyyətdə böyük nüfuz qazanmıĢdır. Prezident Ġlham Əliyev müasir dünyanın 

qloballaĢma və yeni geosiyasi reallıqlarından irəli gələn siyasi mənzərəsini qiymətləndirməyi 

bacaran dövlət xadimi kimi özünü təsdiq etmiĢdir. 

Dünyanın görkəmli siyasətçiləri, ictimai xadimləri, elm və mədəniyyət adamları, tanınmıĢ dövlət 

nümayəndələri cənab Ġlham Əliyevin fəaliyyətini izləyir və onu çox yüksək dəyərləndirirlər. ABġ 

Prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə sabiq müĢaviri, politoloq Zbiqnev Bjezinski Ġlham Əliyevin 



729 
 

liderlik keyfiyyətlərindən bəhs edərək bildirir ki, "mən onu on ildən artıq bir müddətdir ki, 

tanıyıram. Bu müddət ərzində onun Prezident vəzifəsinə kimi yüksələ bilmək qabiliyyəti mənə yaxĢı 

təəssürat bağıĢlayır. O, enerjili, ağıllı bir gənc idi. Ġndi isə o, özünə inamlı, ciddi dövlət adamıdır və 

Avropanın həmin hissəsində öz mühüm rolu və konstruktiv mövqeyi ilə seçilir". 

"Xalqınıza sadiqliyiniz, yüksək təhsil və bilik səviyyəniz, idarəçilik qabiliyyətiniz kifayət qədər 

bəllidir və mən əminəm ki, siz Azərbaycanı daha böyük tərəqqiyə və təhlükəsizliyə doğru 

aparacaqsınız. Siz peĢəkarcasına rəhbərlik etmək qabiliyyətinizi müxtəlif forumlarda nümayiĢ 

etdirirsiniz". (Brenda ġaffer). Ġlham Əliyevi Azərbaycan üçün Ģans adlandıran respublikaçı 

konqresmen Kurt Yeldon yazır: "Fikirlərini bu qədər aydın ifadə edən milli liderə rast gəlməmiĢdim. 

Yüksək təhsilli Ġlham Əliyev uzaqgörən dövlət xadimidir. O, ölkənin ən çətin problemləri barədə 

açıq danıĢır və bunları həll etmək qərarında qətidir". 

Ölkə Prezidenti Ġlham Əliyevin özü isə qeyd edir ki, mənim siyasətim ondan ibarətdir ki, əməli-

praktiki iĢlərlə məĢğulam. Azərbaycana xarici investisiyalar cəlb etməklə, yeni iĢ yerlərinin açılması 

ilə məĢğulam. Mənim aləmimdə siyasət belə olmalıdır. Yəni siyasət hansısa konkret nəticə ilə 

yekunlaĢmalıdır... Əsl siyasət - konkret, real iĢ görməkdən ibarətdir. 

Yuxarıda qeyd olunun və bu qəbildən olan yüzlərlə fikirlər bir daha onu göstərir ki, ulu öndər 

Heydər Əliyevin siyasi xətti uğurla davam etditilir və bu siyasi xətt müstəqil dövlətimizin dünya 

birliyindəki mövqelərini getdikcə möhkəmləndirir. Ġlham Əliyevin gendən gələn istedadı ilə yanaĢı, 

həyatda, mühitdə qazandığı nadir idarəetmə keyfiyyətləri onun praqmatik, modern siyasətçi olmasını 

təsdiq edir. Ġlham Əliyevin prezidentlik dövrü təhlil edildikdə bütün bunlar qabarıqlığı ilə özünü 

göstərir, Heydər Əliyev ideyalarına, siyasi kursuna sadiqliyini təsdiq edir. 

Prezident ĠIlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasi kursun bir sıra aspektlərinə diqqət yetirməklə 

dövlətçiliyin inkiĢafına, milli maraqların müdafiəsinə, xalqın sosial rifahının yaxĢılaĢmasına, 

iqtisadiyyatın inkiĢaf etdirilməsinə nə kimi töhfələr verdiyini görmək olar. Ġlk növbədə Prezident 

Ġlham Əliyev ulu öndərin müəllifi olduğu yeni neft strategiyasını uğurla davam etdirdi. Strateji neft 

və qaz kəmərlərinin inĢasının baĢa çatdırılması Azərbaycanın bölgədəki lider mövqeyini daha da 

möhkəmləndirdi, regionun digər dövlətlərindən fərqli olaraq müstəqil xarici və iqtisadi siyasət 

yeritdiyini bütün dünyaya sübut etdi. Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu xəttinin çəkiliĢinə dair 

razılığa gəlinməsi və bu iĢə baĢlanması isə artıq regionun lider dövləti olan Azərbaycanın xarici 

maddi və mənəvi dəstək olmadan iri maliyyə tutumlu layihələrin reallaĢdırılmasına qadir olduğunu 

göstərdi. 

Prinsipiallıq, zamanında sözünü demək, radikal tədbirlər görmək bacarığı dövlətin inkiĢafını, 

müxtəlif sferalarda qazanılan uğurları Ģərtləndirən əsas amillərdir. Heydər Əliyev kimi zəngin 

dövlətçilik və idarəçilik təcrübəsi, siyasi iradəsi Azərbaycan dövlətçiliyinin daha da 

qüdrətlənməsinin, ölkənin inkiĢafının leytmotivini təĢkil edir. Bu baxımdan Ģərəfli bir missiyanı 

çiyinləri üzərinə götürən cənab Ġlham Əliyev özünün yüksək keyfiyyətləri, dövlət idarəçiliyi bacarığı 

sayəsində bu müddət ərzində siyasi varisliyə alternativsiz lider olduğunu təsdiqləyib. 

Əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuĢ balanslaĢdırılmıĢ və milli 

maraqları özündə tam ehtiva edən xarici siyasət kursu yeni taktiki gediĢ və manevrlərlə daha da 

zənginləĢdirilmiĢdir. Elə bunun nəticəsidir ki, son illərdə Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə 

nüfuzu daha da artıb. Keçən ilin oktyabrında Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik ġurasına qeyri-daimi 

üzv seçilməsi, müstəqilliyimiz tarixində qazanılan ən parlaq, ən yaddaqalan qələbədir. Bu, cox 

böyük tarixi hadisədir. Prezident Ġlham Əliyevin Heydər Əliyev ideyalarına əsaslanaraq həyata 

keçirdiyi xarici siyasət müstəqilliyimizin 20-ci ilində Azərbaycanın ən yeni tarixinə əbədi səhifə 

yazdı. BMT-nin 193 ölkəsindən 155-nin Azərbaycanı dəstəkləməsi ölkəmizin beynəlxalq aləmdə 

böyük nüfuz sahibi olmasından xəbər verir. Möhtərəm Prezidentimiz deyib: "Azərbaycanın 

beynəlxalq nüfuzu, bizə qarĢı hörmət artır, bu reallıqdır. Bu gün Azərbaycan regionda ən yüksək 
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mövqelərə malik olan bir ölkədir". Prezident Ġlham Əliyev xarici siyasətdə varislik prinsipini 

gözləyərək, bu siyasətə bir dinamizm və yeni istiqamətlər gətirmiĢdir. Bura dünya ölkələri ilə 

ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, beynəlxalq təĢkilatlarla qarĢılıqlı surətdə faydalı 

əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsi, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllində qəti və prinsipial mövqe 

nümayiĢ etdirilməsi və digər məsələlər daxildir. "Dağlıq Qarabağ problemi ancaq Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü daxilində həll edilməlidir" - ölkə Prezidentinin qəti və yekdil fikri bundan ibarətdir. 

Ötən illərin uğurları əminliklə deməyə imkan verir ki, Heydər Əliyevin yarımçıq qalmıĢ iĢləri 

uğurla davam etdirilir. 

Ölkə baĢçısı prezidentlik fəaliyyətinin ilk günlərində respublikamızın sosial-iqtisadi cəhətdən 

sürətli və dinamik inkiĢafına, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılmasına, regionların inkiĢafına 

çox böyük önəm vermiĢdir. 

Azərbaycan Prezidentinin 24 noyabr 2003-cü il tarixli "Azərbaycan Respublikasında sosial-

iqtisadi inkiĢafın  sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında"kı fərmanı ölkə iqtisadiyyatında mütərəqqi 

inkiĢaf meyllərinə böyük təkan vermiĢdir. Ölkə rəhbəri Ġlham Əliyevin 11 fevral 2004-cü iltarixdə 

təsdiqlədiyi "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisaiinkiĢafı (2004-2008-ci illər) Dövlət 

Proqramı" isə Azərbaycan regionlarının tarazlı və davamlı inkiĢafı, sosial infrastrukturun yenidən 

qurulmasına səbəb olmuĢdur. Dövlət Proqramı çərçivəsində atılmıĢ ardıcıl addımlar indiyə qədər 

regionların sosial-iqtisadi tərəqqisinə mane olan köklü problemləri aradan qaldırmıĢ, yerlərdə 

infrastrukturun yeniləĢdirilməsinə maddi zəmin yaratmıĢdır. Regional inkiĢaf proqramı sonrakı 

illərdə də davam etdirilmiĢdir. 

Dövlət baĢçısı Ġlham Əliyevin xüsusi fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikası 

regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı"nın əsas məqsədi isə bu 

sahədə həyata keçirilən siyasətin davamı olaraq ölkədə qeyri-neft sektorunun inkiĢafının 

sürətləndirilməsinə, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, tarazlı regional və davamlı sosial-iqtisadi 

inkiĢafa, əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxĢılaĢdırılmasına nail olmaqdır. 

Ölkə baĢçısının mütəmadi olaraq regionlara səfərləri sürətli inkiĢafa səbəb olur, rayonların 

sosial-iqtisadi inkiĢafı üçünəlavə maliyyə dəstəyi göstərilir. Regional inkiĢaf proqramlarının icrası 

sayəsində respublikada 40 mindən çox yeni müəssisə, 1 milyonadək yeni iĢ yerləri yaradılmıĢdır. 

Regionların inkiĢafına 20 milyard dollar investisiya yönəldilmiĢdir. Təkcə 2011-ci ildə regionlarda 

110-dan artıq müəssisə,o cümlədən 30-a yaxın sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə verilmiĢdir. 

Dövlət büdcəsinin görünməmiĢ səviyyədə artması, ümumi daxili məhsulun artım tempi, 

iĢsizliyin və yoxsulluğun azaldılması, sahibkarlığa kömək, qeyri-neft sektorunun inkiĢafı, çadır 

Ģəhərciklərinin ləğv edilməsi, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün yeni-yeni qəsəbələrin istifadəyə 

verilməsi, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması istiqamətində ardıcıl olaraq atılan addımlar 

əldə olunan böyük uğurlardan xəbər verir. Son illərdə respublikamız əsl quruluculuq meydanını 

xatırladır. Regionlar, Bakı Ģəhəri və Bakıətrafı kəndlər çox sürətlə qurulur, infrastrukturlar yaradılır, 

körpülər salınır, yollar çəkilir, Ģəhər və kəndlər müasirləĢdirilir, abadlaĢdırılır, qaz və enerji xətləri 

yeniləĢdirilir. Bir sözlə, əhalinin normal yaĢayıĢı üçün nə lazımdırsa edilir, bunlar isə ölkə 

Prezidentinə respublika əhalisinin məhəbbətini, inam və sevgisini, hörmət və dəstəyini qazandırır. 

"Azərbaycanda yoxsul adam olmamalıdır" – prinsipi cənab Ġlham Əliyevin fəaliyyətində önəmli yer 

tutur və bu istiqamətdə əhəmiyyətli addımlar atılır. 

Dövlət baĢçısı Ġlham Əliyevin prezidentlik dövrü cəmiyyət həyatının bütünsahələrində uğurlu 

nəticələri təmin etmiĢdir. Ölkə rəhbərinin fəaliyyəti eyni zamanda respublikanın inkiĢafı baxımından 

strateji sahə olan elm və təhsilə qayğı nümunələri ilə də zəngindir. Bu sahələrin inkiĢafında mühüm 

mərhələ ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərə təsadüf edir. Həmin illərdə 

elm, təhsil, mədəniyyət çox yüksək səviyyədə inkiĢaf etmiĢdi. 

Çünki ölkə baĢçısı Azərbaycanda elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkiĢaf etdirilməsini prioritet 
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vəzifə kimi qarĢıya qoymuĢdu. Cənab Ġlham Əliyevin elm, təhsil və mədəniyyətimizin inkiĢafı 

istiqamətində həyata keçirdiyi siyasət ulu öndərin formalaĢdırdığı ənənələrin uğurlu davamıdır. Elm, 

təhsil və mədəniyyət sahəsində qazanılmıĢ nailiyyətlər möhkəmləndirilmiĢ, onlara diqqət və qayğı 

artırılmıĢ və uğurlu inkiĢafı təmin edilmiĢdir. 

Dövlət büdcəsinin görünməmiĢ səviyyədə artması, ümumi daxili məhsulun artım tempi, 

iĢsizliyin və yoxsulluğun azaldılması, sahibkarlığa kömək, qeyri-neft sektorunun inkiĢafı, çadır 

Ģəhərciklərinin ləğv edilməsi, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün yeni-yeni qəsəbələrin istifadəyə 

verilməsi, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması istiqamətində ardıcıl olaraq atılan addımlar 

əldə olunan böyük uğurlardan xəbər verir. Son illərdə respublikamız əsl quruluculuq meydanını 

xatırladır. Regionlar, Bakı Ģəhəri və Bakıətrafı kəndlər çox sürətlə qurulur, infrastrukturlar yaradılır, 

körpülər salınır, yollar çəkilir, Ģəhər və kəndlər müasirləĢdirilir, abadlaĢdırılır, qaz və enerji xətləri 

yeniləĢdirilir. Bir sözlə, əhalinin normal yaĢayıĢı üçün nə lazımdırsa edilir, bunlar isə ölkə 

Prezidentinə respublika əhalisinin məhəbbətini, inam və sevgisini, hörmət və dəstəyini qazandırır. 

"Azərbaycanda yoxsul adam olmamalıdır" – prinsipi cənab Ġlham Əliyevin fəaliyyətində önəmli yer 

tutur və bu istiqamətdə əhəmiyyətli addımlar atılır. 

Dövlət baĢçısı Ġlham Əliyevin prezidentlik dövrü cəmiyyət həyatının bütün sahələrində uğurlu 

nəticələri təmin etmiĢdir. Ölkə rəhbərinin fəaliyyəti eyni zamanda respublikanın inkiĢafı baxımından 

strateji sahə olan elm və təhsilə qayğı nümunələri ilə də zəngindir. Bu sahələrin inkiĢafında mühüm 

mərhələ ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərə təsadüf edir. Həmin illərdə 

elm, təhsil, mədəniyyət çox yüksək səviyyədə inkiĢaf etmiĢdi. 

Çünki ölkə baĢçısı Azərbaycanda elmin, təhsilin, mədəniyyətin  inkiĢaf etdirilməsini prioritet 

vəzifə kimi qarĢıya qoymuĢdu. Cənab Ġlham Əliyevin elm, təhsil və mədəniyyətimizin inkiĢafı 

istiqamətində həyata keçirdiyi siyasət ulu öndərin formalaĢdırdığı ənənələrin uğurlu davamıdır. Elm, 

təhsil və mədəniyyət sahəsində qazanılmıĢ nailiyyətlər  möhkəmləndirilmiĢ, onlara diqqət və qayğı 

artırılmıĢ və uğurlu inkiĢafı təmin edilmiĢdir. 

Təsadüfi deyil ki, ölkə Prezidenti respublikanın zəngin iqtisadi potensialının insan kapitalı ilə 

əvəzlənməsini son dərəcə vacib sayaraq demiĢdir: "...Ġqtisadı inkiĢaf sürətinə görə Azərbaycan 

qabaqcıl ölkələr sırasındadır. Biz bu maddi dəyərləri, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına 

çevirməliyik, çünki insanın savadı, biliyi onun gələcək həyatını müəyyən edir, ölkənin hərtərəfli 

inkiĢafına xidmət edir və beləliklə, ölkənin intellektual potensialı da möhkəmlənir". 

Son illərdə yeni təhsil müəssisələrinin tikilməsi, köhnə məktəblərin əsaslı sürətdə təmir 

edilməsi, onların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, elm və təhsilə ayrılan vəsaitin artırılması, 

bu sahələrdə çalıĢan iĢçilərin sosial vəziyyətlərinin yaxĢılaĢdırılması istiqamətində görülən iĢlər 

Heydər Əliyev siyasətinin uğurla davam etdirilməsini bir daha təsdiq edir. Azərbaycan xalqının 

ümummilli liderinin siyasi kursunun davamçısı Ġlham Əliyevin Azərbaycan Prezidenti kimi 

fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, ulu öndərimiz tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢ bütün konsepsiyalar 

ardıcıllıqla həyata keçirilmiĢ, zəruri hallarda dövrün tələblərinə uyğun keyfiyyət dəyiĢikliklərini 

özündə əks etdirmiĢdir. Prezident Ġlham Əliyevin dövlət baĢçısı kimi fəaliyyəti, gördüyü iĢlər onu 

deməyə əsas verir ki, o, Heydər Əliyev ideyalarının sadəcə davamçısı yox, eyni zamanda bu 

ideyaları XXl əsrin tələblərinə, dövrün, zamanın ruhuna uyğun olaraq təkmilləĢdirən və inkiĢaf 

etdirən dövlət xadimidir. Artıq doqquz ildir ki, Heydər Əliyev siyasi məktəbinin yetirməsi olan 

Prezident Ġlham Əliyev özünün yüksək keyfiyyətləri, dövlət idarəçiliyi, bacarığı sayəsində məhz 

ölkə üçün taleyüklü, strateji əhəmiyyətli hadisələrin müəllifinə çevrilmiĢ, onun ardıcıl və sistemli 

sürətdə həyatakeçirdiyi islahatlar cəmiyyətin mənəvi yüksəliĢinə və birliyinə xidmət etmiĢdir. 

Dövlət baĢçısının özünəməxsus liderlik keyfiyyətləri, siyasi prosesləri yönəltmək məharəti, ölkənin 

maraq və mənafeyini ümumi bir nöqtədə birləĢdirmək bacarığı Azərbaycan xalqının ona hörmət və 

məhəbbətini qazandırmıĢdır. "Ġlham Əliyev daxili və xarici siyasətdə dəqiq koordinatlar sistemi qura 
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bilmiĢdir. O, ardıcıl olaraq özünün əsas məqsədinə- Azərbaycanı inkiĢaf etmiĢ sabit iqtisadiyyata 

malik, ictimai münasibətlərdə demokratik prinsiplərin bərqərar olduğu müasir dövlətə çevirmək 

məqsədinə" nail olmuĢdur. 

Göründüyü kimi, əsası qüdrətli siyasi xadim Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuĢ siyasi 

strategiya Azərbaycanı dünyanıninkiĢaf etmiĢ dövlətləri sırasına qoĢub. 

Ulu öndərin ideyalarının davamçısı Ġlham Əliyevin Azərbaycan Prezidenti kimi fəaliyyəti, onun 

dövlət idarəçiliyi prinsipləri, qəbul olunan əzəmətli və proqram xarakterli qərarlar və onların yüksək 

səviyyədə yerinə yetirilməsi, cəmiyyətdə hökm sürən milli birlik və həmrəylik, siyasi kursa sadiqlik, 

habelə verdiyi vədlərin əməli fəaliyyətə praqmatizmə söykəndiyini reallığa adekvat olduğunu 

göstərmiĢdir. 

Dövlət büdcəsinin görünməmiĢ səviyyədə artması, ümumi daxili məhsulun artım tempi, 

iĢsizliyin və yoxsulluğun azaldılması, sahibkarlığa kömək, qeyri-neft sektorunun inkiĢafı, çadır 

Ģəhərciklərinin ləğv edilməsi, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün yeni-yeni qəsəbələrin istifadəyə 

verilməsi, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması istiqamətində ardıcıl olaraq atılan addımlar 

əldə olunan böyük uğurlardan xəbər verir. Son illərdə respublikamız əsl quruluculuq meydanını 

xatırladır. Regionlar, Bakı Ģəhəri və Bakı ətrafı kəndlər çox sürətlə qurulur, infrastrukturlar yaradılır, 

körpülər salınır, yollar çəkilir, Ģəhər və kəndlər müasirləĢdirilir, abadlaĢdırılır, qaz və enerji xətləri 

yeniləĢdirilir. Bir sözlə, əhalinin normal yaĢayıĢı üçün nə lazımdırsa edilir, bunlar isə ölkə 

Prezidentinə respublika əhalisinin məhəbbətini, inam və sevgisini, hörmət və dəstəyini qazandırır. 

"Azərbaycanda yoxsul adam olmamalıdır" –prinsipi cənab Ġlham Əliyevin fəaliyyətində önəmli yer 

tutur və bu istiqamətdə əhəmiyyətli addımlar atılır. 

Dövlət baĢçısı Ġlham Əliyevin prezidentlik dövrü cəmiyyət  həyatının bütün sahələrində uğurlu 

nəticələri təmin etmiĢdir. Ölkə rəhbərinin fəaliyyəti eyni zamanda respublikanın inkiĢafı baxımından 

strateji sahə olan elm və təhsilə qayğı nümunələri ilə də zəngindir. Bu sahələrin inkiĢafında mühüm 

mərhələ ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərə təsadüf edir. Həmin illərdə 

elm, təhsil, mədəniyyət çox yüksək səviyyədə inkiĢafn etmiĢdi. 

Çünki ölkə baĢçısı Azərbaycanda elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkiĢaf etdirilməsini prioritet 

vəzifə kimi qarĢıya qoymuĢdu. Cənab Ġlham Əliyevin elm, təhsil və mədəniyyətimizin inkiĢafı 

istiqamətində həyata keçirdiyi siyasət ulu öndərin formalaĢdırdığı ənənələrin uğurlu davamıdır. Elm, 

təhsil və mədəniyyət sahəsində qazanılmıĢ nailiyyətlər möhkəmləndirilmiĢ, onlara diqqət və qayğı 

artırılmıĢ və uğurlu inkiĢafı təmin edilmiĢdir. 

Təsadüfi deyil ki, ölkə Prezidenti respublikanın zəngin iqtisadi potensialının insan kapitalı ilə 

əvəzlənməsini son dərəcə vacib sayaraq demiĢdir: "...Ġqtisadı inkiĢaf sürətinə görə Azərbaycan 

qabaqcıl ölkələr sırasındadır. 

Biz bu maddi dəyərləri, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına çevirməliyik, çünki insanın 

savadı, biliyi onun gələcək həyatını müəyyən edir, ölkənin hərtərəfli inkiĢafına xidmət edir və 

beləliklə, ölkənin intellektual potensialı da möhkəmlənir". 

Son illərdə yeni təhsil müəssisələrinin tikilməsi, köhnə məktəblərin əsaslı sürətdə təmir 

edilməsi, onların maddi-texnikibazasının gücləndirilməsi, elm və təhsilə ayrılan vəsaitin artırılması, 

bu sahələrdə çalıĢan iĢçilərin sosial vəziyyətlərinin yaxĢılaĢdırılması istiqamətində görülən iĢlər 

Heydər Əliyev siyasətinin uğurla davam etdirilməsini bir daha təsdiq edir. Azərbaycan xalqının 

ümummilli liderinin siyasi kursunun davamçısı Ġlham Əliyevin Azərbaycan Prezidenti kimi 

fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, ulu öndərimiz tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢ bütün konsepsiyalar 

ardıcıllıqla həyata keçirilmiĢ, zəruri hallarda dövrün tələblərinə uyğun keyfiyyət dəyiĢikliklərini 

özündə əks etdirmiĢdir. Prezident Ġlham Əliyevin dövlət  baĢçısı kimi fəaliyyəti, gördüyü iĢlər onu 

deməyə əsas verir ki, o, Heydər Əliyev ideyalarının sadəcə davamçısı yox, eyni zamanda bu 

ideyaları XXl əsrin tələblərinə, dövrün, zamanın ruhuna uyğun olaraq təkmilləĢdirən və inkiĢaf 
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etdirən dövlət xadimidir. Artıq 16 ildir ki, Heydər Əliyev siyasi məktəbinin yetirməsi olan 

Prezident Ġlham Əliyev özünün yüksək keyfiyyətləri, dövlət idarəçiliyi, bacarığı sayəsində məhz 

ölkə üçün taleyüklü, strateji əhəmiyyətli hadisələrin müəllifinə çevrilmiĢ, onun ardıcıl və sistemli 

sürətdə həyatakeçirdiyi islahatlar cəmiyyətin mənəvi yüksəliĢinə və birliyinə xidmət etmiĢdir. 

Dövlət baĢçısının özünəməxsus  liderlik keyfiyyətləri, siyasi prosesləri yönəltmək məharəti, ölkənin 

maraq və mənafeyini ümumi bir nöqtədə birləĢdirmək bacarığı Azərbaycan xalqının ona hörmət və 

məhəbbətini qazandırmıĢdır. 

Ġlham Əliyev daxili və xarici siyasətdə dəqiq koordinatlar sistemi qura bilmiĢdir. O, ardıcıl 

olaraq özünün əsas məqsədinə- Azərbaycanı inkiĢaf etmiĢ sabit iqtisadiyyata malik, ictimai 

münasibətlərdə demokratik prinsiplərin bərqərar olduğu müasir dövlətə çevirmək məqsədinə" nail 

olmuĢdur. 

Göründüyü kimi, əsası qüdrətli siyasi xadim Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuĢ siyasi 

strategiya Azərbaycanı dünyanıninkiĢaf etmiĢ dövlətləri sırasına qoĢub. 

Ulu öndərin ideyalarının davamçısı Ġlham Əliyevin Azərbaycan Prezidenti kimi fəaliyyəti, onun 

dövlət idarəçiliyi prinsipləri, qəbul olunan əzəmətli və proqram xarakterli qərarlar və onların yüksək 

səviyyədə yerinə yetirilməsi, cəmiyyətdə hökm sürən milli birlik və həmrəylik, siyasi kursa sadiqlik, 

habelə verdiyi vədlərin əməli fəaliyyətə praqmatizmə söykəndiyini reallığa adekvat 

olduğunu göstərmiĢdir. 

Təsadüfi deyil ki, ölkə Prezidenti respublikanın zəngin  iqtisadi  potensialının insan kapitalı ilə 

əvəzlənməsini son dərəcə vacib sayaraq demiĢdir: "...Ġqtisadı inkiĢaf sürətinə görə Azərbaycan 

qabaqcıl ölkələr sırasındadır. Biz bu maddi dəyərləri, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına 

çevirməliyik, çünki insanın savadı, biliyi onun gələcək həyatını müəyyən edir, ölkənin hərtərəfli 

inkiĢafına xidmət edir və beləliklə, ölkənin intellektual potensialı da möhkəmlənir". 

Son illərdə yeni təhsil müəssisələrinin tikilməsi, köhnə məktəblərin əsaslı sürətdə təmir 

edilməsi, onların maddi-texnikibazasının gücləndirilməsi, elm və təhsilə ayrılan vəsaitin artırılması, 

bu sahələrdə çalıĢan iĢçilərin sosial vəziyyətlərinin yaxĢılaĢdırılması istiqamətində görülən iĢlər 

Heydər Əliyev siyasətinin uğurla davam etdirilməsini bir daha təsdiq edir. Azərbaycan 

xalqının   ümummilli liderinin siyasi kursunun davamçısı Ġlham Əliyevin Azərbaycan Prezidenti 

kimi fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, ulu öndərimiz tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢ bütün 

konsepsiyalar ardıcıllıqla həyata keçirilmiĢ, zəruri hallarda dövrün tələblərinə uyğun keyfiyyət 

dəyiĢikliklərini özündə əks etdirmiĢdir. Prezident Ġlham Əliyevin dövlət  baĢçısı kimi fəaliyyəti, 

gördüyü iĢlər onu deməyə əsas verir ki, o, Heydər Əliyev ideyalarının sadəcə davamçısı yox, eyni 

zamanda bu ideyaları XXl əsrin tələblərinə, dövrün, zamanın ruhuna uyğun olaraq təkmilləĢdirən və 

inkiĢaf etdirən dövlət xadimidir. Artıq doqquz ildir ki, Heydər Əliyev siyasi məktəbinin yetirməsi 

olan Prezident Ġlham Əliyev özünün yüksək keyfiyyətləri, dövlət idarəçiliyi, bacarığı sayəsində 

məhz ölkə üçün taleyüklü, strateji əhəmiyyətli hadisələrin müəllifinə çevrilmiĢ, onun ardıcıl və 

sistemli sürətdə həyatakeçirdiyi islahatlar cəmiyyətin mənəvi yüksəliĢinə və birliyinə xidmət 

etmiĢdir. Dövlət baĢçısının özünəməxsus liderlik keyfiyyətləri, siyasi prosesləri yönəltmək məharəti, 

ölkənin maraq və mənafeyini ümumi bir nöqtədə birləĢdirmək bacarığı Azərbaycan xalqının ona 

hörmət və məhəbbətini qazandırmıĢdır. "Ġlham Əliyev daxili və xarici siyasətdə dəqiq koordinatlar 

sistemi qura bilmiĢdir. 

O, ardıcıl olaraq özünün əsas məqsədinə- Azərbaycanı inkiĢaf etmiĢ sabit iqtisadiyyata malik, 

ictimai münasibətlərdə demokratik prinsiplərin bərqərar olduğu müasir dövlətə çevirmək 

məqsədinə" nail olmuĢdur. 

Göründüyü kimi, əsası qüdrətli siyasi xadim Heydər Əliyev tərəfindənqoyulmuĢ siyasi 

strategiya Azərbaycanı dünyanın inkiĢaf etmiĢ dövlətləri sırasına qoĢub. 

Ulu öndərin ideyalarının davamçısı Ġlham Əliyevin Azərbaycan Prezidenti kimi fəaliyyəti, onun 
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dövlət idarəçiliyi prinsipləri, qəbul olunan əzəmətli və proqram xarakterli qərarlar və onların yüksək 

səviyyədə yerinə yetirilməsi, cəmiyyətdə hökm sürən milli birlik və həmrəylik, siyasi kursa sadiqlik, 

habelə verdiyi vədlərin əməli fəaliyyətə praqmatizmə söykəndiyini reallığa adekvat olduğunu 

göstərmiĢdir. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin ideyaları ölkəmizin hərtərəfli və dinamik inkiĢafına 

istiqamət verdiyi kimi, həm də bu ideyalar Azərbaycanın davamlı inkiĢafının əsasını təĢkil edir. 

90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan xalqının müstəqillik əldə etməsi və bu yolla getməsi öz-

özlüyündə onun üçün böyük çətinliklər törətmiĢdir. 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə 

gətirilmiĢ Heydər Əliyev qısa bir müddətdə hakimiyyət dəyiĢikliyi etdi. Daxili və xarici siyasət 

sahəsində öz bilik və bacarığı ilə böyük iĢlər gördü. O, respublikanın müstəqilliyinin, suverenliyinin 

artması sahəsinə diqqət yetirdi. Hüquqi, dünyəvi dövlət yaratmaq üçün var qüvvəsi ilə çalıĢdı. Ilk 

dəfə o, Azərbaycanda neft strategiyasını yaratdı və bu strategiyaya dünya dövlətlərini cəlb etdi. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin çəkilməsi fikrini irəli sürdü və bunu reallığa 

çevirdi. 

Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi üçün gördüyü çox mühüm iĢlər sırasında 

idarəetmənin, hakimiyyətin varisliyini saxlaması ayrıca yer tutur. Prezident Ġlham Əliyev 

dəqiqliklə Heydər Əliyevin baĢladığı iĢləri davam etdirir. Tam məsuliyyətlə qeyd etmək olar ki, 

Ġlham Əliyev çox layiqli, bacarıqlı və yaradıcı düĢüncəsi olan varisdir. Azərbaycanın xarici 

siyasətdə əldə etdikləri bunun ən gözəl sübutudur. Bu gün dünyanın ən ucqar guĢəsində belə 

Azərbaycanı tanıyırlar. Mədəniyyət, idman, musiqi və s. sahələrdə əldə edilən uğurların 

bəhrəsini görürük. ―Avroviziya‖ beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi 

tarixi nailiyyətdir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycana qısqanclıq edənlər bu tədbirin keçirilməsinə 

mane olmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxırdılar. Çünki qorxurdular ki, dünyanın hər yerindən 

insanlar gəlib, Azərbaycanın müasir dövlət, azərbaycanlıların da mədəni insanlar olduğunu öz 

gözləri ilə görəcəklər. Tədbirin keçirilməsinə mane ola bilmədilər. Ġndi Azərbaycan yeni bir 

uğura imza atmağa hazırlaĢır. Avropa Olimpiya Komitəsi qərara alıb ki, ilk Avropa Olimpiya 

Oyunları Bakıda keçirilsin. Bu vaxta qədər Avropa Olimpiya Oyunları keçirilməmiĢdir və ilk 

oyunların Bakıda keçirilməsi böyük tarixi hadisədir, ölkəmizin böyük uğurudur. Beləliklə, 

Prezident Ġlham Əliyevin vurğuladığı kimi, Bakı Ģəhəri birinci oyunların keçirilməsində böyük 

xidmətlərinə görə Avropa Olimpiya Oyunlarının tarixinə daxil ediləcəkdir. 

Azərbaycan enerji təhlükəsizliyini təmin edən beynəlxalq layihələrin fəal iĢtirakçısı, 

təĢkilatçısı və sərmayəçilərindəndir. BMT, ATƏT, Avropa ġurası, YUNESKO, ĠƏT, MDB, 

GUAM, ĠƏT, AQEM kimi təĢkilatlarda ölkəmiz söz sahibidir. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü 

bərpa etmək istiqamətində aktiv siyasətini davam etdirir. Ulu öndərin bu sahədə gördüyü iĢləri 

məntiqi sonluğa çatdırmaq üçün ciddi addımlar atılır. Müxtəlif geosiyasi güclərin maneə 

törətmək planlarına qarĢı Azərbaycan təmkinli və praqmatik mövqe seçərək hərəkət edir. Bütün 

bunların nəticəsi olaraq Azərbaycanın regionda və dünyada geosiyasi mövqeyi möhkəmlənir, 

bütün sahələr üzrə inkiĢaf davam edir. Ulu öndərin dediyi ―Azərbaycan dünyaya GünəĢ kimi 

doğacaqdır‖ (10) fikri reallaĢır. Azərbaycan qəlbinin nuru, təfəkkürünün iĢığı və intellektinin 

enerjisi ilə dünyanı aydınladacaq. 

Ilham Əliyev prezidentliyə baĢladığı ilk gündən Heydər Əliyevin ənənələrini davam etdirdi. O, 

Azərbaycanın daha da möhkəmlənməsi, dünya dövlətləri içərisinə qatılması sahəsində böyük iĢlər 

görmüĢdür. Ilham Əliyev xalqın sosial həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə xüsusi diqqət yetirdi. 

Muasir dövrdə o, var qüvvəsi ilə çalıĢaraq Respublikanın bütün sahələri üzrə böyük tədbirlər 

proqramları hazırlamıĢ və onların həyata keçirilməsinə diqqət yetirir. Onun prezidentlik dövründə 

respublikada iĢsizlik xeyli qaldırılmıĢ, yoxsulluq həddi 49 faizdən 14 faizə enmiĢdir. əhalinin sosial-

iqtisadi vəziyyəti xeyli yaxĢılaĢdırlmıĢdır. 

http://newtimes.az/az/personas/1123/#on
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Ölkə baĢçımız, Ilham Əliyev Azərbaycan-Ermənistan münaqiĢəsinin dinc yolla həll olunması 

sahəsinə xüsusi diqqət yetirir. O, müstəqil Azərbaycan dövlətinin möhkəmləndirilməsi, onun 

suverenliyinin artırılması, demokratik prinsiplərin həyata keçirilməsində, Azərbaycanın inkiĢaf 

etmiĢ dünya dövlətləri sırasına daxil olması üçün böyük iĢlər görmüĢ və görməkdə davam edir. Bu 

sahədə o, həm daxili, həm də xarici siyasətdə çox böyük nailiyyətlər əldə etmiĢdir.Bu isə, söz yox 

ki, ayrıca tədqiqat iĢinin mövzusu olduğu üçün ona yalnız ötəri toxunmaq məcburiyyətindəyik. 
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CULTURE AS A PHENOMENON  OF  SELF-IDENTITY 

The article analyzes the nature, content and main features of the concept of culture, emphasizes 

its role in the formation of personality. It reveals the impact of culture on the formation of personali-
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Mədəniyyət-sivilizasiya sisitemi Ģəxsiyyətin fəaliyyətinin məhsulu kimi mənəvi istehsalda 

reallaĢır. Çünki mədəniyyətin özü (əlbəttə, mənəvi mədəniyyət) mənəvi istehsal sferasıdır. 

Fəaliyyətdən fərqli olaraq ümumiyyətlə istehsal müəyyən məqsədyönlü xarakter daĢıyır və müxtəlif 

həyati təminat sisteminin yaradılması ilə bağlı cəmiyyətin tələbatına cavab verir. Lakin istehsal heç 

də məhsulların buraxılıĢı və bunun üçün zəruri istehsal qüvvəsinin yaradılması üzrə son dərəcə 

utilitar iĢ sferası kimi təsəvvür olunmamalıdır. Maddi tərəfdən savayı, hər cür birgə istehsal mənəvi 

fəaliyyətin mahiyyətini təĢkil edən mənəvi tərəfin də təmin olunmasını tələb edir (4, s. 144). 

Mədəniyyət məhz, mənəvi istehsal sferasında formalaĢır. Ġnsanların fəaliyyətinin məhsulu olan 

mədəniyyətdən kənarda nə iqtisadiyyat, nə siyasət, nə sosial münasibətlər fəaliyyət göstərə bilməz. 

Beləliklə, mədəniyyət mənəvi istehsalın məzmununu təĢkil edir və onun məhsuludur. Ġnsanların 

fəaliyyətindən kənarda isə mənəvi istehsal ağlasığmazdır. Maddi və mənəvi fəaliyyət arasındakı fərq 

nisbi olmaqla əməyin özünün təhlilindən irəli gəlir (5, s. 97). 

Elmi-fəlsəfi səpkidə mədəniyyət məhz, dəyiĢdirici fəaliyyətin bütün növlərinin məcmuu, 

mədəniyyət sərvətlərinin yaradılması, saxlanması və sonrakı nəsillərə verilməsi prosesi kimi 

səciyyələndirilir. Deməli, mədəniyyət Ģəxsiyyətin fəaliyyətinin nəinki üsuludur, eləcə də nəticəsidir. 

Mədəniyyət insanın fəaliyyətindən ayrılmazdır, onun tələqqisi fərdlərin və sosial qrupların 
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mədəni-tarixi yaradıcılıqda iĢtirakı ilə Ģərtlənir. A.Toynbi qeyd edir ki, ―mədəniyyət elementi 

sivilizasiyanın ruhu, qanı, limfası, mahiyyətidir…, sivilizasiyanın hərəkətverici qüvvəsidir‖ (8, s. 

355-356). 

Sivilizasiya cəmiyyətin özünü müdafiəsinin dəyiĢməzliyidir, sosial statikanın daĢıyıcısıdır. O, 

bir qisim yaradıcı Ģəxsiyyətlər tərəfindən formalaĢır və eyni zamanda bu qismi formalaĢdırır, tarixin 

―çağırıĢına‖ cavab vermək qabiliyyətinə malikdir, sosail dəyiĢikliklərə təkan verir. 

Ġndustrial cəmiyyəti əvəz edən informasiya sivilizasiyası nəinki bütün ictimai münasibətlər 

sisteminin təkrar istehsalının prinsipcə yeni texnoloji üsulu, eləcə də insanın, texnikanın və 

mədəniyyətin qarĢılıqlı fəaliyyətinin xarakteri ilə müəyyən olunur. Ġctimai istehsalın və əməyin 

humanistləĢməsinin sosial cəhətdən yeni istiqamətinin ağırlıq mərkəzinin mənəvi istehsala keçməsi 

ictimai həyatda humanizmin rolunu və əhəmiyyətinin artmasını obyektiv surətdə Ģərtləndirir. 

Ġnformasiya, sivilizasiyasının inkiĢafı insanın özünün, onun yaradıcı və əməli dəyiĢdiricisi 

qabiliyyətinin daim təkmilləĢdirilməsini tələb edir (9, s. 235). Belə halda Ģəxsiyyət nəinki 

cəmiyyətin əsas sosial ölçüsünə və baĢlıca sosial məzmununa çevrilir, həmçinin mədəniyyət-

sivilizasiya sisteminin təkmilləĢdirilməsinin və mahiyyətinin çox əhəmiyyətli universal komponenti 

kimi səciyyələnir. Mədəniyyət, mənəvi sərvətlər sistemi Ģəxsiyyətin yaradıcı fəaliyyəti prosesində 

təĢəkkül tapır və inkiĢaf edir. Bu mənada yaradıcılıq prosesini öyrənərkən yalnız deduktiv və 

xüsusilə induktiv məntiqin vasitələrindən istifadə etməklə və bunu təkmilləĢdirməklə kifayətlənmə-

məliyik, eləcə də dialektika anlayıĢı ilə və ya dialektik məntiqlə əlaqədar olan məntiqi metodun 

iĢlənib hazırlanmasına diqqət ancaq mədəniyyətin və sivilizasiyanın xüsusi komponenti olan elmə 

Ģamil olunmamalıdır, həmçinin mədəniyyətin yaradıcı fəaliyyətlə Ģərtlənən digər komponentlərinə 

də tətbiq edilməlidir. TanınmıĢ rus alimi P.V. Kopninə görə yaradıcı prosesə bu cür yanaĢma insan 

idrakını aĢağıdakı kimi baĢa düĢməklə bağlıdır: 1) idrak obyektiv reallıq fikrini dərk etmək 

prosesidir; 2) idrakın yeni nəticələrə doğru irəliləyiĢinin əsasını subyekt və obyektin praktiki 

qarĢılıqlı fəaliyyəti təĢkil edir; 3) idrak yeni nəticələrə insanın Ģüurunda əks olunan obyektiv 

reallığın özünün qanunları və formaları üzrə hərəkət edir (6, s. 157). 

ġəxsiyyətin mədəniyyət-sivilizasiya sistemini təkmilləĢdirməyə istiqamətlənən idraki fəaliyyəti 

mahiyyət etibarilə humanist məzmun daĢıyır. Yaradıcılıq fəaliyyətinin məhsulu olan mədəniyyət və 

sivilizasiyanın mənəvi tərəfi məhz insanlara, müxtəlif sosial qruplara və bütövlükdə cəmiyyətə 

xidmət edir. 

Müasir humanizmin məzmunu insanın baĢlıca problemlərinin həlli, onun fiziki və xüsusilə 

mənəvi imkanlarının reallaĢması ilə əlaqədardır. Bu baxımdan mənəvi fəaliyyətin xüsusi 

komponenti olan elmi fəaliyyət böyük əhəmiyyətə malikdir. Elmi fikir və onun Ģəxsiyyətin 

dəyiĢdirici fəaliyyəti imkanlarına yol açması nəinki mədəniyyətin inkiĢafına, sosial tərəqqiyə təkan 

verir, həmçinin kainatın, yer üzünün simasını dəyiĢdirməyə qadirdir. V.Ġ.Vernadskiy hələ XX əsrin 

əvvəllərində elmin insanların həyatına kosmik, planet hadisəsi kimi əhatəli təsirini səciyyələndirərək 

qeyd edirdi ki, elmin təĢəkkülü, ən baĢlıcası coĢgun inkiĢaf ilə bağlı ―insan ilk dəfə real surətdə baĢa 

düĢdü ki, o, planetin sakinidir və yeni aspektdə düĢünməli və fəaliyyət göstərməlidir – yalnız ayrıca 

Ģəxsiyyət, ailə və ya nəsil, dövlətlər və onların ittifaqı aspektində deyil, həm də planet aspektində 

düĢünməli və fəaliyyət göstərməlidir‖ (10, s. 110). BəĢər mədəniyyətinin indiki inkiĢafında elmi 

idrak yeni, özünəməxsus funksiyalar yerinə yetirir. Elmin inkiĢaf prosesi həmiĢə ―elmin özünü dərk 

etməsinin‖ özünəməxsusluğu ilə müĢayiət olunur və müxtəlif formalarda həyata keçirilə bilər. 

ElmĢünaslıq məhz, elmin özünü dərk etməsinin belə kompleks sferasına və vasitəsinə çevrilmiĢdir. 

Mədəniyyətin xüsusi komponenti olmaq etibarilə indi elmin kütləvi peĢəyə çevrilməsi, bu sferada 

Ģəxsiyyətin yaradıcılıq fəaliyyətinin güclənməsi tələbatı artmıĢdır. 

Cəmiyyətin mənəvi həyatının məzmunlu elementləri sistemində biliklər, adətlər, normalar, 

sərvətlər və düĢüncə xüsusi mənalanır. 
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TəĢəkkül tapan bilik inkiĢaf edir. O, öz təkmilləĢməsini bir sıra formalar: empirik, nəzəri və 

digər formalar vasitəsilə təmin edir. 

Biliklərin inkiĢafında istiqamət prinsipi çox əhəmiyyətlidir. Yalnız bundan çıxıĢ etməklə biliyin 

baĢlıca inkiĢaf formalarının spesifik xüsusiyyətləri problemini həll etmək mümkündür. Bütövlükdə 

mədəniyyətin, ayrılıqda isə biliyin inkiĢafında istiqamətlənmə məsələsi hələ antik dövrdə Aristotel 

tərəfindən araĢdırılmıĢdır. O, yazmıĢdır: ―Biz biləndə ki, nə isə mövcuddur, axtarmağa (səbəbini) 

baĢlayırıq ki, o niyə mövcuddur‖ (3, s. 149). 

Mədəniyyət ünsürü olmaq etibarilə bilik varlıqdan, hadisədən (xarici baxımdan) daxili 

mahiyyətə doğru hərəkət edir. Daha sonra, mahiyyətdən hadisəyə tərəf irəliləyir. Empirik və nəzəri 

biliklərin hər biri öz spesifikliyinə və predmetinə malikdir. Empirik biliklər hissi göstəriciləri baĢa 

düĢəndə təĢəkkül tapır. Çünki hissi biliklər mövcud deyil, məhz hissi göstəricilər mövcuddur. Bilik, 

hissi göstəricilər baĢa düĢüldükdə yaranır. Empirik və nəzəri bilikləri eyniləĢdirmək düzgün 

olmadığı kimi, nəzəri biliyi də təfəkkürlə eyniləĢdirməyə əsas yoxdur. Nəzəri biliklər məhz, təfəkkür 

vasitəsilə təĢəkkül tapır. Hegelin dediyi kimi, təfəkkür insana o dərəcədə xasdır ki, insan hər zaman, 

hətta yuxuda da düĢünür (2, s. 148). Biliyə sosioloji yanaĢma genetik və fəlsəfi cəhətdən idrak 

nəzəriyyətinə qovuĢur. Bu problem hələ fəlsəfi təfəkkürün formalaĢmasının baĢlanğıcında təĢəkkül 

tapır. 

Praktiki biliklər insanın bilavasitə fəaliyyət prosesinə cəlb olunması gediĢində formalaĢır (onun 

vərdiĢ və bacarığı ilə qırılmaz vəhdətdə). O, praktikanın müəyyən növünə xidmət edir. 

Mənəvi bilik ünsiyyət və insan münasibətlərinin (ailə, etnik, milli, sinfi, dini, qrup halında 

münasibətlərin) tənzimlənməsi haqqında bilikləri ehtiva edir. O, özündə müxtəlif böyük vasitələri, o 

cümlədən mif və əfsanəni (uydurmanı), tarixi abidəni, bədii obrazı, müqəddəs mətnləri və 

mədəniyyətin digər komponentlərini özündə birləĢdirir. 

Nəzəri bilik təlimlərdə və nəzəriyyələrdə ifadə olunmaqla subyektin obyektdən təcrid olunması 

vasitəsilə, yalnız praktikanı deyil, həm də biliyin özünü mənalandırmaqla formalaĢır. Cəmiyyətin 

bütün tarixi inkiĢaf dövründə insanın və bəĢəriyyətin həyat tərzi, insanın və onun ətrafı haqqıda bilik 

və bacarıqların toplanması ilə daimi olaraq bağlı olub (1, s. 85). 

Amerika alimi R.Merton hələ 1949-cu ildə ümumi Ģəkildə biliklərin sosiologiyasının sxemini, 

vəzifələrini və prinsiplərini müəyyənləĢdirmiĢdir. Həmin sxemdə mədəniyyətin tipləri, sərvət tipləri, 

cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsi, milli xarakter, mentalitet, dünyagörüĢü, ―zamanın ruhu‖, subkultura 

strukturaları və s. xüsusi qeyd olunmuĢdur. Biliklərlə yanaĢı, Ģəxsiyyətin fəaliyyətinin məhsulu olan 

digər mədəniyyət elementi adətlərdir. DavranıĢın ən sadə tipi hər Ģeydən əvvəl onun bütöv, adət 

halını almıĢ nümunələri əsasında təĢəkkül tapır. Bəzən ―adət‖ termini ―ənənə‖, ―mərasim‖ və s. 

terminlərlə eyniləĢdirilir. Lakin ənənə hadisələrin daha geniĢ dairəsinə aiddir və fəaliyyətin 

tənzimlənməsinin çox fərqləndirilən formalarına tətbiq olunur. Mərasim isə hər Ģeydən əvvəl, 

simvolik əhəmiyyət kəsb etməklə məqsədyönlülükdən məhrumdur, bununla belə qrupun daimi 

üzvləri arasında əlaqələrin və ya qruplar arasında qarĢılıqlı fəaliyyətin möhkəmlənməsinə imkan 

yaradır. 

Ġnsanların yeni nəsli adət halını alan həyatın ictimai üsullarını qismən qeyri-iradi yolla dərk edir, 

bəzən isə Ģüurlu surətdə öyrənir. Hər bir yeni nəsil həmin üsullardan eləsini seçir ki, onun həyatı 

üçün zəruridir. Mənəvi həyatın məzmunlu elementi olmaq etibarilə, insanların fəaliyyətinin məhsulu 

olan adətlər – adi mədəniyyət cəmiyyətdə tamamilə çoxsaylıdır. Hətta ən primitiv cəmiyyətlərdə bir 

neçə min adət mövcuddur, müasir industrial cəmiyyətdə isə onların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artır. 

Adətlərin insanların adi-praktiki fəaliyyəti sayəsində daha da çoxalması ictimai həyatın inkiĢaf 

dialektikası ilə Ģərtlənir (7, s. 193). Əlbəttə, mədəniyyəti yalnız adətlərin, ənənələrin, mərasimlərin 

və digər bu kimi davranıĢ nümunələrinin məcmuu kimi təsəvvür etmək düzgün olmazdı. O, həm də 

davranıĢın təĢkili sisteminin növü kimi səciyyələnir. Bu sistemi eləcə də mədəniyyətin digər 



739 
 

elementləri və kompleksləri təĢkil edir. ġəxsiyyətin fəaliyyətinin digər məhsulu normalardır (əxlaqi, 

siyasi, hüquqi, estetik, dini və s.). Adətdən fərqli olaraq norma fəaliyyətin bütün hissələrini deyil, 

onun məhz hansısa prinsipini, parametrini əhatə edir ki, bu da davranıĢın variativliyini (müxtəlif 

Ģəkildə dəyiĢilməsini) və mürəkkəbliliyini Ģərtləndirir. Hər bir cəmiyyət və ya ayrıca sosial birlik, 

qrup öz mühitində münasibətləri qaydaya salmalıdır, özbaĢınalığa, nizamsızlığa aparan meylləri 

məhdudlaĢdırmalıdır, kortəbii əhval-ruhiyyəni aradan qaldırmalıdır. O, həmçinin ayrıca 

Ģəxsiyyətlərin və qrupların fəaliyyətini uzlaĢdırmalıdır, bunu mövcud birliyin və ya cəmiyyətin 

ümumi mənafeyinə istiqamətləndirməlidir. 
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ALBERT BANDURANIN SOSĠAL ÖYRƏNMƏ NƏZƏRĠYYƏSĠ VƏ ONUN  

ĠNSAN RESURSLARININ TƏLĠM VƏ ĠNKĠġAFINDA ĠSTĠFADƏSĠ 

Məqalədə Albert Banduranın əsasını qoyduğu Sosial öyrənmə nəzəriyyəsindən  və onun insan 

resurslarında  nə kimi rola malik olmasından bəhs edilir.  Həmçinin Sosial öyrənmə nəzəriyyəsinin 

uşaqların və hətta cəmiyyətin həyatında davranış qaydalarını məniməsəyərək., həmin davranışın 

hansı yolla  sərgilənməsi analiz edilir. 

Açar sözləri:  davranış, özgüvən, diqqət, müşahidə, model, yaddaş, motivasiya, psixologiya, 

özünü tənzimləmə, 
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ALBERT BANDURA'S SOCĠAL LEARNĠNG THEORY AND ĠTS USE  

ĠN TRAĠNĠNG AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES 

The article deals with the role of Albert Bandura in the Social Learning theory and his role in 

human resources. It also analyzes how the behavior of Socialism is based on the rules of behavior in 

the lives of children and even in the community. 

Key words: behavior, self-esteem, focus, observation, model, memory, motivation, psychology, 

self-regulation, 
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ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ АЛЬБЕРТА БАНДУРЫ И ЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

В статье рассматривается роль Альберта Бандуры в теории социального обучения и его 

роль в человеческих ресурсах. Также анализируется, как поведение социализма основывается 

на правилах поведения в жизни детей и даже в обществе. 

Ключевые слова: поведение, самооценка, фокус, наблюдение, модель, память, 

мотивация, психология, саморегуляция, 

 

Albert Bandura 4 Dekabr 1925-ci ildə Kanadanın Alberta əyalətinin PolĢa və Ukrayna əsilli 

miqrantların çoxluq təĢkil etdiyi və təxminən 400 nəfər sakinin yaĢadığı kiçik bir kənd olan 

Mundaredə anadan olmuĢdur. Əslən ġərqi Avropadan olan ailənin altı uĢaqdan ən kiçiyidir və eyni 

zamanda tək oğlan uĢağıdır. 

Bandura ibtidai və orta təhsilini qəsəbədəki məktəbdə almıĢdır. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 

qərbdə yerləĢən British Columbia Universitetinə qəbul olmuĢdur. Bandura mühəndislik oxuyarkən 

dərslərin tez baĢlamasından istifadə edərək bir gün kitabxanaya gedir və orada bir kurs kataloğuna 

rast gəlir. Həmin andan etibarən Bandura psixologiya karyerasına ilk addımını atmıĢ olur və burada 

da psixologiya kursuna baĢlayır. 1949-cu ildə Universiteti Bolocan mükafatı ilə bitirir. Məzun 

olduqdan sonra Bandura özünə ən yaxın bildiyi müəlliminə ―Psixologiyanın təməllərini haradan əldə 

edə bilərəm‖ sualını verir və müəllimi onu Lova Universitetinə yönləndirir. 

Bandura 1951-ci ildə magistr dərəcəsini, 1952-ci ildə isə kliniki psixologiya üzrə doktor 

dərəcəsini almıĢdır. 1953-cü ildə karyerasını Stanford Universitetində davam etdirmiĢdir. APD-nin 
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(Amerika Psixologiya Dərnəyi - American Psychological Association) idarəçilərindən olan Bob 

Sears, Jack Hilgard, Quinn McNemar və Calvin Stone ilə möhtəĢəm təcrübələri bölüĢməkdə bu 

fakültənin çox böyük rolu olmuĢdur. 1960-cı illərə qədər Bandura uĢaqlara xas olan özünü 

tənzimləmə yönümlü səlahiyyətlər haqqında yeni bir ideyanı ön plana atmıĢdır. 

Bandura ətraf mühit faktorlarına həddindən artıq dəyər verdiyi və fərdi fərqliliklər ilə genetik 

yaradılıĢı nəzərdən qaçırdığı üçün xüsusilə bioloji məktəb psixoloqları tərəfindən tənqidə məruz 

qalmıĢdır. 

Ġnsanın güclü bir Ģəkildə həyata keçirərək və yaĢayaraq bütün xüsusiyyətlərini yaxĢılaĢdırmağa 

yönəlmiĢ öyrənmə texnikası onun müsbət inkiĢafı üçün zəmin yaradır. Sosial öyrənmə nəzəriyyəsi 

yalnız məlumatları yadda saxlamaqla deyil,  həyati problemləri həll etmək üçün lazımi münasibət və 

zehni düĢüncə bacarıqlarına nail olmaq məqsədi daĢıyır. 

Sosial öyrənmə nəzəriyyəsindən yaranan Uğur nəzəriyyəsinə görə insanların nə üçün nəaliyyət 

əldə etmək istədikləri öyrənilərsə, tələbələri motivasiyaya yönləndirən strategiyalar seçilə bilər. 

Ġnsan özünün uğursuzluğa məruz qalma ehtimalını və fikirlərini bir kənara qoyub daha uğurlu nəticə 

əldə edə bilməsinə inanarsa və bununla birlikdə yaĢayarsa, özü üçün real məqsəd potensialını yarada 

bilər. Uğur təcrübəsi yaĢayan tələbələrdə uğur əldə etmə ehtiyacı artar və güclənər. Banduranın 

insanın qabiliyyətləri ilə əlaqəli göstərdiyi mənbələrdən biri hərəkət yaradan üstünlük təcrübələridir. 

Bunlar hamısı keçmiĢdə əldə edilən bir nailiyyəti yenidən əldə etmək uğrunda mübarizədir (8, s.1-9) 

Banduranın 1960-cı illərin əvvəllərində öyrənmə üsuluna gətirdiyi yanaĢma sosial yanaĢmadır. 

Banduranın yaratdığı sistem davranıĢla bağlı olmasından əlavə Ģüurlu xüsusiyyətlər də daĢıyır. 

Banduranın öyrənmə nəzəriyyəsi davranıĢa əsaslanan yanaĢmanın bir növ qolu kimi görünsə də 

zehni yanaĢmaların təsirilə daha mülayim bir zəmin yaratmıĢdır. Sosial öyrənmə nəzəriyyəsi zehni 

öyrənmə yanaĢması ilə analitik davranıĢ yanaĢmanın vəhdətindən meydana gəlmiĢdir. Xəbərdaredici 

ilə reaksiya arasında vasitəçi bir mexanizm vardır və bu mexanizm fərdin zehni prosesidir. DüĢünmə 

proseslərinin (inanclar, gözləntilər və rəylər) xarici gücləndirmə tarifləri sahəsində daha səmərəli 

olduğu deyilir. Məsələn, insan cinsiyyət baxımından Ģəxsiyyətini sosial öyrənmə nəzəriyyəsinə görə 

əvvəlcə ana-atasını müĢahidə edərək təqlid etməklə öyrənir. Ancaq getdikcə özünə xas dəyərləri, 

inamı, gözləntiləri istiqamətində bu rol modellərini dəyərləndirir və özünü bu düĢüncə tərzinə görə 

formalaĢdırır. 

 

Sosial öyrənmə nəzəriyyəsi davranıĢa əsaslanan yanaĢmaya 3 əsas tənqid irəli sürmüĢdür. 

Bunlar aĢağıdakılardır: 

1. DavranıĢa əsaslanan yanaĢma təbii Ģəraitdə baĢ verən hadisələri təmsil etmir; 

2. DavranıĢa əsaslanan yanaĢma sonradan yaranan reaksiyalara diqqət yetirmir; 

3. DavranıĢa əsaslanan yanaĢma sadəcə xəbərdar edənə verilən cavabı diqqətə aldığı halda 

gələcəkdə baĢ verən reaksiyaları diqqətə almır. 

 

Sosial öyrənmə nəzəriyyəsi yuxarıdakı tənqidlərin nəticəsində 3 əsas fərqliliyi ortaya 

qoymuĢdur: 

1. DavranıĢ mənimsənilir, ancaq həmin anda göstərilməyə bilər. MüĢahidənin sonunda 

qazanılan davranıĢların həmin vaxt göstərilməsinə ehtiyac yoxdur. Fərd qazandığı davranıĢı daha 

sonra da öz həyatı boyu göstərə bilər; 

2. Öyrənmə hər zaman istehkamdan asılı deyildir; 

3. Ġnsan  xəbərdarlığa qarĢı reaksiya verən passiv bir orqanizm deyildir (4, s. 21-41) 

Yuxarıda qeyd edilmiĢ təcrübə daha yaxından analiz edildiyi zaman müĢahidə yolu ilə 

öyrənmənin dörd əsas mərhələdən ibarət olduğunu görə bilərik. Bunlar aĢağıdakılardır: 

1. diqqət yetirmə; 

https://www.wikipedia.com/albert-bandura-social-learning-theory
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2. yadda saxlama; 

3. davranıĢı meydana gətirmə; 

4. motivasiya. 

 

Diqqət yetirmə mərhələsi. MüĢahidə yolu ilə öyrənməyin birinci mərhələsi modelə diqqət 

yetirməkdir. MüĢahidə yolu ilə öyrənmənin həyata keçirilməsi üçün hər Ģeydən əvvəl model alınan 

(nümunə götürülən) davranıĢa diqqqət yetirməkdir. Əgər fərd model alacağı davranıĢlara diqqət 

yetirib bu davranıĢları düzgün formada qavraya bilməsə, öyrənmə reallaĢmayacaqdır. MüĢahidəçinin 

modelə diqqət yetirmə prosesinə təsir göstərən müxtəlif amillər vardır. Bu amillərin bəziləri 

müĢahidə edən Ģəxsdən asılı olduğu halda, bəziləri də müĢahidə edilən modeldən asılıdır (26, s.15-

24). 

MüĢahidəçinin xüsusiyyətləri. MüĢahidəçidən asılı olan amillərdən birincisi müĢahidəçinin 

duyğu orqanlarının nə dərəcədə etibarlı olub-olmamasıdır. MuĢahidəçinin duyğu orqanlarının 

etibarlılığı hansı amillərə diqqət yetirəcəyini təyin edir. Məsələn, görmə problemi olan Ģəxs üçün 

görmə amilləri, eĢitmə problemi olan Ģəxs üçün isə eĢitmə amilləri o qədər də diqqət çəkməyəcək, 

çünki problem onunla bağlıdır və Ģəxs onsuz da bilir ki, bunu görməyəcək və ya eĢitməyəcək. Buna 

görə də bunlar o qədər də vacib hesab edilməyəcəkdir. 

Yadda saxlama mərhələsi. MüĢaidə yolu ilə əldə edilən biliklərin faydalı olması üçün 

insanların model davranıĢını yadda saxlaması zəruridir. MüĢaidə edən Ģəxsin model davranıĢını 

yadda saxlaması müĢahidə etdiyi davranıĢı uzun müddət beynində kodlaĢdırması və saxlaması 

vasitəsilə həyata keçirilir. Çünki müĢahidə edilən davranıĢ müĢahidə nəticəsində meydana gəlir. 

ġəxs müĢahidə etdiyi davranıĢı əksər hallarda yeri gəldikdə istifadə edir (14, s.12-16). 

DavranıĢı meydana gətirmə mərhələsi. Bu mərhələ müĢahidə yolu ilə öyrənilənin performans 

vasitəsilə əks etdirilməsini nəzərdə tutur. MüĢahidə yolu ilə öyrənmə əvvəlki mərhələlərdə olduğu 

kimi müĢahidəçi modelin davranıĢlarına diqqət yetirib yaddaĢda saxladıqdan sonra artıq davranıĢı 

icra etməyə tam hazır olduğu mərhələdir. Lakin əqli olaraq öyrəndilklərini davranıĢında əks 

etdirməsi üçün Ģəxsin fiziki və psixi göstəricilərinin də hazır olması zəruridir (28, s.32-41). 

Motivasiya mərhələsi. Ġnsanlar öyrəndikləri hər Ģeyi nümayiĢ etdirməyə bilər. Sosial öyrənmə 

nəzəriyyəsi müĢahidə yolu ilə öyrənmədə qazanma və performans olmaqla iki əsas törəmənin 

olduğunu irəli sürür və bu prosesləri bir-birindən fərqləndirir. Əksər hallarda bir uĢağın baĢqa bir 

modelin davranıĢını müĢahidə etdiyini, ancaq müĢahidə edilən davranıĢın uĢaq tərəfindən həmin 

dəqiqə yerinə yetirilmədiyinin Ģahidi oluruq. UĢağın müĢahidə etdiyi davranıĢı təkrarlamasının o 

uĢağın heç bir Ģey qavraya bilməməsi fikrinə düĢməyimiz yalnıĢ fikir olacaqdır. Əksinə, uĢaq 

müĢahidələr nəticəsində bir sıra hadisələrə Ģahid ola bilər, amma öyrəndiklərini göstərə bilmək üçün 

uyğun vaxtın və ya Ģəraitin yaranmasını gözləyər (2, s.8-60). 
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TƏHLÜKƏSIZLIK MÜHITININ FORMALAġMASI  

VƏ BEYNƏLXALQ IMICIN QAZANILMASI 

Məqalədə Azərbaycanın təhlükəsizlik mühitinin formalaşması və onun beynəlxalq imicə təsirindən 

bəhs edilir. Beynəlxalq münasibətlərin subyekti olaraq hər bir dövlətin dünyadakı nüfuzu və imici 

onun həyata keçirdiyi milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti ilə bilavasitə bağlıdır. Milli inkişaf və 

təhlükəsizlik siyasəti ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial və mənəvi inkişafının, xarici aləmdən qaynaqlanan 

təhlükələrə qarşı müqavimət gücünün, səmərəli dövlət idarəçiliyinin və s. daxili məsələlərin əsas 

göstəricilərindən biri kimi çıxış edir. Həmçinin məqalədə Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlara üzv 

olması və onun vacib tərəfləri şərh edilir. 

Açar sözlər: təhlükəsizlik mühiti, beynəlxalq imic, xarici siyasət, beynəlxalq münasibətlər, milli 

inkişaf, təhlükəsizlik siyasəti, dövlət idarəçiliyi, geostrateji durum, milli maraq. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБСТАНОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛУЧЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА 

В статье рассматривается формирование обстановки безопасности в Азербайджане и ее 

влияние на международный имидж. В качестве субъекта международных отношений влияние 

и имидж каждого государства в мире напрямую связаны с проводимой им политикой нацио-

нального развития и безопасности. Политика национального развития и безопасности осно-

вана на политическом, экономическом, социальном и нравственном развитии страны, сопро-

тивлении внешним угрозам, эффективном государственном управлении и так далее. является 

одним из основных показателей внутренних проблем. В статье также комментируется член-

ство Азербайджана в международных организациях и его ключевые элементы. 

Ключевые слова: среда безопасности, международный имидж, внешняя политика, меж-
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FORMATION OF A SECURITY ENVIRONMENT AND GAINING AN 

INTERNATIONAL IMAGE 

The article deals with the formation of Azerbaijan's security environment and its impact on the 

international image. As a subject of international relations, the influence and image of each state in 

the world is directly related to the national development and security policies it implements. The 

national development and security policy is based on the political, economic, social and moral 

development of the country, the resistance to external threats, the effective state governance and so on. 

is one of the main indicators of domestic issues. The article also comments on Azerbaijan's 

membership in international organizations and its key elements. 

Key words: security environment, international image, foreign policy, international relations, 

national development, security policy, public administration, geo-strategic situation, national inter. 

Məlum olduğu kimi, SSRĠ dövründə Azərbaycanın ayrıca nə milli inkiĢaf, nə də ki, təhlükəsizlik 
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siyasəti mövcud deyildi. Digər müttəfiq respublikalar kimi onun da inkiĢafı və təhlükəsizliyinin 

əsasları, təminatı və s. məsələlər SSRĠ çərçivəsində, vahid dövlət məkanında, ümumi siyasi-iqtisadi 

və ideoloji yanaĢma və amillərlə müəyyən olunur, bu sahə üzrə əsas problemlər ittifaq dövlətinin 

kompleks maraqları çərçivəsində həll edilirdi (4, səh.10). 

SSRĠ-nin dağılması, dünya sosializm sisteminin süqutu, çoxsaylı ölkələrin bir siyasi sistemdən 

digərinə keçidi, yeni yaranmıĢ müstəqil dövlətlərin beynəlxalq münasibətlərə qoĢulması və s. 

hadisələr planetimizdəki əvvəlki siyasi, iqtisadi, geosiyasi və hərbi-geostrateji vəziyyəti ciddi 

Ģəkildə dəyiĢdi. Bütün bu transmilli proseslər digər postsovet respublikalarında olduğu kimi 

Azərbaycan dövləti qarĢısında da öz milli inkiĢaf və təhlükəsizlik siyasətinin formalaĢdırılması, 

təhlükəsizlik sahəsində milli strategiyanın yaradılması və həyata keçirilməsi vəzifəsini irəli sürdü. 

1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın milli inkiĢaf və 

təhlükəsizlik siyasətinin, onun nəzəri və praktiki əsaslarının formalaĢdırılması, müstəqil dövlətin 

həyati maraqları çərçivəsinin müəyyənləĢdirilməsi və təmin olunması, milli təhlükəsizliyin 

mexanizmlərinin, ehtiyatlarının yaradılması, cəmiyyətin sosial-iqtisadi, siyasi və mənəvi təməlinin 

yeni dəyərlər və prinsiplər əsasında qurulması və b. vəzifələr dövlət siyasətinin xüsusi istiqamətinə 

çevrilərək, ümumi dövlət quruculuğu prosesinin təxirəsalınmaz və vacib məsələlərindən birini təĢkil 

edir. Azərbaycan Respublikasının milli inkiĢafı və təhlükəsizliyi qarĢısında dayanan həmin dövrün 

əsas vəzifələrini Ģərh edən ümummilli lider Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, müstəqil dövlət taleyin 

xalqımıza bəxĢ etdiyi dəyərli töhfə və əvəzsiz milli sərvət idi. Lakin müstəqilliyin qorunması, 

ölkənin milli inkiĢafının və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ondan qat-qat çətin idi, ölkə 

rəhbərliyindən, hər bir vətəndaĢdan xüsusi səy, məsuliyyət və iradə tələb edirdi. 

XX əsrin sonlarında dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi Azərbaycana dövlət quruluĢunda 

əsaslı dəyiĢikliklərin həyata keçirilməsi, yeni sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi münasibətlərin 

formalaĢması və s. daxili siyasət məsələləri ilə yanaĢı, həm də davamlı olaraq öz təhlükəsizliyinin 

qayğısına qalmaq kimi daimi bir məsuliyyət gətirdi. Müstəqil dövlətçilik maraqlarının təmin 

edilməsi tələbləri, yeni geosiyasi aktorlarla birbaĢa ünsiyyətin yaradılması, tamamilə fərqli 

təhlükəsizlik mühitinə daxil olması, iqtisadi, ictimai-siyasi münasibətlərin demokratiya, vətəndaĢ 

cəmiyyəti, bazar iqtisadiyyatı yoluna çıxması və s. yeniliklər digər postsovet respublikalarında 

olduğu kimi, Azərbaycanda da Ģəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyinə dair yeni-yeni 

yanaĢmaların, proqram və konsepsiyaların yaradılması zərurətini ortaya çıxarmıĢdır. Bütün bunlar 

Azərbaycan dövlətindən ölkənin milli vəzifə və tələblərinə uyğun, yeni prinsiplərə söykənən Milli 

Təhlükəsizlik Konsepsiyasının formalaĢdırılmasını tələb edir (3, səh.869). 

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyə qovuĢduğu 1991-ci ildən milli təhlükəsizliyinin əsas 

məqsədləri, milli maraq çərçivəsinin müəyyən edilməsi və təmin olunması, milli təhlükəsizlik 

siyasətinin vəzifələri, mexanizmləri, metod və vasitələrinin tapılması və s. haqqında müxtəlif dövlət 

qurumları səviyyəsində, akademik dairələrdə və ictimai-siyasi institutlarda rəsmi və qeyri-rəsmi 

müzakirələr baĢlandı. Əlbəttə, milli inkiĢaf strategiyasının, milli maraq dairəsinin, ölkənin 

təhlükəsizliyinin əsaslarının müəyyən olunması və lazımi səviyyədə təĢkili, onun təhlükəsizlik 

çərçivəsinin, geosiyasi kodunun yaradılması və milli təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsi 

kimi mühüm dövlət vəzifələrinin həlli yenicə müstəqillik qazanmıĢ və milli təhlükəsizlik sistemi 

hələ kifayət qədər möhkəmlənməmiĢ bir dövlət üçün düĢünüldüyü kimi də asan iĢ deyildi. Xüsusən 

də nəzərə alınsa ki, 1991-1992-ci illərdə bu respublikada mürəkkəb və çətin vəziyyət yaranmıĢdı, 

ərazilərinə Ermənistanın təcavüzü ilə yanaĢı, Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi sabitlik 

pozulmuĢdu, müxtəlif qanunsuz silahlı dəstələr yaradılmıĢ və ölkə daxilində hakimiyyət uğrunda 

mübarizəyə baĢlamıĢdı. Təbii ki, müxtəlif silahlı dəstələrin iĢtirakı ilə aparılan hakimiyyət 

mübarizəsi kimi hallar Azərbaycanın milli inkiĢafı və təhlükəsizliyinin təmin olunmasına da öz 

mənfi təsirini göstərirdi (8). 
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Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin nəzəri əsasları müstəqil dövlətimizin banisi 

Heydər Əliyevin 1993-2003-cü illərdəki ayrı-ayrı çıxıĢlarında öz əksini tapmıĢdır. Lakin bütövlükdə 

ölkənin Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının ərsəyə gəlməsi və təhlükəsizlik siyasətinin tam 

formalaĢdırılması üçün Azərbaycan hökumətinə xeyli vaxt lazım olmuĢdur. 2004-cü ildə 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ―Milli təhlükəsizlik haqqında‖ Qanun qəbul etmiĢdir. Bu 

Qanun özündə Ümummilli lider Heydər Əliyevin milli təhlükəsizlik təliminin əsas prinsiplərini, 

məqsəd və vəzifələrini əks etdirməklə yanaĢı, həm də ölkənin Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının 

yaradılmasını ĢərtləndirmiĢdir. Həmin il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Milli 

Təhlükəsizlik Konsepsiyasının hazırlanması üzrə iĢçi qrupu yaradılmıĢ, layihə üzərində iĢ baĢlanmıĢ, 

qısa müddətdə yekunlaĢdırılaraq ölkə Prezidentinin 2007-ci il 23 may tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 

olunmuĢ və fəaliyyət üçün əsas götürülmüĢdür. 

Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası ölkənin milli təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsində 

uzunmüddətli strateji vəzifə və prioritetləri özündə əks etdirən konseptual sənəd hesab olunur. 

Konsepsiyada Azərbaycanın gələcəkdə hərbi və sərhəd doktrinasının, xarici siyasət və təhlükəsizlik 

strategiyasının, iqtisadi, ekoloji, informasiya və digər həyati əhəmiyyət kəsb edən sahələrin 

təhlükəsizliyi siyasətinin formalaĢdırılmasının vahid prinsipləri müəyyən olunmuĢ, hər bir sahə üzrə 

ayrıca təhlükəsizlik konsepsiyasının hazırlanması tövsiyə edilmiĢdir. 

Milli təhlükəsizlik siyasəti təkcə ölkənin məxsusi maraqlarının təmin edilməsinə deyil, həm də 

yerləĢdiyi regionda və dünyada təhlükəsizlik mühitinin yaxĢılaĢmasına xidmət göstərməlidir. Bu 

anlamda Azərbaycanın təhlükəsizlik siyasətinin məqsəd və istiqamətləri sırasına sabit, ədalətli və 

demokratik dünya mühiti naminə beynəlxalq proseslərə müsbət təsir göstərmək, dövlətlər arasında 

bərabərhüquqlu, qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq münasibətlərinə töhfə vermək, milli mənafelərin təmin 

olunması məqsədilə dövlətlərlə və dövlətlərarası birliklərlə üst-üstə düĢən ortaq maraqlar tapmaq və 

bunun əsasında ikitərəfli, çoxtərəfli tərəfdaĢlıq münasibətləri formalaĢdırmaq kimi məsələlər də 

daxildir. 

Müasir beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı dinamik inkiĢaf edən, insan hüquq və azadlıqlarını 

qoruyan, sosial yönlü siyasət yürüdən, bazar iqtisadiyyatı və liberal biznes mühiti qaydalarına 

hörmətlə yanaĢan, sabit iqtisadi, siyasi, sosial, milli, dini və vətəndaĢ cəmiyyətinə malik olan, tam 

müstəqil xarici siyasət yürüdən demokratik bir dövlət kimi tanıtmaq yolu ilə onun vətəndaĢlarının və  

xaricdə yaĢayan azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə etmək və s. milli maraqları reallaĢdırmaq 

mümkündür. Deməli, ölkənin müsbət beynəlxalq imicinin formalaĢdırılması vəzifəsi də milli 

təhlükəsizlik və xarici siyasətin əsas məqsədlərindən hesab olunur. Təbii ki müasir dünyada baĢ 

verən fundamental və dinamik dəyiĢikliklər Azərbaycan Respublikasından və onun vətəndaĢlarının 

maraqlarından yan keçmir. Buna görə də Azərbaycanın milli təhlükəsizlik və xarici siyasəti həm də 

beynəlxalq aləmdə baĢ verən hadisələrin axarını, transmilli qloballaĢma prosesinin xüsusiyyətlərini 

nəzərə almalı və bu sahədə mövcud olan bütün vasitələrdən istifadə etməlidir. Məsələn, Azərbaycan 

hesab edir ki, XXI əsrdə beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsinin və münaqiĢələrin həllinin 

əlaqələndirmə mərkəzi BMT olmalıdır. Odur ki, ölkəmiz BMT-nin beynəlxalq aləmdə baĢ verən 

siyasi və iqtisadi dəyiĢikliklərə məqsədyönlü Ģəkildə uyğunlaĢdırılması məqsədi ilə, bu beynəlxalq 

təĢkilatda səmərəli islahatların aparılmasını daim dəstəkləməlidir (10). 

Azərbaycan Respublikası və BMT arasında əməkdaĢlıq Sovet Ġttifaqının dağılması və 

Azərbaycanın öz müstəqilliyini bərpa etməsindən dərhal sonra bərqərar olmuĢdur. Azərbaycan 

Respublikası 1992-ci ilin 2 mart tarixində BMT-nin üzvlüyünə qəbul edilmiĢ və 1992-ci il mayın 6-

da Azərbaycanın BMT nəzdində Daimi Nümayəndəliyi açılmıĢdır. BMT ilə əməkdaĢlığın birinci 

günündən baĢlayaraq, Azərbaycan BMT platformasından beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini 

Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsinə cəlb etməyə və BMT-nin potensial imkanlarından istifadə 

etməklə sülh saziĢinin əldə olunmasına çalıĢmıĢdır. Azərbaycan beynəlxalq sülhün və 
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təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və qorunmasında, davamlı inkiĢaf və demokratikləĢdirmə 

prosesində BMT-nin vacib rol oynadığını qəbul edir. Azərbaycan BMT-nin XXI əsrdə olacaq təhdid 

və problemlərə qarĢı mübarizə apara bilməsi üçün BMT çərçivəsində islahatların aparılması 

ideyasını dəstəkləyir   (1, səh.3). 

Hər bir ölkənin milli təhlükəsizlik siyasətinin effektivliyi və müvəffəqiyyəti ölkənin 

təhlükəsizlik mühitindən və beynəlxalq imicindən asılıdır. Dövlətin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, 

sərhədlərinin toxunulmazlığı, milli maraqlarının təminatı, davamlı inkiĢafı, vətəndaĢlarının sosial-

siyasi hüquqlarının və rifah halının təmin olunması və milli-mənəvi dəyərlərinin qorunmasına təsir 

edən əsas amillər məhz təhlükəsizlik mühiti və beynəlxalq imicdir. 

Azərbaycan müstəqil bir dövlət olaraq beynəlxalq hüququn subyekti kimi, müasir dünyanın bir 

hissəsidir; BMT, ATƏT, Avropa ġurası, ĠKT, MDB, GUAM, EKO, TDB və s. kimi böyük və kiçik 

beynəlxalq, regional təĢkilatların üzvüdür. Siyasi, sosial-mədəni baxımdan nüfuzlu beynəlxalq 

strukturlara hərtərəfli inteqrasiya xətti yürüdür, çoxsaylı beynəlxalq konvensiyalara qoĢulmuĢdur. 

Bütün bunlar həm onun təhlükəsizlik mühitinə, həm də beynəlxalq imicinin müəyyənləĢməsinə 

bilavasitə təsir göstərir (3, səh.876). 

Azərbaycan mühüm coğrafi və geosiyasi əhəmiyyəti olan bir regionda yerləĢir. Onun tutduğu 

geosiyasi, geoiqtisadi və geostrateji mövqe, yürütdüyü daxili və xarici siyasət dünyanın və regionun 

aparıcı dövlətlərinin maraqlarına toxunur və onların diqqətindən kənarda qalmır. Bu reallıq həm 

bölgənin, həm də ölkənin daxili təhlükəsizlik mühitinə birbaĢa təsir göstərir. ABġ və Qərbi 

Avropanın böyük ölkələri, regionun Rusiya, Çin, Türkiyə, Ġran kimi böyük dövlətləri və b. geosiyasi 

aktorlar Cənubi Qafqazda, Orta Asiya və bütövlükdə Avrasiyada öz maraqları çərçivəsində fəal 

geosiyasət reallaĢdırır ki, bu da Azərbaycanın həm regional, həm də beynəlxalq maraqlarından yan 

keçmir. 

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 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 
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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. 
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Təqdim olunan məqalədə “Kəşmir problemi”ndən bəhs olunur.Həmçinin məqalədə  Hindistan 

və Pakistan arasındakı konfliktin yaranma səbəbindən və adı çəkilən hər iki dövlət arasındakı siyasi 

proseslərdən bəhs edilir.Kəşmir probleminin tarixindən əlavə, burada digər aparıcı dövlətlərin 

mövqeyi və problemin həlli yolları qeyd edilmişdir. 
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ПРОБЛЕМА КАШМИРА 

В статье также упоминается «Кашмирская проблема». В статье также говорится о 

политических процессах между Индией и Пакистаном и двумя упомянутыми выше 

государствами. Помимо истории проблемы конфликта, здесь были упомянуты позиции 

других ведущих государств и пути решения проблемы. 
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KASHMĠR PROBLEM 

The article also mentions the "Kashmir problem." The article also speaks about the political 

processes between India and Pakistan and the two states mentioned above. In addition to the history 

of the problem of the conflict, the position of other leading states and ways to solve the problem 

have been mentioned here. 

Key words: foreign policy, political processes, India's position, Pakistan's position, problem, 

conflict, regional conflict. 

 

Muasir dövrdə dunyada həll edilməmiĢ bir çox munaqiĢələr mövcuddur.Bu munaqiĢələrdən biri 

də KəĢmir problemidir.Asiyanin əlveriĢli coğrafi mövqelərindən biri olan bu region özlüyündə bir 

sıra iri dövlətləri qarĢı-qarĢıya gətirir.Bununla əlaqədar olaraq bu regionda bir sıra problemlər ortaya 

çıxır.Ġlk olaraq bu problem 1947-ci ildə Hindistan və Pakistanin mustəqilliy qazanması ilə birlikdə 

ortaya çıxmıĢdır.II dunya muharibəsinin  baĢa çatması və dunyanın iki qutblu vəziyyət alması bu 

problemə təsirsiz ötuĢməmiĢdir.SSRĠ bu problemdə Hindistanı dəstəkləsədə, Pakistanı bu məsələdə 

ABġ tək qoymamıĢdır.1956-cı ildə Çin KəĢmirin ġərq hissəsini iĢğal edərək bu məsələyə daxil 

olmuĢdur.Çinin bu addımı Hindistanla arasında gərginlik yaratmıĢ və bu gərginlik Çinin birbaĢa 

olaraq Pakistanla müttəfiq olmasına gətirib çıxarmıĢdır.Çindən baĢqa bu problemdə Pakistanı 

dəstəkləyən digər dövlətlərdən biridə Turkiyə və Ġran idi.Bunun nəticəsi olaraqda Pakistana 5 

milyon dollar yardım göndərildi.Göründüyü kimi bu problemdə bir çox dövlətlərin maraqları 

var.Buna səbəb bu ərazinin qızıl,zumrud ehtiyyatlarına malik olması ilə yanaĢı,önəmli strateji 

mövqedə yerləĢməsidir.Bundan əlavə region öz təbii gözəlliyi,Ģəlalələri və munbit torpaqları ilə də 

ön plana çıxır. 
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Ġlk olaraq, məsələnin qəlizləĢməsi, həll edilməməsi və Hindistanın bu ərazini özünə 

birləĢdirməsinə yaxın olması 1947ci il oktyabrın 21-də pakistanlı bir qrup dəstənin  məsələni hərbi 

yolla həll etmək üçün bu əraziyə daxil olmalarına səbəb oldu.Oktyabrın 24 də bu ərazinin Pakistana 

birləĢdirildiyini elan etdilər. Bundan hiddətlənən Hindistanın cavabı gecikmədi və nəticə olaraq 

1947-1948-ci illərdə birinci Hindistan-Pakistan muharibəsi baĢladı.BMT muvəqqəti Nəzarət xəttinin 

yaranmasını təmin etdi.Daha sonra KəĢmir 3 hissəyə bölundu: Azad KəĢmir, Hindistanın və 

Pakistanın nəzarətinə daxil olan ərazilər. 

1965-ci ildə Hindistan və Pakistan arasında ikinci muharibə baĢladı.1965-ci il 23 sentyabrında 

SSRĠ və digər dövlətlərin vasitəçiliyi ilə bu silahlı toqquĢmaya son qoyuldu. 

Hindistan və Pakistan arasındakı üçüncü muharibə 1971-ci ildə baĢ verdi. Bu zaman Hindistanın 

―fəaliyyəti‖ ilə ġərqi Pakistan müstəqillik əldə etdi.Beləliklə Cənubi Asiyada yeni bir müstəqil 

dövlət yarandı(5.166-168).Pakistanın iki hissəyə ayrılması böhranlı vəziyyətin yaranmasına səbəb 

oldu.1977-ci ilin sonlarında ölkədə sünni-Ģiə qarĢıdurması kəskinləĢdi.Bu zaman ölkəyə Məhəmməd 

Ziya-ul-Xakimin rəhbərlik edirdi.Problemin həll edilməməsi ilə yanaĢı hər iki dövlət silahlanmaya 

və hərbi guclərinin artırılmasına daha çox səy göstərirdi.Bunun nəticəsində Hind okeanı zonasında 

iki nəhəng atom dövləti yarandi və onlar arasındakı konflikt özlüyündə həmin ərazinin təhlükəsizlik 

problemini də ortaya çıxardı. 

1990-cı ilin sonlarında iki dövlət bir-birinin ardınca nüvə silahını sınaqdan keçirməklə nüvə 

dövlətinə çevrildi. 

2001-ci il 11 sentyabr hadisələri Hindistan və Pakistanın münasibətlərinə və xarici siyasətlərinə 

təsirsiz ötüĢmədi.Həmçinin 2005-ci ildə Hindistan və ABġ arasındakı münasibətlər daha da 

yaxınlaĢdı və iki dövlət arasında ―nüvə müqaviləsi‖ bağlandı(6.93).Bununla bərabər Hindistanın 

inkiĢafına daha da çox diqqət yetirildi.Bunu həmçinin ―Soyuq müharibə‖dən sonra Hindistanın 

xarici siyasətindəki dəyiĢikliklərin göstəricisi kimi də qiymətləndirmək olar.Öz növbəsində , bu da, 

XXI əsrin ən əsas problemlərindən olan Asiyada sabitliyin təminatçısı ola bilər. 

Hindistan və Pakistan dövlətlərinin beynəlxalq əlaqələri dəyiĢən xətt üzrə inkiĢaf edir.Zaman-

zaman iki dövlət arasındakı münasibətlərdə yaxınlaĢma,istiləĢmə hiss olunsa da, mövcud problemin 

tam həllindən söz etmək hələ tezdir.Yarım əsrdən çox tarixə malik olan bu problemin həlli ilə 

əlaqədar bir sıra fikirləri qeyd etmək olar. 

ABġ-ın Cənubi Asiya üzrə müĢaviri Robin Linn Raffilinin ―ABġ KəĢmirə mübahisəli ərazi kimi 

baxır və KəĢmirin 1947-ci ildə Hindistana birləĢməsini tanımır‖-söyləməsi Hindistanda böyük əks-

sədaya səbəb olmuĢdur.(4.21) 

Hindistan cavab olaraq:‖Heç kimin KəĢmirin statusunu zərbə altında qoymağa ixtiyarı yoxdur‖- 

fikrini söyləmiĢdir.Sözsüz ki bu cavab ABġ-ı fikrindən döndərə bilməmiĢdir.ABġ-ın Cənubi Asiya 

üzrə dövlət katibi Con Mellot da yenidən ―KəĢmirə biz mübahisəli ərazi kimi baxırıq‖ deməsi ABġ-

ın bu problemdə Pakistandan yana olduğunu göstərir(4.21).Həmçinin Hindistan-Pakistan 

münasibətlərində üçüncü tərəfin-KəĢmir əhalisinin də bu məsələdə iĢtirakını qeyd etmək istəyir. 

Tərəflər arasında anlaĢmazlığın davam etməsi və ortaq məxrəcə gəlinməməsi bu problemin 

həllini ləngitən amillərdən biridir.Digər bir amil isə KəĢmir ərazisində baĢ verən terror aktlarıdır ki, 

bu terror aktları hələ də davam etməkdədir.Bu aktları törədənlərin Əfqanıstandan qaçmıĢ ―Taliban‖ 

hərəkatının və ―Əl-Qaidə‖təĢkilatının üzvləridir.Bu fakt KəĢmir problemini  daha da dərinləĢdirir və 

Hindistan və  Pakistan münasibətlərinə mənfi təsir göstərir.Göründüyü kimi həm terror aktları, 

həmdə iki dövlət arasındakı gərginliklər bu ərazidə böyük bir xaos yaradir ki, bu da mövcud 

problemin tez bir zamanda həll edilməsinin vacibliyini göstərir.Həm Pakistanın,həm də Hindistanın , 

konfliktdə olan hər iki dövlətin nüvə dövləti olması,ümumilikdə bütün region üçün böyük 

təhlükədir. 

Hindistan və Pakistan arasındakı son gərginlik 14 fevral 2019-cu ildə baĢ vermiĢdir.KəĢmir 
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bölgəsində Pulvameda polisin islamçı qruplaĢmasının hücumuna məruz qalması münaqiĢənin 

baĢlamasına səbəb oldu.Hücum nəticəsində Hindistan polisinin 45 əməkdaĢı həlak oldu.Ġndiyədək 

hind təhlükəsizlik qüvvələrinə qarĢı edilmiĢ ən qanlı hücum kimi Hindistan höküməti bu hadisəni 

qiymətləndirmiĢdir.Hindistan bu hadisədə Pakistanı ittiham etsədə,Pakistan baĢ vermiĢ hadisə ilə 

əlaqəsi olmadığını bildirmiĢdir. Daha sonra həm Ġslamabad, həm də Nyu-Dehlidəki səfirlər 

məsləhətləĢmək üçün qarĢılıqlı Ģəkildə geri çağrıldı.26 fevral 2019-cu ildə Hindistan Hərbi Hava 

Qüvvələri 12 ədəd ―Mirage 2000‖ çoxməqsədli qırıcı təyyarəsi mübahisəli KəĢmir bölgəsində 

Pakistanın nəzarəti altında olan ərazilərə 1000 kiloqrama qədər bomba atıldığını iddia edib. 

Hindistanın məlumatına görə, hücumun gediĢatında təxminən 350 döyüĢçü öldürülüb. Lakin 

Pakistanın yaydığı kadrlarda bombaların meĢədə boĢ əraziyə düĢdüyü və heç kimin zərər görmədiyi 

göstərilirdi. 27 fevral səhər saatlarında Hindistan HHQ-nin iki təyyarəsi Pakistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən KəĢmir rayonunda vurulub və nəticədə iki hindistanlı pilot Pakistanda həbs edilib. Həmin 

günü Pakistanın hava məkanı bütün təyyarələr üçün qapalı elan olunub. Aviazərbədən sonra 

Hindistan cavab zərbəsindən ehtiyat edərək Hava Hücumundan Müdafiə qüvvələrini Pakistanla 

sərhəd boyunca tam döyüĢ hazırlığına gətirdi. 27 fevralda bütün gün ərzində atıcı silahın və 

minaatanların tətbiqiylə Pakistan və Hindistan ordularının arasında nəzarət xətti boyunca atıĢmalar 

gedirdi. Pakistan rəsmi Ģəxsləri bildirdilər ki, ən azı dörd mülki sakin öldürülmüĢ və on biri 

yaralanmıĢdır. Hindistan isə 10 əsgərinin həlak olması barədə məlumat verir. 

KəĢmir problemi həll edilmədiyi təqdirdə bu kimi gərginliklər davam edəcəyi,hətta müharibənin 

olması belə qaçınılmazdır.Problemin həlli üçün isə tərəflərin müəyyən razılığa gəlməsi 

Ģərtdir.Hindistan tərəfi öz fikirlərində qətidir.Problemin yarandığı ilk vaxtdan ―KəĢmir Hindistanın 

ayrılmaz tərkib hissəsi‖ olduğunu dəfələrlə qeyd etmiĢdir.Birmənalı olaraq Hindistan bu problemdə 

heç bir güzəĢtə getməyi qəbul etmir.Həmçinin Hindistan Pakistanı KəĢmirdə baĢ verən terror 

aktlarına,terror qruplaĢmalarına dəstək verməkdə günahlandırır.Digər tərəfdən isə Pakistan bu 

ittihamları qəti olaraq qebul etmir və KəĢmiri həll olunmamıĢ problem kimi qəbul edir və tələb edir 

ki,KəĢmir xalqına öz müqəddaratını, hüquqlarını referendumla həll etməyə Ģərait yaradılsın.BMT 

Təhlükəsizlik ġurasının 21 aprel 1948-ci il və 5 yanvar 1949-cu il rezolyusiyalarına əsasən 

beynəlxalq aləmin nəzarətilə keçirilsin.(5.2) 

Bir çox siyasətçilər isə əsasəndə KəĢmirli siyasətçilər problemin həllindən danıĢarkən ərazinin 

Hindistana və ya Pakistana birləĢdirilməsi deyil, KəĢmir xalqının taleyinin əsas götürülməli 

olduğunu bildirirlər.Onlara öz müqəddəratlarını həll etməyə imkan yaradılmalıdır.Hindistan və 

Pakistan hər ikisi eyni zamanda kəĢmirlilərin maraqlarını nəzərə alsınlar və ona hörmətlə 

yanaĢsınlar. 

Çin bu problemdə müəyyən qədər rol oynayır.Onun əsas məqsədi bu münaqiĢədə Pakistana silah 

yardımı etməklə Hindistanın Cənubi Asiyadakı hökmranlığını və anbisiyasını məhdudlaĢdırmağa və 

bununla da onu Cənubi Asiyadan təcrid etməyə çalıĢır.Həmçinin Çin ġərqdə özünü ABġ-ın 

qarĢısına qoymaq istəmir,lakin Pakistanın Hindistanla müharibə etdiyi təqdirdə geri çəkilmək fikri 

də yox idi.Buna görə də KəĢmir uğrunda mübarizənin üçüncü tərəfinə çevrilir. 

KəĢmir probleminin həlli üçün ilk olaraq gərginlik azaldılmalıdır.Hindistan Pakistanı terrora 

dəstək verməkdə günahlandırsa da,bununla bağlı BMT Təhlükəsizlik ġurasına müraciət edə 

bilər.Pakistanın terror mövzusunda əməkdaĢlığa hazır olduğunu ifadə etməsi müsbət addım hesab 

olunur.Pakistan problemin həllini referandum keçirməkdə görsədə,Hindistan referandum 

keçirilməsinin əleyhinədir.Buna səbəb KəĢmirdə yaĢayan əhalinin 70%-nin müsəlman 

olmasıdır.BaĢqa bir alternativ yol isə KəĢmirin müstəqil bir dövlət olaraq mövcudluğunu davam 

etdirməsidir.Lakin elə görünür ki, iki ölkə də bu həll yolunu qəbul etmək istəmir. 

KəĢmir məsələsi ərazi problemi kimi göstərilir.Amma əslində problemin əsasında müsəlman 

fenomeni durur.Hindistan hakimiyyətinin əraziyə təzyiqləri nəticəsində müsəlmanlara əziyyətlər 
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verilmiĢdir.Hind rəhbərliyinin təzyiqlərinin daha da artırıldığı 90-cı illər də isə minlərlə müsəlman 

səbəbsiz yerə həbs edilmiĢ,iĢgəncələr verilərək öldürülmüĢdür.Bundan baĢqa,evlər dağıdılmıĢ Ġslami 

təhsil verən məktəblər,qəzetlər bağlanmıĢdır.Bu hadisələr nəticəsində minlərlə insan həyatını 

itirmiĢ,böyük məbləğdə maddi ziyan dəymiĢdir.Ümumilikdə bu zamana qədər KəĢmirdə 80 min 

müsəlmanın Ģəhid edildiyi, minlərlə insanın Hindistan həbsxanalarında zülm gördüyü və 10 minlərlə 

nəfərin itkin düĢdüyü məlumdur.KəĢmir xalqına edilən edilən zülmün,həbslərin iĢgəncələrin,iqtisadi 

embarqoların əsas səbəbi isə KəĢmir xalqının müsəlman olmasıdır.Müxtəlif zorakılıqkar ediərək 

müsəlmanların birlik olmasına və güclənməsinə maneə olmağa çalıĢırlar. 

Son olaraq isə dünyada baĢ verən proseslərə nəzər salsaq görərik ki,bəzi bölgələrdə münaqiĢələr 

baĢ verir,bəzi bölgələrdə isə sakitlik hökm sürür.MünaqiĢə baĢ verən bölgələrə nəzər 

salsaq,münaqiĢə bölgələrinin müsəlman ölkələrinin xəritəsi ilə üst-üstə düĢdüyünü görərik.Əksər 

münaqiĢəli ərazilərin bir tərəfi mütləq müsəlmandır.Qarabağ,KəĢmir,Ġraq,Əfqanıstan,Fələstin kimi 

misallar bizə proseslərin təsadüf olmamasından xəbər verir. Yeganə münaqiĢə olmayan müsəlman 

ərazi kimi Ərəbistan və ətraf ölkələrini göstərmək olar.Bu da onların mövqeysizliklərindən xəbər 

verir.Üstəlik bəzən mövqe göstərməməklə yanaĢı düĢmənlərin xeyrinə də addımlar atırlar. 

Nəticə olaraq onu qeyd etmək olar ki, mövcud gediĢat KəĢmir probleminin uzun müddət 

problem olaraq qalacağını göstərir.Tərəflərin uzlaĢmağa çalıĢmaması, tərəflərin bir-birinə qarĢı 

güzəĢtə getməməsi problemin həll edilməməsinə və problem olaraq qalmasına səbəb olur. 
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MÜASĠR DÖVRDƏ QAFQAZDA TƏHLÜKƏSĠZLĠK  

MƏSƏLƏLƏRĠ VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ  

BU PROSESDƏ OYNADIĞI ROLUN SĠYASĠ TƏHLĠLĠ 

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, M.Z.Həsənovun “Müasir dövrdə Qafqazda təhlükəsizlik 

məsələləri və Azərbaycan Respublikasıının bu prosesdə oynadığı rolun siyasi təhlili” məqaləsində 

Qafqaz  regionu ərazisində  müasir mərhələdə baş vermiş  siyasi proseslər tarixi ardıcıllıqla 

əsaslandırılmış, bu ərazidə qabaqcıl dövlətlərin geosiyasi maraqları təhlil olunmuş, regiondaxili 

münaqişə vəziyyətini yaratmış olan səbəblər və münaqişə vəziyyətinin davam etdirilməsində maraqlı 

olan tərəflər göstərilmiş, Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyinin təmin edilməsində region dövlətlərinin, 

xüsusən də Azərbaycan Respublikasının həyata keçirdiyi siyasi fəaliyyət tədqiq edilmişdi. 

Açar sözlər: Qafqaz subregionunda təhlükəsizlik məsələləri; Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi; 

Ermənistan -Azərbaycan münaqişəsi və ATƏT; Qafqazda İran, Türkiyə və Rusiyanın geosiyasi 

maraqları. 
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА КАВКАЗЕ  

В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД И ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЛИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ 

В статье Гасанова М.З.  “Вопросы безопасности на Кавказе в современный период и по-

литический анализ роли Азербайджанской Республики в этом процессе” отражены полити-

ческие процессы, происходившие в современном этапе на территории Кавказского региона, 

проанализированы геополитические интересы передовых государств, указаны причины, воз-

никновения конфликтных ситуации в внутри региона, и стороны, заинтересованные в про-

должении конфликта, проанализированы геополитические интересы государств-участников 

в обеспечении безопасности Южного Кавказа, в частности, исследуется политическая дея-

тельность Азербайджанской Республики в данной проблематике. 

Ключевые слова: Вопросы безопасности на Кавказском субрегионе; российско-

грузинский конфликт; армяно-азербайджанский конфликт и ОБСЕ; геополитические инте-

ресы Ирана, Турции и России на Кавказе. 
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SECURITY ISSUES IN THE CAUCASUS IN THE MODERN  

PERIOD AND POLITICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF THE REPUBLIC  

OF AZERBAIJAN IN THIS PROCESS 

The article " Security issues in the Caucasus in the modern period and the political analysis of 

the role of the Republic of Azerbaijan in this process” reflects the political processes that took place 

in the present stage in the Caucasus region, analyzes the geopolitical interests of the advanced 

States, identifies the causes of the conflict situation in the region, and the parties interested in the 

continuation of the conflict, analyzes the geopolitical interests of the participating States in ensuring 

the security of the South Caucasus, in particular, examines the political activities of the Republic of 
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Azerbaijan in this issue. 

Keywords: security issues in the Caucasus subregion; Russia-Georgia conflict; Armenia-

Azerbaijan conflict and OSCE; geopolitical interests of Iran, Turkey and Russia in the Caucasus. 

 

Qafqaz Avrasiyanın və bütövlükdə qlobal dünyanın mühüm geosiyasi, geoiqtisadi və geostrateji 

əhəmiyyət kəsb edən bir bölgəsində yerləĢir. Bu gün Qafqaz müxtəlif hərbi, siyasi və təhlükəsizlik 

maraqlarını və güc mərkəzlərini özünə cəlb edən strateji məkana çevrilib. Qafqazın təhlükəsizlik 

məsələlərinə müxtəlif yanaĢmalar, qlobal, regional və milli maraqlar, onlar arasındakı üst-üstə düĢən 

və kəsiĢən məqamlar geniĢ müzakirə olunan mövzulardandır. Qafqaz subregionunda təhlükəsizlik 

mühitinin təĢkil olunmasını müxtəlif məzmunlu və istiqamətli faktorlar müəyyənləĢdirir. 

SSRĠ dağıldıqdan sonra Rusiya tərəfindən keçmiĢ imperiya iddiaları nəticəsində bu ərazidə 

yenidən milli münasibətlər kəskinləĢmiĢ və bu son nəticədə silahlı münaqiĢələrə çevrilmiĢdir. 

Çoxetnoslu tərkibi ilə seçilən Qafqaz regionu Rusiyanın eksperimentlərinin qurbanına çevrilmiĢ, 

istər ġimali, istərsə də Cənubi Qafqaza postsovet dövründə bir neçə münaqiĢə miras qalmıĢdır. Qanlı 

münaqiĢələrin yaranması və etnik problemlərin davamlı Ģəkildə qızıĢdırılması bəzi qüvvələrin 

məsuliyyətsiz hərəkətləri ilə birlikdə regionu yeni çətinliklərə və mübahisələrə məruz qoymuĢdu. 

Region dövlətləri arasında səngiməyən gərginlik digər amillərlə yanaĢı, iqtisadi inkiĢaf fəaliyyətinə 

mənfi təsir göstərərək regionda müsbət əlaqələrin yaranmasının qarĢısını alırdı. 

Çeçenistanda mövcud olan uzunmüddətli münaqiĢə digər ġimali Qafqaz ölkələrində terrorizm 

və ekstremizmin yayılmasına təsir göstərmiĢ, bu da öz növbəsində Rusiyanın yeni müstəqillik 

qazanmıĢ Cənubi Qafqaz dövlətləri və müəyyən mənada qeyri-region dövlətləri, eləcə də beynəlxalq 

təĢkilatlarla münasibətlərinə təsirsiz ötüĢməmiĢdir. Burada irəli gedərək onu da əlavə etmək yerinə 

düĢər ki, ümumiyyətlə, Rusiyanın imperialist və Ģovinist iddiaları sonrakı mərhələlərdə də davam 

etmiĢ, Krımın ilxaqı, Ukrayna ərazilərinin bir hissəsinin dolayı yolla (separatizmi dəstəkləməklə) 

iĢğalı ilə nəticələnmiĢdir. Bu isə, öz növbəsində Rusiyaya qarĢı məlum kəskin sanksiyaların həyata 

keçirilməsinə, onun siyasi imicinə çox böyük zərbənin vurulmasına gətirib çıxarmıĢdı və bu proses 

hələ də davam edir.  Çeçenistanda ikinci əməliyyat zamanı seperatçıların məğlubiyyətindən sonra 

terrorizm və ekstremizm faktoru əsasən göndəmdən çıxarıldı. Lakin mütəmadi olaraq ĠnquĢetiya, 

Dağıstan və digər ġimali Qafqaz respublikalarında radikal və terrorçu silahlı qruplaĢmaların 

fəaliyyəti göstərir ki, bu, Qafqaz subregionunun təhlükəsizliyi baxımından aktual problemdir. Bütün 

bunlar Azərbaycan və Gürcüstan ərazisində mövcud olan həll olunmamıĢ münaqiĢələr və seperatçı 

qüvvələrə diqqəti cəlb edir. Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dağlıq Qarabağ münaqiĢələri Azərbaycan, 

Gürcüstanın təhlükəsizlik siyasətinə, onların Rusiya, baĢqa qonĢu dövlətlər və qeyri-region 

dövlətlərilə münasibətlərinə təsir edir. 

Qafqaz öz coğrafi vəziyyətinə görə əzəldən önəmli geopolitik məkan hesab olunur. Məhz ona 

görə də,  Sovet Ġttifaqının süqutundan sonra onun əhəmiyyəti daha da artmıĢdır. Regionun hazırda 

çox mühüm vəziyyəti, onun strateji önəmi və çəkisi bir sıra amillərdən asılıdır: 

1. Strateji ehtiyatlar - Xəzər hövzəsinin zəngin neft və qaz sərvətləri bir çoxlarını cəlb edir, 

Qafqaz isə bu ehtiyatların enerjiyə ehtiyacı olan (xüsusilə Avropada yerləĢən) bazarlara çatdırılması 

üçün ən qənaətbəxĢ və etibarlı dəhlizdir; 

2. Regional qeyri-sabitlik - regionda silahlı münaqiĢələr və qeyri-sabitlik amillərinin hələ də 

qalması, son nəticədə onun yenidən  geniĢlənməsi ehtimalını artırır; 

3. MütəĢəkkil cinayətkarlıq - geniĢ yayılmıĢ yoxsulluq və ilkin dövrlərdə müstəqil 

respublikaların institusional zəifliyi regionun müxtəlif cinayətkar ticarət fəaliyyətləri üçün tranzit 

dəhlizinə çevrilməsinə təkan vermiĢdir. 

Sadalanan amillər Qafqaz regionunu böyük dövlətlər, xüsusən Rusiya və ABġ arasında rəqiblik 

zonasına döndərmiĢdir. Bu dövlətlərin hər biri öz regional siyasətini yürüdür, onların maraqları 
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fərqli, hətta bir-birinə ziddir. Bu cür rəqiblik geosiyasi liderliyi əldə etmək məqsədilə Rusiyanın 

cənub cinahı boyunca yerləĢən ―böhran qövsü‖ndə aparılan ―yeni böyük oyun‖ kimi göstərilir. 

Soyuq müharibə baĢa çatdıqdan sonra Qafqazda təhlükəsizliyə təsir göstərən amillər 

aĢağıdakılardır: 

1. Beynəlxalq konsepsiyaların və diskursların əhəmiyyətli Ģəkildə dəyiĢməsi, xüsusilə Qərbdə 

təhlükəsizlik və təhdid anlamlarının yenidən təyin edilməsi; 

2. Rusiyada hələ də davam edən daxili siyasi və iqtisadi yetiĢmə prosesi, onun ölkənin 

beynəlxalq statusuna və dünyadakı, xüsusilə Qafqazdakı xarici siyasətinə təsiri; 

3. Qərb dövlətlərinin region ölkələrində, xüsusilə də Azərbaycanda və Gürcüstanda daxili siyasi 

hadisələrə təsir etmək üçün müdaxilələri; 

4. Qafqaz daxilində və ümumiyyətlə, dünya iqtisadiyyatı üçün enerji ehtiyatlarının artan 

əhəmiyyəti. 

Qafqaz ölkələrinin daxili inkiĢafı və xarici münasibətləri region ölkələri arasında güc tarazlığını 

dəyiĢə bilər. Bunu Azərbaycan Respublikası, baĢda hörmətli prezidentimiz, Ġlham Əliyevin çox 

uğurlu Ģəkildə həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasət bariz Ģəkildə göstərmiĢdir. Bu baxımdan, 

Qafqazdakı güc tarazlığında baĢ verən  dəyiĢikliklər ilk növbədə, regionun qonĢularına, yəni Rusiya, 

Ġran və Türkiyəyə, sonra isə digər ölkələrin siyasətinə də təsir göstərir. Qafqazda hazırkı vəziyyəti  

nisbətən sabit olsa da, böyük dövlətlərin iddiaları nəticəsində istənilən məqamda kəskin dəyiĢikliyə 

məruz qala bilər, xüsusən də, ABġ-Ġran dövlətləri arasındakı məlum ziddiyyətlər, Qarabağ 

probleminin həllinin hələ də uzanması və s. Bu isə, regionun gələcəkdə qarĢılaĢacağı yeni 

münaqiĢələrdən və təhdidlərdən xəbər verir. Bu cür təhdidlərin əsas mənbələrini etnik münaqiĢələr, 

qeyri-sabitlik, ifrat millətçilik, separatçı meyillər və qeyri-bərabərlik təĢkil edir. 

Qafqazda təhlükəsizlik məsələlərinə müxtəlif yanaĢmalar mövcuddur: 

a) Strateji yanaĢma. Bu yanaĢmaya əsasən regionun təhlükəsizlik vəziyyətini müəyyən edən 

baĢlıca amil böyük dövlətlərin siyasətidir, çünki bu yanaĢmada məhz həmin dövlətlərin siyasətinin 

təhlili vurğulanır. Sovet Ġttifaqının süqutundan sonra regionda hərbi imkanlar, siyasi təsir və enerji 

daĢınması yollarına nəzarət uğrunda Rusiya və ABġ arasındakı rəqabət regional siyasi tənliyin 

mühüm hissəsidir. Dağlıq Qarabağ ətrafındakı danıĢıqlarda hərəkətsizlik, Çeçenistanda və 

Gürcüstanda separatçı fəaliyyətlərin davamı, Azərbaycanda və Gürcüstanda qoĢunların 

yerləĢdirilməsinə dair aĢkarcasına ifadə olunan ziddiyyətli fikirlər kimi problemlərin bütün regionda 

davam etməsinə də adı çəkilən rəqabət nöqteyi-nəzərindən baxmaq olar. 

b) Etnik-siyasi yanaĢma. Bu yanaĢmada Qafqazda təhlükəsizlik məsələləri əsas etibarilə 

regionda baĢ verən etnik münaqiĢələr zəminində təhlil edilir. Sözü gedən təhlilə əsasən ixtilaf və 

mübahisə tarixinə malik olan bu regionda 50-dən çox etnik qrupun olması (bu, qismən sovet 

dövründə yürüdülən etnik siyasətin nəticəsidir) Qafqazda təhlükəsizlik vəziyyətini xeyli 

mürəkkəbləĢdirir. Bu baxımdan regiondakı təhlükələr kənar mənbələrdən deyil, daha çox daxili 

köklərdən qaynaqlanır və nəticə etibarilə, regionda təhlükəsizliyin inkiĢafı mədəni, siyasi və sosial 

islahatların icrası vasitəsilə regionun daxilində təhlükələr barədə ortaq baxıĢların yayılmasından 

asılıdır. 

Etnik münaqiĢələr yeni müstəqil olmuĢ Cənubi Qafqaz dövlətlərini uğurlu sülh, əmin-amanlıq 

və iqtisadi inkiĢaf siyasətini aparmaq imkanından məhrum etdi. Bunun müqabilində həmin dövlətlər 

hərbi büdcələrinin maliyyələĢdirilməsinə, qaçqın və məcburi köçkünlərə külli miqdarda xərclər 

çəkməyə məcbur oldular. Bundan baĢqa, davam edən etnik münaqiĢələrin regiondakı qonĢu 

dövlətlərə yayılması təhlükəsi də mövcuddur. 

Milli hökumətlər və ya müəyyən iddialı siyasi cərəyanlar tərəfindən etnik problemlərdən bir alət 

kimi istifadə, xarici dövlətlərin etnik ixtilaflardan və mübahisələrdən öz maraqları naminə 

yararlanması və regionda münaqiĢə həlli mədəniyyətinin çatıĢmazlığı Qafqazda təhlükəsizlik 
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məsələlərinin həll edilməsini əngəlləyən amillərdir. Çeçenistan, Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və 

Cənubi Osetiya kimi ciddi regional böhranların həll olunmamıĢ qalması onu göstərir ki, vəziyyətdə 

müsbətə doğru əhəmiyyətli dəyiĢiklik rəqib etnik qrupların ümumi mədəni, siyasi və sosial 

anlaĢmaya nail olmasından asılıdır, bu isə ləng və vaxt aparan bir prosesdir. 

c) Ġqtisadi yanaĢma. Təhlükəsizlik məsələsi bəzi tədqiqatçılar tərəfindən iqtisadi amillərə 

nəzərən də təhlil edilir. Qafqazdakı təhlükəsizlik vəziyyətinə iqtisadi yanaĢmanın tətbiq edilməsi 

neft və enerji məsələləri ətrafında dövr edir, çünki bunlar təhlükəsizliyə təsir edən vacib amillərdir. 

Regionda təhlükəsizliyin yaradılmasında enerjinin roluna gəldikdə isə belə bir fikir irəli sürmək olar 

ki, neft ehtiyatlarının istismarı təhlükəsizliyi zəruriləĢdirir. BaĢqa sözlə desək, regionda təhlükəsizlik 

nə qədər çoxdursa, investisiyaların qoyuluĢu imkanları da bir o qədər əlveriĢlidir. Regiondakı neft 

ehtiyatlarının istismarı nəticəsində xarici dövlətlər arasında rəqabət yüksəlir. Ġqtisadi yanaĢmaya 

əsasən gəlirlərin daha da bərabər bölüĢdürülməsi və toplanmıĢ gəlirlərin regionun iqtisadi, sosial 

inkiĢafı üçün istifadə edilməsi regionda təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə imkan yaradır. 

Regionun geostrateji əhəmiyyəti artır. Belə ki, AĠ və ABġ Rusiya ərazisindən yan keçməklə 

Xəzər dənizindən Avropa və dünya bazarlarına neft daĢınmasını təmin edən cənub marĢrutunu 

nəzarətdə saxlayır. Rusiyanın Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə əlaqədar siyasəti ümumi xarakter 

daĢımır, dövlətlərin Rusiyaya olan mövqelərindən asılı olaraq dəyiĢir. 

Regionun nüfuzunun artması Gürcüstanı daha çox təmin edir. Bu, 2003-cü ildə baĢ vermiĢ 

―Qızılgül inqilabı‖ndan sonra hakimiyyətə gəlmiĢ rəhbərliyin siyasəti ilə izah olunur. Yeni rəhbərlik 

MDB ölkələri və Rusiya ilə əməkdaĢlıqdan AĠ, NATO və ABġ-la, eləcə də 2004-cü ildə baĢ vermiĢ 

―Narıncı inqilab‖dan sonra Ukrayna ilə əməkdaĢlığa keçməklə yanaĢı, rus qoĢunlarının ölkə 

ərazisini tərk etməsi tələblərini artıraraq Cənubi Osetiya və Abxaziyanın öz müqəddəratını həll 

etməsi məsələsinə qarĢı təzyiqləri artırmıĢdır. 

1999-cu ildə ATƏT-in Ġstanbul sammitində Rusiya və Gürcüstan arasında 2001-ci ilin 

ortalarınadək Rusiya hərbi bazalarının  Vaziani və Qudautada fəaliyyətinin dayandırılması barədə 

razılıq əldə edildi. 2000-ci ildə digər iki hərbi bazanın fəaliyyəti barədə danıĢıqlar baĢlandı. Vaziani 

və Qudautada hərbi bazaların fəaliyyəti dayandırıldı. Qalan iki hərbi baza isə Axalkalaki və 

Batumidə yerləĢirdi. Rusiya on bir il müddət istədi. 2005-ci ildə razılıq əldə olundu. Bu razılıq 2008-

ci ilədək bazaların fəaliyyətinin dayandırılmasını və həmin vaxta qədər onların fəaliyyət 

istiqamətlərini nəzərdə tuturdu. Rusiya qoĢunlarının çıxarılması prosesi Rusiya-Gürcüstan 

münasibətlərinin kəskinləĢməsi ilə müĢayiət olunurdu. Rusiya öz qoĢunlarının çıxarılması prosesini 

vaxtından əvvəl- 2007-ci il noyabrın 15-dək baĢa çatdırdı. Bundan sonra Gürcüstan ərazisində yalnız 

Cənubi Osetiya və Abxaziyada sülhməramlı qüvvələrin tərkibində rus hərbi hissələri qaldı. 

Həmin dövrdə Gürcüstanın qərbpərəst siyasətinin qarĢısını almaq üçün Rusiya hər vasitəyə əl 

atırdı. Bu vasitələrdən biri olaraq, 1999-cu ilin qıĢında Rusiya heç bir səbəb göstərmədən 

Gürcüstana verilən qazı kəsmiĢ, 2001-ci ildə Gürcüstana qarĢı birtərəfli viza rejimi tətbiq etməyə 

baĢlamıĢdır. 2002-2003-cü illərdə Gürcüstana nəql edilən qaz kəmərində baĢ verən partlayıĢ 

Gürcüstan tərəfindən sabotaj kimi dəyərləndirilmiĢ və Rusiyanın maraqlarına xidmət edildiyi 

vurğulanmıĢdır. 2005-ci ildə Rusiyanın Gazprom Ģirkəti Gürcüstana satdığı qazın qiymətini 63 

dollardan 110 dollara qaldırmıĢ və ölkəni maliyyə cəhətdən çətin vəziyyətə salmıĢdır. 

Cənubi Osetiya və Abxaziya məsələləri Gürcüstanın milli təhlükəsizliyinin əsas problemi olaraq 

qalmaqdadır. Gürcüstandan ayrılmaq üçün mübarizə aparan Cənubi Osetiya və Abxaziya üsyançı 

qüvvələri ilə Tbilisi hərbi qüvvələri arasındakı geniĢmiqyaslı hərbi münaqiĢə 1990-cı illərdə 

sülhməramlı strukturların yaradılması və atəĢkəs haqqında saziĢlə baĢa çatdı. Bu məsələdə rusiyalı 

diplomat və hərbçilər fəal iĢtirak etmiĢdilər. 1992-ci ilin yayında Rusiya ilə Gürcüstan arasında 

Cənubi Osetiya münaqiĢəsinin nizamlanmasına dair Daqomys saziĢi imzalandı. Bu saziĢ Gürcüstan, 

Cənubi Osetiya, Rusiya və ġimali Osetiyanın iĢtirakı ilə xüsusi orqanın- Birgə Nəzarət 
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Komissiyasının yaradılmasını nəzərdə tuturdu. Öz müstəqilliyini bəyan edən əks qüvvələrin məhv 

edilməsi üçün QarĢılıqlı Sülhməramlı Qüvvələrin yaradılması haqqında təklif irəli sürüldü. Bu 

qüvvələrin tərkibinə hər biri 50 nəfərdən ibarət olmaqla rus, gürcü və osetin hərbi hissələri daxil 

edildi. Tərəflər arasındakı razılığa əsasən Rusiya silahlı qüvvələrinin nümayəndəsi sülhməramlı 

qüvvələrə rəhbərlik etməyə baĢladı. Sxinvaliyə isə ATƏT-in müĢahidə missiyası göndərildi. 1993-cü 

ildə Abxaziyada atəĢkəs əldə ediləndən sonra MDB Tbilisinin razılığı ilə bu qondarma qurumun 

Kollektiv Sülhməramlı Qüvvələrin təhlükəsizlik zonasına daxil edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. 

Reallıqda isə burada yalnız Rusiya hərbi qüvvələri iĢtirak edirdi. Abxaziyada həmçinin BMT 

müĢahidəçi missiyası da yerləĢdirildi. Qeyd edilməlidir ki, beynəlxalq təĢkilatlar, o cümlədən BMT 

münaqiĢələrin həllinin və Rusiya sülhməramlılarının statusunun bu qaydada müəyyənləĢdirilməsinin 

hüquqiliyini qəbul etmiĢdir. 

2008-ci ilin yayında Gürcüstan ilə Cənubi Osetiya arasındakı münasibətlərin yenidən 

gərginləĢməsi nəticəsində Sxinvali ətrafında Gürcüstan və Cənubi Osetiya qüvvələri qarĢılıqlı olaraq 

bir-birinə atəĢ açmağa baĢladılar. Cənubi Osetiya hakimiyyət dairələri tərəfindən ġimali Osetiyada 

əhalinin çox hissəsinin evakuasiyası həyata keçirildi. Silahlı qüvvələrə yüksək hazırlıq vəziyyətində 

olmaq tapĢırıldı. Eyni zamanda Tbilisi ölkənin mərkəzi rayonlarından qoĢunları çıxarmağa baĢladı. 

2008-ci il avqustun 7-də sabiq Gürcüstan Prezidenti M.ġaakaĢvili Sxinvali yaxınlığında 

birtərəfli atəĢkəs haqqında ictimaiyyətə məlumat verdi. Avqustun 8-i gecə yarısı saat 00:15-də gürcü 

hərbi qüvvələri Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün Ģəhəri ―Qrad‖ raketlərindən 

bombardman etməyə baĢladı və təxminən üç saat sonra tanklarla Ģəhər üzərinə hücum edildi. 

Avqustun 8-i saat 00:30-da regiondakı gürcü hərbi qüvvələrinin əməliyyat komandiri M.KuraĢvili 

―Rustavi-2‖ televiziya kanalı vasitəsilə elan etdi ki, Osetiya tərəfinin regionda vəziyyətin 

stabilləĢdirilməsi üçün dialoqdan imtina etməsilə əlaqədar olaraq Gürcüstan tərəfi münaqiĢə 

zonasında Konstitusiya quruluĢunun bərqərar olunması haqqında qərar qəbul etmiĢdir. O, həmçinin 

bölgədə yerləĢmiĢ sülhməramlıları vəziyyətə müdaxilə etməməyə çağırdı. Lakin hücum zamanı 

Ģəhərin Rusiya sülhməramlıları yerləĢən hissəsinə də hücum edildi. Nəticədə münaqiĢənin ilk 

saatlarında yüzlərlə dinc sakin və milis, eləcə də onlarla Rusiya sülhməramlıları yaralandı və 

öldürüldü. Yalnız bundan sonra Rusiya Federasiyasının sabiq prezidenti D.Medvedyev Rusiya 

sülməramlılarının Gürcüstanı sülhə məcbur etməsi haqqında əmr verdi. Avqustun 8-i saat 07:00 

radələrində Gürcüstan hərbi qüvvələrinin Rusiyada istehsal olunmuĢ infrastrukturuna ilk atəĢ açıldı 

və bombalandı, həmin gün saat 11:00 radələrində Rusiya hərbi qüvvələri Roki tunelindən keçərək 

Cənubi Osetiya ərazisinə daxil oldular. Roki tunelindən irəliləyən Rusiya hərbi birləĢmələri 

tərəfindən Gürcüstan hərbi qüvvələrinə artilleriya atəĢi açıldı. 

Əməliyyat zamanı Rusiya hərbi hava qüvvələri Qoridəki hərbi bazaya, Vaziani və Marneulidəki 

hava limanlarına, eləcə də Tbilisidən 40 km. kənarda yerləĢən RLS-ə havadan zərbələr endirdilər. 

ToqquĢmalardan sonra gürcü hərbi qüvvələri Sxinvali yaxınlığında Tbilisi istiqamətində geri 

çəkilməyə baĢladılar. Nəticədə Rusiya əks-hücum qüvvələri Gürcüstanın içərisinə doğru irəliləyərək 

ölkənin Ģərq və qərb hissələrini birləĢdirən əsas yolu kəsdi, Poti limanına çatdı və Tbilisi 

yaxınlığında dayandı. Digər bir müharibə vəziyyəti qərbdə yarandı. Abxaziya hərbi qüvvələri gürcü 

qoĢunlarının güclü müqavimətinə rast gəlmədən Kodori dərəsinin yuxarı hissəsini tutdular. 

BeĢ günlük müharibədən sonra avqustun 12-də Rusiya Federasiyasının o zamankı prezidenti 

D.Medvedyev əməliyyatların dayandırılması və sülhün təmin edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. 

Həmin gün D.Medvedyev ilə AĠ-nin o vaxtkı sədri olan və münaqiĢənin həll edilməsində vasitəçi 

qismində çıxıĢ edən Fransanın Prezidenti Nikola Sarkozi görüĢ zamanı münaqiĢənin sülh yolu ilə 

həll edilməsinin altı prinsipi haqqında razılığa gəldilər: 

1. Güc tətbiq etməmək; 2.Bütün hərbi əməliyyatların dayandırılması; 3.Pulsuz humanitar yardım 

verilməsinin təmin olunması; 4.Gürcüstan silahlı qüvvələrinin öz daimi yerlərinə qaytarılması; 
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5.Rusiya silahlı qüvvələrinin hərbi əməliyyatlar baĢlamazdan öncəki yerlərinə qaytarılması; 

6.Cənubi Osetiya və Abxaziyanın gələcək statusu və onların uzunmüddətli təhlükəsizliyinin təmin  

olunması yolları barədə beynəlxalq müzakirələrin baĢladılması (10,s.45). 

Gürcüstan tərəfinin təkidi və Rusiya tərəfinin razılığı ilə altıncı bənd yenidən iĢlənilərək bu 

Ģəkildə dəyiĢdirildi: ―Cənubi Osetiya və Abxaziyanın təhlükəsizliyinə beynəlxalq zəmanət 

verilməsi‖. 16 avqustda Medvedyev-Sarkozi planının yeni redaksiyası Gürcüstan tərəfi, eləcə də 

Cənubi Osetiya və Abxaziya liderləri tərəfindən imzalandıqdan sonra Rusiya Federasiyasının 

Prezidenti D.Medvedyev də onu imzaladı. AtəĢkəs saziĢinin həyata keçirilməsi tədbirləri haqqında 

əlavə müqavilə 2008-ci il sentyabrın 8-də imzalandı. 

2009-cu il aprelin 30-da Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə imzaladığı saziĢə əsasən həmin 

dövlətlər öz sərhəd qoĢunlarını yaradana qədər onların sərhədlərini qorumaq vəzifəsini öz üzərinə 

götürdü. SaziĢ beĢ il müddətinə imzalanmıĢdı, lakin daha beĢ il uzadılmaq imkanı var idi. Tərəflər 

mandatların uzadılması barədə razılığa gələ bilmədikləri üçün 1993-cü ildən Abxaziya ərazisində 

yerləĢdirilmiĢ BMT-nin müĢahidəçilər missiyası və 1992-ci ildən Cənubi Osetiyada fəliyyət 

göstərən ATƏT-in müĢahidəçilər missiyası 2009-cu il iyunun 30-da fəaliyyətlərini dayandırdılar. 

Müharibə iki dövlət arasında olsa da, onun təsirləri digər qonĢu dövlətlər olan Azərbaycan və 

Ermənistanda da özünü büruzə vermiĢdir. Cənubi Qafqaz siyasi, iqtisadi və mədəni baxımdan 

bütövləĢmiĢ region olmadığı üçün müharibənin təsiri ümumi olaraq regiona deyil, bu coğrafi 

bölgədə yerləĢən dövlətlərə ayrı-ayrılıqda müxtəlif səviyyələrdə təsir etmiĢdir. 

Rus-Gürcü müharibəsi regiondakı güc balansının bir daha Rusiyanın tərəfində olduğunu 

göstərdi. Bu proseslər həmçinin onu da göstərir ki, Cənubi Qafqazda 90-cı illərdə formalaĢmıĢ güc 

balansı hələ də öz aktuallığını saxlamaqdadır. Bu balansa əsasən bölgə Rusiyanın maraq dairəsində 

olmaqla yanaĢı, Qərbin də bu bölgədə enerji maraqları mövcuddur. Hətta müharibə dövründə Rusiya 

silahlı qüvvələri Avropanı enerji resursları ilə təmin edən infrastrukturlara zərər verməməklə 

göstərməyə çalıĢırdı ki, mən sizin regiondakı maraqlarınıza ziyan vurmaq niyyətində deyiləm. Buna 

görə də, siz də mənim maraqlarıma hörmətlə yanaĢın. 

Beləliklə, Rusiya-Gürcüstan hərbi böhranı özü ilə iki tip nəticə gətirdi. Bir tərəfdən o, regionun 

həssas sabitliyini və təhlükəsizliyini sarsıtdı, digər tərəfdən isə regionun strateji strukturunu dəyiĢə 

biləcək müəyyən yeniliklərə yol açdı. Eyni zamanda, regionda marağı olan əsas tərəflər arasındakı 

münasibətlərdə dəyiĢikliklər baĢ verdi. 

 

Ermənistan-Azərbaycan “Dağlıq Qarabağ” problemi ilə əlaqədar yaradılmıĢ ATƏT-in 

Minsk qrupunun  siyasi fəaliyyəti 

1992-ci ildə yaradılmıĢ ATƏT-in Minsk qrupunun münaqiĢənin həll edilməsi istiqamətində 

göstərdiyi səylər isə heç bir nəticə verməmiĢdir. Hazırda Minsk Qrupunun tərkibinə ABġ, 

Almaniya, Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Ġsveç, Ġtaliya, Niderland Krallığı, Portuqaliya, Rusiya, 

Türkiyə, Finlandiya, Fransa daxildir. ABġ, Fransa və Rusiya isə ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədrləridir. 1997-ci ilin ikinci yarısından indiyə kimi Minsk qrupunun həmsədrləri 

Lissabon prinsiplərinə əsaslanaraq iki hissədən ibarət- yəni Dağlıq Qarabağın hüdudlarından 

kənarda yerləĢən iĢğal olunmuĢ 7 rayonun azad edilməsi və Dağlıq Qarabağın statusunun 

müəyyənləĢdirilməsi ilə əlaqədar 3 təkliflə çıxıĢ etmiĢlər. Onların 1997-ci ilin iyununda təqdim 

etdikləri ilk təklif münaqiĢənin ―paket‖ (bu variant Dağlıq Qarabağın statusu da daxil olmaqla bütün 

məsələlərə eyni vaxtda razılıq verilməsi, silahlı münaqiĢənin dayandırılması və Dağlıq Qarabağın 

statusuna dair razılaĢma əldə edilməsini nəzərdə tuturdu.) həlli, 1997-ci ilin sentyabrında irəli 

sürdükləri ikinci təklif münaqiĢənin ―mərhələli‖( bu variantda isə münaqiĢənin mərhələlərlə nizama 

salınması ilk mərhələdə 6 rayonun iĢğaldan azad olunması, ATƏT-in sülhyaratma əməliyyatlarının 

baĢlaması, köçkünlərin azad olunmuĢ ərazilərə qayıtması və münaqiĢə bölgəsində əsas 
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kommunikasiya vasitələrinin bərpasını nəzərdə tuturdu. Ġkinci mərhələdə Laçın və ġuĢa məsələləri 

həll olunmalı, Dağlıq Qarabağın statusunun əsas prinsipləri qəbul olunmalı və nəticədə ATƏT-in 

Minsk konfransı çağırılmalı idi.) həllindən ibarət idi. Azərbaycan tərəfi həmin planlarla tam razı 

olmasa da, həmsədrlərin bu iki təklifini qəbul etdiyi halda, Ermənistan tərəfi qeyri-konstruktiv 

mövqedən çıxıĢ edərək həmin təkliflərlə razılaĢmadı (2;s.210-211). 

1998-ci ilin noyabrın 9-da həmsədrlər beynəlxalq hüquq normalarına zidd, həmçinin 

Azərbaycan üçün qətiyyən qəbul edilməz olan və danıĢıqların davam etdirilməsinə imkan 

yaratmayan üçüncü təklifi irəli sürdülər. Bu təklif dünya praktikasında mövcud olmayan ―ümumi 

dövlət‖ ideyasına əsaslanırdı. Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən qətiyyətlə rədd edilən süni 

―ümumdövlət‖ təklifi Azərbaycanın mənafeyinə zidd olmaqla yanaĢı, ATƏT-in BudapeĢt və 

Lissabon Zirvə toplantılarında qəbul edilən sənədlərə də etinasız yanaĢılması demək idi. 

Hazırda Azərbaycan tərəfi münaqiĢənin tənzimlənməsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun 

2004-cü ildə start verdiyi ―Praqa prosesinə‖ sadiqdir. Bu proses çərçivəsində münaqiĢənin 

―mərhələli həlli‖ yolu ilə tənzimlənməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Bu prosesin davamı olaraq 2007-ci 

ilin noyabr ayında ATƏT-in Minsk qrupu münaqiĢənin həlli ilə bağlı ―Madrid prinsipləri‖ni irəli 

sürmüĢdür. Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri bir neçə dəfə bu prinsiplərlə bağlı təkliflərini irəli 

sürmüĢ və son nəticədə sənədin yeni variantı 2009-cu ilin dekabr ayında hazırlanaraq münaqiĢə 

tərəflərinə təqdim olunmuĢdur. Sənədə əsasən, münaqiĢənin tənzimlənməsi prosesinin birinci 

mərhələsində Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda iĢğal altında olan 7 Azərbaycan rayonunun 

(Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Laçın)  ―5+2 formatında, yəni əvvəlcə 5 

rayonun, 5 ildən sonra isə daha 2 rayonun azad olunması, məcburi köçkünlərin öz yurd-yuvasına  

qaytarılması, bölgədə beynəlxalq sülhməramlıların yerləĢdirilməsi, ərazilərin minalardan 

təmizlənməsi, kommunikasiyaların bərpası və iki xalqın təhlükəsizlik Ģəraitində  yaĢamasını təmin 

edən digər  addımların atılması nəzərdə tutulmuĢdur.Yalnız növbəti mərhələdə  Dağlıq Qarabağın 

statusunun  müəyyənləĢdirilməsi məsələsinə baxılacağı sənəddə əks olunmuĢdur.  Konfidensial 

xarakterli ―Madrid  prinsipləri‖ndən  geniĢ ictimaiyyət üçün məlum olan  müddəalar bunlardan 

ibarətdir.  Azərbaycan  tərəfi yenilənmiĢ ―Madrid prinsipləri‖nin bir sıra nüanslarından narazı qalsa 

da münaqiĢənin həlli naminə prinsip etibarilə sənədi qəbul etməyə hazır olduğunu bildirmiĢdir. 

Bununla da Azərbaycan növbəti  dəfə konfliktin həlli prosesində konstruktiv mövqe nümayiĢ 

etdirmiĢdir. Azərbaycanın bu  mövqeyi  Ermənistanı çıxılmaz vəziyyətə salmıĢdır. Rəsmi Yerevan 

problemin  həlli yolları deyil, onun yenidən  mürəkkəbləĢdirilməsi ilə bağlı ssenarilər üzərində  baĢ 

sındırır. Məqsəd  permanent danıĢıqlar yolu ilə  status-kvonu  (Azərbaycan torpaqlarının  iĢğal 

altında saxlanılması vəziyyətini)  qoruyub  saxlamaqdan ibarətdir. Bütün bunlara baxmayaraq,  

Azərbaycan tərəfinin münaqiĢənin həlli yolları ilə bağlı  mövqeyi dəyiĢməzdir. Həmin mövqe 

Azərbaycan Prezidenti  Ġlham Əliyev tərəfindən dəfələrlə bəyan  edilibdir. Həmin mövqeyə görə, 

Azərbaycan dövləti münaqiĢənin beynəlxalq  hüquq  prinsipləri  əsasında, ölkəmizin ərazi  

bütövlüyü çərçivəsində və Dağlıq Qarabağın ermənilərinə respublikamızın hüdudları daxilində ən 

yüksək muxtariyyət statusu verilməsi yolu ilə həllini dəstəkləyir. Ölkəmizin ali rəhbərliyi bu 

mövqeni (Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağa beynəlxalq  praktikada tətbiq  

olunan ən yüksək muxtariyyət sratusu verməyə hazır olduğunu)  dəfələrlə bəyan  etmiĢdir(9,s.71-

73). 

Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü prinsipial siyasətin nəticəsi olaraq, Ermənistan- Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ  münaqiĢəsinin həlli ilə bağlı beynəlxalq səviyyəli müzakirələrin son vaxtlar 

yenidən intensivləĢməsi müĢahidə  olunur. AĢkar görünür ki, dünyada baĢ verən mühüm geosiyasi 

dəyiĢikliklər fonunda Cənubi Qafqazdakı münaqiĢə ocaqlarının söndürülməmiĢ qalması  ümumi 

siyasi proseslərə mənfi təsir göstərməklə yanaĢı, həmçinin bölgədə iqtisadi və siyasi maraqları olan  

dövlətlərin mənafelərini ciddi Ģəkildə təhdid edir. MünaqiĢənin həlli məsələsinin regional 
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müstəvidən  çıxaraq beynəlxalq  səciyyə daĢıması da məhz bu amillə Ģərtlənir.  

Regional təhlükəsizlik araĢdırmalarının ortaq mühüm cəhəti kimi zəruri siyasətlərin və 

tədbirlərin məntiqi nəticəsi olan dayanıqlı təhlükəsizlik üç xüsusiyyətlə səciyyələnir: 

1. Regiondakı bütün tərəflər, xüsusilə də nüfuzlu tərəflər mövcud vəziyyət ilə nisbətən barıĢırlar 

və hesab edirlər ki, vəziyyətin dəyiĢməsindən çox onun davam etməsi onların maraqlarına cavab 

verir. 

2. Təhlükəsizlik baxımından bütün tərəflər arasında qarĢılıqlı asılılıq yüksək səviyyədədir, yəni 

hər bir tərəf öz təhlükəsizliyinin regiondakı digər tərəflərin təhlükəsizliyindən asılı olduğunu qəbul 

edir. 

3. Mexanizmlər, qaydalar və təhlükəsizlik rejimləri müxtəlif tələbləri qarĢılaya və onlara cavab 

verə bilən tərzdə qurulur və bir o qədər də vacib olaraq, mövcud vəziyyətin dəyiĢməsinə yönəlmiĢ 

bütün səylər yalnız və yalnız hüquqi yollarla və vasitələrlə həyata keçirilir. 

Qafqazda marağı olan ölkələrdən biri də regionun qonĢuluğunda yerləĢən Ġrandır. Ġranın 

Qafqaza marağı uzunmüddətlidir və tarixi xarakter daĢıyır. SSRĠ-nin dağılması və yeni müstəqil 

respublikaların yaranması vəziyyəti kəskin olaraq dəyiĢmiĢ, Ġranın milli maraqları və xarici siyasəti 

üçün xeyli çətinliklər yaratmıĢdır. Ġran tərəfindən bu regiona qarĢı 1991-ci ildən etibarən aparılan 

fəal xarici siyasət bir tərəfdən regionun Ġran üçün önəmini əks etdirir, digər tərəfdən isə Ġranın milli 

maraqlarını qorumaq imkanlarını və iradəsini göstərir. Ġran üçün Qafqazın əhəmiyyəti üç amildən 

doğur: 

1. Mədəni-tarixi amillər. Qafqazda məskunlaĢan etnik qruplar və Ġran arasında tarixi, mədəni 

əlaqələrdə sovet dövründəki yetmiĢ illik fasiləyə baxmayaraq, Ġran xarici siyasətində bu regiona və 

onun iĢlərinə xüsusi yer ayırır. Sovet dövrü baĢa çatan kimi Ġranın mədəni əlaqələri bərpa etmək 

marağı üzə çıxdı və ölkənin xarici siyasətində mühüm yer tutdu. 

2. Ġqtisadi amillər. Qafqaz tarixən Ġranı Rusiyaya və Avropaya birləĢdirən ən önəmli yollardan 

olmuĢdur. Ġran tacirləri və onların regiondakı tərəfdaĢları arasında ticarət əlaqələrinin əsrlərlə tarixi 

vardır. Sovetlərin süqutundan sonra enerji məsələsi, onun region ölkələri arasında və iri miqyasda 

əməkdaĢlığı geniĢləndirmək imkanları daha böyük əhəmiyyət kəsb etməyə baĢladı və beləliklə, Ġran 

və onun xarici siyasəti üçün regionun iqtisadi əhəmiyyəti də artdı. 

3. Siyasi və təhlükəsizlik amilləri. Ġranın Qafqaza yaxınlığı onu regiondakı siyasi və 

təhlükəsizlik dəyiĢikliklərinin təsirinə məruz qoymaya bilməzdi. Buna görə 1991-ci ildən etibarən 

regionun siyasi və təhlükəsizlik vəziyyətinin konsolidasiyası və təhlükələrin qarĢısının alınmasında 

Ġranın marağı baĢa düĢüləndir. 

Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Xəzər hövzəsi regionunun ən qədim geosiyasi oyunçulardan olan 

Türkiyə regiondakı mövqelərini günü-gündən möhkəmləndirməkdədir. Sovet Ġttifaqı dövründə 

bölgədəki prosesləri yalnız öz maraqları deyil, həm də NATO-nun mənafeyi prizmasından izləyən 

Türkiyə hazırda NATO maraqlarının müdafiəçisi rolundan bir qədər uzaqlaĢaraq öz geosiyasi 

mənafelərinə diqqət yetirməyə baĢlayıb. Qərbin təzyiqlərinə baxmayaraq, Türkiyənin hələ də 

Ermənistanla münasibətlər qurmaması da bu müstəqil siyasətin göstəricisidir. Bununla yanaĢı, ABġ-

ın Cənubi Qafqaz, Xəzər və Mərkəzi Asiyada aktivləĢməsi və bölgədə hərbi iĢtiraka nail olması 

Türkiyənin maraqlarına cavab verir. Çünki Ankara ABġ-ın bu geosiyasi məkandakı maraqlarının 

reallaĢması yolunda əsas müttəfiq roluna iddialıdır. Doğrudur, Qərbdə Türkiyəyə münasibət 

birmənalı deyil. Amma bu ölkənin mühüm dəniz yollarına nəzarət etməsi, Rusiyanın Qafqazdakı 

təsirini azaltması və radikal islam fundamentalizminin qarĢısında sipər rolunu oynaması Ankaranın 

Qərb üçün əvəzedilməz müttəfiq kimi qalmasını Ģərtləndirir. Politoloq Zbiqnev Bjezinski bildirir ki, 

bu gün Türkiyə Rusiyanın cənub sərhədlərində Almaniyanın ABġ üçün vaxtilə Orta və ġərqi 

Avropada oynadığı rolu oynamalıdır. Politoloq Türkiyənin regionda önəmini qısa olaraq aĢağıdakı 

faktorlarla əsaslandırır: 
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 Türkiyə Qara dəniz regionunda vəziyyətin sabit qalmasında mühüm rol oynayır; 

- Aralıq dənizindən Qara dənizə keçidləri nəzarətdə saxlayır; 

- Rusiyanın Qafqazdakı mövqelərinin güclənməsinə imkan vermir; 

- Ġslam fundamentalizminə qarĢı sipər rolunu oynayır; 

- NATO-nun cənubdakı dayağıdır və s.(5, s.62) 

NATO faktoru Türkiyə üçün vacib təsir mexanizmidir. Rəsmi Ankara alyans daxilindəki rolunu 

artırmağa çalıĢır və bunun Türkiyənin regiondakı nüfuzunun artmasına da təsir göstərəcəyini anlayır. 

Məsələn, bir neçə il əvvəl Türkiyə rəhbərliyi Ġstanbulda NATO-nun Çevik Qüvvələr Qərargahının 

yaradılması təĢəbbüsü ilə çıxıĢ edib. Rəsmi Ankara Balkanlar, Qafqaz və Mərkəzi Asiya kimi 

geostrateji məkanı yeni yaradılacaq qərargahın təsir zonasına daxil etməyi təklif edib. 

Türkiyə ABġ-ın Qafqazdakı mövqelərinin möhkəmlənməsində də mühüm rol oynayır. 

VaĢinqton təhlükəsizlik və enerji sahəsində öz regional siyasətini Türkiyə vasitəsilə həyata keçirir. 

ABġ-ın regiondakı hərbi və enerji layihələri Ankaranın iĢtirakı ilə reallaĢıb. Gürcüstan silahlı 

qüvvələri, əsasən Türkiyənin yardımı əsasında formalaĢdırılır. Amma təbii ki, Türkiyənin bölgədəki 

geosiyasi perspektivi birbaĢa Azərbaycanla bağlıdır. Azərbaycanla Türkiyə bütün məsələlərdə 

tərəfdaĢdırlar. Bu iki dövlət bölgədə birgə iqtisadi, enerji və nəqliyyat layihələri reallaĢdırır, 

beynəlxalq təĢkilatlarda eyni mövqedən çıxıĢ edir. BTC, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, TRASEKA, Bakı-

Tbilisi-Qars dəmiryolu, TANAP və digər layihələr Türkiyənin bölgədəki mövqelərini xeyli 

möhkəmləndirib. Çünki bu qlobal layihələrin hamısında Türkiyə mühüm tranzit ölkə funksiyasını 

yerinə yetirir. Bu isə avtomatik olaraq regionda aparıcı dövlət statusu qazanmaq deməkdir. 

Türkiyənin Azərbaycanda strateji maraqlarının təmin edilməsinin Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə 

təsir edən müsbət tərəflərini aĢağıdakı Ģəkildə göstərmək olar: 

1. Azərbaycanla Türkiyə arasındakı tarixi dostluq və strateji tərəfdaĢlıq münasibətləri  

Azərbaycanın regionda siyasi mövqeyinin möhkəmlənməsinə səbəb olur; 2. Azərbaycanın  NATO 

ilə inteqrasiyasına Türkiyə ilə münasibətləri müsbət təsir edir. Ġki dövlət arasında hərbi sahədəki 

əlaqələr Azərbaycan ordusunun güclənməsinə xidmət edir; 3. Türkiyənin Azərbaycanın enerji 

sektorunda və digər iqtisadi sahələrdəki strateji maraqlarının təmin edilməsi bu dövlətin 

Azərbaycana olan siyasi diqqətini artırır; 4. Türkiyənin ABġ və Qərbi Avropa ilə hərbi-siyasi 

əməlkdaĢlığı və NATO-da iĢtirakı  Rusiya və Ġranın Azərbaycana təzyqilərini neytrallaĢdırır. Bu 

amil Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllində Rusiya və Ġranın birtərəfli siyasətinin dərinləĢməsinin 

qarĢısını alır; 5. ABġ-ın xüsusi maraq kəsb etdiyi Azərbaycanın enerji layihələrinin Türkiyə 

ərazisindən keçməsi və bu layihələrin reallaĢmasında Türkiyəyə arxalanması Türkiyənin regiondakı 

nüfuzunu artırır və bu amil Ermənistanın regionda  iĢğalçılıq siyasətinin qarĢısını alır; 6. Türkiyənin 

Ermənistanla rəsmi əlaqələr qurmaması, əlaqələrin qurulmasında Ermənistanın önündə Azərbaycan 

torpaqlarının iĢğalından çəkinməsi Ģərtini qoyması Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə dair 

qeyri-ədalətli mövqeyini dəyiĢə bilər; 7. Cənubi Qafqazın mühüm iqtisadi layihələrindən 

Ermənistanın kənarlaĢdırılmasında Azərbaycanla Türkiyənin vahid siyasəti Ermənistanın 

Azərbaycana qarĢı  iĢğalçılıq siyasətindən  əl çəkməsinə müsbət təsir edə bilər. 

Qeyd edilənlərlə yanaĢı, Türkiyənin Azərbaycandakı strateji maraqlarının təmin edilməsi Dağlıq 

Qarabağ münaqiĢəsinə öz mənfi təsirlərini də göstərir: 

1. Qafqaz Rusiya və Türkiyə arasında tarixi müharibələr məskəni olmuĢdur. Hal-hazırda da hər 

iki dövlətin regionda strateji maraqları toqquĢur. Türkiyənin Azərbaycandakı maraqlarını Rusiya öz 

dövlətçiliyi üçün təhlükə hesab edir. Rusiya ərazisindəki türkdilli qurumların Türkiyəyə 

inteqrasiyasını qəbul etmir. Ona görə də Türkiyənin təsirlərini azaltmaq məqsədilə Rusiya Cənubi 

Qafqazda Türkiyəyə qarĢı güclənmək məcburiyyətindədir. Azərbaycan Rusiyadakı türkdilli 

qurumların Türkiyəyə inteqrasiyasında əlveriĢli geosiyasi mövqeyə malikdir. Rusiya Azərbaycanın 

Türkiyə ilə sıx münasibətlərindən ehtiyatlanaraq Azərbaycana təzyiq vasitəsi olaraq Dağlıq Qarabağ 
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münaqiĢəsini dəstəkləyir; 

2. Türkiyənin Azərbaycanda iqtisadi maraqlarının artmasından ehtiyatlanan Rusiya bölgədə 

iqtisadi bazarı itirməmək məqsədilə Azərbaycanın Türkiyə ilə yaxınlaĢmasına çox da imkan 

verməmək üçün Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsindən Azərbaycana təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir; 

3. Rusiya və Ġran Türkiyənin Azərbaycanda və Gürcüstanda hərbi-siyasi maraqlarının təmin 

olunmasına NATO-nun region maraqları  kimi baxır. Bu səbəbdən də Rusiya və Ġran Azərbaycanın 

NATO-ya inteqrasiyasının qarĢısını almaq məqəsədilə Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsində Ermənistanı 

müdafiə edirlər; 

4. Türkiyənin türk dünyası siyasəti Ġranın dövlətçiliyi üçün təhlükə olduğundan Türkiyənin 

region maraqlarının əleyhinə olaraq Ġran Ermənistanı müdafiə edir. 

Türkiyənin Qafqaz siyasətində NATO blokunun strateji maraqları, Türkiyənin öz milli 

mənafeləri, etnik (Qafqazda yaĢayan türkdilli xalqların dəstəyini qazanmaq, onlara himayə 

göstərmək) və dini amillər (Qafqazın müsəlman əhalisinin Ġranın təsirinə düĢməsinin qarĢısını 

almaq) özünü büruzə verir. 

Türkiyənin Qafqazda mövqeyi əsasən Azərbaycanın və Azərbaycanla müttəfiqliyə, sıx 

münasibətlər qurmağa ehtiyacı olan Gürcüstanın hesabına təmin olunur. Türkiyənin Qafqaz 

mənafeləri Rusiya, Ġran və Ermənistanın maraqları ilə həmiĢə toqquĢub. Ġran, Rusiya və Ermənistan 

Azərbaycandan və Mərkəzi Asiyadan baĢlayaraq Qərbə istiqamətlənən strateji nəqliyyat-

kommunikasiya yolunun üstündə yerləĢdiyindən Gürcüstana rəqib kimi baxır və Gürcüstanın 

nəzarətdən çıxmasına, Azərbaycan və Türkiyə ilə yaxĢı əlaqələr qurmasına yol vermək istəmirlər. 

Türkiyənin Qafqazda möhkəmlənməsinə, özünün, Qərbin və Azərbaycanın maraqlarına xidmət 

məqsədilə fəaliyyət göstərməsinə Rusiya xüsusilə maneçilik törədir. Rusiya onun bu bölgədə hər bir 

təĢəbbüsünü qısqanclıqla qarĢılayır və əks-tədbirlər görməyə çalıĢır. Belə olan halda, Türkiyənin 

Qafqazla münasibətləri düĢünülmüĢ, ölçülüb-biçilmiĢ, baĢqa dövlətlərin qısqanclığına səbəb 

olmayan vasitələrlə həyata keçirilməlidir. 

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Qafqazda bütün tərəfləri birləĢdirən kollektiv, birgə 

təhlükəsizlik anlaĢmasının yaradılması mahiyyətinə görə ləng, tədrici bir prosesdir. Bunun üçün 

addımbaaddım yanaĢma, eləcə də region daxilində, onun qonĢuluğunda və kənarında yerləĢən bütün 

tərəflərin konkret müsbət, fəal siyasətləri və fəaliyyətləri tələb olunur. Regiondakı ümumi siyasi və 

psixoloji əhvali-ruhiyyənin hərbi vasitələrdən siyasi, diplomatik vasitələrə və yollara, qarĢıdurmadan 

əməkdaĢlığa dəyiĢməsi hələ ilkin mərhələdədir və bütün maraqlı tərəflər onu siyasi, iqtisadi və 

təhlükəsizlik sahələrində dəstəkləməlidirlər. Bu məqsədə nail olmaqda iĢğala məruz qalmıĢ 

dövlətlərlə regionda həqiqi təhlükəsizlik və sabitliyin hökm sürməsində maraqlı olan dövlətlərin 

birgə əməkdaĢlığını təmin edəcək real mexanizmin yaradılması zərurəti vardır. 
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FORMALAġMASINDA HEYDƏR ƏLĠYEV SĠYASƏTĠ 

Dünya siyasət tarixində əhəmiyyətli şəxsiyyətlərdən olan Heydər Əliyevin xalqımızın inkişafı, 

Azərbaycanın tərəqqisi və qabaqcıl dünya ölkələri sırasına çıxması üçün əvəzedilməz xidmətləri 

olmuşdur. Heydər Əliyev müasir dövrdə müstəqil Azərbaycanın yaradılmasının, sabitliyinin, 

firavanlığının müəllifidir. Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması isə hər şeydən əvvəl, ölkədə 

dayanıqlı sabitlik, vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin olunması, sosial ədalət prinsipinin bərpası, 

demokratik dəyərlərə hörmət, hüququn aliliyinin təmin olunması deməkdir. 
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ПОЛИТИКА ГЕЙДАРА АЛИЕВА В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Важной личностью в истории мировой политики были неоценимые услуги Гейдара 

Алиева для развития нашего народа, развития Азербайджана и появления ведущих стран 

мира. Гейдар Алиев является автором создания, стабильности и процветания независимого 

Азербайджана в современную эпоху. Формирование гражданского общества - это, прежде 

всего, стабильная стабильность в стране, безопасность граждан, восстановление принципа 

социальной справедливости, уважение демократических ценностей и верховенства закона. 

Ключевые слова: демократия, гражданское общество, права человека, правовое 

государство, НПО, плюрализм 
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HEYDAR ALIYEV POLICY OF CIVIL SOCIETY FORMATION IN AZERBAIJAN 

An important personality in the history of world politics was Heydar Aliyev's invaluable services 

for the development of our people, progress of Azerbaijan and the emergence of leading world 

countries. Heydar Aliyev is the author of the creation, stability and prosperity of independent 

Azerbaijan in modern times. Formation of civil society is above all, stable stability in the country, 

security of citizens, restoration of the principle of social justice, respect for democratic values and 

the rule of law. 

Key words: democracy, civil society, human rights, legal state, NGO, pluralism 

 

Heydər Əliyev Ģəxsiyyətinin Azərbaycanın dövlətçilik tarixində əvəzsiz yeri vardır. Heydər 

Əliyevin 1993-cü ildə ölkədə hakimiyyətə qayıdıĢından sonra Azərbaycanın hüquqi-siyasi və sosial-

iqtisadi inkiĢafı, vətəndaĢ cəmiyyəti quruculuğu, cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrinin tərəqqisi 

istiqamətində aparılan islahatlar, bu islahatlar nəticəsində yalnız ölkəmizdə deyil, hətta 

regionumuzda baĢ verən dəyiĢikliklər, mütərəqqi yeniliklər ən yaxın tariximizin siyasi reallığıdır. 

Heydər Əliyev özünün rəhbərliyində Azərbaycanda həyata keçirilən müstəqil dövlət quruculuğu 

tədbirlərini belə dəyərləndirirdi: ―Qısa bir müddət ərzində biz qabaqcıl Avropa təcrübəsinə 

əsaslanaraq çox Ģeyə nail ola bildik. Biz bütün çətinliklərə baxmayaraq, liberal iqtisadiyyat və sivil 
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cəmiyyət quruculuğu yolu ilə irəlilədik. Biz insan haqlarının qorunmasını önə çəkdik, Vətənimizin 

və vətəndaĢlarımızın totalitarizm dövrünün ağır irsindən xilas olmasına çalıĢdıq. Biz demokratiyanın 

inkiĢafı üçün mühüm Ģərtlərdən olan daxili sabitliyə nail olduq. Biz azad söz, azad mətbuat və 

çoxpartiyalı siyasi sistem yaratdıq. Biz milli Konstitusiya qəbul etdik. Prezident, parlament və 

bələdiyyə seçkiləri keçirdik, mühüm siyasi və iqtisadi islahatlar apardıq‖(5,s.96). Zəngin dövlətçilik 

təcrübəsinə malik olan böyük Heydər Əliyev  isə hüquqi dövlətin  Azərbaycan modelini ilk milli 

Konstitusiyanı yaratmaqla gerçəkləĢdirdi. Azərbaycanda demokratik dəyərlərin bərqərar edilməsi, 

vətəndaĢın cəmiyyətdə özünü azad hiss etməsi, hüquq və azadlıqlarını müdafiə etməsi üçün bütün 

zəruri addımlar atıldı və sözsüz ki, bundan sonra da atılacaqdır. Bu gün Azərbaycan hüquqi dövlət 

ideyasının reallaĢdığı, Ģəxsiyyət, vətəndaĢ və cəmiyyət münasibətlərinin demokratik prinsiplərə 

əsaslandığı, müxtəlif milli-dini sivilizasiyaların qovuĢduğu tolerant ölkə kimi tanınır. Hər ötən illə 

müqayisədə ölkəmizdə demokratik dəyiĢikliklərin həyatımıza tətbiq olunma tempi yüksələn xətt 

üzrə inkiĢaf edir. Cəmiyyətə təsir imkanı baxımından ən üstün imkanlara malik vətəndaĢ cəmiyyəti 

inistitutlarından biri də kütləvi informasiya vasitələridir. Məhz, bu baxımdan, adı çəkilən sektorun 

inkiĢaf səviyyəsi dövlətdəki ümumi yüksəliĢ səviyyəsinin, demokratik durumun göstəricisi sayılır. 

Azərbaycanda söz və məlumat azadlığının, fikir plüralizminin həqiqi mənada bərpa olunması, onun 

müdafiəsinin dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi gündəmə vəsiqə alması Heydər Əliyevin adı ilə 

bağlıdır. Heydər Əliyevin təsdiq etdiyi 1998-ci il 22 iyun tarixli ―Ġnsan hüquqlarının müdafiəsinə 

dair Dövlət Proqramı‖ vətəndaĢların Azərbaycan Konstitusiyasında əksini tapmıĢ söz, mətbuat, fikir 

azadlıqlarının təminatına əlveriĢli imkanlar açdı (2,s.35). Ötən müddət ərzində Dövlət Proqramında 

nəzərdə tutulmuĢ tədbirlər uğurlu həllini tapmıĢ, ölkəmizin beynəlxalq təĢkilatlarla əməkdaĢlığı daha 

da geniĢlənmiĢ, respublikamız bir sıra beynəlxalq müqavilələrə qoĢulmuĢ, yeni məhkəmə sistemi 

formalaĢmıĢ, konstitusion nəzarət mexanizmi olan Konstitusiya Məhkəməsi yaradılmıĢ, 2001-ci il 

dekabr ayının 28-də ―Azərbaycan Respublikasının Ġnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) 

haqqında‖ Konstitusiya Qanunu qəbul edilmiĢ, ölkəmiz üçün yeni bir qurum olan Müvəkkil təsisatı 

yaradılmıĢ, hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyəti təkmilləĢdirilmiĢdir. Ölkəmizin sistemli Ģəkildə 

dünya birliyinə inteqrasiya olunmasında ikitərəfli və çoxtərəfli siyasi münasibətlərin geniĢlənməsi 

istiqamətində atılan addımlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Xəzər dənizinin 

Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının istismarına dair 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmıĢ 

―Əsrin müqaviləsi‖ ölkəmizin dünya dövlətləri ilə qarĢılıqlı əlaqələrinin dərinləĢməsi və beynəlxalq 

mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə güclü təkan verdi. ―Əsrin müqaviləsi‖ və sonrakı illərdə 

imzalanmıĢ çoxsaylı neft müqavilələrin Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyasını sürətləndirdidi. 

Azərbaycanın imzasını imzalar içində tanıdan Heydər Əliyevin zamanında atdığı addımların 

mahiyyətini indi daha  dərindən dərk edir, əhəmiyyətini gündəlik həyatımızda görürük. Dövlət 

orqanları ilə vətəndaĢ cəmiyyəti institutları arasında münasibətlərin müasir modelinin 

formalaĢdırılması baxımından mükəmməl mexanizm hesab olunan QHT-lərə Dövlət Dəstəyi ġurası 

da Heydər Əliyevin demokratikləĢmə prosesi istiqamətində baĢladığı yolun davamıdır(4,s.86). 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın qarĢısında duran təməl strateji vəzifələrdən biri və 

birincisi qeyri-formal milli dövlət və modern cəmiyyət quruculuğu prosesinin əsasının qoyulması və 

onun davamlılığının təmin edilməsi idi. Bunun üçünsə siyasi, iqtisadi, hüquqi və digər sahələrdə 

sabitləĢdirici mexanizmlər yaradılmalı və bunun ardınca bəhs edilən istiqamətlərdə fundamental 

struktur islahatları həyata keçirilməlidi. 

Həmin Dövlət Proqramından az sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 6 

avqust tarixində imzaladığı ―Azərbaycan Respublikasında söz, fikir və mətbuat azadlığının təmin 

edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında‖ Fərman kütləvi informasiya vasitələrinin sərbəst inkiĢafı, 

onların cəmiyyətin dinamik Ģəkildə demokratikləĢməsinə təsir edən qüdrətli vasitəyə çevrilməsi 

yolunda dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində mühüm addım oldu. Fərman, eləcə də, kütləvi 
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informasiya vasitələri əməkdaĢlarının beynəlxalq mərkəzlərin tədqiqat və təhsil proqramlarında, 

beynəlxalq konfrans, seminar və digər tədbirlərdə iĢtirakı üçün geniĢ Ģərait yaradılmasını nəzərdə 

tuturdu.VətəndaĢ cəmiyyətinin meyarlarından biri də ölkədə QHT-nin təkmilləĢdirilməsi və onların 

inkiĢafına Ģəraitin yaradılması ilə bağlıdır. Heydər Əliyevin vətəndaĢ cəmiyyətinin inkiĢafı üçün 

həyata keçirdiklərini saymaqla bitməz. VətəndaĢ cəmiyyəti institutlarının hüquqi bazasının 

yaradılmasında, bilik və bacarıqlarının artırılmasında Heydər Əliyevin xidmətləri olduqca böyükdür. 

Ölkəmizdə insan və vətəndaĢ hüquqlarının qorunması sahəsi də Heydər Əliyevin adı ilə 

bağlıdır(7,s.118). Heydər Əliyevin 1993-cü ildən tətbiqinə moratorium qoyduğu ölüm hökmü 1998-

ci ildə tamamilə ləğv edilmiĢ, bununla da, Azərbaycan Respublikasının adı ġərqdə ölüm hökmünü 

ləğv edən ilk ölkə kimi tarixə düĢmüĢdür. 

Beləliklə, 1995-ci ilin 12 noyabr tarixində Konstitusiyanın qəbul edilməsi ilə ölkəmizdə hüquqi 

dövlət və vətəndaĢ cəmiyyətinin mütləq komponentlərinin bərqərar olunması istiqamətində təməl 

strateji tədbirlər görülməyə baĢlandı. Bəhs edilən strateji səciyyəli vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün 

konstitusion-hüquqi substratların yaradılması bu sahədə ardıcıl və mütəmadi islahatların həyata 

keçirilməsini mümkün etməklə yanaĢı, qanunların aliliyinin, hüquqi norma və qaydaların 

üstünlüyünün təsbit olunduğu, mütəmadi siyasi-hüquqi islahatların reallaĢdırıldığı, subyektlərin 

fəaliyyətinə legitim və leqal surətdə rəqabətə əsaslanan plüralist mühitin yaradıldığı, ictimai-siyasi 

təsisatlanmanın hüquqi substratlarının formalaĢdırıldığı siyasi sistemin bərqərar olunması iĢinə 

fundamental töhfələr bəxĢ etdi. Məhz bundan sonra hüquqi dövlət və vətəndaĢ cəmiyyətinin mütləq 

komponentlərinin bərqərar olunması istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl və sistematik tədbirlər 

bəhs edilən sahədə əhəmiyyətli nailiyyətlərin əldə olunmasını Ģərtləndirdi. Hüquqi dövlətin təməl 

atributlarından və əlamətlərindən biri kimi ilk növbədə,insan və vətəndaĢ hüquq və azadlıqlarının 

təmin və müdafiə olunması istiqamətində kompleks tədbirlər görüldü. Belə ki, bəhs edilən sahədə 

fundamental institusional mexanizmlərin formalaĢdırılması və mövcud resurslardan səmərəli Ģəkildə 

istifadə edilməsi insan və vətəndaĢ hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi iĢinə bir mənalı Ģəkildə 

mühüm töhfələr bəxĢ etdi. Bununla yanaĢı, bəhs edilən istiqamətdə Konstitusiyaya müvafiq surətdə 

normativ hüquqi aktların qəbul edilməsi, müvafiq sərəncam və fərmanların verilməsi, ölkəmizin 

milli maraqlar və dəyərlər əsasında beynəlxalq konvensiyalara və müqavilələrə qoĢulması insan və 

vətəndaĢ hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi mexanizminin səmərəliliyini təmin edən növbəti strateji 

faktor kimi dəyərləndirilməlidir. (8,s.47).  Bundan baĢqa, siyasi sistemin struktur elementlərinin 

təkmilləĢdirilməsi məqsədilə həyata keçirilən siyasi-hüquqi islahatlar da hüquqi dövlət vəvətəndaĢ 

cəmiyyətinin mütləq komponentlərinin bərqərar olunması iĢinə fundamental töhfələr bəxĢ etdi. Belə 

ki, bu sıraya ictimai-siyasi institutlaĢma tendensiyasının əsasının qoyulmasını, təsisatların leqal və 

legitim fəaliyyətinə əlveriĢli Ģəraitin yaradılmasını, hakimiyyətin hər üç müstəqil qolunun suveren 

və leqal substratlarla təsbit olunmuĢ fəaliyyət mexanizminin səmərəlilik səviyyəsinin artırılması 

yönündəhüquqi mexanizmlərin təkmilləĢdirilməsini, dövlətlə vətəndaĢların qarĢılıqlı məsuliyyətinə 

əsaslanan leqal münasibətlər sisteminin formalaĢdırılmasını və s. aid etmək olar. 
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SĠYASƏTĠN FUNKSĠONAL MAHĠYYƏTĠ VƏ MƏQSƏDĠ 

Siyasətin məqsədi siyasətin istiqamətini, siyasi fəaliyyətin formalarını müəyyən edir. Siyasətin 

məqsədi onun vasitələri ilə sıx bağlıdır. Siyasətin vasitələri onun məqsədlərinin praktiki baxımdan 

həyata keçirilməsi üsuludur. Vasitə onun subyektlərinin obyektlərinə təsirinin konkret amilləridir. 

Başqa sözlə, siyasətin vasitələri təbliğat kompaniyasına, tətillərə, silahlı hərəkətlərə və s.-yə konkret 

təsir alıtləridir. Siyasətin vasitələri ilə metodları əlaqəlidir. Siyasətin metodu onun vasitələrinin təsir 

üsullarını səciyyələndirir. 

Açar sözlər: siyasət, məqsəd, funksional sistem, idarəetmə, cəmiyyət 
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FUNCTIONALITY AND GOAL OF POLITICS 

The purpose of politics is to define the direction of politics, the forms of political activity. The 

purpose of politics is closely linked to its means. The means of politics are a practical way of 

implementing its goals. The vehicle is a specific factor in the impact of its subjects on objects. In 

other words, the means of politics are concrete tools of propaganda, strikes, armed actions, etc. The 

means and methods of politics are relevant. The method of politics describes the methods of its 

means. 

Key words: politics, purpose, functional system, management, society 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ ПОЛИТИКИ 

Целью политики является определение направления политики, форм политической 

деятельности. Цель политики тесно связана с ее средствами. Средства политики являются 

практическим способом реализации ее целей. Транспортное средство является 

специфическим фактором воздействия его предметов на объекты. Другими словами, 

средства политики - это конкретные инструменты пропаганды, забастовок, вооруженных 

действий и т. Д. Средства и методы политики актуальны. Метод политики описывает 

методы его средств. 

Ключевые слова: политика, цель, функциональная система, управление, общество. 

 

Siyasi ədəbiyyatda siyasətin konkret müəyyən edilmiĢ funksiyalarına rast gəlinmir. Belə ki, 

siyasətin funksiyalarının müxtəlif təsnifatı mövcuddur. Onları ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirək: 

1. a) sosial maraqların ifadəsi və onların reallaĢdırılması; 

b) cəmiyyətin inteqrasiyası; 

c) siyasi proseslərin idarə olunması və siyasi qərarların qəbulu; 

d) Ģəxsiyyətin siyasi sosiallaĢması; 

e) dövlətin idarəsi, inandırma, məcburetmə; 

f) sosial-siyasi inkiĢafın planlaĢdırılması. 

2. a) mürəkkəb sosial sistem olan cəmiyyətin bütövlüyünün qorunması və möhkəmləndirilməsi, 

ictimai intizamın və mütəĢəkkilliyin təmin edilməsi; 
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b) cəmiyyətin bütün qrup və təbəqələrinin məqsədlərinin ifadə edilməsi, həmin məqsədlərin 

reallaĢdırılması üçün kütlələrin və ehtiyatlatların səfərbər edilməsi; 

c) cəmiyyətin və Ģəxsiyyətin sosial inkiĢafında innovasiyalılığın təmin edilməsi, təbiət və insan 

arasındakı münasibətlər sahəsinin geniĢlənməsi; 

d) ictimai proseslərə rəhbərlik və onalrın idarə edilməsi, dövlətlə vətəndaĢ arasında sivilizasiyalı 

dialoqun təmin edilməsi; 

e) qrup münasibətlərinin nizamlanması və qarĢısının alınması; 

f) məhdud dəyər və nemətlərin avtoritar, məcburi bölgüsü; 

g) Ģəxsiyyətin sosiallaĢması, insanın müstəqil, sosial aktiv varlıq kimi təĢkil edilməsi. 

3. a) cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin inteqrasiyası, ictimai sistemlərin bütövlüyünün və 

stabilliyinin təmin olunması; 

b) cəmiyyətin qrup və təbəqlərinin hakimiyyət maraqlarının ifadəsi; 

c) cəmiyyətin gələcək inkiaĢf məqsədlərinin iĢlənməsi və formulə edilməsi; 

d) idarəetmə, tənzimləmə; 

e) kommunikasiya; 

f) pablik releyĢn (hakimiyyət və xalq arasında əlaqə). 

g) proqnozlaĢdırma. 

Əslində ayrı-ayrı bəndlər üzrə göstərilən və müxtəlif müəlliflərin təsnif etdiyi bu funksiyaların 

hamısı eyni məzmunu və mahiyyəti ifadə edir. Göstərilən bu ümumi funksiyalardan baĢqa, siyasət 

hər bir konkret ölkənin daxili və xarici Ģəraitindən, sosial-siyasi qüvvələrin nisbətindən, onların 

mövqeyindən asılı olaraq bir sıra spesifik funksiyalar da yerinə yetirir. Bu funksiyalara aiddir: 

- insanların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi; 

- vətəndaĢların idarəetmədə, dövlət və ictimai fəaliyyətdə iĢtirakını təmin etmək; 

- mənəvi sağalamlığı, ölkənin mədəni inkiĢafını, keçmiĢ mədəni irsin qorunmasını 

dəstəkləmək və s. 

Siyasətdə məqsəd hələ Qədim ġərqdə, Yunanıstanda və Romada filosof və mütəfəkkirləri 

düĢündürmüĢdür. Plutarx qeyd edirdi ki, məqsədsiz hakimiyyətə inanmaq ağılsızın əlində bir qılınc 

kimi bir Ģeydir. XIX əsrdə T. Cefferson isə onu baĢqa bir formada belə ifadə edib: ―Siysaətdə, 

idarəetmədə insan məqsədi ən baĢlıca Ģərtdir‖. 

Siyasətin məqsədi siyasətin istiqamətini, siyasi fəaliyyətin formalarını müəyyən edir. Maraqlar 

tələbatlarla yanaĢı, insan fəaliyyətinin motivasiyasına səbəb olur. Siyasi maraq iqtisadi maraq 

əsasında yaranır, lakin ona daxil deyil. Siyasi məqsədlər məhz siyasi maraqlarla əlaqəlidir. Siyasətin 

məqsədi əhəmiyyətinə, məzmununa, siyasi proseslərin məqsədlərin mərhələlərinə görə fərqlənir: 

1) əhəmiyyətinə görə - xüsusi və az əhəmiyyətli, həmçinin xarici (cəmiyyətin yenilənməsi) və 

ən böyük (ümumi bərabərlik, ədalət, azadlıq) məqsədlər fərqləndirirlir. Xüsusi məqsədlər (ayrıca 

hakimiyyətlərin, müəssisələrin, partiyaların məqsədi) və az əhəmiyyətli (cəmiyyətin özünün, ayrıca 

qrupların, siniflərin və Ģəxslərin məqsədi) məqsədlər olur. Xarici məqsədlərə cəmiyytəin 

yenilənməsi, böhranlı vəziyyətdən çıxmaq, ümumi rifah naminə nailiyyətlər və s. aiddir. Ən böyük 

məqsədlərə tarixi miqyaslı məna daĢıyan məqsədlər, məsələn, ümumi bərabərlik, azadlıq, ədalət və 

s. daxil edilir. 

2) məzmununa görə - sosial, iqtisadi, ideoloji, siyasi-hüquqi, təcavüzkar, sülhsevər, humanitar, 

ekoloji və s. 

3) siyasi proseslərin mərhələləri baxımından – yaxın, aralı, daha uzaq və son məqsədlər ayrılır. 

Siyasətdə məqsədə nail olmaq üçün əxlaq əsas amillərdən biridir. Mənəviyyatlı, əxlaqlı, 

tərbiyəli, mədəni davranıĢlı siyasətçi həmiĢə hakimiyyətin idarə edilməsində liderə çevrilir. Fransız 

alimi J. Frendiz təbirincə, siyasət məqsədlər aləmidir. Məqsədsiz siyasət cəmiyyətin inkiĢafının 

böhrana düçar olması və hakimiyyətin iflic vəziyyətə düĢməsi deməkdir. Siyasətin məqsədinin 
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reallaĢması ilə bağlı olan mühüm münasibətlər onun məqsədi ilə vasitələri və metodu arasındakı 

nisbətdir. Bu nisbət siyasi proseslərə qarĢı qoyulan məqsədlərə nail olmaq əsasında baĢa çatdırmağa 

imkan yaradır. Məqsədlərin reallaĢması vaxtı, dərəcəsi və yeri onun siyasətin vasitəsinə, səriĢtəli 

olmasına, məqsədyönlülüyünə, hakimiyyətin ideologiyasına (onun həyata keçirdiyi metodlara), 

miqyasına və reallaĢdırılmasına uyğun gəlməsindən çox asılıdır. Fəaliyyət məqsəd naminə həyata 

keçirilir, məqsəd isə onun daxili sövqedici motivi kimi səciyyələnir. Məqsəd siyasi fəaliyyət 

sferasında təĢkiledici və təhrikedici funksiyaları yerinə yetirir. Siyasətin məqsədi daxilən ziddiyyətli, 

mürəkkəb və çoxcəhətli mahiyyət daĢıyır. Siyasətin ümumi məqsədi cəmiyyətin ümumi mənafeyi 

naminə münaqiĢəli tərəflərin mənafeyinin uzlaĢdırılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Mənafelərin 

inteqrasiyasını təmin etmək siyasi məqsədin çox mühüm istiqamətidir. 

Siysətin məqsədi siyasi prosesin çıxıĢ nöqtəsi olmaqla siyasətin istiqamətini və siyasi fəaliyyətin 

formalarını müəyyən edir. 

Siyasətin məqsədi onun vasitələri ilə sıx bağlıdır. Siyasətin vasitələri onun məqsədlərinin 

praktiki baxımdan həyata keçirilməsi üsuludur. Vasitə onun subyektlərinin obyektlərinə təsirinin 

konkret amilləridir. BaĢqa sözlə, siyasətin vasitələri təbliğat kompaniyasına, tətillərə, silahlı 

hərəkətlərə və s.-yə konkret təsir alıtləridir. Siyasətin vasitələri ilə metodları əlaqəlidir. Siyasətin 

metodu onun vasitələrinin təsir üsullarını səciyyələndirir. 

Siysətin metodlarına hər Ģeydən əvvəl, zorakı və qeyri-zorakı üsullar, məcburetmə və inandırma 

tədbirləri aiddir. 

Siyasi praktika təsdiqləyir ki, siyasətin məqsəd və vasitələri onun nəticələrinə və siyasətin əxlaqi 

baxımdan qiymətləndirilməsinə müəyyən təsir göstərir. Bu cəhətə münasibət siyasi elmə dair 

ədəbiyyatda müxtəlif mövqedə diqqəti cəlb edir. Bəzi müəlliflər iddia edir ki, siyasətin əxlaqi 

xarakteri onun məqsədləri ilə Ģərtlənir. Bir qrup tədqiqatçı isə belə qənaətə gəlir ki, siyasətin əxlaqi 

əhəmiyyətinə onun vasitələri daha çox təsir edir. Elə politoloqlara da təsadüf olunur ki, bunların 

fikrincə, siyasətin əxlaqiliyinə və humanistləĢməsinə onun məqsəd və vasitələri eyni dərəcədə təsir 

göstərir. Əlbəttə, bu üç konsepsiyanın hər birində məntiqlilik və həqiqətə uyğunluq nəzərə çarpır. 

Yadda saxlamaq lazımdır ki, siyasətdə əxlaq və humanizm məhz, onun təĢkili formalarında, 

məqsədində, məzmununda və eləcə də siyasi fəaliyyətin vasitələrində təzahür edir. Siyasətin məqsəd 

və məzmununda təcəssüm olunan humnaizm, ilk növbədə, cəmiyyət üzvlərinin mənafelərinin 

reallaĢmasında, insanların rifahının və həyat Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılmasında, sosial ədalətin bərqərar 

olmasında nəzərə çarpır. 

Məqsəd yalnız siyasi fəaliyyətin nəticələrinə deyil, həm də siyasətin vasitələrinin seçilməsinə 

əhəmiyyətli təsir göstərir. Siyasi məqsədlərin iyerarxiyalı struktura malik olması, qısamüddətli və 

perspektivli mahiyyət daĢıması, ümumi və xüsusi məqsədlərə ayrılması heç də təsadüfü deyil. Yeri 

gəlmiĢkən qeyd edim ki, siyasi prosesin mərhələsi olmaq etibarilə aralıq məqsədlər siyasi 

mübarizənin metod və vasitələrinin seçilməsinə daha çox təsir göstərir. Qeyd etdiyim kimi, siyasətin 

məqsəd və vasitələri qarĢılıqlı əlaqə kəsb edir. Belə ki, məqsədin reallaĢması xeyli dərəcədə istifadə 

olunan vasitələrlə Ģərtlənir. Vasitə isə əldə olunan nəticələrə bilavasitə təsir göstərməklə məqsədlərin 

reallığını və utopikliyini müəyyən edir. Bir sözlə, siyasətin vasitələri onu nəticələrinə bilavasitə təsir 

edir. Siyasətin məqsəd və vasitələri qarĢılıqlı əlaqə kəsb etsə də onların arasında müəyyən 

ziddiyyətlər təzahür edir. Əlbəttə, bu ziddiyyətlərin həllinə həmiĢə nail olmaq mümkün deyil. Lakin 

məqsəd və vasitələr arasında təzahür edən real ziddiyyətlər siyasətin məqsəd və vasitələrinin əxlaqi 

cəhətdən uzlaĢdırılması prosesində həll edilə bilər. 

Siyasətin məqsədləri ilə bağlı əxlaqi nöqteyi-nəzərdən siyasətçilərin öz qarĢılarına yalnız elə 

vəzifələr qoymağa haqı vardır ki, bunları həll edə bilsinlər. bu prosesdə cəmiyytədə hamı tərəfindən 

qəbul olunmuĢ əxlaqi-etik normalara riayət edilməlidir. Lakin həyatın özü baxımından siyasətçi 

üçün baĢlıca məqsəd, hər Ģeydən əvvəl, bundan ibarət olmalıdır ki, insanların onları maraqlandıran 
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ən əsas mərhələlərlə məĢğul olmasına Ģərait yaratmaq, məqsədlərin və buna müvafiq vasitələrin 

müəyyənləĢdirilməsi və əldə olunması üçün siyasətdə idealla reallığın nisbətinin baĢa düĢülməsi 

zəruridir. Etika, eləcə də, siyasi etika özündə ictimai ideal problemini, cəmiyyətin son məqsədlərini, 

həmçinin onların əldə olunmasının məqsəd və vasitələrini təcəssüm etdirir. Alman Ģairi F. Helderlin 

yazırdı: ―HəmiĢə dövləti yer üzündə cəhənnəmə çevirən nədisə, onu yer üzünün cənnəti etməyə səy 

göstərən də odur‖. Son məqsədi miqyaslı fəaliyyət kimi müəyyənləĢdirmək cəhdi obyektiv 

(adamların Ģüurundan asılı olmayan) və subyektiv (insanların iradəsi ilə müəyyən edilən) xarakterli 

fövqəladə çətinliklərlə əlaqədardır. 

Siyasətin vasitələri qismində təbliğat komponiyaları, silahlı hərəkatlar, danıĢıqlar, vədlər, siyasi 

opponentlərin tənqidi, mitinqlər, nümayiĢlər, seçkilər, referendumlar, etik və hüquqi normalr və s. 

çıxıĢ edir. Bu vasitələr ―sərt‖ və ―mülayim‖ ola bilər. Əsas siyasi vasitələr qismində iki qrup 

vasitələri ayrımaq olar: 

1. siyasət sferasından kənarda təzahür edən vasitələr. məsələn, pul, ənnələr, adətlər və digər 

sosial normalar, inam və s. 

2. siyasət sferasında təzahür edən vasitələr. məsələn, lobbizim, populizm, siyasi simvolika və 

rituallar, siyasi nitq, manifestlər və s. Bu vasitələr hakimiyyətin özü tərəfindən yaradılır. 

Siyasətin məqsədi ictimai idealın məzmununa uyğun gəlməlidir, onun vasitələri isə idealın 

reallaĢmasına xidmət etməlidir. Bəs ictimai ideal nədir? Ictimai ideal cəmiyyətin yüksək, 

təkmilləĢmiĢ vəziyyəti olub ona insanların böyük əksəriyyəti can atrı. Ideal ideyaların, 

nəzəriyyələrin, modellərin, gələcəyə aid layihələrin hər cür müxtəlif növündə mövcuddur. Bunlarda 

ictimai idealın tarixi zəruriliyi əsaslandırılır, onu əldə etmək yolları və vasitələri göstərilir. Lakin 

dəqiq baĢa düĢmək lazımdır ki, hər bir ictimai ideal tarixən məhduddur, baĢqa sözlə, təzahür etdiyi 

anda cəmiyyətni həyat səviyyəsinə və özü haqqında elmi təsəvvürlərə uyğun gəlir. Hökmən belə bir 

cəhəti nəzərə almaq lazımdır ki, əvvəla, ictimai ideal müəyyən biliklərin, elmin səviyyəsini əks 

etdirir, ikincisi, ictimai ideal insanların həyatına mənfi, neqativ təsir göstərən amillərə qarĢı reaksiya 

kimi yaranır, üçüncüsü, ictimai ideal həmiĢə gələcəyə istiqamətlənir və konkret Ģəraitə insanalr 

böyük ümid bəsləyirlər. 

Siyasətdə məqsəd ideal, arzuedilən nəticədir, hansı ki, onun əsasında siyasi fəaliyyət  reallaĢır. 

Bu baxımdan siyasətin məqsədi siyasi fəaliyyətlə sıx bağlıdır. Siyasi fəaliyyətin konkret məzmunu 

aĢağıdakılardan ibarətdir: 

- dövlət iĢlərində iĢtirak etmək; 

- dövlətin fəaliyyətinin formalarını, vəzifələrini və istiqamətlərini müəyyənləĢdirmək; 

- hakimiyyətin bölünməsi, onun fəaliyyətinə nəzarət; 

- siyasi təsisatlara təsir göstərmək. 

Siyasi fəaliyyətin bilavasitə obyektlərinə siyasi zərurətlər, dəyərlər, təsisatlar, bütövlükdə siyasi 

sistem və ona aid olan sosial qruplar, partiyalar, elitalar və liderlər daxildir. Siyasi fəaliyyətin 

konkret subyektləri müxtəlifdir. Elmi ədəbiyyatda siyasi fəaliyyətin subyektinin iki növdən ibarət 

olması göstərilir: 

1) qrup halında; 

2) fərdi. 

Siyasi fəlaiyyətdə qrup halında fəaliyyətə sinfi, milli, ərazi (regional), korporativ və elitar 

subyektlər aid edilir. Qrupla fəaliyyət göstərən siyasi cəhətdən hər bir fəal Ģəxsiyyət isə siyasi 

fəaliyyətin fərdi subyekti kimi qiymətləndirilir. Siyasi Ģəxsiyyətin yüksək tipi siyasi lider hesab 

olunur. 

Siyasətin məqsədlərini aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar: 

- siyasi fəaliyyətdə konfliktlərin səviyyəsinin aĢağı salınması; 

- cəmiyyətin siyasi həyatında qüvvələr balansının təmin edilməsi; 
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- stabilliyin təmin edilməsi; 

- müxtəlif maraqların reallaĢdırılması; 

- mənafelərin inteqrasiyası. 
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