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AZƏRBAYCANIN ENERJİ SİYASƏTİ VƏ XƏZƏRİN  

STATUS PROBLEMİNİN HƏLLİ 

Hesablamalara görə, dünya neft ehtiyatlarının 17% -ni təşkil edən Xəzər nefti Körfəz neftindən 

(50%) sonra ikinci yerdədir. 50 milyard barel neft və 9 trilyon kubmetr təbii qazın olduğu təxmin 

edilən Xəzər dənizindən ən səmərəli şəkildə faydalanmaq istəyən sahilyani ölkələr arasında razılığa 

gəlmək zəruri olmuşdur. Xəzərin statusunun müəyyən edilməsi neft baxımından zəngin Azərbaycan 

və Qazaxıstan ilə təbii qaz baxımından zəngin Türkmənistan üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Tədqiqat, Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi kontekstində, 2018-ci il Aktau Sammitində Xəzərin sta-

tusunun müəyyən edilməsinin əhəmiyyətinə diqqət yetirir. 

Açar sözlər: Xəzər, enerji, Azərbaycanın enerji strategiyası, türk dövlətləri. 
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AZERBAIJAN'S ENERGY POLICY AND THE SOLUTION  

OF THE CASPIAN STATUS PROBLEM 

It is estimated that Caspian oil, which accounts for 17% of the world's oil reserves, ranks second 

after Gulf oil (50%). The Caspian, which is estimated to have 50 billion barrels of oil and 9 trillion 

cubic meters of natural gas, has to be reached by an agreement between the riparian countries that 

want to benefit most effectively. Determining the status of the Caspian is great importance for Azer-

baijan and Kazakhstan, which are rich in oil, and Turkmenistan, which are rich in natural gas. The 

study focuses on the importance of determining the status of Xezerin the 2018 Aktau summit in the 

context of Azerbaijani energy security. 

Keywords: Caspian, energy, Azerbaijan's energy strategy, turkish states. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА  

И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАСПИЙСКОГО СТАТУСА 

По оценкам, каспийская нефть, на которую приходится 17% мировых запасов нефти, 

уступает только Персидскому заливу (50%).Необходимо достичь соглашения между при-

брежными странами, которые хотят максимально использовать Каспийское море, которое, 

по оценкам, содержит 50 миллиардов баррелей нефти и 9 триллионов кубометров природного 

газа. Определение статуса Каспия имеет большое значение для Туркменистана, который бо-

гат нефтью и природным газом с Азербайджаном и Казахстаном. В исследовании обраща-

ется внимание на важность определения статуса Каспия на саммите в Актау в 2018 году в 

контексте энергетической безопасности Азербайджана. 

Ключевые слова: Каспий, энергетика, энергетическая стратегия Азербайджана, 

турецкие государства. 
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən neft strategiyası çərçivəsində 1994-cü ildə "Əsrin 

müqaviləsi"nin imzalanması Azərbaycanın dünya enerji bazarında nəhəng neft ixrac edən ölkələrdən 

birinə çevrilməsində ilkin addım olmuşdur. İstehsalçı və tranzit bir ölkə olaraq Bakının tətbik elədiyi 

enerji siyasəti Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş statusu qazanma qabiliyyətinə çox böyük töhfə 

vermişdir. Demək olar ki, regionda ilk olaraq Azərbaycanın, müstəqil enerji siyasəti çərçivəsində neft 

və təbii qaz yataqlarının işlənməsi və əldə edilən məhsulların ixrac edilməsi istiqamətində addımlar 

atması və həmin ticarət sayəsində iqtisadi rifahında artış yaşanması diğər dövlətlərin də bu siyasəti 

izləməsini təmin etmişdir. Bu da Azərbaycanın əsas aktyor olduğu bir sıra qlobal layihələrdə 

əməkdaşlığın artmasına kömək olmuşdur. Bu çərçivədə “Əsrin müqaviləsi”nin bağlanmasından sonra 

Bakı-Tbilisi- Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum və s. transmilli neft-qaz kəmərləri çəkilmiş, Xəzər 

dənizinin zəngin təbii qaz ehtiyatlarının dünya bazarlarına ixracını həyata keçirəcək Şahdəniz 2, 

TANAP və TAP kimi yeni layihələr gündəmə gəlmişdir. Bu layihələr: 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri: 1999-cu il noyabrın 18-də İstanbulda keçirilən 

ATƏT-in zirvə toplantısının gedişində xam neftin Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə əraziləri ilə Bakı-

Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsi ilə nəqledilməsinə dair üç ölkə prezidentləri arasında 

saziş imzalanıb. BTC boru kəməri fəaliyyətə başladığı birinci il 25 milyon ton, 2007-ci ildən etibarən 

isə Ceyhan limanına ildə 45-50 milyon ton neft nəql edilir. İqtisadi cəhətdən çox sərfəli olan kəmər 

bəzi dövlətlərin də öz neftini nəqletmək niyyətinə gəlməsini sağlamışdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri 

vasitəsilə Türkmənistan və Qazaxıstan nefti də dünya bazarlarına çıxarılır.  

Bakı-Qroznı-Novorossiysk (Şimal marşrutu): Bakı-Qroznı-Tixovetsk-Novorossiysk neft kəməri 

xəttinin ümumi uzunluğu 1346 km, o cümlədən Azərbaycanda 230 km-dir [7, s. 42]. 1997-ci ilin 

noyabr ayından etibarən neft bu xətt üzərindən ixrac edilir. 

Bakı – Tbilisi – Supsa (Qərb marşrutu): Bakı-Novorossiysk xətti ilə bərabər 1995-ci il oktybar 

ayında Bakıda istehsal edilən neftin beynəlxalq bazaralarda satılması üçün qərarlaşdırılan digər 

terminaldır. Xəzərin Azərbaycan sektorunda hasil edilən neftin Gürcüstandan keçməklə dünya 

bazarlarına nəqlini həyata keçirir. Bu xətt 1999-cu il aprelin 17-də istifadəyə verilmişdir [9, s. 236-

237]. 

Bakı-Tbilisi-Ərzurum (Cənubi Qafqaz) Təbii Qaz boru kəməri: Azərbaycan qazını Türkiyəyə 

nəqletmək üçün Cənubi Qafqaz Boru Kəməri layihəsi həyata keçirilmişdir. 2004-cü ildə başlayan 

kəmərin tikintisi 2006-cı ilin sonunda başa çatmışdır. Şahdeniz yatağının keşfədilməsindən sonra 

Azərbaycan, 2007-ci ildən etibarən təbii qaz da ixrac etməyə başlamışdır. 2014-cü ilin sonunda 

Azərbaycan qazının Türkiyə və Yunanıstana nəqli başlamışdır. Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə 

Azərbaycanın Xəzərdəki “Şahdəniz” yatağından (Faza-I) hasil edilən qazın bir hissəsi (təxminən ildə 

7,7 milyard kubmetr) Bakıdan Türkiyənin Ərzurum şəhərinə nəqledilir [2, s. 44].  

Cənub Qaz Dəhlizi: 13 yanvar 2011-ci ildə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında Cənubi Qaz 

Dəhlizi Bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycanın Xəzər dənizi sektorunda yerləşən Şah Dəniz II 

sahəsindən çıxan qazın Türkiyə üzərindən Avropaya daşınması üçün yaradılmış bir layihədir. Cənub 

Qaz Dəhlizi Avropa və Xəzər regionu arasında enerji və nəqliyyat əlaqəsi yaradacaq yeni İpək Yolu 

rolunu oynayan vasitə kimi qəbul edilir [2, s. 46]. 3500 km uzunluğunda olan boru xətti layihəsinin 

seqmentləri:  

 Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) : Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən 

Şahdəniz qaz yatağından hasil edilən qazı Gürcüstana və Türkiyəyə nəql etmək üçün inşa edilmiş qaz 

kəməridir. 2018-ci ildən boru kəməri vasitəsilə Türkiyəyə kommersiya daşımaları həyata keçirilir. 

 Trans Anadolu təbii qaz boru kəməri (TANAP) (Trans Anadolu təbii qaz boru kəməri) : 2011 

və 2012-ci illərdə Azərbaycan və Türkiyə hökümətləri arasında Trans-Anadolu Qaz Kəməri 
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(TANAP) layihəsinə dair sazişlər imzalanmışdır. Transxəzər qaz kəməri təbii qazın Azərbaycan 

ərazisi vasitəsilə Avropaya nəqli üçün Xəzərin Azərbaycan və Türkmənistan sahillərini 

birləşdirəcəkdir. 12 iyun 2018 tarixində Türkiyənin Əskişəhər şəhərində açılış mərasimi keçirilən 

TANAP qaz kəməri 30 iyunda istifadəyə verilmişdir. Kəmərin ilkin illik ötürücülük gücü 16 mlrd. 

kubmetr təşkil edir. Bu həcmin 6 mlrd. kubmetri Türkiyədə istifadə olunacaq, 10 mlrd. kubmetri isə 

Avropaya nəql ediləcəkdir.  

 Trans Adriatik Boru Kəməri (TAP): Cənub qaz dəhlizinin Avropaya açılan hissəsini təşkil 

TAP boru xətti ilə Azərbaycan qazı AB ölkələrinə köçürüləcəkdir [6, s. 17]. TAP kəməri ilə ilkin 

olaraq ildə 10 mlrd. kubmetr qazın Avropaya nəqli nəzərdə tutulur. Bu boru kəməri Yunanıstan, 

Albaniya və Adriatik dənizindən keçməklə İtaliyanın cənubuna qədər uzanacaqdır. TAP boru 

kəmərinin 2020-ci ildə istismara verilməsi planlaşdırılır. 

Həmin layihələr vasitəsilə Bakının həyata keçirdiyi enerji siyasəti, Azərbaycan Respublikasının 

dövlət müstəqilliyini daha da möhkəmləndirmiş və ölkənin təhlükəsizliyinin, dinamik inkişafının və 

gələcək tərəqqisinin möhkəm təməlini qoymuşdur. Beləliklə aparıcı dünya dövlətləri ilə Azərbaycan 

arasında olan qarşılıqlı etimad və tərəfdaşlıq əlaqələri dərinləşmişdir [8, s. 88]. Bundan əlavə təbii 

qaz ehtiyatına görə dünyada ilk sıralarda olan TürkmənistanınTANAP və TAP kimi layihələrə 

qoşulması türk dövlətləri arasındaki əlaqələrin möhkəmləndirilməsi baxımından vacibdir. Məlum 

olduğu kimi dünya təbii qaz ehtiyatlarının 10,1% -ni təşkil edən Türkmənistan gazın Avropa bazarına 

ixrac edilməsində çətinlik yaşamaqdadır. Alternativ boru kəmərləri layihələrinə yönələn Aşqabat, 

Bakı ilə əməkdaşlığa yönəlmişdir. Bu çərçivədə 29 oktyabr 1998-ci ildə Türkiyə və Türkmənistan 

prezidentləri tərəfindən Transxəzər layihəsinin həyata keçirilməsinə dair bir müqavilə imzalanmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Xəzərin Azərbaycan və Türkmənistan sahillərini birləşdirəcək xətt, 

Qazaxıstandan başlayaraq Özbəkistan, Türkmənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və 

Bolqarıstan ərazisindən keçəcəkdi. Bu razılaşma əsasında Türkmənistanın 16 milyard m³'ü 

Türkiyəyə, 14 milyard m³'ü isə Avropaya olmaqla ümumilikdə 30 milyard m³ təbii qaz ixrac etməsi 

nəzərdə tutulmuşdur [5]. 1999-ci ildə isə ATƏT-in İstanbul sammitində Türkiyə, Azərbaycan, 

Gürcüstan, Qazaxıstan və Türkmənistan liderləri tərəfindən neftin nəqli mövzusunda, aralarında 

Transxəzər iş birliyinə bağlı razılaşmanın da olduğu bir neçə əhəmiyyətli sənəd imzalanmışdır [1, s. 

33]. Ancaq Azərbaycanda Şahdəniz yatağının kəşf edilməsilə, Azərbaycanın öz təbii qazını Türkiyə 

üzərindən dünya bazarına açmaq istəməsi və Xəzərin status probleminin həllədilməmiş olması bu 

layihənin həyata keçirilməsinə maneə törətmişdir. Lakin son illər Moskva ilə yaşanılan müxtəlif 

problemlər səbəbilə Rusiyanın qaz almağı dayandırması Türkmənistan üçün alternativ boru 

kəmərlərinin çəkilməsini və Azərbaycan ilə əməkdaşlığı zəruri etmişdir. Bu çərçivədə 2018-ci ildə 

Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi iki ölkə münasibətlərinin inkişafı üçün bir fürsət 

olub. Qeyd edək ki, Xəzərin hüquqi statusunu tənzimləmək istiqamətlərində imzalanan müqavilələrin 

başında İran-Sovet Dostluq müqaviləsi gəlir. 26 fevral 1921-ci ildə Rusiya Sovet Sosialist 

Respublikası ilə İran arasında imzalanmış müqavilədə 1881-ci ildə sərhəd komissiyası tərəfindən 

müəyyən edilmiş sərhəd xəttinin İran və Rusiya arasında su sərhədi kimi qəbul olunması razılaşdırılır 

[7, s. 21-22]. 1935-ci ildə İran-SSRİ arasında imzalanmış "Ticarət, dənizçilik və məskunlaşma 

haqqında", 1940-cı ildə "Ticarət və dənizçilik haqqında" imzalanmış müqavilələrdə Xəzərin Sovet-

İran dənizi olması bir daha vurğulanmışdır. 1970-ci ildə Xəzər dənizinin SSRİ-yə məxsus hissəsinin 

sektorlara bölünməsi məsələsi müzakirə edilməyə başlanmış və SSRİ-nin Neft Sənayesi Nazirliyi 

tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bu bölgüyə əsasən Xəzər dənizi müvafiq olaraq Rusiya, Qazaxıstan, 

Azərbaycan, Türkmənistan habelə SSRİ-nin quru sərhədi ilə müəyyən edilən İran sektoruna 

bölünmüşdür. Bu bölgü zamanı Xəzərin hüquqi, coğrafi vəziyyətindən irəli gələn, beynəlxalq-hüquqi 
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təcrübədə hamı tərəfindən qəbul edilmiş orta xətt prinsipi əsas götürülmüşdür [10]. SSRI, orta xətt 

prinsipi üzrə Xəzər dənizini dörd respublika arasında – Rusiya (19%), Qazaxıstan (29%), Azərbaycan 

(21%) və Türkmənistan (16%) milli sektorlara bölmüş və respublikaların su sərhədlərini müəyyən 

etmişdir [7, s. 21-22].  

1991-ci ildə SSRI-nin dağılması nəticəsində Xəzəryani ölkələrin sayı beşə yüksəlmişdir. Bələcə 

də 1992-ci ildən indiyə kimi Xəzərin statusu məsələsi Rusiya, Qazaxıstan, Azərbaycan, Türkmənistan 

və İran arasında müzakərə mövzusu olmuşdur. Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi 

ilə bağlı davam edən danışıqların sonuncusu 12 Avqust2018-ci ildə Qazaxıstanın Aktau şəhərində 

baş tutmuşdur. Aktau sammitində 20 ildən artıq davam edən qeyri-müəyyənlik əsasən həll olunub və 

Xəzər dənizinin hüquqi statusunu müəyyənləşdirən müqavilə sahilyani dövlətlər tərəfindən qəbul 

edilmişdir. Buna görə müqavilə mətnində Xəzərdən, "dəniz" olaraq bəhs edilmiş lakin qanuni olaraq 

statusun dəniz ya da göl olduğu ifadə edilməmişdir. Razılaşmaya əsasən, Xəzər dənizinin səth hissəsi 

tərəflər tərəfindən birgə istifadə ediləcək, dib qisimi və mədən rezervlerisə qonşu dövlətlərin arasında, 

beynəlxalq hüquq əsasında paylanacaqdır. Razılaşma çərçivəsində alınan ən mühim qərarlar isə 

bunlardır [3]: 

 Xəzəryanı ölkələrin su əraziləri 15 mildir, daha 10 mil məsafədə hər bir hövzə dövləti balıq 

ovu həyata keçirə bilər; 

 Xəzəryanı dövlətlər öz ərazi sularında elmi tədqiqatları təşkil etmək, səlahiyyətləndirmək və 

ya həyata keçirmək üçün xüsusi hüquqlara malikdir; 

 Tərəflər, Xəzər dənizinin dibində dənizaltı kabel və boru xətləri çəkə biləcəklər; 

 Xəzər dənizində qeyri-sahilyanı ölkələrin silahlı qüvvələrə malik olması qadağan edilib.  

Azərbaycanın həyata keçirdiyi transmilli enerji siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də 

yerləşdiyi Avrasiya bölgəsində- Qara-Xəzər dənizi hövzəsi də daxil olmaqla, əksər postsovet 

məkanının enerji ehtiyaclarının təmin olunmasında yaxından iştirak etməkdən ibarədir [8, s. 94]. 

Bölgədəki ən böyük neft yataqları da Azərbaycan və Qazaxıstanın sahəsində yerləşir. Qazaxıstanda 

ehtiyatların 60 milyard barrel, Azərbaycanda isə 45 milyard barrelə çatdığı təxmin edilir [4, s. 37]. 

Bu səbəblə iki ölkə bölgə qaynaqlarından faydalanmaq üçün böyük layihələrə yönəlmişdir. 2018-ci 

ildə Aktau Sammitinin imzalanması sahilyanı türk dövlətləri arasında xüsusilə də Azərbaycan-

Türkmənistan arasındaki əlaqələrdə yeni bir sayfanın başlanğıcı olaraq təzahür edilməlidir. Müqavilə 

ilə, Türkmənistan qazının Avropaya ixracının təmin edilməsini nəzərdə tutan Transxəzər təbii qaz 

boru kəməri layihəsinin önündəki ən böyük maneə aradan qaldırılmışdır. Qeyd etmək gərəkir ki, 

Xəzər Sazişi Türkmənistan, Qazaxıstan və Azərbaycan tərəfindən ratifikasiya edilmiş, lakin Rusiya 

və İran hələ də ratifikasiya prosesini başa çatdırmamışdır.  

 

  

http://www.azerbaijan.az/_WorldCommunity/_CaspianStatus/-caspianStatus_02_a.html
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Afət GÜLƏLİYEVA 

Dosent, Bakı Dövlət Universiteti 

 

NÜVƏ SİLAHININ YAYAILMAMASINA DAİR MÜQAVİLƏYƏ MÜNASİBƏTDƏ 

DÖVLƏTLƏRİN FƏALİYYƏTİ  

Nüvə silahına sahib olmaq istəyinin arxasında hansı motivin gizlənməsilə bağlı ekspertlər 

arasında vahid fikir yoxdur. Mütəxəssislərin bir qismi “beynəlxalq” statuslu məsələlərlə əsaslandırır, 

digərləri hesab edir ki, təhlükəsizlik məsələlərində praktiki mülahizələrə üstünlük verilməlidir. Bəzi 

mütəxəssislər nüvə silahının müdafiə xarakterli olduğunu qeyd edirlər və belə hesab edirlər ki, nüvə 

silahına malik olmaq güclü dövlətlər tərəfindən və ya qonşu ölkədən təcavüz ehtimalını demək olar 

ki, heçə endirir.Ancaq buna heç kim tam olaraq təminat verə bilməz ki, dövlət müdafiə xarakterli bu 

silahdan aqressiv istifadəni istisna edəcək. Buna bariz nümunə olaraq hazırkı dövrdə siyasi arenada 

cərəyan edən hadisələri və silaha sahib olan dövlətlərin bu faktdan istifadə edərək rəqiblərini narahat 

etməsini, təzyiq altında saxlamasını göstərə bilərik. 

Məqalədə nüvə silahının yaranması, silaha sahib olan dövlətlərin ona münasibəti və məlum 

məsələ ilə bağlı müasir dövrdə mövqeləri qısa təhlil olunur. 

Açar sözlər: təhlükəsizlik, nüvə silahı, müqavilə, alternativ enerji, silahsızlaşdırma 

  

Афет ГЮЛЬАЛИЕВА 

Доцент,Бакинского Государственного Университета 

 

ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ В ОТНОШЕНИИ ДОГОВОРА  

О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

Среди экспертов не сушествует единого мнения, какой мотивскрывается за желанием 

овладеть ядерным оружием. Некоторые специалистиобосновывают это с проблемами 

«международного» статуса, другиесчитают, что приоритет следует отдавать практиче-

ским соображениям в вопросах безопасности. Иные специалисты отмечают, что ядерное 

оружие носит характер обеспечения бесопасности и считают что обладание ядерным ору-

жием минимализирует нападение со стороны великих держав и соседних стран.Но никто не 

может полностью гарантировать это, потому что государство может исключать агрес-

сивное использование этого оружия, который предназначен для обеспечения безопасности. 

Примером этого являются события, которые происходят на политической арене, а так же 

страны обладающие этот факт для того что бы держат под влиянием соседние страны. В 

статье кратко анализируется создание ядерного оружия, а так же позиция ядерных стран 

в решении определенных задач на современном этапе. 

Ключевые слова: безопасность, ядерное оружие, соглашение, альтернативная энерге-

тика, демилитаризация 
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Afet GULALIYEVA 

 PhD in Political Sciences, Baku State University 

 

ACTIONS OF THE STATES TOWARDS THE TREATY ON  

NON-PROLIFIRATION OF NUCLEAR WEAPONS 

 

It noteworthy to acknowledge that experts are not able to reach a consensus on the hidden 

reasons of the need to possess nuclear weapons. Some experts try to justify it with “international” 

issues when others believe that priority should be given to the practical considerations in the security 

issues. However practitioners stress that countries may decide to acquire nuclear weapons for 

security issues, and the presence of nuclear capability ultimately decreases the level of external 

threats.But no one can fully guarantee that the state will exclude the aggressive use of these weapons. 

Moreover, countries differ in the strategy of using nuclear weapons for the security measures, and in 

their individual perceptions of the threat posed by different cases.  

The formation of nuclear weapons, nuclear powers’ attitude toward it and different approaches 

to these issues are also briefly discussed in the article. 

Key words: security, nuclear weapon, agreement, alternative energy, demilitarization  

 

Müsir dövrdə bütün dünyani narahat edən əsas məsələlərdən biri qlobal təhlükəsiyliyə hədələrin 

aradan qaldırılmasıdır. Qlobal təhlükəsizliyə hədələr sırasında nüvə silahını xüsusi qeyd etmək 

lazımdır. İkinci dünya müharibəsindən sonra bəşəriyyətin qorxulu yuxusuna çevrilmiş bu kütləvi 

qırğın silahina maraq onilliklərdir dövlətlərin diqqət mərkəzindədir. Belə ki, artıq yarım əsrdən 

çoxdur ki, bu silaha sahiblənmə ilə eyni vaxtda nüvə silahının ləğv olunması ətrafında fikirlər patralel 

olaraq davam edir. Amma çox təəssüflər olsun ki, nüvə silahsızlaşdırılması ətrafında dövlətlərin 

səyləri kifayət qədər nəticə vermır. Nüvə silahsızlaşdırlması ilə əlaqədar uğursuz nəticəni şərtləndirən 

amillər bunlardır: nüvə silahsızlaşdırılması prossesi yavaşıyır, eyni vaxtda qeyri-nüvə dövlətləri bu 

istiqamətdə daha aydın inkişafa nail olmaq tələblərini artırırlar, bir sıra dövlətlər kifayət qədər kobud 

tərzdə regional böhranların həlli tələbi ilə çıxış edir və bu şərti özünün qeyri-nüvə statusu (ilk 

növbədə, Misir İsrailin nüvə arsenalı ilə bağlı) ilə əsaslandırırlar, ümumiyətlə, ölkələrin çoxu nüvə 

statusunu əldə etmək məsələsinə daha rahat baxmağa başlayırlar (Məsələn, Yaponiyada bu mövzuda 

söhbətlər aktivləşir), digər qism dövlətlər isə sadəcə nüvə silahına sahiblənirlər(Hindistan, Pakistan, 

Şimali Koreya və.s). (1.61) 

 Bu təqdirdə belə bir sual ortaya çıxır: Dövlətlərə nüvə sahibi olma satutusu nə kimi stimul verir? 

Mütəxəssislərin çoxu daha münasib – “dövlətin milli təhlükəsizliyinə təminatdır cavabını verirlər. 

Ona görə, bəziləri nüvə yayılmasını “təbii və beynəlxalq təhlükəsizlik üçün məqsədə müvafiq hal” 

hesab edirlər.Nüvə silahına sahiblənmək istənilən dövlətin təbii istəyidir fikri 1950-ci illərdə geniş 

yayılmışdı. Lakin müəyyən zaman keçdikdən sonra bu yolun təhlükəli olduğunu anlayırlar.Birincisi, 

nüvə balansı o qədər çətin olardı ki, bu, sonunda silah yarışına gətirərdi. İkincisi, çətin ki, bütün 

dövlətlərin liderləri onun istifadəsindən çəkinərdi. (2)  

Nüvə silahı kütləvi qırğın silahlarından biri olaraq hələlik bəşəriyyətə məlum olan ən böyük 

dağıdıcı gücə malik olanıdır. Nüvə silahının yaradılması üzrə səylər 1943-cü ildən ABŞ-ın təşəbbüsü 

ilə ətrafına bir çox ölkələrdən mütəxəssisləri toplayan “Manhetten layihəsi” dövründənbaşlamışdır. 

Layihəyə şəxsən Albert Enşteynin imzası ilə ABŞ prezidenti F.Ruzvelt tərəfindən razılıq verilmiş və 

uğurla həyata keçirilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu layihə dövründə amerikan fiziki Robert 

Oppengeymer və Lesli Qrovsun rəhbərliyi ilə 3 atom bombası yaradılır (Triniti, Cırtdan və Şişman). 
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Ancaq ABŞ tərəfindən atom bombasının faktiki istifadəsindən və böyük fəsadları məlum olduqdan 

sonra bir daha istifadə edilmir. Buna baxmayaraq, az sonra SRRİ, İngiltərə, Fransa və bir qədər sonra 

isə Çin də bu silaha sahib olur və çoxsaylı sınaqlar keçirirlər.  

Nüvə müharibəsi ilə bəşəriyyəti üçüncü dünya müharibəsinin yaranması təhlükəsi astanasında 

qoyan Karib böhranı (1962-ci il) nüvə dövlətlərini bu məsələ üzərində daha ciddi düşünməyə və 

səyləri birləşdirməyə sövq etdi. Məhz bu konfliktin ardınca silahsızlaşdırma, nüvə yayılmaması ilə 

bağlı fəaliyyət aktivləşdirildi. Tezliklə, 1963-cü ildə Böyük Britaniya, ABŞ və SSRİ Atmosferdə, 

kosmik fəzada və su altında nüvə silahı sınaqlarının keçirilməsinin qadağan olunması haqqında 

müqavilə imzaladı. Az sonra isə müqaviləyə 100-dən çox dövlət qoşuldu.  

Lakin bu kifayət deyildi, çunki, nüvə silahının əldə olunmasına maraq getdikcə daha da 

güclənirdi. Ona görə də 1968-ci ildə nüvə texnologiyalarının nüvə və qeyri-nüvə dövlətləri arasında 

yayılmasının qarşısını alan bir razılaşma imzalanır. Nəticə etibariylə müqavilə nüvə silahının 

yayılmasının qarşısını almadı, lakin soyuq müharibə dövründə silahlanma yarışı, nüvə müharibəsi ilə 

əlaqədar beynəlxalq narahatlığın azalmasına səbəb oldu. Bundan əlavə, müqavilədə nüvə 

texnologiyalarına sahib olmayan dövlətlərə onu hər hansı şəkildə əldə etmək, almaqdan çəkinmək 

tələbi qoyulurdu. 

Daha bir maraqlı məqam budur ki, müqavilədə hər iki “cəbhədən” olan ölkələr (həm nüvə, həm 

də qeyri-nüvə dövlətləri)iştiraka cəlb olunmuşdu. Həmçinin hər iki tərəfAtom Enerjisi üzrı 

Beynəlxalq Agentliyin(AEBA) müfəttişlərini yoxlanış üçün öz ərazisinə qeyd-şərtsiz buraxacağına 

söz verir. Bütün bunlar isə dövlətlər arasında sülhməramlı istifadə məqsədiylə elmi-texniki 

informasiyanın, materialların mübadiləsinə maneəçilik torətmirdi. Müqavilədən sonra bəzi 

xoşagəlməz anlar yaşanır: Hindistan(1974), İsrail (1979), Pakistan (1998), KXDR (2006) nüvə 

silahına sahiblənir, 1980-cı ildə İraq nüvə proqramı ilə əlaqədar kifayət qədər irəli gedir; İranın 

müqavilə üzvü olmasına baxmayaraq uranın zənginləşdirilməsinə dair fəaliyyəti haqqında 

məlumatlar aşkar edilir.  

Nüvə silahının yayılmamasına dair dövlətlərin milli siyasətinin bir hissəsi kimi nüvə proqramları 

və nüvə enerjisinə münasibət, həmçinin, xüsusən nüvə dövlətlərinin və bəzi potensial nüvə 

dövlətlərinin bu istiqamətdə fəaliyyəti də marağa səbəb olan məqamlardandır. 

  Amerika Birləşmiş Ştatları nüvə silahına təşəbbüskar dövlətlərdəndir. Manhetten layihəsinin 

uğurlu nəticəsi ölkəninüvə silahı dövlətinə çevirir. Daha sonra bombanın faktiki istifadəsi və 

fəsadlarıABŞ da daxil olmaqlaaparıcı dövlətləri bu mövqedən çəkindirmişdir. Nüvə sınaqlarının 

keçirilməsini qadağan edən müqavilələrin imzalanmasına kimi Amerika yalnız 1945-1992-ci illər 

1,054 sınaq keçirmişdir. Silahının nüvə başlıqları ilə bağlı dəqiq say mövcud deyil. Bəzi mənbələrin 

qeydlərinə görə 5.113, digər məlumatlardan isə daha çox- 7.700 olduğu iddia edilir. Yuxarıda qeyd 

olunan illər arasında sınaqlar əsasən atmosferdə keçirilmiş və bir sıra fəsadlı hadisələrlə yadda 

qalmışdır. Marşall adalarında Castle Bravo kod adında sınaqla ən böyük termonüvə hidrogen bombası 

partladılmış həm insani həm də böyük maddi itkilərə səbəb olmuşdur. Hətta Yapon balıqçılıq gəmisi 

də zərər çəkmişdir. Bütün fəallıq yalnız 1958-ci il sınaqlara moratorium qoyuluşu və Sovet İttifaqı 

ilə sınaqlardan çəkinmə üzrə razılıq ilə səngiyir.  

AEBA-nın yaradılması ilə ABŞ agentlik ilə ən çox əməkdaşlıq edən dövlətdir. Agentliyin 

mütəxəssislərinin və qaydalara riayət etməyən dövlətlərə qarşı qətnamələrin əksəriyyəti ABŞ-ın 

təşəbbüsü ilə həyata keçirilir.  

ABŞ-da sınaqların əhaliyə ziyanı da ətraflı tədqiq edilmişdir. Belə ki, 1997-ci ildən Milli Xərçəng 

İnstitutunda araşdırmaların nəticəsində o dövrdə Amerikada yaşayan insanların qalxanabənzər vəzisi 

2 rad-300rad qədər radiasiya qurbanı olmuşdur və insanların yaşamı boyunca qalxanabənzər vəzinin 
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xərçəngə yoluxması daha da artmış olurdu.  

Amerika Xarici Əlaqələr Şurasının The Task Force məruzəçiləri 2009-cu ildə Obamanın “Praqa 

təşəbbüslərinin (zəif nüvə materiallarının təhlükəsizliyinə təminat) dəstəkləndiyi bildirirlib. 

Həmçinin öz məsləhətlərində Rusiya ilə strateji silahların məhdudlaşdırılmasına dair danışıqları bərpa 

etmək, Çin ilə hərbi sahədə dialoqa girmək, eyni zamanda, anti-peyk silahlarının sınağına qadağa 

məqsədi güdən atmosfer sınaqları üzrə dialoqa çağırış ifadə edilir. Həmçinin, İranın nüvə proqramı, 

yayılmama rejimi və Orta Şərqdə nüvə silahı yarışının qarşısını almaq üçün mühüm bir çağırışdır”.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün ABŞ Şimali Koreya və İranın fəaliyyətinə qarşı çox həssasdır və 

iqtisadi sanksiyaların tədbiqi, ehtiyat üçün raket leyhinə ballistik qurğularının hazır vəziyyətdə 

saxlaması üçün labüd tədbirləri görməkdədir.  

Soyuq müharibə dövrünün daha bir fövqəl dövləti SSRİ-nin varisi olanRusiya Federasiyası 1949-

cu ildə keçirdiyi sınaqdan sonra ikinci nüvə dövləti hesab olunur. Ölkənin bu sahədə aktiv fəaliyyət 

göstərən ölkənin müxtəlif yerlərində güclü nüvə infrastrukturunun, AES-lərin mövcudluğu nüvədən 

enerji mənbəyi kimi istifadənin ölkə üçün önəmini vurğulayır. Rusiya Sovet İttifaqı dağılana qədər 

nüvə arsenalınınyarısını Ukrayna və Belorusiya vı Qazaxıstan kimi dövlətlərə ötürmüşdü. Bu 

dövlətlər 1992-ci ildə Lissabon protokolunu imzalayaraq Nüvə Silahının Yayılmaması üzrə 

Müqaviləyə qeyri-nüvə dövləti statusu ilə qoşulduğunu bildirirlər.Bu, itki sayılsa da, ölkədə mövcud 

nüvə başlıqlarının sayının hətta ABŞ-dan da çox olduğu iddia edilir-8,500. Onlardan 4,659-u aktiv 

başlıqlardır. Ancaq rus mütəxəssislərindən İctimai və hərbi Analizlər İnstitunun analitiki, Aleksand 

Kramçıxin isə,bu rəqəmi azaldaraq başlıqların 3,100 olduğunu bildirir. Ümumilikdə bununla bağlı 

dəqiq rəqəm bildirmək mümkün deyil. 

1970-ci ildə Hindistan nüvə sınağı keçirdikdən sonra Sovetlər ABŞ ilə birgə Nüvə İstehlakçıları 

qrupunu təsis edirlər. Əsas məqsəd isə Qrupa nüvə materiallarını göndərənləri cəlb etmək idi. Həmin 

illərin sonu-1980-cı illərin birinci yarısı qərb dövlətlərinin marağı Sovet ittifaqının bəzi dövlətləri ilə 

nüvə ticarətinə tuşlanır. SSRİ Kuba(atom reaktoru), Argentina (ağır su), Hindistan(ağır su), həmçinin 

Liviya ilə (atom reaktoru) müvafiq razılaşmalar imzalayır. Bununla bərabər, ixrisaslı ekspertlər qeyd 

edirdi ki. Sovet İttifaqı nüvə silahının yayılmaması ilə bağlı öz öhdəliklərin ciddi riayət edir və onun 

bu istiqamətdə siyasəti yüksək qiymətləndirilməlidir. (3.487) 

  Rusiyanın taktiki nüvə başlıqlarının sayı haqqında dəqiq məlumat mövcud deyil, təqribən 

3.700 – 5.400 arasında göstərilır. Bu onunla bağlıdır ki, ABŞ ilə START adlı silahlara nəzarət və 

nüvə başlıqlarının azalmasına dair ikitərəfli razılaşmada başlıqların dəqiq sayı ilə bağlı 

informasiyanın tələb edilməməsi idi.  

2010-cu il Yeni Hərbi Doktrinada nüvə silahının roluna artıq daha az önəm verildiyi bildirilir, 

artıq milli təhlükəsizlik üzrə prioritet olmadığı iddia edilir. Mütəxəssilərin çoxu bu qərarda ABŞ 

siyasi istiqamətlərinin, nüvə silahı başlıqlarını azaltmaq, silahsızlaşdırma ilə bağlı öhdəliklərinin 

təsirini istisna etmirlər. 2010 Rusiya Federasiyasının yeni Hərbi Doktrinasında qeyd olunur ki, ölkə 

üçün milli təhlükəsizlik siyastində 10 illikdən bəri, nüvə silahının rolu azalmışdır. Bu sənəd 2000-ci 

ildə nəşr edilmiş Hərbi Doktrinanı, 2003 Müdafiə Nazirliyinin“Ağ kitab”ını əvəz etmişdir. (4)  

İngiltərəyə gəldikdə, “Britain Mission” ingilis mütəxəssisləri hələ Manhetten layihəsi dövründən 

nüvə silahının tədqiqinə başlamışdır. Mütəxəssislər iddia edir ki, İngiltərə 300 termonüvə başlıqları 

ehtiyatına malikdir, ancaq ölkədə arsenalın dəqiq sayını bəyan etməklə bağlı qeyri-dəqiqliyə yol 

verilir.  

1958-ci ildən ABŞ-la nüvə sahəsində Birgə Müdafiə Sahəsində razılaşmadan sonra nüvə 

təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq edirlər. Bura: ixtisaslı mütəxəssis və plutonium kimi 

materialların mübadiləsi daxil edilmişdir. Halbuki,1946-cı ildəABŞ Senatında xaricə hər hansı nüvə 
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ilə əlaqəli eksportu qadağan edən Makmagon qanunu qəbul olunmuşdu.  

Bu səbəbdən İngiltərədə müstəqil nüvə proqramına başlamaq qərarı verilir. 1948-ci ildə Ser Con 

Krokroftun rəhbərliyi ilə nüvə reaktoru, həm də plutoniumun instehsalı yüksək zənginləşmiş uran 

üçün yerlər tikilmiş olur. 1952-ci ildə isə Cənubi Avstraliya ərazisində 4 sınaq keçirilir. Daha güclü 

olaı 25 MGt-luq “Qasırğa” kod altında atom bombasını partladır. Tezliklə, Çörçill bu sahədə daha 

irəli getməyi qərarlaşdırır. Ümumilikdə, qeyd olunurdu ki, İngilis nüvə bombalarının əksəriyyəti 

Amerikan dizaynı və texnologiyaları ilə qurulmuşdur və ABŞ icazəsi olmadan qanundan keçə bilməz. 

Hazırda İngiltərə 1998-ci ildən bəri nüvə silahı sistemində yeganə Trident Proqramı ilə işləyir. 

Lakin ona alternativlərin tapılması vaxtının çatdığını iddia edənlər də vardır.  

Fransa- NSYM-nə əsasən IV nüvə silahı dövlətidir. Lakin hər hansl bakterioloji və ya kimyəvi 

silaha sahib deyil. Məlumatlara görə Fransa hərbisi 300 nüvə başlığı ehtiyatına malikdirş Bu, onu 

nüvə dövlətləri arasında üçüncü yerə çıxarır.  

Fransa 1996-cı ildə özünün yer-əsaslı raketlərini diaktiv edib, hal-hazırda da onlara sahib deyillər. 

Nüvə Silahının Hərtərəfli Qadağan olunması Haqqında Müqaviləyə qoşulmazdan qabaq 1996-cı il 27 

yanvar sonuncu nüvə sınağını(Cənubi Sakit Okean ) keçirir. (5) 

Ölkədə nüvə silahına marağın artması 1954-cü ildən sonra, xüsusə də Hind-Çinin itirilməsindən 

sonra güclənmişdir. Süveyş böhranı vaxtı britaniya müttəfiqini itirən ölkə müttəfiqlərinin 

etibarlılığından şübhələnir, tezliklə,NATO müdafiə strukturlarında iştirakdan imtina edir və fərdi 

müdafiə sistemini yaratmağı qərarlaşdırır. 

2008-ci ildə N. Sarkozi söz verir ki, ölkə sualtı raketlərin sayını 290 başlığa kimi azaldacaqdır. 

2009-ci ildə çxışında isə 43 illik ayrılıqdan sonra NATO müdafiə strukturlarına qoşulacaqlarını 

bildirir. 2008-ci il milli təhlükəsizlik sahəsidə “ağ vərəqdə” yazılır ki, nüvədən çəkinmə (nuclear 

deterrence) milli təhlükəsizliyin başlıca elementidir.  

Fransa enerjisinin təqribən 80%-ni 59 nüvə enerjisi stansiyasından alır və bunların tikilməsində 

fəalllıq göstəriк. Təəccüblü budur ki, ölkə əhalisi bundan demək olar narahatçılıq keçirmir. Ona görə 

ki, insanların beyninə onun tamamiylə zərərsiz, problemsiz, az tullantıya səbəb olmaqla çirklənməni 

azaldan enerji mənbəyi olduğu yeridilmişdir.Ümumiyyətlə, Fransada alternativ enerji mənbəyi 

axtarışına diqqət 1973-cü ildə OPEK ölkələrinin Avropanı təşvişə salan neft hədəsindən sonra 

artmışdır. AREVA dövlət şirkəti European Pressurized Reactor, “III nəsil” reaktor tikir və N.Sarkozi 

Çindən Livyaya kimi ölkələrə səfərlər edərək Fransa nüvə təvrübəsini artırmışdır. Hazırda AREVA 

Reaktorları Normandiya, Finlandiya, Çində nüvə enerjisistansiyaları tikir və gələcəkdə Braziliya, 

Hindistan, İraq və Birləşmiş Ərəb əmirliklərinə satış planlaşdırılır. (6) 

Çin, nüvə silahını proqramını ilk dəfə 1954-cü il I Tayvan körfəzi böhranından başlayır. İlk nüvə 

sınaqları 1964-cü ildə keçirmişdir və 1996-cı il müqaviləsinə qoşulana qədər bunu davam etdirmişdir. 

Amerikan Alimləri Federasiyasının hesablamalarına əsasən (2009) ÇXR 180 aktiv və ümumi 240 

nüvə başlığına sahibdir,lakin 2020-ci ilə kimi “2 dəfə artırmaq” imkanına malikdir.  

Erkən Çin proqramı dövründə Sovet ittifaqı ölkəyə mütəxəssis və lazimi texnika göndərmiş, 

1960-cı illərdən münasibətlər pisləşdikdən sonra isə kömək dayandırlırmışdır. Qeyd etmək lazımdır 

ki, ciddi məxfilik ucbatından ölkədənüvə gücünün dəqiq həcmini müəyyənləşdirmək çox çətindir. 

Çin NSYM-i 1992-ci ildə ratifikasiya edib və yeganə nüvə dövlətidir ki, qeyri-nüvə dövlətlərinin 

təhlükəsizliyinə qeyd-şərtsiz zəmanət verir(security assurance). 

BBC xəbər agentliyindəki məqalələrin birində Çinin  

nüvə arsenalı haqqında maraqlı məlumatlar yer almışdır. Xəbər agentliyinin məlumatlarına görə 

Çinin nüvə başlıqlarının sayı ABŞ-a çatmasa da gücünə görə eyni dərəcədə ölümcüldür. Çin DF, DF-

3a, DF-4, DF-5, JL-1, DF-21 ballistik raketlərə sahibdir. O, öz arsenalını modernizasiya və 
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diversifiksiya edir. Ölkə yayılmağa meylli mal və texnologiyaların ixracına nəzarət rejimlərinə 

qoşulub. (7) 

ÇXR NSYM-ni 1992-ci ildə ratifikasiya edib, o, yeganə nüvə dövlətidir ki, qeyri-nüvə 

dövlətlərinə heç bir qeyd-şərt olmadan təhlükəsizliklərinə zəmanət (security assurance) verir : 

“Çin üzərinə götürür ki, heç vaxt və heç bir şərt altında nüvə dövləti olmayanlara və ya nüvə 

silahından azad zonalara qarşı nüvə silahı istifadə etməyəcək və bununla hədələməyəcək. (8) 

Son on ildə nüvə təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə İran ətrafında byük mübahisə və 

qarşırurmalar baş verir.İrannüvə silahının istifadəsi təhdidi ilə ABŞ və BMT tərəfindən çoxsaylı 

iqtisadi sanksiyalara məruz qalmışdır. Ölkə nüvə silahına marağını 1950-ci illərdən biruzə vermişdir. 

Bir çox dövlətlərin bu sahədə fəaliyyyətindən müxtəlif mənbələrdən məlumatlanan ölkə nüvə 

proqramına başlamamaq üzrə praktiki tədbirlər görülməyə başlayır.M.Rza Pəhləvinin dövründə nüvə 

silahını yaratmaq hələ qeyri-labüd olmuş, ancaq beynəlxalq situasiya dəyişdiyi vaxtdan prioritetlər 

sırasına daxil edilmişdir.  

1975-ci ildən ölkə nüvə silahı yaradan dövlətlər siyahısına daxil edilmişdir. Bu sahədə İranın bir 

çox dövlətlər- Liviya, İsrail, Şimali Koreya, CAR ilə əməkdaşlığı haqqında da əsaslı dəlillər var. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1979-80 İraq-İran müharibəsi dövründə Sovet İttifaqı, ABŞ və Avropa 

dövlətlərinin İraqa hərbi yardımından sonra ölkədə milli təhlükəsizliyi məsəsləsi yenidən gözdən 

keçirilir. Bu vaxtdan Pakistan, KXDR, hətta Çin ilə əməkdaşlıq güclənir.  

Qeyd etmək lazimdir ki, kiçik C.Buş İrana dair siyasətində izolyasiya, sanksiya, təzyiqlərə yol 

versə də, Obama administrasiyası daha mötədil diyasət yürüdür. Obamanın canlı çıxışında İran 

əməkdaşlığa çağırılsa da, əks tərəf çox inadkardır. Problem əsasən iranlıların öz arsenalının dəqiq 

sayını BAEA-dən qizlətməsi və məxfiliyə yol verməsi ilə bağlıdır. Bundan əlavə, 1970-ci illərlə 

müqayisədə İran nüvə texnolgiyalarını əldə etmək üçün qara bazar və qeyri dövlət aktorları ilə daha 

aktiv əməkdaşlığa başlayıb. İranın əsas nüvə obyektləri isə bunlardır: Natanz, Fordo uran zavodu, 

Buşehr AES, Arak ağır su istehsalı reaktor və stansiyası, Darxovin nüvə reaktoru, son dövr Qum 

rayonunda daha bir obyekt aşkar olunub. 

2006-cı il iyulda Təhlükəsizlik Şurası 1696 saylı qətnamə qəbul edir. (9) Burada BMT 

nizamnaməsinin VII fəslin maddə 41 (10) uyğun olaraq, İran öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi təqdirdə 

müvafiq tədbirləri görməyə hazırlıq ifadə olunur. Burada İlk növbədə, MAQATE-nin İranın uranı 

zənginləşdirmə ilə bağlı fəaliyyətini dayandırmaq tələbi öz ifadəsini tapmışdı. Qətnamədə, eyni 

zamanda, İrana müraciətlə nüvə proqramını yalnız sülhpərvər məqsədlərlə istifadə etməyə çağırış 

ifadə olunurdu. Bu qətnaməyə İranın laqeydliyi növbəti sanksiyaların qəbuluna səbəb oldu, lakin 

onlar da faydasız oldu. 

Şimali Koreya bu sahədə fəaliyyətini 1990-cı illərdən daha çox aktivləşdirir. Buş 

administrasiyasının fəaliyyəti dövründə iki ölkə arasında münasibətlər getdikcə dumanlanırdı. Ölkəyə 

“altılıq”çərçivəsində təkliflər paketində birgə sülh və iqtisadi yardım əvəzinə nüvəsizləşdirmə istəyi 

əks olunur. Ancaq müsbət nəticə əldə olunmur və 2009-cu ildə KXDR ugurlu raket buraxılışı həyata 

keçirir. BMT-dən çıxma və digər təhdidlər edilir. Nəticədə, Cənubla münasibətlər korlanır, KXDR 

1953-cü il müqaviləsindən çıxır. Bütün bu hadisələri analiz edərkən belə təsəvvür yaranır ki, siyasətin 

belə istiqamətdə dəyişikliyinin səbəbkarı bir tərəfdən də daxili faktorlardır. Elə bir an yetişdi ki, 

şimallılar anladı ki, rejimin süqutuna yol verməmək üçün diplomatiya və danışıqlar yetərli deyil. Bu, 

KXDR-in ABŞ ambisiyalarına cavabı idi.  

Son dövrlər Şimali Koreya kifayət qədər aktiv hədə və çıxışlarla dünyanı, xüsusən ABŞ, 

Yaponiya və Cənubi Koreyanı hədəfə tutub və nüvə reaktorundan istifadə bu şəraitdə istisna edilmir. 

Qetd edim ki, 2013-cü il Cənubi və Şimali Koreya arasında konflikt ABŞ və Cənubi Koreyanın hərbi 
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təlimlər keçəndən sonra yenidən gərginləşdi. Həmçinin Cənubla Şimali Koreyanı birgə istifadəsində 

olan Keson kompleksi də C.Koreyalıların üzünə bağlanmışdır. 

Nüvə yayılmaması üzərində daha bir önəmli məqam təklükəsizlik məsələsidir. Bununla əlaqədar 

yer kürəsinin müxtəlif regionlarında nüvə silahından azad zonalar haqqında müqavilələr 

imzalanmışdır: Latın Amerikasında Tlatelolko, Sakit Okeanın cənubu Rarotonqa, Cənub-Şərqi 

Asiyada nüvəsiz zona haqqında Banqkok müqavilələri. Onlara üzv dövlətlər qarışmama hərəkatının 

bir hissəsinə çevrilmiş olurlar.  

Həmçinin, nüvə enerjisinə nəzarət üzrə beynəlxalq Agentlik də dövlətlər arası əməkdaşlığın əsas 

aspektlərindən hesab olunur. Təşkilat 1957-ci ildə məhz nüvə terrorizminin qarşısını almaq, 

dövlətlərin bu sahədə adekvat fəaliyyətinə nail olmaq bu sahədə texnologiya və kimyəvi parçalanan 

materialların ötürülməsinə nəzarət etmək üçün yaradılmışdır. BAEA zəmanətləri isə nüvə enerjisinin, 

silahı, partlayıcı qurğu və materiallarının yoxlanışına və BAEA nizamnaməsi, NSAZ haqqında 

müqavilələr və NSYM-dən irəl gələn şərtlərin yerinə yetirilməsinə cavab verir. Zəmanətləri daha da 

gücləndirmək üçün nümunələrin analiz proseduru, qarantiyalar üçün daha müasir və yeni metodlar 

və qurğular işlənib hazırlanır.Zəmanət sistemində proqres əsasən Rusiya və ABŞ-ın konstruktiv 

fəaliyyəti hesabına baş verir.  

Butun bunlar onu deməyə əsas verir ki, dünyanın nüvə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi bu silaha 

sahib olan, müqavilə və təşkilatların nizamnamələri əsasında öhdəliklər götürmüş dövlətlərin üzərinə 

düşür. 
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The article examines the relations between Azerbaijan and the Qatar and their importance. Here 
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Azərbaycan ilə Qətər arasında bütün sahələrdə sürətlə inkişaf edən xüsusi əlaqələr mövcuddur. 

Qətər Dövləti ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik əlaqələr 14 sentyabr 1994-cü il 

tarixində yaradılmışdır. 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dohada, Qətər Dövlətinin isə 

Bakıda səfirliyi fəaliyyətə başlamışdır (1). 

Azərbaycan ilə Qətər arasında münasibətlərin inkişafında 2016-cı ildə Bakıya Qətər əmiri Şeyx 

Tamim bin Hamad al-Taninin səfərinin xüsusi əhəmiyyəti oldu. Bakı ilə Doha arasında iqtisadi 

əməkdaşlığı siyasi qarşılıqlı səviyyəyə qaldırmaq, ölkələr arasında iqtisadi körpü qurmaq lazımdır 

və bunun üçün bir çox perspektivlər açılır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qətər Əmiri 

Şeyx Tamim bin Hamad al-Tani ilə Bakıda keçirdiyi görüşdə deyib. İlham Əliyev bildirdi ki, 

tərəflər arasında imzalanan sənədlər arasında ortaq bir iqtisadi, ticarət və texniki komissiyanın 

yaradılması iqtisadi əməkdaşlığın qurulmasına böyük kömək edəcəkdir.  

Qətərin Azərbaycanla əlaqələri İran körfəzinin zəngin iqtisadiyyatlarının Qafqaz regionuna 
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əlavə çıxış imkanı yaradan və bununla da qarşılıqlı əlaqələrdə mövcud potensialı artıran praktik 

nümunədir. Öz növbəsində, Qətər üçün Azərbaycan iqtisadiyyatı qeyri-resurs əsaslı böyüməyə 

investisiya qoyuluşu baxımından əhəmiyyətlidir. 

Azərbaycan prezidentinin sözlərinə görə, turizm, kənd təsərrüfatı, texnologiya və malların 

daşınması sahəsində birgə layihələr üçün yaxşı imkanlar var. Qətər dünyada çox dinamik, iqtisadi 

cəhətdən sabit və çiçəklənən bir ölkə kimi tanınır. Xalqlarımız arasında iqtisadi körpü yaratmalıyıq. 

Yaxın gələcək üçün ən vacib hədəflərdən biri qarşılıqlı ticarəti artırmaq olmalıdır. Bunun üçün 

yaxşı imkanlar var. 

Prezident, həmçinin Qətərdən Azərbaycana turist axınının artmasından məmnunluğunu 

bildirdi. O xatırladıb ki, Qətər vətəndaşlarına sadələşdirilmiş viza rejimi tətbiq olunur və ziyarət 

edənlərin sayı artır. Bu da təbii ki, xalqlarımız arasında münasibətlər üçün xüsusi bir fürsət 

yaradacaqdır. Birbaşa aviareyslər quruldu, bu, əlbəttə ki, turizmin inkişafına təkan verəcək və öz 

növbəsində ölkələr arasında daha da yaxın əlaqələrin yaranmasına səbəb olacaqdır.  

Öz növbəsində Qətər əmiri Şeyx Tamim bin Hamad al-Thani Bakı ilə Doha arasında güclü bir 

əlaqənin qurulduğunu qeyd etdi. Qətər dövlətinin başçısı turizm və mədəni əməkdaşlığın inkişafı 

üçün perspektivli yerlərdən biri olduğunu qəbul etdi. Gözəl ölkənizə daha çox Qətər vətəndaşı 

gəldiyindən məmnunuq, deyə əmir qeyd etdi. Qətərdə də eyni şeyi görməyə ümid edirik. 

Mədəniyyət sahəsində də əməkdaşlıq etməliyik. Bu sahədə bir çox ortaq dəyərlərimiz var. Buna 

görə də xalqlarımızın daha yaxşı olması vacibdir bir-birini başa düşdü (4).  

Birgə iqtisadi, ticarət və texniki komissiyanın yaradılması haqqında razılaşmaya əlavə olaraq, 

Bakı və Doha gömrük idarələri, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və təhsil nazirlikləri vasitəsi ilə 

memorandumlarda təsbit edilmiş bir sıra əməkdaşlıq parametrləri barədə razılığa gəldilər. Hüquq 

sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş də imzalanmışdır. 

Qarşılıqlı fəaliyyətin nəticəsi olaraq 2017-ci ildə Azərbaycanın Qətərdəki səfiri bu ölkənin 

QNA agentliyinə müsahibə vermişdir. Azərbaycan-Qətər münasibətləri yüksək səviyyədədir. Bu 

fikir Azərbaycanın Qətərdəki səfirinin QNA agentliyinə müsahibəsində yer alıb Qətərin QNA xəbər 

agentliyi Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Tofiq Abdullayevin ikitərəfli əlaqələrimizə və Qətər 

Dövlətinin milli bayramına həsr olunan müsahibəsini yayıb. Səfirlikdən AZƏRTAC-a bildiriblər 

ki, T.Abdullayev Qətərin milli bayramı münasibətilə ölkə rəhbərliyini və xalqını təbrik edib. 

Vurğulayıb ki, Qətər hökuməti tərəfindən həyata keçirilən uğurlu siyasət nəticəsində son illər 

ərzində ölkə bütün sahələrdə böyük inkişaf yolu qət edib, Yaxın Şərqdə önəmli gücə çevrilib. 

Müsahibədə Azərbaycan-Qətər münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğu, iki ölkə arasında 

müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair imzalanmış 31 sənədin ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı üçün 

əlverişli zəmin yaratdığı qeyd edilib. Səfir son iki il ərzində hər iki ölkənin dövlət başçılarının 

qarşılıqlı səfərlərinin ölkələrarası əməkdaşlığın inkişafına böyük töhfə verdiyini vurğulayıb. Səfir 

Qətərlə bağlı regionda yaranmış mövcud vəziyyətin İslam dünyasının xeyrinə olmadığını 

bildirərək, məsələnin dialoq və beynəlxalq hüquq çərçivəsində qısa zaman ərzində həll olunacağına 

ümid etdiyini diqqətə çatdırıb. O, problemin həllinin İslam dünyasında həmrəyliyin inkişafında 

mühüm rol oynayacağını ifadə edib (3). 

Elə həmin il qarşılıqlı olaraq Azərbaycan mətbuatında müsahibə ilə Qətər səfiri çıxış etmişdir. 

Azərbaycan və Qətər arasında bütün sahələrdə sürətlə inkişaf edən xüsusi münasibətlər var. Bunu 

Qətərin Milli Gününə həsr olunmuş tədbirdə Qətərin Bakıdakı səfiri Yusif bin Hassan əl-Sai qeyd 

etmişdir. Bu münasibətlər 2017-ci ildə yaxşı inkişaf etdi. Bu il yanvarın 31-də iqtisadiyyat, ticarət 

və texniki əməkdaşlıq üzrə müştərək komissiyanın ilk iclası keçirildi. İki ölkə arasında iqtisadiyyat, 

ticarət, kənd təsərrüfatı və investisiyaların təşviqi kimi sahələrdə müqavilələr və anlaşma 
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memorandumları imzalanmışdır (2). 

Beləliklə, Qətər ilə olan münasibətlər onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan xarici siyasətində 

bu ölkənin xüsusi yeri vardır. Qarşılıqlı münasibətlərin bir qədər də inkişaf etməsinə zəmin vardır.  
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XXI ƏSRIN İLK ONİLLİYİNDƏ İRAN VƏ TÜRKİYƏNİN  

YAXIN ŞƏRQDƏ CƏRƏYAN EDƏN REGİONAL PROSESLƏRƏ  

TƏSİRİ MƏSƏLƏLƏRİNIN SİYASİ ANALİZİ 

Müasir dövrdə Yaxın Şərq regionu dünya siyasətinin diqqət mərkəzindədir. Dünyanın mühüm 

quru və su yollarını özündə birləşdirən bu region sivilizasiyanın ilk dövrlərindən qlobal güclərinin 

rəqabət meydanı olmuşdu. Zəngin enerji ehtiyyatlarına malik olması səbəbindən XX əsrin birinci 

yarısından etibarən onun beynəlxalq münasibətlərdə və dünya siyasətində strateji əhəmiyyəti 

müqayisə edilməz dərəcədə artmışdır. Minilliyin əvvəllərindən etibarən regionun enerji mənbələrini 

ələ keçirmək uğrunda hərbi-siyasi mübarizəyenidən qızışmışdır. 

Məqalədə XXI əsrin ilk onilliyində Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr siyasi baxımdan təhlil edilir, 

burada regional və qlobal güclərin apardığı geosiyasi rəqabət araşdırılır, habelə regionda Türkiyə 

və İranın liderlik uğrunda mübarizəsinin səciyyəvi xüsusiyyətləri açılıb göstərilir.  

Açar sözlər: Yaxın Şərq, İran, Türkiyə, Suriya, diplomatiya, geosiyasi rəqabət, qarşıdurma,“ərəb 

baharı”, kürd problemi, rejim dəyişikliyi, regional güclər. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ ИРАНА И ТУРЦИИ  

НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ТЕКУЩИХ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ  

В ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ ХХI ВЕКА 

В современном этапе Ближний Восток находится в центре внимании мировой политики. 

Этот регион, который сочетает в себе основные сухопутные и водные пути мира, был 

ареной конкуренции для мировых держав с ранних периодов цивилизации. Благодаря своим бо-

гатым энергетическим ресурсам его стратегическое значение в международных отноше-

ниях и мировой политике неизмеримо возросло с первой половины ХХ века. С начала нового 

тысячелетия военно-политическая борьба за захват энергоресурсов региона вновь усилилась. 

В статье анализируются политические событии на Ближнем Востоке в первом десяти-

летии ХХI века, исследуется геополитическое соперничество между региональ-ными и гло-

бальными силами и раскрывается специфика борьбы Турции и Ирана за лидерство в регионе. 

Ключевые слова: Ближний Восток, Иран, Турция, Сирия, дипломатия, геополитическое 

соперничество, противостояние, «арабская весна», курдская проблема, смена режимов, ре-

гиональные силы. 
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POLITICAL ANALYSIS OF IRAN AND TURKEY'S INFLUENCE ON REGIONAL 

PROCESSES IN THE MIDDLE EAST IN THE FIRST DECADE OF THE 21ST CENTURY 

 Nowadays Far East region is in the centre of attention of the world. This region, which 

combines the world's major land and waterways, has been a competitive arena for global powers 

since the earliest civilization due to being to have wealthy energy resourses its strategical significanse 

from the first half of XX century to international relations and world politics incomparably 

increased.Since the beginning of the millennium, the military-political struggle to seize the region's 

energy resources has intensified again. 

 In the article analyzes political developments in the Far East in the first decade of the 21st 

century, being researced the geopolitical rivalries of regional and global forces, as well as reveals 

the characteristics of Turkey and Iran's struggle for leadership in the region. 

Key words: Far East, Iran, Turkey, Syria, diplomacy, geopolotics, geopolitical competition, 

counteraction, "arab spring", kurdish problem, regime change, regional powers. 

 

Müasir dövrdə Yaxın Şərq regionu Şərqlə Qərbi, Aralıq dənizi ilə Hind okeanını bir-birinə 

bağlayan, eyni zamanda Şərq ilə Qərb arasındakı bütün ticari və mədəni əlaqələrin edildiyi strateji 

bölgədir. Yer üzünün ən əhəmiyyətli quru və su yollarını özündə birləşdirən bu region sivilizasiyanın 

ilk dövrlərindən dünyanın qlobal güclərinin diqqət mərkəzində olmuş, zəngin enerji ehtiyyatlarına 

malik olması səbəbindən XX əsrin birinci yarısından etibarən onun beynəlxalq münasibətlərdə və 

dünya siyasətində strateji əhəmiyyəti heç nə ilə müqayisə edilməz dərəcədə artmışdır.  

Hazırda dünyanin böyük güc mərkəzləri və region dövlətlərinin Yaxın Şərqdə toqquşan maraqları 

və siyasətləri nəticəsində bu region münaqişələrin, konfliktlərin və müharibələrin başlıca ocağı hesab 

olunur. Günümüzdəregionun geosiyasi mənzərəsinə nəzər salsaq mübarizələrin, ölkələr və bölgələr 

arası gərginliyin, hərbi və iqtisadi problemlərin, güc amilinin, ölkələrarası ticarət-iqtisadi rəqabətin 

olduğunu vəbunun onillər boyu davam etdiyini müşahidə edə bilərik.  

Bununla belə, geosiyasi rəqabətin nə qədər güclü olmasına baxmayaraq Yaxın Şərqin siyasi 

müqəddəratının bölgənin iki güclü dövləti - Türkiyə və İran arasındakı regional güc və təsir uğrunda 

rəqabətin nəticəsində təyin olunduğunu görürük. Regionun siyasi tarixinə nəzər salsaq, vaxtilə bu 

rəqabət ikitərəfli konfliktlərə aparıb çıxardığına dair yüzlərlə faktı aşkarlayarıq. Fikrimcə, Türkiyə və 

İran tarixi və strateji rəqib olmaqla yanaşı, həm də bir-birlərinə qarşılıqlı qorxu və narahatlıq yaradan 

ölkələrdir. Əgər Yaxın Şərqdə qlobal gücləri bir kənara qoysaq, hal-hazırda regiondakı proseslərə 

təsir göstərən və bir çox vəziyyətlərdə qarşı-qarşıya dayanan, eyni zamanda bəzi məqamlarda 

maraqları üst-üstə düşən iki regional güc Türkiyə və İran hesab olunur. 

XX yüzilliyin 70-ci illərinin sonlarındakı İslam inqilabından sonra Türkiyə-İran münasibətləri 

enişli-yoxuşlu xətt üzrə inkişaf etmişdir. Aralarında uzun zaman kəsiyində qarşıdurma 

yaşanmamasına baxmayaraq, əlaqələr bəzən elə pozulmuşdu ki, hətta qarşılıqlı olaraq səfirlər geri 

çağırılmışdı. Əgər əvvəllər iki ölkə arasında təhlükəsizlikdən qaynaqlanan narahatlıqlar var idisə, 

İslam inqilabından sonra İranda rəhbərliyə gələn radikal qüvvələr Qərb ilə sıx əlaqələrə malik 

Türkiyəni ABŞ-ın və İsrailin müttəfiqi olaraq görmüş, buna görə də yaxınlaşmaya baxmayaraq bir-

birlərinə etibar etməmişdilər (14, 132).  

Bununla belə, 80-90-cı illərdə Türkiyədə radikal İslamın yüksəlişi və İranın bunu dəstəkləməsi 

Türkiyə və onun NATO müttəfiqləri tərəfindən narahatlıqlaqarşılanmışdı. İslam inqilabının “ixracı” 
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İranın xarici siyasətinin əsas istiqaməti olduğuna görə tədqiqatçılar, siyasi icmalçılar və siyasi-

hakimiyyət dairələri bunun Türkiyəni də təhdid etdiyi qeyd etmişdilər. Problemə Türkiyə 

hakimiyyətinin dualist münasibəti ona gətirib çıxarmışdı ki, 1980-ci ildə ABŞ-ın İrana embarqo tətbiq 

etməsi siyasətinə qoşulmayan Türkiyə, 1980-1988-ci illər İran-İraq müharibəsində tərəfsiz mövqedə 

dayanaraq İranın rəğbətini qazanmağa çalışmışdı. Türkiyənin yürütdüyü bitərəflik siyasət iki ölkə 

arasında ticarət-iqtisadi əlaqələrin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olmuşdu (2, 6).  

Qeyd edək ki, keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində yaşanan iki hadisə Türkiyə-İran əlaqələrinə 

müsbət təsir etmişdi. Bunlardan birincisi, SSRİ-nin dağılması ilə soyuq müharibənin sona çatması, 

digəri isə ilk Körfəz müharibəsidir. Təsadüfi deyildi ki, Körfəz müharibəsi dövründə iki ölkə arasında 

elə bir ciddi problem yaşanmamışdı. Bununla belə, müharibədən sonra İraq lideri Səddam Hüseynin 

təqibindən qaçan kürdlərin ABŞ-ın təzyiqi ilə Türkiyyənin İranla sərhəd bölgələrində yerləşdirilməsi 

həm İranı, həm də Türkiyəni narahat etmişdi. 90-cı illərin ortalarında məhz bununla bağlı olaraq 

əlaqələr pozulmağa başlamışdı. Həmin dövrdə Türkiyə və İsrail dövlətləri arasında imzalanan “Hərbi 

Əməkdaşlıq” müqaviləsini özü üçün təhlükə hesab edən İran buna mənfi reaksiya vermişdi. Digər 

tərəfdən İranın nüvə prosesinə sürət verməsi də qarşılıqlı əlaqələrə mənfi təsir etmişdi (5, 285).  

Məlum olduğu kimi, region siyasətində ABŞ-la birlikdə fəaliyyət göstərən Türkiyə İranın nüvə 

proqramından və nüvə silahlarına malik olmaq arzusundan bölgədəki digər dövlətlər kimi 

təhlükəsizlik narahatlığı yaşamaqda olmuşdu. Bununla belə, Türkiyə ABŞ-dan bəzi bəzi məqamlarda 

ayrılaraq İranla diplomatik əlaqələri genişləndirmək yolunu seçmiş, hətta İran ilə Qərb arasında 

vasitəçilik funksiyasını da həyata keçirməyə hazır olduğunu bəyan etmişdi. Türkiyə region 

siyasətində ABŞ-dan fərqli olaraq əsasən silahlı mübarizə yerinə diplomatiyanı başlıca vasitə kimi 

seçmişdi. Məhz bu İranla Türkiyə arasındakı əlaqələrin gərginləşməsinin qarşısını almış və 

almaqdadır. Digər tərəfdən, İran da bu məsələdə Türkiyə ilə yaxınlaşmağ üstünlük vermişdi. Çünki 

Türkiyə İranın Qərbə açılan qapısı rolunu oynamağa xüsusi əhəmiyyət verirdi.  

ABŞ-da 11 sentyabr 2001-ci il hadisələrindən sonra terrorizmə qarşı başlanmış qlobal 

mübarizədə Türkiyə öz müttəfiqinin yanında olmuşdu. Məhz bunun nəticəsində Yaxın Şərqdə 

başlanan münaqişələr və müharibələr, qarşıdurmaların meydana gəlməsi, İranın ABŞ tərəfindən 

hədəf ölkə olaraq görülməsi, onun gizli nüvə istehsalı ilə bağlı sirrlərinin ortaya çıxması, İranın 

zəngin neft və təbii qaz qaynaqlarına sahib olmasının ABŞ üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi, 

Türkiyədə AKP-nin hakimiyyətə gəlməsi və yeni bir xarici siyasət xəttinin inkişaf etdirilməsi, 

Türkiyənin sürətli iqtisadi inkişaf yoluna qədəm qoyması və enerjiyə olan ehtiyaclarının bir neçə dəfə 

artması, ümumiyyətlə təhlükəsizlik və iqtisadiyyat ilə əlaqəli bir sıra məsələlər 2002-ci ildən sonra 

Türkiyə- İran əlaqələrini səciyyələndirən başlıca amillər kimi ikitərəfli münasibətlərdə mühüm 

əhəmiyyət kəsb edirdi (9, 246).  

Antiterror kompaniyası adı altında 11 sentyabr hadisələrindən sonra qlobal terrorizmə qarşı 

müharibə bayrağı qaldıran ABŞ-ın əvvəlcə Əfqanıstana, ardından 2003-cü ilin ortalarında İraqa 

girməsi Türkiyə-İran əlaqələrinə təsir edən daha ciddi amillərdən olmuşdu. Yaranmış şəraitdə İraqın 

şimalında güclənən kürdlər hər iki ölkənin maraqlarına zidd idi. Belə ki, Şimali İraqda qurulan Kürd 

idarəçiliyi Türkiyədəki bəzi qruplara təsir etmiş və onların fəallaşması, muxtariyyət kimi tələblərlə 

Türkiyənin ərazi bütövlüyünü təhdid etməsi Türkiyəni təcili tədbirlər görməyə vadar etmişdi (3, 204). 

Dəyişən bu şərait İranın da xarici siyasətində ciddi dəyişikliklərə səbəb olmuş, Türkiyəni rəqib olaraq 

qəbul edib onu zəiflətmək üçün dəstək verdiyi PKK-dan dəstəyini kəsməyə vadar etmiş və Türkiyə 

ilə əməkdaşlıq kontekstində mübarizəyə başlamışdı.  

Şimali İraqda kürd milliyyətçiliyinin güclənməsi və bölgədə müstəqil bir kürd dövlətinin 

qurulması ehtimalı Türkiyənin 1978-1979-cu illər İslam İnqilabı və soyuq müharibədən sonra ciddi 
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gərginliklər yaşadığı İran ilə yaxınlaşmasına böyük təsir göstərmişdi. Məlum olduğu kimi, 

Türkiyənin rəsmi xarici siyasət strategiyası İraqın ərazi bütövlüyünün qorunması və onun şimalında 

müstəqil Kürd dövlətinin qurulmasının qarşısının alınması olmuşdu və belə olaraq qalır. Ancaq 2003-

cü il ABŞ-İraq müharibəsindən sonrası kürdlərin müstəqillik cəhdləri olduqca artmışdır. Belə 

vəziyyət İran və Türkiyənin təhlükəsizlik narahatlığı keçirmələrinə səbəb olan ümumi faktordur. 

Təsadüfi deyil ki, məhz bu iki ölkə arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıqa stimul vermişdi. 

2004-cü ilin iyulunda İran PKK-nı terror təşkilatı olaraq qəbul edərkən Türkiyə də İranın əleyhdarları 

kimi çıxış edən Xalqın mücahidləri təşkilatini terror təşkilatı siyahısına salmışdı. İran və Türkiyə 

PKK və onun İranda fəaliyyət göstərən əsas qolu olan FLPK (Kürdüstan Azad Həyat Partiyası) 

terrorçu təşkilatı ilə mübarizədəolduqca sıx şəkildə əməkdaşlığa başlamışdılar (4,206-207).  

Tədqiqat prosesində toplanmış emprik materialların elmi-siyasi analizi nəticəsində İranın Türkiyə 

ilə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı vadar edən əsas səbəbləri aşağıdakılar kimi təsnif edə bilərik:  

- birincisi, ABŞ-ın PKK-dan İrana qarşı istifadə edə biləcəyi hərbi-siyasi əməkdaşlıqdan yaranan 

ciddi və realnarahatlıq; 

- ikincisi, İraqa yerləşmiş olan Xalqın mücahidləri təşkilatinin İranın özünə qarşı istifadə 

edilməsindən yarana biləcək təhlükə; 

- üçüncüsü, PKK-nın 2004-cü ilin mart ayında İranın daxilində PJAK adlı yeni bir təşkilat 

yaratması və bu təşkilatın İran əleyhinə fəaliyyətə başlaması və onun ABŞ tərəfindən 

dəstəkləndiyinin müəyyənləşdirilməsi; 

- dördüncüsü, İranın ABŞ-la münasibətlərində yaşanan gərginlik və əlaqələrin gələcəyinin qeyri-

müəyyənliyi qarşısında Türkiyəni özünə qarşı təşkil edilə biləcək fəaliyyətlərdən uzaq tutmaq 

istəməsi, qeyd edək ki, bu amillərlə bağlı bizim qeyd etdiklərimizi bir sıra türk müəllifləri də 

bölüşürlər (3, 207).  

Müqayisəli təhlil yolu ilə aydınlaşdırmışıq ki, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə regional proseslərə 

təsir məsələsində İran ilə Türkiyə arasındakı əlaqələrdə üst-üstə düşən məqamlar çoxdur ki, bunun 

olduqca əhəmiyyətli səbəbləri vardır. Belə ki, İran nəinki ABŞ-ın müttəfiqi mövqeyində olan 

Türkiyəni itirmək istəmir, hətta bununla yanaşı onu öz tərəfinə çəkməyə çalışır. Mübahisəli 

məsələlərdə razılaşma məsələsində Türkiyənin Braziliya ilə birlikdə vasitəçilik etməsi Türkiyənin 

əhəmiyyətini İran üçün olduqca artırmışdır. Məhz buna görə də İran Türkiyəni Qərbə qarşı vasitəçi 

olaraq görməkdədir.  

Digər tərəfdən, nüvə silahlanma proqramına görə Qərb tərəfdən təcrid olunan İran təcriddən 

qurtarmağa çalışır. Xüsusi olaraq qeyd edək ki, Türkiyə ilə eyni Kürd problemini yaşayan İran 

Türkiyə ilə əməkdaşlıqda hətta ciddi güzəştlərə də hazırdır. Məsələyə Türkiyənin mövqeləri 

baxımından yanaşılarsa daha ciddi arqumentlər ortaya çıxar. Belə ki, İran hazırda Türkiyə şirkətləri 

üçün bazar olmaqla yanaşı, zəngin enerji potensialına malikdir. Türkiyə özünün neftə və təbii qaza 

olan ehtiyacının böyük hissəsini bu ölkədən alır. Əlaqələrin pozulması, enerji axınina təsir etməklə 

onu Rusiyadan asılı hala gətirə bilərdi (1, 43).  

Türkiyədə 2002-ci ildə iqtidara gələn AKP rəhbərliyinin xarici siyasətində “qonşu ölkələrlə sıfır 

problem” prioriteti üzrə qonşuluq və müttəfiqlik əlaqələrinə üstünlük verməsi Türkiyə-İran 

münasibətlərində öz əksini tapdı və tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da genişlənməsi gətirib çıxardı. 

Belə ki, 2011-ci ildə İranı ziyarət edən Türkiyə Xarici işlər naziri Ə.Davudoğlu “biz bölgədə yan-

yana dayanan çoxlu sayda taxta ev kimiyik. Hər hansı bir evdən yanğın çıxarsa yalnız bir evin 

yanacagini düşünməməliyik”- demişdi və bölgədəki prosesləri nəzərə alaraq diplomatik gediş 

etmişdi.  

Türkiyənin yeritməkdə olduğu “qonşu ölkələrlə sıfır problemi” siyasətinin əhəmiyyətini nəzərə 
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çatdıran nazir qeyd edirdi ik, “belə yeni yanaşmada məqsəd ətrafdakı düşmən halqalardan ibarət olan 

zənciri qıraraq bütün sahəni bir təhlükəsizlik və əməkdaşlıq sahəsinə çevirməkdir”. Məlum olduğu 

kimi, iqtisadi inteqrasiyanın başlıca hədəfi narahat bölgələri meydana çıxarmaqla onları təhlükəsizlik 

məkanına çevirmək bu siyasətin başlıca amilidir. Ə.Davudoğlu tərəfindən də ölkələr arasında iqtisadi 

əlaqələrin inkişaf etdirilməsi amilinin irəliyə sürülməsi diplomatik anlamda müharibə ehtimalının 

azaldılması mənasına uyğun gəldiyini ifadə edirdi (12).  

Müasir elmi-siyasi anlamdan çıxış etsək, sərhəd qonşuları arasında qarşılıqlı iqtisadi asılılıq 

yaratmanın əhəmiyyəti böyükdür və tərəflərə ancaq xeyir gətirə bilər. Təsadüfi deyil ki, bu İran və 

Türkiyənin xarici siyasətində ön plana çıxan faktor olmaqla bərabər dövlətlərarası münasibətlərdə 

ümumiləşdirici mahiyyət daşıyır. Qeyd edək ki, hazırda kürd problemi konkret öklənin daxili 

problemi səviyyəsindən çıxmışdır. Çünki terror təşkilatı kimi PKK hazırda nüfuz boşluğu olan 

bölgələrdən dəstək almaqdadır. Onun qarşısının alınması üçün həm Türkiyə, həm də İran ilk növbədə 

bir-birləri, daha sonra qonşuları ilə siyasi və ticarət əlaqələrini inkişaf etdirmək və bu ölkələrin 

inkişafına dəstək verməklə həmin ölkələrin terrora dəstək verməsini əngəlləməyə çalışırlar.  

Yaxın Şərq regionunda baş verən hadisələrdən, habelə rejim dəyişikliyi və qarşılıqlı siyasətdən 

asılı olaraq İran və Türkiyə arasında münasibətlər enişli-yoxuşlu xarakter daşıyırdı. Belə ki, əsrin ilk 

onilliyində regionda münaqişəli vəziyyətin davamlı xarakter daşımasına baxmayaraq, Türkiyə və İran 

arasındakı ikitərəfli münasibətlərdə yaxınlaşma özünü bir sıra sahələrdə aydın şəkildə göstərirdi. 

Bununla belə, 2010-cu ildən etibarən qarşılıqlı münasibətlərdə tədricə inamsızlıq özünü göstərməyə 

başladı ki, bu da birbaşa regiona dərindən təsir edən “ərəb baharı” hadisələrinin başlaması ilə eyni 

vaxta düşürdü (17, 23-24).  

“Ərəb bahari” adı altında cərəyan edən hadisələr Türkiyə və İran arasındakı tarixi rəqabəti xeyli 

gücləndirdi. Məlum olduğu kimi, Ankara və Tehran “ərəb baharina” olduqca fərqli mövqelərdən 

yanaşırdılar. Belə ki, İran liderləri “ərəb bahari”nı 1979-cu il İslam inqilabindan ilhamlanan “islami 

oyaniş” və şahın devrilməsi kimi görürdülər, halbuki Türkiyə “ərəb bahari” hadisələrini demokratiya 

və şəffaflığın yaranması ilə yanaşı, özünün regiondakı gücünü artırması üçün əlverişli imkan 

kimiqiymətləndirirdi (13, 17). Aradan xeyli müddət keçdiyinə görə, həm regionda böyük dəyişikliyə 

səbəb olan “ərəb baharı”nın bir sıra səbəblərinə, həm də bunların Türkiyə-İran münasibətlərinə 

necətəsir göstərməsinə dair məsələlərin üzərində ayrıca dayanmağa dəyər:  

- birincisi, Ərəbistan yarımadası və Şimal Afrikada hazırda mövcud olan dövlətlər Osmanlı 

Türkiyəsinin əraziləri cahangir dövlətlər arasında bölündükdən və I dünya müharibəsinin 

qurtarmasından sonra avropali güclərin məkrli planları əsasında qurulmuşdu. Belə dövlətlər milli 

müstəqilliklərini apardıqları gərgin və uzunmüddətli mübarizə ilə deyil, Qərb dövlətlərinin 

“mərhəməti” və gizli müqavilələrə əsasən qazanmışdılar. Təsadüfi deyildi ki, məhz bununla əlaqədar 

olaraq sərhədlərinin Qərbin mənfəətləri üzərində qurulması ərəb xalqında ruh düşkünlüyü yaratmışdı. 

Tarix boyu ərəblərlə qeyri-bərabər hüquqlu müqavilələrin imzalanması, kapitulyasiyalar, İsrailin 

ABŞ tərəfindən regionda ərəb torpaqlarında “jandarm” rolunu üzərinə götürən dövlət olaraq 

yaradılması, habelə ərəb-İsrail müharibələrində ərəblərin məğlub olması xalqda davamlı narazılığın 

əsasını qoymaqla onun Qərbə olan inamlarının itirilməsinə gətirib çıxarmışdı ki, Türkiyə və İran 

yaranmış vəziyyətdən istifadəedərək özlərini islam dininin müdafiəçiləri kimi aparmağa 

başlamışdılar (10).  

- ikincisi, insanlarin “ilahi hüquqları” kimi rahat yaşamaq arzusu, insan hüquqları, əsas hüquq və 

azadlıqlardan istifadə istəyi, ədalət üzərində qurulan əxlaqi cəmiyyət və hakimiyyət quruluşu tələbi, 

din və vicdan azadlığı ilə yanaşı dini inanclara hörmət və digər dövlətlərlə olan əlaqələrin hüquq 

bərabərliyi əsasında inkişaf etdirilməsi tələblərinə uyğun dövlətin olmaması, hakimiyyətin bir növ 
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irsi xəttlə atadan oğula keçməsi və bir partiyalı sistemin olması xalqın narazılığını artıran səbəblərin 

sırasında idi ki, “islam inqilabının ixracına” çalışan İran rəhbərliyi bundan məharətlə istifadə edirdi.  

- üçüncüsü, dünyada 2008-2009-cu illərdə baş verən qlobal iqtisadi böhran və nefti olmayan 

region ölkələrinin qəflətən böhranla üz-üzə qalması, həmin iqtisadi böhrandan hətta Səudiyyə 

Ərəbistanı və Körfəz ölkələrinin belə qurtula bilməməsi, dərinləşməkdə olan inflyasiya nəticəsində 

işsizliyin kütləvi xarakter alması (belə ki, Tunisdə işsizliər iş qabiliyyətinə malik əhalinin 55%-

ni,Suriyada isə - 50%-dən çoxunu əhatə edirdi) (6) və əhalinin kasıblığın səviyyəsinin minimum 

normalardan da xeyli aşağı düşməsi,aşağı həyat səviyyəsinin əhalinin kütləvi miqrasiyasına gətirib 

çıxarması, iqtisadi böhranın əhəmiyyətini azaltmaq üçün vacib olan iqtisadi sistemlərinin olmaması 

və bunun ücbatından əhalinin inqilabi fəallığının olduqca artması həm İranın, həm də Türkiyənin 

maraq və məqsədlərinə uyğun idi və həmin ölkələr tərəfindən fərqli formada istifadə edilirdi.  

- nəhayət, demokratiyanin aşağı səviyyəsi, saxta parlament seçkilərinin tətbiq olunması, milli 

azlıqların və şiələrin hakimiyyətdə təmsil edilmək haqqının Küveytdəki kimi olmaması və xalqın 

buna görə də seçkilərin keçirilməsində iştirak etməməsi, Yaxın Şərqin əksər dövlətlərinin simasında 

dövlətin sanki ailə şirkəti kimi idarə olunması (mətbuat Liviyada M.Qəddafinin, Suriyada Bəşər 

Əsədin, İraqda Səddam Hüseynin və s. iqtidarı dövründə dövlətin sanki bir növ tayfa kimi idarə 

edildiyini qeyd edirdi, Suriyada isə bütün bürokratik mexanizmlər - idarəçilik, silahlı qüvvələr, 

təhlükəsizlik və kəşfiyyat xidmətlərinin bir əldə olması) xalqın narazılığını artırırdı ki, məhz buna 

görə dəTürkiyə və İrana ornək kimi baxılırdı (13, 18).  

“Ərəb baharı” hadisələrinin ilk dövrlərdə İran baş verənləri müsbət qarşılanmışdı. İran liderləri 

ərəb inqilabından öz məqsədləri naminə 1979-cu il islam inqilabının davamı kimi istifadə etməyə 

çalışırdılar. Politoloqlar isə bu şəraiti İranın Yaxın Şərqdə mövqeyinin güclənməsi kimi 

qiymətləndirdi. Yaranmış şəraitdə regionun ən böyük ərəb dövləti olan Misirin İrana qarşı 

münasibətinin dəyişməsi buna əsas nümunədir. Buna İran hərbi gəmilərinin Süveyş kanalından 

keçməsi, Həmas liderlərinin mövqeyinin güclənməsi və onlara qoyulan Misir ərazisindən Qəzzaya 

keçid qadağasının aradan qaldırılması, Müsəlman qardaşları təşkilatının leqallaşması, Tunis və 

Yəməndə islam hərəkatının güclənməsi aid edilə bilər. Misirdə Hüsnü Mübarəkin devrilməsi İran 

üçün kifayət qədər məqbul hadisə idi və bu hadisə İranda “ərəb baharı”nın müsbət qiymətləndirilməsi 

üçün əsas olmuşdu. Məlum olduğu kimi, Misir İsrail ilə Kemp Devid müqaviləsini imzaladığı gündən 

bu İranın etirazına səbəb olmuş və münasibətlər kəsilmişdi. İranın mövqeyincə, Misir bu müqavilə 

ilə ABŞ-ın tərəfinə keçmiş və İranın simasında bölgədəki mühüm dayağını itirmişdi (7,9-10).  

XXI əsrin ilk onilliyində Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr regiondakı qüvvələr balansına, habelə 

regional və qlobal güclərin mövqelərinə ciddi təsir göstərdi. Başlıca regional güclər hesab olunan 

Türkiyə və İranın “ərəb baharına” fərqli mövqelərdən yanaşması və istifadə etməsi regiondakı 

qüvvələr balansına təsir göstərən digər amildir. İranın nüfuzunun ərəb dünyasında son illərdə 

zəifləməsi onun “ərəb baharına” münasibətdə sərgilədiyi mövqe, habelə Səudiyyə Ərəbistanının İrana 

münasibəti ilə bağlı olmuşdur. 2011-ci ildə ekzitpolun ərəb ölkələrində keçirdiyi sorğuda İranın 

regionda nüfuzunun beş il əvvəlki kimi olmadığını göstərirdi. Halbuki 2006-cı ildə keçirilən sorğuda 

Mərakeşin, Misirin, Səudiyyə Ərəbistanının, İordaniya və Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin əksər əhalisi 

İranın regionda cərəyan edən hadisələrdə müsbət rol oynadığı qeyd edilirdi. Lakin 2011-ci il sorğusu 

bunun tam əksini göstərdi, belə ki, yalniz çoxsaylı şiə əhalisinə malik İraq və Liviya İranın rolunu 

müsbət qiymətləndirmişdilər (18).  

Halbuki məhz həmin dövrdən Türkiyənin ərəb dünyasında mövqeyi güclənməyə başlamışdı. Belə 

ki, Türkiyə İranın əksinə olaraq “ərəb baharına” regiondakı rejimlərin devrilməsi və yerində sabit, 

demokratik dövlətlərin yaradılması siyasəti yürüdürdü (15, 16). Bununla belə, “ərəb baharı” dövründə 
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Suriya böhranı ikitərəfli əlaqələrdə və regional siyasətdə xeyli dəyişikliklər yaratdı. Suriyadakı 

inqilabi hadisələr İranın xarici siyasəti üçün ağır sınaq idi. Bundan əlavə, Livan siyasi qüvvələri 

Suriyadakı hadisələrə görə, İranla münasibətləri dəyişməyə və eyni zamanda “Hizbullah” qüvvələrinə 

verdikləri yardımı dayandırmağa başladılar. Suriya hadisələri habelə İraqdakı vəziyyətə də təsir 

göstərdi. ABŞ əsgərlərinin böyük bir hissəsinin İraqı tərk etməsindən sonra ölkədə kəskin siyasi 

böhran gücləndi və İraq rejimi yaranmış vəziyyətdə İranı ittiham etməyə başladı (11).  

Eyni zamanda, İraq İranın Suriya siyasətindən narazı idi. İrana qarşı qoyulan iqtisadi sanksiyalar 

maliyyə çatışmazlığına gətirib çıxarmışdı və bu səbəbdən Suriya məsələsində İraqın köməyindən 

istifadə etmək məcburiyyətində qaldı. Buna görə bugün İranın xarici siyasətinin əsasını Yaxın Şərqdə 

əvvəlki mövqeyini saxlamaq və Tehranın beynəlxalq təcridinin qarşısını almaq təşkil edir.  

Politoloqlara görə, İranın Suriyanı dəstəkləməsinin əsas səbəbi hər iki ölkəni birləşdirən ortaq 

cəhətlərin mövcud olmasıdır. Hər iki dövlət imperializmə, sionizmə və İsrailin təcavüzünə qarşı 

mübarizə aparır və münasibətlərin əsasını bu siyasət təşkil edirdi. Suriyada fəaliyyət göstərən Bəəs 

partiyasının başında şiə məzhəbi nümayəndəsinin olması da iki ölkə arasında müttəfiqliyi gücləndirən 

amil idi. Suriyada 2011-ci ildən etibarən cərəyan edən hadisələr İranın regiondakı strateji maraqlarına 

olduqca ciddi hədə idi. Təsadüfi deyildi ki, İran Fələstin, Livan və Suriyadakı müttəfiqlərlərini tək 

qoymamaq üçün əlində olan bütün imkanlardan istifadə etməklə böyük güclərin planlarını pozurdu 

(8, 1).  

Ümumiyyətlə, Yaxın Şərqdə baş verməkdə olan hadisə və proseslərdə, xüsusiləSuriya böhranın 

əvvəllərində Türkiyə İranın əksinə olaraq Bəşər Əsəd rejiminin devrilməsinin və yerində demokratik 

dəyərlərə malik olan qüvvələrin gəlməsini hədəfləmişdi (16). Fərqli mənafelərinin olmasına 

baxmayaraq beynəl-xalq imperializmə qarşı mübarizədə Suriya və Türkiyə arasında münasibətlər 

tədricən “ərəb baharı” hadisələrinədək olan səviyyəyə yüksəlməyə başladı, Bununla belə, Suriya-

Türkiyə sərhədindəki gərginlik, Suriyada xaosun davamlı xarakter daşıması, Əsəd rejiminin 

Rusiyanın yardımı ilə hakimiyyətini davam etdirməsi, ABŞ və Rusiyanın geosiyasi rəqabətində hər 

iki dövlətin Rusiyanın yanında yer alması, ABŞ-ın regiondan çəkilmək istəyi və s. iki ölkə arasındakı 

münasibətlərin hələ xeyli müddət hər hansı proqnoz xaricinə olacağını əks etdirir. 
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Demokratik keçid vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasını, Şmitterin təbirincə desək, 

“dirçəlməsinin” başlanğıcını şərtləndirir (6, s. 173). Demokratiya idealları BMT-nin ümum qəbul 

olunmuş və baza dəyərlərindən biri hesab olunur. Demokratiya insan hüquqlarının qorunması və 

realizəsi üçün münbit mühit yaranır.Bu dəyərlər 1948-ci il Ümumdünya insan hüquqları 

Bəyannaməsində əks olunmuş və Beynəlxalq insan və vətəndaş hüquqları paktında 

inkişafetdirilmişdir. BMT-nin demokratikləşdirmə və demokratik idarəetmədə yardım sahəsindəki 

fəaliyyəti əsasən BMT İnkişaf Proqramı, BMT Demokratiya Fondu, Sülhün təmin olunması 
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əməliyyatları üzrə Departament, Siyasi məsələlər üzrə Departament, İnsan Hüquqları üzrə Ali 

Komissarlıqtərəfindən həyata keçirilir (8). Onların fəaliyyəti BMT-nin insan hüquqları, inkişaf, sülh, 

təhlükəsizlik sahəsindəki işinin tərkib hissəsi sayılır. Son 20 il ərzində bu universal təşkilat 100-dən 

artıq ölkədə seçkilərin keçirilməsində dəstəkçi olmuşdur.8 noyabr 2007-ci ildə Baş Assambleya 15 

sentyabrı “Beynəlxalq demokratiya günü” elan etmiş və BMT-nin bütün üzv dövlətləri, bu təşkilatın 

qurumları, eləcə də beynəlxalq və regional hökümətlərarası və qeyri-hökümət təşkilatlarına bu günü 

qeyd etməyi təklif etmişdir. Beynəlxalq demokratiya günü bir daha hazırda dünyamızda 

demokratiyanın vəziyyətinə diqqət yeritməyə bu və sıradakı problemlərin effektiv həlli üçün çıxış 

yolları axtarmağ kömək olur. Demokratiya hakimiyyətin xalqa məxsus formasıdır və bu zaman xalq 

öz iradəsini seçdiyi şəxslərlə ifadə edir. Eyni zamanda heç bir kəs digərlərini öz şəxsi rəyi ilə hərəkət 

etməyə məcbur etməməlidir.Liberalizmə görə müasir dünyadamüharibə bir sosial hadisə kimi ram 

edilir,yəni onun qarşisi alinir.Bu ilk növbədə liberal demokratik dövlətlərin sayının artması ilə 

baglıdır (1, s. 48). 

Demokratiya yalnız məqsəd deyil, bu ilk növbədə prosesdir. Bu prosesin sürətləndirilməsi 

beynəlxalq təşkilatların, dövlətlərin idarəetmə orqanlarının, həmçinin vətəndaşların fərdi 

mövqeyindən asılı olaraq dəyişir. BMT-nin tribunası dövlətin öz məqsəd və məramlarınıdünyaya 

bəyan etmək, istər xarici, istərsə də daxili problemlərin həlli üçün digər ölkələri əməkdaşlığa 

çağırmaq məqsədilə istifadə edə biləcəyi ən ali kürsüdür (4, s. 12). 

BMT-nin Nizamnaməsində “demokratiya” sözünə rast gəlinməsə də preambulasının ilk sözləri 

olan “Biz, Birləşmiş Millətlərin xalqları...” ifadəsi (9) dövlətlərin suverenliyinin və hakimiyyətinin 

legitimliyinin mənbəyi kimi xalqın çıxış etməsi qismində demokratiyanın fundamental 

prinsiplərindən biri əks olunub. Baş Assambleya tərəfindən 1948-ci ildə qəbul olunmuş Ümumdünya 

insan hüquqları Bəyannaməsində aydın şəkildə əks olunub ki, xalqın iradəsi hakimiyyətin əsası 

olmalıdır. Bəyannamə insanların real olaraq dövlət siyasətində iştirak etməsi üçün hüquqlar göstərir. 

Beynəlxalq vətəndaş və siyasi hüquqlar haqqında 1966-cı il paktı beynəlxalq hüquqa əsasən 

demokratiyanın aşağıdakı prinsiplərini göstərir (10): 

- öz fikrini azad ifadə etmək hüququ (maddə 19); 

- azad toplaşmaq hüququ (maddə 21); 

- assosiasiyaların azadlığı hüququ (maddə 22); 

- dövlət işlərində birbaşa və seçkilər yolu ilə nümayəndə vasitəsilə iştirak hüququ 

(maddə 25); 

- Ümumi, bərabər, gizli səsvermədə iştirak və seçilmək hüququ ( maddə 25).  

Paktı ratifikasiya etmiş dövlət yuxarıdakılara əməl etməyə borcludur. 2012-ci ilə görə bu paktı 

167 dövlət ratifikasiya etmişdir ki, bu da BMT-ə üzv dövlətlərin təxminən 85 %-ni təşkil edir. 

Qadınların seçkilərdə iştirakı və seçilməsi ayrıca olaraq Qadınlara qarşı bütün diskriminasiya 

formalarının ləğv edilməsinə dair Konvensiyada öz əksini tapıb. 187 dövlətin ratifikasiya etdyi 

Konvensiyanın VII maddəsinə əsasən dövlət qadınlara kişilərlər bərabər bütün seçkilərdə iştirak 

etmək və seçilmək üçün lazımi şərait yaratmalı, onların ictimai həyatda qərarların qəbul 

olunmasındakı fəaliyyətinə mane olmamalıdır. 

BMT Baş Assambleyası və demokratiya. 1988-ci ildən demək olar ki, hər il BMT BA 

demokratiyanın bu və ya digər aspektlərinə həsr olunmuş ən azı bir qətnamə qəbul edir. 1990-cı 

illərdən etibarən demokratiya məsələləri BMT-nin qəbul etdiyi bütün Yekun aktları və beynəlxalq 

konfransların sənəndlərində, Minilliyin inkişaf məqsədlərində öz əksini tapır. 2005-ci ilin 

sentyabrında Ümumdünya Sammitində üzv ölkələr bir daha qeyd etmişdilər ki, demokratiya universal 

dəyərdir (11). Bu dəyər xalqın özünüifadə azadlığına əsaslanır. Əgər xalq özünün siyasi, iqtisadi, 
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sosial, mədəni məsələlərinə münasibət bildirə və təsir göstərə bilirsə deməli o özünüifadə azadlığına 

malikdir. Sammitin Yekun sənədində həmçinin qeyd olunur ki, demokratiya, insan hüquq və 

azadlıqlarının qorunması və inkişaf etdirilməsi bir-biri ilə sıx bağlıdır və onların hər biri digərinin 

möhkəmlənməsinə xidmət göstərir.Demokratiyanın ümumi cizgiləri baxmayaraq onun vahid modeli 

yoxdur. Miniliyin Bəyannaməsində iştirak etmiş dövlət başçıları əmin etdilər ki, onlar demokratik 

dəyərlərin möhkəmlənməsi istiqamətində öz qüvvələrini əsirgəməyəcəklər. Onlar qərar qəbul etdilər 

ki, vətəndaş hüquqları, siyasi, sosial, iqtisadi hüquqların bütün dünyada real olaraq tətbiq olunması 

üçün fəaliyyətlərini genişləndirəcəklər.Baş Assambleyanın qərarları tövsiyə xarakterlidir.Buna 

baxmayaraq bütün dünya problemlərinin müzakirə edildiyi bu beynəlxalq forum mühüm əhəmiyyət 

daşıyır.Nizamnamənin 18-ci maddəsinə görə Baş Assambleya mühüm məsələlər haqqında iştirak 

edən və səs verən üzvlərin üçdə ikisinin səs çoxluğu ilə qərar qəbul edə bilir.(5 ,s .211) 

BMT Demokratiya Fondu. 2005-ci ilin Ümumdünya Sammitində dövlətlər bir daha təsdiq 

etdilər ki, demokratiya xalqın özünüifadəsinin olması, iqtisadi, siyasi, sosial və digər məsələlərin 

həllində real iştirakını nəzərdə tutan universal dəyərdir. Bu dəyərin ümumbəşəriliyini təmin etmək, 

inkişaf etdirmək onların ümumi işinin bəhrəsi olmalıdır. Buna görə də bütün dövlətlərin razılığı ilə 

dünyada sülhün və demokratiyanın təmin edilməsi üçün elə həmin il BMT Baş Katibliyi tərəfindən 

təşkilatın ümumi fondu çərçivəsində BMT Demokratiya Fondu yaradıldı. Demokratiya Fondu 

vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmlənməsi, insan hüquqlarının qorunması, bütün qrup insanların 

cəmiyyətdə bərabər olaraq iştirakının təmin edilməsi istiqamətindəki layihələri dəstəkləyir. Hazırda 

fondun vəsaitlərinin əsas hissəsi yaranmaqda olan və ya artıq inkişaf etmiş vətəndaş cəmiyyəti 

təşkilatlarına yönəldilir. Bununla da Demokratiya Fondu BMT-nin hökümətlər ilə işi kimi ənənəvi 

fəaliyyətini tamamlayır, bir növ novatorluq edir. Təşkilatın bu yenilikçi qurumu ancaq könüllü 

yardımlar əsasında öz büdcəsini formalaşdırır. Hazırda fondun donorları qismində ÜDM-i orta və ya 

aşağı olan Afrika, Asiya, Latın Amerikası ölkələri ilə birgə 40 dövlət iştirak edir. Fond 500 min ABŞ 

dollarınadək olan layihələri maliyyələşdirir. Bugünədək fondun maliyyələşdirməsinin 4 mərhələsi 

çərçivəsində 150-dən artıq ölkədəki 400 layihəyə vəsait ayrılmışdır. Ümumilikdə bütün layihələrə 

təxminən 125 milyon ABŞ dolları artıq ayrılıb. Fonda olan müraciətlər olduqca dəqiqliklə yoxlanılır 

və statistikaya görə onların yalnız 3%-i müsbət cavab alaraq maliyyə vəsaiti ilə təmin olunurlar. 

Lahiyələr iki illik nəzərdə tutulur və aşağıdakı sahələri əhatələyir . 

- icmaların inkişafı; 

- informasiya vasitələri; 

- hüququn aliliyi və insan hüquqları; 

- demokratikləşmənin mexanizmləri; 

- qadınlar; 

- gənclər.           

2007-ci ildə Afrika İttifaqı Demokratiya Xartiyasını qəbul etmişdir. Bu Xartiya demokratik 

seçkilər və idarəetmənin gələcək inkişafı baxımının Afrika üçün mütərrəqi addım hesab olunur. Lakin 

Xartiyanın qüvvəyə minməsi üçün onu ən azından 15 dövlət ratifikasiya etməlidir. 3 il ərzindəonu 

cəmi 3 dövlət ratifkasiya etmiş, 30 ölkə isə ratifikasiya etmək niyyəti ilə imzalamışdılar. Demokratiya 

Fondunun dəstəyi ilə Afrika vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları konsorsiumu və Afrika demkratiya 

institutu ilə birgə 10 ölkədə Xartiyanı dəstəkləyən qruplar yaratmışdılar. Bu təşəbbüs bütün tərəflərin 

vətəndaş cəmiyyəti və hakimiyyət strukturlarının fəaliyyətinin aktivləşdirilməsinə yönəldilib. 

Layihənin reallaşması daha dayanıqlı demokratik institutların formalaşmasına, yerlərdə idarəetmənin 

təkmilləşməsinə öz müsbət təsirini göstərəcək. Bu layihə çərçivəsində həmçinin Xartiyanı 

dəstəkləmək üçün milli hərəkatların yaradılması da sahəsində də işlər aparılıb.    
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 BMT-nin Demokratiya Fondu Fələstində gənclərdə liderlik keyfiyyətlərinin artırılmasına 

yönəldilən, onlar üçün forumlar təşkil edən və cəmiyyətdə demokratik prinsiplərin inkişaf 

etdirilməsinə yönəldilən layihəni də maliyyələşdirir. Bu layihə ağır şəraitdə yaşayan xalqın 

gənclərinin gələcəkdə idarəetmə sahəsində qabiliyyətlərinin artırılmasına yönəldilib vəöz 

mahiyyətinə görə ən perspektivli ideyalardan biridir. Demokratiya Fondunun dəstəyi ilə Ramallah 

şəhərinin İnsan hüquqlarının araşdırma mərkəzində Qəzza şəhəri ilə Qərb sahilində yaşayan gənclər 

arasında demokratik dialoqun yaradılmasına yönəldilən proqram da işlənib hazırlanmışdır. Bu 

görüşlərdə metodistlər, hakimiyyət nümayəndələri, ayrı-ayrı baxışları təmsil edən gənclər iştirak 

edirlər. Belə tipli görüşlər müxtəlif dini, adət-ənənəni, baxışları təmsil edənlər arasında qarşılıqlı 

anlaşma yaradılmasına kömək edir, vahid şəbəkə qurulmasına, bununla da gələcəkdə mübahisəli 

halların yalnız sülh yolu ilə həll edilməsinə yardım edir. İştirakçılar bir-birilərinə qrup halında 

gəzintilər təşkil edir, gənclərin siyasi sferada aktivliyinin genişlənməsi istiqamətində iş 

aparır,demokratik hüquqları naminə dinc nümayişlər düzənləyirlər. Qanunvericilik prosesində də 

gənclərin iştirakı məsələrini müzakirə etmək üçün baş nazir, qanunverici orqanın sədri, deputatlarla 

görüşlər keçirilmişdir.  

Şimali Qafqazda BMT Demokratiya Fondu icmalar səviyyəsində demokratiyanın inkişafı 

təşəbbüsünü dəstəkləyir, vətəndaş cəmiyyətinin gələcək liderlərinin kadr hazırlığına xüsusi diqqət 

ayırır, informasiya-təbliğat sahəsində mütəxəssislərin yetirilməsi üçün səylər göstərir.Fəaliyyət 

Dağıstanda, Çeçenistanda, İnquşetiyada, Şimali Osetiyada mühazirələr, seminar, konfransların 

keçirilməsi formasında aparılır. Bu kimi fəaliyyətlər regional qeyri-hökümət təşkilatlarının geniş və 

dinamik şəbəkəsinin qurulmasına, demokratiyanın inkişafına və icmalarda müsbət dəyişikliklərin baş 

verməsinə zəmin yaradır. Bu işlər insanların və təşkilatların təhsil, maarifçilik, həyat şəraitinin 

yaxşılaşdırılması uğrunda aparılan mübarizə ilə sağlam, tolerant, çiçəklənən icmaların yaradılması 

tərəfdarı kimi çıxış edən Moskvadakı FOKUS – Media fondu tərəfindən aparılır. Rusiya 

Federasiyasında BMT Demokratiya Fondu həmçinin aborigen xalqların qərarların qəbulunda 

demokratik iştirakı sahəsindəki layihəni də maliyyələşdirir. Şimalın azsaylı aborigen xalqlarının 

əlaqələndirilməsi mərkəzinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu layihə Yakutiya və Kamçatkanın 

regionlarınıəhatələyir.O daha təkmil qanunvericiliyin hazırlanması yolu ilə daha funksional hüquqi 

münasibətlərin yaradılmasına istiqamətlənir, bununla da həmin xalqların dövlət və biznes sahəsi ilə 

əlaqələrinin inkişafına yönəldilir. Layihə çərçivəsində həmçinin aborigen xalqlara onların hüquqları 

da izah olunur, demokratik qərarların qəbul olunmasında onların iştirakının vacibliyi vurğulanır. 

Tükənməz təbii sərvətlərə malik Rusiyanın bu regionundakı aborigen xalqların inkişafını ləngidən 

səbəblərdən biri kimi onların bəzi qədim adər-ənənələri də ola bilir. Layihə onları yeniliyə doğru 

istiqamətləndirməklə mövcudluğunun da qorunub saxlanmasına dəstəkçi olacaq. 

BMT Demokratiya Fondu Myanmada “Action Aid İnternational” təşkilatının təşəbbüsü ilə gənc 

fəalların hazırlığı və cəmiyyətin icmalararası münasibətlərdə barışdırıcı və əlaqələndirici rolu 

sahəsində layihə həyata keçirir.Buraya həmçinin kütləvi informasiya vasitələri əməkdaşlarının 

hazırlığı da daxil edilmişdir. Bu layihə əsasən etnik azlıqlar olan Şan, Kaçin və Kaya arasında aparılır, 

əsas problemlərdən biri bu qruplar arasında olan narazılıqların aradan qaldırılmasıdır. Layihə çərçivə 

özünəkömək məqsədi ilə bu etnik azlıqların daxil olduğu qrupların yaradılması kimi təşəbbüslər 

olmuşdur. Məsələn, layihədə olan bir sıra müzakirələrdən sonra Şan və Kaçin icmalarının 

nümayəndələri bir yerdə onların bazarla əlaqəsini təmin edən körpünün birgə təmirinə razı 

olmuşdular. Digər bir halda isə gənc fəallar birgə xeyriyyə futbol oyunu keçirmişdilər. Oyundan əldə 

olunan gəlir yerli məktəbin təmirinə sərf olunmuşdur. Bu kimi misallar layihənin əsas məqsədini 

açıqlayır – danışıqlar yolu gəncləri vahid qərara gəlməyi öyrətmək və icma məsələlərin həllində 
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təşkilati qərarların düzgün verilməsini başa salmaq. 

Demokratiya və qadınlar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qadına qarşı zorakılığı “şəxsi və ya 

ictimai həyatda baş verən hədə-qorxular, müəyyən hərəkətlərə vadar etmə, özbaşına azadlıqdan 

məhrum etmə halları da daxil olmaqla fiziki, cinsi və ya psixoloji ziyan vuran və ya əzab verən və ya 

ziyanla və əzabla nəticələnə biləcək hər bir hərəkət” kimi səciyyələndirir (7). Qadınların hüquqları 

demokratiyada müzakirə olunası əsas məsələlərdən biridir.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 eşidilə bilər. Hələ 1995-ci il sentyabrın 15-də Pekində 

keçirilən 4-cü Ümumdünya qadınlar konfransının yekun sənədinə Azərbaycan nümayəndə heyətinin 

təkidi ilə aşağıdakı məzmunda müddəa daxil edilmişdi: “Hərbi münaqişələr zamanı qadınların girov 

götürülməsi qadınlara qarşı zorakılığın formalarından biri hesab edilsin”(2, s. 333). 2004-cü ildə 

BMT-nin seçkili strukturlarında Azərbaycan yüksək səviyyədə təmsil olunmuş, Azərbaycanın BMT 

yanındakı daimi nümayəndəsi Baş Məclisin, İqtisadi və Sosial Şuranın vitse-prezidenti seçilmişdir. 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin ciddi səyləri nəticəsində həmin orqanlarda münaqişələrin 

gedişində girov götürülmüş qadın və uşaqların, itgin düşmüş şəxslərin vəziyyəti ilə bağlı məsələlər 

haqqında qətnamələr qəbul edildi (3, s. 80). Qadınların demokratik proseslərdəki rolu BMT Baş 

Assambleyasının 2011-ci ildəki qətnaməsində də vurğulanmışdır. Burada qeyd olunur ki,qadınların 

kişilərlə bərabər hüquq və vəzifələrə sahib olması ümumilikdə dünyada bərabərliyin, sülhün, 

inkişafın, demokratiyanın möhkəmlənməsinə böyük tövhədir.  
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QLOBALLAŞMA DÖVRÜNDƏ MƏDƏNİYYƏTƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR: 

ÇAĞIRIŞLAR VƏ PROBLEMLƏR 

Qloballaşmanın mədəniyyət kontekstini başqa sahələrlə analoji olaraq təhlil etmək cəhdləri 

mövcuddur. Lakin onu hazırda mövcud olan heç bir istiqamət əhatəli izah edə bilməz. Bunun əsas 

səbəbi iqtisadi müstəvidə unifıkasiya meyli şəraitində, nəinki öz identikliyini saxlamaqda israrlı olan, 

hətta onunla ziddiyyət təşkil edən və İqtisadi unifıkasiyaya müqavimət göstərən dünyanın 

mədənitarixi müxtəlifliyini bu tədqiqatlar əks etdirə bilməz. Şübhə yoxdur ki, dünya birliyinin bütün 

qatlarını və sahələrini bürüyən inteqrasiya proseslərinin mahiyyətini başa düşmək üçün yeni 

yanaşma, istiqamət və tədqiqatlar aparılmalıdır. Qloballaşmanın mədəni kontekstinin tədqiqi 

sahəsində bitkin konsepsiyalar formalaşmamışdırsa da, mədəni istiqamətdə üzə çıxan ziddiyyətli 

prosesləri əks etdirən “qlobal homogenizasiya”, “mədəni imperializm”, “mozaik mədəniyyət”, 

“periferiya korrupsiyası”, “mədəni zibillik”, “mədəni hegemoniya” kimi anlayışlara diqqət etmək 

vacibdir.  

Açar sözlər: mədəniyyət, mədəniyyətlərin unifikasiyası, qloballaşma, mədəni imperial izm, 

qərbləşmə, mədəni kimlik, mədəniyyətlərarası mübarizə, mədəniyyət qloballaşma dövündə 

fundamental faktor kimi, mədəniyyətlərin inteqrasiyası 
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ТРЕБОВАНИЯ К КУЛЬТУРЕ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  

ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ 

Есть попытки проанализировать культурный контекст глобализации аналогично другим 

сферам. Однако ни одно из направлений, существующих в настоящее время, не может по-

дробно объяснить его. Основная причина этого заключается в том, что эти исследования не 

отражают культурно-историческое разнообразие мира , который не только настаивает на 

сохранении своей идентичности, но даже противоречит ей и сопротивляется 

экономическому объединению в условиях тенденции унификации в экономической плоскости. 

Нет сомнений в том, что для понимания сути интеграционных процессов, охватывающих все 

слои и сферы мирового сообщества, необходимы новый подход, направление и исследова-

ния.Хотя в области исследований культурного контекста глобализации сформулированы ис-

черпывающие концепции, важно обратить внимание на такие понятия, как “глобальная го-

могенизация”, “культурный империализм”, “мозаичная культура”, “периферийная корруп-

ция”, “культурный мусор”, “культурная гегемония”, отражающие противоречивые про-

цессы, возникающие в культурном направлении. 

Ключевые слова: культура, унификация культур, глобализация, культурный империализм, 

вестернизация, культурная идентичность, межкультурная борьба, культура как фундамен-

тальный фактор в эпоху глобализации, интеграция культур 
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REQUIREMENTS FOR CULTURE IN THE ERA OF GLOBALIZATION: 

CHALLENGES AND PROBLEMS 

There are attempts to analyze the cultural context of globalization as the other areas. However, 

neither direction that exists at the moment can comprehensively explain it. The main reason for this 

is that this research cannot reflect the cultural and historical diversity of the world, which is in the 

context of unification in the economic sphere, not only persistent in maintaining its identity, but also 

contradicts it and resists economic unification. There is no doubt that a new approach, direction and 

research is needed to understand the essence of the integration processes that cover all layers and 

areas of the world community. Although there have been formed exhaustive concepts in the field of 

studying the cultural context of the globalization, it is important to pay attention to such concepts as 

'global homogenization', 'cultural imperialism', 'mosaic culture', 'peripheral corruption', 'cultural 

garbage' and 'cultural hegemony', reflecting the contradictory processes in the cultural direction. 

Keywords: culture, culture unification, globalism, cultural imperialism, westernization, cultural 

identity, intercultural struggle, culture as a fundamental factor in the era of globalisation, integration 

of cultures 

 

Dünyanın inkişaf parametrləri baxımından müşahidə olunan və “qloballaşma” adlandırılan 

xüsusi növ problemlərin ortaya çıxması yaşadığımız dövrü səciyyələndirən ən mühüm əlamətə 

çevrilib. Bu problemlərin müzakirəsi və həlli perspektivlərinə alimlərin, siyasətçilərin, filosofların, 

iqtisadçıların beynəlxalq konfrans, forum və simpoziumları həsr edilir. Lakin bununla problemlərin 

mürəkkəbliyi nəinki azalır, müəyyən mənada hətta çoxalır da.  

Qloballaşma prosesinin aktuallığı ən müxtəlif faktorların çulğaşması ilə şərtlənmişdir. Baş verən 

hadisələrin mürəkkəb və ziddiyyətli meyl və istiqamətləri ilə paralel olaraq qloballaşmanın düyün 

nöqtələri hesab edilən əsas aspektlərinin ayrı-ayrılıqda tədqiqi çox vacibdir. Tədqiqatçıların fikrinə 

görə bu aspektlər altıdır: demoqrafik, təbii-ekploji, texnoloji, iqtisadi, siyasi və sosial-mədəni 

aspektlər. 

 Qloballaşma meyli mədəniyyət sferasından da yan keçməmişdir. İlk baxışda nəzərə çarpmasa da 

KİV-nin insanları daha da yaxınlaşdırması, dünyanın ən müxtəlif guşələrində, həmçinin ən ekzotik 

məkanlarda yaşayan xalqların mədəni təcrübə, adət və ənənələrini də hər kəsə məlum və təqdim 

edərək inteqrativ prosesləri sürətləndirilməsi reallıqdır. 

Mədəniyyətin qloballaşma prosesində fundamental faktor kimi önə çəkilməsi hansı zərurətlə 

bağlı idi?  

Bu suala ən qısa cavab verməyə cəhd etsək belə deyə bilərik: Qloballaşma, dünya iqtisadiyyatı, 

internet və kompyüter insanın təbiət və mahiyyətinin ülvi və ya qüsurlu, yaxşı və ya pis tərəflərini 

aşkara çıxarmağa kömək edə bilər. Lakin bir şeyə qəti şübhə etmək olmaz. Bunların heç biri hər hansı 

bir mədəniyyətə və müəyyən etnosa, yaxud aparıcı sivilizasiyaya mənsub olmayan, onların fövqündə, 

kənarda və ya avtonöm şəkildə mövcud olan“təp -təzə ” insan yarada bilməz. 

 Hər bir insan, təmsilçisi olduğu mədəniyyət kimi özəl “genotipə”, özünəməxsus inkişaf 

məntiqinə malikdir. Deməli, mədəni unifıkasiya, bir-yeganə mədəniyyət mənasında başa düşülən 

qloballaşm anın reallaşacağı absurd fikirdir. Söhbət yalnız müxtəlif mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsiri, 
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ünsiyyəti, dialoqu v ə s.-dən gedə bilər. [2, s.30] 

 Nə vaxtsa Yer kürəsində mədəniyyət (kultura) adı altında yaranmış və o qədər də sadə olmayan 

ictimai hadisənin fəlsəfi təhlilinə başlayarkən, hər şeydən əvvəl, diqqət onun ayrıca bir adamın və 

bütövlükdə bəşəriyyətin rolunun, daha dəqiq desək, insanın mahiyyət qüvvələrinin daimi 

aydınlaşdırılmasına yönəldilməsidir. Ernst Kassirerin (1874-1945) fikrincə, mədəniyyətin fəlsəfi 

cəhətdən aydınlaşdırılması diqqətimizi onun son məhsul kimi təminatı ödəməməsinə və həmin 

məhsulun istehsal üsulunu başa düşməyə cəlb edir. Axı həmin məhsuldar fəallıqdan, ruhun uzun sürən 

və daim təzələnən işindən təkcə dil deyil, həm də mif, din və incəsənət asılıdır.(4, s.75) 

 İnsanın mənəvi fəaliyyətinin ayrı-ayrı sahələrini aydınlaşdırmaq, onun fərdi xüsusiyyətlərini, 

mövcudluğunun üsul və təkrarolunmaz formalarını başa düşmək üçün vacib olan fəlsəfə elmidir. 

Çünki mədəniyyətin həqiqi mənasını, onun insanın hansı yaradıcı qüvvəsi ilə doğulmasmı ancaq 

fəlsəfə aydınlaşdırır.  

Dünyanın ən görkəmli alimlərinin mədəniyyət haqqında fikirlərindən aydın olur ki, mədəniyyət 

olduqca mürəkkəb bir hadisədir. Bu gün mədəniyyət anlayışının 3 əsas meyarını göstərmək olar. 

 Birincisi, o, şəxsiyyətin azad özünüreallaşdınlması sahəsi, onun yaradıcılıq fəaliyyətinin 

təzahürü kimi başa düşülür. 

 İkincisi, o, təbii və sosial reallığa mənəvi qiymətverici münasibət, meyardır. 

 Üçüncüsü, mədəniyyət - insan tərəfindən süni şəkildə yaradılmış yeni təbii-ictimai varlıqdır. 

 Mədəniyyət haqqında başqa mülahizələr də mövcuddur. Tanınmış filosof M.Mamardaşvilinin 

(1930-1990) obrazlı sözləri ilə desək, “mədəniyyət-insanın mövcud olmasıdır”. Hələ qədim insanlar 

düşünürdülər ki, insanınmövcudluğu o qədər də mürəkkəb deyildir. Lakin insan olmaq - çətindir və 

həmişə qəhrəmanlıqdır. Olmaq, ən başlıcası, ictimai tərəqqi naminə öz-özünü və başqalarım idarə 

etməyi bacarmaqdır.(4, s.260) 

 Dediklərimiz onu sübut edir ki, birincisi, mədəniyyət həqiqətən də insanın həyatında şəxsi və 

fərdin öz üzərində çox da əhəmiyyətsiz olmayan yüksəliş cəhdi kimi başa düşülməlidir. İ.Kantın 

aşağıdakı tələbini xatırlamaq yerinə düşərdi. “Elə hərəkət elə ki, sənin əməlinin maksiması (əxlaq 

qaydası) ən ümumi qanuna çevrilə bilsin”. İkincisi, mədəniyyət insanın İnsan olmaq üçün şəxsən dərk 

edilmiş cəhdidir. “İnsanın borcu öz xüsusi istəyi və cəhdi ilə öz təbiətinin ibtidailiyindən, heyvan 

vəziyyətindən çıxmağı və daha yüksək insani vəziyyətə qalxa bilməsidir”. (1,s. 335)Üçüncüsü, 

mədəniyyət mükəmməl insan olmaq arzusudur. Yalnız mədəniyyəti yaratmaqla və eyni zamanda 

ondan faydalanmaqla insan sözün həqiqi mənasında insan olur. İ.Kant vurğulayırdı ki, insan və iradə 

mədəniyyətin ən təmiz, xeyirxah fikir, düşüncə tərzinə qədər qaldırmalıdır.  

Mədəniyyət həm milli, həm də ümumbəşəri xüsusiyyətlərin əsas daşıyıcısı və ifadəçisidir. 

“Qloballaşma və mədəniyyət” probleminin təhlilində ən müxtəlif mövqelərin ziddiyyətinə gətirib 

çıxaran əsas səbəblərdən biri məhz budur. Mədəniyyətin bu ikili-dual mahiyyəti qloballaşma fonunda 

bir-birinə əks olan iki meyli doğurur. Bir tərəfdən milli-mədəni intibah və dirçəliş mədəniyyətlərin 

diffensiasiyasını şərtləndirir, özünəməxsus cizgilərin inkişafını önə çəkir, sabit mədəni dəyərlərə 

kənar, yad təsirlərə qarşı müqaviməti gücləndirir. 

 Digər tərəfdən mədəni inteqrasiya, dialoq və əlaqələrin intensivləşməsi prosesi gedir. 

P.Sodoxinin sözləri ilə deyilsə, “inteqral” bəşər mədəniyyəti təşəkkül tapır.(7, s.46) 

 Qloballaşmaya dair tədqiqatlarda “iqtisadi qlobalistika”, “siyasi qlobalistika”, demoqrafik, 

ekoloji geosiyasi və s. aspektlərə dair çoxsaylı ədəbiyyata rast gələ bilərik. Lakin “mədəni 

qlobalistika”, yaxud mədəniyyətin qloballaşması” kimi tədqiqatlar hələlik ortaya çıxmamışdır. Çünki 

problem çox qəliz və ciddi aspektlərə malikdir. Hətta lüğətlərdə “mədəniyyətin qloballaşması” kimi 

sözlərin izahını da tapmaq çətindir. 
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 Lakin istisna kimi bir misal gətirmək olar. 2000-ci ildə İngiltərədə çap olunmuş iki cildlik 

sosiologiya üzrə lüğətdə “mədəniyyətin qloballaşması’na belə izah verilmişdir: “mədəniyyətin 

qloballaşması - bütün dünya miqyasında mədəni nümunə, tip və modellərin diffuziyaya meyl etmək 

ənənəsidir. E.Giddens yazır ki, “qloballaşma - sadəcə qərbləşmə (vestemizasiya) kimi başa düşülə 

bilməz”. Bu proses - mədəni plyüralizmə gətirib çıxaran proses olmalıdır. Məsələn: musiqi 

formalarının caz, yaxud da “ümumdünya musiqisi” formasında qovuşması, sintezi kimi”. (8, s.122) 

Gördüyümüz kimi mədəniyyətin qloballaşması ilə maraqlanan narahat tədqiqatçı üçün burada elə 

böyük bir təsəlli yoxdur. Ədəbiyyat də “mədəni qlobalistika” anlayışının hətta cəfəng bir ideya kimi, 

ümumiyyətlə təhlilə cəlb edilməsini yolverilməz hesab edən mövqelər də mövcuddur. Fikrimizcə bu 

da çıxış yolu deyildir. Mədəniyyətin mahiyyət və strukturunu, onun dinamika və inkişafında hansı 

qatların sabit, yaxud dəyişkən olmasını təhlil etməklə, qloballaşma və mədəniyyət” probleminə dair 

müəyyən nəticələr əldə etmək olar və bu zəruridir. Qloballaşmanın mədəniyyət kontekstini başqa 

sahələrlə (iqtisadiyyat, siyasət və s.) analoji olaraq təhlil etmək cəhdləri mövcuddur. Lakin onu 

hazırda mövcud olan heç bir istiqamət (iqtisadi, siyasi, texnoloji və s.) əhatəli izah edə bilməz. Bunun 

əsas səbəbi iqtisadi müstəvidə unifıkasiya meyli şəraitində, nəinki öz identikliyini saxlamaqda israrlı 

olan, hətta onunla ziddiyyət təşkil edən və İqtisadi unifıkasiyaya müqavimət göstərən dünyanın 

mədənitarixi müxtəlifliyini bu tədqiqatlar əks etdirə bilməz. Şübhə yoxdur ki, dünya birliyinin bütün 

qatlarını və sahələrini bürüyən inteqrasiya proseslərinin mahiyyətini başa düşmək üçün yeni yanaşma, 

istiqamət və tədqiqatlar aparılmalıdır. Qloballaşmanın mədəni kontekstinin tədqiqi sahəsində bitkin 

konsepsiyalar formalaşmamışdırsa da, mədəni istiqamətdə üzə çıxan ziddiyyətli prosesləri əks etdirən 

“qlobal homogenizasiya”, “mədəni imperializm”, “mozaik mədəniyyət”, “periferiya korrupsiyası”, 

“mədəni zibillik”, “mədəni hegemoniya” kimi anlayışlara diqqəti cəlb edən araşdırmalar mövcuddur. 

 Qlobal dünyanın mənzərəsi və qloballaşma nəzəriyyəsi ən müxtəlif elm mütəxəssisləri - 

sosioloqlar, filosoflar, antropoloqlar, politoloqlar, kulturoloqlar və s. tərəfindən işlənilir. Alınan 

nəticələr də ziddiyyətlidir və yəqin ki, bu təbii bir prosesdir. Bir qisim tədqiqatçılar inteqrasiya 

proseslərinin “qərbləşmə” ilə eyniyyət təşkil etdiyini qərbin sivilizasiya missiyasının “xoş mərama” 

xidmət etdiyini, ənənəvi cəmiyyətlərin “modernləşərək” yeni səviyyəyə “yüksələcəkləri’ni 

dəstəkləyirlər.  

Digər qismi isə haqlı olaraq bu meyldə etnosentrizmin qlobalizmlə eyniləşdirilməsi təhlükəsini 

sezərək, “mədəni imperializmin” yeni hərc-mərclik və “modəniyyətsizliyə” gətirib çıxaracağını qeyd 

edirlər. Bu baxımdan mədəni müxtəlifliyin qloballaşma gedişində fundamental, təməl prinsip və 

xüsusiyyət kimi nəzərə alınması problemi elmi axtarışların ən maraqlı və əhəmiyyətli istiqamətini 

təşkil edir. 

 Bu istiqamətdə U.Hanners və Ş.Ayzenştadtm konsepsiyaları mədəniyyətlərin qlobal model və 

alternativ ssenariləri kontekstində diqqəti daha çox cəlb edir. U.Hanners “bir mədəniyyətin dəyər və 

fenomenlərinin digərinin “dilinə” tərcüməsi, informasiya mübadiləsi və daimi qarşılıqlı təsir məkanı 

kimi başa düşülən “qlobal oykumena” nəzəriyyəsini təqdim edir. [1, s.92] 

Bu “oykumena” - məkan, bölgə fasiləsiz olaraq genişlənir, “ən müxtəlif cür ixtisaslaşmış regional 

mərkəzlərin konqlomeratından ibarət” asimmetrik strukturu həmişə saxlayır. Bunlara misal kimi, 

elm, texnologiya və kütləvi mədəniyyət məkanı olan ABŞ-ı, korporativ mədəniyyət məkanı kimi 

Yaponiyanı, fövqəldəbli geyim və ləziz delikateslər istehsal edən məkan kimi - Fransanı müəllif 

nümunə gətirir. Onun fikrincə, islam dünyasında belə regional mərkəz - məkan - Məkkə və Qum, 

katolik dünyasında - Vatikan, ərəb dünyasında - Misir, Latın Amerikasında - Meksikadır.  

U.Hannersə görə mədəniyyətin qloballaşması dörd istiqamətdə gedə bilər. Ən məqbul sayılan 

ssenari “tədricən yetişmə”dir, bu ssenariyə görə qlobal eykumenada bərabərhüquqlu dialoq və 
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informasiya mübadiləsi, nəhəng mədəni mərkəzlər və çoxsaylı mədəni periferiyalar arasında fasiləsiz 

olaraq davam edir. Həm də bu zaman metropoliyalar periferiya mədəniyyətlərini zənginləşdirən 

“stimulyatorlar” qismində çıxış edirlər. Periferiya mədəniyyətləri də öz növbəsində, yeni ideyaların 

fəal şərhini təmin edərək, mədəni axını yönəldir, bununla da mərkəzin-metropoliyanın mədəniyyətinə 

təsir göstərə bilir. Mədəniyyətlərin belə dialoqunda onların “hibridləşməsi” baş verir. (9, s.87) Bu 

yeni modellər mürəkkəb sintetik normalarda təzahür edərək, lokal irslərin dərin qatlarında həmişə 

transmilli motivləri daşıyır. 

Qloballaşmanın mədəni aspekti sahəsində digər model - mədəni imperializm”lə səsləşən 

“vesternizasiya” - (qərbləşmə) modelidir. “Qlobal yekcinslik” (homogenizasiya) kimi, başa düşülən 

bu ssenari Qərb mədəniyyətinin tam üstünlüyünü bütün ölkələrin qərb həyat tərzini təqlid etməsini, 

bütün mağazalarda eyni mallar, teleekranlarda eyni filmlər, kitab rəflərində eyni müəlliflər və 

həmçinin eyni mahnılar kimi başa düşülən prosesi nəzərdə tutur. 

Müxtəlif mədəniyyətlərə münasibətdə mənfi istiqamət 2 formada özünü göstərir: 1.İzolyasionizm 

elə bir siyasətdir ki, o, milli azlıqların ölkəyə daxil olub orada məskunlaşmaqla mədəni müxtəlifliyin 

formalaşmasının qarşısını alır. Nümunə kimi, 1901-ci ildə Avstraliyada qəbul olunmuş “İmmiqrasiya 

haqqında Qanunu” göstərmək olar; 2.Aparteid – müəyyən qrup adamların assimilyasına mane olmaq 

məqsədilə onların izolyasionizmə (təcridinə) yönəlmiş siyasətdir. 

 Belə “yekcinslik nümunəsi kimi “hopdurmaq, doydurmaq” mənasını verən “suturasiya” 

ssenarisi çıxış edir: periferiya mədəniyyətləri tez bir zamanda Qərb tərz və surətlərini özünə hopdurur, 

əxz edir, bir neçə nəsildən sonra “doyaraq” yerli, lokal kök və ənənələri unudur, mədəni yekcinslik 

yaranır.  

Daha bir ssenari “mədəni zibillik’Mə nəticələnən prosesi nəzərdə tutur. Yerin mədəniyyətlərə 

Qərbin mədəniyyət nümunələri kimi Bethoveni deyil, ucuz hayküyü, nobelçi alimlərin əsərlərini deyil 

- detektiv və pornoqrafiyanı, Şekspiri deyil - “Santa-Barbara” və s. kimi “artıq-urtuğu” ixrac edirlər. 

Bu proses gedişindəhoqiqi dəyərlər korşalır, hər şey öz “əksinə” çevrilir.  

Qədim və müasir sivilizasiyaların mədəni dialoq tarixini təhlil edərək belə nəticəyə gəlir ki, 

mədəniyyətlərin “hibridləşməsi” doğrudan da ümumdünya xarakteri daşıyır. Müasir mədəniyyətlər 

çoxsaylı qarşılıqlı seçimlər nəticəsində cilalanmış və deməli milli və bəşəri simvol və ənənələrin 

çoxluğu kimi mövcuddur.  

Qloballaşma, çoxçalarlığı, müxtəliflik və variativliyi nəinki istisna edir. Əksinə zəruri edir, çünki 

bəşər mədəniyyətinin gələcək taleyi bundan asılıdır. (4, s.423-427) Qloballaşma proseslərini təhlil 

edən kulturoloqların konsepsiyaları ən ümumi şəkildə üç fərqli ideya ilə ifadə oluna bilər. Bunlar 

qloballaşmanın “qərb” (liberal-bazar), “fundamentalist” və “humanitar” məzmunlu konsepsiyalarıdır. 

Bununla yanaşı XX əsrin 90-cı illərindən “anti-qlobalizm” konsepsiyası və onun mədəni aspekti daha 

çox özünü büruzə verməyə başladı. 

 Modernləşmənin ilk dövrlərində, mədəniyyətlərin dialoqunun ilkin şərti kimi etnik məhdudluq 

və xüsusiyyətlərin aradan qaldırılması başlanğıc nöqtə hesab edilirdi. Lakin qloballaşma gedişində 

bu ideya, “mədəni imperializm” siyasətinə cavab kimi yenidən aktuallaşır. 

 Bu baxımdan “dünyanın mədəni mənzərəsinin qlobal tipologiya”sı diqqəti cəlb edir. 

 Tipologiyanın müəllifi R.Robertson da dörd ssenari təqdim edir. Birinci, antiqlobalist adlanan 

ssenariyə görə - dünya məhdud, qapalı mədəniyyət və sivilizasiyalarınmozaikasıdır. Belə dünyada 

bəzi qüvvə mərkəzləri, başqa sivilizasiyalara məhdud çərçivələr qoyaraq onların qapalı olmasını, 

qabaqcıl mədəniyyətlərin “yüksəlişdə” olan inkişafı üçün təhlükə yaratmaq imkanlannı aradan 

qaldırmağı arzulayırlar. (3, s.48) 

İkinci ssenariyə görə müasir Roma katolik kilsəsinin - bir sıra ümumdünya hərəkatlarının dəstəyi 
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ilə - Yer üzündə İlahi nizam ideyası dirçələ bilər. Robertson belə hesab edir ki, bu layihənin 

gerçəkləşməsi beynəlxalq hüquq, beynəlxalq təhlükəsizlik və s. sahəsində təməl ideyalara 

münasibətdə ümumplanetar konsensusun olmasını nəzərdə tutur. 

Müəllifin irəli sürdüyü üçüncü ssenariyə görə dünya - açıq, suveren, milli dövlətlərin qarşılıqlı 

intensiv siyasi, iqtisadi və mədəni mübadiləsinin həyata keçdiyi məkandır.  

Burada da iki variant mümkündür: eqalitar (beynəlxalq tərəfdaşlar bərabərhüquqlu mədəni dialoq 

iştirakçılarıdır) və iyerarxis (liderlərin sabitliyi təmin etdiyi sivilizasiya iyerarxiyası mühüm şərt kimi 

qalır). 

 Sonuncu - dördüncü ssenariyə görə - milli dövlətlər unifıkasiyaya uğrayır, bəşəriyyət “dünya 

hakimiyyəti” timsalında bir qurumda birləşir. Qərbin liberal və marksist yönümlü tədqiqatçıları bütün 

ideoloji fərqlərə baxmayaraq, qloballaşmanın bu layihəsinə tərəfdardırlar. Hazırda Avropa İttifaqının 

iqtisadi inteqrasiya səviyyəsindən, daha yüksək mədəni-siyasi səviyyədə təşkilatlanmaya keçid 

imkanları ciddi müzakirə olunur. 

Mədəni qloballaşmanın bəhs edilən bu model və ssenarilərini ümumiləşdirərək belə demək olar 

ki, uzun müddətli sosial-mədəni perspektiv baxımından, mədəni müxtəlifliyi təməl prinsip kimi 

nəzərə almayan, ona biganə qalan istənilən strategiya, bütün bəşəriyyət üçün böyük təhlükə daşıyır. 

Bu gün gözümüz qarşısında bütün dünya xalqlarının idcntiklik yaddaşının fəallaşması, dirçəlməsi 

prosesi gedir. Dünya qeyri-qərb mədəniyyətlərin görünməmiş intibahı qarşısında durmuşdur. Bu 

mədəniyyətlərin müxtəliflikdə vəhdətini nəzərə almamaq nə dərəcədə məntiqəuyğundur. Mədəni 

qloballaşma gedişində ciddi ziddiyyətlərin ortaya çıxacağı istisna olunmur. 

 Məsələn: “qloballaşma - transnasional sosial əlaqə və məkan yaradan, lokal mədəniyyətləri 

dəyərdən salan və “üçüncü” bir mədəniyyət formalaşdıran dialektik prosesdir. “Bir az ondan, bir az 

bundan - dünyaya yenilik bax belə gəlir. (S.Rüşdü)” Bu, alman alimi Ulrix Bekin mövqeyidir. Həm 

də çox səthi bir təhlildir. Müəllif Fransada yaşayan ərəb dilli miqrantın “ulduz” səviyyəsində 

məşhurlaşmasını mədəniyyətin qloballaşmasına misal gətirir və təsəlli verir ki, qloballaşma bir 

istiqamətdə getmir, o, lokal musiqi mədəniyyətlərinə dünya səhnəsini təqdim edir, mədəniyyəti 

qloballaşdırır (6) 

 Mədəniyyətin qloballaşmasının belə izahı problemi əlbəttə tam izah etmir. 

 Bəzi tədqiqatçılar iqtisadi fəallığın qloballaşmasını, dünya bazarının genişlənməsini, bu prosesdə 

mədəniyyət sahəsində baş verən hadisələri “mədəni qloballaşma” adlandırırlar. Həm də bu zaman 

söhbət əsasən mədəni simvolların “ixracından” gedir. Bunu qlobal mədəniyyətin konvergensiyası da 

adlandırırlar. Kevin Robinsin fikrincə burada misal kimi “makdonaldizasiya” sözünü gətirmək olar. 

 Mənası həyat tərzlərinin, mədəniyyət simvollarının, davranış normalarının unifikasiyasıdır. “Bir 

sözlə qlobal mədəniyyət industriyası mədəni həyat forma və simvollarının konvergensiyasıdır”(5) 

Müəllif davam edərəkyazır ki, dünya bir əmtəə-mal dünyasına çevrilir. Bu dünyada lokal 

mədəniyyətlər və identikliklər köklərini unudur, onlar əmtəə dünyasının simvolları ilə əvəzlənir; bu 

simvollar reklam və ya “imic dizaynı” sahəsindən mənimsənilir. “İnsanlar nə alırlarsa, necə alırlarsa, 

eləcədirlər”. Bu mədəni qloballaşmanın qanunudur. 

 Digər müəllif - Rozenauya görə informasiya texnologiyaları və iqtisadi fəallığın qarşısında heç 

nə dura bilmir. Süni peyklər bütün coğrafi, milli və sinfi sərhədləri dəf edərək insanların şüurunda 

“böyük Amerika” aləmini formalaşdırır.İqtisadi qloballaşmanın nəticəsi kimi mədəni və sosial 

inqilab baş verir. Bu proses Moskva yaxud Tokio küçələrindəki hər kəsi əhatə edir, belə düşünməyə 

əsas verir: bizim Amerikada, Amerika üçün etdiyimiz hər şeyin bütün dünya üçün əhəmiyyəti var. 

Bizim xəbərlər - qlobal xəbərlər, bizim məhsulumuz - qlobal məhsuldur və s.  

Göründüyü kimi çox hallarda qloballaşma yalnız iqtisadi, informasiya və s. aspektlərə müncər-
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edilir, yaxud da bu aspektlərin rolu hədsiz şişirdilir. Lakin bütün bunlar mədəni qloballaşmanın izahı, 

təhlili üçün tətbiq oluna bilməz. Mədəniyyətin qloballaşması problemini tədqiq etməyə ilk cəhd 

edənlərdən yuxanda adını çəkdiyimiz Roland Robertsonun mövqeyi diqqəti cəlb edir. Onu bəzən 

mədəniyyətin qloballaşması nəzəriyyəsinin atası da adlandırırlar.  

R.Robertson belə hesab edir ki, yalnız mədəniyyət nəzəriyyəsinin bütün dərinlikləri ilə tətbiq 

olunarsa bu prosesin paradoksallığı və ambivalentliyi üzə çıxar, “eyni zamanda, həm də bir-birinə 

əks istiqamətdə gedən dialektik proseslərin” mövcudluğu üzə çıxar.(10, s.46)  

Qloballaşma - birtərəfli, birxətli, avtomatik gedən bir proses deyil. Əksinə, qloballaşma sözünə 

və prosesinə rast gəldiyimiz hər yerdə bir lokal aspektin rolunun daha da güclənməsini nəzərdə 

tutmalıyıq. deyil, həm də onların yeni prinsiplərlə, daha yüksək səviyyədə formalaşması deməkdir. 

 Heç kim “qlobal” istehsal edə bilməz. Qlobal miqyas və gücə malik firmalar məhz lokal əlaqə 

və fəaliyyəti inkişaf etdirməyə, öz istehsalım burada reallaşdırmağa, qlobal simvolların lokal 

“süzgəclərdən” keçirilərək daha parlaq, canlı, yaxın hesab edilməsi ilə, “iokallaşdırmağa” maraqlı və 

məcburdurlar.  

Əgər, “normal” dilə tərcümə edilərsə, “qlobal” sözü “bir çox məkanlarda eyni zamanda”, yəni 

“lokal” baş verən - mənasını verər. Belə qlobal-lokal qarşılıqlı asılılığı çox böyük əhəmiyyətə 

malikdir. Dünyanın ən böyük transmilli korporasiyalarının fəaliyyətini “qlobal lokalizasiya” prosesi 

adlandırmaq olar. Eyni mənanı mədəniyyət sahəsinə də aid etmək olar. Dünyanın hər yerində tikilən 

iqtisadi və s. obyektlər, nümayiş etdirilən mədəniyyət məhsulları, bu və ya digər lokal mədəniyyətin 

tərkib hissəsinə çevrilir. Buna “lokalizm” strategiyası da demək olar. 

Müəllif fikrini izah etmək üçün mədəni qloballaşmanı, dünya miqyasında gedən 

“makdonaldizasiya’nı nümunə gətirir. O yazır ki, unifikasiyaya', yekcinsliyə aparan proses kimi 

mövcud olsaydı makdonaldizasiya bazarın və mənfəətin sonuna gətirib çıxarardı. Dünya bazarındakı 

problemlərlə üzləşən nəhəng firmalar lokal çoxçalarlıq və müxtəlifliyi ciddi “öyrənməyə” nəzərə 

almağa məcburdurlar. Belə olmazsa, innovasiyalardan məhrum olaraq rəqabətə tab gətirə bilməzlər: 

“Şərait dəyişmişdir, “lokal” məsələnin əhəmiyyəti çox böyükdür”. 

Digər mühüm cəhət budur ki, lokal mədəniyyətlər də öz növbəsində, bütün qalan dünyaya qarşı 

durmaqla, yaxud təcrid olunmaqla mövcudluqlarını saxlayan qloballaşma yalnız lokal məkan və 

mexanizmlərin sökülməsi, dağılması bilməzlər. Belə mövqenin - “ənənənin ənənəvi yollarla 

əsaslandırılması” vaxtı keçmiş olur. Lokal cəhət və xüsusiyyətlərin qlobal məkanlaşdırılması 

mümkün olsa, lokal səviyyənin intibahı baş verəcəkdir. Əvvəllər parçalanmış, “pərakəndə” görünən 

dünyanın modeli, transmilli qarşılıqlı asılılıqlar modeli ilə əvəz olunur. Müşahidə olunan, “görünən”, 

real qloballaşma ilə kütləvi informasiya vasitələrinin “təqdim” etdiyi qloballaşma eyni prosesin iki 

tərəfidir. 

 Bu baxımdan elmin və KİV-nin əsas vəzifəsi, qloballaşmaya adekvat mədəni-simvolik 

refleksiyanın formalaşmasıdır. Qlobal və lokal — bir-birini istisna etmir. Əksinə “lokala” - qlobalın 

aspekti kimi baxmaq lazımdır. 

R.Robertson mədəniyyətin qloballaşmasında əsas anlayışı “qlokalizasiya” sözü ilə - qloballaşma 

və lokal laşma sözlərini bir araya gətirən anlayışla əvəzləməyi təklif edir. Bu “sintetik” söz birləşməsi 

mədəniyyətşünaslığa tətbiq edilərsə, baş verən hadisələrin mahiyyətinə nüfuz etməyş imkan verər. 

Qlobal mədəniyyəti statik-donuq təbiətli hadisə kimi deyil, müxtəlifliyin vəhdəti kimi, “qlokal 

mədəniyyətlərin paradoksları kimi təşəkküldə olan proses kimi qəbul etmək lazımdır. Qloballaşma - 

nə isə nəhəng, sel kimi gəlib hər şeyi “ağuşuna” qərq edən və bütün konkret-kiçik çalarlarda, 

yerlərdə,şəxsi həyatda, mədəniyyət simvollarında “qlokallıq əlamətləri kəsb edən bir prosesdir.(10, 

s.50) 
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 “Mədəniyyət və qloballaşma” problemi A.Appadurayın əsərlərində öz sonrakı inkişafını 

tapmışdır. “Qlokal” mədəniyyətlər nəzəriyyəsini əsaslandıraraq A.Appaduray onun nisbi 

müstəqilliyini, lokallığuu və daxili məntiqini təhlil edir. A.Appaduray qloballaşmaya “landşaft” 

sözünü tətbiq edir. “Landşaft” dedikdə o, maraqlıdır ki, insan birliklərini nəzərdə tutur. Həm də elə 

insan birliklərini ki, bunlar yaşadığımız dünyanın dəyişkən, narahat və gərgin xarakterini şərtləndirən: 

turistlər, immiqrantlar, qaçqınlar, xaricdən gələn fəhlələr və s. hərəki qruplardır, müəllif “landşaft” 

deyəndə, məhz “etnoscapes” - yəni insanları nəzərdə tutur. Sosial mobilliyi şərtləndirən belə insanlar 

dünyadakı ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, mədəni sahədəki dəyişikliklərə səbəb olan əsas qruplardır. 

 “Etnoscapes” - landşaftla birgə qlobal mədəniyyətin simasını müəyyənləşdirən cizgilərdən 

yalnız biridir. Qalanlar Appadurayın fikrincə bunlardır: “technoscapes” - dövlət sərhədlərinin nə 

olduğunu bilməyən - inkişaf etmiş yeni, yaxud köhnə, mexaniki yaxud informasiya 

texnologiyalarının qlobal hərəkətidir; “financescapes” - çox böyük miqdarda pul kütləsinin, çox 

sürətlə sərhədsiz, “ora-bura” axınıdır; “mediascapes” - elektron kartoçkaların istehsalı və yayılması 

imkanlarının genişlənməsidir; “ideoscapes” - hələ maarifçilik dövründən qaynaqlanan, müxtəlif ideya 

və ideologiyaların doğurduğu, formalaşdırdığı “surətlərin”, dünya mənzərəsinin yaranmasıdır.(9, 

s.114) 

Siyasi-coğrafi xəritələrdə dövlət sərhədləri olduğu kimi qalır. Lakin mədəni mübadilə, 

informasiya axınları və s. bunların dəf olunması üçün var qüvvəsi ilə çalışır. Elm, birlik üzərində 

monopoliya bu vaxta qədər dövlətlərə imkan verirdi ki, adamlara təsir göstərsinlər, onları yanlış yola 

yönəldə bilsinlər, onları nəzarətdə saxlaya bilsinlər. Lakin bu gün hər kəs öz istədiyi biliyi, 

informasiyanı dünyanın hər hansı nöqtəsindən ala bilər, mənimsəyə bilər. Bu yolla formalaşan 

“qlokal” mədəniyyət, hər hansı məkan və ya zaman məhdudiyyətinin nə olduğunu bilmir.  

Müəllif öz yanaşmasında, əlbəttə ki, “təsəvvür olunan-mümkün dünya” ilə, virtual dünya ilə, real-

lokal dünya arasındakı dərin ziddiyyət probleminə də toxunur, burada optimizm üçün böyük əsas 

olmadığını qed edir. “Mədəniyyət-şou-biznes” industriyasınm “səyləri” nəticəsində “lokal-qlobal” 

arasındakı fərq və özgələşmənin daha da dərinləşməsini vurğulayır. Bu aspekt mədəniyyət və 

qloballaşma probleminə toxunan daha bir qərb aliminin Z.Baumanın tədqiqatında xüsusilə geniş təhlil 

olunur.  

Belə təsəvvür etmək olar ki, qərb alimləri dünyanın başdan-başa “bir” mədəniyyətə qərq olması 

“makdonaldizasiya”sı barədə narahatlıq üçün əsas olmadığını, prosesin mədəni unifikasiya və “qlobal 

mədəniyyət”in formalaşacağına doğru getmədiyini çatdırmaq istəyirlər. İlk baxışda hamının gözünə 

çarpan “qlokal” variantlar, qlobal və lokallığın, identikliyin mozaik “kolleksiyasını” formalaşdırır.  

Adı çəkilən Ziqmunt Bauman “sərvətin qloballaşması” “yoxsulluğun lokallaşması” kimi -

müddəa irəli sürür, bunu qloballaşmanın “şərti, məhsulu və nəticəsi” kimi səciyyələndirir. 

Qloballaşma - lokal mədəniyyətlər bir medalın iki üzü, iki məqamı olmaqla həm də eyni prosesin iki 

hərəkətverici qüvvəsidir. Bu planet əhalisinin yeni qütbləşməsi və stratifikasiyası, “qlobal varlıları və 

lokal yoxsulları” parçalanmasının yeni ifadəsidir.(1,s.50) 

Z.Baumanın mədəniyyət və qloballaşma probleminə münasibəti barədə təsəvvür yaratmaq üçün, 

biz ona bir qədər geniş yer verdik. Burada əlbəttə ki, tutqun, pessimist əhvalı görməmək mümkün 

deyildir. Qloballaşma gedişində “udanlarla”, “uduzanlar” arasında heç bir qarşılıqlı münasibətin 

olmayacağına isə inanmaq mübahisəli məsələdir. Əgər bu iki tərəf müxtəlif planetlərdə yaşasaydı 

buna inanmaq olardı. Bir halda ki, insanlar bir “evdə” - yer kürəsində yaşayırlar və bunların “vəhdətin 

fövqündə” durması ağlabatmazdır. Qloballaşma prosesində qarşılıqlı formalaşan yeni təsisat, qurum, 

sintez mədəniyyətləri nəzərə almamaq bədbin ssenarilərin əsas qüsurudur. Bu baxımdan Z.Baumanın 

baxışları, lokal mədəniyyətləri - “yoxsul” mədəniyyətlə eyniləşdirmək cəhdi daha geniş təhlilə 
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möhtacdır. Mədəniyyət aləminin sehrini, mozaik çoxçalarlığını yalnız iki rəngə - yoxsul və varlıya 

bölmək düzgün deyildir. Müxtəliflikdə yalnız “ağ və qara” deyil, dünya mədəniyyətinin bir-bir 

rəngləri bərq vurur. Burada “bir istiqamətli gedən proses” anlayışı natamamdır, çünki əks təsir və 

meylləri - lokal mədəniyyətlərin nüfuz və təsiri nəzərə alınmır. Qərb mədəniyyətində qarşılıqlı 

bəhrələnmənin yalnız sintez kimi, milli-lokal süzgəcdən keçirilərək qəbul edilməsi faktı kənarda 

qalır, nəticədə “üçüncü” - sintez mədəniyyətin - hər iki tərəfin cizgilərini daşıyan yeni fenomenin 

formalaşmasına biganə qalmır. Hegemon sayılan, “Varlı-Qərb” mədəniyyətinin özünün ən müxtəlif 

mədəniyyətlərin sintezi olduğu unudulur. (1, s.76) 

Belə yanaşma, yəni mədəniyyət və qloballaşma problemlərinə mədəni dinamikanın prinsip, 

mənbə, faktor və formaları ilə bələd olmadan qərarlar vermək, nəticələrin birtərəfli olmasını 

şərtləndirir. Buna görə də biz mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsir formalarının dinamikası, mədəni 

bəhrələnmə probleminin mexanizmlərinə dair ən mühüm konsepsiyalara toxunmalıyıq. (6) 

Beləliklə, 21-ci əsrin toplumsal dinamiklər baxımından böyük bir dəyişikliyi də bərabərində 

gətirməkdədir. Qloballaşma yaşanan bu dəyişiklik və çevrilmələrin bir işarəsi olaraq istifadə etməkdə 

bir yandan müsbət bir yandan da, mənfi nəticələr alınmaqdadır. Qloballaşma sahəsində sosial 

əlaqələryaradılan kompleks və çoxölçülü təsiri intensiv olaraq müzakirə olunur.Bu mənada, 

qloballaşmanın mədəni ölçüsü onu müasirləşdirən bir sahədir. 

Bu günün sürətli sosial dəyişiklikləri mədəniyyətlər arasında də sıx qarşılıqlı təsir yaradır. Qlobal 

gücün qərbə çıxışlı olması səbəbiylə mədəni təsirin homogenləşdirmə istiqamətində ortaya çıxdığı və 

ya qlobal gücün qərbdən kənara çıxması keçid, köç, əlaqə və s. artan imkanlardan ötəri mədəni təsir 

barədəki mübahisə heterojenlik istiqamətində davam edir. Bu müzakirələrdə mədəni qarışıqlıq yeni 

bir formul olaraq qiymətləndirilmişdir. Ancaq mədəni ölçüdə razılaşdırılmış şərtləri, anlayışları və ya 

ifadə şərtləri konseptual bir dilin hələ kifayət qədər inkişaf etməməsi əhəmiyyətli bir çatışmazlıq 

olaraq qəbul edilə bilər.(4, s.163-172) 

Bəşəriyyətin vahid sivilizasiyaya doğru daha sürətlə irəliləməsi, yeni dövlətlərin yaranması, 

xalqlann milli özünüdərkə və mədəni dirçəlişə can atmaları, sosial-siyasi və mənəvi-mədəni həyatın 

fəallaşması - bütün bunlar beynəlxalq münasibətlərin ümumi kontekstində mədəniyyətlərin 

dialoqunun, mədəni əlaqələrin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qalxmasına səbəb olmuşdur. Getdikcə 

daha çox ölkələr həcmi və səmərəliliyi nəzərə çarpacaq dərəcədə artan beynəlxalq mədəni 

əməkdaşlığa qoşulurlar. Həm mənəvi dəyərlər sistemi, həm də siyasi proseslərin indikatoru kimi 

mədəniyyətin spesifik rolu getdikcə artmaqdadır. Coğrafi sərhədləri, milli, dini, sosial maneələri 

qətiyyətlə aşan mədəniyyət həm cəmiyyət daxilində, həm də xalqlar və dövlətlər arasındakı 

münasibətlərdə əsas amilə çevrilməkdədir. Hər bir insanın, sosial qrupun həyatının ayrılmaz hissəsi 

olan mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi bəşəriyyətin inkişafının zəruri elementinə çevrilir.Mədəni 

əməkdaşlıq bütün xalqlarm, ölkələrin hüququ olduğu kimi həm də onların vəzifəsi,borcudur. Buna 

görə də xalqlar malik olduqları mənəvi irsi, bilik və təcrübəni bir-biri ilə bölüşməlidirlər. 

Bütün mədəniyyətlər rəngarəngliyi, müxtəlifliyi və qarşılıqlı təsiri ilə bəşəriyyətin ümumi sərvəti 

olduğundan, hər bir mədəniyyət hörmət edilməli və o qorunub saxlanılmalı olan ləyaqət və dəyərə 

malikdir. Böyüklüyündən, kiçikliyindən, iqtisadi gücündən, yerləşdiyi coğrafiyadan asılı olmayaraq 

hər bir xalqın öz mədəniyyətini inkişaf etdirmək hüququ vardır.Dünyada sülhün və əmin-amanlığın 

təmin edilməsi, xalqlar arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafına yardım göstərmək, 

onların həyat tərzinin, mədəniyyətinin daha dərindən dərk edilməsinə nail olmaq, bununla da 

biliklərin yayılması və müxtəlif mədəniyyətlərin zənginləşməsinə xidmət etmək beynəlxalq mədəni 

əməkdaşlığın əsas məqsədlərindən birini təşkil edir. 

Mədəni əməkdaşlıq bütün xalqlarm, ölkələrin hüququ olduğu kimi həm də onların 
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vəzifəsi,borcudur. Buna görə də xalqlar malik olduqları mənəvi irsi, bilik və təcrübəni bir-biri ilə 

bölüşməlidirlər. Ancaq beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq həyata keçirilərkən onların hər birinin 

müstəqilliyinə və suverenliyinə, milli-mədəni özünəməxsusluğuna hörmət edilməli, mədəni 

əməkdaşlıqda iştirak edən bütün xalqlann ondan faydalanmasma şərait yaradılmalıdır. 

Sosial həyatın aynlmaz hissəsi olan mədəniyyət bu gün beynəlxalq münasibətlərin mühüm 

elementinə çevrilməkdədir. Mədəniyyət sahəsində siyasətə dövlətlərin ümumi siyasətinin geniş 

kontekstində baxılmalıdır. Mədəniyyət təbiəti etibarilə ictimai hadisə, insarılann birgə yaradıcılığının 

və onlann bir-biri ilə qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir.  
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köçkünlər, maneələr 

 

Мехрибан БАБАЗАДЕ, 

Доцент, Бакинский Государственный Университет 

Нигяр САРДАРЛЫ, 

Бакалавр, Бакинский Государственный Университет 

 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНИЦ БЕЖЕНЦЕВ КАК ПОСЛЕДНИЕ 

БАРЬЕРЫ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 За последние десятилетия миграция как естественное явление находится в центре 

внимания в конфигурации современной эпохи. Общий анализ образовательных границ помо-

жет нам дать всесторонний обзор экономических отношений как основной аспект между 

миграцией и образованием. Исследование представляет собой обзор основных моментов и 

выводов, касающихся возрастающей роли образования в миграционных процессах. 
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Over the last few decades, the role of educational borders has played a major role in educational 
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gap not just for developed countries, but also for increasing educational attainment among migrants. 

The main barrier of migration processes is the global crisis for refugee education. Only half or 

even fewer refugee children are enrolled in primary education, the number of secondary level of ref-

ugee education drops to 22 percent. There are a number of obstacles standing between refugee chil-

dren and education, some of them are legal and political – around 20 percent of refugee-hosting coun-

tries restrict refugee children’s access to national schools, which has a negative influence on educa-

tion progress. We need to recognize that students need more academic knowledge, education and 

access to classrooms in order to thrive. 

Access to education is arguably the most important factor for educational success in the future 

but unfortunately this issue comes with conditions for refugees. Recently migration processes and 

some administrative procedures represent barriers for migrants’ inclusion into education when access 

to education, particularly, to secondary and higher levels, depends on their legal status. The key ob-

stacles to their access to education are legal status issues. The complicated procedures make this fac-

tor even more complicated for refugees.  

This research aims to address the connections between education and migration as a general anal-

ysis of educational policy as well as migration policy. Both of them may generate absolutely different 

effects, either in countries implementing the policies or in countries where citizens may be concerned 

by them. This article provides an overview of the main findings regarding the increasingrole of edu-

cation in the migration processes, and particularly the issue of endogenous selection of migrants, but 

also this article also shows the impact that migration has on the education of migrants and of non-

migrants in both origin and destination countries. Furthermore, the paper will provide a discussion 

on the challenges of the most fundamental findings in the economics literature regarding the role of 

education in the migration development. There are many related parts of this question, they may 

include the key economic aspects of the individual migration decision, their connection to education 

and skill selection of immigrants. A general analysis helps us provide a comprehensive overview of 

the economic connections as a main aspect between migration and education. One of the key ques-

tions of the current paper work is mainly about systematic comparative analysis of educational bor-

ders, in particular in those countries which only recently received large immigrant populations. How-

ever, as shown above, there are lots of aspects that need to be studied. Throughout the past decades, 

increasing changes in the educational obstacles of foreign-born countries can have several origins: 

first of all, an increasing endogenous selection of people who changed destinations to absolutely dif-

ferent origin mostly by skills, such that the share of tertiary educated in origin countries to a larger 

extent migrate than previously. The ordinary migration procession procedure predicts migration to 

respond to wage differentials, and an enrich in the relative wage of skilled workers more in developed 

countries related to this issue they could account for an increasing concentration of high-skilled mi-

grants in international flows. On the other hand, increasing provision of educational changes to refu-

gees by host countries can also account for a share of this evolution [1, p.9].  

The rights of refugees to education 

Human rights as a major factor in migration processes mostly include educational issues as it 

becomes one of the important reasons of concept for whole Declaration of Human Rights. Effective 

human education rights should provide opportunities, such as equality and non-discrimination, while 

affirming their interdependence, indivisibility and universality. We need to build a well-built foun-

dation for necessary education rights of children, also it is absolutely important to be sure that these 

rights produce far-research results and possible solutions for the future development of refugee edu-

http://www.unhcr.org/uk/missing-out-state-of-education-for-the-worlds-refugees.html
http://www.unhcr.org/uk/missing-out-state-of-education-for-the-worlds-refugees.html
http://www.unhcr.org/57d9d01d0.pdf
http://www.unhcr.org/57d9d01d0.pdf
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cation. Even if those children do not have freedom for their future perspectives, they need to be al-

lowed to have academic freedom, freedom to access to education, to significant possibilities, to mu-

tual understanding, to respect and most importantly freedom for better future. Conceptualized as rules 

for normative behavior and enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and the Conven-

tion on the Rights of the Child. Education is a main case if to be specific with this question, despite 

international conventions, the whole conceptual understanding of the rights of refugees to education 

varied globally in recent years. 

Unfortunately, refugee children’s right to education is dependent from their status, background 

and current country of residence. Refugee-receiving countries tend to disagree with the fact that this 

right can be fulfilled also in the country of origin and will not represent an obstacle to deportation. 

Throughout the past decades, an enormous number of children are deported into countries where 

education hardly able to even fulfil the whole right to education, this factor has a negative impact 

both on migration and educational processes. 

Analysis illustrates that refugee children who have limited opportunities need immediate access 

to education as soon as possible after the arrival in order to minimalize negative effects of educational 

borders. Conceptually, countries need to realize that the right of education for all is absolutely im-

portant and prevents more opportunities to use for future participation in society, this is a valid mech-

anism of the whole progress. The research data will also include some analysis on the issue of how 

refugee children are caught between the global of the concept of human rights, the definition of citi-

zenship rights within, and the realization of these sets of rights in everyday practices. However, most 

of the negative effect of migration on educational attainment is due to young males migrating them-

selves rather than attending school, and young females dropping out of school mostly for early mar-

riages [1,р.94-95]. 

It is important to take into account that the single category ‘migrant students’ are often included 

students from various geographical, cultural, ethnic or linguistic backgrounds, also students with dif-

ferent immigration historiesThe educational system of countries needs to ensure that migrant students 

can fully develop their potential in education is vital, not only then for societies’ level of social cohe-

sion and the general economy, but also for individuals’ further life, which include work experience 

and personal achievements. Education might be argued as being the central resource for allowing 

participation in political, cultural, economic and social life and a main determinant of both achieved 

status and possibility for social mobility. Education as well as knowledge are factors which are im-

portant for migrant students’ achievement [2, р.4-5]. 

Barriers of education 

 Migrations may affect lots of essential topics as educational attainments of those who do not 

decide to move or change the destination of a country of origin and move to specific host countries. 

Migration processes may lead to a change in the skill base of both sets of countries, obviously may 

affect the average levels of educational processes in addition may have an obvious influence on their 

specific and general policies. From a demographic point of view, the dynamics of the educational 

structure and main differences of migration processes may cause generating educational externalities 

and new incentives for human capital investments. It is important to add that borders especially edu-

cational borders do not just nestle with the geographic domains of the nation state, but mostly mobi-

lize cultures in order to block and at times facilitate the mobility of people, knowledge, things and 

capital. Moreover, discrimination plays a significant role both in migration processes and education, 

as it has a negative influence on whole progress, from this point of view refugees especially children 

should not be offered a sort of ‘second class-education’, we need to be sure that they receive the 
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support needed to reach their goals, and that they are protected from any type of discrimination.In an 

era of increased global connectedness, there is thus scope for the successful implementation of coor-

dinated policies in the areas of migration and education.  

However, the main purpose of the paper work is to analyze the possible variation between coun-

tries, in terms of which aspects are varying and which aspects are in common for the countries in-

cluded. Such knowledge provides a first level of information for policy making, pointing to the need 

either for country specific or general policies. 

In addition, some chapters of the paper work will include total analysis research on barriers of 

refugees’ education, including analysis of an original data. In this article, will be analyzed questions 

about educational problems and obstacles of the contemporary world.  

For instance, if to be specific with migration processesand select individuals in the sense that only 

better ones will be allowed to move, then on one hand this may develop the skill base in the host 

country, but on the other hand it may decrease the skill base in the country of origin, with conse-

quences for the populations of those who have decided to stay and not to change the destination of 

the country of origin.  

However, depended on specific circumstances the skill base of both countries can be enhanced 

by migration processes. Migration processes as a major factor for the development of contemporary 

worl,may also lead to the qualification of non-migrant workers in the destination country in areas 

where they have a competitive advantage. There are an enormous number of aspects which are un-

visible for whole migration processes, but make significant differences inboth in migration and edu-

cational issues nowadays. It may also lead to an improvement of the economic situation of migrants’ 

families. In order to analyze the main educational borders of refugees, first of all we need to bring 

together concepts of global migration processes as a framework for understanding of the mechanisms 

and institutions of educational rights activation, specifically, to education borders which may cause 

serious barriers in migration processes. Before analyzing those barriers we need to set the priorities 

for development, what means that we need to be involved on the whole process of the progress. While 

studying main data on education of refugee children analysis we need to focus mostly on the charac-

teristics of refugee children at the time of and after their arrival. There are some fundamental factors 

which are also often hidden from post-resettlement schools. A suitable example of barriers can be the 

lack of training in inclusive teaching methods, as education system mainly depends on methods of 

basic education which builds a foundation for further knowledge of children, the low level of the 

teaching methods have an absolutely negative effect both on education and migration. Also there are 

a number offactors which have a huge influence on everyday behavior of refugee children, on their 

vision of future education and personal achievements, these factors such as language barriers, privacy 

concerns, cultural misunderstandings, and stereotypes make refugee education even more compli-

cated [3, р.116]. 

Recently findings show a significant negative effect of migration on school attendance of refu-

gees living in a migrant household is estimated to lower the probability of completing high school by 

13 percent for males and 14 percent for females. These numbers show us the level of situation in the 

world, numbers which need to be changed with the collaboration and support of countries, private 

sector organizations and not-governmental organizations, develop new more effective methods and 

methodologies mostly based on innovative practices. As low education system destroys the whole 

understanding of perspective and better future not just of refugee children but also for most of migrant 

and for people who changed their destination because of various reasons.  
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It is important to add that these effects are somewhat mitigated for children from a poorer back-

ground which is on the other hand have an enormous influence on the whole concept of migration 

processes and education borders. Additionally, it seems important to note that secondary education 

for refugee children needs to becontrolled more effectively because without the stepping stone of 

secondary school, progress made over the last few decades will be short-lived, and the futures of 

millions of refugee children will be thrown away [4, р.94-96]. 

 

 
 

Data source: UNHCR 

Current data represents the world's most widespread 10 refugee host countries [5] 

 

General analysis help us provide a comprehensive overview of the economic connections such 

as investment and educational issues, investment on one hand may increase and on the other hand 

may cause low statistical changes with the stock of human capital upon arrival migrants. Migrants 

who got education may lose considerably when spending time in learning activities. Another aspect 

of the issue of educational borders in migration processes, is that human capital is quite productive in 

its own way, those immigrants who had education, at times mostly acquire additional skills. The 

larger the complementarity between skills upon arrival and acquisition of additional skills the more 

likely it is that human capital investment after migration processes is higher for those who got edu-

cation. Additionally, related to general analysis human capital, the higher the ability of immigrants, 

the higher is their human capital investment. 

Education gives refugees a second chance 

It is important to add that between primary and secondary school there is the direct result of lack 

of funding for refugee education. UNHCR plays a major role in migration processes so they mostly 

call on governments, educational organizations and related donors to give their financial backing to 
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a new initiative aimed at starting secondary education for refugees in order to get the recognized 

qualifications. According to general analysis of recent reports some of them also calls for refugees to 

be included in ordinary state education systems instead of being corralled into unofficial parallel 

schools, and to be allowed to follow a formal, recognized curriculum all the way through pre-primary, 

primary and secondary school. This will give them the recognized qualifications that can be their 

springboard to university or higher vocational training. It might be noted right away that the question 

of education for the world’s refugee children is one of the highly controversial issues nowadays. 

According to the latest statistical analysis of UNHCR there were more than 25.9 million refugees 

around the world, 20.4 million under UNHCR’s mandate, these results were made only by the end of 

last year. An enormous number of them were under the age of 18, another important aspect is that 

millions were living in protracted situations, with hope to returning home as soon as the circumstances 

allow [6]. 

The trauma of displacement 

Education helps us in feeding curious minds and in discovering our life’s purposes. On the other 

hand education coordinate us by making us learn look after ourselves – how to navigate the world of 

work, to organize our households and most importantly to deal with everyday challenges. 

Unfortunately, not everyone has access to education, that is why education is all that and more 

for refugee children and for people who changed their destination because of various reasons. It is 

the most suitable way in order to recover a sense of purpose and dignity after the trauma of displace-

ment. If to compare the trillions of dollars wasted on nowadays conflicts, wars and the cost to societies 

and economies when ordinary civilians are forcibly displaced, this is such a disadvantagable invest-

ment for the near future. Education turns students into thinkers, while knowledge turns them into 

leaders. It increases the creativity, energy and idealism of refugee youth and young adults, developing 

critical thinking, which is one of the irreplaceable skills for better perspectives in the future, skills for 

decision-making, amplifying their voices and dealing with everyday challenges of youth. 

One of the controversial problems of the increasing migration processes and refugee educational 

borders is low level of secondary-school enrollment. It seems important to mention that the level for 

non-refugees globally is 84%, but the proportion of refugees enrolled in secondary education is just 

24% or even less, it is more than two-thirds lower than the level for non-refugees education in the 

world. This statistical data will have enormous effects, obviously disadvantages both for refugees’ 

education and migration processes in the near future. In fact when it comes to investments in people, 

if to take into consideration the factor that failing to provide secondary education also makes it more 

likely that refugee non-educated children will be pulled into child labor or criminal activities [7]. 

Moreover, it is easy for refugee kids to lose hope, in addition in many application forms for 

foreign programs, students are asked to describe their dreams. But tragically, as refugee children 

simply can’t visualize a better future for themselves, an enormous number of them justleave that 

question blank. Low vision and hopelessness makes children much more vulnerable to early mar-

riages, or being recruited by criminal or terrorist groups [8]. 

One of the main obstacles of refugee education in migration processes is age differences in sec-

ondary school education, this is one of the disadvantages of the contemporary world. Related to some 

various specific reasons schools for refugees often have a maximum age for attending. In fact, a 

refugee kid whose secondary education is disrupted may find it quite impossible to go back and com-

plete it. Under theoretical framework, in order to minimalize negative effects of educational borders 

in the future it is compulsory to increase the level of early childcare and kindergarten because it helps 

to bring immigrants and working-class children as early as possible into an educational environment 
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by making a positive influence to their near future. 

If to be specific on the issue governments, business, educational institutions and non-governmen-

tal organizations need to work in a collaboration in order to improve the provision of education at all 

levels, particularly secondary, as this is a life changing process for refugee youth and to allow refu-

gees the same access to education as host-country citizens. It is impossible not to mention the role 

ofUNHCR and its’ ambitions for over the next decades, about UNHCR’s Refugee Education 2030 

strategy. It aims to have refugees achieving parity with their non-refugee peers in all levels of educa-

tional process particularly in pre-primary, primary and secondary education, and to boost enrolment 

in higher education to 15 per cent. Obviously, this strategy will have an enormous effect both on 

education and migration processes [9]. 

Taking a look ahead, some of the leading thinkers and practitioners in the field of refugee educa-

tion shared their ideas about the challenges that lie ahead, and some possible to solutions to expand 

access to refugee education. Governments need to support refugees in finding pathways after they 

finish education – whether that is going on to primary, secondary or abroad, finding an internship or 

maybe setting up their own business for further development. In order to increase the level of educated 

refugee children the private sector need to support new and different programs that not only provide 

learning opportunities, but help young people achieve their hopes and dreams, these new programs 

need to be innovative, worldwide and accessible and they need to have the ability to scale and reach 

more people, especially migrants [10].  

Summing up, this article attempts to provide a first overview of the issues we consider important 

when studying migration in relation to education. Article has also concentrated on the educational 

borders in migration processes as well as briefly touchedthe question of education problems of refu-

gees. Also included study of factors which matter for migrants and refugees. Here we focused on the 

education of refugee children, on the obstacles of the educational system and achievements of refu-

gees, their human capital accumulation. In addition article focused on importance of access to educa-

tion as a factor for educational success in the future but unfortunately this issue comes with conditions 

for refugees. 
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Bipolyar epoxa dövründə ayrı-ayrı müdaxilə aksiyalarına başlamaqla, hətta müdaxilə əməliyyatları 

əksərən humanitar xarakter daşıdıqları halda dövlətlər «humanitar müdaxilə»yə istinad etməməyi üstün 

tuturdular. Baxmayaraq ki, əksər hallarda humanitar düşüncələrlə yanaşı, siyasi xarakterli məqsədlər də 

güdülürdü. Bu səbəbdən, bipolyar dövr çərçivəsində dövlətlərarası münasibətdə «humanitar müdaxilə» 

konsepsiyasının qəbul edilməsindən yox, əksinə, daha çox qəbul edilməməsindən danışmaq olar.  
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Undertaking separate interventions in bipolar era, states chose not to rely on the conception of «hu-

manitarian intervention», even if certain operations were mostly of humanitarian nature. Though over-

whelmingly there were political aims along with humanitarian concerns. That is why within the bipolar 

era it is possible to speak of not accepting the conception of «humanitarian intervention» in interna-

tional communication, rather than of the contrary. 
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В истории человечества трудно найти настолько яркий пример глобального противостоя-

ния двух идеологически противоположных лагерей как холодная война. К сожалению, данный 

период не способствовал успешной практике истинных гуманитарных интервенций, что, без-

условно, связано с конфронтацией двух полюсов, в то время как гуманитарное вмешательство 

предполагает некое сотрудничество и кооперацию государств с целью предотвращения мно-

гократных нарушений прав человека. Так, даже внутри Совета Безопасности ООН происхо-

дило соперничество между двумя блоками, в результате чего в период с 1945 по 1990 год право 

вето, которым обладали обе соперничающие стороны, было использовано 279 раз, что упразд-

нило многие попытки провести гуманитарные интервенции (10, c.146). 

Международный правопорядок, установленный после Второй мировой войны представ-

лял из себя блоковое противостояние двух систем – капиталистической и социалистической, 

в основном строящегося на признании принципа невмешательства. В условиях, когда сообра-

жения порядка превалировали над стремлением к справедливости, огромное количество массо-

вых нарушений прав человека, включая случаи геноцида, оставались в основном без должного 

внимания международного сообщества, т.к. реальных возможностей для коллективного вме-

шательства фактически не существовало. Во-первых, на фоне того, что две сверхдержавы четко 

придерживались политики разделения сфер влияния и невмешательства в зоны, контролируе-

мые противоположной стороной, проблема прав человека в отдельно взятой великой державе 

или государстве-союзнике по блоку рассматривалась как сугубо внутреннее дело. С 1946 по 

1990 гг. СБ ООН только дважды смог принять решения, констатирующие факт «нарушения 

мира». Первый раз – против КНДР в 1950 г. (резолюция №82), и то потому что представитель 

СССР в СБ бойкотировал заседания и не появлялся на них в виду отказа ООН предоставить 

представителю КНР должных полномочий в органах Объединенных Наций. Второй раз еди-

ногласия постоянных членов Совета Безопасности для принятия такого решения удалось до-

биться лишь в 1982 г. в связи с захватом Аргентиной Фолклендских островов (резолюция 

№502). За этот же период действия только двух государств (Израиля и Южной Африки) были 

признаны «агрессивными» (1, с.23).  

Во-вторых, конфронтация СССР и США делали практически невозможным согласование 

позиций между постоянными членами Совета Безопасности по вопросам вмешательства и, соот-

ветственно, механизмы вмешательства ООН использовались очень редко. К тому же, большин-

ство членов СБ ООН рассматривали понятие «гуманитарного вмешательства» как некий пере-

житок колониализма. Однако по отношению к малым странам, которые часто становились 

пешками на шахматной биполярной доске, принцип суверенитета и невмешательства не со-

блюдался. В Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Америке 

сверхдержавы боролись за укрепление сфер своего влияния, зачастую содействуя повстанцам, 

военным диктаторам и террористическим организациям. 

Мировая общественность, строго следуя принципу суверенитета и невмешательства, на 

протяжении длительного времени ограничивалась осуждением правительств, грубо попираю-

щих права своего населения. СБ ООН в своих резолюциях резко осуждал внутренние ситуа-

ции, влекущие человеческое страдание или массовые нарушения прав человека. Например, по-

литику апартеида в Южной Родезии и Южной Африке (осуждены ГА с 1946 г. и СБ ООН с 

1960 г.), подавление Китаем народа Тибета (осуждено ГА ООН с 1959 г.), подавление Порту-

галией населения своих колоний в Анголе, Мозамбике и Гвинеи (осуждено СБ ООН с 1961 г.), 

серьезные нарушения прав человека режимом в Доминиканской Республике (осуждены СБ 

ООН в 1965 г.) и режимом Пиночета в Чили (осуждены ГА ООН с 1976 г.), репрессии Ираком 
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курдов (осуждены СБ ООН в 1991 г.). В семи случаях СБ ООН удавалось договориться о ква-

лификации ситуаций как «угрозы международному миру и безопасности» (Палестина – резо-

люция №54 от 1946 г.; Конго – резолюция №161 от 1961 г.; Южная Родезия – резолюция №232 

от 1966 г.; Бангладеш – резолюция №307 от 1971 г.; Кипр – резолюция №353 от 1974 г.; Южная 

Африка – резолюция №418 от 1977 г.; нападение Израиля на штаб-квартиру ООН в Тунисе – 

резолюция №573 от 1985 г). 

Вместе с тем во время «холодной войны» государства все-таки прибегали к акциям воен-

ного вмешательства, хотя в большинстве случаев защита подданных вмешивающегося государ-

ства была далеко не главной причиной вмешательства, даже если она и служила его формаль-

ным оправданием. В качестве примеров можно привести следующие акции: вмешательство 

США в Ливане (1958 г.), Турции – на Кипре (1974 г.), Индонезии в Восточном Тиморе (1975 

г.), Бельгии в Заире (1978 г.), США – в Панаме (1988 г.) (4, с.26-27). 

В некоторых случаях акции вмешательства проводились для защиты своих подданных на 

территории другого государства. Например, речь идет о вмешательстве Бельгии в Конго (1964 

г.) для спасения 2 тыс. иностранных граждан, захваченных в заложники во время гражданской 

войны конголезскими повстанцами, чтобы добиться уступок от центрального правительства. 

После отказа властей удовлетворить требованиям конголезских повстанцев, было убито 45 за-

ложников, а повстанцы пригрозили убить еще больше. В результате спасательной 4-х дневной 

операции бельгийские парашютисты-десантники, используя американские самолеты и британ-

ское оборудование, вошли в повстанческую зону по приглашению правительства Конго с це-

лью спасти взятых в заложники иностранных граждан. Несмотря на то, что африканские госу-

дарства-члены ООН и СССР осудили данную акцию, в целом она расценивается как носящая 

законный характер, т.к. была проведена по приглашению центрального правительства Конго. 

Кроме того, имело место вмешательство США в Доминиканской республике (1965г.) с це-

лью эвакуации американских граждан и защиты доминиканцев. Во время восстания 24 апреля 

1965 г. было свергнуто временное военное правительство, сменившее конституционный режим 

президента Боша в результате путча 1963 г., после которого в республике начались беспорядки. 

28 апреля 1965 г. американские войска высадились в Санта-Доминго для проведения акции по 

эвакуации американских граждан. Однако американское присутствие (20 тыс. военных) в рес-

публике сохранялось еще в течение года, что мотивировалось США необходимостью поддер-

живать закон и порядок до того, как ОАГ сможет проводить коллективные действия. По утвер-

ждению Х.С.Фаэрлея (6,с.50), доминиканский случай в меньшей степени, чем вмешательство 

в Конго подпадает под определение «гуманитарного вмешательства» в силу ряда причин: 

намного больше людей погибло после, нежели до американского вмешательства (также как в 

случае с Панамой); длительность интервенции была продлена на срок, который превосходил 

требуемое время для обеспечения безопасности жизни и сохранности имущества США и других 

(также как в случае с Гренадой, когда в дополнение к спасению людей американские войска 

свергли неугодное США правительство). 

Даже тогда, когда доктрина «гуманитарного вмешательства» могла быть соотнесена с той 

или иной ситуацией гуманитарного кризиса, государства предпочитали не ссылаться на нее. В 

качестве примеров можно привести пять основных акций, в которых присутствовали признаки 

«гуманитарного вмешательства». Во-первых, вмешательство Индии в Восточный Пакистан 

(1971 г.) с целью остановить политику геноцида со стороны западно-пакистанской армии в 

отношении местного бенгальского населения Восточного Пакистана, в результате которой 

около 10 млн. человек бежали в Индию. При этом ООН не предпринимала активных действий, 
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чтобы остановить политику геноцида. Индия, совершив в ноябре 1971 г. вмешательство в Во-

сточный Пакистан, одержала 16 декабря военную победу и обеспечила возвращение беженцев 

на родину, активно способствуя формированию независимого государства Бангладеш (7, с.29). 

В условиях, когда работа СБ ООН была парализована, основная критика интервенции исхо-

дила от Генеральной Ассамблеи (105 государств-членов ГА поддержали резолюцию, провоз-

глашавшую действия Индии незаконными). 

Несмотря на то, что вмешательство Индии было мотивировано по существу гуманитар-

ными причинами в связи с наличием в Восточном Пакистане всех признаков гуманитарной ка-

тастрофы, а также причинами поддержания регионального баланса сил в отношении Пакистана, 

сама Индия не ссылалась на доктрину «гуманитарного вмешательства». Однако в своем вы-

ступлении в ГАООН представитель Индии заявил, что действия народа Индии, связанного с 

населением Восточного Пакистана общими узами расы, религии, культуры, истории и геогра-

фии, были очевидными перед лицом массовых убийств мирного населения вооруженными вой-

сками западно-пакистанской армии. 

Во-вторых, вмешательство Вьетнама в Камбоджу (1978-79 гг.), в условиях осуществления 

войсками красных кхмеров Пол Пота (1975 г.) программы тотальной реорганизации страны, 

фактически оказавшейся политикой геноцида, в рамках которой за три года было убито 2 млн. 

человек. В декабре 1978 г. Вьетнам захватил Камбоджу, изгнав режим красных кхмеров, неод-

нократно нарушавший вьетнамскую границу, и установив новое правительство. Несмотря на 

то, что Вьетнам ссылался в данном случае на гуманитарные соображения, его вмешательство 

было мотивировано скорее нарушениями границы, нежели политикой геноцида режима крас-

ных кхмеров. Хотя в конечном итоге ввод вьетнамских войск имел определенный гуманитарный 

эффект, поскольку положил конец политике геноцида Пол Пота. Несмотря на то, что принятие 

резолюции СБ ООН, требовавшей вывода вьетнамских войск, было блокировано вето СССР, 

большинство западных стран выразили критические замечания, отвергнув оправдательные до-

воды Вьетнама (5, с.44-47). 

В-третьих, вмешательство Танзании в Уганду (1979 г.), в результате чего президент 

Уганды Иди Амин, режим которого (1971-79 гг.) расценивался как один из наиболее жестоких, 

был вынужден покинуть страну. Основанием вмешательства послужил конфликт по поводу 

Кагера – региона Танзании, расположенного вдоль границы, который был захвачен войсками 

И.Амина в октябре 1978 г. и в котором погибло примерно 300 тыс. жителей Уганды. Данная 

акция мотивировалась правительством Уганды тем, что Танзания до этого захватывала терри-

тории Уганды. Решение президента Танзании Хулиуса Нейрери о начале ответных силовых 

действий было в определенной степени мотивировано гуманитарными соображениями – в те-

чение двух недель угандийская армия совершала мародерские действия, убийства, разорения и 

изнасилования. Однако концепция «гуманитарного вмешательства» озвучена не была. После 

начала 15 ноября военной операции президент Амин согласился вывести свои войска из захва-

ченной территории при условии, что правительство Танзании предоставит ему гарантии в том, 

что он останется у власти. Однако президент Х.Нейрери публично заявил, что его целью явля-

ется именно свержение режима Амина, в чем его поддержали многие жители Уганды. После 

создания Организацией Африканского Единства специального комитета для переговоров с 

обоими государствами, президент Нейрери выдвинул следующие условия: осуждение Уганды 

за захват территории Танзании, отказ Амина от всяких претензий на территории Танзании и 

возмещение убытков, связанных с массовыми убийствами и разрушениями, причиненными 

угандийскими войсками во время их оккупации. После окончательного установления Танзанией 
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22 апреля своего контроля над столицей Уганды, было сформировано новое правительство во 

главе с профессором Юсуфом Люле, подтвердившего свою приверженность закону и правам 

человека и признанное международным сообществом (8, с.137). В целом военная акция Тан-

зании, которую поддержало практически все международное сообщество, является достаточно 

сильным прецедентом с точки зрения возможности восстановления прав человека с помощью 

«гуманитарного вмешательства» на континенте, где государства очень сильно привержены кон-

цепции невмешательства. 

В-четвертых, вмешательство Франции в Центрально-Африканскую Республику (1979 г.), 

которое привело к свержению режима президента Жана-Беделя Бокасса, правление которого 

также отличалось крайней степенью жестокости и насилия. 20-21 сентября 1979 г. в ЦАР в 

результате бескровного переворота, возглавляемого Д.Даско, при активной поддержке фран-

цузского контингента (1800 чел.) режим отсутствовавшего на тот момент президента Ж.-Б.Бо-

касса был свергнут. Интерес вызывает тот факт, что во время совершения зверств режимом 

Бокасса в отношении собственного населения, ни ООН, ни ОАЕ не предпринимали никаких 

действий. Силовое вмешательство Франции осудили лишь несколько государств (Бенин и 

Чад). 

И, наконец, вмешательство США при участии шести стран Карибского региона в Гренаду 

(1983 г.) для нормализации ситуации с правами человека и восстановления законности. 25 ок-

тября 1983 г. совместная военная группировка, состоящая из 8 тыс. американского контин-

гента и 300 военных из шести государств Карибского региона, высадилась на о.Гренада. После 

трехдневного противостояния государства-интервенты свергли само провозглашенный Рево-

люционный Военный Совет. Правительство США выдвинуло три основания законности своей 

акции: акция была предпринята с согласия и даже приглашения генерал-губернатора Пола 

Скуна для восстановления порядка; она представляла собой региональную миротворческую 

операцию по просьбе Организации Восточных Карибских государств; ее главной целью про-

возглашалась защита населения Гренады, в том числе 1 тыс. американских граждан, от непо-

средственной угрозы их жизни и нарушений демократических прав, исходящей от авторитар-

ного режима. Несомненно, нормализация ситуации с правами человека и восстановление за-

конности (3 декабря 1984 г. были проведены первые с 1976 г. многопартийные выборы, была 

восстановлена Палата Представителей и т.д.) свидетельствуют в пользу проведенной акции. 

Однако критику вызывает сама цель вмешательства – в отличие от ранее проведенных акций, 

где присутствовали явные признаки гуманитарных катастроф, нарушения прав человека в Гре-

наде были не настолько серьезными, чтобы инициировать силовую акцию. Так, проведенная 

операция по восстановлению прав человека не соответствовала требованию пропорциональ-

ности и адекватности, т.к. нарушения не достигали масштабов геноцида (2, с.57). 

Также, чуть позднее, США квалифицировали свои действия как необходимые шаги для 

защиты демократии и прав человека в Никарагуа, выдвинув основной аргумент о самообороне 

– помогая повстанцам Никарагуа, они действовали в целях самозащиты для того, чтобы проти-

водействовать помощи Сандинистского режима сальвадорским повстанцам. Однако Междуна-

родный Суд признал, что, оказывая подобную помощь, США нарушили обязательства не вме-

шиваться во внутренние дела другого государства и не использовать силу. Вместе с тем, хотя 

Суд признал, что нарушения прав человека правительством Никарагуа не могут оправдать во-

енные действия США, он не исключил возможности, что практика государств могла бы раз-

вить право на вмешательство в чрезвычайных гуманитарных кризисах (3, с.156). 
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Итак, в период «холодной войны» государственная практика, также, как и заявления меж-

дународного сообщества о недопустимости использования силы в межгосударственных отно-

шениях подтвердили общий характер запрета применения силы. В условиях блокового проти-

востояния, когда соображения порядка превалировали над стремлением к справедливости, си-

туации массовых нарушений прав человека оставались без должной реакции со стороны меж-

дународного сообщества, т.к. возможностей для коллективного вмешательства фактически не 

существовало. Возможная конфронтация из-за противоречий по правам человека в рамках двух-

полюсного мира и существования ядерного оружия могла привести к глобальному конфликту, 

супердержавы, не желая разрушить политический порядок, не рассматривали возможность во-

енного вмешательства в сферу влияния друг друга для защиты прав человека. 

На протяжении 90-х годов XX столетия и первых десятилетий XXI в. дебаты об определе-

нии и типологии миротворчества вышли за пределы «коридоров» ООН, поскольку многие ор-

ганизации стали вовлекаться в практику международного вмешательства в конфликты. В 

определении миротворчества, принятом в НАТО, уже отсутствует упоминание о таком усло-

вии, как согласие всех конфликтующих сторон на операцию. Миротворческие операции опре-

деляются как «сдерживание, ограничение и/или прекращение враждебных действий между 

государствами или внутри государства, посредством вмешательства нейтральной междуна-

родной «третьей силы», с использованием военного и гражданского персонала для оказания 

содействия политическому процессу разрешения конфликта, восстановления и сохранения 

мира» (9, с.122). 

До сегодняшнего дня не прекращаются дебаты, является ли согласие сторон конфликта на 

международное вмешательство внешней гранью, отделяющей миротворчество как легитим-

ное вмешательство от иных (чаще всего нелегитимных) форм вмешательства, или такое согла-

сие - лишь внутренняя грань между разными типами миротворческих операций, и тогда 

насильственное установление мира должно рассматриваться как часть миротворческой прак-

тики. После неудачной операции в Сомали в 1993 г. бывший Генеральный секретарь ООН Б. 

Бутрос-Гали заявил: «Мы не можем навязывать мир» (11). Однако все кампании 1990-х годов, 

и особенно серия операций в бывшей Югославии, а также действия против талибов в Афгани-

стане, режимов С.Хусейна в Ираке и М.Каддафи в Ливии уже в XXI в. прошли под знаком 

отхода от таких представлений. Все сильнее утверждался подход, согласно которому между-

народное сообщество может и должно вмешиваться и восстанавливать, «навязывать мир», в 

том числе силовыми средствами, если разгоревшийся конфликт настолько серьезен, что угро-

жает международному миру и безопасности. 
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Müasir Yaxın Şərq dünya siyasətinin ən gərgin və ziddiyyətli məkanıdır.Bu günYaxın Şərq 

ölkələri böyük əhaliyə və ehtiyatlara sahib olsa da, yeni dünya düzənindən kənarda qalmaqdadır. Eyni 

zamanda, Yaxın və Orta Şərqdəki münasibətlərin regiondaxiliarxitekturası həm klassik Avropanın 

qüvvələr balansının, həm ikiqütblü qarşıdurmanın, həm də orta əsrlərindini dünya düzəninin 

elementlərini ehtiva edən unikal siyasi reallıq təşkil edir.  

YaxınŞərqin mövcud siyasi konfiqurasiyasının əsas səbəbi regionun ideoloji və siyasi 

ziddiyyətlərinin dərinliyi səbəbindən münaqişəsiz yanaşı yaşamaları çox çətin olan,bərabər siyasi və 
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iqtisadi potensiala malik bir neçə güc mərkəzindən ibarət olmasıdır. Buna görə də bölgə, bir 

tərəfdən,müharibə və sülh arasında tarazlıq yaradaraq, davamlı gərginlik içərisindədir, digər tərəfdən 

isəregionda nisbi sabitliyin qorunması və dünya karbohidrogen istehsalı mərkəzindənfaydalana bilmə 

üçün ciddi diplomatik və hərbi səylər sərf edən böyük beynəlxalq oyunçuların diqqətini cəlb edir.  

Ərəb-İsrail münaqişəsi regionunda müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin ən mühüm 

elementi Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bölgənin dünya xəritəsində strateji mövqeyini, özünün neft 

və silah biznesində maraqlarını əsas götürənVaşinqtonYaxın Şərqə daim böyük diqqət göstərir. 

“Soyuq müharibə” dövründə Sovet İttifaqı ilə qlobal qarşıdurma loyal rejimlərin dəstəklənməsini və 

kommunist ovqatına qarşı mübarizəni diqtə edirdi.Lakin “soyuq müharibə”nin başa çatmasından 

sonra Vaşinqtonun davranış modeli ciddi dəyişikliklərə məruz qalmamışdır. Regiondaədalətli və sabit 

düzəni təmin etmək üçün geniş ehtiyatlarından istifadə etmək əvəzinə Vaşinqton hələ də onun milli 

maraqlarına cavab verən münaqişə tərəfini dəstəkləməyə üstünlük verir. Bu siyasətin əsas nəticəsi 

başlıca güc mərkəzləri arasındakı münasibətlərdə ziddiyyətlərin dərinləşməsi və bütövlükdə bölgənin 

münaqişə potensialının gücləndirilməsidır.Bu baxımdan ən təəccüblü nümunə Suriya münaqişəsidir. 

Vaşinqtonun İranın müttəfiqi və Səudiyyə Ərəbistanının rəqibi olan prezident B.Əsəd rejiminə qarşı 

sərt mövqeyi üzündən bu ölkədə “ərəb baharı” kontekstində başlayan vətəndaş qarşıdurması davam 

etməkdədir.Suriya ərazisinin çox hissəsi dağıntılara çevrilmişdir, çoxsaylı qaçqın ordusu evlərini tərk 

edərək Avropaya üz tutmuş, onların yerini müxtəlif radikal qruplar doldurmuşdur.  

B.Obamanın qeyri-ardıcıl siyasətindən sonra bir çoxları prezident D.Trampın Yaxın Şərq 

bölgəsində daha fəal mövqe tutacağına və regional problemlərin həllində əhəmiyyətli irəliləyişə nail 

olacağına inanırdı. LakinTramp bu gözləntiləri doğrutmadı. Əksinə, o,İran və Səudiyyə Ərəbistanı 

arasındakı regional münaqişənin daha da kəskinləşməsinə təkan verdi, İranla nüvə razılaşmasının 

icrasını əngəllədi. D.Trampın Ər-Riyada dəstəyi və Qətər-Səudiyyə Ərəbistanı qarşıdurmasının 

kəskin dönəmindəsəudiyyəlilərə 100 milyard dollarlıq silah satmaq barədə razılaşma imzalaması 

bütün Ərəbistan yarımadasının təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaratdı. Bu addım həm də Qətər və İranın 

birləşməsinə və nəticədə sünni-şiə qarşıdurmasının kəskinləşməsinə səbəb oldu (3, s. 155).  

D.Tramp ABŞ-nın xərclərini və məsuliyyətini azaltmaqla, regional problemlərdən uzaqlaşmağa 

çalışacağını, lakin Vaşinqtonun klassiktərəfdaşları İsrail və Səudiyyə Ərəbistanına dahaçox dəstək 

verəcəyini bəyanedir( 5, s. 159). Vaşinqtonun əsas rəqibi qismində beynəlxalq terrorizm deyil,İran 

nəzərdən keçirilir. İranı məhv etmək üçün Birləşmiş Ştatlar Türkiyə ilə dialoq qurmağa çalışırvə 

Avropa ölkələrinə anti-İran siyasətini qəbul etdirməyə çalışır.Halbuki Avropa dövlətləriİranla 

münasibətlərin inkişafında maraqlı olduqlarını və onunla dialoqu davam etdirməyə hazır olduqlarını 

bəyan edirlər. Bu isə bölgədə ziddiyyətlərin əlavəblokunun yaranmasına təkan verir.  

ABŞ-ın Yaxın Şərqdəki xarici siyasətində yeni çalarlar ilk dəfə ABŞ prezidenti Donald Trampın 

Yaxın Şərq və Avropaya birinci xarici səfəri zamanı meydana çıxdı.Bu səfər zamanı D.Tramp 

bölgədə təhlükəsizliyə və sabitliyə əsas təhdidlərin radikal ekstremist ideoloji cərəyanlar və 

mövqelərini gücləndirən beynəlxalq terrorizm olduğunu vurğuladı. Regionda ABŞ-nın hazırkı siyasi 

xəttininyeni xüsusiyyəti Trampın bölgə ölkələrinə bu təhdidlərə qarşı özlərinin mübarizə aparması 

təklifi idi. Seçki ərəfəsində Tramp Amerikanın xarici siyasətinə, o cümlədən Yaxın Şərq siyasətinə 

dair bir çox tənqidi açıqlamalar vermişdi. Xarici siyasət mövzularında danışan Tramp bildirmişdi ki, 

“Amerikanın xarici siyasətində heç bir uzaqgörənlik, məqsəd, istiqamət, strategiya yoxdur” ( 9, s. 

174). Onun fikrincə, Vaşinqtonun İraq, Liviya və Misirdəki siyasəti bu ölkələrdə xaosa səbəb 

olmuşdur. Amerika prezidenti bildirrmişdi:“ABŞ-ın xarici siyasətindəki səhvlər bu ölkələri xaosa 

sürüklədi” (10, s. 180). Onun sözlərinə görə, Yaxın Şərqdəki problemlər ABŞ-ın “buna maraq 

göstərməyən ölkələrdə Qərb demokratiyası qurmaq” qərarından sonra başlandı(2, s. 65). Amerika 
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prezidentinin çıxışındakı yenilik ABŞ-ın Yaxın Şərqin gələcək inkişafındakı rolunun sırf köməkçi 

olacağı tezisidir. Həqiqətən, bu yenilikgözlənilməz oldu. Yaxın Şərq Amerika xarici siyasətinin fərqli 

tərzinə alışmışdır.Corc Buş administrasiyası hətta bölgədəki müttəfiqləri ilə məsləhətləşmədən, 

birtərəfli qaydada hərəkət edərək regionun taleyini özbaşına müəyyən etməyə çalışırdı. B.Obamanın 

komandası, dolayı yolla olsa da, bölgənin inkişaf yolunu Amerikanın Yaxın Şərq barədə 

düşüncələrinə uyğun qurmağa səy göstərirdi. D.Tramp isə birbaşa bildirdi ki, Yaxın Şərqin gələcəyi 

üçün əsas məsuliyyət bölgə ölkələrinin üzərinə düşür. Bundan əlavə, son onilliklərdə ilk dəfə olaraq, 

YaxınŞərq və bütövlükdə İslam dünyası Amerika prezidentinin çıxışında “demokratiyanı təşviq 

etmək” tələblərini eşitmədi. Onun çıxışında azadlığa, insan haqlarına, ümumbəşəri dəyərlərə 

çağırışlar səslənmədi. Üstəlik, D.Tramp bəyan etdi ki, Ağ Evin yeni komandasının xarici siyasətdəki 

yanaşmaları “dəyişməz ideologiya” əvəzinə empirik təcrübəyə və praktik milli maraqlara söykənən 

“prinsipial realizm” çərçivəsində qurulacaq(8, s. 168).  

İsrail rəhbərliyi ABŞ-nın köməyi ilə Fələstin probleminin İsrailin maraqlarına uyğun həllinə ümid 

edirdi. Amerika prezidenti Vaşinqtonda Fələstin lideri M.Abbas ilə görüşdə hər iki tərəf üçün məqbul 

olan hər hansı qərarı qəbul edəcəyini vəbeləliklə ABŞ-ın iki millət üçün iki dövlət mövqeyindən 

faktiki olaraq imtina etdiyini bildirmişdi. İsrail lideri ilə danışıqlarda D.Tramp iki ölkə arasındakı 

sarsılmaz əlaqələri təsdiqlədi və ərəb liderləri ilə ünsiyyətin ona bölgədə sülhə yeni ümid verdiyini 

vurğuladı. D.Trampı İsrailin həqiqi dostu adlandıran B. Netanyahu, ölkəsinin ABŞ-ın bölgədəki əsas 

tərəfdaşı və müttəfiqi olaraq qalmaq niyyətini təsdiqlədi. 

Bununla birlikdə, ərəb dünyası ilə əlaqələrin gücləndirilməsi və hətta ortaqdüşmən - İran 

qarşısında İsrailin ərəblərlə qarşılıqlı münasibətlərinin qurulmasını asanlaşdırmaq zərurətindən çıxış 

edən D.Tramp Yaxın Şərqin ağrılı problemlərinə yanaşmada ABŞ-ın mövqeyinin bərabərliyə 

söykəndiyini nümayiş etdirməyə çalışdı. D.Tramp və M. Abbas arasında Vifleyemdə keçirilən 

görüşdən sonra hər iki liderproblemlərin sülh yolu ilə həllinə sadiq olduqlarını bəyan etdilər, hərçənd 

M.Abbas bunun iki millət üçün iki dövlət prinsipinə riayət edildiyi, İsrailin 1967-ci il sərhədlərinə 

çəkiləcəyi və Şərqi Qüdsün azad ediləcəyi təqdirdə mümkün olacağını bir daha təkrarladı. 

Gözlənilməz qərarları və qeyri-ardıcıllığı ilə tanınan D.Tramp 2017-ci il dekabrın 6-da Qüdsü 

rəsmi olaraq İsrailin paytaxtı kimi tanıdı və Amerika səfirliyini Fələstin Milli İdarəsinin iddia etdiyi 

şəhərin şərq hissəsinə (Köhnə Şəhər) köçürəcəyini vəd etdi. 2018-ci ilin mayında ABŞ-nın İsraildəki 

səfirliyi rəsmən Qüdsə köçürüldü. Amerika prezidentinin fikrincə, bu addımı atmaqla o, realvəziyyəti 

tanımış oldu. Xatırladaq ki, AB, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, Misir və bir sıra digər müsəlman 

dövlətləri Qüdsün İsrailin paytaxtı kimi tanınmasına qarşı çıxır. Şərqi Qüdsdə xristianlıq, iudaizm və 

islam müqəddəsgahları və ziyarətgahları yerləşir, onlara nəzarət həm İsrail, həm də Fələstin üçün 

böyük dini və iqtisadi əhəmiyyət daşıyır. Hər il çox sayda müxtəlif inanclı dindar Qüdsü ziyarət edir. 

Beləliklə, Tramp ABŞ-ın Yaxın Şərqdəki siyasəti üçün mənfi nəticələrə səbəb olacaq riskli bir 

addım atmışdır. Amerika prezidentinin özünün seçkiqabağı vədləri və ortaq İsrail-Amerika maraqları 

səbəbindən bu qərarı verdiyi şübhə doğurmur.ABŞ on illərdən bəriŞərqi Qüdsün statusuna neytral 

yanaşır və şəhəri rəsmi olaraq İsrailin və ya Fələstinin paytaxtı kimi tanımaqdan çəkinirdi. Eyni 

zamanda, ABŞ İsraildən şəhərin şərq hissəsini Fələstinə təhvil verməsini və təhlükəsizlik qüvvələrini 

oradan çıxarmasını tələb etmirdi. Birləşmiş Ştatlar istisna olmaqla, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

bütün üzvləri 1980-ci ildə Qüdsün İsrailin yurisdiksiyasında birləşməsini tanımayan 478 saylı 

qətnaməni dəstəkləmişdi. Qeyd olunduğu kimi, ABŞ Fələstini dövlət kimi tanımaqdan da çəkinir. 

Hakimiyyəti dövründə ABŞ-İsrail münasibətlərinin pisləşdiyi eks-prezident Barak Obamanın xarici 

siyasəti istisna təşkil edir. Obamanın dönəmində ABŞ BMT Təhlükəsizlik Şurasında İsraildən İordan 

çayının qərb sahilindən 150-dən çox yəhudi yaşayış məntəqəsini çıxarmağı tələb edən qətnaməyə 
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veto qoymaqdan imtina etmişdi.  

Müsəlman dünyasında İsraili süni qurum hesab edir və ona mənfi münasibətlərini gizlətmirlər. 

İran ümumiyyətlə İsrailin mövcud olmaq hüququnu tanımır. Lakin D.Tramp əks mövqedən çıxış edir 

və hələ seçki kampaniyası zamanı Qüdsü İsrailin paytaxtı kimi tanıacağına söz vermişdi. O, həmçinin 

bu dövlətin Yaxın Şərqdə ABŞ-ın əsas hərbi və siyasi müttəfiqi olduğunu nəzərə alaraq İsrailə 

yardımın artırılmasının və ikitərəfli əməkdaşlığın intensivləşdirilməsinin əsas prioritetlərindən biri 

olduğunu bildirmişdir. Qeyd olunmalıdır ki, ABŞ-da nüfuzluyəhudi lobbisi mövcuddur.8,3 milyon 

amerikalı yəhudi köklərinə malikdir. Onların bir çoxu Amerikanın siyasi, iqtisadi və intellektual 

elitasında təmsil olunur.İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu Trampın ABŞ-da hakimiyyətə 

gəlməsinin fəal tərəfdarlarından biri və yeni seçilmiş prezidentlə təmasda olan ilk xarici liderlərdən 

biri olmuşdur. Əslində Tramp Qüdsü İsrailin paytaxtı kimi tanımaqla seçkiqabağıvədlərindən birini 

yerinə yetirmişdir. 

Eyni zamanda, Tramp İranla qarşıdurmada İsrailin dəstəyinə ehtiyac duyur.Tramp və Netanyahu 

eyni mövqedən çıxış edərək bildirir ki, İranla nüvə razılaşmasıObamanın böyük səhvi olmuşdur. 

Onlar İranın ballistik raket sınaqlarını, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Suriya münaqişəsində 

iştirakını, Tehranın Livanın cənubundakı “Hizbullah” və Qəzza zolağındakı HƏMAS təşkilatlarına 

dəstəyini pisləyir. Qüdsün İsrailin paytaxtı kimi tanınması həm də İsrailin İraqdakı kürd məsələsində 

daha təmkinli mövqe tutması müqabilində ABŞ-ın özünıəməxsus güzəştidir. Qeyd edək ki, İsrail İraq 

Kürdüstanında müstəqillik referendumunu və kürd liderlərinin İraqdan ayrılmaq niyyətini 

dəstəkləyən yeganə dövlət olmuşdur.  

Qüdsün İsrailin paytaxtı kimi tanınması Donald Trampın ABŞ-a dəstək verdiyi üçün Benjamin 

Netanyahuya minnətdarlığı kimi də qiymətləndirilə bilər. Netanyahu vahid Qüdsün İsrailin paytaxtı 

olması və İordan çayının qərb sahilində yəhudi yaşayış məskənlərinin qorunub saxlanması fikrinin 

qatı tərəfdarıdır. İsrail Fələstin ərazilərində mövcudluğunu davam etdirməklə öz təhlükəsizliyini 

təmin etmək üçün daha geniş imkanlar əldə etməyə can atır. O, Şərqi Qüdsə və Fələstin ərazilərindəki 

möhkəmləndirilmiş yəhudi yaşayış məntəqələrinə nəzarətitəhlükəsizlik kəməri kimi qiymətləndirir. 

ABŞ-ın Qüdsü İsrailin paytaxtı kimi tanımasından Netanyahu və onun partiyası daxili siyasi 

mübarizədə yararlanır.  

D.Tramp əmindir ki, ABŞ-ın uzun illərdən bəri Qüdsü İsrailin paytaxtı kimitanımaqdan 

yayınması İsraili və Fələstini sülh sazişinə yaxınlaşdırmamışdır. ABŞ-ın NATO-dakı avropalı 

tərəfdaşları bununla razılaşmır. Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya və Hollandiya Trampın 

mövqeyiilə razılaşmadığını bəyan etmişdir.Avropa Birliyi də ABŞ-a Qüdsü İsrailin paytaxtı kimi 

tanımamaq barədə xəbərdarlıq etmişdir. Avropalılar hesab edirlər ki, Qüdsün statusu ilə əlaqədar 

israillilər və fələstinlilər arasındakı mübahisə yalnız ikitərəfli danışıqlar yolu ilə həll edilə 

bilər.Trampın Qüds məsələsinə dair məlum bəyanatı ərəfəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan Qüdsün müsəlmanlar üçün qırmızı xətt olduğunu bəyan etmişdir. O hesab edir ki, israillilər 

fələstinlilərin hüquqlarını pozurlar. Türkiyə Qüds məsələsindən Yaxın Şərqdəki mövqeyini 

möhkəmləndirmək üçün istifadə edir. Bu fonda ABŞ-Türkiyə münasibətləri pisləşməkdə davam edə 

bilər. Bu yaxınlarda, Türkiyənin Rusiyadan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlərini alması ilə 

əlaqədar Ankara və Vaşinqton arasında qalmaqal yaşanmışdı. Buna cavab olaraq, Vaşinqton F-35 

hərbi təyyarələrinin Türkiyəyə verilməməsi daxil olmaqla Ankaranın NATO texnologiyasına çıxışını 

məhdudlaşdırmaqla hədələmişdir. Türkiyənin Suriya ərazisində “Sülh bulağı” antiterror əməliyyatına 

başlaması isə iki dövlətin münasibətlərində yeni gərginlik dalğası doğurmuşdur 

R.T.Ərdoğanla yanaşı, digər Yaxın Şərq ölkələrinin liderləri, o cümlədən Misir prezidenti Əl-

Sisi, İordaniya kralı Abdullah, Səudiyyə Ərəbistanı kralı Salman Qüdsün İsrailin paytaxtı kimi 
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tanınmasına mənfi münasibət bildirmişlər. Trampın hərəkətləri bölgədə İranı təcrid etmək 

istiqamətində İsrail və Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı ittifaqa son qoya bilər. Hər iki dövlət İranın 

nüvə proqramına mənfi yanaşır və bunu öz təhlükəsizliyinə təhdid kimi görür. Eyni zamanda, Tramp 

Suriya və İraqdakı antiterror koalisiyasının üzvü olan ərəb dövlətləri ilə münasibətləri gərginləşdirir. 

Qüdsü İsrailin paytaxtı kimi tanımaqla ABŞ israillilər və fələstinlilər arasındakı qarşıdurmada 

münsif kimi nüfuzunu itirə bilər. Ağ Ev fələstinlilər və onlara rəğbət bəsləyən müsəlman ölkələri 

tərəfindən “İsrailin vəkili” kimi nəzərdən keçirilir. Buna görə də Ağ evin İsrail və Fələstin arasındakı 

sülh danışıqlarına yeni təkan vermək cəhdləri uğursuzluğa düçar ola bilər. 

Fələstinin Dövlət Başçısı Mahmud Abbas Trampın Qüdsü İsrailin paytaxtı kimi tanımasını 

qınayaraq, bunun bütün bölgəyə zərər verəcək ekstremist təşkilatların artan fəaliyyətinə səbəb 

olacağından narahatlığını bildirmişdir. Trampın son addımı HƏMAS təşkilatının nüfuzunun 

artmasınatəkan verə bilər. HƏMAS Iordan çayının qərb sahilində hakimiyyətdə olan Mahmud 

Abbasın FƏTHpartiyasının rəqibidir. “Hizbullah” və HƏMAS tərəfindən İsrailin yaşayış 

məntəqələrinin raket və minaatanlardan atəşə tutulması istisna olunmur. 

Bir tərəfdən ABŞ, İsrail, digər tərəfdən müsəlman ölkələri arasındakı münasibətlərin pisləşməsi 

faktından Rusiya və İran öz xeyrinə, yəni bölgədəki təsirini gücləndirmək üçün istifadə edir. İndi 

Qüdsün statusu ilə əlaqədar Səudiyyə Ərəbistanı və digər neft monarxiyalarının şəxsində ABŞ və 

onun regional müttəfiqləri arasında fikir ayrılıqları və anlaşılmazlıqlar mövcuddur. Bu şəraitdəRusiya 

və İran Fələstinin mövqeyini dəstəkləyir. Müsəlman ölkələri ABŞ və İsraili Yaxın Şərqdə boykot edə 

bilər, Rusiya, İran və Türkiyə isə bölgədəki təsirlərini gücləndirmək üçün vəziyyətdən istifadə etməyə 

çalışır.  

ABŞ-ın mövqeyini nəzərdən keçirərkən İsrail lobbisinin təsirini unutmamaq lazımdır. Lobbinin 

uğurunun əsas amili onun Konqresdəki gücü ilə şərtlənir, burada İsrail, demək olar ki, hər hansı bir 

tənqiddən tamamilə qorunur. Bu məqam özlüyündə maraqlıdır, çünki Konqres nadir hallarda 

mübahisəli məsələlərdə debatlardan çəkinir. Lakin İsraildən söz düşdükdə potensial tənqidçilər susur. 

Əlbəttə, 2010-cu ildə Fələstin Muxtariyyətinə böyük maliyyə vəsaitlərinin ayrılması kimi, Ağ Ev 

siyasətinin yəhudi lobbisinə qarşı yönəldiyi hallar yaranmışdır. Lakin unutmaq olmaz ki, Amerika bir 

sıra ərəb dövlətlərinə iqtisadi və hətta hərbi yardımgöstərir. Belə ki, Misir Kemp-Devid sazişindən 

sonra ABŞ-dan bölgədə ən çoxyardım alan ikinci dövlət olmuşdur. Obamaya Qəzzanın mühasirəsi 

məsələsində beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən böyük təzyiq göstərilmişdir, bu addım isə kiçikgüzəşt 

kimi də qiymətləndirilə bilər. Beləliklə, yəhudi lobbisi amili Ərəb-İsrail münaqişəsində Amerika 

diplomatiyasının strategiyası və taktikasını başa düşmək üçün çox vacibdir. 

Təhlil Fələstin-İsrail münaqişəsinin nə qədər mürəkkəb və ziddiyyətli olduğunu göstərir. Bununla 

birlikdə, onun sülh yolu ilə həllinin mümkünsüzlüyünü iddia etmək olmaz. Vaxtilə Osloda barışıq 

istiqamətində qarşılıqlı meyl nümayiş olunmuşdur. Birbaşa danışıqlarda istənilən qarşılıqlı məqbul 

həllə nail olmaq üçünilk ciddi cəhd göstərilmişdir. Onların gedişində kompromislərin və beləliklə də 

Fələstin-İsrail qarşıdurmasınason qoyulmasının reallığını göstərən bir sıra təkliflər hazırlanmışdır.  

Ərəb-İsrail münaqişəsi regionunda vəziyyət yalnız münaqişələr və ziddiyyətlər şəklində konkret 

təzahürlər baxımından deyil, bütövlükdə dünya siyasəti üçüntəhlükəlidir. Məhdud məqsədlər 

güdməklə və bölgənin xüsusiyyətlərini nəzərə almadan kövrək maraqlar balansını pozmaq və 

geridönməz dağıdıcı proseslərə təkan vermək çox asandır. Yaxın və Orta Şərqdə iqtisadi və siyasi 

qeyri-sabitliyin yaradılması radikalizmin inkişafı üçün səmərəli zəmin yaradır, bu isə dünyanı yeni 

qlobal müharibəyə aparıb çıxara bilər. Ərəb-İsrail münaqişəsi dünya siyasətində xüsusi yer tutur. Bu, 

ən uzun sürən regional münaqişələrdən biridir. Fələstin-İsrail ziddiyyətlərinin güc yolu iləhəllindən 

imtina onun iştirakçılarının sülhə nail olmaq səylərində əsas mövqelərdən birini tutmalıdır. Bu 



62 
 

münaqişənin necə həll ediləcəyini zaman göstərəcək. Lakin bunun ən qısa müddətdə baş verməsi 

bütün iştirakçıların maraqlarına uyğundur. 
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AZƏRBAYCANIN XARİCİ SİYASƏT STRATEGİYASI 

Məqalədə dünyada baş verən sürətli və ziddiyyətli geosiyasi dəyişikliklərin hər bir müstəqil 

dövlətin xarici siyasət kursunu daha da aktuallaşdırılmasından bəhs olunur. Burada müstəqil 

ölkələrin yeni şəraitin tələblərinə cavab verən kurs müəyyənləşdirməsinin strateji mahiyyəti izah 

edilir. Bunun üçün isə həm milli-tarixi ənənədən qaynaqlanan qaydalar gözlənilməli, milli 

maraqlar təmin edilməli, həm də diplomatiyanın müasir metodlarından yararlanılmalıdır. 

Ümumi səviyyədə isə müasir qlobal dünyanın çağırışları çərçivəsində fəaliyyət göstərilməlidir.  
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 

В научной статье разъясняется о влиянии быстрых и противоречивых геополитических 

изменений, происходящих во всем мире на политический курс независимых государств. В ста-

тье объясняется стратегическая важность определения курса независимых стран для удо-

влетворения требований новых условий. Для этого следует учитывать важности, вытекаю-

щие из национально-исторической традиций, национальных интересов и современных мето-

дов дипломатии. В целом, необходимо действовать в рамках современного глобального мира. 

Ключевые слова: мир, равноправие, актуальность, стабильность, национальный инте-

рес, внешняя политика 
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AZERBAIJAN'S FOREIGN POLICY STRATEGY 

There is discusses the rapid and conflicting geopolitical changes taking place in the world to 

further enhance the foreign policy of each independent state in the article. 

It explains the strategic importance of determining the course of independent countries to meet 

the requirements of new conditions. For this purpose, rules derived from the national-historical tra-

dition should be expected, national interests must be met and modern methods of diplomacy should 

be used. At the general level, it must operate within the challenges of the modern global world. 

Key words: world, equal right, actual, stability, national good, foreign policy 

 

Xarici siyasətlə bağlı addımlarımız beynəlxalq hüquqa və ədalətə söykənir. Bu iki anlayış bizim 

üçün əsasdır. Bəzi hallarda beynəlxalq münasibətlərdə beynəlxalq hüquq və ədalət ziddiyyət təşkil 

edir. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycan bütün məsələlərdə öz prinsipial mövqeyini ifadə edir, bu 

mövqeyə sadiqdir. Bundan sonra da Azərbaycan bütün məsələlərin beynəlxalq hüquq çərçivəsində 

ədalətli şəkildə həll edilməsində öz sözünü deyəcəkdir. Bizim xarici siyasətimiz tam müstəqildir, 

Azərbaycan xalqının milli maraqlarına söykənir.  

İlham Əliyev 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizin müstəqillik dayaqlarını 
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möhkəmləndirməklə bağlı fəaliyyəti daha çox xarici siyasətdə özünü göstərdi. Xarici siyasət kur-

sunda tarazlaşdırılmış konsepsiyaya üstünlük verən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu daha da artdı. Ölkəmizin dostlarının sayı 

çoxaldı, bizimlə müttəfiqlik etmək istəyən ölkələrin sırasına yeniləri əlavə olundu. Azərbaycan dü-

nyada etibarlı tərəfdaş kimi tanındı və qəbul edildi. Bunu sübut edən ən böyük amillərdən biri 

Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilməsi oldu. Müstəqillik tariximizin ən böyük 

nailiyyəti olan bu hadisə Azərbaycanda yürüdülən siyasətə və beynəlxalq birliyin Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyətinə verdiyi önəmin, Azərbaycana olan inam və 

etimadın təzahürüdür. Ölkəmiz nəticə etibarilə bütün regional məsələlərdə əsas oyunçuya çevrilib. 

Siyasət və diplomatiya tarixinə nəzər salarkən şahidi olduğumuz ilk maraqlı faktlardan biri dövlət 

xadimlərinin xarici səfərləri olur. Bu, Şərqdə də belədir, Qərbdə də. Həmin tendensiya qədim dö-

vrlərdə də olub, orta əsrlərdə də. Bu gün də davam edir, gələcəkdə daha intensiv xarakter alacağı 

şəksizdir. Müasir dünya siyasətində və diplomatiyasında özünəməxsus dəstxəti olan Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də həmin ənənəni məhz siyasət tarixinə sədaqətlə, üstəlik, 

böyük yaradıcılıqla davam etdirir. 

Azərbaycanın milli maraqlarına əsaslanan müstəqil və çevik xarici siyasətin həyata 

keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qonşu və digər dövlətlərin 

başçıları ilə görüşləri, yüksək səviyyəli dialoqu və müzakirələri müstəsna əhəmiyyətə malik 

amildir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin gündəliyində hər bir səfər 

nəticəyönümlü və praktiki xarakter daşıyır, strateji maraqlara əsaslanan qarşılıqlı faydalı 

əməkdaşlığın inkişafına xidmət edir. 

Dövlət başçısının müəyyən etdiyi strateji tapşırıqlara uyğun olaraq, Azərbaycan 2019-2022-ci 

illərdə dünyanın 120 ölkəsinin təmsil olunduğu Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etdi. 2018-ci ilin apre-

lində Qoşulmama Hərəkatı üzv dövlətlərinin Bakıda keçirilmiş Xarici Işlər Nazirlərinin toplantısında 

çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev hərəkatın əsasını təşkil edən Banduq 

prinsiplərinə uyğun olaraq Azərbaycanın sədrliyinin prioritetlərini, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi 

möhkəmləndirmək istiqamətində baxışını təqdim etmişdi. Yürüdülən siyasətin nəticəsidir ki, 

Azərbaycan bu gün həm də qlobal əhəmiyyətli strateji dialoq platforması rolunda çıxış edir. (17) Onu 

da vurğulamalıyıq ki, Azərbaycana bu hərəkata rəhbərliyin həvalə olunması, yəni bu qərarın 

qəbulunda nüfuz və qətiyyət amili əsas götürülüb. Çünki Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İl-

ham Əliyevin son 16 ildə həyata keçirdiyi tam müstəqil siyasət Azərbaycanı etibarlı və məsuliyyətli 

tərəfdaşa çevirib. Bu da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin diplomatiyası üçün 

böyük qələbədir və dünya bu zəfəri aydın görür. 

Dünyada BMT-yə üzv olan 200-ə yaxın ölkə var və bu ölkələr arasında bu görüş məhz 

Azərbaycanda keçirilir. Avropada 50-yə yaxın ölkə var, ancaq bu görüş Azərbaycanda keçirilir. Bu 

xüsusda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bildirmişdi: “Bunun bir neçə səbəbi 

var. İlk növbədə, bizə olan inam. Azərbaycan çox etibarlı tərəfdaşdır, sözümüzlə əməlimiz arasında 

heç bir fərq yoxdur, verdiyimiz hər bir sözə əməl edirik və sözümüzün arxasında dayanırıq. Digər 

tərəfdən, bizə olan hörmət. Bu gün apardığımız siyasət bizə dünyada çox böyük hörmət qazandırıb, 

Azərbaycana çox böyük rəğbət var. Müstəqil siyasət apararaq, sözün əsl mənasında, müstəqil ölkə 

kimi özümüzü təsdiq edə bilmişik. Üçüncü səbəb ondan ibarətdir ki, həm Rusiya, həm də NATO ilə 

bizim sıx əlaqələrimiz var”. (18) 

Dinamik və praqmatik xarakter daşıyan xarici siyasət kursu ilk növbədə ölkəmizin milli 

maraqlarının təmin olunmasına xidmət edir. Rəsmi Bakı dünyanın fövqəlgücləri sayılan ölkələrlə - 

ABŞ, Rusiya, Çin, Almaniya, Fransa, Türkiyə və s. yəni Avropa İttifaqı və İslam ölkələri ilə 
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bərabərhüquqlu əməkdaşlıq edir. 2011-ci ildə 155 ölkənin səsini qazanaraq BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının üzvü seçilən Azərbaycan qlobal məsələlərin həllində, dünyada sülh və təhlükəsizliyin təmin 

olunmasında yaxından iştirak edərək beynəlxalq münasibətlər sisteminin fəal üzvü kimi tanınıb. 

(9,54s.)Elə həmin il Qoşulmama Hərəkatına daxil olmaqla Azərbaycan öz xarici siyasətinin yeni 

vektorlarını müəyyənləşdirib, Latın Amerikası və Afrika ölkələri ilə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri 

qurmağa başlayıb. 

Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin layiqli və məsuliyyətli üzvü olaraq, bu formatda görüşlərin 

keçirilməsinə ev sahibliyi etməklə qlobal sülh və təhlükəsizliyin, silahlara nəzarət rejiminin 

möhkəmləndirilməsinə, beynəlxalq səviyyədə gərginliyin azaldılmasına və strateji dialoq və qarşılıqlı 

etimad mühitinin formalaşmasına öz töhfəsini verir. 

Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlığa verdiyi töhfələr çoxşaxəlidir. Onlardan biri mədəni 

körpülərin qurulmasına yönələn səylərimizdir ki, bu da Asiya və Avropa, Avropa ilə müsəlman 

dünyası arasında daha yaxşı anlaşmanın yaradılmasına xidmət edir.  

Azərbaycan, eyni zamanda regionda sabitləşdirici faktor kimi fəaliyyət göstərməklə regionda və 

beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığa, təhlükəsizliyə mühüm töhfələr verir. Buna görə də ölkəmiz 

hazırda regional güc mərkəzi kimi sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün dayaq nöqtəsi, ən 

perspektivli tərəfdaş hesab edilir. Azərbaycan konstruktiv, beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərinə əsaslanan, regional və qlobal miqyasda sabitliyə xidmət edən siyasi xətt yürüdür. Belə 

olan halda, Azərbaycanla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaşlıq münasibətləri 

beynəlxalq münasibətlər sisteminin aktorları olan milli dövlətlər üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. 

Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyanın aparıcı dövlətləri və təşkilatları Azərbaycanı Cənubi Qafqazın 

təhlükəsizlik qarantı adlandırırlar. Aparıcı dövlətlər ölkəmizin Cənubi Qafqaz və Xəzər dənizi 

regionunda əvəzolunmaz tərəfdaş kimi böyük dəyərə malik olduğunu bəyan edirlər. (17) 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi çoxtərəfli xarici və daxili 

siyasət Azərbaycanda istər lokal sosialiqtisadi məsələlər, istərsə də regional əhəmiyyətli bir sıra 

layihələrin həyata vəsiqə qazanmasına və dövlətlərarası əlaqələrin daha da güclənməsinə gətirib 

çıxarmışdır. Məhz belə uğurlu xarici və daxili siyasətin həyata keçirilməsi sayəsində Azərbaycanın 

hərtərəfli inkişaf səviyyəsi ölkəmizi beynəlxalq münasibətlərin mühüm aktoruna çevirməklə yanaşı, 

milli təhlükəsizliyimizin, o cümlədən ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsinə yönəlmiş fəal 

diplomatik fəaliyyət göstərməyimizə də münbit şərait yaratmışdır.(16) 

Dünyada baş verən sürətli və ziddiyyətli geosiyasi dəyişikliklər hər bir müstəqil dövlətin 

xarici siyasət kursunu daha da aktuallaşdırır. O cümlədən müstəqilliyinə qovuşmuş ölkələrin yeni 

şəraitin tələblərinə cavab verən kurs müəyyənləşdirməsi strateji mahiyyət kəsb edir. Bunun üçün 

isə həm milli-tarixi ənənədən qaynaqlanan qaydalar gözlənilməli, milli maraqlar təmin edilməli, 

həm də diplomatiyanın müasir metodlarından yararlanılmalıdır. Ümumi səviyyədə isə müasir 

qlobal dünyanın çağırışları çərçivəsində fəaliyyət göstərilməlidir. Azərbaycanın xarici siyasət 

kursunun əsasları Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilib. Təcrübə göstərir ki, bu, 

çox uğurlu, səmərəli, demokratik məzmunlu və praktiki nəticələri yüksək olan prinsiplər 

sistemidir. Xarici siyasətin prioritetlərinin ardıcıl surətdə həyata keçirilməsi nəticəsində əldə 

olunan nəticələr həm də gələcəyə ümidlə baxmağa əsas verir. Bu bağlılıqda Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xarici siyasətin qarşısında duran yeni vəzifələri 

müəyyənləşdirməsi xüsusi əhəmiyyətli məsələ kimi göz önünə gəlir. Həmin məqamların işığında 

Azərbaycanın xarici siyasətinin bir sıra aspektlərini təhlil etmək zərurətini vurğulamaq 

istərdik.(20) 

Dünya siyasətini istiqamətləndirən böyük dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı 

http://newtimes.az/az/economics/5655/
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genişləndirmək, respublikamızda həyata keçirilən mütərəqqi iqtisadi, siyasi, hüquqi islahatlar barədə 

dolğun təsəvvür yaratmaq, xaricdə güclü diaspor və lobbi formalaşdırmaq dövlətimizin xarici 

siyasətinin prioritet məqsədləri sırasında xüsusi vurğulana bilər. Azərbaycanın nəinki regionda, 

ümumən dünya siyasətində əsas söz sahibi olan bütün ölkələrlə əlaqələrini son illərdə daha da inkişaf 

etdirməsi, sülh, sabitlik və iqtisadi əməkdaşlıq təşəbbüslərini fəal şəkildə dəstəkləməsi artıq bir 

reallıqdır. Bu gün Azərbaycana baxış olduqca müsbət və nikbindir. Çünki dünya ölkələri 

Azərbaycanın timsalında etibarlı tərəfdaş, multikultural dəyərlərə və ənənələrə sadiq, tolerantlıq 

nümunəsi olan bir ölkə görürlər və onun regionda barışdırıcı, sabitləşdirici rolunu, beynəlxalq 

müstəvidə isə yerini olduqca yüksək qiymətləndirirlər.(2) 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın müstəqilliyi 

və suverenliyinin güclənməsinə xidmət edən illərdən biri olub. Dövlətimizin başçısının dediyi kimi, 

“Bugünkü Azərbaycan bir daha göstərir ki, müstəqillik ən böyük sərvətimizdir. Bu, həqiqətən də 

belədir. Müstəqillik ən böyük sərvətimizdir, ən böyük nemətimizdir, ən böyük xoşbəxtliyimizdir. 

Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir”. 

 

ƏDƏBİYYAT 

  

1. Azərbaycan Parlamenti və beynəlxalq təşkilatlar. Bakı, 2004. 

2. Azərbaycan qəzeti .- Bakı, 2019.-30 iyul.-№164.-S.1-2. 

3. Həsənov Ə.M. Azərbaycanın xarici siyasəti: Avropa dövlətləri və ABŞ (1991-1996). Bakı, 

"Azərnəşr", 1998, -315 s. 

4. Həsənov Ə.M. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanin xarici siyasəti.Bakı 

2005,637 s. 

5. Hüseynova H. Azərbaycan Avropa inteqrasiya prosesləri sistemində. Bakı, 1998. 

6. Qasımov M. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində (1991-1995). Bakı, 1996, -140 

s.  

7. Qasımov M. Azərbaycanın xarici siyasəti (konsepsiya məsələləri). Bakı, 1997, -124 s. 

8. Məmmədov A. Beynəlxalq münasibətlər. Bakı, 2002. –206 s. 

9. Məmmədli S. BMT və YUNESKO-nun media siyasəti Bakı, 2019, 233 s. 

10. Məmmədli S.Beynəlxalq jurnalistika dünya media sistemində. Bakı, 2013, 196 s. 

11. Mehdiyev R. Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri.Bakı,2005,464 s. 

12. Məmmədov C. Geosiyasət. Bakı,2005,280 s. 

13. Məmmədov H. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər. Bakı,2012,372 s. 

14. Rəcəbli H. BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları. Bakı, 2003, -256 s.  

Rus dilində 

15. Аббасбейли А., Гасанов А. Азербайджан в системе международных и региональных 

организаций. Баку, 1999. -256 с. 

16. Шукуров И. Дипломатия мира. Баку, "Азербайджан", 1997, -392 с. 

 

İnternet resursları: 

17. http://newtimes.az/az/economics/5655/ 

18. https://report.az/siyasi-xeberler/xarici-siyaset 

19. http://www.mfa.gov.az 

20. http://www.preslib.az 

Фирангиз АЛЫЕВА  

http://newtimes.az/az/economics/5655/
https://report.az/siyasi-xeberler/xarici-siyaset
http://www.mfa.gov.az/
http://www.preslib.az/


67 
 

магистрант, Бакинский Государственный Университет 

 

«ГУМАНИТАРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО» В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 

«ОГРАНИЧЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА»  

Если современный международный порядок продолжает основываться на принципах суве-

ренитета, невмешательства, неприменения силы или угрозы силой и т.д., то «гуманитарное 

вмешательство» строится на примате прав человека над суверенитетом и территориаль-

ной целостностью и предполагает, что их нарушения не могут быть внутренним делом гос-

ударства. Коллизия между вытекающими из Устава ООН основополагающими принципами, 

с одной стороны, и новая обстановка в области безопасности, включающая, в частности, 

внутригосударственные конфликты, с другой, демонстрируют отсутствие консенсуса по во-

просу правомерности «гуманитарного вмешательства».  

Ключевые слова: гуманитарное вмешательство, суверенитет, территориальная целост-

ность, международный конфликт, безопасность,ООН, концепция 
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«HUMANİTAR MÜDAXİLƏ»«MƏHDUDLAŞDIRILMIŞ SUVERENLİK» 

KONSEPSİYASI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ 

Əgər müasir beynəlxalq qayda suverenitet, qarışmama, güc tətbiq etməmək və ya güc hesabına 

hədələməmək və bu kimi prinsiplərə əsaslanmaqda davam edirsə, «humanitar qarışma» insan 

hüquqlarının suverenitet və ərazi bütövlüyünün aliliyi üzərində qurulmuşdur. Hesab olunur ki, onun 

pozulması dövlətin daxili işi ola bilməz. Bir tərəfdən BMT nizamnaməsindən irəli gələn prinsiplər, 

digər tərəfdənsə təhlükəsizlik sahəsində yaranmış yeni şərait, o cümlədən, dövlətlərarası 

münaqişələr,«humanitar qarışmaya» hüquqi konsensusun olmadığını göstərir.  

Açar sözlər: humanitar müdaxilə, suverenlik, ərazi bütövlük, beynəlxalq münaqişə, təhlükəsizlik, 
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HUMANITARIAN INTERVENTION UNDER THE CONCEPT  

OF «LIMITED SOVEREIGNTY»  

If the current international order continues to rely on the principles of sovereignty, non-interven-

tion, non-use of force or threat of force and so on, then «humanitarian intervention» is based on the 

primacy of human rights over sovereignty and territorial integrity, what presumes violations of the 

former can not be an internal affair of state. On the one hand, the collision between the fundamental 

principles coming out of the UN Statute and the new conditions in the area of security provision, in-

cluding, in particular internal state conflicts, on the other hand, demonstrate the absence of consen-

sus on the issue of «humanitarian non-intervention». 

Keywords: humanitarian intervention, sovereignty, territorial integrity, international conflict, 

security, UN, concept 

 На протяжении последних 30 лет произошла глубокая трансформация системы международных 
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отношений. «Классическая биполярность» стала фактом прошлого и все мы являемся свидетелями па-

радоксальных эффектов глобализации и трансформации мировой политики. С одной стороны, стано-

вится все более очевидной неделимость и взаимосвязанность всего человеческого сообщества. Глоба-

лизация подталкивает к сотрудничеству перед лицом общих проблем, к выработке общих норм и пра-

вил поведения мировой политики, к совершенствованию существующих и созданию новых эффек-

тивно функционирующих международных институтов. Но одновременно глобализация с ее неравно-

мерностью развития и очевидно получающим основные преимущества авангардом в лице ведущих 

государств и некоторых транснациональных сил (включая ТНК) ведет к обострению целого ряда про-

блем, порождая серьезные экономические и политические кризисы и социальные потрясения. 

Период после окончания холодной войны обладал рядом специфических черт. Прежде 

всего, на протяжении почти двух десятилетий никем не оспаривалось глобальное лидерство 

США (большое число аналитиков и экспертов открыто говорили об американской гегемонии, 

«гипердержаве» и т.д.). Совокупная мощь США действительно впечатляла. На них приходи-

лось более 20% мирового ВВП, почти половина мировых военных расходов. Соединенные 

Штаты оставались мировым инновационным центром и глобальным технологическим лиде-

ром. Попытки закрепления американского доминирования в мировых политических и эконо-

мических процессах, в принятии ключевых решений глобального масштаба рассматривались 

в этом контексте как обоснованные, а американское политическое лидерство - как de facto 

вполне легитимное (5, c.14-16; 7, с.237). 

В связи с произошедшими изменениями, вопрос о том, что такое внутренняя компетенция 

и входит ли тот или иной вопрос во внутреннюю компетенцию государства, один из самых 

сложных в современной мировой политике. Так, согласно утверждению Международного 

Суда, «вопрос о том, входит ли то или иное дело во внутреннюю юрисдикцию государства или 

нет, зависит от развития международных отношений» (11, с.25-27). Как отмечают К.Пиаз и 

Д.Форсит, «между внутренними и международными вопросами, внутренней и международной 

юрисдикцией может не быть четкого и постоянного разграничения, а только лишь едва замет-

ное относительное различие» (16, с.3). 

На сегодняшний день подавляющее большинство исследователей признают, что хотя 

национальные государства по-прежнему остаются главными элементами международной си-

стемы, им все труднее отстаивать свою суверенную неприкосновенность в том, чтокасается 

вопросов, традиционно относящихся к внутренней компетенции (16,с.37-38). Классическим 

примером в этой связи является вопрос о соблюдении государством прав и свобод своего насе-

ления. 

 Старое международное право рассматривало взаимоотношения между государствами и 

его гражданами как исключительно их внутреннее дело. Единственным исключением из дан-

ного постулата было право на так называемую «гуманитарную интервенцию». Это право ос-

новывалось на предпосылке, что каждое государство имеет право вести справедливые войны 

ради защиты не только своих граждан, но и любых лиц, если их основополагающие права 

грубо попираются (2, с.98-100). Правозащитное движение никогда не соглашалось с традици-

онным представлением о том, что проблема прав человека представляет собой внутреннее 

дело государства, изолированное от действия норм международного права, а государства мо-

гут беспрепятственно нарушать права человека, отгородившись внутренней юрисдикцией как 

защитным барьером. 

Создание ООН и принятие Устава ООН, запретившего применение силы в международ-

ных отношениях без санкции Совета Безопасности, не изменило отношение ряда государств к 
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оправданию «гуманитарной интервенции». Практика современных международных отноше-

ний свидетельствует о многочисленных случаях применения силы одним государством или 

группой государств в «гуманных» целях без санкции СБ ООН. 

Ряд ученых, дипломатов и государственных деятелей оправдывают такое применение 

силы и считают, что «современное правосознание не воспринимает национальный суверени-

тет как неограниченное право творить любой произвол во внутренней жизни, тем более, когда 

речь идет о правах человека. Соответственно, ссылки на национальный суверенитет и принцип 

невмешательства не могут служить аргументом против международных акций по обеспечению 

этих прав» (1,с.131). Не следует также опираться на статью 2(7) Устава ООН, запрещающую 

ООН вмешиваться в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию государства, 

т.к. государства-члены ООН взяли на себя обязательства способствовать продвижению фунда-

ментальных прав человека (15,с.611). При этом главным аргументом выступает утверждение, 

что внутриполитическая обстановка в области прав человека влияет на сохранение мира и без-

опасности в глобальном масштабе.Как говорится в «Повестке дня для мира», «время абсолют-

ного и исключительного суверенитета прошло; его теоретическая концепция никогда не под-

тверждалась реальной жизнью» (3,с.19).  

Ф.Тезон считает, что суверенитет уже не является абсолютной ценностью и отмечает, что 

государства и правительства существуют в силу того, что граждане согласились передать им 

часть своих прав для создания социального сотрудничества. В условиях, когда международные 

права государств проистекают из прав граждан, нарушения государством прав последних озна-

чает, что государство уже перестает быть гарантом и защитником своего населения, а значить 

теряет права суверена (17,с.117-120). По замечанию Р.Беттса, «в случае если носитель сувере-

нитета не может исполнять определенные обязанности в соответствии с некой системой цен-

ностей, часть его прав, таких, как исполнение законов и поддержание внутреннего порядка, 

может быть передана внешним силам» (6, с.25), т.е. личность получает право на защиту от про-

извола государства в надгосударственных органах. Так, следуя концепции «ограниченного су-

веренитета» национальное государство не является более абсолютным «господином» над 

своей территорией и людьми, а суверенитет – непреодолимым барьером, который не может 

распространяться на возможность проведения пыток, геноцида, этнических чисток и невыпол-

нения резолюций СБ ООН. 

События в Северной Африке и Ближнем Востоке, начавшиеся в 2011 году, вновь привлекли 

внимание международного сообщества к проблеме использования силы в гуманных целях для 

пресечения преступных нарушений прав человека. Организация Объединенных Наций пред-

принимала различные меры для ликвидации таких нарушений. Одним из примеров подобной 

политики явились санкции против режима М.Каддафи в Ливии. Этот диктатор, более 40 лет 

находившейся у власти, применил вооруженную силу против собственного народа, выступав-

шего за демократические преобразования в стране.  

СБ ООН в связи с событиями в Ливии принял ряд резолюций, которые вводили мирные 

санкции против этой страны, включая эмбарго на поставку оружия (8). Однако подобные меры 

не привели к каким-либо реальным результатам. Тогда Совет Безопасности 17 марта 2011 г., 

несмотря на различия в позиции его постоянных челнов, принял компромиссную резолюцию, 

которая вводила запрет на все полеты в воздушном пространстве Ливии в целях защиты граж-

данского населения со стороны воинских подразделений диктатора. Резолюция уполномочила 

государства-члены ООН самостоятельно или через региональные организации или соглашения 
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принять и все другие «необходимые меры для защиты гражданского населения и мест его про-

живания, находящихся под угрозой нападения» (9). 

Решительные меры, предпринятые коалицией государств, включая применение вооружен-

ной силы по решению Совета Безопасности, привели к падению диктаторского режима Каддафи 

в Ливии. 

Осуждение тех или иных преступных режимов, нарушающих в массовых масштабах права 

человека, не всегда приводят к позитивным результатам. Из-за разногласий между постоянными 

членами Совета Безопасности уже длительное время этот главный орган, несущий основную 

ответственность за поддержание международного мира и безопасности, не может принять соот-

ветствующих мер для принуждения к миру в Сирии. Между тем, современное международное 

право возлагает на международное сообщество обязанность защищать права человека и пресе-

кать их преступные нарушения. Какие же меры имеют право принимать государства и между-

народное сообщество в этих целях?  

Эти меры были сформулированы главами государств и правительств на Всемирном Сам-

мите 2005 года в Нью-Йорке, созванного в честь шестидесятилетней годовщины ООН. Итого-

вый документ Саммита особо подчеркнул «обязанность государств защищать свое население от 

геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности», ко-

торая «влечет за собой необходимость предотвращения таких преступлений, в том числе под-

стрекательства к ним, путем принятия соответствующих и необходимых мер». Со своей сто-

роны «международное сообщество должно принять соответствующие меры для того, чтобы со-

действовать и помогать государствамв выполнении этой обязанности» (пункт 138). В этих целях 

«международное сообщество, действуя через ООН, обязано использовать соответствующие ди-

пломатические, гуманитарные и другие мирные средства в соответствии с главами VI и VIII 

Устава ООН». В случае, если мирные средства окажутся недостаточными, как говорится в Ито-

говом документе Саммита, государства «готовы предпринять коллективные действия, своевре-

менным и решительным образом, через Совет Безопасности, в соответствии с Уставом, в том 

числе на основании главы VII, с учетом конкретных обстоятельств и в сотрудничестве с соот-

ветствующими региональными организациями» (пункт 139).  

Решения Саммита 2005 г. сформулировали фактически новую концепцию современного 

международного права, исходящей из того, что ответственность за защиту прав человека и его 

основных свобод на своей территории несет государство. Однако, если государство не в состо-

янии защищать свое население, то такая обязанность возлагается на международное сообще-

ство. 

Меры, которые могут быть предприняты в этих целях, являются одной из наиболее важных 

составных частей концепции, выдвинутой Саммитом 2005 г. Существо концепции направлено 

именно на предупредительные действия, когда ситуация в той или иной стране начинает ухуд-

шаться (оказать политическую, экономическую, гуманитарную и иную помощь, содействовать 

демократизации страны и проведение всеобщих выборов). Своевременно принимаемые между-

народным сообществом меры могут предотвратить конфликт в зародыше, помочь той или иной 

стране перейти на демократический путь развития и обеспечить соблюдение основных прав и 

свобод человека. 

Однако, предпринимаемые международным сообществом меры по предотвращению кон-

фликта зачастую не приводят к ожидаемым результатам. В этих случаях Совет Безопасности, 

как подчеркивается в решениях Саммита 2005 г., должен рассмотреть вопрос о применении 

санкций, предусмотренных главой VII Устава ООН, включая использование вооруженной силы 
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(10). 

Таким образом, выдвинутая главами государств и правительств на Саммите 2005 г., концеп-

ция «обязанность государств и международного сообщества защищать права человека» состоит 

из четырех взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов: 

1.обязанность государств защищать население от преступных нарушений прав человека; 

2.обязанность международного сообщества предотвращать преступные нарушения прав че-

ловека; 

3.обязанность международного сообщества пресекать преступные нарушения прав чело-

века; 

4.обязанность международного сообщества принимать меры по постконфликтному миро-

строительству (12, с.79-80).  

В условиях бурного развития процессов глобализации и широкого распространения кон-

цепции прав человека соблюдение основных международных норм в данной области стало в 

некоторой степени критерием суждения относительно легитимности государства. Концепция 

суверенитета постепенно теряет свое прежнее значение и все более «затмевается» концепцией 

универсальности прав человека, смысл которой состоит в том, что все государства, взявшие 

на себя обязательство уважать Устав ООН, Декларацию прав человека и др. документы, регла-

ментирующие эту область, одновременно взяли на себя обязательства гарантировать закреп-

ленные в них права человека. Отныне государство, нарушающее данные обязательства и стро-

ить свою политику в этой области с учетом общечеловеческих ценностей, не может уйти от 

международной ответственности, ссылаясь на то, что эта сфера относится к его внутренней 

компетенции (13, с.39-41). 

В связи с тем, что отныне в центре международного права находятся не только государства, 

получающие свою легитимность через волю народа, но и люди, суверенитет должен исходить 

в конечном итоге от уважения прав человека. Многие исследователи утверждают, что в том 

случае, если суверенитет вступает в противоречие с правами человека, последние должны пре-

валировать. При этом, по мнению некоторых авторов, «гуманитарную интервенцию следует 

рассматривать как совместимую с существующим международным законным порядком», т.к. 

любое «гуманитарное вмешательство» направлено на продвижение одной из фундаменталь-

ных целей ООН – защите прав человека и не ставит своей задачей «подрыв» суверенитета, 

требуя лишь более гуманного его осуществления (4, с.25). 

Таким образом, новые формы вмешательства, связанные с гуманитарными соображени-

ями и вытекающие из мировой взаимозависимости, не могут быть рассмотрены в рамках тра-

диционных правил межгосударственных отношений. В данных условиях государства часто не 

могут более взывать к принципам суверенитета и невмешательства в случаях серьезных нару-

шений прав человека или международного гуманитарного права на их территории. 
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GÜC ANLAYIŞINA NƏZƏRİ YANAŞMA 

Dövlətlərin siyasi məqsədlərinə çatmaq üçün bir vasitə kimi istifadə etdiyi güc anlayışı müxtəlif 

ünsürlərdən ibarətdir.Fərqli ünsürləri olan güc bir çox araşdırmanın mövzusudur. Bu tədqiqatlardan 

bəziləri güc anlayışının mənasını açıqlamağa çalışır, digərləri anlayışı nəzəri bir çərçivədə araşdırır. 

Beynəlxalq münasibətlərin dərk edilməsində çox vacib bir yer tutan güc anlayışını beynəlxalq 

münasibətlərin hər bir nəzəriyyəsi fərqli aspektdən araşdırır. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА КОНЦЕПЦИЮ СИЛЫ 

Концепция силы, которую государства используют как средство достижения 

политических целей, состоит из различных элементов. Власть, с ее различными измерениями, 

является предметом многих исследований.Некоторые из этих исследований пытаются 

объяснить значение понятия власти, в то время как другие исследуют понятие в 

теоретических рамках. Каждая теория международных отношений исследует понятие 

силы, которое играет важную роль в понимании международных отношений. 
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The concept of power that states use as a means of achieving political goals consists of various 

elements.Power has been a subject ofvarious studies with all its dimensions. Some of those explains 

primarily concerned with the definition of the term „power‟ whereas others studies the power in a 

theoretical framework. Each theory of international relations explores the concept of power, which 

plays an important role in understanding international relations. 
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Çağdaş dövrdə güc konsepsiyası beynəlxalq aləmdə, ümumiyyətlə beynəlxalq siyasət təhlili və 

beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələrində ən çox müzakirə olunan anlayışlardan biridir.Sözün geniş 

mənasında güc məfhumuna başqalarına nəzarət etmək, gördükləri istənilən işlərdən onları 

çəkindirmək qabiliyyəti kimi qiymətləndirmək mümkündür.Eyni zamanda güc müəyyən dövlət 

tərəfindən başqa dövlətlərin fəaliyyətlərinə nəzarət etmək qabiliyyəti kimi müəyyən oluna bilər. 

Dövlətlərin və beynəlxalq aktorların fəaliyyəti güc konsepsiyalarına münasibətləri ilə əlaqəli təhlil 
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olunur.Bir çox mütəfəkkirin fikrincə, dövlətin var-dövləti, təbii sərvətləri, işçi qüvvəsi, hərbi 

qüvvələri onun gücünün əsasını təşkil edir(11, s.196).Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, bunların hamısı 

dövlətin potensialını təşkil etmir. Bu faktorların real gücə çevrilməsi onlar vasitəsilə bu və ya digər 

dövlətin başqa dövlətlərin fəaliyyətinə təsir edə bilməsindən asılıdır.Dövlətlər digər dövlətlərin 

fəaliyyətinə təsir, yaxud onlara nəzarət edə biləndə, güc siyasi xarakter daşıyır və buna görə də 

beynəlxalq siyasətin hadisəsinə çevrilir.Bazar münasibətlərində pulun oynadığı mühüm rolu, güc 

beynəlxalq münasibətlər sahəsində oynayır. Fərqli mütəfəkkirlərin fikirləri ilə zənginləşən bu anlayış 

əvvəllər olduğu kimi müasir dövrdə də müxtəlif araşdırmaların mövzusudur. 

Gücün ünsürlərinin istifadəsini nəzərə alaraq gücə dair təsnifat müəyyənləşdirilmişdir.Güc 

ünsürlərindən aktorları məcbur etmək, hədələmək və maneə törətmək məqsədi üçün istifadə olunursa 

bu güc forması sərt güc, aktorları inandırmaq, istənilən nəticəyə gətirilməsi üçün istifadə olunan 

forma isə yumşaq güc kimi qiymətləndirilir. Dövlətlərarası münasibətlərin tarixinə nəzər saldıqda 

sərt gücdən, o cümlədən müharibə və hərbi gücdən istifadənin çox yayıldığı görülür. Xüsusilə qədim 

dövrlərdə sərt güc istifadəsi müəyyən bir məqsədə çatmaq istəyən aktorlar üçün demək olar ki, yeganə 

alternativ kimi qəbul edilmişdir.Ancaq beynəlxalq münasibətlərdə güc məfhumunun dəyişilməsi, 

eyni zamanda sərt gücdən istifadənin baha olması aktorları yeni güc formasından istifadəyə vadar 

etmişdir.Bu güc forması isə 90-cı illərdən etibarən ədəbiyyatlara daxil olunmuş “yumuşaq güc” 

olmuşdur.Yumuşaq güc, beynəlxalq münasibətlərdə sərt gücün yaratdığı zəif cəhətləri yaratmadan 

aktorlara məqsədlərinə çatmağa imkan yaradan güc növü kimi seçilir(8, s.16).Mənşəyi ölkənin 

mədəniyyətinə, siyasi dəyərlərinə və xarici siyasətinə söykənən, sərt gücdən fərqlənən yumuşaq güc 

bir çox ölkə tərəfindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. 1990-cı illərdən bəri həm akademik 

sahədə, həm də mətbuatda və siyasətçilərdə populyarlıq qazanan yumuşaq güc anlayışı güc 

müzakirələrinə yeni bir istiqamət qazandırdı.Waring Partridge “yumuşaq güc”ü sərt gücdən 

istifadəsini dəstəkləyən və lazım olduqda istifadə etməyə imkan verən güc növü kimi təsvir edir. 

Ədəbiyatlarda güc anlayışıyla bağlı fərqli yanaşmalar mövcuddur.Bu yanaşmalardan biri də 

çoxölçülü təhlildir.Gücün ilk ölçüsü, səbəb-nəticə əlaqəsinə əsaslanan aktorların davranışlarını 

araşdıran yanaşmadır.Bu yanaşmaya görə, məsələn A dövləti öz marağına uyğun olan bir situasiyada 

məqsədini reallaşdırmaq üçün B dövlətinə təsir etməyi bacara bilir.Başqa sözlə, A aktoru B-nin 

normal olaraq etməyəcəyi bir şeyi reallaşdırmağı bacarırsa, A aktoru güclü hesab olunur.Bu ölçü 

səbəb və nəticə əlaqəsində A və B davranışlarını izah edir və “B-nin fəaliyyətinə A səbəb olmuşdur” 

kimi qiymətləndirilir.Ancaq bu situasiya zamanla Dahl tərəfindən daha da zənginləşdirildi və A-nın 

gücü yalnız B-nin istədiyi şeyi etməklə məhdudlanmadı, həm də müxtəlif istiqamətlərdə ifadə 

olunmağa başladı.A aktoru B aktoruna müəyyən bir davranışdan imtina etməsinə imkan verərsə, A 

daha güclü ola bilər.Baxrach və Baratzın bu fikri gücün ikinci ölçüsünü təşkil edir və bu düşüncəyə 

görə, bir aktorun güclü olub olmadığını görmək üçün nə edə biləcəyinə baxmaq kifayət deyil.Görülə 

bilməyən işlərin qeyd olunması da güc təhlili baxımından vacibdir(12, s.251).Dövlətlərin siyasət 

məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə etdikləri güc formaları müxtəlifdir.Aktorlar həm məqsədə doğru, 

həm də məqsədə çatdıqdan sonra atılan addımların dəyərini hesablamalıdırlar.Bu səbəbdən də hədəfə 

ən az xərclə çatmaq idealdır. Bu məntiqə əsaslanaraq, aktorlar hədəfə uyğun istifadə edəcəyi ünsürləri 

və güc formalarını qiymətləndirir, ən uyğun və ən səmərəli nəticələri seçirlər. 

Bir çox analitiklər güc anlayışının nəzəriyyənin mərkəzində yerləşdiyini və əsas izahlı konsepsiya 

kimi qəbul etsələr də, digərləri bunun sistemin fəaliyyətində az əhəmiyyət daşıdığını iddia edirlər. 

İntizamın əsas anlayışlarından biri olan güc anlayışı beynəlxalq münasibətlərə dair fikir bildirən 

nəzəriyyələr tərəfindən geniş müzakirə edilmişdir.Əlbəttə ki, hər bir nəzəriyyənin bu anlayışa 

yanaşması bir-birindən fərqlənir.Güc anlayışı beynəlxalq münasibətlər ədəbiyyatına e.ə. 5-ci əsrdə 
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Afinalı bir general Fukididin “Peloponnes müharibəsinin tarixi (səkkiz kitab)” adlı əsəri ilə daxil 

olmuşdur.Ümumiyyətlə Fukididin irəli sürdüyü bir çox idealar və müddəalar indiyədək öz 

aktuallığını itirməmişdir.Müəllifə görə, dövlətlərarası münaqişədə ən əsas arqument ancaq 

gücdür.Fukidid qeyd edir ki, güc və qüvvə məqsəd deyil, onlar sadəcə dövlətin təhlükəsizliyini və 

nüfuzunu saxlamaq üçün vasitədir.Mütəfəkkir məsələləri zorakılıqla həll etmək istəyini insan təbiəti 

ilə bağlayır, gücə əl atmağın zəruriliyini qeyd edir.Fukididin gücə olan münasibətində, həmçinin 

idealarında realizm nəzəriyyəsinin bir çox müddəaları öz əksini tapmışdır.Bu əsər vasitəsiylə belə bir 

nəticəyə gəlmək mümkündür ki, dəyişən zamanla güc fenomeni dəyişməz xarakterə malikdir.Fukidid 

tərəfindən banisi qoyulan klassik ənənə sonralar Nikola Makiavelli, Tomas Hobs, Karl fon Klauzevits 

və başqaları tərəfindən inkişaf etdiridi. 

Qədim dövrlərdə güc anlayışını təhlil edən yeganə şəxs Fukidid olmamışdır.Fukididdən 100 il 

sonra Hindistanda yaşamış Kautilya beynəlxalq siyasətdə güc anlayışına əhəmiyyət verən digər 

nüfuzlu şəxs oldu. Maurya İmperiyası hökmdarının müəllimi və məsləhətçisi vəzifəsini icra edən 

Kautilya 15 kitab və 150 fəsildən ibarət olan “Arthaşastra” əsəri ilə dövrün siyasətində əhəmiyyətli 

rol oynamışdır(10, s.316).Kautilyanın müasiri ondan sonra yaşamış, “Hökmdar” əsəri ilə nüfuz 

qazanmış Nikola Makiavelli hesab olunur.Bunun səbəbi isə hər ikisi əsərlərində dövlət idarəçiliyi, bir 

padşahın sahib ola biləcəyi keyfiyyətlər kimi oxşar mövzulara diqqət ayırdılar.Müəlliflərin işlədikləri 

mövzuların oxşar olmasına baxmayaraq, güc anlayışına və dövlətlərarası münasibətdə rolu ilə bağlı 

yanaşma mövqələri fərqli olmuşdur.Bu fərqli mövqelər əsas götürülərək “Arthaşastra” əsəri daha 

radikal hesab olunur.Padişaha tövsiyyələrində güc anlayışına xüsusi önəm verməsini, hətta onun 

artırılması istiqamətində bir siyasət reallaşdırmasını xüsusi vurğulamışdır.Gücü əsas tutaraq qeyd 

etmişdir ki, daha çox gücə sahib olan padişah digərlərə nisbətdə güclüdür, az gücə sahib olan isə az 

nüfuz sahibidir.Kautilya güc anlayışının qüvvət ilə eyni mənaya malik olduğunu və qüvvət vasitəsilə 

də başqalarının fikirlərini dəyişdirməyin mümkün olduğunu vurğulamışdır. Padişah güc və qüvvəyə 

sahib olmaqla düşmənlərinin fəaliyyətinə, eyni zamanda onların fikirlərinə nəzarət edə bilər.Qədim 

dövrlərdə Sun Tzu, Thucydides və Kautilya kimi adlar beynəlxalq münasibətlərin təhlilində güc 

konsepsiyasına böyük əhəmiyyət vermiş və onu ədəbiyyatda əsas anlayışlardan biri halına 

gətirmişdir. Qədim zamanlardan başlayan güc anlayışı sonrakı dövrlərdə də davam etdi və bir çox 

elm adamları bu konsepsiyanı inkişaf etdirdilər və əsərlərində istifadə etdilər. 

 Beynəlxalq münasibətlərdə mübahisələr ən çox liberalizm və realizm arasında olmuşdur.Bu 

nəzəriyyələrin güc anlayışına yanaşma mövqeləri də bir-birindən fərqlidir.Liberalizm cəmiyyətdə 

təkamül və inkişaf ideasına əsaslanır, idea olaraq XVIII əsrdə yaranmışdır. Liberalizm Birinci Dünya 

Müharibəsindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Vudro Vilsonun adı ilə 

əlaqələndirilir.V.Vilsonun rəhbərliyi ilə nəzəriyyə daha da geniş yayıldı.Elə o vaxtdan etibarən isə 

liberalizmin realizmlə debatı başladı.Bu nəzəriyyə insan əqlinin mövcudluğuna önəm verir.Eyni 

zamanda hər zaman bəşəriyyətin birliyinə yönəlmiş dəyərlərin inkişaf etdirilməsini üstün 

tuturlar.Liberallara üçün sülh normal sosial durumdur.Onlar bir-birilə münasibətdə gücün tətbiq 

edilməsindən çəkinmək istəyirlər.Liberallar bütün beynəlxalq aktorlar tərəfindən riayət olunacaq 

ümumi mənəvi və etik dəyərlər sistemini yaratmaq istəyirdilər.Liberal nəzəriyyənin tərəfdarları 

qüvvələr balansı ideasını tənqid edirdilər.Qüvvələr balansı beynəlxalq sistemdə üstün hərbi qüvvənin 

yoxluğu kimi xarakterizə olunur.Qüvvələr balansı elə bir proses kimi təsvirolunur ki, kiçik dövlətlər 

regionda güc sahibi olan hərbi dövlətə qarşı çıxan müvəqqəti birlik kimi çıxış edirdi. Bu ideanın 

tərəfdarlarına görə, müharibə anlayışı mənfi hadisə olmasına baxmayaraq zəruri və arzuolunan ola 

bilər(3, s.115).Liberallar isə qüvvələr balansını qeyri-müəyyən , məntiqə zidd bir proses kimi 

qiymətləndirirlər.Qüvvələr balansını saxlamaq səyləri adətən müharibəyə səbəb olur. 
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 Liberal nəzəriyyənin tərəfdarları güc formalarından ən çox son zamanlar meydana çıxmış 

“yumuşaq güc” formasına üstünlük verirlər.Yumşaq güc anlayışı 1990-cı ildə Joseph S. Nye 

tərəfindən populyarlaşsa da, mübahisələrə səbəb oldu.Yumuşaq gücə görə bir aktor hədəfə doğru 

hərəkət edərkən, digərlərinə qarşı güc tətbiq etmədən, təhdid etmədən aktorları öz 

istiqamətlərinədoğru çəkməyi bacarmalıdır.Bu prosesin reallaşmasının bir çox yolu var.Aktorların 

mədəniyyəti, bəzən siyasi idealları başqaları üçün cəlbedici ola bilər.Yumşaq gücün də əsas 

xüsusiyyəti cazibədir. 

 Vaxt keçdikcə liberalizmin irəli sürdüyü fikirlərə gətirilən tənqidlər nəticəsində realizm-

neorealizmin çevrilməsi kimi bir transformasiya baş verdi və bu yeni yanaşma neoliberalizm 

adlandırıldı.Soyuq müharibənin başa çatması liberalizmin nüfuzunu yenidən qaldırdı.Bu dövrdən 

etibarən reallıqlar nəzərə alınaraq liberalizm neoliberalizmə çevrilir.Yeni istiqamət kimi 

neoliberalizm XX əsrin 30-cu illərində ABŞ-da yaranmışdır.Neoliberalizm tərəfdarları dövləti 

beynəlxalq münasibətlərin əsas aktoru kimi qəbul etsələrdə, yeganə aktor olmadığını qeyd edirdilər. 

Neoliberal nəzəriyyəni qəbul edənlər güc anlayışını realistlərdə olduğu kimi nəzəriyyənin mərkəzinə 

qoymasa da, gücə böyük əhəmiyyət verdilər.Bəzi məqamlarda, o cümlədən konsepsiyanın tərifində 

fərqli fikirlər səslənsə də, güclə əlaqəli fikirlərdə iki nəzəriyyənin gözləntiləri vəəldə ediləcək 

məqsədləri eyni olmuşdur. Anarxiya anlayışı realistlər qədər ön plana çıxmasa da, neoliberallar 

sistemin anarxik quruluşa sahib olduqlarını qəbul etdilər. Ancaq bu quruluşun, realistlərin iddia etdiyi 

kimi, əməkdaşlığa maneə yaratmadığını müdafiə etdilər, əksinə qarşılıqlı asılılığın, xüsusən iqtisadi 

baxımdan, dövlətlər arasında əməkdaşlığa imkan yaratdıqlarını müdafiə etdilər.Dövlətlərarası 

münasibətlərdə gücün istifadə forması liberalların realistlərdən fərqləndiyi məqamdır.Realistlər hərbi 

gücdən istifadə olunmasını üstün tuturlarsa, liberallar iqtisadi gücdən istifadənin əhəmiyyətinə işarə 

edirlər.Ümumiyyətlə güc formaları arasında sıralanma vəziyyəti olduqda liberallar iqtisadi gücə 

üstünlük verirlər. 

 Neoliberallar güc anlayışından başqaların davranışlarını dəyişdirməyə istiqamətlənmiş 

siyasətlərin yaratdığı xərclərdən qurtarmaqla istədiklərini edə bilməsi kimi ifadə edir.Onlar fikrincə 

dövlətlər arasındakı münasibətləri reallaşdırmaq üçün güc amilindən başqa çoxsaylı əlaqələr, 

formalar mövcuddur(1, s.70).Bu fikrə əsasən neoliberallara görə hərbi güc amili o qədər vacib deyil. 

Beynəlxalq münasibətlərin digər aktorlarına hərbi güc vasitəsilə təsir etmək təhlükəlidir, iqtisadi 

vasitə daha səmərəli təsir vasitəsidir. Neoliberalizmin hərəkət azadlığı adlanan bu 

vəziyyətineorealistlərin asılılıq dərəcəsi olaraq təyin olunur.Neoliberallar realistlərin vəziyyətində 

olduğu kimi, hərbi və iqtisadi vasitələrin istifadə olunduğu sərt güc formasından fərqli olaraq, mədəni, 

siyasi və oxşar motivləri ehtiva edən yumşaq güc formasını vurğulayırlar.Buraya sistemli, dolayı və 

ya yumşaq amillər daxil olsa da, son nəticədə neoliberalların gücə yanaşma mövqeyi realistlərin 

mövqeyindən o qədər də fərqlənmir. 

 Liberalizmlə birlikdə realizm beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi tarixində ilk meydana 

gələn ən mühüm nəzəriyyələrdəndir.Realizm təhlükəsizlik və hakimiyyət faktorlarının əhəmiyyətini 

nəzərə alan ideyalar məcmusudur.Bu nəzəriyyənin əsasında xalqlar arasında daim baş verə biləcək 

mübarizə dayanır.Bu mübarizə qanunauyğun xarakter daşıyır.Realistlərin fikrincə güclü milli dövlət 

yaradılması zəruridir.Realizm insanın eqoist təbiətinə istinad edir, bu nəzəriyyənin tərəfdarlarına görə 

insan təbiəti dəyişməz olaraq qalır.Beynəlxalq münasibətlərin daim anarxiya xarakteri daşıdğını 

müdafiə edirlər.Dövlətlərarası münasibətdə güc anlayışının mövcud olmasını ən çox dəstəkləyən və 

nüfuz qazandıran nəzəriyyə məhz realizmdir.Münasibətlərin həllində ancaq gücü vasitə kimi hesab 

edirlər.Beynəlxalq münasibətlər intizamının inkişafında və formalaşmasında mühüm rol oynayan 

realistlər gücə əsaslanan bir idea irəli sürdülər.Realistlər beynəlxalq münasibətlərin güc mübarizəsi 
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olduğunu iddia etdilər və sistemin fəaliyyətini güc anlayışı ilə izah etdilər(13, s.8).Morqentau tarix 

boyu güc, nüfuz əldə etmək səbəbindən dövlətlərin bir-birlərinə qarşı mübarizə apardıqlarını və xarici 

siyasətlərini qanun və hüquqla izah etməyə çalışdıqlarını söyləsə də, bu fakt yalnız dövlətlərin gücə 

söykənən siyasətlərini əsaslandırmağa çalışmaqdan başqa bir şey deyildi. 

Realistlər güc anlayışını insan xarakteri ilə izah etmişlər.İnsanlar xas oldugları eqoist təbiətə 

uyğun olaraq daim ətrafına hakim olmaq üçün güc qazanmaq arzusundadır.Buna görə də müharibələr 

qaçılmazdır, çünki insan həmişə güc işlətməyə meyillidir. ərdlərdən ibarət dövlətlər insanlar kimidir. 

İnsanlar kimi dövlətlərarasında münasibətdə dəgüc əsas həll edici faktordur.Daim özlərini düşünürlər 

və gücə sahib olmaq istəyərlər.Anarxik bir quruluşa sahib olan beynəlxalq sistemdə hər bir dövlət 

əvvəlcə təhlükəsizliyini təmin etməlidir və bunun üçün müəyyən ittifaqlarda iştirak etmək mümkün 

olsa da, yalnız öz milli gücünə əsaslanmalıdır.Realistlər gücün digər formalarını qəbul etməklərinə 

baxmayaraq dövlətin beynəlxalq arenada nüfuz qazanması üçün hərbi və iqtisadi güc formasından 

istifadəni üstun tuturlar.Dövlətlərin mövcudluğunu və təhlükəsizliyini ən vacib faktor olaraq qəbul 

edən realistlər hərbi məsələlərin həll olunmasına mühüm önəm verirlər. Buna görə də nəzəriyyə 

tərəfdarları hərbi məsələləri, hərbi gücü “yüksək siyasət” (high politics), iqtisadi və digər sahələri isə 

aşağı siyasət (low politics) kimi adlandırırlar(5 s.231).Realistlərin fikrincə, hər bir dövlət öz gücünü 

maksimum dərəcədə artırmağı hədəfləyir.Bunu edərkən dövlətlər bir tərəfdən öz gücünü artırır, digər 

tərəfdən başqalarının bu istiqamətdə irəliləməsinə mane olmağa çalışır.Bu kontekstdə, potensial 

düşmən dövlətlərin güclənməsinin qarşısını almaq üçün müharibəyə müraciət etmək qanuni 

sayılır.Realistlərə görə haqlı və ya haqsız səbəblə başlamasına baxmayaraq müharibələr 

qaçılmazdır.Bir-birinin güclənməsinin qarşısını almaq üçün mübarizə aparan dövlətlərin aralarında 

güc balansının yaradılacağına inanılır.Onlar qeyd edirlər ki, beynəlxalq münasibətlərin təkrar olunan 

xarakterik xüsusiyyətləri, təhlükəsizlik və hakimiyyət uğrunda mübarizələr vaxtaşırı özünü 

gösdərməyə davam edəcəkdir.Qüvvələrin tarazlığı, anarxik bir quruluşa sahib olan beynəlxalq 

sistemin sabitləşməsində əsas element kimi qəbul edilir. 

Müəyyən zaman çərçivəsində beynəlxalq münasibətlərdə baş verən dəyişikliklər beynəlxalq 

aktorlar kimi realist nəzəriyyə daxilində fərqli görüşlərin meydana çıxmasına səbəb olmuşdur.Əsas 

məsələlərdə fikir birliyi olsa da, bəzi məsələlərdə fikir ayrılığı nəzəriyyəçilərin qruplaşmasının ortaya 

çıxmasına səbəb oldu.Nəzəriyyənin ilk ortaya çıxması kimi adlandırılan klassik realizmin tənqidləri 

ilə nəzəriyyə daxilində yeni qollar yarandı.1970-ci illərdə zamanın tələbinə uyğun olaraq neorealizm 

və ya struktur realizm formalaşdı.Neorealizm klassik realizmin bir çox müddəalarını, xüsusilə 

beynəlxalq münasibətlərin aparıcı aktoru kimi dövlətin ön planda saxlanılması ideasını qoruyub 

saxladı. 1979-cu ildə Kennet Volts, “Beynəlxalq Siyasət nəzəriyyəsi” (Theory of International 

Politics) ilə neorealizmin əsas prinsiplərini ortaya qoydu.Voltsu bu əsəri Hans Morqentaunun müəllifi 

olduğu “Millətlər arasında siyasət.Hakimiyyət və sülh uğrunda mübarizə” (“Politics among 

nations.The Struggle for Power and Peace”.) əsər ilə oxşarlıq təşkil edir və onu əvəz etmişdir(6, 

s.96).Neorealizmin banisi kimi tanınan Volts, insan təbiətinə əsaslanan dövlətlərin davranışlarını izah 

etməyə çalışan klassik anlayışa qarşı çıxdı.Onun sözlərinə görə, dövlətlərin siyasətini formalaşdıran 

anarxik bir quruluşa malik olan beynəlxalq sistemdir.Buna görə güc qazanmaq istəyi insan 

təbiətindən deyil, beynəlxalq sistemin quruluşundan yaranır.Çünki "güc dövlətlərin mövcud olması 

üçün, dövlətlərə həvalə olunmuş funksiyaları yerinə yetirmək imkanı verən bir 

vasitədir.Ümumiyyətlə neorealistlərin güc anlayışına mövqeləri klassik realistlərdən 

fərqlənmişdir.Dövlətlər sistemdəki digər iştirakçılardan müstəqil olaraq qərar qəbul edə biləcək 

dərəcədə gücə sahib olmalı olduğu düşünülür.Neorealistlər beynəlxalq sistemə müstəqil sahə kimi 

yanaşırlar, eyni zamanda bu sistemin bütün dövlətlərin fəaliyyətini müəyyən edən faktor kimi qəbul 
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edirlər.Beynəlxalq sahənin anarxiya vəziyyətində olması dövlətlərə gücün artırılmasını bir tələb kimi 

üzərinə qoyur.Anarxiyalı mühit dövlətləri nizamlayır, yəni dövlətlər hər hansı funskiyadan öncə öz 

təhlükəsizliklərini qoruyurlar.Volts xüsusilə qeyd edir ki, dövlətlər beynəlxalq sistemi dəyişməyə 

qadir deyil. 

Neorealizmə görə, realizmdə olduğu kimi güc də dövlətlər üçün əldə ediləcək bir məqsəd deyil, 

məqsədə çatmaq üçün bir vasitədir. Daimi bir güc əldə etmək istəyi digər dövlətlərin narahatlığına 

səbəb olacaq və öz növbəsində silahlanaraq ittifaqlara qoşulmağa çalışacaqlar. Bu vəziyyətdə 

dövlətlərin narahat olması lazım olan əsas məqam güc almaq deyil, təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Bir 

sözlə, realistlərin hədəf olaraq təyin etdikləri güc anlayışı neorealistlər tərəfindən bir vasitə kimi qəbul 

edilir və dövlətlərin son hədəfinin təhlükəsizlik olduğunu bildirir.Nəticədə, hər iki yanaşmanın 

gücünün beynəlxalq aləmdəki aktorlar üçün çox vacib olduğu aydın olur. 

İdealizmin II Dünya Müharibəsini qabaqcadan görə bilməməsi və / və ya qarşısını ala bilməməsi 

realizmin güclü bir nəzəriyyə kimi ortaya çıxmasına şərait yaratdığı kimi, realist və liberal 

nəzəriyyələrin Soyuq Müharibənin bitməsini izah edə bilməməsi konstruktivizmin yaranmasına oxşar 

təsir göstərmişdir.Konstruktivist düşüncələrin tarixi daha qədim olsa da, 1990-cı illərdən etibarən 

beynəlxalq münasibətlərdə əhəmiyyətli və geniş yayılmış bir nəzəriyyəyə çevrildi. Bu nəzəriyyənin 

meydana çıxmasında Fridrix Kratoçvil, Nicholas Onuf və John Ruggie kimi mütəfəkkirlərin böyük 

töhfələri olmuşdur.Lakin nəzəriyyəni formalaşdıran əsas nəzəriyyəçiAlexander Wendt (“Social 

Theory of International Politics”, 1999) olmuşdur. Konstruktivizm 1980-ci illərin sonlarında inkişaf 

etməyə başlayan və 1990-cı illərin ortalarından etibarən təsirli olan nisbətən yeni bir 

nəzəriyyədir.Konstruktivist nəzəriyyə əsasən təkcə dünya nizamı deyil, eyni zamanda şəxsiyyət və 

maraqlar daim dəyişən bir quruluşa sahibdir.Konstruktivizm termin olaraqilk dəfə Onuf tərəfindən 

istifadə olunmuşdur. 

Konstruktivizm beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində üç əsas debatın sonucusu olan pozitivist 

nəzəriyyələrin və post-pozitivist nəzəriyyələrin müzakirələrinin davamı kimi təsvir edilmişdir.Bir çox 

cəhətdən beynəlxalq münasibətlərin əsas cərəyanlarından fərqlənən konstruktivizmin əsas 

fərqləndirici cəhəti beynəlxalq münasibətlərin sosial tərəfini vurğulamasıdır Konstruktiv 

nəzəriyyənin maraq anlayışı real nəzəriyyələrdən fərqlənir.Konstruktiv məktəbi qəbul edən 

nəzəriyyəçilər, maraqları maddi güc ilə eyniləşdirən realizmdən fərqli olaraq, fikir və inancla əlaqəli 

olduğunu bildirirlər.Neorealistlərdə olduğu kimi beynəlxalq münasibətlər sistemini bir quruluş kimi 

qəbul etsələrdə, bu quruluşun insan fəaliyyətinin nəticəsi olduğunu qeyd edirlər. Nəzəriyyəçilərə görə 

dövlətlərin güc siyasəti və öz təhlükəsizliklərini təmin etmək kimi idealar anarxiyadan dolayı 

meydana çıxmamışdır.Konstruktivistlər beynəlxalq münasibətlərin sosial tərəflərini cəmləşdirirlər, 

lakin maddi elementlərin mövcudluğuna məhəl qoymurlar.Gücü meydana gətirən maddi elementlər, 

müəyyən edilmiş maraqlara uyğun istifadə olunarsa, bir məna daşıyır. Dövlətlərin güc anlayışına 

yanaşmaları da gücü necə qəbul etmələri ilə bağlıdır.Fərqli aktorlar eyni fərqli qavrayışlara sahib ola 

bilərlər.Məsələn, müəyyən bir ölkənin davranışı başqaları üçün təhlükə kimi görünsə də, başqa bir 

qrup dövlət tərəfindən müsbət görülə bilər.Dövlətin davranışını faydalı hesab edən digər aktorlar da 

güc axtarışında olan dövlətlə əməkdaşlıq etməyi məqsədəuyğun hesab edə bilərlər.Bu səbəbdən də 

gücə sahib olmaq istəyi realistlərin qeyd etdiyi kimi hər zaman qarşıdurmaya deyil də, bəzən 

əməkdaşlığa səbəb ola bilər. 

Konstruktivist yanaşma, realizm və neorealist nəzəriyyənin güc anlayışının vasitə yoxsa məqsəd 

olub-olmadığı ilə bağlı fikir ayrılığından daha çox, nə vaxt və hansı kontekstdə gücə fikir verilməli 

olduğu ilə maraqlanırdı.Konstruktivist nəzəriyyəsinə görə bir vasitə və ya məqsəd olaraq gücün 

vəziyyəti maraqların bölüşdürülməsi ilə əlaqədardır.Bu fikrə əsasən, güc elementləri maraqlara görə 



79 
 

həm zəif, həm də üstünlük ola bilər(7, s.115).Məsələn, güc və ya onun hər hansı formaları dövlətin 

coğrafi xüsusiyyətlərinə, aktorun maraqlarına üstünlüklər qazandıra da bilər, zəiflik yarada bilər.Bu 

nəzəriyyə əsasən fərd anlayışını xüsusi vurğulayır, aktorlar və quruluşlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin 

mövcudluğunu təhlil edirlər. Dövlətlərin davranışlarını təyin edən maraqların konkret və obyektiv 

olmadığını bildirirlər. Şəxsiyyət və düşüncə ilə formalaşan maraq anlayışına uyğun olaraq istifadə 

olunan güc bu mənada obyektiv xüsusiyyətə malik deyil və fərqli münasibətlərdə fərqli şəkildə ortaya 

çıxır. 

Güc anlayışını təhlil edən nəzəriyyələr çoxdur. O, nəzəriyyələrdən biri də Tənqidi 

nəzəriyyədir.İqtisadi elementləri vurğulayan liberal məktəbin yanaşmalarından fərqli olaraq, Tənqidi 

nəzəriyyə fərqli bir təsnifata keçir. Bu nəzəriyyə gücünü bir ölçüyə endirməklə digər nəzəriyyələri 

tənqid edir.Tənqidi nəzəriyyə güc anlayışını bir neçə cəhətdən araşdırır.Tənqidi nəzəriyyəyə görə 

gücün üç ölçüsü var: "aktiv güc", "gizli güc" və "struktur güc".Bu ölçülərdən birincisi aktiv 

gücdür.Aktiv güc, başqa bir aktorun davranışını təyin etmək və ya dəyişdirmək üçün tətbiq olunan 

güc növüdür.Liberal nəzəriyyəsindən fərqli olaraq, bu yanaşma hərbi və ya iqtisadi elementlər təklif 

etməkdənsə, aktorun vəziyyətini üstün tutmaqla güc formasını müəyyənləşdirir. Bu yanaşmaya görə, 

digər aktorun davranışını təyin etmək vacibdir və buna nail olmaq üçün istifadə edilən güc hərbi və 

ya iqtisadi elementləri və ya hər ikisini də əhatə edə bilər.Tənqidi nəzəriyyənin güc qavrayışının ikinci 

ölçüsü gizli gücdür.Gizli güc, daha passiv, lakin daha mütəşəkkil, maneəsiz olaraq tətbiq olunan, güc 

ölçüsüdür.Gücün bu ölçüsü əsasən güclü dövlətlərin zəruri dövr üçün həll olunacaq məsələləri 

müəyyənləşdirməyə istiqamətlənib.Struktur güc ölçüsü isə sistemin düzgün fəaliyyət gösdərməsini 

vurğulayır. 

Beynəlxalq münasibətlərin hər bir aktorunun müəyyən bir məqsədi var. Bu, beynəlxalq aləmdə 

fəal olan aktorlara da aiddir. Məqsədlərə çatmaq üçün aktorlar ən uyğun alternativ vasitələr seçir və 

məqsədlərinə çatmaq üçün səy göstərirlər.Seçilən vasitənin keyfiyyəti aktor və hədəfin xarakteri, 

həmçinin ətraf mühit, ətraf mühiti təşkil edən aktorların qavrayışı və istifadə olunan vasitənin dəyəri 

ilə əlaqələndirilə bilər(4, s.63). Beynəlxalq mühitdə ən tez-tez istifadə olunan və ən uzun müddət 

tətbiq olunan güc hərbi təcrübə və məcburedici iqtisadi tədbirləri əhatə edən sərt gücdür. Bununla 

birlikdə, məqsədə çatmaq üçün istifadə olunan hər hansı bir vasitə kimi, sərt güc də aktorun yerləşdiyi 

sistemi, sistemi təşkil edən digər aktorların qəbulu və xərclərini nəzərə alaraq qiymətləndirilir.Bu 

təhlil edildikdə, beynəlxalq mühitin artıq sərt gücdən istifadə üçün uyğun olmadığı, sərt gücdən 

istifadə edən aktorun qanuni problemlərlə üzləşdiyi və bundan əlavə sərt gücün baha başa gəldiyi 

qənaətinə gəlmək olar.Güc anlayışı təsir anlayışı sıx bağlılıq təşkil edir.Bu anlayışların bəzən bir-

birini əvəzlədiyindən görmək olur. 
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AZƏRBAYCANIN AVROPANIN ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNDƏ ROLU 

Azərbaycanın müstəqillik qazandıqdan sonra siyasi və iqtisadi əlaqələrini inkişaf etdirdiyi qlobal 

güc mərkəzlərindən biri Avropa İttifaqıdır. Azərbaycan-Aİ münasibətlərində enerji təhlükəsizliyi 

mühüm yer tutur. Aİ Rusiyadan asılılığını azaltmaq və enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün öz 

mənbələrini diversifikasiya etmək niyyətindədir.Azərbaycan, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazdakı 

etibarlı tərəfdaşıdır və Avropa İttifaqı da Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. 
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РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ 

Одним из глобальных центров силы, в которых Азербайджан развивает свои политиче-

ские и экономические связи после обретения независимости, является Европейский Союз. 

Энергетическая безопасность занимает важное место в отношениях между Азербайджа-

ном и Европейский Союз. Европейский Союз намерен диверсифицировать свои источники для 

снижения зависимости от России и обеспечения энергетической безопасности. Азербайджан 

является надежным партнером Европейского Союза на Южном Кавказе, и Европейский 

Союз является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. 

Ключевые слова: Азербайджан, Европейский союз, Энергетическая безопасность, при-

родный газ, нефть, диверсификация,Южный газовый коридор, Каспийский регион, Южный 

Кавказ,, политика 
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THE ROLE OF AZERBAIJAN IN EUROPEAN ENERGY SECURITY 

After regaining independence, one of the global power centers, which Azerbaijan has evolved its 

political and economic relations with, was the European Union. Energy security plays an important 

role in the relations between the EU and Azerbaijan. The EU is going to reduce dependence from 

Russia, as well as diversify its resources so that to provide energy security. Azerbaijan is a reliable 

partner of the European Union in South Caucasus and European Union is a biggest trade partner of 

Azerbaijan. 

Keywords: Azerbaijan, European Union, energy security, natural gas, oil, diversification, South-

ern Gas Corridor, Caspian Region, South Caucasus, politics 

 

Müasir dövrdə enerji təhlükəsizliyi həm beynəlxalq, həm də milli zəmində müzakirə olunan əsas 

mövzulardan biridir. Ümumiyyətlə, enerji təhlükəsizliyi anlayışına 2 fərqli yanaşma mövcuddur. Bu 

yanaşmalardan biri enerjiyə, digəri təhlükəsizlik məsələlərinə üstünlük verməkdədir. Enerjiyə 

əsaslanan yanaşma, enerji mənbələrinin mövcudluğu, əlçatanlığı və yararlılığı anlayışlarını əhatə 

edir. Təhlükəsizliyə əsaslanan yanaşma isə enerji resurslarının kəşfiyyatı, inkişafı, istehsalı, istehlakı, 
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nəqli, emalı, paylanması kimi fəaliyyət növlərininin təhlükəsizliyinin təmin edilməsini nəzərdə tutur 

(3, s.18).  

Bəs ümumiyyətlə, “Enerji təhlükəsizliyi” nə deməkdir? 

- Enerjinin kəsintisiz, etibarlı, təmiz və müxtəlif mənbələrdən / ölkələrdən yetərli mi-

qdarda, münasib qiymətlərlə təmin edilməsi və yüksək məhsuldarlıqla istehlak olunması; 

- Yetərli miqdarda enerji mənbələrinə, münasib qiymət və sabit mənbədən, təhdit altında 

olmayan nəqliyyat vasitəsilə (boru xətti, uyğun dəniz yolları və s.) və ədalətli bölgü 

çərçivəsində keçid; 

- Dünyada enerjidən səmərəli istifadə olunması; 

- İqtisadiyyatın ehtiyacı olan enerji xidmətlərinin davamlılığının təmin edilməsi; 

(6,s.170-195) 

 Enerji təhlükəsizliyini, iqtisadiyyatın ehtiyacı olan enerji xidmətlərinin davamlılığının təmin 

edilməsi kimi qeyd etmişdim. Qeyd edilən enerji xidmətlərinin verilməsində fasilələrin yaranmaması 

üçün bir sıra tədbirlər görmək lazımdır. O zaman, diversifikasiya anlayışının niyə mərkəzi rol 

oynadığı asanlıqla anlaşılar. Yaponiya və ya Asiya Pələngləri kimi, öz təbii resursları məhdud ölk-

ələrin iqtisadi inkişaflarında enerji ehtiyaclarını təmin edərkən izlədikləridiversifikasiya siyasətinin 

rolu büyükdür. Bu siyasətin həyata keçirilməsində ən çox rast gəlinənlər bunlardır: 

- Enerji portfelindəki yanacaq və texnologiyaların sayının artırılması; 

- Bütün növ yanacaq tədarükçülərinin sayının artırılması (xüsusilə yanacaq idxal olu-

nursa); 

- Enerjinin səmərəliliyinin artırılması və qənaət;  

- Fərqli yanacaqların saxlanma həcminin artırılması; 

 20-ci əsrin ikinci yarısında neft təkcə hərbi üçün deyil, həm də nəqliyyat, kənd təsərrüfatının 

mexanikləşdirilməsi, elektrik enerjisi istehsalı və binaların isidilməsi kimi sənayeləşmiş cəmiyyətin 

həyati vacib funksiyalarını davam etdirməsi üçün getdikcə daha vacib amilə çevrilmişdir. Avropa 

ölkələrinin xarici siyasətində enerji amilinin əhəmiyyəti getdikcə artmaqdadır. Avropanın enerji 

təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıqları 1970-ci illərin əvvəllərində Ərəb neft embarqosundan sonra, neft 

idxal edən ölkələr yüksək neft qiymətləri və məhdud enerji təchizatının təsirləri ilə qarşılaşdıqdan 

sonra yaranmış və enerji təhlükəsizliyi ön plana çıxmışdır. Bu embarqo əsasən 3 vacib məsələni 

ortaya çıxartdı. Birincisi, Avropa dövlətləri və bu dövlətlərilə enerji ixracatçısı olan ölkələr arasında 

daha geniş əməkdaşlığın zəruriliyi; ikincisi, geniş koordinasiya üçün institusional mexanizmlərin 

zəruriliyi; üçüncüsü, ixracatçı dövlətlərin enerjidən siyasi və iqtisadi silah kimi istifadə etməsinə 

hazırlıqlı olmaq və Avropanın buna qarşı özünüqoruma strategiyası hazırlamasının zəruriliyi (12). 

1974-cü ildə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin yaranması embarqoya cavablardan biri idi. Bu agentlik 

hal-hazırda 29 üzv dövləti əhatə edir və əsas funksiyası enerji bazarında tələb-təklif strukturunda 

təkmilləşdirmə aparmaqdan ibarətdir.  

Avropa İttifaqı dünyanın ən böyük iqtisadi mərkəzlərindən biridir. Dünyada 77 trilyon dollar 

ÜDM-nin 18 trilyon dolları Aİ-nin payına düşür. Avropa Dünya əmtəə ixracında 18.4 trilyon dollar-

dan 5.9 trilyon dolları, 18.6 trilyon dollar olan dünya əmtəə idxalından 6 trilyon dolları və dünya 

ticarətində 37 trilyon dollardan 32%-lik, yəni 11.7 trilyon dollarlıq paya sahibdir (7) 

Hal hazırda Avropa İttifaqının iqtisadiyyatı üçün lazım olan enerjinin 40%-ni neft, 25%-ni 

təbii qaz, 17%-i kömür,18%-i isə nüvə, hidroelektrik və digər alternativ enerji təşkil edir (8) . 

Aİ çərçivəsində ilkin enerji istehsalı 758 milyon ton neft ekvivalentindən (Mtoe) bir qədər çox 

olmuşdur ki, bu da 2016-cı ilə nisbətən cəmi 0,1% az idi. Ən böyük azalma təbii qazda (3.9 %) 

olmuşdur, bu azalma ildən-ilə davam etməkdədir. Eyni zamanda fossil yanacaq (2.1 %) və neft və 
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neft məhsullarında da (1.5 %) eyni azalma müşahidə olunmuşdur.  Bərpa olunmayan tullantılar sabit 

qalarkən, bərpa olunan enerjidə % 4.6 artım müşahidə edilmişdir. 2017 –ci ildə Avropa İttifaqının 28 

ölkəsində ilkin enerji istehsalında ən yüksək payı bərpa olunan enerji (29.9%), ardınca nüvə enerjisi 

(27.8 %), fossil yanacağı (16.4 %), təbii qaz (13.6 %), neft və neft məhsulları (9.7 %) və bərpa olun-

mayan tullantılar (1.9%) təşkil etmişdir (11). 

Avropa İttifaqı Dünyanın ən böyük enerji idxalatçısı hesab olunur və yetərli neft və təbii qaz 

ehtiyatlarına malik olmadığı üçün neftin 84%-ni, qazın isə 64%-ni idxal edir.Bu da, Aİ-nin enerji sahəsində 

55% xarici bazarlara bağlı olduğunu göstərir (9).  

Bildiyimiz kimi, Avropa İttifaqı öz enerji tələbatını Rusiya, Xəzər hövzəsi, Yaxın Şərq, Şimali Afrika 

regionundan qarşılayır. Lakin bu bölgələrin və tranzit zonaların (Ukrayna, Cənubi Qafqaz, İran, Türkiyə) 

bir çoxunun siyasi cəhətdən qeyri-sabit vəziyyətini, buradakı geopolitik problemləri, Avropaya enerji 

nəqlinə, enerji təhlükəsizliyinə başlıca hədə hesab edə bilərik (5, s. 164 ). 

Avropanın enerji idxal etdiyi regionları ümumiləşdirsək, bu sırada Rusiya, Norveç, Şimali Afrika 

(Əlcəzair və Liviya), Yaxın Şərq və Xəzər region ölkələrini qeyd edə bilərik. 

Mövcud beynəlxalq sistemdə enerji təchizatı təhlükəsizliyi baxımından ehtiyatları tükənən 

vəmövcud qaynaqları emal etmək baha başa gələn Şimal dənizindən və qeyri-sabit bir bölgə olan 

Orta Şərq bölgəsindən asılılıqdan xilas olmaq üçün Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının strateji 

əhəmiyyəti artır. Geostrateji əhəmiyyətə malik olan Azərbaycanın enerji ehtiyatlarını dünya ba-

zarlarına çıxarılması, regional güclər ilə yanaşı qlobal gücləri də özünə cəlb etmişdir. 

Xüsusilə Soyuq Müharibədən sonra siyasi və iqtisadi potensialına görə dünyanın vacib güc 

mərkəzlərindən biri olan və siyasi, iqtisadi və sosial inteqrasiya modelinə çevrilən Avropa İttifaqının 

izlədiyi əsas strategiyalardan biri, dünya ölkələri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin qurulması 

olmuşdur. Bu çərçivədə, "Şərq-Qərb", "Cənub-Qərb" və "Şimal-Cənub" dəhlizlərinin Cənubi 

Qafqazda qovuşduğu yer olan,təbii enerji ehtiyatlarına malik olanAzərbaycan ilə əməkdaşlıq xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir.  

  Soyuq müharibənin başa çatmasından sonra Avropa İttifaqı yeni müstəqilliyini qazanan dö-

vlətlərlə diplomatik və siyasi əlaqələr qurmaq, bu ölkələrdə demokratik sistemin qurulması üçün 

lazım olan islahatların keçirilməsinə və bazar iqtisadiyyatına keçidə nail olmaq məqsədilə lazım olan 

infrastrukturların yaradılmasına yardım etmək, beynəlxalq ticarət, nəqliyyat, gümrük sahələrində 

əməkdaşlığı genişləndirmək üçün 1991-ci ildə “MDB ölkələrinə texniki yardım” (TACIS) programını 

hazırlayaraq həyata keçirməyə başlamışdır. Bu müddət ərzində “Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat 

Dəhlizi” (TRACECA) , “Avropaya dövlətlərarası neft və qazın ixracı proqramı” (INOGATE) , “Hu-

manitar yardım” (ECHO) ve diğer programlar çərçivəsində həyata keçirmiş və ölkənin iqtisadiy-

yatının inkişafına böyük töhfə vermişdir (10). 

Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrini nəzərdən keçirdiyimizzaman, enerji faktorunun çox 

əhəmiyyətli olduğunu görürük. Bundan başqa, Azərbaycanın regiondakı tranzit mövqeyi, Avropa və 

Asiyanın quru və hava nəqliyyatı yollarının kəsişməsində yerləşməsi, eləcə də Avrasiyada ən əsas 

paylama mərkəzi rolunu oynaması ölkəni Aİ üçün cəlbedici edən faktorlardır (3, s.5). Belə ki, 

Azərbaycan-Avropa İttifaqı arasında Fəaliyyət Planı hazırlanarkən əməkdaşlığın ən vacib strateji 

hədəflərindən biri kimi enerji ve nəqliyyat sahəsində regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi 

göstərilmişdir. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında 2006-cı ildə “Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 

Respublikası arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” imzala-

naraq enerji sahəsində əlaqələrin inkişafına dair ilk addımı atmış oldular. İmzalanan Memorandumda 

enerji sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün bir neçə hədəf müəyyən edilmişdir. Bu hədəfləri 

aşağıdakı kimi sıralaya bilərik (2, s. 45-52 );  
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· Enerji sahəsində mövcud olan Azərbaycan qanunvericiliyinin Avropa İttifaqının 

qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması üçün proqram hazırlamaq;  

· Azərbaycan və Xəzər hövzəsindən Aİ-yə enerji resurslarının ixracı ve nəqliyyat yol-

larının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinin həyata keçiirilməsi; 

· Azərbaycanda, Kioto Protokoluna əsasən enerjiyə qənaət, bərpa olunan enerji ve iqlim 

dəyişikliyi tədbirlərini də əhatə edən, enerjiyə tələbatın idarə edilməsi siyasətinin həyata 

keçirilməsi; 

· Teknoloji sahədə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və o sahədə mütəxəssisləşmiş kadrların 

ölkəyə gətirilməsi üçün mütəxəssis mübadiləsi programlarını həyata keçirmək; 

Aİ-nin neft və təbii gaza olan ehtiyaclarının təmin olunmasındaŞimal Dənizi vasitəsilə Norveç 

əhəmiyyətli rol oynayır. Aİ idxal ettiyi təbii qazın %28.2-ni və neftin də təxminən %15-ni Norveçdən 

təmin etməkdədir. Lakin ekspertlərin Şimal Dənizi enerji mənbələrinin 2030-cu illərdə tükənməyə 

başlayacağı ilə əlaqədar proqnozlar irəli sürməsi, Aİ-nın üzv ölkələrinin alternativ enerji mənbələrinə 

olan marağını daha da artırmaqdadır (4, s. 150-171). 

Uzun illərdir ki, Azərbaycan Aİ-nin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əhəmiyyətli rola 

malikdir və bunun təməli, 20 Sentyabr 1994-cü ildə imzalanan “Əsrin müqaviləsi” ilə atılmışdır. 

Beləliklə, Azərbaycan imzaladığı beynəlxalq neft və təbii qaz sazişləri çərçivəsində hasil olunan neft 

və təbii qazı Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC)Əsas İxrac Neft Boru Kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum 

(BTƏ) təbii qaz boru xəttiylə Avropaya çatdırılmasına başlayaraq, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin 

təmin olunmasında əhəmiyyətli strateji rola malik olmuşdur.  

  Avropa bazarının enerjiyə tələbatının ödənilməsi üçün yeni tranzit sistemin yaradılması zəruri 

idi. Çünki 2006-cı və 2009-cu illərdə Rusiya ilə Ukrayna arasında qazın nəqli ilə bağlı yaranmış 

mübahisədən sonra Aİ rəsmiləri İttifaqın qaz strategiyasının yenidən işlənilməsini və ortaq enerji 

siyasətinin yaradılmasının vacibliyini irəli sürdülər. Bu kontekstdə Aİ-nin enerji idxalının diversifi-

kasiya edilməsində “Cənub Qaz Dəhlizi” (CQD) konsepsiyasının reallaşdırılması çox böyük əhəmiy-

yətə malikdir. (1, s. 316-317). Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi, Avropaya təbii qazın nəql edilməsi, enerji 

təhlükəsizliyinin alternativ və etibarlı yollarındandır. Buna görə də Aİ, Cənub Qaz Dəhlizinin real-

laşmasında, Azərbaycan qazının Qərb dövlətlərinə tezliklə nəql edilməsində maraqlıdır. Layihə 4 

hissədən ibarətdir: 

1.Şahdəniz Mərhələ-II 

2.Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) 

3.Trans-Anadolu Boru Kəməri (TANAP) 

4.Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) (14) 

Cənub Qaz Dəhlizinin əsas hissəsi olan TANAP boru kəməri, Türkiyə və Avropanın enerji 

təhlükəsizliyini artırmaqla yanaşı, regionda sülh və sabitliyi təmin edir, Xəzər Dənizi, Türkiyə və Aİ-

ni də bir-birinə yaxınlaşdırır. Təqdim etdiyi potensialı ilə təbii qaz istehsalçısı olan digər region ölk-

ələrinə də İpək yolundan faydalanmaq imkanı verir. TANAP vasitəsilə Azərbaycanın təbii qazı, yeni 

bazarlara açılma imkanı qazanır və dünya enerji bazarında Azərbaycanın gücünü daha da artırır. 

TANAP 1850 km uzunluğa, 56 düym diametrə malik olması ilə, Türkiyə, Orta Şərq və Avropanın ən 

uzun və ən yüksək diametrli təbii qaz boru xəttidir (16). TANAP 20 vilayət, 67 rayon və Çanaqqala 

boğazını keçən marşruta malikdir. Bu layihə ilkin mərhələdə 16 milyard kubmetr təbii qaz daşıyacaq. 

Bunun 6 milyard kubmetri Türkiyəyə, 10 milyard kubmetri isə Avropaya nəql olunacaq (15). TANAP 

boru kəməri 1 iyul 2019-cu il tarixindən Azərbaycan təbii qazını Avropaya çatdırmağa hazırdır.  

Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu seqmenti olan Trans-Adriatik Boru Kəməri Layihəsi (TAP), 

Yunanıstan-Türkiyə sərhədindən başlayaraq, Trans-Anadolu Boru Kəmərinə (TANAP) birləşən, 
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Yunanıstandan, Albaniya və Adriatik Dənizindən keçərək İtaliyada başa çatan, təbii qazın 

Azərbaycandan Avropa bazarlarına ixrac etmək üçün ən qısa və birbaşa marşrutu təşkil edən və uz-

unluğu 878 km olan layihədir. Fəaliyyətə başlaması 2020-ci ildə gözlənilir (13). Bu layihə 

tamamlandıqdan sonra Azərbaycanın “Şahdəniz-2” layihəsi çərçivəsində çıxarılan təbii qaz TANAP 

və TAP kəmərləri vasitəsilə Avropaya nəql ediləcəkdir.  

TANAP-ın baş direktoru Saltuk Düzyol müsahibəsində, TANAP ilə Türkiyəyə bu ilin oktyabr 

ayının sonuna qədər 3,08 mlrd. kubmetr həcmində təbii qazın çatdırıldığını, Türkiyənin 2020-ci ilin 

iyun ayının sonlarından etibarən isə illik 6 mlrd. kubmetr həcmində təbii qaz almağa başlayacağını 

qeyd etmişdir.  

Ümumi olaraq dəyərləndirsək, Azərbaycanın Aİ-nin və region ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi 

sistemindəki strateji rolunun hər keçən gün artmaqda olduğunu qeyd edə bilərik. Aİ Azərbaycan üçün 

birinci və prioritet ticarət tərəfdaşı, həmçinin, ən böyük ixrac və idxal bazarıdır. Azərbaycanın ticarət 

dövriyyəsinin təxminən 40%-i Aİ-nin payına düşür. Aİ-nin Cənubi Qafqazda Azərbaycanla ticarət 

dövriyyəsi isə 75% təşkil edir. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda Avropa 

İttifaqının ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. 

Azərbaycan həm də, Xəzər dənizinin şərq sahillərindən neft və neft məhsullarının Avropa və 

beynəlxalq bazarlara çatdırılmasını təmin edən tranzit ölkə kimi əhəmiyyətli rol oynayır. Bu faktor, 

Azərbaycanın digər ölkələrin etibar edə biləcəyi tərəfdaş ölkə olmaqla yanaşı, həm də etibarlı tranzit 

ölkə olduğunu deməyə əsas verir.  

Qara dəniz-Xəzər regionu Avropa İttifaqına üzv ölkələr üçün həm təbii qaz, həm də xam neft 

mənbəyi və Avropa bazarlarına bu enerjinin nəql olunduğu ərazi olaraq əhəmiyyət kəsb etməkdədir. 

Avropa İttifaqının da, Qara dəniz və Xəzər regionunun ümumi əhəmiyyətini nəzərə alaraq, bu 

regionlara münasibətdə uzunmüddətli iqtisadi və siyasi təhlükəsizlik strategiyası həyata keçirməli və 

region ölkələri ilə əlaqələrini daha da yaxınlaşdırmalı olduğunu deyə bilərik.  
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Hələ kəşf edilməmiş bir çox yerli qəbilə həyatının da mövcud olduğu müxtəlif dil, din və etnik 

mənsubiyyətlərin yaşadıqları Afrika bu gün dünya siyasətindəki əhəmiyyətini ildən ilə artırır. Uzun 

illər imperialist Avropa dövlətlərinin xəritə üzərində bölüşdürdükləri Afrika torpaqları müstəmləkəyə 

çevrilərək talan edilmişdir. İnsani dəyərlərə heç bir əhəmiyyət verilməyən Afrika cəmiyyəti ağ 

insanlar kimi qiymətləndirdikləri Avropalıların irqçi və aqressiv münasibətinə məruz qalmışdırlar. 

XVəsrdən başlayaraq kölə ticarəti ilə dünyada istər insanları, istərsə də ehtiyatları ən çox istismar 

edilən və ən yoxsul Afrika olmuşdur. 

Afrikadakı ölkələrin əksəriyyəti inkişaf etməmiş, zəif inkişaf etmiş, yoxsul dövlətlər siyahısına 



88 
 

daxildir və üçüncü dünya ölkələri kimi anlayışlarla təmsil olunan "cənub" ölkələri arasında 

yerləşirlər. Afrika keçmiş müstəmləkə gücləri ilə qeyri-bərabər münasibətlərə sahibdir. 1950-1960-

cı illər müstəqillik uğrunda mübarizə ilə Afrika tarixi üçün səciyyəvidir. XXI əsrin əvvəllərinə qədər 

olan dövrdə Afrika dövlətləri münaqişələrin qarşısının alınması, sabitləşmə, qitə səviyyəsində 

inteqrasiya, davamlı inkişafın gücləndirilməsi və təmin edilməsinə müəyyn qədər müvəffəq 

olmuşdur. Afrika liderləri bu vəziyyəti dəyişdirmək və qitənin marginallaşması üçün Avropa İttifaqı, 

o cümlədən keçmiş müstəmləkə gücləri ilə əlaqələri daha da genişləndirmək niyətindədirlər. Afrika 

Birliyi ilə Avropa İttifaqı “iki birlik, bir vizyon”prinsipi ilə qarşılıqlı əlaqələr yürüdürlər ki, bu tip 

əlaqələr Şimal-Cənub perspektivini yenidən təhlil etməyə imkan verir. 

Xüsusilə son illərdə Afrika qitəsinə artan maraq gənc əhaliyə, ucuz işçi qüvvəsinə və zəngin 

enerji qaynaqlarına əsaslanır. Avropa, Amerika, Çin, Rusiya, İran və Türkiyə qitədə fəaliyyətini 

inkişaf etdirmək üçün yeni siyasət formalaşdırırlar. Ancaq Afrikada ən güclü rəqabət Avropa İttifaqı 

ilə Çin arasındadır. Avropa İttifaqı ölkələri ilə Afrika arasındakı münasibətlər tarixi müstəmləkəçiliyə 

əsaslanır. 1957-ci ildə imzalanmış Roma müqaviləsi Afrika dövlətləri ilə ticarəti inkişaf etdirməyə və 

iqtisadi əməkdaşlığın qurulmasına kömək etməyi nəzərdə tuturdu. 1963 və 1968-ci illərdəki Yaounde 

konvensiyaları iki qitə arasındakı ticarət maneələrini aradan qaldırmaq üçün imzalanmışdır. 1975-ci 

ildə imzalanan Lome müqaviləsi Afrika ilə imzalanan ilk çərçivə sazişidir. 1973-cü ildə baş verən 

neft böhranları və dünyada xammal qıtlığına səbəb olan iqtisadi böhranı aradan qaldırmaq üçün 

Afrika ölkələrinə Avropa İttifaqı bazarına sərbəst girməyə icazə verildi və Afrika-Karib dənizi-Sakit 

okean ölkələrinə daha yüksək ticarət şərtləri təklif edildi. 

Soyuq müharibənin bitməsi ilə dövlətlərin qarşılaşdıqları problemlərin qloballaşması ilə bərabər 

qlobal həlli yolları da aşkara çıxdı; qloballaşan dünya dövlətlərin daha çox əməkdaşlıq etmələrini və 

qarşılıqlı asılılıq əlaqələrini zəruri etdi. İkiqütblü sistemin təsirinin getdikcə azaldığı 90-cı illərdən 

etibarən beynəlxalq münasibətlərdə əhəmiyyət qazanan "Şimal-Cənub" perspektivi hal-hazırda daha 

bərabərhüquqlu ritorika ilə əlaqələndirilməyə çalışılır (5, səh.137). Bu baxımdan Cənubda yerləşən 

və hazırda 55 ölkəyə ev sahibliyi edən Afrika və digər inkişaf etməkdə olan ölkələr siyasi, iqtisadi və 

sosial sahələrdə problemlərin həll etmək üçün 2000-ci ildən etibarən aralarında keçmiş müstəmləkəçi 

qüvvələrin də olduğu Avropa İttifaqı ilə əhatəli əməkdaşlıq prosesi başlandı. Avropa İttifaqı 

Komissiyası 1997-ci ildə Avropa ilə Afrika, Sakit Okean və Karib ölkələri arasındakı münasibətlərə 

dair Yaşıl Sənədi dərc etdi. Yaşıl Sənəddə Afrika ölkələri ilə münasibətlərdə yeni bir mərhələnin 

başlanmasını vurğulayan komissiya yeni qlobal şəraitin mövcudluğundan bəhs edərək müstəmləkə 

dövrünün arxada qaldığını, indiki beynəlxalq şəraitdə hər iki tərəfinməsuliyyətli olması üçün kifayət 

qədər real şərait yaratdığı bildirilmişdi. 

Avropa İttifaqı Yaşıl Sənədin nəşr olunmasından üç il sonra-2000-ci ildə Afrika, Sakit Okean və 

Karib ölkələri inkişaf və əməkdaşlığı intensivləşdirən Katonou razılaşmasını imzaladı. Sülh və 

təhlükəsizlik mühitinin vacibliyinin vurğulandığı sazişdə demokratiya, insan haqlarına hörmət və 

dövlət sisteminin sabitləşdirilməsinin təmin olunacağı bildirilirdi. Əsas strategiyalarından biri 

"yoxsulluğu azaltmaq" olan Katonou müqaviləsi ilə Afrika ölkələrinin dünya bazarlarına inteqrasiya 

olması və Dünya Ticarət Təşkilatı ilə müqayisəli vəziyyətə gətirilməsi qarşıya qoyuldu (9, səh.14). 

Katonou müqaviləsinə əsasən Aİ-dən yardım almağın şərtləri, korrupsiyaya qarşı mübarizəyə 

üstünlük verilməsi, digər ölkələr və regionlarla yüksək idarəçilik və siyasi dialoqun inkişaf etdirilməsi 

idi.  

XX əsr Aİ-Afrika münasibətlərinin əsaslarıyuxarıdakı sadalananlarla birlikdə Afrika və Avropa 

dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə 2000-2017-ci illər arasında baş tutmuş beş ayrı sammitdə 

müəyyən olunmuşdur. Bunlar müvafiq olaraq Qahirə, Lissabon, Tripoli, Brüksel və Abican (Fildişi 
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sahili)zirvə görüşləridir. 55 üzvü olan Afrika İttifaqı və hazırda 28 üzvü olan Aİ arasında əlaqələrin 

genişlənməsinə töhfə verən prosesləri yalnız bu zirvə görüşləri ilə də məhdudlaşdırmaq olmaz. Qahirə 

zirvəsiylə başlayan yeni prosesdə Afrika və Avropalı liderlər günümüzün aktual problemlərinə həll 

etməklə yanaşı, BMT və digər mühüm beynəlxalq təşkilatlardakı islahatların dəstəklənməsi, 

“Afrikanın İnteqrasiya Dəniz Strategiyasının yaradılması-2050-ci il” kimi beynəlxalq şəraitin 

formalaşdırılmasına və kollektiv təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə yönəlmiş birgə hərəkət etməyi 

nəzərdə tuturdular. Bu baxımdan Afrika-Aİ münasibətlərindəki kontinental tendensiyanın əsas 

ünsürləri iqtisadiyyat, inkişaf, plüralizm, yüksək idarəçilik və siyasət olaraq göstərilə bilər (2, 137-

157). Zirvə görüşlərində qeyd olunanən mühüm məsələ iqtisadiyyatdır. Avropanın Afrikaya nə qədər 

maliyə ayıracağı, qitənin inkişafına nə dərəcədə dəstək verəcəyi daima müzakirə olunan 

məsələlərdəndir. 

XX əsrdə Afrika və Avropa qitələri arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsində 2000-ci ilin aprelin 

3-4-də keçirilən Qahirə görüşündə imzalanan Qahirə Bəyannaməsi və Qahirə Fəaliyyət Planı mühüm 

yer tutur. Qahirə planında iqtisadi və ticari sahədə nəzərdə tutulanlar aşağıdakılardan ibarətdir (12) :  

 Regional iqtisadi əməkdaşlıq və inteqrasiya; 

 Afrikanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası; 

 Özəl sektorun inkişafı və investisiyalar; 

 İnfrastruktur məsələlərinin həlli; 

 Tədqiqat və texnologiya; 

 Yüksək nisbətlərdə xarici borcların azaldılması; 

 Beynəlxalq əməkdaşlıq; 

 Davamlı inkişaf və yoxsulluğun azaldılması. 

Qahirədə keçirilmiş ilk tarixi sammitdən etibarən tərəfdaşlıq və dialoq prosesi gücləndirilmiş, 

demokratikləşmə və islahat məsələləri; qarşıdurma və böhran vəziyyətlərində mümkün həll 

variantları inkişaf etdirilmişdir. İnteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsi kontekstində Afrika Birliyi 

Təşkilatı, Afrika İttifaqına çevrilərkən Afrikanın İnkişafı üçün Yeni Tərəfdaşlıq proqramı qəbul 

edilmişdi. Bu dəyişikliklərə cavab olaraq Afrika və Aİ arasında əməkdaşlıq sürətlə inkişaf etmişdir. 

Tərəflər əməkdaşlığı henişləndirmək istiqamətində Afrika İttifaqı Təsisçi Qanunu və Aİ Afrika 

Strategiyası (2005) kimi siyasi proqramlar irəli sürmüşlər(1, səh.16-17). 

İki qitə arasındakı qarşılıqlı əlaqələri dərinləşdirən vacib məqamlardan biri də 2007-ci ildə 

keçirilmiş Lissabon zirvə görüşüdür. Aİ-yə üzv 27 ölkə və 53 Afrika ölkəsindən gələn lider və 

nümayəndələrinin iştirak etdiyi sammitdə Afrika-Aİ tərəfdaşlığının genişləndirilməinə yönəlmiş 

Afrika-Aİ Birgə Strategiyası qəbul olundu və 2008-2010-ci illər üzrə Fəaliyyət planı təsdiqləndi . 

Birgə strategiyada tərəfdaşlığı əks etdirən prinsiplər və hədəflər açıqlanır; Afrika və Avropanın tarixi, 

mədəni, coğrafi və birgə gələcəyi ilə yanaşı, insan haqları, azadlıq, bərabərlik, həmrəylik, ədalət, 

hüququn aliliyi və demokratiya kimi ortaq dəyərlərə birgə hörmət vurğulanmışdı. 

 2010-cu ilin 29-30 noyabrında Liviyada keçirilən üçüncü Afrika-Aİ zirvəsi BMT-nin Nyu-

Yorkdakı Minillik İnkişaf Hədəfləri yüksək səviyyəli toplantısından iki ay sonra və iqlim 

dəyişikliyinə dair Cancun konfransından bir neçə gün əvvəl keçirilməsi baxımından əhəmiyyətli 

sayıla biləcək hadisə olaraq Afrika və Aİ-nin strateji əlaqələrinin gücləndirilməsində mühüm 

əhəmiyət kəsb etdi. Tripoli zirvəsində İqtisadi Tərəfdaşlıq müqavilələri ilə bağlı məsələləri həll etmək 

məqsədilə siyasi dialoqun mümkünlüyü qeyd edildi. Əlavə olaraq Aİ-Afrika ticarət müqavilələrinin 

Afrikanın iqtisadiyyatına təsirini qiymətləndirmək üzrə fikir və məlumat mübadiləsi aparılmışdı. Bu 

baxımdan daxili bazarlar, maliyyə xidmətləri və təcrübə mübadiləsi sahələrində əməkdaşlığın 

gücləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Sammitdə idarəetmə, infrastruktur, investisiya, coğrafi bilik 
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məsələlərində əməkdaşlıq edilməsi qəbul edildi. Tərəflər kosmos sahəsində informasiya və 

kommunikasiya texnologiyaları məsələlərində əməkdaşlığı gücləndirmək istiqamətində öhdəlik 

götürdülər.  

Aİ və Afrika arasında ticarətin həcmi artdıqdan sonra 2009-da qəfil eniş yaşadı, 2008-ci il ixracat 

yüzdə 10 faiz, idxal 1/3 azaldı. 2010-cu ilin birinci yarısında Afrika və Aİ-də doqquz aylıq 

ticarəthəcmində artma meyli müşahidə olunmuşdu. 2009-cu ilin ilk doqquz ayı 2010-ci ilin eyni 

dövründə ixrac 79 milyard avrodan 90 milyard avroya qədər yüksəldi. İdxal da79 milyard avrodan 

96 milyard avroya qədər artmışdı. 

Hər iki qitənin dövlət və hökumət başçılarının razılaşdırdıqları və qəbul etdikləri İkinci Fəaliyyət 

planı nəzərdə tutulan prioritetlərin həyata keçirilməsi üçün bir imkan yaradır. Aİ və Afrika Birliyi 

komissiyalarının bu planın həyata keçirilməsində fəal rol oynamaları nəzərdə tutulurdu. İkinci 

fəaliyyət planında qarşılıqlı asılılıq çərçivəsində birincidə də nəzərdə tutulmuş səkkiz tərəfdaşlıq 

sahəsinə intensivləşmə güdürdü (1, səh. 57-70). 

Sammitdə 1 milyard avro Afrika Sülh və Təhlükəsizlik Arxitekturası üçün; 1 milyard avro vəsait 

də yeyinti müəssisələri üçün ayrılmışdı. Seçki müşahidəçilərinin təhsili, Afrikadakı investisiya 

layihələri, diaspor şəbəkəsinin yaradılması, 2,5 milyon insanın daimi enerjidən faydalanmsı üçün 2 

milyard avro müəyyən olunmuşdu. Bu sammitdə həmçinin Birgə İqlim Dəyişikliyi Bəyannaməsı 

qəbul olundu və Afrikada elm və texnologiyanın inkişafına yönəlmiş Afrika araşdırma mərkəzlərinin 

yaradılması nəzərdə tutlurdu (4, səh. 7). 

Liderlərin iştirakı ilə keçirilən sammitlərlə yanaşı, Avropa Afrika Biznes Forumu da hər iki 

qitədən şirkət rəsmilərinin investisiyalar mövzusunda fikir mübadiləsi aparılmasına imkan 

yaratmışdı. Avropa Parlamenti və Panafrika Parlamenti nümayəndə heyətlərinin bir araya gəlməsi, 

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş təkliflər töhfə verməkdədir. II Afrika-Avropa Gənclik 

Zirvəsi, 2007-ci ildəki Lissabon sammitindən sonra Avropa Gənclər Mərkəzi və Afrika Şurası Şimal- 

Cənub Mərkəzi tərəfindən təsis olunmuşdu. Gənclik zirvəsi gənc iştirakçılara Afrika-Avropa iqtisadi 

əməkdaşlıq və strateji tərəfdaşlığın genişləndirilməsinə yönəlmiş fikir və ideyaları ifadə etmək imkanı 

yaradırdı. 

 Afrika İttifaqının qitədəki reallıqları nəzərə alan siyasətinin hüquqi, iqtisadi və siyasi səbəbləri 

var idi: Afrika Birliyi Konstitusiyasına görə, hökumətlərin zorakılıq yolları ilə dəyişdirilməsinin 

qəbul edilməməsinə baxmayaraq Tunis, Misir və Liviyadakı hadisələr (Ərəb baharı) xalq tərəfindən 

həyata keçirildi. Afrika Birliyi Konstitusiyası demokratik yolla seçilmiş hökumətlərə qarşı edilən 

müdaxilələrə aydınlıq gətirir, ancaq xalq hərəkatlarına qarşı hansı addımlar atılacağını tam olaraq 

bildirmirdi. Afrika İttifaqı büdcəsinin əhəmiyyətli dərəcədə şimaldakı Ərəb ölkələri tərəfindən 

ödənilməsi Afrika İttifaqının “ərəb baharı”nda fəaliyyətlərini məhdudlaşdıran vacb amillərdəndir. 

Misir, Liviya və Əlcəzairin hər biri ayrı-ayrılıqda illik olaraq 15 faiz Afrika İttifaqının ümumi 

büdcəsinə töhfə verirdilər (10, səh. 12). 

 2014-cü ilin 2-3 aprel tarixlərində Afrika Birliyi sədri, Afrika İttifaqı Komissiyasının mətbuat 

katibi, Avropa Şurasının sədri, Avropa Komissiyasının sədri ilə Afrika və Aİ dövlət və hökumət 

başçıları Brüsseldə "İnsana, Rifaha və Zənginliyə İnvestisiya" mövzusunda keçirilən iclasda gələcək 

illərdə Afrika-Aİ Ortaq Strategiyasını inkişaf etdirməyi öhdəlik götürdülər. İştirakçılar 2007-ci ildə 

Lissabon sammitində qəbul edilən dəyərlər və prinsiplərə bağlı olduqlarını ifadə etdilər. Tərəflər 

2014-2017-də müsbət nəticələr əldə etmək üçün əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi qərarlaşdırmışdılar. 

Bu baxımdan siyasi dialoq və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi qəbul edildi. Tərəflər arasında zirvə 

dövründə Qahirə sammitində qəbul edilən tərəfdaşlığı çərçivəsində nazirlik səviyyəsində görüşlər, iki 

komissiya arasında heyətlərarası görüşlər, Sülh və Təhlükəsizlik Şurası ilə Siyasət və Təhlükəsizlik 
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Komitəsi arasında əlaqələr reallaşdırılmışdı (3, səh. 1-2). 

 Böhranın qarşısını almaq, sülhün qorunması və münaqişə sonrası yenidənqurmaya yönəlmiş 

sammitdə Aİ və Afrikanın birgə Regional İqtisadi Birliklər arasında koordinasiyanın 

gücləndirilməsi,BMT ilə qarşıdurma qarşısının alınması və sülhə dəstək fəaliyyətləri göstərmək üçün 

koordinasiyanın inkişaf etdirilməsi haqqında razılıq əldə olundu. 2007-ci ildə Aİ-nin Lissabon zirvə 

görüşündə Afrikaya göstərdiyi inkişaf yardımı artım olduğu müşahidə olunur. Birliyin 2007-2013 

illəri arasında qitəyə göstərdiyi inkişaf yardımı təxminən 141 milyard avrodur. Bu məbləğ ilə qeyd 

edilən dövrdə Aİ-nin Afrikaya ən çox yardım etdiyi region kimi olduğu bir daha üzə çıxır. 

1950-ci illərdən etibarən Afrika bir-birinə paralel iki mühüm proses yaşamışdır. Bunların 

birincisi, qitədəki dövlətlərin müstəqiliklərini qazanması; ikincisi isə 1963-cü ildə Afrika 

inteqrasiyasının ikinci mərhələsi kimi qəbul edilən Afrika Birliyi Təşkilatının 1963-cü ildə 

qurulmasıdır. Afrika Birliyi Təşkilatı bütün səylərə və oxşar quruluşa malik olmasına baxmayaraq 

XX əsrin sonlarına qədər kontinental inteqrasiyada dərinləşmə məsələsində Aİ-nin əldə etdiyi uğuru 

əldə edə bilmədi. XX əsrin sonunda təşkilat beynəlxalq sistemdə baş verən radikal dəyişikliklərə, 

qloballaşan dünya iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi böhranlara və dalğalanmalara qarşı təkbaşına 

hərəkət etmək əvəzinə daha sıx əməkdaşlığa yönəlmişdir. XXI əsrin əvvəlindən etibarən inkişaf 

etdirilən çoxşaxəli Afrika-Aİ əlaqələri beynəlxalq sistemdəki dəyişikliklə birlikdə 

qiymətləndirilməlidir. 

 Ölkələr və xalqların bir-birinə həqiqətən də bağlı olduğu ədalətli dünya yaradılmazsa, bütün 

bəşəriyyəti gözləyən fəlakətlərlə üzləşmək qaçılmaz ola bilər. Cənubun iqtisadi cəhətdən inkişaf 

etməsi üçün Şimala ehtiyacı olduğu qədər, Şimal da öz rifahını davam etdirmək üçün Cənubun 

tərəqqisinə və inkişafına ehtiyac duyur. XXI əsrdə Aİ-Afrika ölkələri arasında əlaqələrin bütün 

spektlərini əhatə edən və bu istiqamətdə konkret nəticələr əldə etməyə çox ehtiyac var. Bu kontekstdə 

iki qitə arasındakı münasibətlərdə prioritet sahələrdən olan Minillik İnkişaf Məqsədlərində əldə edilən 

nəticələr Afrika nümunəsində Şimal-Cənub münasibətlərinin təhlilində aktual bir məsələdir. Afrika 

inkişaf etmiş ölkələrin yardımlarına baxmayaraq hazırda nəzərdə tutulan dövr tamamilə uzaqdır və 

hələ ki, inkişaf etmiş ölkələrin gerisində qalmağa davam edirlər. Müstəmləkə dövründə Afrika-Aİ 

dövlətləri arasında mövcud olmuş bərabər olmayan münasibətlər müasir zamanda hər iki qitənin 

rifahı üçün açıqlıq, bərabərlik və şəffaflıq şəraitində daha da inkişaf etdirilməkdədir(6, səh. 272).  

 Siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik sahəsində əldə olunan mənfi nəticələr və qloballaşmanın 

təzyiqi ilə Afrikanın keçmiş müstəmləkəçi güclərin də yer aldığı- Aİ ilə inkişaf ikili münasibətlərdə 

baş verən proseslər, tərəflər arasındakı münasibətlərin hər iki qitənin xeyrinə işləyən bir tərəfdaşlığa 

çevrilməsi fikrini kifayət qədər dəstəkləmir. Aİ Soyuq müharibədən sonra afrika regionuna iqtisadi 

yardımları azaltması ilə yanaşı, bu bölgədəki təhlükəsizlik problemlərinə maraq göstərən bir tərəf 

kimi çıxış edərək Afrikanın sülh və təhlükəsizliyinə yönəlmiş missiyalar təşkil etməsi Afrika 

siyasətinin, iqtisadi və sosial tərəqqini sabitlik, təhlükəsizlik və demokratiyaya doğru yönəldiyi 

addımları müsbət qarşılanmır. 

Kotonou müqaviləsi Aİ-ə Lome müqavilələrin əksinə, inkişaf etməkdə olan ölkələr, regionlar və 

alt regionlar şəklində qruplaşdırma və hər bir qrupla fərqli məzmunda ticarət müqavilələri bağlamaq 

imkanı yaradır. Regional İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişləri adlanan azad ticarət müqavilələrində bu 

rgoionaları Aİ-yə intqrasiya etmək hədəfi qarşıya qoyulmuşdur(7, səh. 425-426). Aİ-nin Afrika 

ölkələri ilə imzaladığı bu müqavilələri qarşılıqlı faydalı şəkildə olduğunu demək çətindir. İqtisadi 

Tərəfdaşlıq Müqavilələri Afrika ölkələrinə fayda vermir, əksinə bu ölkələrin bazarlarını qısa müddətli 

nailiyyətlər əvəzində Avropaya bağlayacaq təhlükəli siyasətləri qəbul etdirməyə istiqamətləndirilər. 

Məsələn, Qərbi Afrika, İqtisadi Tərəfdaşlıq Müqaviləsi qüvvəyə mindikdə, Qana ildə 300 milyon 
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dollardan çox itkiyə məruz qalacağı, Nigeriyanın itkisi isə 1,3 milyard dollar olacağı təxmin edilir ". 

 Aİ və Afrika İttifaqı arasındakı sərbəst ticarət razılaşmasının əsas məqsədi 55 Afrika Birliyi 

üzvü olan ölkə arasında ticarəti inkişaf etdirməkdir. Buna səbəb müstəmləkə dövrünün struktur 

pozğunluqları (müstəmləkə hakimiyyətindən çox asılı olan iqtisadi və ticari münasibətlər), daxili və 

beynəlxalq nəqliyyat infrastrukturunun olmaması, gömrük siyasətinin və idarəetmə sistemlərinin 

effektsiz olması və təhlükəsizlik problemləri, həmçinin,Afrikada daxili ticarətin aşağı düşməsidir. 

Qitənin ümumi ticarətinin 15%-ini əldə edən Amerika, Avropa və Asiya ilə müqayisədə yüksək 

dərəcədə aşağı olan, tarifləri tədricən 90%-ə endirən ölkələr arasında ticarət həcmini iki dəfə artırmaq 

məqsədi güdür. Razılaşmada nəzərdə tutulmuş müqavilə qeyd olunan struktur problemlərinin 

vaxtında aradan qaldırılmasına yönəldilmişdir. Razılaşmanın ən vacib xüsusiyyəti Afrikanın klassik 

problemlərinin sürətli həlli metodlarının tapılmasına yönəlmiş addımlardır. BMT-nin Afrika üzrə 

İqtisadi Komissiyasının Ticarət Siyasəti Koordinatoru David Lukanın dediyinə görə bu BVF və ya 

Dünya Bankı kimi xarici aktorların təkliflərinə əsaslanmayan bir Afrika təşəbbüsü və qitədə yarım 

əsrlik inteqrasiya təşəbbüsüdür. 

Saziş səmərəli şəkildə həyata keçirildikdə, həmçinin, BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri də 

daxil olmaqla, 50 illik yubileyi münasibətilə qəbul etdiyi “Gündəm 2063” hədəflərinə birbaşa və ya 

dolayı yolla töhfə verəcəkdir. 

Mal ticarətini asanlaşdırmaqdan daha çox sərbəst hərəkət, investisiya təşviqi, gömrük və 

nəqliyyat səmərəliliyi, regional və qitə təchizatının inkişafı, sosial-iqtisadi inkişafın və 

sənayeləşmənin sürətlənməsi kimi bir çox sahələrdə əməkdaşlıq və koordinasiya məqsədi daşıyan bu 

saziş daha çox hərtərəfli tərəfdaşlıq sazişi kimi xarakterizə edilməyə daha çox layiqdir. İki regionun 

son məqsədi qitə gömrük ittifaqı yaratmaqdır. Bunun səbəbi Afrika ölkələrinin qitə xaricindəki 

aktorlara qarşı güclü ortaq münasibətini ifadə edəcək tariflər birləşdirilməyəcəyi təqdirdə, Afrikanın 

mövcud iqtisadi quruluşunu və xarici ticarət əlaqələrini nəzərdən keçirərkən, öz aralarında mövcud 

vəziyyəti aradan qaldırmağı hədəfləyən sərbəst ticarət razılaşmasının təsiri məhdud olacaqdır.  

Afrika ölkələrinin iqtisadiyyatlarının inkişaf səviyyələri arasındakı qeyri-bərabərlik, hər bir 

ölkənin keçmiş iştirakçılarla bağladığı ticarət tənzimləmələri və qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya 

səviyyəsi razılaşmanın həyata keçirilməsini çətinləşdirən amillər olaraq qalır. Digər tərəfdən sənaye 

istehsalının müəyyən səviyyəsinə çatan Cənubi Afrika, Misir və Keniya kimi ölkələrin sazişdən ən 

çox faydalanmayan ölkələr olacağı və inkişaf etməmiş qrupda olan Qvineya, Burundi və Cənubi 

Sudan kimi ölkələrinisə əksinə olacağı proqnozlaşdırılır (13). 

Ölkələr arasındakı fikir ayrılıqları Nigeriya, Eritreya və Benini sazişi imzalamaqdan çəkinməyə 

vadar edir. Qitədə ən böyük iqtisadiyyatı olan Nigeriya zəifləyən qeyri-neft sektorlarının qitə 

rəqabətinə tab gətirə bilməyəcəyindən narahatdır. 

Neft, uran, qaz kimi Afrikanın ən dəyərli enerji mənbələri də daxil olmaqla qida sektorunda 

məhsul varsa, qitə yerlilərinin ayaqlarının altından və əl əməkləri müqabilində çox az miqdarda pul 

qarşılığında alınır. Bütün Avropaya aparılan məhsullar sonradan Afrikaya gətirilərək yüksək 

qiymətlərlə afrikalılara satılır.Zirvələrdə Afrikanın böyük sərmayələrlə Çin kimi istehsal qitəsinə 

çerilməsi əsla dilə gətirilmir. Bu gün Çin belə demək mümkünsə, xam maddə mənbələrinin çoxunu 

bu qitədən alver oyunları ilə əlinə keçirir. ABŞ və Avropa kapitalı Afrika xammalının iqtisadi gücü 

sayəsindəçiçəklənir. Dünya bazarlarında əsasən "Made in Africa", xüsusilə "Made in Seneqal, in 

Tanzania, in Somalia" adı altnda mallar olmayınca qitənin dərdləri bitməyəcək, əksinə daha da 

artacaqdırdır. 

Aİ ilə Afrika ölkələri arasında əməkdaşlıq sazişləri və yardımlara baxmayaraq, bir sıra problemlər 

də müşahidə olunmaqdadır. Afrika ölkələri, infrastruktur çatışmazlığına görə, maliyyə əməkdaşlığı, 
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bazar və xarici borclar məsələlərində uzunmüddətli bir sabitlik tələb etmişdilərsə də, Aİ üzvləri bu 

tələbə qarşı çıxmışdı. Yardımlar əvvəlki müqavilələrə görə ölkələrin əhalisinə və böyüklüyünə görə 

müəyyən edilərkən, Aİ-nin dövlətlərin çıxışlarına görə yardım etməyə qərar verməsi Afrika dövlətləri 

üçün subyektiv qərar veriləcəyi narahatlığına səbəb yaradır. Bunlarla bərabər terror, qeyri-qanuni 

miqrasiya, münaqişələr, sosial bərabərsizlik, silah, narkotik ticarəti, demokratiya, insan haqlarının 

pozuntusu kimi məsələlər də iki qitə arasında müzakirə olunan məsələlər sırasında durur (11). 
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DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN HƏLLİNDƏ MARAQLARMÜXTƏLİFLİYİ 

VƏ BU MARAQLARIN FORMALAŞDIRDIĞI REAL HƏLL YOLLARI 

Məqalədə əsasən münaqişədə tərəf olan subyektlərin və həmçinin fərqli yönlərdə maraqlara sahib 

olan dövlətlərin siyasi mənafeləri hədəf olaraq götürülmüşdür.Bunun gözlənilməz dəyişikliklər 

şəraitində verəcəyi qarşı siyasi gedişi əvvəlcədən hesablanılması hədəflənməkdədir. 
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КОНФЛИКТА" ИРЕАЛЬНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭТИХ ИНТЕРЕСОВ 

В статье в качестве цели были взяты политические интересы субъектов, участвующих 

в конфликте, а также государств, представляющих интересы в разных направлениях. 

Предполагается, что политический ход против этого в условиях неожиданных изменений 

будет рассчитан заранее. 
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THE DİFFERENCE OF İNTERESTS İN NAGORNO GARABAGH CONFLICT 
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 The article focuses primarily the political interests of the parties involved in the conflict, as well 

as the states with different interests. It is intended to pre-calculate the political course of action that 

will occur in the face of unexpected changes. 
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsi-Dagliq qarabağ münaqişəsi haqqinda danişmazdan öncə mövcud 

ərazinin strateji əhəmiyyətini xüsusiylə qeyd etmək lazımdır.Belə ki,bu əzarimünaqişənin əsas 

subyektləri üçün nə qədər həyati əhəmiyyət daşıyırsa regionda maraqları olan regional və böyük güc 

sahibi dövlətlər üçün də cox mühümdür.Belə bir fikir ortaya cıxa bilər niyə Qarabağ,bunun kimi 

onlarca bənzər statusa malik münaqişə ocaqlar mövcuddur. Bütün tarixi zamanlarda Qafqaz 

regionunun necə əhəmiyyətli olduğunu tarixi təcrübədən görmək mümkündür.İki dünya müharibəsinin 

tarixinə nəzər salsaq əsas hədəf mərkəzlərindən ən əhəmiyyətlisi bu regiondur.Əslində SSRİ 

dağıldıqdan sonra bəhs olunan regionda güc balansında köklü dəyişiklik oldu.SSRİ dövründə atar 

damar rolunu oynayan bu region birdən birə nəzarətsiz qalmaq təhlükəsində idi.Nəticə olaraq bunu 

qəbullanmasada SSRİ-nin davamçısı olan Rusiya üçün bu regiondakı üstünlüyün itirilməsi gələcək 

planların üstündən xətt cəkməklə yanaşı rəqibi olan dövlətlərin əlini də möhkəmləndirə 
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bilərdi.Rusiyadan aslıolmayan müstəqil dövlətlərin yaranması və xarici siyasətdə azad 

istiqamətlənmələri artıq bunun başlıca göstəricilərindən idi.Artıq cox dəyərli olan regionda rəqiblərinə 

uduzacağını bilərəkdən Rusiya ərazidəki tarixi munaqişə ocaqlarını əsas silahı olaraq istifadə etməyə 

başladı.Rusiyanın əsas hədəfinə catmaq üçün baş icraçı rolunu regionda Ermənistan oynayırdı.Hətta 

bu fəaliyyətini hüquqi əsaslandırmaq üçün oz iddialarını da formalaşdırmışdılar. Rəsmi Yerevan 

nümayəndələri Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına haqq qazandırmaq məqsədilə, tez-tez 

Dağlıq Qarabağın heç bir zaman müstəqil Azərbaycanın tərkib hissəsi olmaması barədə tezislə çıxış 

edirlər. Bu iddiaların əsasında aşağıdakı arqumentlər dayanır: Birinci, müstəqil Azərbaycan Sovet 

İttifaqının tərkibinə daxil olanda Qarabağ onun yurisdiksiyasında deyildi və bu faktı Azərbaycanın 

Cənubi Qafqazın şərq hissəsinin ermənilərlə məskunlaşmış ərazilərinə, əsas etibarilə Dağlıq Qarabağa 

iddia etməsi, eləcə də özününkü hesab etdiyi ərazi üzərində təsirli dövlət nəzarətini həyata keçirə 

bilməməsi və sərhədlərinin legitimliyini əsaslandırmağa qadir olmaması səbəbindən Millətlər 

Cəmiyyətinin Azərbaycanı tanımaqdan imtina etməsi barədə qəbul etdiyi qərar da təsdiqləyir. İkinci, 

1991-ci ildə SSRİ-nin parçalanması prosesi çərçivəsində Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qanuni 

əsaslarla ayrılması və "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın yaradılması. Bu zaman "Müttəfiq 

respublikanın SSRİdən çıxması ilə əlaqədar məsələlərin həlli qaydası haqqında" 3 aprel 1990-cı il 

tarixli SSRİ Qanunu xüsusi olaraq vurğulanır. Sonuncuya əsasən, müttəfiq respublikalar tərəfindən 

Qanunla nəzərdə tutulmuş SSRİ tərkibindən çıxmaq proseduru həyata keçirilərkən muxtar qurumlar 

SSR İttifaqında və tərkibindən çıxan müttəfiq respublikada qalmaq məsələsini müstəqil həll etmək, 

habelə öz dövlət-hüquqi statusu məsələsini qaldırmaq hüququ əldə edirdi. Üçüncü, Azərbaycanın sovet 

dövrünün hüquqi varisliyindən imtina etməsi və bununla da, həmin dövrün sərhədlərinə iddia etmək 

əsasından məhrum olması.Ümumilikdə götürdükdə bu iddiaların yersiz olmağına baxmayaraq mövcud 

tarixi səraitdə maraqlar müxtəlif və çoxtərəfli xarekterdə özünü göstərməklə bir növ nizamdan çox 

dağınıqlığı üstün tuturdu. Hakimiyyətdəki qeyri-müəyyənlik, davamlı strateji gedişatın 

formalaşdırılmaması Azərbaycan kimi yeni yaranmış bir dövlətin münaqişənin həllinə yönəlməsınə 

şərait yaratmırdı.Ölkə daha cox Qarabagın itirilməsindən cox daxili parçalanmaların həllinə yönəlməyi 

əsas tuturdu.Nəticə olaraqdan Qarabağ münaqişəsinin ilk dövrlərindəki istiqrarsızlıq münaqişənin 

talehini həll edən ən başlıca məsələdir (1,s.80)(2,s.187). 

Münaqişəli tərəflərin maraqları - Subyektlər ücün münaqişənin əhəmiyəti onların baxiş 

bucagından aslı olaraq dəyişir.Subyektlərin oynadiği rolları da bunlar,yəni maraqlar müəyyənləşdirir. 

Regionun əhəmiyyətini bir kənara qoysaq belə mövcud beynəlxalq sistemdə bu baximdan boyuk 

dəyişikliklər gözləmək yalan olar. 

Maraqlardovlətlərə görə dəyişir,həyati əhəmiyyətli də ola bilər və ya ikinci dərəcəli.Bunlarda 

dəvlətlərə munaqisənin movcud olduğu dövrdə sececekləri siyasi xəttin formalaşmasinda kömək 

edir.Münaqişənin gedişatinda bəzən tərəflərmaraqlarında müəyyən güzəstlərə getməyə razı 

olurlar.Bunun başlıca səbəbləri də müxtəlif maraqlara xidmət edir.Tərəflərdən biri bu cür güzəştə 

getməklə razılığın əldə olunmasına təşəbbüs etdiyini bildirməklə,rəqibindəndə eyni addımı atmasını 

gozləyir.Bu da özlüyündə münaqişənin həllinə açar rolunu oynayır,amma onu unutmaq olmaz ki,bu 

ancaq dovlətlərin ikinci dərəcəli maraqları cərcivəsində təmin olunur.Bu zaman tərəflər siyasi 

baximdan bərabər qazanclı hesab olunur. Zamanla münaqişənin əhəmiyyəti maraqlı dovlətlər üçün 

dəyişir və mühümdən ikinci dərəcəliyə,hətta maraqli tərəfin siyasi kursunda əhəmiyyətli yer 

tutmamağa başlayır.Bu əsasən özünü munaqişənin əsas tərəflərinin siyasətindən deyil,bölgədə 

maraqları olan digər dovlətlərin fəaliyyətində görülür. Zaman və yaranan fərqli beynəlxalq sərait bu 

cür dəyişikləri özündə əks etdirir.ABŞ və digər avropa nəhəngi dovlətlərin son 20 ildəki ölkədən kənar 

siyasi fəaliyyətinə diqqət yetirsək dəyişkənliyi görmək olar.SSRİ dağıldıqdan sonrakı dövrdən bu günə 
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qədər Rusiyanın fəaliyyəti əsasən regional olaraq daha aktiv görünür.Qarabağ münaqişəsində yeganə 

dəyişməz siyasət Rusiya dövlətinin regional maraqlarından formalaşır.Parçala hökm sür! Regionda 

güclü və potensial gələcəkrəqib dövlətlərin yaranmasına icazə verməməkdə bu cür münaqişə ocaqları 

Rusiya üçün həyati maraqlarda ön sıralarda yer tutur.Münaqişə Rusiyaya regionda nəzarət etmək üçün 

əlverşli şərait yaratmaqla yanaşı digər kənar faydalarda təmin edir.Silah satışında əsas aktor olan 

Rusiya bu cür münaqişələrdən maksimum səkildə istifadə edir.Daimi gəlir mənbəyi rolunu oynayan bu 

münaqişələr regionda var olan dovlətlərin inkisafında əsas manedir.Nəticə olaraq tam səkildə 

maraqlarına xidmət edən bu vəziyyətin həlli bu tarixi dövr üçün mümkünsüzdür(4,s.126)(5). 

 Maraqlar müxləlifliyi-Qarabağ münaqişəsinin həllində edilən təşəbbüslərə diqqət yetirsək 

nöqsanlara və ortaya atılan həll variantlarının tərəflərdən birinin və ya hər ikisinin maraqlarına 

uyğunsuzluğunu görmək olar.Ümumi olaraq münaqisədə gəlinən son noqtəyə nəzər salsaq aktiv fazaya 

kecdiyi dovrdən bu günə qədər əhəmiyyətli dəyişikliyə rastlamaq mümkünsüzdür.Buna qısa yolla izah 

verəsi olsaq bir və ya bir neçə maraqların deyil də cox maraqlı subyektlərinmünaqişədə özlərinə 

məxsus siyasi xəttini görmək olar.Bu da birdən cox maraqların toqquşmasına və fərqli maraqlardan 

formalaşan anlaşmazlıqlara təməl zəmin olmışdur.Tarixi təcrübədə Qarabağ münaqisəsinə bərabər 

tutulacaq münaqişə yoxdur,hər nə qədər bəzi siyasi düşünürlərə görə münaqişənin struktur əsası bəzi 

qonşu regionlardaki münaqişələrlə eynilik təşkil edir və onlara tətbiq olunan həll yollarını əsas tutaraq 

müsbət nəticə əldə etmək olar.Burda müsbət nəticə kimi göstərilən şey Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünə zidd olaraq Dağlıq Qarabağa yüksək idarəcilik statusunun verilməsidir.Unitar dövlət olan 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasınazidd olaraqbu cur həll mümkünsüzdür.Bütün bu 

maraqları əsas tutaraq mövcud şəraitdə münaqişənin həllinə daha ətraflı yanaşaraq mumkun həlli 

gətirəcək əsas yollara daha dərindən baxaq.Müharibə yoxsa sülh,90 cı illərdən günümüzə qədər kecək 

münaqişənin tarixində nə kimi fəaliyyət yolu izlənilmişdir(3,s.86). 

Sülh yolu-Münaqişənin tərəflərinin bir-birindən kəskin fərqlənən mövqeləri münaqişənin sülh 

yolu ilə həllinə olan inamı azaldır.Belə ki, Azərbaycan tərəfi beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən 

biri olan dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinə əsaslandığı halda, Ermənistan tərəfi bu prinsipə daban-

dabana zidd olan beynəlxalq hüququn digər bir prinsipinə - millətlərin öz müqəddaratını təyin etmə 

prinsipinə əsaslanırlar 

Bu prinsipdən irəli gələn məqsədlərini reallaşdırmaq üçün və ya Azərbaycan tərəfini güzəştə 

məcbur etmək məqsədilə Dağlıq Qarabağdan əlavə Azərbaycana məxsus 7 rayonu da işğal 

etmişlər.Mövqelərdə olan kəskin fərq yalnız o zaman sülhə gətirib çıxara bilər ki, iki tərəfdən biri 

mövqeyindən imtina etsin.Ermənistanın səbəbsiz yerə mövqeyində hər hansı bir dəyişikliklər etməsini 

gözləmək sadəlöflük olardı.Prezidentlər səviyyəsində təşkil olunan görüşlərin harada keçirilməsindən 

asılı olmayaraq, danışıqların müsbət nəticə verməsi üçün heç bir əsas mövcud deyildir.Digər tərəfdən, 

münaqişənin sülh yolu ilə həllinə cəlb edilmiş ATƏT-in Minsk Qrupunun Həmsədrlərinin fəaliyyəti 

iki səbəbə görə nəticəsiz qalmaqdadır.İlkin səbəb yuxarıda qeyd edilən tərəflər arasındakı kəskin 

ziddiyyətlər olsa da, digər səbəb Minsk Qrupunun tərəflərə təsir göstərə bilməməsidir. Minsk 

Qrupunun həmsdərləri bugünə qədər müxtəlif həll yolları təklif etsələr də, ya Azərbaycan tərəfinin, ya 

da Ermənistan tərəfinin etirazına əsasən müsbət nəticə əldə olunmayıb.Bundan əlavə, hər iki tərəfdən 

əhali bir-birinə qarşı nifrət bəsləməyə sövq edilir. Bundan başqa, münaqişənin nizamlanması 

istiqamətində vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupunun sonuncu 

təklifindən 10 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, Minsk qrupu indiyə qədər heç bir yeni təkliflə 

çıxış etməmişdir. Buna baxmayaraq Azərbaycan dövləti beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə də 

münaqişəni dinc vasitələrlə nizama salmaq üçün fəaliyyət göstərən ATƏT-in sülhyaratma təkliflərinə 

hörmətlə yanaşaraq onun işində müntəzəm və əməli şəkildə iştirak edir. Təkcə onu qeyd etmək 
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kifayətdir ki, Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev keçən dövr ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədrləri ilə 50-dən çox görüş keçirmiş və bu da münaqişənin nizama salınması istiqamətində 

aparılan danışıqlarda ölkəmizin ilk növbədə sülh variantına üstünlük verdiyinə sübutdur.Çox təəssüf 

ki, yarandığı vaxtdan etibarən ATƏT-in Minsk qrupunun qəbul etdiyi sənədlərdə Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünün, sərhədlərinin toxunulmazlığının, suverenliyinin bərpasının zəruriliyi bildirilsə də, 

indiyə qədər bu qurumun fəaliyyəti sülh prosesində arzu olunan nəticəni verməmişdir. ATƏT 

çərçivəsində yaradılan Minsk qrupu və bu qrupa həmsədrlik edən ABŞ, Fransa və Rusiya kimi böyük 

dövlətlər münaqişənin dondurulmuş şəkildə qalmasında məsuliyyət daşımamış və təcavüzkara qarşı 

heç bir təzyiq göstərmək niyyətində olmamışlar. Bununla yanaşı, münaqişədə Ermənistanın 

Azərbaycana təcavüzündən birbaşa danışmadan, qəbul edilən sənədlərdəbu barədə heç nə demədən 

münaqişənin ədalətli həlli yolunda müsbət irəliləyişə nail olmaq çətindir. Eyni zamanda təcavüzkar 

Ermənistana qarşı heç bir əməli tədbirin görülməməsi ATƏT-in nüfuzuna xələl gətirməklə bərabər, 

onun tərkibində yaradılan Minsk qrupuna olan ümidləri də heçə endirir. Ona görə də böyük dövlətlər 

müasir beynəlxalq münasibətlər üçün təhlükəli olan təcavüzkarın qarşısını almaq istəyirlərsə, qəti 

praktik addımlar atmalı və Ermənistanı beynəlxalq birliyin iradəsinə tabe etdirməlidirlər. Qarşı tərəfə 

nifrət cəmiyyətdə elə bir səviyyədə institutlaşıb ki, hökumətlərin xarici və daxili siyasətindəki 

uğursuzluqların səbəbi bu nifrət altında gizlədilir.Aşılanan bu nifrətin fonunda hətta siyasi liderlərin 

belə danışıqların müsbət nəticə verəcəyinə inanmadıqlarıni ehtimal etmək olar.Əgər siyasi liderlər 

münaqişənin yaxın zamanlarda həll olunacağına inansaydılar, cəmiyyətdə qarşı tərəfə münasibətin 

dəyişdirilməsi ilə bağlı müvafiq işlər görülərdi. Ən azından nifrət aşılanmazdı(6)(7). 

Hərbi həll- Tarixi təcrübədə münaqişələrin həllində hərbi gücün həlledici rolunu aydın şəkildə 

görmək mümkündür.Bu prosesin agır nəticələr doğurmağına baxmayaraq münaqişələrin uzadılmış 

şəkildə həllini rədd edir.Keçmiş SSRİ-nin mövcud olduğu ərazilərdə 90-cı illərdən bəri hökm sürən 

münaqışələrin həll olunmamasinda,danışıqlar prosesinin uzadılmasında dövlətlərin bu ərazilərdə 

toqquşan maraqları əsas rol oynayır. 

 Hal-hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişəsində danışıqların çıxılmaz yola girdiyi bir şəraitdə əsas həll 

yolu olmasına baxmayaraq bölgədə iri miqyaslı hərbi əməliyyatların aparılması mümkünsüzdür.Bu 

sərait mövcüdmaraqlar çərçivəsində hal-hazırda yolverilməz olaraq görülür.Amma bunun belə davam 

edəcəyini uzunmüddətli dövr üçün planlamaq səhv addım olardı.Məsələyə zaman fərqindən yanaşsaq 

bunun subyektlərə nə gətirəcəyini söyləmək çətin olardı.Fərqli maraqların formalaşması və ya 

hegemon dövlətlərin münaqişədə bitərəf olduğu bir səraitin formalaşdığını nəzər alaqdan hərbi yolla 

həll ən qazanclı faktor olardı.Hərbi yolla həll necə qazancli yol ola bilər deyə düşünə 

bilərik.Cəmiyyətdə buna zidd düşüncələr üstünlük təşkil edə bilər,bu fikir radikal olaraq da 

qiymətləndirilə bilər.Əslində həm dovlət, həm də zəngin tarixi olan xalq olaraqda ehtiyacımız olan 

şeydə bax budur.Hərbi əməliyyatlardakı uğurlu gedişat regionda status baximindan dövlətin bir 

nömrəli aktora cevrilməsinə şərait yaradacaqdır.Bununla yanaşı regionda uzunmüddətli nizamın təmin 

edicisi kimi hərbi həll ən təsirlisidir.Ərazi iddiaları məsələsində də bu cur gediş ən 

ehtibarlısıdır.Qarabağ münaqişəsində hərbiyolu həlli beynəlxalq sferada narazıçılıq doğurmaq ehtimalı 

olsa da,belə bir hərbi əməliyyatın aparılması şəraitində Azəribaycan dövləti ərazi bütövlüyünün təmin 

olunmasını əsas ələ alaraqdan hüquqi baxımdan tam haqqı olanı istəmiş sayılır.Bütün bunlarla yanaşı 

beynəlxalq aləmdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yollarla həlli mümkünsüz olaraq 

göstərilir.Bunu əsasən regionda münaqişənin həlli üçün fəaliyyət göstərən ATƏT-in Minsk qrupu 

həmsədrlərinin bəyənatlarında daha geniş şəkildə görmək olar.Sülh yolu ilə həll fikirlərinin olduğu bu 

dövrdə Ermənistan regiondakı yeni ərazi iddialarının hələ də var olduğunu və Ermənistan cəmiyyətində 

bu cür düşüncələrin təbliğini görmək mümkündür.Naxçıvan iddiaları da buna bariz nümunədir.Bütun 
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bunlardan çıxan nəticə sülh yolu ilə həllin mümkünsüzlüyü və əllərinə düşəcək bir fürsətdə yeni ərazi 

iddialarını,hətta işğallarını başladacaqları göz önündədir(8). 

 Xalqı yaşadan onun tarixidir,dövləti əbədi edən onun xalqıdır.Unudulmuş dərslərə ehtiyacı 

olanlara tarixi yada salmaq ən təsirli dərsdir! 
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independence, mutual connections. 

 

Türkiyə və Azərbaycan, gücünü ortaq bir tarixi və mədəni birliyindən alan six bağlarla bir-birinə 

bağlanmış, keçmişdə olduğu kimi bugün də birlik içində olan iki ölkədir. Belə sarsılmaz bir təməl 

üzərində qurulmuş əlaqələr, böyük bir yol qət edərək bugün bir çox məsələdə “strateji tərafdaşlıq” 

ölçüsünə keçmiş, müstəqillikdən bu yana Türkiyə ilə aparılan hərbi əlaqələrinin də qatqısıyla 

Azərbaycan ordusu bugün bölgəsində söz sahibiolan güclü bir ordu səviyyəsinə çatmışdır. 

Azərbaycan ordusunun Türkiyə ilə hərbi əlaqələri qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi çərçivəsində davam 

etməkdədir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin günümüzdə ortaya çıxan yeni dəstək və işbirliyi 

ehtiyaclarını qarşılamada, Türk Silahlı Qüvvətləri öncəliyi, əldə mövcud imkanlar daxilində 
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keçmişdə olduğu kimi yenədə Azərbaycana verməkdədir. 

İki ölkə arasında mövcud olan ümumi tarixi və mədəni əlaqələr əsasında, Azərbaycanın 

müstəqilliyini qazanmasından bu günədək nümayiş etdirilən çoxşaxəli həmrəylik çərçivəsində və 

tərəflərin malik olduqları qarşılıqlı güclü siyasi iradə əsasında Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri sürətlə 

inkişaf edərək tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatmışdır. Bu çərçivədə Türkiyə ilə imzalanan beş yüzdən çox 

saziş və protokolar ilə ikitərəfli münasibətlər və əməkdaşlıq daha da güclənmişdir. İki ölkə arasında 

1992-ci ildən bu günədək hərbi məsələləri ehtiva edən səksəndən çox hüquqi sənəd (müqavilə, 

protokol və s.) imzalanmışdır (5, s7). 

Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı hərbi məsələlərdə əməkdaşlıq yalnız Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin gücləndirilməsi baxımından deyil, eyni zamanda, bölgədə sülh və təhlükəsizliyin 

kompleksi baxımından da böyük əhəmiyyət daşıyır. İki qardaş ölkə arasında ikitərəfli hərbi 

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə dair imzalanan müqavilələr əsasında Türkiyə, müdafiə sənayesinin 

inkişaf etdirilməsi, hərbi mütəxəssislərin yetişdirilməsi məsələlərində Azərbaycana yardım 

etməklə,müxtəlif məsələlərdə təcrübə mübadiləsi edilir və birgə təlimlər aparılır. 

İlk hərbi əlaqələr: SSR dövründə ordusu olmayan Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqilliyini ikinci 

dəfə əldə etdikdən sonra Milli Ordusunu yaratmağa cəhd göstərmiş, Türkiyə Cümhuriyyəti 

Azərbaycan Ordusunun qurulması və inkişaf etdirilməsində öz yardımını əsirgəməmişdir. 

Azərbaycanın hərbi sahədə Türkiyə ilə imzaladığı ilk müqavilə Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti 

dövründə, 11 Avqust 1992-ci il tarixində Ankarada imzalanıb. 

Azərbaycan-Türkiyə arasında ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq və təhsilə yönəlik fəaliyyətlərin hüquqi 

əsasını təşkil edən 1992-ci il tarixli sözügedən "Hərbi Təhsil sahəsindəƏməkdaşlıq Sazişi" ilə Türk 

Silahlı Qüvvələrinin personalı vasitəsilə Azərbaycan Ordusunun yaradılması, maarifləndirilməsi və 

inkişaf etdirilməsi çərçivəsində hərbi təhsil, əməkdaşlıq və maddi-texniki dəstək fəaliyyətlərinə 

başlanılmış, digər tərəfdən Türkiyə Silahlı Qüvvələrininhərbi məktəblərinə təhsil üçün tələbələr 

göndərilmişdir. Azərbaycan-Türkiyə arasında Hərbi Təhsil və Əməkdaşlığı təmin etmək məqsədilə 

imzalanan müqavilələrin əsasında:- Birlik, Qərargah və Qurumlara Hərbi Səfərlər; Təlimlərdə 

müşahidəçi göndərmə; Hərbi lisey təhsili; Ali hərbi məktəbin təhsili; sinif məktəbi təhsili; Hərbi 

akademiyalar təhsili; Hərbi tibb akademiyası və Hərbi Feldşer məktəbləri təhsili; Müxtəlif qısa 

müddətli kurslar; qərargah və qurumlarda vəzifə təhsili məsələləri vardır (4, s9). 

Bu müqavilə ilə tərəflər "Kurs tələbəsi hərbi personalı" və "Kurs tələbəsi olmayan Hərbi 

Personal" kateqoriyalarında bir-birilərinə səfər, müşahidə, vəzifə təhsil, qısa müddətli kurs və hərbi 

məktəblərdə təhsil (uzun müddətli) məqsədli personal əsaslarını müəyyən etmiş oldular. 

Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində hərbi əlaqələr: Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin 

1992-ci ildə imzlanan müqavilələrlə atılan təməlləri, Heydər Əliyev zamanında 9 Fevral 1994-cü il 

tarixində Türkiyə və Azərbaycan arasında imzalanmış Dostluğun və Çoxtərəfli Əməkdaşlığın İnkişaf 

Etdirilməsi Haqqında Saziş" və “Əməkdaşlıq və Qarşılıqlı Yardım Protokolu” ilə 

möhkəmləndirilmiş, 1996-cı ildən etibarən hərbi əməkdaşlıq sahələrinin tənzimlənməsini və inkişaf 

etdirilməsini əhatə edən bir çox müqavilə imzalanmışdır. 10 İyun 1996-cı ildə Türkiyə və Azərbaycan 

arasında Ankarada “Hərbi Sahədə Təhsil, Texniki və Elmi Əməkdaşlıq” müqaviləsi imzalanmışdır. 

Azərbaycan Müdafiə Naziri General-leytenant Səfər Əbiyev imzalanan bu müqavilənin Azərbaycan 

xalqının və Silahlı Qüvvələrinin həyatında tarixi bir hadisə olduğunu demişdir. 

Heydər Əliyev dövründə ümumi müqavilələr,pul yardımı və maddi-texniki tətbiqi protokollar və 

bəzi müqavilələr xaricində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi arasında 11 

əsas sahədə müqavilə və protokol imzalanmışdır. Bunlardan birincisi "Hərbi Sahədə Təhsil, Texniki 

və Elmi Əməkdaşlıq" anlaşmasıdır. Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlıq 1990-cı illərin 
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əvvəlində başlamış və bu tarixdən sonra sürətlə inkişaf etmışdir. Azərbaycan və Türkiyə arasında 

imzalanan əməkdaşlıq müqavilələri çərçivəsində Türkiyə, Azərbaycana müdafiəsənayesinin inkişaf 

etdirilməsi, ordu personalının öyrədilməsi və Azərbaycan silahlı qüvvətlərinin nəzdində hərbi 

mütəxəssislərinin yetişdirilməsi məsələlərində yardım etmişdir. Bu əməkdaşlıq müqavilələrinə, 

"Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi hərbi komandanlığı şəxsi heyətinə Türkiyə hərbi 

komandanlığı tərəfindən veriləcək təhsil və texnika dəstəyinə dair protokol", "Azərbaycan 

Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının 

Rəhbərliyi tərəfindən maliyyə yardımı edilməsinə dair protokol ", "Kosovo Türk Batalyonu 

tərkibində Kosovaya gedəcək Azərbaycan taqımının fəaliyyəti", "Azərbaycan Respublika Müdafiə 

Nazirliyi hərbi məntəqələrində təhsil məktəblərinin yaradılması haqqında protokol","Azərbaycan 

Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah başçılığı 

arasında Naxçıvandakı 5ci Ordunun inkişaf etdirilməsinə dair protokol, "Hərbi tibb işçilərinin təlim 

əməkdaşlığı", "Köməkçi heyət işçilərinin iş və əməkdaşlıq prinsipləri", ", "Hərbi Məktəb 

Komandanlığının təşkilatlanması və Təhsili, təşkili və təlimi", "Kartoqrafiya Əməkdaşlığı", "Müdafiə 

SənayesiƏməkdaşlığı", "Hərbi Tarix, Hərbi Arxiv, Hərbi Muzeyşünaslıq və Hərbi nəşriyyat 

Sahəsində Əməkdaşlıq" və "Hərbi Kəşfiyyat Əməkdaşlığı"nümunə göstərmək olar (9, s16). 

Rusiya Federasiya ilə münasibətlərin pisləşdiyi bir vaxtda Heydər Əliyev Türkiyə, ABŞ və digər 

Qərb dövlətləri ilə əlaqələri inkişaf etdirməyə yönəlik siyasət aparmışdır. 1994-cü ilin fevralında, 

Türkiyəyə etdiyi rəsmi səfər zamanı iki dövlət arasında on illik “Dostluq və Çoxtərəfli Əməkdaşlığın 

inkişaf etdirilməsi” adlı razılaşma və"Əməkdaşlıq və Qarşılıqlı Yardım" müqavilələrinindəyerləşdiyi 

on altı müqavilə və protokol imzalanmışdır.Ermənilərinzor tətbiq edərək torpaqlarımızıələ 

keçirilməsinin qəbul edilməzliğini təsdiq edən "Dostluq və Çoxtərəfli Əməkdaşlığın İnkişaf 

Etdirilməsi" müqaviləsinin 19-cu maddəsində "Tərəflərin bir-birilərinin müstəqilliyini, ərazi 

bütövlüyünü və sərhədlərinin toxunulmazlığını dəstəkləməsi və tərəflərdən birinin hücuma məruz 

qalması halında digərinin təcavüzə məruz qalan tərəfə yardım üçün lazımi tədbirləri alması" 

göstərilmişdir.  

İki ölkə arasında bağlanılan "Əməkdaşlıq və Qarşılıqlı Yardım Müqaviləsinin" 2-ci maddəsində 

"Tərəflərdən hər hansı birinin üçüncü dövlətin və ya dövlətlərin təcavüzünə məruz qalması halında, 

digəri həmin təcavüzün qarşısının alınması məqsədilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının razılaşmasının 

prinsip və məqsədlərinə uyğun cəhdlər edəcək və təcavüzə məruz qalan tərəfə Birləşmiş Millətlər 

təşkilatının razılaşmasına uyğun lazımi yardımı təmin edəcəkdir". Müqavilənin üçüncü maddəsində 

isə "Türkiyə Cümhuriyyəti, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, suverenliyinin və 

təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə töhfə xarakteri daşıyan və hər iki dövlətin müvafiq 

qurumlarının səlahiyyətli nümayəndələrinin əməkdaşlıq və həmrəylik içində müəyyən edəcəkləri 

obyektlərin yaradılmasına yardımçı olacaqdır. Həmin müəssisələrin yaradılmasına və işlənilməsinə 

dair hökmlər ayrı-ayrı protokollarla müəyyən olunacaqdır" maddəsi qeyd olunmuşdur. 

Bu müqavilələrlə tərəflər bir-birinə müştərək müdafiə sahəsində yardım edəcəklərini huquqi 

əsaslarla qanuniləşdirmişlər. "Əməkdaşlıq və Qarşılıqlı Yardım Müqaviləsində" Türkiyənin 

"Azərbaycanın Müstəqilliyinin, suverenliyinin və təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə töhfə 

xarakteri daşıyan" lazımi obyektlərin aparılmasına yardımçı olacağı maddəsi, Milli Ordunun 

qurulması üçün təhsil müəssisələri o cümlədən lazımi qurğuların qurulmasının qanuni əsasını 

yaratmışdılar. 

1996-ci ildə "Hərbi sahədə təhsil, texniki və elmi əməkdaşlıq müqaviləsi" və "Yardım 

komitəsinin işçiləri və iş prinsipləri haqqında protokol"un imzalanması ilə hərbi əməkdaşlıq fəaliyyəti 

sistemli şəkildə inkişaf etməyə və bu istiqamətdə daha planlı və proqramlı addımlar atılmağa 
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başlanmışdır. 1996-ci ildə həmçinin “Silahlı Qüvvələrin səhiyyə işçilərinin təlimində əməkdaşlıq 

haqqında” Protokol imzalanmışdır. 

İki ölkə arasında imzalanan müqavilələr çərçivəsində Azərbaycanda aparılan təhsil və yardım 

fəaliyyətlərinin bir bütövlük içində, 1997-ci ildə təşkil edilən "Hərbi Əməkdaşlıq və Koordinasiya 

Heyəti" iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq fəaliyyətinin sistemli bir hala gətirilməsində mühüm bir 

vəzifə olmuşdur. Bu anlaşmalardan sonra Azərbaycan ordusuna və təhsil müəssisələrinə müxtəlif 

səviyyələrdə məsləhət və təlim dəstəyi verilmişdir. Bu dəstək indi də davam edir. 

Azərbaycan Ali Hərbi Məktəblərində 1992-1997 illəri arasında Sovet təhsil sistemi tətbiq 

olunmuşdur. 1996-ci ildə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında imzalanan "Hərbi sahədə təhsil, texniki və 

elmi əməkdaşlıq sazişini" əsas tutan Türkiyə zabitlərinin köməyi ilə Hərbi məktəblərdə NATO 

standartlarına uyğun tədris sisteminə keçilməyə başlanmışdır. 1996-ci ildə Türkiyə ilə Azərbaycan 

arasında imzalanan müqavilənin nəticəsi olaraq Azərbaycan Ali Hərbi məktəbinin NATO 

standartlarında təhsil almış ilk zabitləri 2001-ci ildə məzun olmuşdur. 

9 Fevral 1994-ci il tarixində “Sərhədlə əlaqəli məsələlərin tənzimlənməsi üçün işçi qruplarının 

yaradılması haqqında” protokolun imzalanmasının ardından 05 May 1997-ci il tarixində 

Türkiyədövləti ilə Azərbaycan dövləti arasında "Sərhəd məsələləri və mübahisələrin həllinə dair" 

müqavilə ilə Azərbaycan-Türkiyə sərhəd xəttinin hər iki tərəfində qalan 10 kilometrlik sahə içində 

keçiriləcək mülki və hərbi vasitələrin uçuşunu təşkil edən protokol və strateji əməkdaşlığın 

genişləndirilməsinə dair birgə bəyanat imzalanmışdır. 

Daxili Qoşunlar Komandanlığı və Dövlət Sərhəd Xidməti Komandanlığı ilə hərbi münasibətlərlə 

bağlı müqavilələrin ilkləri də Heydər Əliyev dövründə bağlanmışdır. Daxili Qoşunlar ilə Türkiyə 

Cumhuriyyəti Jandarm Baş Komandanlığı arasında 31 Oktyabr 1997-ci il tarixində "Daxili 

Qoşunların şəxsi heyətinə Türkiyə CumhuriyyətiJandarmı tərəfindən veriləcək təhsil, tərbiyə və 

maddi-texniki dəstək"haqqında protokol imzalanmışdır. İmzalanan protokol çərçivəsində daxili 

qoşunlar komandanlığından “Qala Təhsil Mərkəzi”nə 1997-ci ildən etibarən Türkiyə silahlı 

qüvvələrininşəxsi heyəti tərəfindən, iki il müddətli zabit və Maxe (uzman jandarma) kursları 

verilməyə başlanmış, daha sonra Daxili Qoşunlar Hərbi məktəbinin qurulması və mərhələli olaraq 

dörd illik təhsilə keçməsi təmin olunmuş, Daxili Qoşunlar Komandanlığının peşəkar kadrları 

yetişdirilmişdir. Keçdiyimiz dövrlər ərzindəümumilikdə 1559 Azərbaycanlı hərbiçilər 

yetişdirilmişdir. Eyni zamanda 406 Azərbaycanlı hərbiçilər də Türkiyədə təhsil almışdır(7,s124). 

28 İyul 1999-cu il tarixində imzalanan "Kosovaya gedən Türk batalyonunun işçi qrupu tərkibində 

Kosovaya gedəcək Azərbaycan komandasının fəaliyyəti" haqqında razılaşma ilə iki ölkə arasında 

əməkdaşlıq fəaliyyət sahəsi beynəlxalq ölçüyə uzanmış, sülhü dəstəkləmə hərəkatlarında da müştərək 

hərəkət edilməyə başlanmışdır. 

20 Oktyabr 1999-cu ildə Kosovo Türk Taboru tərkibində Kosovoya gedəcək Azərbaycan 

birliyinin statusuna dair müqavilənin Azərbaycan milli məclisində təsdiqlənməsindən sonra 

Azərbaycan Sülhməramlı Qüvvələrinin bir qrup əsgəri bu istiqamətdəki vəzifələrini həyata keçirməyə 

başlamışdır. 34 əsgərdən ibarət olan Azərbaycan sülhməramlı kontingenti 1999-2008 illəri arasında 

Kosovoda Türkiyə sülhməramlı qüvvələrinin tərkibində uğurla xidmət etmişdir. 

Azərbaycan həmçinin NATO-nun Əfqanıstanda apardığı NATO-Beynəlxalq Təhlükəsizliyə 

Yardım Qüvvələri əməliyyatlarında da fəal vəzifə götürmüşdür. Hər iki fəaliyyətində də Azərbaycan 

hərbi qüvvələri prosesə Türk rota çərçivəsində iştirak etmişdir 

2000-ci ilə gəldikdə, Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Cümhuriyyəti Müdafiə Nazirliyi ilə 

hərbi təhsil sahəsindəki əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirilərək 05 Aprel 2000-ci il tarixində 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi təlim tədris mərkəzinin təşkilatçılıq etməsi və təhsili ilə bağlı protokol, 
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09 May 2000-ci il tarixində də xəritəçilik sahəsində əməkdaşlıq haqqında protokol imzalanmışdır. 

5 Aprel 2000-ci il tarixli müqavilə ilə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bütün Komandanlıq 

heyətinə müxtəlif siniflərdə ixtisas təhsilləri vermək üçün Sinif Məktəbinin təşkil edilib təhsil, atış və 

idman obyektlərinin qurulması üçün Türkiyə Silahlı Qüvvəri tərəfindən göndəriləcək şəxsi heyət 

tərəfindən məsləhətlərinaparılması və inzibati-logistika ehtiyaclarının ödənilməsinə Türkiyə Silahlı 

Qüvvələri tərəfindən yardım edilməsi, sonra isə təlim və təhsillə əlaqədar məsələlərə aid prinsiplər, 

əsaslar və doktrinaların birgə müəyyən edilmişdir. 25 Aprel 2001-ci il tarixində 1996-ci il tarixli 

"Silahlı Qüvvələr tibbi heyətinin Təhsil vəƏməkdaşlıq Haqqında Protokola" əlavə protokol 

imzalanmışdır. Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlığın miqyası 29 Avqust 2003 

tarixində Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti Komandanlığı arasında 

imzalanan ƏməkdaşlıqProtokolu ilə daha da genişlənmişdir. 

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında təhsil fəaliyyətləri və kadrlar yetişdirməklə paralel olaraq 

aparılan maddi-texniki dəstək fəaliyyətləri, 13 İyun 1998-ci il tarixində imzalanan "Hərbi Qrant 

Müqaviləsi" ilə ilk olaraq razılaşma imzalanmış və 1999-ci ildə başlayan Maliyyə yardımı və maddi-

texniki dəstək fəaliyyətləri,hər il ayrı-ayrı imzalanan Hərbi Qrant,və Maddi-texniki Tətbiqi 

Protokolları ilə 2011-ci ilə qədər davam etdirilmişdir. 

1999-cu ildən etibarən ikitərəfli hərbi münasibətlərdə Azərbaycan və Türkiyə arasında qarşılıqlı 

yardımlara münasibətdəçoxlu sayda saziş və protokolun imzalanması diqqət çəkmişdir. 2000-ci ildə 

Türkiyənin Azərbaycana TCG AB-34 (P-134) tipi iki hərbi hücum qayığını qrant etməsinə dair 

protokol imzalanmış və katerlər qısa müddətdə Azərbaycana verilmişdir. 

Türkiyəhökuməti ilə Azərbaycan hökuməti arasında 20 Sentyabr 2000-ci ildə Müdafiə Sənayesi 

hərbi əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır. Eyni tarixdə həmçinin Azərbaycanın hərbi sənaye 

kompleksini təşkil edən "Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya komitesi- (XMKK)" ilə Türkiyənin 

Maşın və kimya Sənayesi Qurumu (MKEK) arasında "Müdafiə Sənayesi sahəsində əməkdaşlıq" 

haqqında saziş imzalanmış, müqavilədə Azərbaycanın hərbi sənayesinin inkişafına hər cür kömək 

edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hər iki müqavilə ilə müdafiə sənayesi sahəsində işbirliyinin hüquqi 

bazası yaradılmışdır (7, s60). 

2000-ci ilin sentyabrında imzalanan “Müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq” müqaviləsi, hərbi 

sahədəki münasibətlər kontekstində əhəmiyyətli malikdir. İmzalanan müqavilələrə əsasən Türkiyə, 

Azərbaycan Silahlı qüvvələri logistika sisteminin NATO və Türkiyə Silahlı Qüvvələrində tətbiq 

edilən sistemə dönüştürülmə fəaliyyətlərini aparmağı öz üzərinə öhdəlik etmişdir. 

2001-ci ilin 1 martında Müdafiə Naziri General-polkovnik Səfər Əbiyev Türkiyə Baş Qərargah 

Rəhbərliyi Planlaşdırma və Ehtiyat İdarəetmə İdarəsinin Rəisi General-mayor Şərafəddin Telyazanın 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirmişdir. Səfər Əbiyev iki dövlət arasında hərbi 

əlaqələri inkişaf etdirmək ehtiyacından söz etmiş və danışıqlar nəticəsində "Təmənnasız Hərbi 

Yardım haqqında Saziş" və "Maliyyə Yardımı Protokolu" imzalanmışdır. Bu müqavilələr, Türkiyənin 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə 3 milyon ABŞ dolları məbləğində yardım etməsini təşkil etmişdir. 

Buna görə də əvəzsiz yardım 2001-ci ildən istifadə olunmağa başlanmışdır. Yardımın 2.785.000 

ABŞ dollarlıq məbləği avadanlık və xidmət yardımı, 215.000 dollarlıq hissəsi isə maliyyə yardımı 

şəklində Azərbaycan və Türkiyənin müəyyən etdiyi əsaslarda həyata keçirilmişdir (6,s127). 

Naxçıvan Korpusunun inkişaf etdirilməsi və maddi-texniki dəstəyinin təmin edilməsi məqsədilə 

22 Mart 2001 tarixində "Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri arasında 

Naxçıvan 5-ci Korpusunun İnkişafına dair Protokol " imzalanmışdır. Bu protokolun ardından 14 

Sentyabr 2001-ci ildə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi sahədə təhsil, texniki və elmi əməkdaşlıq 

müqaviləsi çərçivəsində Türkiyə Silahlı Qüvvələritərəfindən Naxçıvanda hərbi təhsil məqsədli tikilən 
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sinif otağı istifadəyə verilmişdir. 15 Sentyabr 2001-ci il tarixində isə həmin müqavilə çərçivəsində 

Türkiyə Silahlı Qüvvələritərəfindən Naxçıvan 5-ci Korpus Komandanlığına bağışlanan 80 hərbi 

texnika ilə 4 iş maşını mərasimlə təqdim edilmişdir . Türkiyə həmçinin Azərbaycanın müdafiə və 

təhlükəsizlik sahəsində NATO standartlarına uygunlaştırılması üçün həyata keçirilən islahatların 

nəzarətini də həyata keçirir. Türkiyə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində islahatların həyata keçirilməsi 

üçün bu ölkəyə təxminən 170 milyon ABŞ dolları məbləğində hərbi yardım etmişdir.  

Heydər Əliyev hakimiyyətinin son illərində əməkdaşlıq sahələri daha da genişləndirilərək 16 İyul 

2002-ci tarixində Türkiyə Müdafiə Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi arasında 

"Hərbi Tarix, Hərbi Arxiv, Hərbi Muzeyşünaslıq və Hərbi nəşriyyat Sahəsində Əməkdaşlıq 

Protokolu" ilə 3 Mart 2003-ci il tarixində "Hərbi Kəşfiyyat Əməkdaşlıq Protokolu" imzalanmışdır. 

12 Sentyabr 2003-cü il tarixində isə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Maşınqayırma və Konversiya 

Komitəsi ilə Türkiyənin roketsan şirkəti arasında "Niyyət Protokolu" imzalanmışdır (3, s12). 

Sözü gedən müqavilələr ilə iki dövlət arasında hərbi əməkdaşlıq üçün hüquqi əsaslar yaranmışdır. 

İki ölkə arasında imzalanmış hərbi əməkdaşlıq razılaşmalarına əsaslanaraq Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri, Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyasınıasanlaşdırmaq məqsədilə təhsil müəssisələrində 

məşvərətçi orqan və təhsil xidmətləri yaradılmışdır. Türkiyə Silahlı Qüvvələri, təhsil sisteminin 

qurulmasında və təhsil üçün lazımi texnikanıntəmin olunması məsələlərində də Azərbaycana yardım 

edir. Günümüzdə hələ də Türkiyənin müxtəlif hərbi məktəblərində və akademiyalarında Azərbaycan 

vətəndaşları, zabitləri təhsil alırlar. Bunlarla yanaşı, Türkiyənin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə 

müasir nəqliyyat, texnika və hərbi texnologiya köməyi qeydə dəyərdir. Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin mühüm bir hissəsi, xüsusilə Naxçıvandakı hərbi faktorların hamısı, Türkiyənin istehsal 

etdiyi hərbi nəqliyyat vasitələrini istifadə edir. Türkiyənin hərbi təlimləri daxilindəAzərbaycan 

əsgərlərinin mühüm bir qismi müasir texniki avadanlıqları istifadə etmək imkan və qabiliyyətinə 

malikdir. Azərbaycan əsgərləri və veteranları səhiyyə xidmətlərini lazım olanda Türkiyədəki hərbi 

hospitalda görürlər. NATO-ya inteqrasiya proqramlarının həyata keçirilməsi həm Azərbaycan, həm 

də NATO üçün əhəmiyyət daşıyır. Bu uyğunluq Proqramlarının həyata keçirilməsi prosesində 

Türkiyənin təcrübəsindən və yardımlarından istifadə etmək Azərbaycan üçün olduqca faydalı bir 

fəaliyyət kimi qiymətləndirilə bilər. Azərbaycanda həm hərbi Qanunvericilik prosesi, 

nizamnamələrin yaradılması, rütbələrin müəyyən edilməsi və digər oxşar addımlar Türkiyə sisteminə 

uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlıq proseslərinin başqa bir əhəmiyyətli 

istiqamətini isə Azərbaycanın Türk müdafiə sənayesi məhsullarına olan sıx əlaqəsidir. Bu çərçivədə 

iki dövlət arasında müdafiə məhsulları ticarətində, adi bir kommersiya fəaliyyət olmağın çox 

uzağında artaraq intensivləşən bir həcm nəzərə çarpır. 

Türkiyə və Azərbaycan arasında müdafiə sənayesi sahəsindəki münasibətlər aşağıda qeyd olunan 

sahələri əhatə edir: 

 Aselsan ilə Azərbaycanın Alov şirkətinin termal görüş sistemlərinin birgə istehsal olunması, 

hava qüvvələri modernləşmə proseslərinin planlaşdırılması 

 Maşın Kimya Sənayesi (MKE) şirkətiilə MP-5 Kalaşnikov tapança silahının birgə istehsalı. 

 Azərbaycanda Otokar şırkəti ilə əməkdaşlıqda Kobra nəqliyyat vasitələrinin təmiri və 

istismar sınaqlarının aparılması. 

 Havelsan və Azairtechxidmətləri arasında komanda idarəetmə sistemləri və simulyasiya 

layihələri sahəsindəki əməkdaşlığın qurulması. 

 Azərbaycanın Türkiyədən satın aldığı Turna Hədəf Təyyarə Sistemləri və Hava müdafiə 

qoşunlarının təhsil ehtiyaclarının qarşılanması. 
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 Azərbaycanın Şahingöz Elektro-Optik kəşfiyyat və izləmə sistemlərinin Türkiyədən 

satışının təşkil edilməsi. 

 Azərbaycanın uzaqdan pult sistemlərini Türkiyədən satışının təşkil edilməsi. 

 Azərbaycanın 30 mm qvardiya məsafədən idarə olunan stabilə top sistemlərinin Türkiyədən 

satışının təşkil edilməsi. 

 PİTON termal silah durbinlərini Azərbaycanın Türkiyədənsatışının təşkil edilməsi. 

 İHASAVAR sistemlərini Azərbaycanın Türkiyədənsatışının təşkil edilməsi. 

 Azərbaycanın AFOS topçu, uzaqdan izlənilənsimulyatorlarının Türkiyədənsatışının təşkil 

edilməsi. 

 Azərbaycanın JNG 90 (Bora 12) snayper tüfəngini Türkiyədən satışının təşkili. 

 Azərbaycanın TR 107 mm artilleriya raketinin Türkiyədən satışının təşkili. 

 Azərbaycanın TR 122 mm Sakarya artilleriya raketiniTürkiyədən satışının təşkili. 

 Azərbaycanın Otokar Kobra taktika-təkərli zirehli müharibə vasitəsini Türkiyədən satışının 

təşkili. 

 Azərbaycanın Otokar ZPT zirehli personal daşıyıcınıTürkiyədən satışının təşkili. 

 Azərbaycanın Gürzə xüsusi əməliyyat vasitəsiniTürkiyədən satışının təşkili. 

 Azərbaycanın TR300 qasırğa-çox lüləli minaatanlarınıTürkiyədən satışının təşkili. 

 Azərbaycanın SAF B1 naviqasiya raketini Azərbaycanın Türkiyədən satışının təşkili. 

 Azərbaycanın UMTAS orta mənzilli tanksavar silah sistemiTürkiyədən satışının təşkili. 

 AzərbaycanınOMTAS uzun mənzilli tanksavar raketi Türkiyədən satışının təşkili. 

Türkiyə ilə 1992-ci ildən bu yana aparılan hərbi təlimlər, işbirliyi və koordinasiya fəaliyyətlərinin 

də qatqısıyla Azərbaycan, balans siyasəti nəticəsində müxtəlif ölkələrlə ikitərəfli hərbi əməkdaşlığı 

inkişaf etdirmişdir(8, s14). 

Azərbaycana hər mövzuda öncəliyi verən Türkiyə ən əhəmiyyətli köməyini yenə Azərbaycan 

ordusunun inkişafı üçün edir. Bakıdakı hərbi məktəb və akademiyanın fəaliyyəti Türkiyənin 

köməkliyi ilə inkişaf etdirilmişdir. Bu səylərə əlavə olaraq Azərbaycan zabitləri Rusiya 

Federasiyasının hərbi məktəblərində və NATO kurslarında təhsil almışlar. 

Ümumiyyətlə, iki ölkə arasında münasibətlər daha çox qarşılıqlı maraq çərçivəsində inkişaf edir. 

Milli Ordunun qurulmasına paralel olaraq əvvəlcə mövcud köhnə müdafiə sənayesi müəssisələrinin 

silah sistemlərinin modernləşməsində Azərbaycan Türkiyədən kömək almasından əlavə İsrail Rusiya 

Ukrayna Respublikası başda olmaqlaüzrə müxtəlif ölkələrlə əməkdaşlıq etmişdir.  

İlk olaraq 1992-ci ildə imzalanan müqavilələrlə təsis edilən Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri, 

Heydər Əliyev dövründə 1994-ci ildən etibarən imzalanan müqavilə və potokollarla hərbi sahədə hər 

il daha da inkişaf etdirilmiş, Azərbaycan və Türkiyənin bir-birinə könüllü, səmimi və çox zaman 

qarşılıqsız dəstəyi ilə Azərbaycan milli ordusu yaradılmışdır. 

Heydər Əliyev dövründə edilənlər və əldə edilən uğurlar, bu gün iki ölkə arasında kompleks 

edilmiş olan strateji tərəfdaşlığa gedən yolda İlham Əliyev iqtidarına istiqamət vermiş və Azərbycan-

Türkiyə hərbi əməkdaşlığının onurğa sütununu yaratmışdır. İmzalan müqavilələr əsasında hərbi 

əməkdaşlıq fəaliyyətləri İlham Əliyev dövründə də inkişafını davam etdirmiş, bu istiqamətdə 

"Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq Görüşləri" mexanizması yaradılmış, əməkdaşlıq strateji tərəfdaşlıq 

səviyyəsinə çatdırılmış, müştərək təlimlərin icrasına imkan yaradan anlaşma memorandumu həyata 

keçirilmiş, qarşılıqlı yardım müqaviləsi ilə müştərək qanuni müdafiə üçün hüquqi baza 

möhkəmləndirilmişdir. 

 İki ölkə arasında imzalanan müqavilələr hərbi əməkdaşlığın müxtəlif sahələrini əhatə etmişdir. 

Ancaq bəzi ekspertlər hələ də, tərəflər arasında bu günə qədər hərbi sahədə strateji müttəfiqlik və 
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müdafiə müqaviləsinin və ya geniş müdafiə müqaviləsinin imzalanmamasını ciddi bir nöqsan kimi 

qiymətləndirirlər. Mövcud “Strateji Tərəfdaşlıq və Qarşılıqlı Əməkdaşlıq” müqaviləsi, geniş olmasa 

da iki ölkə arasında mövcud müqavilələrlə birlikdə, arzu edilən əməkdaşlıq səviyyəsinə çatmaq 

tələbatını ödəyəcəyi kmi qiymətləndirilir. 
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Bu gün dünya siyasətinin aktual məsələlərindən biri enerji təhlükəsizliyidir. Təsadüfi deyil ki, 

son vaxtlar keçirilən bütün siyasi və iqtisadi məzmunlu konfransların gündəliyində yer alan başlıca 

mövzulardan biri enerji təhlükəsizliyi məsələsidir. Bu kontekstdə Azərbaycanın dünyada 

əhəmiyyətinə görə ikinci enerji növü sayılan təbii qaz ixracatçısı kimi tanınması dövrünə qədəm 

qoyması olduqca əhəmiyyətli faktordur. 

"Şahdəniz" yatağı üzrə ilk qaz müqaviləsi 1996-cı ildə imzalanarkən enerji təhlükəsizliyi 

məsələsi indiki qədər aktual olmadığına görə qaz müqavilələri bir o qədər də rentabelli hesab 

edilmirdi. Lakin Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri ilə ilk addımını atan Azərbaycan bu layihə 

ilə ölkəmizin gələcəkdə böyük qaz ixracatçısı kimi tanınmaq istəyinin əsasını qoydu. Azərbaycanın 

təbii qaz ehtiyatlarını realizə etmək üçün müxtəlif imkanlar mövcud olsa da, rəsmi Bakı Avropaya 

ixrac kəmərinin tikilməsinə üstünlük verdi. 2011-ci ildə Avropa Komissiyası ilə imzalanan "Cənub 

Qaz Dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamə" əməkdaşlıqda tamamilə yeni mərhələnin əsasını qoydu. 

Hazırda CQD-nin icrasında yeddi ölkə - Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanıstan, 

Albaniya, İtaliya iştirak edir, eyni zamanda üç Balkan ölkəsi - Bosniya və Herseqovina, Xorvatiya və 

Monteneqronun da növbəti mərhələdə bu layihəyə qoşulacağı gözlənilir. Gələcəkdə CQD-nin yeni 

qollarının yaranması proqnozlaşdırılır ki, bu da daha çox Avropa ölkəsinə Azərbaycan qazının 

ixracına imkan yaradacaq. 
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“Cənub Qaz Dəhlizi” “Şahdəniz Mərhələ-2” çərçivəsində hasil edilən qazın Xəzər dənizindən 

Türkiyəyə oradan da Avropaya nəql edəcək 3 min 500 kilometr uzunluğa malik ən nəhəng 

infrastruktur və qlobal enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. Azərbaycan qazının dünya bazarına nəqlini 

nəzərdə tutan və Avropa İttifaqı üçün prioritet enerji layihələrindən biri olan “Cənub Qaz Dəhlizi”nin 

seqmentlərini “Şahdəniz-2”, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin genişləndirilməsi, Trans-Anadolu Boru 

Kəməri (TANAP) və Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) layihələri təşkil edir. 

Azərbaycanın qaz ehtiyatları Avropa üçün yeni imkanlar kimi qəbul olunur. Bu imkanın reallığa 

çevrilməsi isə qazın Avropaya nəqli marşrutlarının düzgün seçilməsini zərurətə çevirirdi. Azərbaycan 

və Türkmənistan qazının Rusiyadan yan keçməklə Avropaya nəqli üçün nəzədə tutulmuş “Nabucco” 

qaz kəməri layihəsi uzun müddət müzakirə edildi. “Nabucco” ilə yanaşı, İTGİ və TAP Azərbaycan 

qazının Avropaya çıxarılması üçün təklif edildi. Lakin 250 milyon avro dəyərində qiymətləndirilən 

“Nabucco” siyasi və iqtisadi rəqabətə davam gətirməyərək sıradan çıxdı. 2011-ci ildə Aİ və 

Azərbaycan Xəzərdən Avropaya birbaşa qaz nəql edən marşrutların yaradılmasını dəstəkləyən Birgə 

Bəyanat imzaladı. Bu, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi üçün əsas məsələ oldu. Birgə Bəyanat TANAP və 

TAP-la bağlı Hökumətlərarası Sazişlərlə birlikdə uzunmüddətli qaz satış müqavilələri üçün zəmin 

yaratdı. Daha sonra 2012-ci ildə Türkiyə və Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində 

TAP kəmərinin tikintisi ilə bağlı razılıq əldə edildi. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, məhz 

tarixi hadisə olan TANAP layihəsinin razılaşdırılmasından sonra artıq “Cənub Qaz Dəhlizi”nin 

konturları görünməyə başladı. 2012-ci il iyunun 27-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə 

Türkiyənin baş naziri Rəcəp Tayyip Ərdoğan TANAP-la bağlı müqavilə imzaladı. Nəhayət 2014-cü 

il sentyabrın 20-də “Cənub Qaz Dəhlizi”nin təməli qoyuldu. “Cənub Qaz Dəhlizi”nin təməlqoyma 

mərasimində Prezident İlham Əliyev demişdir: “Bu layihənin reallaşması nəticəsində uduzan tərəf 

olmayacaq. Hər kəs mənfəət əldə edəcək. Tranzit, eyni zamanda istehlakçı sayılan ölkələr də qazın 

nəqlinin diversifikasiyasına nail olacaqlar. “Cənub Qaz Dəhlizi” Avropanın enerji təhlükəsizliyini 

təmin edəcək”. 

Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, "Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycanın liderliyi ilə həyata 

keçirilən, tarixi əhəmiyyətə malik, xalqımızın firavan gələcəyini təmin edən, regionda, Avropada 

təhlükəsizliyin, əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə xidmət göstərən qlobal layihədir". (2) 

12 fevral 2015-ci ildə Prezident İlham Əliyev Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası 

çərçivəsində nazirlərin görüşündə bildirib ki, “Cənub Qaz Dəhlizi enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. 

Bu, bizim üçün enerji təhlükəsizliyidir. Çünki Azərbaycan beynəlxalq bazarlara böyük həcmdə təbii 

qazı ixrac etmək imkanı qazanacaq. Bu, həm də istehlakçı və tranzit ölkələr üçün enerji 

təhlükəsizliyidir. Çünki bu gün enerji təhlükəsizliyinə istənilən ölkənin milli təhlükəsizliyindən ayrı 

baxıla bilməz. Enerji resursları nəinki çiçəklənmə, proqnozlaşdırma və sabitlik mənbəyi ola bilir, 

həmçinin bəzən rəqabət və düşmənçilik mənbəyinə də çevrilir. Fikrimizcə, bizim fəlsəfəmiz ondan 

ibarətdir ki, enerji resursları sabitliyə, proqnozlaşdırmaya, əməkdaşlığa və qarşılıqlı dəstəyə töhfə 

verməlidir. Əminəm ki, hasilatçı, tranzit və istehlakçı ölkələr üçün uduşlu vəziyyət, layihənin 3 

komponenti arasındakı maraqlar balansı layihəmizin uğurla həyata keçirilməsinin başlıca səbəbi 

olacaq. 

Enerji resurslarının şaxələndirilməsi hazırda beynəlxalq təşkilatların əsas arenasında müzakirə 

olunan məsələdir. Azərbaycan şaxələndirmədə öz rolunu oynayır. Şaxələndirnə haqqında danışanda 

biz yalnız marşrutların deyil, həm də mənbələrin şaxələndirilməsini nəzərdə tuturuq. Marşrutların da 

şaxələndirilməsi vacibdir, lakin mənbə eyni olanda vəziyyət çox dəyişmir. Mənbələrin 

şaxələndirilməsi vacibdir. Bu halda, Xəzər dənizində çıxan qaz – Azərbaycan qazı növbəti illər 

ərzində Avropa istehlakçıları üçün yeganə qaz mənbəyi olacaq”. (4) 
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Neft strategiyası ilə regionun yeni enerji xəritəsini müəyyənləşdirmiş Azərbaycan dövləti 

dünyanın enerji tarixinə “21-ci əsrin müqaviləsi” kimi yazılan, Avropanın enerji təhlükəsizliyi 

strategiyası, enerji resurslarının şaxələndirilməsi və tədarükü üzrə əsas layihə kimi dəyərləndirilən 

“Cənub Qaz Dəhlizi”nin təməlini qoymaqla qarşıdakı yüz ildə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin 

təminatçısı kimi daha bir tarixi status qazanmış oldu. “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi təkcə maliyyə 

deyil, həm də texniki cəhətdən çox mürəkkəb layihə olmaqla ilkin olaraq illik gücünün 24 milyard 

kubmetrədək artırılması üçün yeni kompressor stansiyaları və boruların quraşdırılması ilə Cənubi 

Qafqaz Boru Kəmərinin genişləndirilməsi istiqamətində işlər uğurla davam etdirilir. 

“Şahdəniz II Mərhələ” layihəsi Azərbaycan neft-qaz sənayesi tarixində bütün tikinti-quraşdırma 

işlərinin tam həcmdə ölkə daxilində yerinə yetirildiyi ilk layihədir. Eyni zamanda bu layihə 

çərçivəsində ilk dəfə olaraq Xəzər dənizində sualtı infrastruktur yaradılır. 

2016-cı il sentyabrın 1-də ölkə Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə “Şahdəniz II Mərhələ” 

platformasının birinci dayaq blokunun dənizə yola salınmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentin 

iştirakı ilə 2017-ci ilin 18 may tarixində Qaradağ rayonunda, SOCAR-ın “Caspian Drilling” 

Şirkətinin dəniz təchizat və logistika bazasında Heydər Əliyev adına yarımdalma qazma qurğusunun 

açılmışdır, iyunun 1-də isə “Şahdəniz Mərhələ 2” üçün inşa olunan iki platformadan birinin - yaşayış 

blokları və texnoloji təchizat platformasının üst tikililərinin Bibiheybətdəki Azfen tikintiquraşdırma 

sahəsindən Xəzər dənizindəki “Şahdəniz” müqavilə sahəsinə yola salınmışdır. 

“Şahdəniz-2” layihəsi çərçivəsində əldə edilən uğurlardan biri də “Xankəndi” sualtı tikinti 

gəmisinin inşası olub. 2017-ci ilin 6 sentyabr tarixində Ölkə Prezidentinin iştirakı ilə Bakı 

gəmiqayırma zavodunda BP şirkətinin sifarişi ilə “Şahdəniz-2” layihəsi çərçivəsində inşa edilən, 

Xankəndi şəhərinin adı verilmiş, müasir standartlara cavab verən, 2017-2027-ci illərdə “Şahdəniz-2” 

layihəsi çərçivəsində sualtı quraşdırma işlərində istifadə ediləcək nəhəng sualtı tikinti gəmisinin 

təqdimat mərasimi olub. 

Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi (CQBKG) Şahdəniz yatağının tam miqyaslı 

işlənməsi layihəsinin bir hissəsidir. Layihə üzrə işlərə 2013-cü ildə başlanıb. Cənubi Qafqaz Boru 

Kəmərinin Genişləndirilməsinə Azərbaycan boyu yeni kəmərin çəkilməsi, Gürcüstanda iki yeni 

kompressor stansiyasının tikilməsi daxildir. 

Gürcüstan-Türkiyə sərhədindən başlayacaq və Türkiyə-Yunanıstan sərhədinə qədər davam 

edəcək 1850 kilometrlik uzunluğunda Transanadolu Qaz Boru Kəməri (TANAP) regional, xüsusilə 

də Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi çox vacib layihədir. 

2016-cı ilin may ayının 17-də Yunanıstanın Saloniki şəhərində TransAdriatik Boru Kəmərinin 

(TAP) təməli qoyulub. Türkiyə-Yunanıstan sərhədindən başlayaraq, Yunanıstan, Albaniya 

ərazisindən və Adriatik dənizinin dibi ilə İtaliyanın cənubunadək uzanan bu kəmərin tikilməsi ilə 

enerji dəhlizinin yaradılması başa çatdırılacaq. Bu layihə Azərbaycan qazının İtaliya, Almaniya, 

Fransa, Böyük Britaniya, İsveçrə və Avstriya kimi böyük Avropa bazarlarına çatdırılması üçün böyük 

imkanlar yaradır. TAP yeni təchizat mənbələrinə çıxış üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. 

Enerji strategiyasının məqsədi, çox güclü, genişmiqyaslı qaz dəhlizi formalaşdırmaqdır. Xəzərin 

Azərbaycan sektorunun qaz-kondensat ehtiyatları ilə zəngin olduğu nəzərə alınaraq, “Cənub Qaz 

Dəhlizi” sistemi elə layihələndirilib ki, gələcəkdə mümkün əlavə qaz həcmlərinin təchiz edilməsi 

üçün onun seqmentlərinin hər birinin, o cümlədən, TAP-ın ötürücülük gücü artırıla bilsin. Gələcəkdə 

Türkmənistan və Qazaxıstan Avropa bazarına öz böyük qaz resurslarını ixrac etmək üçün həyata 

keçirilən infrastrukturdan istifadə edə bilər. Eləcə də İran və İraqın da qaz və enerji ehtiyatlarının 

əlavə edilməsi mümkündür. Bu, Xəzər dənizindən Avropanın ürəyinə uzanan yolda bütün ölkələrə 

fayda gətirməsi üçün nəzərdə tutulan unikal bir layihədir. 



110 
 

2018-ci il mayın 29-da rəsmi açılışı olan CQD Azərbaycanın enerji siyasətinin növbəti möhtəşəm 

uğuru kimi tarixə düşdü. Eyni zamanda, bu tarixi hadisə rəsmi Bakının 1994-cü ildən həyata keçirdiyi 

enerji siyasətinin məntiqi nəticələrindən biri və həm də uğurlu davamıdır. Açılış mərasimində 

Prezident İlham Əliyevin "Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışı onu göstərir ki, biz qarşımıza 

qoyduğumuz bütün hədəflərə çatdıq və bu gün ölkəmizin həyatında neft-qaz sənayesinin inkişafında 

yeni dövr başlayır" fikirləri də bu mənada əlamətdardır. Cənub Qaz Dəhlizi enerji təhlükəsizliyi 

məsələlərinin həllinə də kömək göstərəcək. Bu gün enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər dünya 

gündəliyində çox ciddi dayanır və ölkələrin milli təhlükəsizliyi, o cümlədən enerji təhlükəsizliyindən 

böyük dərəcədə asılıdır”. (7) 

13 iyun 2018-ci ildə Eskişehirin Seyidqazi qəsəbəsində TANAP-ın birinci hissəsinin açılış 

mərasimində çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev deyib: “Azərbaycan 

qazının Türkiyəyə və buradan Avropaya nəqli üçün inşa olunan Trans Anadolu Təbii Qaz Boru 

Kəməri (TANAP) enerji məsələlərinin həlli üçün əvəzolunmaz infrastruktur layihəsidir. TANAP 

nəhəng Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin tərkib hissəsidir. Cənub Qaz Dəhlizinin açılışı həyata keçirilib. 

Cənub Qaz Dəhlizi 4 layihədən ibarətdir: “Şahdəniz-2”, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin 

Genişləndirilməsi, TANAP və TAP. Dörd layihənin 3-ü yekunlaşıb. TAP-ın icra faizi 72%-dir. 

İnanıram ki, TAP da iki ilə yekunlaşacaq. Beləliklə, Avropanın ən böyük infrastruktur layihəsi icra 

olunmuş olacaq. Bu tarixi nailiyyət imkan verəcək ki, Azərbaycan qazı qısa yolla, təhlükəsiz yolla 

Avropaya çatdırılsın”. (3) 

Azərbaycanın Dövlət başçısı qeyd edib ki, Cənub Qaz Dəhlizi enerji təhlükəsizliyi layihəsidir: 

“Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan qazı yeni yollarla Türkiyə və Avropa bazarlarına 

çatdırılacaq. Bu, sözün əsl mənasında, enerji şaxələndirilməsinə dəstək göstərir. TANAP 7 ölkəni və 

bir çox şirkətləri birləşdirir. Bütün tərəflərə təşəkkür edirəm ki, qısamüddətdə bu işi yüksək 

keyfiyyətlə görə bildilər. Əgər 2000-ci illərin əvvəllərində yalnız Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə 

əməkdaşlığı mövcud idisə, hazırda əməkdaşlıq edən ölkələrin sayı 7-dir. Gələcəkdə daha 3 ölkə bu 

əməkdaşlığa qoşulacaq. Azərbaycan qazının Avropa qitəsinə çatdırılmasında böyük işlər görməyə 

çalışmalıyıq”. (6) 

2019-cu ilin 20 fevralında keçirilmiş “Cənub Qaz Dəhlizi” Məşvərət Şurası çərçivəsində 

nazirlərin V toplantısında Ölkə başçısı onu da qeyd edib ki, Cənub Qaz Dəhlizi enerji 

şaxələndirilməsi layihəsidir. Enerji resurslarının şaxələndirilməsi istehsalçı, istehlakçı və tranzit 

ölkələr üçün çox vacibdir. "Hesab edirəm ki, biz burada yaxşı balans tapa bilmişik - yəni, istehsalçı 

olan Azərbaycan və istehlakçı və tranzit dövlətlər arasında. Maraqların balansı bu layihənin uğurunu 

şərtləndirir. Çünki biz bir-birimizin ehtiyac və narahatlıqlarını anlamağa çalışırıq. Çalışmışıq ki, bir-

birimizi dəstəkləyək, zənnimcə, bu işdə uğurlu olmuşuq və belə toplantıların əhəmiyyəti olduqca 

böyükdür. Çünki biz il ərzində görülən işləri nəzərdən keçirir, eyni zamanda, gələcək addımlarımızı 

planlaşdırır və işimizin irəlilədilməsi məqsədilə il ərzində ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlər, 

məsləhətləşmələr və konfranslar keçiririk. Bir daha qeyd edirəm ki, Cənub Qaz Dəhlizi enerji 

şaxələndirilməsi layihəsidir. Çünki o, həmçinin nəqliyyat marşrutlarını və mənbələri şaxələndirir. 

Azərbaycan Avropaya enerji resurslarının nəqli baxımından yeni mənbədir və təbii ki, yeni kəmərlər 

inşa etməklə biz enerji marşrutlarını şaxələndiririk. Yəni, bu, tam şaxələndirmədir, əslində, bu, 

Avropanın enerji xəritəsini dəyişdirir və beləliklə, Cənub Qaz Dəhlizinin əhəmiyyəti artır”. 

Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizini həm də “enerji təhlükəsizliyi layihəsi” adlandırıb. 

“Biz yaxşı anlayırıq ki, enerji təhlükəsizliyi olmadan milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi çətinləşir. 

Enerji təhlükəsizliyi hər bir dövlətin milli təhlükəsizliyinin ayrılmaz bir hissəsidir. O dövlətlər ki, 

xarici enerji mənbələrindən asılıdır, onlar əmin olmalıdırlar ki, bu marşrut dayanıqlı və uzunmüddətli 
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olacaq. Onlar özlərinin gələcəyini və sənaye inkişafını planlaşdırmalıdır. Eyni zamanda, təbii 

sərvətlərlə zəngin olan istehsalçı dövlətlər etibarlı bazarlar olmadan öz məqsədlərinə çata bilməzlər. 

Beləliklə, bu, enerji təhlükəsizliyi, enerji şaxələndirilməsi və geniş beynəlxalq əməkdaşlıq 

layihəsidir”. 

Avropa Komissiyasının komissarı, Məşvərət Şurasının fəaliyyətdə olan həmsədri Günter Ottinger 

2019-cu ilin Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin qalan hissələrinin maliyyələşməsi baxımından 

əhəmiyyətli il olacağını deyib. Azərbaycan qazının gələn il Avropa İttifaqına çatacağına ümidvar 

olduğunu bildirən komissar Avropa İttifaqının Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin tez tamamlanması üçün 

üzv dövlətlərlə sıx əməkdaşlıq etdiyini qeyd edib. “Bu dəhliz strateji əhəmiyyətə malikdir, çünki o, 

təkcə təchizat marşrutlarının deyil, həm də təchizat mənbələrinin şaxələndirilməsinə imkan verəcək. 

Təchizat mənbələri deyəndə “Şimal Axını 2” və ya “Türk Axını”, yeni mənbələr deyəndə isə Cənub 

Qaz Dəhlizi - Azərbaycan və Avropa İttifaqı nəzərdə tutulur. Gələcəkdə təchizat səviyyəsinin 

təhlükəsizliyini əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirmək üçün hər iki element bərabər şəkildə vacibdir”. 

Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyini xeyli gücləndirəcəyini deyən 

Günter Ottinger əlverişli geosiyasi mövqeyə malik Azərbaycanın enerjini hasil və ixrac edən mühüm 

ölkə olduğunu və Avropa İttifaqının Azərbaycanın zəngin enerji təcrübəsindən faydalandığını 

vurğulayıb. Azərbaycan Avropa İttifaqına Mərkəzi Asiyaya və Çinə çıxış əldə etmək üçün mühüm 

bir yol açır”- komissar Azərbaycanın enerji şaxələndirilməsi planlarına Avropa İttifaqının dəstəyini 

ifadə edib. Bildirib ki, Azərbaycanın mühüm geosiyasi mövqeyi, yerləşdiyi məkan ona nəinki 

beynəlxalq enerji qovşağı kimi, həm də mühüm nəqliyyat qovşağı kimi də fəaliyyət göstərmək imkanı 

verir. (3) 

CQD böyük strateji infrastruktur layihəsidir. Bu layihə gələcəkdə təkcə Azərbaycana xidmət 

etməyəcək, Qərb dövlətlərinin də layihəyə dəstək vermələri məhz bu məqamla əlaqədardır. Düzdür, 

Azərbaycanın bütövlükdə mövcud qaz resursları yalnız "Şahdəniz-2"dən ibarət deyil, "Abşeron", 

"Ümid", "Qarabağ", "Babək" və digər yataqlarımız da var ki, hazırda təsdiq olunan qaz 

ehtiyatlarımızın həcmi 2,6 trilyon kubmetrə bərabərdir. Azərbaycanda aşkar edilmiş ən böyük təbii 

qaz mənbəyi olan "Şahdəniz" yatağı CQD-nin əsas resurs bazasıdır. Bu nəhəng yatağın ilkin geoloji 

qaz ehtiyatı 1,2 trilyon kubmetrdir. CQD-nin əsas komponentlərindən olan TANAP-ın iyunun 12-də 

Əskişəhərdə rəsmi açılışından sonra sadəcə layihənin son mərhələsi - TAP kəmərinin inşası qalır, bu 

seqmentin də 2020-ci ildə yekunlaşdırılması planlaşdırılır. CQD Xəzər dənizinin qaz resurslarını ilk 

dəfə birbaşa Avropa bazarlarına çıxararaq, bütöv regionun enerji xəritəsini dəyişəcək. Digər tərəfdən, 

təbii qaz 2040-cı ilə qədər ildə 1,5-1,8% artaraq ən tez hasil edilən yanacaq növü olacaq. Həmin 

dövrdə qlobal ümumi təbii qaz ixracı 50% artacaq və ekspertlərin proqnozlarına görə, Avropa bazarı 

bu artımın çoxunu özünə cəlb edəcək ki, bu da CQD infrastrukturunun önəmini bir daha artırmış 

olacaq. CQD üzrə ixrac olunacaq qaz həcmləri ilə bağlı idxalçı dövlətlərlə 15 il müddətinə 

razılaşmanın bağlanması isə əlbəttə ki, layihəni digər alternativlərindən üstün edən başlıca amillərdən 

biridir. Hələ də tikilməkdə olan, idxal bazarı perspektivləri qeyri-müəyyən olan layihələrlə 

müqayisədə CQD-nin əsas üstünlüklərindən biri layihənin Aİ tərəfindən təsdiq olunmasıdır. Bu 

dəhlizin başa çatması ölkəmizə böyük məbləğdə kapitalın daxil olmasına şərait yaradacaq, nəticə 

etibarı ilə bu, Azərbaycanın milli gəlirinin formalaşmasının şaxələndirilməsi üçün əlavə imkanlar 

verəcək. Hazırda "Şahdəniz" yatağının hər iki mərhələsindən gəlirlərimizin 100 milyard ABŞ 

dollarından çox olacağı proqnozlaşdırılır, lakin gəlirlərin daha çox ola biləcəyi də istisna edilmir, orta 

və uzaq perspektivdə Azərbaycanın özünün də Avropa ölkələrinə qaz ixracında tranzit ölkə kimi çıxış 

edə biləcəyi, əsas hədəflərdən birinin də məhz bundan ibarət olduğu qeyd edilir. 

Layihənin əhəmiyyəti ilə bağlı məşhur Amerika nəşri "Forin Polisi"də dərc olunmuş, 
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müəlliflərinin Lük Koffi və Əfqan Nifti olduğu "Azərbaycan Qərbə nəyə görə lazımdır?" məqaləsində 

də bu suallara cavab verilir, Azərbaycanın Şərqlə Qərb arasında enerji təchizatında, mal 

dövriyyəsində və rəqəmsal kommunikasiyalarda vacib rol oynadığı vurğulanır. 

Ekspertlər hesab edirlər ki, qarşıdan gələn 100 il ərzində Azərbaycan xalqına xidmət edəcək və 

milli iqtisadiyyatın inkişafında mühüm amil olacaq Cənub Qaz Dəhlizinə uzunmüddətli investisiya 

proqramı kimi baxmaq lazımdır. Müşahidəçilərin ümumi qənaəti belədir ki, CQD Azərbaycanın 

regionda və Avropada əhəmiyyətinin artmasını, Azərbaycanla Qərb arasında münasibətlərin daha 

yüksək pilləyə qalxmasını şərtləndirəcək, region ölkələrinin öz enerji resurslarını dünya bazarına 

çıxarmaq üçün yeni mənbə rolunu oynayacaq, Azərbaycanın təkcə enerji ixrac edən ölkə kimi deyil, 

həm də onu nəql edən və tranzit ölkə kimi əhəmiyyətini artıracaq. (2) 

Cənub Qaz Dəhlizi ilk dəfə olaraq Xəzər regionundakı qaz təchizatını Avropa bazarlarına 

birləşdirməklə bütün regionun enerji xəritəsini dəyişəcək. Cənub Qaz Dəhlizi boru kəməri sistemi elə 

layihələndirilib ki, gələcəkdə mümkün əlavə qaz həcmlərinin təchiz edilə bilməsi üçün onun 

ötürücülük gücü öz ilkin ötürücülük gücünün iki misli qədər artırıla bilər. (1) 

Cənub Qaz Dəhlizi Aİ-nin enerji siyasətinin əsas tərkib hissəsidir. TAP'ın həyata keçirilməsində 

rolu yalnız iqtisadi fayda təmin etməyəcəkdir. Bununla yanaşı, qitənin həyati əhəmiyyətli enerji 

marşrutlarından birinin on illərlə davam etməsini təmin edəcəkdir. (5) 

“Cənub Qaz Dəhlizi” ölkəmiz üçün çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir layihədir və imkan 

verəcək ki, zəngin qaz resurslarımız ixrac edilsin. Mühüm strateji əhəmiyyət daşıyan “Cənub Qaz 

Dəhlizi” layihəsi həm də gələcəkdə Orta Asiya ölkələri, Misir, İraq və İran təbii qazının Avropa 

ölkələrinə ixracına imkanlar yaradacaq, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə olmaqla yanaşı, 

Azərbaycanı enerji ölkəsi kimi mövqeyini daha da gücləndirəcəkdir. 
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Глобализация – это продукт двух различных, нарастающих одна по отношению к другой сил: 

технического прогресса, который резко сокращает стоимость связи и транспортировки, и открытия 

рынков для передвижения товаров, капитала, услуг и рабочей силы. Оба процесса содействуют 

более тесному сращиванию мира.[1 c.427.] Глобализация началась с распространением мировой 

торговли в XIX веке. Что изменилось, так это ее движущие силы, объемы и, прежде всего, скорость, 

с которой она развивается. 

 Процесс глобализации вторгается в экономическую, политическую и общественную жизнь 

государств и обществ и ставит их перед необходимостью решать задачи. Глобализация открывает 
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для политики новые возможности и одновременно ограничивает поле ее деятельности. В нынеш-

нем миропорядке государственные границы также теряют свое значение, как и концепции нацио-

нального суверенитета и автономии. Расплываются границы между внутренней и внешней поли-

тикой, образуются функциональные сетевые связи государственных и негосударственных актеров, 

которые регулируют специфические проблемные комплексы – окружающая среда, интернет, био-

техника и др., без содействия со стороны государства и признанных международных организа-

ций.[2 c.6] 

Эксперты выделяют четыре составные части современного процесса глобализации: 

1. В политике: государственные границы теряют свое значение; с окончанием «холодной 

войны» свобода передвижения людей в мире вырос. 

2. В технике: значительный прогресс в технике коммуникаций (связь и транспорт) ускорил 

распространение продукции и идей. 

3. В обществе: традиции и социальные отношения (семья, родина, обычаи, нормы) теряют 

прежнюю привлекательность, что косвенно содействует повышению географической, ментальной 

и эмоциональной мобильности людей. 

4. В экономике: дерегулирование рынков капитала и товаров усиливает тенденцию к созда-

нию не знающего границ единого мирового рынка. 

Глобализациявлияет как на внутреннию, так и на внешнию политику государств. Внутренние 

функции государства не могут развиваться только на собственной основе, определяться задачами, 

целями, основанные только на национальном интересе, без учета интересов международного со-

общества. Так как каждое государство не может существовать изолированно от других государств, 

они связываются узами международного сообщества, необходимостью участвовать в решении гло-

бальных проблем. Глобализационные процессы современности отражаются как на реализацию по-

литических функций, так и на экономическую функцию государства.  

 Процессы глобализации внесли кординальные изменения и во внешнию функцию государ-

ства, в формы и содержание межгосударственного общения. Практически все государства заинте-

ресованы в поддержании мирового правопорядка, в том числе в международном сотрудничестве. 

Глобальный правопорядок может быть установлен только при условии сотрудничествагосударств 

в таких сферах, как борьба с наркобизнесом, международным терроризмом, торговлей людьми и 

т.д.  

Понятие «международное сотрудничество» это процесс двух или нескольких сторон, в кото-

ром исключается применение вооруженного действия и гарантирует реализацию совместных ин-

тересов. Развитие сотрудничества между государствами вызвало к жизни целую систему межгосу-

дарственных и негосударственных организаций глобального и регионального характера. Рост вза-

имозависимости мира, возникновение глобальных проблем увеличило потребность в усилении 

многостороннего сотрудничества и способствовало расширению его сфер. Сегодня это не только 

вопросы торговли, военно-политических союзов и таможенных правил, но и задачи, которые тре-

буют ответов на такие вопросы как совместное использование ресурсов общего пользования, эко-

логические вызовы, развитие коммуникационных сетей, контроль вооружений и т.д. Следует от-

метить что, наиболее важным из них остается политическое сотрудничество, от которого зависит 

решение задач и в других областях. 

 Внешняя политика государства в нынешнюю эпоху зависит как от внутриполитических ре-

сурсов, так и от меняющихся внешнеполитических условий. Неудивительно, что в стремительно 

трансформирующемся мире национальная политика теряет свои былые четко очерченные контуры 
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внешней проекции мощисубъекта международного права. Прошли те времена, когда внешняя по-

литика была уделом исключительно министерства иностранных дел и профессиональных дипло-

матов. Следствием глобализации стало то, что почти все темы международной жизни имеют отно-

шение к внешней политике. Практически все министерства и ведомства имеют подразделения, от-

ветственные за внешние сношения. 

Но особенно важно подчеркнуть возрастание значения и диверсификации понятия «безопас-

ность», которое охватывает теперь и в будущем не только чисто военно-политическое измерение, 

но и экономику, экологию, информационное и ресурсное обеспечение, демографию и, не в послед-

нюю очередь, проблемы социальной стабильности. 

 Борьба с международным терроризмом. Значительный прогресс в технике коммуникаций 

(связь и транспорт) ускорил распространение продукции и идей. Соответственно выросла угроза 

распространения идеологии терроризма и механизмов его реализации. 

 Защита климата и охрана окружающей среды. Природные катаклизмы не знают границ и тре-

буют концентрации сил всего человечества для противодействия им. 

 Энергетика. Вопросы энергоснабжения и энергобезопасности получили новое звучание в 

постбиполярном мире. Для всех очевидно, что мощные, в том числе быстро развивающиеся, эко-

номики нуждаются в надежном энергообеспечении, и их энергетическая безопасность – обязатель-

ное условие устойчивого развития и сохранения глобальной конкурентоспособности.  

Демография. С окончанием «холодной войны» государственные границы теряют свое значе-

ние,свобода передвижения людей в мире значительно выросла. В результате выросла угроза не-

контролируемой миграции и роста межэтнической и межрелигиозной напряженности. 

Дальнейшие усилия по формированию пространства свободы, безопасности и права предпола-

гают углубление общеевропейского сотрудничества на уровне полиции и прокуратуры и продол-

жение борьбы с организованной преступностью и нелегальной миграцией. В этой области страны 

ЕС договорились об интенсификации диалога со странами-поставщиками и транзитерами неле-

гальных мигрантов и о выработке механизмов улучшения условий для легальной миграции, имея 

в виду выход за пределы Средиземноморья и распространение «зоны особого внимания» на сосед-

ние восточные и юго-восточные регионы. 

 Проблема мигрантов крайне остро стоит перед сегодняшним обществом. Неотложность реше-

ния поиска ответов и реагирования на глобальные вызовы неизбежно требует поиска адекватных 

форматов обсуждения и решения насущных проблем.  

В последние годы резко возрос объем международной торговли товарами, расширается и охва-

тывает все новые отрасли международной торговли услугами, увеличивается международные по-

токи капиталов и информации. Глобализационные процессы в экономике сокращяют возможности 

самостоятельного управления со стороны государства. Такие негативные последствия в этой сфере 

дали основание утверждать, что процесс глобализации уничтожает основу экономической ункции 

государства и ставит самостоятельное существование государства как политического института 

под сомнение. Несмотря на повышение влияние на государственную политику транснациональ-

ных корпораций, стабильное развитие национальных экономик по прежднему остается одной из 

первостепенных задач государственной политики многих государств.  

 Глобализация также затронуло экологическую функцию государства. В улучшении качества 

окружающей среды заинтересовано все международное ссообщество. Отсюда экологические про-

блемы преобретают глобальное значение. Потребности рыночной экономики ведут к игнорирова-

нию правил рационального и животного мира. Следует отметить, что в области экологии государ-
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ства взаимозависимости в наибольшей мере. Экологические проблемы не исчерпываются преде-

лами одного государства. Государствам важно сотрудничить друг с другом. Также функция госу-

дарства по защите и охране прав и свобод личности, имеет не только чистовнутренний, но и гло-

бальный характер. Права человека служат главным критериемдемократичности государства. Ин-

тернацианализация проблемы прав человека привело перерастанию ее из внутреннего дела госу-

дарства в фактор международной политики и права, в признание международной юрисдикции по 

вопросам прав человека.  
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 Avropa İttifaqı 6 dövlət tərəfindən yaradlmış, hal-hazırda 28 üzvdən ibarətdir. İttifaqın strateji 

məqsədlərinə xidmət edən genişlənmə siyasəti bu günə qədər ortaya qoyduğu təcrübə ilə Avropanın 

bölünmüşlüyünü sonlandırmış, qitəyə barış və sabitlik gətirmişdir. Uğurlugenişlənməprosesləri 

demokratiya, insan hüquqları və azadlıq, sabitlik təhlükəsizlik, rifah kimi ümumi prinsipləri 

gücləndirmişdir. Genişlənmə AB-nin ən vacib xarici siyasət alətlərindən biri və ən uğurlu ortaq 

siyasətlərdən biri olsa da, həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri ehtiva edir.Məqalədə genişlənmənin 
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 The European Union was established by 6 countries and currently has 28 Member States. 

Enlargement, one of the greatest political tools to serve the Alliance's strategic goals, has brought 

peace and stability to the continent, which ended the division of Europe with its experience to date. 

Successful expansion suites: strengthened general principles such as freedom, democracy, human 

rights and freedoms, the rule of law, and the market economy. Although the expansion is one of the 

EU's most important foreign policy instruments and one of the most successful common policies, it 

has both pros and cons. In the article explores the pros and cons of expansion. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ РАСШИРЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Европейский Союз был создан 6 странами и в настоящее время насчитывает 28 

государств-членов. Расширение, один из величайших политических средствдля достижения 

стратегических целейсоюза, которое принесло мир и стабильность на континент, что 

положило конец разделению Европы насегодняшний день. 

 Процессы для успешного расширения: укрепление общих принципов, таких как свобода, 

демократия, права и свободы человека, верховенство закона и рыночная экономика. Не-
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положителные и отрицателые черты расширения. 
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Avropa İttifaqı 6 dövlət tərəfindən yaradlmış, hal-hazırda 28 üzvdən ibarətdir. İttifaqın strateji 

məqsədlərinə xidmət edən genişlənmə siyasəti bu günə qədər ortaya qoyduğu təcrübə ilə Avropanın 

bölünmüşlüyünü sonlandırmış, qitəyə barış və sabitlik gətirmişdir. Aİ- nin genişlənmə məsələsi 60-cı 

illərin ortalarında meydana çıxmışdır.Artıq müəyyən olunmuşdur ki, 6 ölkənin inteqrasiyası alındı və 

inteqrasiya olunmuş ölkələr çoxsaylı faydalar əldə etmişlər. Genişlənmənin hüquqi təməli Roma 

müqaviləsinin 237-ci və Maasrixt sazişinin 49-cu maddəsinə əsaslanır. Avropa İttifaqı aşağıdakı 

genişlənmə mərhələlərindən keçmişdir 

 1957 Belçika, Fransa, Almaniya, İtaliya, Lüksemburq və Hollandiya (qurucu Üzvlər) 

 1973 Danimarka, İrlandiya və İngiltərə 

 1981 Yunanıstan 

 1986 Portuqaliya və İspaniya 

 1995 Avstriya, Finlandiya və İsveç 

 2004 Estoniya, Litva, Latviya, Çex Respublikası, Polşa, Kipr, Slovakiya, Sloveniya, Malta və 

Macarıstan 

 2007 Rumıniya, Bolqarıstan 

 2013 Xorvatiya 

Uğurlugenişlənməprosesləri demokratiya, insan hüquqları və azadlıq, sabitlik təhlükəsizlik, rifah 

kimi ümumi prinsipləri gücləndirmişdir. Avropanın dünyada rolunun artmasına kömək edən genişlənmə 

siyasəti: Birliyin sabitlik, təhlükəszilik və anlaşılmazlıqların qarşısının alınmasındakı stratejik 

məqsədlərinə xidmət edir. Həmçinin, firəvanlıqvə iqtisadi inkişaf imkanlarının artırılması, nəqliyyat və 

enerji dəhlizləriylə əlaqələrin inkişafına kömək edir.(1) 

Bu bölgədə nisbətən sabit demokratiyaların meydana çıxması ümumilikdə Avropanın təhlükəsizliyini 

artırdı. Azlıqlarla bağlı problem və sərhəd problemləri kimi qarşıdurma səbəbləri aradan qaldırıldı. 

Ticarətin sürətlə artması Avropa İttifaqı üçün yeni bazarlar və investisiyalar deməkdir 25 Mart 2007-ci il 

tarixli Berlin Bəyannaməsinin bəzi ifadələri bizə Avropa İttifaqı liderlərinin genişlənməni necə 

gördüyünü və ən vacib aktual problemlər olaraq nələri gördüklərini göstərir. Bəyannaməyə görə: 

• Əsrlər boyu sülh və anlaşma ideyası olan Avropa inteqrasiya yolu ilə reallaşdı; sülh və rifah 

mümkün oldu 

• Üzvlər Avropanın birləşməsinə, demokratiyanın möhkəmlənməsinə və qanunun aliliyinin təmin 

olunmasına kömək etdi. 

• Üzvlərin adət və ənənələri, dil zənginliyi qorunmalıdır. 

• Terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq və qanunsuz miqrasiyaya qarşı birgə mübarizə aparılacaqdır. 

İrqçilik və ksenofobiyaya yol verilməyəcəkdir. Avropa İttifaqı dünyada aclıq və yoxsulluqla mübarizədə 

öz üzərinə düşəni edəcəkdir. 

• Avropa iqlim dəyişikliyi (məsələn, qlobal istiləşmə) ilə bağlı, enerji siyasətində lider olacaq .(7) 

Genişlənmə strategiyası Avropa İttifaqının “yumşaq gücü “(soft power)” olaraq görülür və 

genişlənmə siyasətinin davam etməsinin lazım olduğu vurğulanır. Genişlənmə Roma müqaviləsinin 237-

ci bəndinə uyğun olaraq Avropa İttifaqının ən vacib xarici siyasət qüvvəsidir və Avropa 

İttifaqınındünyadakı mövqeyinə güclü təsir göstərir(4). Digər tərəfdən, genişlənmə Birliyin qlobal gücə 

çevrilməsi üçün atdığı addımları artırır və Avropa İttifaqının ən vacib və uğurlu siyasətini davam etdirir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalı sahələri və yeni ölkələrin mədənləri kimi vacib təbii ehtiyatlar ölkələrlə birlikdə 

Birliyə qoşulur və üzv ölkələrin coğrafi mövqeyi, nəqliyyat, enerji nəqliyyatı və rabitə baxımından 

potensialı Avropa İttifaqı potensialını yaradır(.3) 

Xüsusilə, 2004-cü ildə ən böyük genişlənmə qlobal idi; AB-nin inkişaf etməkdə olan dünya ilə 

əlaqələri ilə yanaşı Şimali Amerika Azad Ticarət Sazişi (NAFTA) Rusiya, Şərqi Asiya və Cənubi Asiya 
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kimi digər iqtisadi mərkəzlərlə münasibətlərdə rəqabət qabiliyyətini artırdı. 

Genişləndirmə hərəkatının arxasında güclü təhlükəsizlik səbəbləri var. Bu prosesə tarix boyu 

münaqişə edən qonşu ölkələr daxildir. Yeni üzvlər də daxil olmaqla Avropa Birliyinin təhlükəsizliyi 

NATO ilə ittifaq şəraitində təmin edildi. Məsələn, Avropa İttifaqına üzv olmaq üçün danışıqlar NATO-

ya üzv dövlətlərlə paralel olaraq başladı. Bu, 2000-ci illərdə tarixində ən böyük genişlənmə hərəkatını 

həyata keçirən Aİ-nin bu təşəbbüsünün əsas səbəblərinin əsasən siyasi və təhlükəsizlik əsasları olduğunu 

göstərir. 

  Genişlənmə AB-nin ən vacib xarici siyasət alətlərindən biri və ən uğurlu ortaq siyasətlərdən biri 

olsa da, həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri ehtiva edir. Genişləmə müddəti xüsusilə Şərqi Avropa 

ölkələri daxilində, İttifaqa maliyyə öhdəliklər gətirmişdir. Birliyin problemləri ilə yanaşı, yeni üzv ölkələr 

Avropa İttifaqınınproblemlərini artırır. Üzvlərin sayının artması ilə qərarların verilməsində problemlər 

yaranır və fərqli milli maraqları olan ölkələrin bu maraqlar ətrafında ümumi siyasi qərarlar qəbul etmələri 

çətindir. Digər tərəfdən iqtisadiyyatı zəif olan ölkələrdən miqrasiyaaxını problemlərə səbəb olur. Bele 

problemlər genişlənmnin hara qədər olacağı və nəticəsibarədə suallar yaranmasına səbəb olur. 

Genişlənmə şərqə doğru təhlükəsizlik və sabitliyin genişlənməsinin, Avropada təhlükəsizlikvə 

sülhünqorunmasının en vacib vasitətələrindən biri olsa da Avropa üçün potensial təhlükə risklərini də 

ehtiva edir. Belə ki, genişlənməAİ üzv ölkələrdən etnik gərginlikər, qonşuölkələrləsərhəd münaqişələri 

kimi həll olunmamış problemləri idxal edir. Bu çərçivədə, genişlənmə ilə Balkanlardakı tarixi problemlərə 

qarışan AB, Baltikyanı ölkələrin iştirakı ilə də Rusiyanın ənənəvi təsir dairəsinə qədər genişləndi. Avropa 

İttifaqı Rusiya ilə sərhədi genişləndirərkən, Moskva ilə təhlükəsizlik münasibətlərində də dəyişikliklər 

var. Bu təhlükələr və xərclər nə üçün genişlənmə sualını ortaya qoyur.(2) Keçmiş Xarici Əlaqələr 

Komissiyasının üzvü Hans van der Broekin dediyi kimi, genişlənmənin təhlükəsizlik, sabitlik, rifah halını 

artırması və bir çox potensial fayda verməsi gözlənilir. Avropa İttifaqı sabitlik və rifahı şərq və cənub 

şərqi Avropayayayaraq daha təhlükəsiz olacaqdır.Avropalı liderlərarasında qəbul olan fikrə görə Avropa 

təhlükəsizliyi bölünməzdirvə bir bütöv olaraq düşünülməlidir(2). 

Avro Bölgəsinin yaradılması, iqtisadi standartları Birliyin tələblərinə cavab verə bilməyən bir çox 

iqtisadiyyatı birləşdirdi və güclü iqtisadiyyatı bu zəif iqtisadiyyatlardan asılı vəziyyətə gətirdi. 

Avropa Birliyində genişlənmə prosesləri ilə Birlik daxilindəki mədəni müxtəliflik getdikcə artır və 

Avropa İttifaqınınmüəyyən ortaq siyasi dəyərlər əsasında bir araya gələn müxtəlif ölkələrin plüralist 

birliyi kimi qəbul edilməsi fikri dəstəklənir. Ölkələrin ictimai rəyi fərqli səbəblərlə baş verən hadisələrə 

fərqli reaksiya göstərir, digər tərəfdən AB-nin əsas ölkələri öz daxilindəki güc uğrunda ciddi 

mübarizədədirlər və bu mübarizə yalnız indiki dünya konyunkturası ilə izah edilə bilməyən tarixi bazaya 

söykənir.(5) 

Avropanın ən təəccüblü tarixi xüsusiyyəti onun ifrat siyasi parçalanmasıdır. Əsrlər boyu çoxsaylı 

intellektual və siyasi liderlər bu coğrafiyaya nizam və birlik gətirməyi xəyal etmişlər. Ancaq öz milli 

maraqlarını birlik maraqlarından üstün tutan dövlətlərə görə tam birliyə nail olunduğunu demək çətindir. 

Avropa İttifaqı genişənməsinin xarici siyasətə dair qərar qəbul edimləsi üzərində təsiri vardır. Xarici 

siyasət qərarları vahid idarəçi tərəfindən qəbul edilmir. Bir neçə dövlətin maraqlarını uyğunlaşdırmağa 

çalışan bir qrup tərəfindən idarə olunur və ümumi xarici siyasət nəticəsinənail olnur. Mütəxəssislərin 

fikrinə əsasən Ümumi Xarici və Təhlükəsizlik siyasəti hökümətlərarası quruluşuna görə üzv dövlətlərin 

xarici siyasətlərinin cəmindən böyük olmalıdır. Amma ÜXTS üzv dövlətlərin öz xarici siyasətlərindən 

daha az təsirlidir.(6) Yuxardakı yanaşmalarda bir dilemma var.Belə ki Avropa İttifaqı genişlənməni xarici 

siyasət aləti kimi istifadə edir, eynizamanda xarici siyasəti daha çətin vəziyyətə salır. Avropa 

İttifaqındaxarici dünyaya qarşı birgə hərəkət etmək bacarığı hələ tam reallaşmamışdır. Genişləndirmə 

prosesləri yolu ilə 28 üzvə çatan birliyin bütün üzvlərinin hadisələrə eyni baxımdan baxa bilməsi ehtimalı 
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azdır. Vəziyyət, xüsusən üzv dövlətlərin təhlükəsizlik prioritetləri arasında paralellik qurmaq və ümumi 

nöqtələrdə görüşmək qabiliyyətindən asılı olub genişlənmə ilə daha da qəliz formanı almışdır. Son 

zamanlar İraq müharibəsindəki ayrı münasibətlər, Konstitusiya və Lissabon müqaviləsi çərçivəsində 

fərqli mövqelər mənfi nümunələr meydana gətirdi. İraqın müdaxiləsi AB-nin ümumi xarici siyasətinin 

həssas bir sınağı oldu. Müdaxilə zamanı ortaq xarici siyasətin parçalanması ölkələrin konsensusa 

çatmasının nə qədər çətin olduğunu göstərdi. 

Son dövrlərdə Yaxın Şərq, Şimali Afrika regionunda baş verən “’Ərəb Baharı ” çərçivəsindədə 

Avropa İttifaqı qlobal güc olmaq şanslarından istifadə edə bilmədi. Birliyin beynəlxalq aləmdəki mövqeyi 

də gələcək üçün ən vacib məsələdir. Avropa İttifaqında fərqli səslər Birliyin beynəlxalq səslərindən daha 

yüksəkdir( 6). Bununla birlikdə Aİ-nin Avropa dəyərlərinin ixracında və beynəlxalq konyunkturada təsirli 

olması üçün Avropa İttifaqının xarici dünyaya qarşı ümumi səs çıxara bilməsi vacibdir. Xüsusilə böyük 

dövlətlər arasındakı yarışlar, bölünmə Avropa İttifaqına heç bir şey qazandırmayacaq. Avropa İtifaqının 

gələcəyinin müzakirələri ümumiyyətlə genişlənmə perspektivi baxımından baş verir. Ümumiyyətlə 

Avropa İttifaqının gələcəyi ilə bağlı dəqiq proqnoz vermək qeyri-mümkündür. Onun genişlənərək 

varlığını davam etdirəcəyi, möcud tərkibdəqalacağı və ya öz mövcudluğunu itirəcəyi sual altındadır.Lakin 

əminliklə onu demək olar ki, hazırki vəziyyətdə Avropa İttifaqı yetərincə güclüdür.(11) 
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ С КИТАЕМ И ЯПОНИЕЙ 

На протяжении более ста лет Центральная Азия, являвшаяся составной частью сначала 

Российской империи, а затем Советского Союза, рассматривалась Китаем и Японией лишь 

в контексте общего комплекса китайско-российских/китайско-советских и японо-россий-

ских/японо-советских отношений. После обретения независимости в 1991 г. центрально-ази-

атские страны оказались в центре внимания ряда держав. Возник т.н. «геополитический 

плюрализм», появились несколько новых субъектов в центрально-азиатской региональной по-

литике, преследующие собственные цели и интересы.  
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Rusiya imperiyasının, sonradan Sovet İttifaqının tərkibində olmuş Mərkəzi Asiya yüz ildən çox 

ərzində Çin və Yaponiya tərəfindən yalnız Çin-Rusiya/Çin-SSRİ və Yaponiya-Rusiya/Yaponiya-SSRİ 

münasibətləri kontekstində ümumi olaraq nəzərdən keçirilirdi. 1991-ci ildə müstəqillik əldə ediləndən 

sonra Mərkəzi Asiya ölkələri bir sıra dövlətlərin diqqət mərkəzinə düşdülər. “Geosiyasi plüralizm” 

yarandı. Mərkəzi Asiya regional siyasətində öz məqsədləri və maraqlarını güdən bir neçə subyekt 

yarandı. 
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Tirsthy inside of Russian Empire, later, inside of Sovet region Central Asia has been over tawen 

were than a hundred years only in the context of the relations between Chine-Russia, Chine-USSRİ 

and Japan-Russia, Japon-USSRİ by the side of Chine and Japan. Since independence in 1991, Cen-

tral Asian, states, have because the focus of a number countries then was created. “Geopolitical 

pluralism” Central Asia has created a number of entites with little ambitions and interests in Asian 

regional politics. 
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После произошедших в начале 90-х гг. XX в. в Центральной Азии кардинальных измене-

ний, значение региона во внешней политике крупных региональных государств, и в первую 
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очередь, Китайской Народной Республики, значительно возросло.  

Проникновение Китая в Центральную Азию началось сразу после получения суверенитета 

центрально-азиатских стран. Китай, до 1991 года имевший границы с одним государством – 

бывшим СССР, после исчезновения последнего получил границы с несколькими государ-

ствами (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан). Причем эти государства имели серьезные меж-

государственные и внутренние проблемы, это дало возможность Пекину проникнуть в нацио-

нальные экономики стран региона (15, с.67-68). 

Соответственно возрастала и внешнеполитическая активность Китая, где условно можно 

выделить три основных этапа: 

-первый этап охватывает начало 90-х годов XX века, связан с осмыслением Китаем новых 

реалий в Центральной Азии и вокруг нее, установлением дипломатических отношений, фор-

мированием атмосферы доверия и договорно-правовой базы, особенно в контексте решения 

проблем, унаследованных от китайско-советского периода; 

-второй этап пришелся в основном на середину-конец 90-х годов, захватив и большую 

часть 2001 года (вплоть до событий 11 сентября), характеризуется формированием в ЦА с уча-

стием Пекина механизмов и институтов регионального взаимодействия, а также расширением 

экономического присутствия Китая; 

-третий этап, условно начавшийся после событий 11 сентября 2001 года, продолжается по 

настоящее время. Данный этап характеризуется небывалым ранее ростом активности и насту-

пательности политики КНР практически по всем направлениям сотрудничества с целью не 

допустить развития ситуации в Центральной Азии в невыгодном для Пекина плане. 

Внезапное появление в Центральной Азии, в непосредственной близости от Китая, новых 

независимых государств и последовавший вслед за этим спешный «уход» России из региона 

стали полной неожиданностью для Пекина. Эти события привели к образованию в Централь-

ной Азии геополитического вакуума и превратили регион в зону столкновения интересов 

внешних сил. Учитывая же начавшуюся гражданскую войну в приграничном Таджикистане и 

нестабильность в соседнем Афганистане, ситуация в Центральной Азии и вокруг нее рассмат-

ривалась Китаем не иначе как через призму исходящих оттуда угроз безопасности КНР. 

В итоге, как в силу соображений стратегического характера (внутренних и внешних), так 

и неопределенности дальнейшего развития ситуации в самом регионе в начале 90-х годов Пе-

кин не был готов к проведению какой-либо концептуально осмысленной внешнеполитической 

линии в Центральной Азии. Поэтому Китай попытался максимально дистанцироваться от 

«внутренних проблем» региона и сосредоточиться лишь на решении первоочередных вопро-

сов, стоящих на повестке дня китайско-центрально-азиатских отношений: налаживании ди-

пломатических контактов; урегулировании совместно с Россией комплекса проблем, унасле-

дованных от китайско-советского периода; выработке согласованных подходов к уйгур-

скойпроблеме (1,с.52). 

Все это требовало скорейшего формирования договорно-правовой базы и атмосферы до-

верия между КНР и государствами Центральной Азии. В этой связи Китай одним из первых 

объявил о признании стран региона и установил с ними в начале 1992 года дипломатические 

отношения. Первым шагом в становлении институционального сотрудничества Китая со стра-

нами Центральной Азии следует считать создание в октябре 1992 года в Минске рабочей 

группы в составе объединенной делегации России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 

делегации Китая (так называемая формула «4+1»), которая занялась решением комплекса по-
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граничных проблем. Работая на постоянной основе, данная группа впоследствии создала пред-

посылки для формирования в 1996 г. межгосударственного объединения, получившего назва-

ние «Шанхайской пятерки» (14, с.35-37). 

Сразу же после установления дипломатических отношений Китай выступил за начало пе-

реговорного процесса по наиболее важным для себя проблемам: погранично-территориаль-

ным, высокому уровню военного присутствия в приграничных районах. Уже в первой поло-

вине 1992 г. Пекин инициировал двусторонние консультации с Алматой и Бишкеком по линии 

прохождения границы и спорным территориям. Параллельно осенью того же года начались 

переговоры и по всему комплексу пограничных вопросов между представителями Китая и 

объединенной делегацией России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.  

Экономические связи Китая со странами Центральной Азии в начале 90-х годов XX века 

находились в стадии зарождения и ограничивались исключительно торговлей, причем в малых 

масштабах, которая в основном была замкнута на приграничные Казахстан и Кыргызстан. Это 

представляется естественным, т.к. только эти две центрально-азиатские страны имели с Ки-

таем прямое транспортное сообщение. Во второй половине 1990-х гг. Китай заметно активи-

зировал центрально-азиатское направление своей внешней политики, отказавшись от «страте-

гии выжидания» в пользу «стратегии постепенного проникновения» в регион (8). В Китае по-

нимали, что государства региона чрезвычайно уязвимы со стороны транснациональных угроз, 

в первую очередь международного терроризма, исламского радикализма и экстремизма, 

наркотрафика. При этом особое беспокойство у Пекина вызывал рост уйгурской про-

блемы.Кроме того, в середине 90-х годов в Центральной Азии и на Каспии было подтверждено 

наличие значительных запасов нефти и газа.  

Вследствие этого для Китая существенно повысилась экономическая и, в частности, энер-

гетическая значимость региона. Учитывая растущие потребности экономики КНР в энергоре-

сурсах и задачу диверсификации доступа к углеводородам, для Пекина стало крайне важным 

четко сформулировать и обозначить свой энергетический интерес к Центральной Азии и 

смежным пространствам. В 1996 г., опираясь на механизм взаимодействия в рамках рабочей 

группы «4+1», апробированный в начале 90-х гг., Пекин совместно с Москвой инициировал 

создание нового института регионального сотрудничества, по вопросам безопасности и в во-

енной сфере ‒ «Шанхайской пятерки» (Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) 

(6, с.17-18). В дальнейшем в 2001 году на ее базе была сформирована Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), к которой присоединился Узбекистан. 

Таким образом, Китай впервые в своей истории стал не только одним из инициаторов, но 

и, по сути, основным локомотивом создания многопрофильной международной организации, 

в которой сразу же занял лидирующие позиции. По мере нарастания воздействия на регион 

новых транснациональных угроз, сотрудничество Китая со странами Центральной Азии ста-

новилось все более предметным. Уже к концу 1999 г. Пекин наладил взаимодействие по линии 

спецслужб и правоохранительных органов, что было достаточно актуально для КНР в усло-

виях активизации деятельности уйгуров в СУАР, а также в ряде стран Центральной Азии (11, 

с.47-49).  

После попыток вооруженного прорыва на территорию Узбекистана и Кыргызстана боеви-

ков т.н. Исламского движения Узбекистана (ИДУ) в 1999 и 2000 годах, Китай начал оказывать 

центрально-азиатским государствам уже и конкретную военную помощь. В итоге, хотя и по-

степенно, но за очень короткий по историческим меркам период времени сотрудничество КНР 
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со странами Центральной Азии в сфере безопасности приобрело партнерский и институцио-

нальный характер. Наряду с интенсификацией взаимодействия по вопросам безопасности, в 

военной и институциональной сферах, во второй половине 90-х годов между Китаем и цен-

трально-азиатскими странами был дан значительный импульс и развитию экономических от-

ношений. Это нашло отражение в увеличении масштабов торговли, высокие объемы которой 

стали характерны не только для Казахстана и Кыргызстана, но уже и для Узбекистана. В то же 

время, структура торговли стран региона с Китаем стала все более отчетливее складываться 

по формуле «сырье в обмен на готовую продукцию».  

Одновременно с расширением торговых связей, во второй половине 90-х годов Пекин 

впервые четко обозначил свою заинтересованность в участии в проектах по добыче и транс-

портировке нефти из Казахстана. В целом, к началу XXI века внешняя политика Китая в отно-

шении Центральной Азии стала приобретать конкретные контуры, характеризоваться все бо-

лее решительными действиями по постепенному расширению присутствия КНР в регионе (5, 

с.47-48).  

После событий 11 сентября 2001 года, которые привели к трансформации ранее перифе-

рийного статуса Центральной Азии в стратегический, значение региона для КНР существенно 

выросло. Центрально-азиатское направление стало рассматриваться в контексте комплекса 

внешнеполитических усилий Китая на глобальном уровне. Кроме того, в условиях набираю-

щей мощь китайской экономики для Пекина было важным обеспечить гарантированный до-

ступ к сырьевым, в первую очередь нефтегазовым - ресурсам региона, а потенциально - и его 

транзитным возможностям.Всему этому могли, помешать планы Вашингтона по политиче-

скому, экономическому и военному переформатированию Центральной Азии (3, с.30). В этой 

связи, основной акцент Китай сделал на укреплении ШОС и развитии двусторонних связей со 

странами региона, прежде всего в экономической сфере. В условиях стремительного роста ки-

тайской экономики, Пекин мог позволить более эффективно задействовать имеющиеся у него 

ресурсы для реализации в Центральной Азии различного рода экономических проектов, и од-

новременно, поддержать существующие в регионе политические элиты. 

Рассматривая ШОС как основной механизм, позволяющий «держать руку на пульсе» про-

исходивших в Центральной Азии процессов и гарантирующий от угрозы возникновения здесь 

антикитайского альянса, Китай сделал ставку на усилении сплоченности в рядах Организации, 

укреплении ее международного имиджа и повышении значения экономической составляющей 

отношений. Для придания Организации большего международного веса, Китай совместно с 

Россией выступил за привлечение к деятельности ШОС новых стран – в 2017 г. Индия и Па-

кистан стали полноправными членами организации (с 2004 г. в состав ШОС на правах наблю-

дателей вошла Монголия, в 2005 г. – Иран, в 2012 г. – Афганистан, а в 2015 г. – Беларусь) (9). 

Параллельно внутри Организации шло интенсивное формирование новых механизмов и 

площадок межгосударственного взаимодействия. В 2004 году была создана Региональная ан-

титеррористическая структура (РАТС) с исполнительным комитетом в Ташкенте. С 2005 г. в 

рамках ШОС сформированы и начали функционировать Деловой совет и Межбанковское объ-

единение. Основная задача этих двух подструктур, в которых доминирует Китай ‒ эффективно 

координировать усилия финансовых, государственных, предпринимательских и научных кру-

гов с последующим планомерным внедрением как текущих, так и долгосрочных проектов в 

различных сферах экономики. Переход Китая к наступательной политике в Центральной Азии 

после 11 сентября 2001 г. позволил Пекину в целом существенно усилить свои позиции в ре-
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гионе. С одной стороны, крупным прорывом и достижением явилось укрепление ШОС и пре-

вращение ее в многопрофильную международную организацию, причем с лидирующим поло-

жением КНР. Благодаря этому, Китай возможно впервые в новейшей истории получил уни-

кальную возможность принимать самое непосредственное, деятельное и активное участие в 

жизни Центральной Азии, став к тому же одним из ключевых элементов формирующейся си-

стемы региональной безопасности. С другой стороны, сложившийся формат китайско-цен-

трально-азиатских экономических отношений, также, как и в 90-е годы, пока остается неэф-

фективным с точки зрения долгосрочных интересов стран Центральной Азии и КНР (9).  

Структура торговли по-прежнему складывается практически на 100% по формуле «сырье 

в обмен на готовую продукцию». Более того, сам Китай осознанно или неосознанно, но крайне 

активно стимулирует дальнейшее закрепление данного формата и одновременно уделяет не 

столь принципиальное значение развитию связей именно в инновационно-промышленной 

сфере.  

Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. актуализировал проблемы экономического и 

инвестиционного развития китайско-центрально-азиатских отношений. В 2013 г. Китай пред-

ставил программу экономического развития Центральной Евразии под названием «Экономи-

ческий пояс «Шелкового пути». Сегодня это глобальный транзитный проект Китая для созда-

ния условий и обеспечения стабильных экономических взаимоотношений между Западом и 

Востоком в большей степени по территории южного транзита (через Центральную Азию), а 

также частично с использованием северного (через Россию). В последнее время КНР лобби-

рует проекты железнодорожных магистралей. Один из них Китай – Кыргызстан – Узбекистан. 

Эта магистраль призвана соединить китайские железные дороги с Узбекистаном и далее через 

Афганистан, Иран и Турцию с европейской сетью железных дорог.  

На сегодняшний день Китай действует на центрально-азиатском направлении весьма ак-

тивно, инициативно и наступательно, грамотно используя при этом весь набор экономических, 

политических, военных и других инструментов как в рамках ШОС, так и в двусторонних от-

ношениях с государствами Центральной Азии. 

В последнее время ключевой основой дипломатии является использование стратегии 

«мягкой силы».Основные элементы внешней политики КНР в регионе ‒ расширение торговых 

контактов Китая со странами региона, обеспечение доступа к энергоресурсам стран региона 

посредством сооружения трубопроводной системы, связывающей регион с КНР, вхождение 

КНР в стратегически важные сектора экономик стран региона, сооружение транспортно-ком-

муникационной системы между регионом и КНР, оказание КНР странам региона финансово-

экономической помощи. 

Таким образом, основными причинами успешного сотрудничества Китая с государствами 

Центральной Азии являются: во-первых, высокая оценка межгосударственных отношений со 

стороны участников и активность сторон в их развитии; во-вторых, в отношениях Китая со 

странами Центральной Азии соблюдается принцип принятия двусторонних решений путем 

переговоров; в-третьих, взаимовыгодный характер развития экономического сотрудничества 

Китая со странами Центральной Азии. Подводя итоги, можно сказать, что, по мнению китай-

ских экспертов, Центральная Азия занимает очень важное место в политике Китая. Сотрудни-

чество с ней способствует обеспечению безопасности западного пограничного района страны, 

стимулированию освоения западного Китая, проведению политики диверсификации импорта 

энергии, созданию дружественного окружения.  

Не стоит в стороне от процесса «освоения» центрально-азиатского пространства и такая 
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мощная в финансово-экономическом отношении держава, как Япония. Япония была среди 

первых стран, признавших образовавшиеся после распада СССР новые независимые государ-

ства Центральной Азии и установивших с ними дипломатические отношения (1991-1992 гг.) 

(9). В тот период в Токио начали присматриваться к этому региону, определяя потенциальные 

выгоды от его включения в сферу своих интересов. Было очевидно, центрально-азиатские рес-

публики, только вступившие на путь самостоятельного развития и еще весьма слабые эконо-

мически, не могут пока быть рынком сбыта для достаточно дорогих японских товаров, а раз-

мещение там инвестиций сопряжено с большими рисками, в том числе из- за сложной внутри-

политической обстановки. Учитывалось и то, что Центральная Азия находится на значитель-

ном удалении от Японии и АТР ‒ общепризнанной зоны японского экономического влияния. 

Вместе с тем, на центрально-азиатский регион сразу обратили внимание США, ведущие евро-

пейские государства, Китай, не говоря уже о России. Уклоняться от конкуренции с ними на 

этом обширном и в перспективе многообещающем пространстве в Токио, надо полагать, по-

считали недальновидным.  

Для начала была поставлена задача создать и постепенно закрепить в странах Центральной 

Азии образ Японии как надежного делового партнера, готового на льготных условиях или 

даже безвозмездно оказывать финансовое и техническое содействие в модернизации их эко-

номик, не выдвигая при этом каких-либо политических условий. Такой подход должен был 

заложить фундамент будущего сотрудничества с центрально-азиатскими государствами.Япо-

ния активно поспособствовала тому, что 1 января 1993 г. все они были включены Комитетом 

помощи развитию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в разряд 

развивающихся стран и получили доступ к японской правительственной программе «Офици-

альная помощь развитию» (ОПР) (12, с.49-51). 

В ее рамках им стали предоставляться различные займы и кредиты и напрямую, и по ка-

налам международных и региональных структур, прежде всего таких, как ОЭСР и Азиатский 

банк развития, ведущие позиции в котором принадлежат именно Японии. Возможность опе-

реться на поддержку Японии, являющейся крупнейшим финансовым донором стран третьего 

мира, имела для государств Центральной Азии существенное значение в плане решения, сто-

явших перед ними сложных социально-экономических проблем. В 1993-1998 гг. центрально-

азиатские республики (за исключением Таджикистана, связи Японии с которым в те годы 

практически не развивались из-за гражданской войны в этой стране) смогли воспользоваться 

японскими правительственными кредитами на общую сумму примерно в 1,5 млрд. долл. США 

(Казахстан - 690 млн.долл., Узбекистан - 405 млн. долл., Киргизия - 240 млн. долл., Туркмени-

стан - 123 млн. долл.) (16, с.23).  

В те годы Япония сосредоточила свое внимание на финансировании различных проектов 

развития транспортных коммуникаций в Центральной Азии. С ее помощью началось строи-

тельство и реконструкция железных и автомобильных дорог, аэропортов. Одновременно гос-

ударствам региона оказывалось техническое содействие по линии Японского агентства меж-

дународного сотрудничества (Japan International Cooperation Agency - JICA). Оно включало в 

себя предоставление консультационных услуг для проведения исследований с целью разра-

ботки планов развития различных отраслей экономики, включая командирование японских 

экспертов и специалистов, прием на обучение и стажировку в Японии технических кадров из 

центрально-азиатских стран (16, с.24-25).  

Во второй половине 90-х годов прошлого века в Японии уже был накоплен достаточный 
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объем информации о Центральной Азии. Ее анализ позволил сделать вывод о том, что ситуа-

ция там постепенно стабилизировалась (в частности, в 1997 г. завершилась национальным 

примирением гражданская война в Таджикистане) и создались условия для налаживания 

устойчивых экономических связей с центрально-азиатскими государствами, не ограничиваясь 

более только финансовой помощью им. 24 июля 1997 г. премьер-министр Японии Р.Хаси-

мото обнародовал концепцию «Евразийской дипломатии», предполагавшую прежде всего ак-

тивизацию сотрудничества Японии с Россией, странами Центральной Азии и Закавказья. В 

ней был по сути дела сформулирован новый подход к дальнейшему развитию отношений с 

центрально-азиатской «пятеркой», включавший в себя следующие основные направления: по-

литический диалог для углубления доверия и взаимопонимания; экономическое сотрудниче-

ство и сотрудничество в сфере освоения природных ресурсов; достижение мира в регионе че-

рез нераспространение ядерного оружия, демократизацию и стабилизацию (4, с.14-15).  

В целях реализации этого курса правительством Японии была принята в январе 1998 г. 

«Программа действий по дипломатии Шелкового пути». Характерной ее особенностью был 

акцент на обеспечение активного участия японских корпораций в разведке и разработке ме-

сторождений нефти и газа. Ставилась также задача содействовать притоку японских инвести-

ций в энергетический сектор экономик государств Центральной Азии, оказать финансовую и 

технологическую поддержку созданию транспортной инфраструктуры для вывода на внешние 

рынки их углеводородных ресурсов. 

Кстати, уже тогда стала рассматриваться возможность использования центрально-азиат-

ских энергоносителей для сокращения зависимости от импорта ближневосточной нефти, за 

счет которого Япония удовлетворяет до 80% своих потребностей в этом виде сырья. Таким 

образом, поощряя широкомасштабную деятельность японских компаний по освоению нефте-

газовых месторождений в Центральной Азии, в Токио руководствовались не только интере-

сами текущего момента, но и работали на обеспечение энергетической безопасности Японии 

на долгосрочную перспективу (7, с.253).  

К концу прошлого столетия Японии удалось добиться определенных позитивных резуль-

татов в продвижении своих интересов в Центральной Азии. Вместе с тем, проявились и оче-

видные минусы. В практических шагах Токио соседствовали две тенденции. С одной стороны, 

в целом неплохо складывались дела в области экономического сотрудничества, в особенности 

в отраслях, связанных с энергетикой. На их нужды приходилась «львиная доля» японских ин-

вестиций в регион. С другой ‒ медленно развивались торговля и, что самое главное, полити-

ческие контакты. Отставание в политике существенно тормозило реализацию всех остальных 

планов Японии. К тому же, из поля ее зрения явно выпадали проблемы региональной безопас-

ности, которыми уже серьезно занимались Россия, США и Китай. Наконец, деятельность на 

центрально-азиатском направлении не получала должной информационно-пропагандистской 

поддержки. Для большинства японцев Центральная Азия была фактически «малознакомым 

объектом». Ситуация стала меняться после событий 11 сентября 2001 г. и начала Антитерро-

ристической операции в Афганистане, послуживших мощным катализатором резкого роста 

внимания к центрально-азиатскому региону, оказавшемуся на переднем крае борьбы с терро-

ризмом. Возросшее в связи с этим в Афганистане геополитическое значение Центральной 

Азии, укрепление позиций там США, являющихся стратегическим союзником Японии, и За-

падного сообщества в целом обусловили необходимость снова скорректировать курс Токио в 

регионе. (10, с.102-104; 13). 
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На этот раз была поставлена цель придать сотрудничеству с центрально-азиатскими госу-

дарствами системный характер, создав единый механизм регулирования отношений с ними в 

сферах политики, экономики, безопасности, а также в гуманитарной области. В августе 2004 

г. состоялся первый визит в Центральную Азию министра иностранных дел Японии Й.Кава-

гучи, в ходе которого она посетила Узбекистан и Казахстан. 26 августа в Ташкенте она высту-

пила в Университете мировой экономики и дипломатии с программной политической речью 

«К новому измерению». В ней было обнародовано решение японского правительства разви-

вать отныне, наряду с углублением двусторонних связей, диалог и сотрудничество с цен-

трально-азиатским регионом в целом. 28 августа в Астане прошла встреча министров ино-

странных дел Японии и центрально-азиатских стран. На ней была поддержана предложенная 

Й.Кавагучи концепция создания диалога «Центральная Азия плюс Япония» (ДЦАЯ) и достиг-

нута принципиальная договоренность регулярно проводить в его рамках встречи министров и 

старших должностных лиц, а также другие мероприятия представляющие взаимный интерес. 

В Астане были также одобрены три базовых принципа ДЦАЯ: «Уважение разнообразия», 

«Конкуренция и координация», «Открытое сотрудничество» (2, с.305-306).  

Таким образом, 2004-2006 гг. были отмечены высокой активностью Японии в центрально-

азиатском регионе. Был запущен механизм ДЦАЯ, налаживались политические контакты, рас-

ширялись экономические связи. В целом, интегрирование Центральной Азии в более широкие 

форматы взаимодействия и диверсификация внешних связей, входящих в нее государств яв-

ляются сегодня объективной реальностью. В этом процессе Япония уже нашла свою нишу. Ее 

усилия концентрируются на данный момент на развитии экономического сотрудничества с 

упором на энергетику. Работа же на других направлениях будет, как представляется, подкреп-

лять этот стратегический выбор. Такой акцент в центрально-азиатской политике Токио с по-

ниманием воспринимается в странах региона, основным богатством которых являются именно 

энергетические ресурсы.  

Различные аспекты ситуации в Центральной Азии регулярно рассматриваются в рамках 

политического диалога между Россией и Японией. При этом продолжается поиск возможных 

путей взаимодействия в целях оказания поддержки центрально-азиатским государствам в ре-

шении стоящих перед ними проблем. Одной из перспективных тем в этом контексте видится 

борьба с незаконным оборотом наркотиков, особая актуальность которой для региона не вы-

зывает никаких сомнений. 
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Ənənəvi  olaraq   son  dövrün  humanitar tədqiqatlarında  “mülayim  güc”  anlayışının  ötən əsrin  

90- cı  illərində  dövriyyəyə  buraxıldığı  bildirilir. Paralel  olaraq elə həmin vaxtdan üzü  bu  yana 

“mülayim  güc”  ətrafında  fikirayrılıqları səngiməyir. Mahiyyət  etibarilə bu  fenomenin beynəlxalq  

münasibətlər  və  xarici  siyasət  araşdırıcılarının    diqqət indən  bu  gün  də  kənarda  qalmamasını  

şərtləndirən  amillər  yetərincədir.  Birinci  növbədə “mülayim  güc”  haqqında  təsəvvürlərin   tarixən  

mövcudluğu fikri maraq  doğurduğundan   və  bu  tarixin  2000  ilə  qədər  olduğu  iddiasını  

əsaslandırmağa  imkan  yaradan  mülahizələrə  və  nisbi  dəlillərə   üz  tutmaq  lazım  gəlir. Qədim  

Çin  təlimlərində əks  olunan ”...İnsanların  qəlbinə  yol  tapmaq  onların  yaşadıqları  şəhərləri  ələ 

keçirməkdən  daha  vacibdir” kimi fikrirlər, bəlkə  də “mülayim  güc”  konsepsiyasının müəllifi  üçün  

istinad  nöqtəsi  olmuşdur. 

Razılaşaq  ki, C.Nay  konsepsiyası  öz  orijinallığı  ilə  bənzərsizdir,  ancaq  bilməliyik  ki,   bu  

yolda  o  heç  də  də birinci    deyildir. Beynəlxalq  münasibətlərin  tədqiqatçılarından  biri Y.Melisson 
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iddia  edir  ki, dövlətin  xarici  siyasətinin  özəyində qərarlaşan “mülayim  güc”  diplomatik  təcrübədə 

hər  zaman istifadə  olünmuşdur. (1) Bu tipli yanaşmalar    birbaşa  çox  sürətlə  və  qısa  zamanda   

siyasət  səhnəsində  populyarlıq qazanan  C.Naya  qarşı  münasibətdə  ifrat  qısqanclıq  kimi  də  

yozula  bilər. Əslində  isə  belə  deyildir. C.Nay  özü  də  insanların  qəlbinə  və  şüuruna  təsirin  

bütün  dövrlərdə  akual  olduğunu  inkar  etmir  və  sadəcə  olaraq qlobal  informasiya  əsrində  daha  

vacib  olduğunu  diqqətə  yönəldir. Haqqında  fikir  bölüşdüyümüz  fenomen  sırf  dövlətlərarası  

münasibətlərin  dinamikası  üzərində  qərarlaşır. Beynəlxalq  münasibətləri  əsas  aktoru  sayılan  

dövlətləri  isə  maraq  və  məqsədlərsiz  təsəvvürə  gətirmək qeyri - mümkündür. Dövlətin  qüdrətini  

şərtləndirən  əsas  amil   kimi “güc” birinci  sırada  durursa , “mülayim  gücün”  də  bu  sırada   öz  

yeri  olduğu  danılmazdır. 

C.Nay   konsepsiyası üç  komponentdən ibarətdir. 

1) mədəniyyət(cəmiyyətin  malik  olduğu  dəyərlər); 

2) siyasi ideologiya; 

3) xarici  siyasət(daha geniş mənada-diplomatiya). 

Konsepsiyanın birinci   tələbinə   uyğun  olaraq  deyə  bilərik  ki, “mülayim  güc”  milli  

sərhədlərdən  kənarda öz  iqtisadi  göstəricilərini, elmdə  və  təhsildə  qazandığı  uğurları, texnoloji  

inkişaf  tempini, mədəni və  humanitar sferalardakı  nəticələri numayiş  etdirməklə  öz  dövlətinin  

daha  cəzbedici  olduğunu  yaymaq  siyasətidir. 

Bu ardıcıllığın  sonuncu  komponentinə  diqqət  yetirsək,  belə   nəticə  çıxarmalıyıq  ki, “mülayim  

gücün”  yalnız  dövlətin  strateji  potensialı  deyil,  həm  də  tarixi -mədəni ənənələrini əks  etdirən 

diplomatiyadır,  və  yaxud  özünəməxsus dialoqdur. Bu  prosesin  nə  dərəcədə  effektiv  olduğunu  

isə  qarşı  tərəfin  davranışında  müşahidə  etmək   olar. Dövlətin “mülayim  güc”  resurslarının  nədən  

və  nələrdən  formalaşdığı  da  maraqlıdır. İndi  daha  çox ABŞ, Çin, Rusiya və Almaniyanın,  eyni  

zamanda  NATO  və Avropa İttifaqının(Aİ) “mülayim  güc”ündən  söhbət  getdiyındın  qlobal  

dünyanın  problemlərinə  baxış  bucaqlarının  nə  dərəcədə  fərqli  olduğu  bu  istiqamətdə  də   öz   

təsdiqini  tapır. Xatırladaq ki,  diplomatiyanı  da,  müharibələrin  qeyri -hərbi  vasitələrlə  davamı  

adlandırırlar. Biz  bir  çox   hallarda  “mülayim  güc”lə  “qaba  gücü” qarşılaşdırmamalıyıq, çünki   

“qaba  güc” də “mülayim  güc”ün  qeyri-hərbi  vasitələrlə  davamıdır. 

Diplomatiyanın  ünlü  fikir  sahiblərindən  sayılan  Hans  Morqentau   və  R.Klayn  öz  

tədqiqatlarında  dövlətin(hakimiyyətin) qüdrətinin  doqquz  vacib  elementi  olduğunu  bildirirlər.    

Azı  ona  görə  ki, hakimiyyət  anlayışının “mülayim  güc”  konsepsiyasında  yeni-yeni  istiqamətləri 

öz  əksini  tapır. Məhz  bu  səbəbdən “mülayim  güc”  mədəniyyət, siyasi  dəyərlər  üzərində  

qərarlaşmaqla  yanaşı öz  ölçülərini  dəyişir, yəni  dərinləşir, üzanır  və  genəlir. Odur  ki , “mülayim  

güc”  anlayışına həm  dar, həm  də  geniş   mənada  baxıla  bilər. Birinci (dar)  mənada konsepsiya  

sırf  mədəni  vasitələrlə təsir göstərilməsinə  hesablanmış   siyasət  kimi   təqdim  oluna  bilər.Bu  

istiqamətdə tədqiqatçiların  böyük  əksəriyyəti (Briraniyalı tarixçi Nayl Ferqyusson, almaniyalı  

publisist Cozef Uoffe  və b.) konsepsiyanın  müəllififini  tam  dəstəkləyirlər. Bununla  yanaşı Nayın  

tənqid  atəşinə   tutulması  üçün  kifayət  qədər  dəlil-sübüt olduğunu  da  gizlətmirlər. Misal  üçün, 

N. Ferqyusson  “mülayim  gücü” “...dəmir  ələ  taxılan  məxmər  əlcək” adlandırmaqla  əsilində  onun 

arxasında  “qaba gücün”  gizləndiyini gündəmə  gətirir. Təbiidir ki, beynəlxalq  kommunikasiyanın. 

fomalarından  biri  olan “mülayim  güc”   geniş  mənada  “qeyri-hərbi  güc” anlayışı   ilə sinonim  

kimi  qəbul  olunur.Bu  yanaşmanın  mahiyyəti  ondan  ibarətdir  ki, mədəni  güc  iqtisadi qüdrətin  

yedəyində  gedən  faktordur. 

Tədqiqatçılar  belə  qənaətdədir  ki, “...“mülayim  güc” amerikanın  digər dövlətlərdə hakimiyyəti  

ələ keçirmək və istənılən vaxt “öz  adamlarına” ötürmək texnologiyasıdır.Daha  dəqiq  desək,  
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çevrilişlər texnologiyasıdır.” Bu məqamda  ulularımızın  dilindən  səslənən “Cidanı  çuvalda  

gızlətmək  olmaz”  deyiminin əsassız  olmadığına  haqq  qazandırmaq  olar.(8)  fikrinin  Bir  vaxtlar 

“Dil  insanlara  fikirlərini pərdələmək  üçün  verilmişdir”( Ş.Taleyran) düşüncəsi  ilə iki dəfə ABS  

müdafıə naziri postunu tutan  Donald Ramsfeld  jurnalistlərin “Mülayim  güc  nədir?”  süalına “Mən  

bunun  nə olduğunu  bilmirəm.” cavabını  vermişdi. Öz  hərbi  diplomatiyasına  sadiq  qalmasına  

baxmayaraq  o, tutduğu  vəzifədə  buraxdığı  ən  böyük  səhvi etiraf edərək yazır:- “ Mən bircə  bunu 

bilirəm  ki, müharibə xarici  siyasətin  uğursuzluğudur.” Əslində  D.Ramsfeld,  güya adını bilmədiyi, 

“mülayim  gücün” tərəfdarı  oldufunu  etiraf  edir.(2) Rusiya  Federasiyası  Prezidenti  Vladimir  Putin 

isə  “mülayim  gücü”  çox  sadə  dildə  “... xarici  siyasi  məqsədlərin  silahsız, informasiya  kanalları 

və  digər  təsir  vasitələri  ilə  əldə  olunmasının  metod  və  üsullarının  toplusu” adlandırır. 

Belə  nəticə  formalaşır  ki, “mülayim  güc” iqtisadi baximdan  inkişaf  etmiş  dövlətlərin  xarici  

siyasət  alətidir  və  yetərlı  maddi  və  maliyyə  vəsaiti  olmadan  onun  səmərəliliyinə  zəmanət 

vermək  ağılsızlıqdır. Dövriyyəyə büraxıldığı  gündən siyasi  atmosferdə burulğan effekti yaradən 

“mülayim  güc”  terminin  sistemli və  stuktur  təhlili, onun  əsl  mahiyyəti, hansı  şəraitdə  və   necə  

tətbiq  olunması  ətrafında müzakirələr, mülahizələr  və mübahisələr  indiki  günümüzdə də  davam   

edir. Son  qənaətdə  “mülayim  güc” konsepsiyasında qeyri-müəyyənlık yaradan  fikirlərə  üç  

istiqamətdə   aydınlıq  gətirilməsinə  ehtiyac  olduğu  ortaya  qoyulur: 

1)“Mülayim güc”dən istifadə  olunması  metodlarının  sistemləşdirilməsi; 

2)Dünya  siyasətində “mülayim  güc”ün əhəmiyyətinin  arması  səbəblərini aydınlaşdırmaq; 

3) Siyasi  qərarlar  qəbul  etmək  səlahiyyəti  olan  şəxslərə “mülayim  güc”dən  istifadə  olunması 

üçün  tövsiyələr  işləyib  hazırlamaq. 

Hələ  ki,  sadalanan  şərtlərin   heç  biri  ətrafinda  bitkin təkliflər  səslənməmişdir. Ancaq  

məqamın  tələbinə  uyğun  “güc" tətbiq  olunması məsləhətdir.  İdeal  balans    bir  tərəfdən  yeni-

yeni  tərəfdaşliq  imkanlarına  yol  açırsa, digər  tərəfdən  beynəlxalq  arenada yeni  rəqiblərin ortaya  

çıxmasına  imkan  vermir. 

Belə  başa  düşmək  olar  ki, “mülayim  güc” hələ  də  institutlaşma  mərhələsindədir. Bu  prosesin  

baş  tutmaması beynəlxalq  hüquqün  norma  və  prinsiplərinin tətbiq   oluna bilməməsi, maraqların  

harmoniyasının  maraqların   ziddiyyətinə  tuş  gəlməsidir. Odur  ki, artıq “mülayim  güc” dövrünün  

başa  catdığı  ehtimal olunur  və  yaxud son  dövrlərdə  bu  anlayışın  fərqli  interperitasiyası müşahidə  

olnur. Misal  üçün, texnoloji  baxımdan, “mülayim  güc”  dünya  siyasətində  daha  əlverişli  kommu-

nikasiya  aləti  olaraq  güc  tətbiq  olunan  obyektə digər  alətlərdən   daha  az ziyan gətirən  alətdir; 

ehtiyatlar baxımdan, “mülayim  güc”  beynəlxalq münasıbətlər subyektinin cəzbedicilik  potensialının 

qarşı  tərəfin dəyərlərinə  qovuşdurulması cəhdidir.( (7.14-21.) Biz  birmənalı olaraq  razılaşmalıyıq  

ki, indiki  zamanda səmərəli “mülayim  güc”  dedikdə  hər bir  dövlətin  inkişaf  strategiyası, onun  

gücünün  identifikasiyası, ideologiyası, dəyərlərinin  orientasiyası,  onun  sosial quruluşunun  

cəzbediciliyi, inkişaf  modeli, xalqın  vahid  birliyi,   yaradıcı  gücü, mədəni  zövqü  və  beynəlxalq  

münasibətlərdə  təsir  göstərmək  imkanları  kimi  vacib  göstəricilər   nəzərə  alınmalıdır. 

Müasir mərhələdə yalnız  böyük  dövlətlər beynəlxalq  münasibətlərin  inkişaf  vektorlarını  

müəyyənləşdirmək qüdrətindədir  və  onların  öz  niyyətlərinin  gerçəkləşdirməsində  əsas  rolu 

“mülayim  güc”  oynayacaq. (3.89 -122)  Bu qənaət   onların böyük  dövlət  statusununa  malik olması  

və məhz  buna  görə  də  cəzbediciliyi  faktı  ilə  bağlıdır. “Böyük  dövlət” anlayıcı elmi  dövriyyəyə 

alman  tarixşünası L.fon Ranke tərəfindən  gətirilmişdir. (6. 27-40) Yadda  saxlamaq  lazımdır  ki, 

sadalan  göstəricilər  də  həmişə  rəğbət  doğurmur, əksinə  əsl  münaqişə   yaranması  üçün  zəmin  

yaradır. Bunu C.Nay  özü  də  etiraf  edir  ki, hər  bir   güc həm  faydalı,  nəm  də  ziyanlı  ola  bilər. 
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Bu  məqamla  bağlı  bəzi  müəlliflər (B.Matteri)  göstərir  ki, cəzbedicilik dünya  siyasətində qeyri-

fiziki  təsir  nəticəsində  deyil  təhriketmə  səklində baş  tutur. 

 

“Ağıllı  güc” siyasəti  nədən  başlayır? 

Müasir  beynəlxalq  reallıq bir  daha  təsdiqləyir  ki, dövlətlərin yalnız  qeyri-hərbi üsullardan  

istifadə etməsi təhlükəsizliyin  təmin  olunması  üçün  yetərli  deyildir. Odur, ki,  çoxqütblü  dünyada 

sülhyaratma  siyasi  aktorların xarici fəaliyyət  strategiyasında  mülayim  və  qaba  vasitələrdən  

istifadə  olunmasını  zərurətə  çevirir. 

Ziddiyyətli yaşam  tərzindən     yaxa  qurtarmayan  dünyada sülh  və inkişafın  harmoniyasını 

qurmaq  məqsədi  daşiyan gücə, adının  hansı  şəkildə  ifadə  olunmasından  asılı  olmayaraq, bütün   

dövrlərdə  ehtiyac  olub,  indi də  var. Bu  həqiqətin sorağına  çıxanlar,elə C.Nayın  özü  də, artıq  

2004-cü  ildə    yeganə nicat  yolunun  “ağıllı  güc” fenomeni   ilə  bağlı olmasinı etiraf  etdilər. Bu  

inkarolunma  həqiqəti   C. Nay  həmin  ildə nəşr olunan “Çevik hakimiyyət. Siyasətdə  necə  uğur  

qazanmalı” adlı  məqaləsində gündəmə  gətirdi. Artiq  bu  addımda  o  birici   deyildi. “Ağıllı  güc”   

terminin  müəlifliyini o, eyni  vaxtda “Ağıllı  güc”   məqaləsini  nəşr etdirən  tanınmış diplomat  

Syuzan  Nossellə  bölüşməli  oldu. Ancaq  S.Nosselin  problemə  yanaşma  tərzi  bir  qədər fərqlidir. 

O, ağıllı  gucdə  hərbi  vasitələrə(qaba  qücə)  yer  olmadığını  iddia  edir  və  həlledici  rolun  

diplomatiyanın  oynayacağina inanır.  (9) 

İlk  olaraq  “ağıllı  gücün”  dörd  vacib  atributua  diqqət  yetirilməlidir; 

1) məqsədin dəqiq  müəyyənliyi; Bu  o  deməkdir ki, “ağıllı  gücün”  təsirinə  məruz  qalan 

regionların və dövlətlərin  xalqlarının  milli  xüsusiyyətləri nəzərə  alınmalıdır; 

2) “ağıllı  güc” öz  imkanlarını dəqiq, aydın  və  obyektiv  qiymətləndirməyi  tələb  edir; 

3) “ağıllı  güc” siyasəti  regional,  qlobal  kontekstdə  baxılmalıdır; 

4) məqsədə  qovuşmaq üçün konkret  məqamlarda  konkret  tələblərə münasib  vasitələrdən  

istifadə  olunmalıdır.(4) 

Haqqında  söz  açdığlarımız  müxtəlif  formalı  “güc”lər   ABŞ  xarici  siyasətinin  ardicil  

dəyişkənliyini, hətta  hadisə  və  prosesləri  qabaqcadan  öz  istəkləri  məcrasına  yönəltmək  cəhdlərini  

özündə  ehtiva  edir. Bir  vaxtlar ABŞ  dövət  katibi Hillari  Klinton  üzaqgörənliklə  deyirdi:-“ABŞ  

zamanın  çağırışlarına  təkbaşına  sinə  gərə  bilməz, ancaq  dünya  da  amerikasız  mövcud  

problemləri  həll  edə  bilməyəcək. Bizim “ağıllı  güc”dən  istifadə  etməyimiz  qaçıl-mazdır. ” (11) 

Beləliklə , “ağıllı  güc” özünəməxsus  bir  qarışıq(məcun)  kimi  təsəvvür olunmalıdır. Bu  

qarışıqda “mülayim  güc”  öz  keyfittətini  və  müstəqilliyini  itirir,  analitik  dəyəri  aşağı  düşür. Bu 

gün hadisələrin və proseslərin sürətli  inkişafı dövlətlərin xarici siyasət strategiyasında yeni bir isti-

qamət- noosiyasət (noopolitik) (10) formalaşdırır. Biz  bu  qənaətdəyik  ki, “noosiyasət” və “ağıllı  

güc” ekvivalent  anlayışlardır. İndi  bir  çox tədqiqatçılar dünya siyasətində və beynəlxalq münasi-

bətlərdəki yeni tendensiyalara üz tutarkən noosiyasəti kutləvi-informasiya vasitələri ilə gerçəkləşən 

informasiya strategyası adlandırırlar. Terminin müəllifləri (Arquilla J., Ronfeldt D.-amerika) də 

noosiyasəti təqribən eyni səkildə,  İnformasiya əsrində formalaşan xarici siyasət strategiyası 

adlandırırlar.(5) 
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Статья посвящена проблемам формирования вооруженных сил Европейского Союза. Да-

ется исторический аспект проектов формирования военной обороны ЕС. Анализируются со-

ответствующие модели и препятствия, в результате чего не были эти проекты осуществ-

лены. Главным препятствием считается США, считающие неспособность ЕС самостоя-

тельно решать военно-политические задачи, что дает им возможностьобосновать необхо-

димость сохранения и расширения НАТО и распространения его «зоны ответственности» 

с Северной Атлантикой. Автор приходит к выводу, чтоидея формирования европейской ар-

мии или собственных вооруженных сил Европейского союза все-таки реанимируется. 
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Məqalə Avropa İttifaqının silahlı qüvvələrinin formalaşması problemlərinə həsr olunub. Aİ hərbi 

müdafiə sisteminin formalaşdırılması üçün layihələrin tarixi aspektləri verilmişdir. Müvafiq modellər 

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

Ştatlardır. Onların fikrincə, Aİ-ın hərbi və siyasi vəzifələri müstəqil olaraq həll etmək iqtidarında 

olmaması və Avropa Birliyinin NATO-nun qorunub saxlanması və genişləndirilməsi və "məsuliyyət 

zonasını" Şimali Atlantikaya uzatmaq üçün lazımi şəraitin təmin edilməsinə imkan verilməsidir. 

Müəllif Avropa Ordusununvə ya Avropa İttifaqının silahlı qüvvələrinin formalaşdırma ideyasını hələ 

də canlandığı qənaətinə olmaması ilənəticələndirir. 
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Проблематика новой стратегии европейской безопасности стала настолько актуальна, 

что на повестку дня вновь был вынесен вопрос о создании совместных вооруженных сил Ев-
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росоюза. Политическая элита большинства стран ЕС считает, что такая армия помогла бы Ев-

росоюзу сформировать общую внешнюю политику и политику безопасности. По их мнению, 

с такой армией ЕС сможет отреагировать на угрозу странам — членам Евросоюза и соседним 

государствам. 

Первый опыт 

Подобный проект пытались реализовать еще в 1948 году. Созданный тогда Западноевро-

пейский союз (ЗЕС — Western European Union) как раз и предусматривал коллективную обо-

рону. Но уже в 1949 году, после создания НАТО, европейская составляющая оказалась подчи-

нена американской. Западноевропейский союз (это организация, существовавшая в 1948 — 

2011 годах для сотрудничества в сфере обороны и безопасности) всегда пребывал в тени севе-

роатлантического блока. [7] 

В ЗЕС в разное время входили воинские подразделения 28 стран с четырьмя различными 

статусами. Когда организацию распустили, ряд ее полномочий передали в ЕС. При этом около 

18 батальонов из различных государств переименовали в боевую группу (Battlegroup) и пере-

вели в оперативное подчинение Совету Евросоюза, однако в таком составе ее никогда не ис-

пользовали. [2, с.18] 

После распада СССР, когда армейская группировка США в Европе начала активно сокра-

щаться, а боеготовность остальных войск альянса непрерывно снижаться, в 1992 году был со-

здан Европейский корпус, в который входило девять государств. Но в реальности эти форми-

рования никогда не разворачивались и, по сути, существовали только на бумаге. В мирное 

время каждый корпус представлял собой штаб и батальон связи — целиком в боевую готов-

ность он мог быть приведен лишь через три месяца после начала мобилизации. Единственным 

развернутым соединением являлась совместная франко-германская бригада сокращенного со-

става, состоящая из нескольких батальонов. Но и здесь евросолдаты встречались только 

на совместных парадах и учениях. 

В 1995 году были созданы и действуют по сей день Силы быстрого реагирования 

(Eurofor), в состав которых входят войска четырех государств Европейского союза: Франции, 

Италии, Португалии и Испании. Британия и Франция также предпринимали попытки создать 

Объединенный экспедиционный корпус и договорились о совместном использовании авиа-

носцев. Однако вести войну без американцев европейцы всерьез не могли. 

С 2013 года неоднократно заявлялось о планах создания объединенного батальона Укра-

ины, Литвы и Польши. [9] 

В декабре 2015 года сообщалось, чтопольские и литовские военные начнут нести совмест-

ную службу в польском Люблине. Главной целью батальона заявлялось оказание помощи 

украинским военным в обучении их методикам ведения войны по стандартам НАТО, однако 

в последнее время об этом формировании говорят все меньше. В связи с этим у некоторых 

экспертов существует мнение, что создание новой евроармии может привести к таким же пла-

чевным результатам. 

Французская модель 

Чисто французской попыткой можно считать доктрину «обороны по всем азимутам», про-

возглашенную де Голем после выхода Парижа из военной структуры НАТО. Амбициозный 

генерал, мечтавший вернуть Франции былое величие, фактически попытался сыграть роль 

третьего центра силы (наряду с СССР и США), вокруг которого должна была бы объединиться 

Европа. 

И главные архитекторы Евросоюза в его нынешнем виде — французы Р. Шуман и Ж. 
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Монне (в 1950-е годы — председатель Европейской парламентской ассамблеи и глава Евро-

пейского объединения угля и стали соответственно) — как раз были страстными сторонни-

ками создания единой европейской армии. Однако их предложения были отвергнуты. 

Большинство европейских стран пошло под крыло НАТО, а сам Североатлантический 

блок стал главным гарантом коллективной европейской безопасности в годы холодной войны. 

При де Голле Франция вышла из военной структуры НАТО и убрала со своей территории 

управленческие структуры альянса. Ради реализации идеи европейской армии генерал даже 

пошел на очень существенное сближение в военной области с ФРГ. За это некоторые фран-

цузские ветераны антифашистского Сопротивления подвергали его жесткой критике. 

Тем не менее, усилия де Голля закончились печально. [6,с.10] 

Ровно тем же могут закончится усилия Юнкера и других европейских политиков и в ны-

нешней попытке. Естественно, США, для которых доминирование на европейском конти-

ненте вопрос принципиальный, не могли допустить развития этого сценария. Хоть формально 

доктрина «обороны по всем азимутам» сохранялась до начала 90-х годов, фактически после 

отставки де Голля она стала чистой формальностью. Амбициозные планы были похоронены, 

и Париж строил свои оборонительные планы в рамках деятельности Североатлантического 

альянса. 

Третий опыт 

Еще одна попытка была сделана Европой в середине 90-х годов. С уходом СССР с воен-

ной арены опасность военного столкновения в Европе якобы сошла на нет. Военный зонтик 

США стал обременителен для ЕС, который конкурировал с Америкой экономически и ре-

зонно считал необходимым подкрепить свой экономический вес самостоятельной военной си-

лой. Тогда и пытались реанимировать ЗЕС и создать собственные европейские вооруженные 

силы, не подчиненные НАТО. [3,с.7] 

В конце концов, и эта попытка потерпела крах в результате сопротивления США, которые 

уже открыто стимулировали югославский конфликт и постепенно начинали поджигать Ближ-

ний Восток — в том числе и для того, чтобы продемонстрировать неспособность 

ЕС самостоятельно решать военно-политические задачи и обосновать необходимость сохра-

нения и расширения НАТО и распространения его «зоны ответственности» с Северной Атлан-

тики на всю планету. 

Четвертый опыт 

Сейчас мы имеем дело с четвертой попыткой. Она вызвана опять-таки торгово-экономи-

ческими противоречиями с США, которые последние двадцать лет только нарастали, а также 

ростом влияния геополитических оппонентов США (России и Китая). 

Работа по усилению военного сотрудничества в Евросоюзе активизировалась в 2015 году 

на волне миграционного кризиса и из-за участившихся проявлений терроризма. Кроме этого, 

НАТО, поддерживая желание ЕС вооружиться, добавляет к стоящим перед Европой угрозам 

«российскую агрессию» и повышение оборонных расходов членов альянса до пресловутых 

2%. На сегодняшний день объединенный Совет министров иностранных дел и министров обо-

роны стран ЕС согласовал план формирования единой структуры европейской безопасности. 

То есть идея формирования европейской армии или собственных вооруженных сил Евро-

пейского союза все-таки реанимируется. В ход пошли и экономические аргументы. Так, офи-

циальный представитель ЕС Маргаритис Схинас заявил, что создание европейской армии по-

может Евросоюзу экономить до 120 миллиардов евро в год. По его словам, европейские 

страны совокупно тратят на оборону больше, чем Россия, но при этом деньги неэффективно 
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расходуются на поддержание нескольких небольших национальных армий. [5,с.50] 

Реакция Вашингтона и Лондона 

В свою очередь, планы европейцев пришлись не по вкусу США и ключевому союзнику 

американцев в Европе — Великобритании. В 2015-м британский министр обороны Майкл 

Фэллон категорически заявил, что его страна «наложила абсолютное вето на создание евро-

пейской армии» — и вопрос сняли с повестки дня. Но после референдума о выходе Велико-

британии из ЕС идея, похоже, снова получила шанс на реализацию. 

Поскольку Вашингтон абсолютно доминирует в НАТО, ЕС ограничен в возможности ре-

ализовывать собственную международную политику. Без США Европа не в состоянии осу-

ществлять «проекцию силы». Поэтому ЕС приходится поддерживать порой невыгодные 

для него военные мероприятия США, в то время как Вашингтон практически не позволяет ис-

пользовать НАТО для военной поддержки политических и экономических амбиций Евросо-

юза. 

То есть можно констатировать, что логика в действиях ЕС присутствует. Европа последо-

вательно, много десятилетий подряд пытается стать самостоятельной военной величиной. Од-

нако сегодня, несмотря на очевидное ослабление Вашингтона, который уже не в состоянии 

в одиночку осуществлять доминирование в мире, возможности создания «единой европейской 

армии» значительно ниже, чем они были в середине и даже в конце прошлого века. 

В те времена каждое крупное европейское государство хоть и зависело от НАТО в во-

просе противостояния СССР, все же имело собственные сбалансированные вооруженные 

силы. Более того, ЕС в границах до середины 90-х (Старая Европа — в современной термино-

логии) был в состоянии реализовывать скоординированную внешнюю и экономическую по-

литику в виду наличия реальных общих интересов и высокого уровня интеграции. 

С середины 90-х годов в НАТО была принята концепция узкой специализации националь-

ных армий. Одновременно европейские страны максимально урезали военные расходы, пере-

ложив всю тяжесть собственной обороны на США (формально на НАТО). В результате 

как каждая отдельная европейская армия, так и все они вместе потеряли способность ведения 

масштабных боевых действий без американской поддержки. 

Современные натовские структуры фактически обеспечивают руководство союзными ар-

миями в рамках американских стратегических планов. 

Для того, чтобы создать эффективные европейские вооруженные силы, ЕС должен либо 

перехватить американское руководство натовскими штабными структурами (что невозможно 

по определению), либо приступить к демонтажу НАТО и замене его собственно европейской 

штабной организацией. Без этого создание любого количества «объединенных бригад» и «ев-

ропейских корпусов» ничего не будет стоить, поскольку руководить ими и заниматься тыло-

вым обеспечением все равно будут американские генералы, контролирующие альянс. 

Балтийский зонтик для альянса 

Возможно, ЕС и нашел бы в себе моральные силы отказаться от НАТО (в 90-е он такую 

попытку делал), но Новая Европа (в лице поляков, прибалтов и бывших восточноевропейских 

стран Варшавского договора) выступает резко против каких-либо посягательств на НАТО. 

Они видят в нем не только защиту от России, но и гарантию своего влияния на политику Ев-

росоюза. [10] 

Соответственно, страны ЕС пока не видят реальных возможностей для создания единой 

армии ЕС. У Евросоюза сейчас нет возможностей и ресурсов для создания совместных воору-

женных сил. По мнению многих экспертов, этот проект не является реалистичным, по крайней 
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мере, в ближайшей перспективе, да и в будущем армия ЕС не сможет полностью заменить во-

оруженные силы отдельных стран, скорее, можно будет говорить о каких-то общих боевых 

единицах. 

Даже если франко-германскому ядру ЕС удастся переломить восточноевропейскую оппо-

зицию и продавить реальное формирование европейской армии, процесс создания практиче-

ски с нуля эффективных вооруженных сил — дело не быстрое. Речь может идти о десятиле-

тиях. Даже России, в которой полностью была сохранена штабная структура и сбалансирован-

ные вооруженные силы, для вывода их из кризисного состояния, в которое армия погрузилась 

в 90-е, понадобилось полтора десятилетия. 

Зародыш евроармии вынашивать будут долго 

Европе надо возрождать практически все, начиная от конкретных объединений, соедине-

ний, частей и подразделений, способных вести войны любого масштаба (от локальной до гло-

бальной), заканчивая вооружением и штабами, включая службу тыла. При этом штабная куль-

тура германского генерального штаба, способного заниматься соответствующей организаци-

онной работой, стратегическим планированием и управлять войсками на театре военных дей-

ствий, полностью утрачена — она сознательно уничтожена западными союзниками (прежде 

всего США) после второй мировой войны. Между тем, квалифицированные штабные офицеры 

высокого ранга не рождаются — они воспитываются десятилетиями и даже поколениями. [9] 

Учитывая сегодняшний характер взаимоотношений в Евросоюзе и остроту противоречий 

между его различными членами и группами членов, рассчитывать на реальную согласован-

ную работу всего ЕС не приходится. Если говорить об обозримом сроке лет в двадцать, 

то за это время можно было бы создать лишь зародыш евроармии в виде объединенных 

франко-германских вооруженных сил (возможно, при участии еще пары государств ЕС — 

здесь чем меньше участников, тем эффективнее работа). 

И то эта армия для начала годилась бы только для наведения порядка внутри Евросоюза. 

Для реализации же концепции собственно европейской армии, способной выступать на рав-

ных с вооруженными силами США, России или Китая, должно пройти не менее двух-трех де-

сятилетий. 

В настоящее время, по нашему мнению, речь идет о перераспределении полномочий 

в оборонной сфере. Здесь у европейцев имеется и Европейское оборонное агентство, 

и пул компаний, которые занимаются разработкой и производством вооружений. 

Как раз на этих направлениях у ЕС есть реальные заделы и преимущества, которые можно ис-

пользовать в торге с американцами. 

Но в плане создания боеспособной армии Евросоюз до сих пор наглядно демонстрирует, 

что не может обойтись без помощи США. ЕС нужна сверхдержава, которая бы цементировала 

национальные европейские армии — без этого дело не клеится. В частности, 

без США мгновенно начинают нарастать военно-политические противоречия между Герма-

нией и Францией. [8] 

Таким образом, европейцы предпринимают очередную попытку избавиться от зависимо-

сти в военно-политической области от США. Такая попытка была сделана и в 2003 году, когда 

Германия, Франция, Бельгия и ряд других европейских стран отказались участвовать в агрес-

сии США против Ирака. Именно тогда лидеры ФРГ, Франции и Бельгии поставили вопрос 

о создании собственных европейских вооруженных сил. 

Дело дошло до некоторых практических действий — например, подбора руководства об-
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щеевропейскими ВС. Но США умело заблокировали эту инициативу. Вопреки уверениям ев-

ропейцев, они усмотрели в европейской армии альтернативу НАТО, и это им не понравилось. 

Европейцы осознают, что тратят средства и на содержание национальных армий, и на со-

держание всей структуры НАТО, однако в плане безопасности мало что получают взамен. 

Они видят, что альянс практически устранился от решения проблем миграции и борьбы с тер-

роризмом в Европе. А у национальных европейских армий связаны руки, поскольку они под-

чинены Совету НАТО и Военному комитету НАТО. Более того, европейцы осознают, 

что именно американцы втягивают их в разного рода военные авантюры, и фактически 

не несут за это ответственности. 

Роль ЕС в военно-политических вопросах в мире совершенно не соответствует его месту 

в мировой экономике. Фактически, эта роль ничтожно мала — ее не признают ни Россия, 

ни США, ни Китай. Преодоление этого несоответствия и имеет в виду Юнкер, когда говорит 

о том, что европейская армия поможет выполнить «мировое предназначение ЕС». А практика 

показывает: на что-то более серьезное, чем локальные операции, европейцы не способны. 

А обеспечивать без НАТО свою территориальную безопасность они просто не в состоянии. 

Недаром европейские страны, которые громче других кричат об угрозе территориальной без-

опасности, — например, республики Прибалтики или Польша, — бегут за помощью не в ка-

бинеты ЕС, а в кабинеты исключительно НАТО. 

В современной геополитической обстановке можно констатировать, что непосредствен-

ной угрозы военной агрессии для ЕС не существует. Эта угроза отпала после окончания хо-

лодной войны и роспуска Организации Варшавского договора. Однако конец холодной войны 

принес с собой другую серьезную угрозу — межэтнические и религиозные конфликты малой 

и средней интенсивности. Одной из главных угроз безопасности ЕС становится международ-

ный терроризм. 

Выход Великобритании из состава Евросоюза может ускорить создание собственных во-

оруженных формирований в ЕС. График создания военной структуры может быть обнародо-

ван уже в этом году, но даже сторонники единой европейской армии признают, что реализа-

ция проекта — дело не самого ближайшего будущего. НАТО делает вид, что не против того, 

чтобы европейцы дополнительно вооружились, но на самом деле опасается потерять влияние 

на континенте. [9] 

Одним из идеологов создания европейской армии, как мы уже отмечали, является вице-

президент ЕС, верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Федерика 

Могерини. По ее словам, в Европе впервые за долгое время появилось «политическое про-

странство» для продвижения этого проекта. «Мы достигли поворотного момента. Мы можем 

перезапустить европейский проект и сделать его функциональнее и мощнее для наших граж-

дан и остального мира», — заявила политик, выступая перед европейскими дипломатами. 

Ранее Лондон — ключевой союзник Соединенных Штатов в Европе — неоднократно бло-

кировал предложения по созданию континентальных вооруженных сил. Теперь же у Евроко-

миссии появился более-менее реальный шанс довести дело до конца. Военное взаимодействие 

может основываться на соответствующем пункте Лиссабонского договора, который ранее 

не применялся. Глава внешнеполитического ведомства ЕС даже придумала, как преодолеть 

«процедурные, финансовые и политические преграды» для развертывания боевых групп. 

Правда, до поры до времени эти меры не афишируются. Известно лишь, что в «дорожной 

карте» будут освещаться три основных элемента военного сотрудничества: общий подход 
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к кризисам и конфликтам, изменение институциональной структуры в области сотрудниче-

ства по вопросам безопасности и обороны, а также наличие возможностей для создания обще-

европейской оборонной индустрии. 

Сразу после референдума по Brexit Германия и Франция призвали как можно скорее орга-

низовать отдельную структуру военного командования в интересах ЕС. Подобные инициа-

тивы выдвинули также Италия, Чехия, Венгрия и Словакия. Это может свидетельствовать 

о том, что очень многим в Европе хочется избавиться от доминирования Североатлантиче-

ского альянса. Париж и Берлин подготовили совместный проект реформирования ЕС. Один 

из пунктов документа как раз предполагает усиление интеграции между странами в области 

безопасности и снижение зависимости от НАТО. [9] 

В общем, нынешнее поколение европейских политиков может желать создания европей-

ской армии, может даже создать ее подобие, но если подойти к делу квалифицированно, то ре-

альные результаты сможет пожать лишь следующее поколение (а то и через одно). 

Таким образом, сегодняшняя Европа может мечтать о собственной европейской армии, 

может предпринимать какие-то шаги по имитации ее создания, может даже начать реализовы-

вать настоящий долговременный план по созданию собственной европейской структуры без-

опасности. Но до того, как нечто эффективное будет создано, должно пройти много лет согла-

сованной напряженной работы всех наднациональных и национальных структур ЕС.  
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21-ci əsrin əvvəllərindən etibarən Türkiyənin Yaxın və Orta Şərq regionundakı artan fəallığı bu 

mövzunu bir çox elmi-nəzəri mərkəzlərdə başlıca tədqiqat obyektlərindən birinə çevirən əsas 

faktorlar sırasındadır. Türkiyənin müasir Yaxın və Orta şərq siyasətinin elmi-nəzəri izahı baxımından 

iki istiqamətin fikirləri xüsusilə diqqət mərkəzindədir. Bu istiqamətlərdən birincisi realizm və ya neo-

realizm məktəbidir. Digəri isə realizmin müddəalarını əsasən tənqid edən sosial-konstruktivizm 

nəzəriyyəsidir. Neo-realizm nəzəriyyəsinin banisi Kennet Volts hesab olunur və özünün Beynəlxalq 

siyasət nəzəriyyəsi kitabında o neoralizmin əsas müddəalarını irəli sürmüşdür. Neorealizm materialist 

bir nəzəriyyə olub və beynəlxalq münasibətlərdə əsas diqqəti gücə və gücün bölüşdürülməsinə 

yönəldib. Kennet Voltsa görə beynəlxalq sistem anarxik təbiətə malik olduğundan burada dövlətlər 

güc, sərvət və təhlükəsizliyini təmin uğrunda bir-birinə qarşı mübarizə aparırlar. Sistemin anarxik 

təbiətə malik olması dövlətlər arasında qeyri-müəyyənliyin artmasına və beləcə dövlətlərin bir-

birlərinin niyyətlərindən narahat olmasına şərait yaradır. Bu cür şəraitdə dövlətlər sağ qalmaq üçün 

öz güclərini artırmağa meyl göstərirlər. (6, s.26) Sosial-konstruktivizm isə materialist deyil, sosial 

nəzəriyyə olmaqla yanaşı neorealizmin başlıca prinsiplərinin tənqidi üzərində yaranıb. Əvvəlki 

ədəbiyyatlarda Türkiyənin xarici siyasətinin neorealizm nəzəriyyəsi çərçivəsində təhlilinə müxtəlif 

tədqiqatçılar tərəfindən kifayət qədər toxunulub. Bu məqalədə sosial-konstruktivizm nəzəriyyəsinin 

başlıca müddəalarına və bu müddəalar kontekstində Türkiyənin müasir yaxın və orta şərq siyasətinin 

təhlilinə toxunulacaq. Eyni zamanda məqalənin sonunda sosial-konstruktivizmin Türkiyənin müasir 

yaxın və orta şərq siyasətinin izahı baxımından başlıca çatışmamazlıqları oxucunun diqqətinə 

çatdırılacaq.   

Sosial-konstruktivism beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi kimi yaranmasa da, ötən əsrin 90-ci 

illərindən etibarən dünyanın siyasi intellektual dairələrində geniş tədqiq olunmağa başlandı.  Nikolas 

Onuf, Aleksandr Vent kimi alimlərin işləri ilə inkişaf edən bu nəzəriyyə neo-realizmin tənqidi 

üzərində qurulub desək yanılmarıq. Konstruktivistlər dövlətlərarası münasibətlərdə əsasən ideyaların, 

mədəniyyətin, kimliyin roluna əhəmiyyət verirlər. Ventin dediyi kimi, beynəlxalq münasibətlər 

reallığının formalaşmasında mədəniyyət və ideyalar vacibdir. Ventin fikrincə dövlət daxilindəki 

sosial münasibətlər nəticəsində uzun illər ərzində formalaşan dəyərlər və ideyalar dövlətin kimliyi, 

kimlik isə öz növbəsində maraqları və davranışı formalaşdırır. Dövlətin daimi marağı yoxdur və bu 

maraq onun dəyişkən kimliyindən asılıdır. Kennet Voltsun “Beynəlxalq Siyasət Nəzəriyyəsi” əsərinə 

cavab olaraq “Anarxiya dövlətlər tərəfindən yaradılan bir məfhumdur” deyən Vent sosial reallığın 

insanlar tərəfindən formalaşdırıldığını və bu səbəbdən istənilən zaman dəyişə bildiyini qeyd edir. (7, 

s.46) 

Türkiyəli tədqiqatçı Bülənt Aras “Türkiyə və Böyük Orta Şərq” əsərində sosial-konstruktivizmin 

təhlilinə geniş yer ayırır. O qeyd edir ki, dövlətin xarici siyasətində mədəniyyət, kimlik və normalar 

mühüm çəkiyə malikdir. Onun fikrincə dövlətlərə vahid və homogen aktorlar kimi yox, məhz sosial 

təsisatlar kimi baxmaq lazımdır. Bir dövlətin daxilindəki dəyərlər onun kimliyini, kimlik isə dövlətin 

maraqlarını və xarici siyasətini formalaşdırır. Məhz bu səbəbdən Bülənt Arasın fikrincə Türkiyənin 

xarici siyasətini anlamaq üçün dövlətin başında duran elit təbəqinin kimliyini və dünyagörüşünü 

nəzərdən keçirmək vacibdir.  Bülənt Aras Türkiyə daxilində dominant olan dörd kimliyə xüsusi 

diqqət ayırmışdır: (1, s.18)  

          1. Kamalist və ya rəsmi kimlik 

          2. İslamçı kimlik 

          3. Millətçi kimlik 

          4. Mühafizəkar kimlik 

Kamalist və ya rəsmi kimlik -  Bu kimlik ötən əsrin 20-30-cü illərində qərbləşmə prosesi və 19-
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cu əsrin ikinci yarısında Osmanlı dövlətindəki bəzi ziyalıların Komt pozitivizmini mənimsəməsi 

nəticəsində formalaşmışdır. Kamalist kimliyin fundamental prinsipləri osmanlı keçmişini tərk 

etməkdən və dinin dövlət siyasətində rolunun heçə endirilməsindən ibarətdir. Bu kimliyin başlıca 

qayələrindən biri həm də müasirləşmə və qərbləşmədir. “Yurdda sülh, cahanda sülh” doktrinasını 

rəhbər tutan bu kimlik daha çox izolyasionizm və ya özünütəcrid siyasətinə üstünlük verir. Kamalism 

konsepsiyasına görə Türkiyə siyasətində milli ordunun roluna kifayət qədər böyük önəm verilir. 

Fikrimizi əsaslandırmaq üçün Türkiyədə baş verən 1960 və 1980-ci illərdəki hərbi çevrilişləri misal 

çəkə bilərik. Hər iki çevrilişdən sonra Milli Təhlükəsizlik Şurasının Türkiyənin həm daxili, həm də 

xarici siyasətindəki rolu kifayət qədər artmışdı.  

İslamçı kimlik -  Rəsmi kimlikdən fərqli olara islamçı kimlik Türkiyənin daha aktiv xarici 

siyasət yürütməsini təşviq edir. İslamçı kimliyə dayanan xarici siyasət Türkiyəni islam dünyasının 

potensial lideri olaraq görür və Türkiyənin xüsusilə islam dövlətləri ilə geniş əlaqələr qurmasına 

üstünlük verir.  Fikrimizi əsaslandırmaq üçün rifah partiyasının lideri, keçmiş  baş nazir Nəcməddin 

Ərbakanın təşəbbüsü ilə 1997-cı ildə yaradılan D-8 qurumunu misal çəkə bilərik. Digər adı “İslam 

Səkkizliyi” olan bu qurum Türkiyə və yeddi islam dövlətini birləşdirirdi.(8) Bütün bunlara baxmayarq 

Bülənt Aras Türkiyədə islamçı kimliyin ötən əsrin sonlarından etibarən transformasiyaya uğrayaraq 

qərb yönümlü liberal və demokratik dəyərləri özündə tərənnüm etdirməyə başladığını qeyd edir. 

2002-ci ildə seçkilərdə qalib gələn Ədalət və İnkişaf partiyasının siyasəti bunun bariz nümunəsi 

olaraq göstərilə bilər. Dini prinsiplərə bağlı olmaqla yanaşı qərbə inteqrasiyaya da laqeyd 

yanaşmayan Ədalət və İnkişaf partiyası günümüzə qədər Türkiyədə hakimiyyətdədir.  

Millətçi kimlik – Türkiyədəki millətçi elita Kamalizmin təbliğ etdiyi dövlət daxili millətçiliyin 

sərhədlərini aşaraq Türkiyənin bütün türk dünyasında lider rola malik olmasını təşviq edir. Özlərini 

pantürkist və ya turançılar adlandıran bu qanadın əsas məqsədlərindən biri Türkiyənin Qafqaz, 

Mərkəzi Asiya və Rusiya daxilindəki türk dövlətləri ilə münasibətlərini inkişaf etdirməkdir.  

Bülənt Arasın fikrincə Türkiyənin millətçiliyə əsaslanan xarici siyasətini anlamaq üçün 

Türkiyədə fəaliyyət göstərən və millətçilər arasında kifayət qədər böyük populyarlığa malik olan 

Millətçi Hərəkat Partiyasını misal göstərmək olar. Ötən əsrin ikinci yarısından etibarən bu partiyaya 

olan dəstək xeyli çoxalmış və 1999-cu ilin parlament seçkilərindən sonra partiya koalisiya 

hökümətinə daxil ola bilmişdi. Lakin sonrakı seçkilərdə partiya 10 faizlik seçki baryerini aşa 

bilməyərək parlamentdən kənarda qalmışdı. Xarici siyasətdə millətçi kəsim kürd məsələsi ilə bağlı 

hər hansı bir güzəşt etməmək, Avropa Birliyinə inteqrasiyada canfəşanlıq etməmək və keçmiş Sovet 

İttifaqına daxil olan türkdilli dövlətlərə sıx əməkdaşlıq xəttini rəhbər tutur. Lakin bunun belə bu kəsim 

eyni zamanda Türkiyənin İsraillə münasibətlərinin yüksələn xətt üzrə inkişaf etməsini dəstəkləyir. 

Millətçi elitaya görə Türkiyənin İsraillə münasibətləri dövlətin Yaxın və Orta şərq siyasəti və eyni 

zamanda ABŞ-da fəaliyyət göstərən erməni lobbisinə qarşı balans yaratmaq baxımından 

əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda millətçi kəsim Türkiyənin qonşuluqdakı region dövlətləri ilə də strateji 

tərəfdaşlıq etməsini və Qafqaz regionundan əlavə Türkiyənin Yaxın və Orta Şərqdə və Balkanlarda 

da aktiv rol almasını dəstəkləyir. 

Mühafizəkar kimlik – Bülənt Arasa görə Türkiyədə mühafizəkarlığa hansısa hərəkat və partiya 

nöqteyi nəzərindən yox, daha çox bir mövqe kimi baxılmalıdır. Əvvəlki üç kimlikdən fərqli olaraq 

mühafizəkar kimliyin sərhədlərini müəyyənləşdirmək daha çətindir, çünkü mühafizəkar kimlik hər 

üç kimliyin elementlərini özündə birləşdirə bilər. Əsasən Türkiyədə cümhuriyyətin yaranmasından 

sonra formalaşmağa başlayan mühafizəkar mövqe fərqli dövrlərdə fərqli kontekstlərdən çıxış edib. 

Kimliyin cümhuriyyət yarandığı zaman formalaşması əslində mühafizəkar mövqeyin Türkiyə 

Cümhuriyyətinin təməl prinsiplərinə zidd olmadığını bildirir. Sıralarında Yəhya Kamal, Əhməd 
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Tanpinar, Nurəddin Topçu kimi mühafizəkarlar olan elita əsasən yeni yaranan rejimləri tənqid etsələr 

də, bu rejimlərə alternativ fikirlər irəli sürmürdülər. Bu kimlik islami dəyərlərə yer versə də, islamın 

daha çox Türkiyə cəmiyyətinə və normalarına uyğunlaşdırılmış formasına üstünlük verir. Xarici 

siyasətdə istiqamət məsələsində də mühafizəkar kimliyin geosiyasi yönünü müəyyənləşdirmək digər 

üç kimliyə baxanda qat-qat çətindir. Əgər  Kamalist kimlik “ yurdda sülh, cahanda sülh” prinsipini 

rəhbər tutaraq əsasən dövlətin daxilindəki sabitliyə yönəlmişdisə, islamçı kimlik Türkiyənin islam 

dünyası dövlətləri ilə, millətçi kimlik isə türkdilli dövlətlərlə sıx münasibətlər qurmasını 

dəstəkləyirdisə, mühafizəkar kimliyin bəlli bir coğrafi səmti yoxdur.  

Məhz yuxarıda sadalanan kimliklər B.Arasın fikrində Türkiyənin xarici siyasətini təhlil etmək 

üçün zəruri faktorlardır. Bir cümlə ilə desək Türkiyənin xarici siyasət səmti onun kimliyi ilə, kimlik 

isə dövrün daxili sosial təlabatları ilə bağlıdır. Türkiyənin Yaxın və Orta Şərq siyasəti də həmçinin 

bir sıra daxili sosial faktorlarla müəyyənləşir. Kamalçılığın dominant olduğu Türkiyə daha çox 

özünütəcrid siyasətinə üstünlük verdiyi halda, islamçılar Türkiyənin islam dünyasında, türkçülər isə 

türk dünyasında lider olmasına üstünlük verir. Bu fikirlər sosial-konstruktivizm məktəbinin qayəsini 

təşkil edir. Məhz konstruktivizmdə dövlətin xarici siyasətinin təhlilində dövlət daxili sosial faktorlara: 

ideyalar, normalar, mədəniyyət və kimliyə böyük önəm verilir. Sonda müəllif Türkiyədə gələcəkdə 

kimlik transformasiyasının baş tutacağı və həm daxili sosial faktorların, həm də beynəlxalq 

konjekturun buna təsir göstərəcəyi fikrini irəli sürür və Türkiyəni Yaxın və Orta şərq regionunda daha 

fəal rol oynamağa səsləyir. Digər Türkiyəli tədqiqatçı Gülnur Aybet isə AKP hakimiyyətə gəldikdən 

sonra Türkiyədə kamalist kimliklə dini kimlik arasında güc rəqabətinin baş verdiyini və Türkiyənin 

Yaxın və Orta Şərq regionundakı rolunun bu rəqabətin nəticəsindən asılı olduğunu düşünür. (9)  

Fikrimcə həm B.Arasın, həm də G.Aybetin tədqiqatlarında kifayət qədər əsaslandırılmış 

məqamlar olsa da bəzi çatışmamazlıqlar var.  B.Aras Türkiyənin uğurlu Yaxın və Orta şərq siyasəti 

yürüdə bilməsi üçün hansı kimliyin münasib olması barədə ətraflı məlumat vermir. Yaxın və Orta 

Şərq regionu geniş mənada özündə həm Ərəbistan yarımadasını, İranı, İsraili, Qafqaz və Orta Asiyanı, 

Şimali Afrikanı birləşdirir. Bu regionda böyük təsir mexanizmlərinə malik olmaq üçün yalnız milli, 

dini və ya kamalist kimliyə dayanan xarici siyasət yürütmək kifayət deyildir.  Məhz bu mənada fərqli 

kimlikləri özündə birləşdirən “Yeni-Osmanlıçılıq” konsepsiyasını nəzərdən keçirmək fikrimcə 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir.   

Ötən əsrin 80-ci illərində Türkiyənin daxili siyasətində baş verən başlıca dəyişikliklər, ölkənin 

xarici siyasətinə də təsir göstərməyə başladı. Ələlxsüs Turqut Özalın dönəmində baş tutan siyasi, 

iqtisadi və social islahatlar Türkiyədə demokratiyanın möhkəmlənməsinə səbəb olmuş, ölkənin 

müasir iqtisadi inkişafının təməlini qoymuşdur. Həmin dönəm Avropa Birliyi ilə müəyyən problemlər 

yaşayan Türkiyə Yaxın və Orta Şərq regionuna istiqamət almış və nəticədə bir çox türk iş adamları 

İran, İraq, Liviya və Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkələrdə iqtisadi-sosial layihələr həyata keçirməyə 

başlamışlar. Beləliklə cümhuriyyət tarixində ilk dəfə Türkiyə iqtisadiyyatı Yaxın və Orta Şərq 

regionundan asılı duruma düşdü. Demokratik islahatlar fonunda kürdlərə və digər etnik qruplara 

müəyyən azadlıqların verilməsi Türkiyədə kimlik transformasiyasının baş tutmasına səbəb olan 

amillər sırasındadır. Məhz bu dönəmlərdə türkiyənin siyasi-iqtisadi intellektual dairələrində “Yeni 

Osmanlıçılıq” konsepsiyası formalaşmağa başladı. Soyuq müharibənin sonu və Sovet İttifaqının 

dağılması bu konsepsiyanın əhəmiyyətini daha da artırdı, çünki regionda kommunizm-kapitalizm 

rəqabətinə son qoyulmuş və bununla da Türkiyənin dini, tarixi, mədəni əlaqələrə dayanaraq regionda 

öz təsir dairəsini artırmasına yaşıl işıq yandırılmış olurdu. Bütün bu hadisələrin fonunda 1990-cı 

illərdə Türkiyədə kamalist sistemi transformasiyaya uğramış və artıq Körfəz müharibəsindən sonra 

Türkiyə Yaxın və Orta Şərqdə daha fəal rol oynamağa başlamışdı. Tədqiqatçı Filip Robinsin təbirincə 
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desək Körfəz müharibəsindən sonra Türkiyənin regional qüvvə kimi əhəmiyyəti xeyli artmışdı. (5, 

s.65) 

 “Yeni Osmanlıçılıq” konsepsiyasını və bu konsepsiyanın Türkiyənin Yaxın və Orta Şərq 

siyasətindəki rolunu daha dərindən anlamaq üçün, bir daha sosial-konstruktivizmin köməyinə 

ehtiyacımız olacaq. Əvvəldə qeyd olunduğu kimi sosial-konstruktivizmə görə dövlətin daxilində 

mövcud olan ideya və dəyərlər dövlətin kimliyini, kimlik maraqları və xarici siyasəti formalaşdırır. 

Bu nəzəriyyə eyni zamanda kimliyin cəmiyyət daxilində mövcud olan müxtəlif ideyaların 

vəhdətindən yarandığını qeyd edir.  Bu mənada “Yeni Osmanlıçılığa” müsəlman, millətçi və liberal 

dəyərlərin məcmusu kimi baxmaq olar. Türkiyənin xüsusilə AKP höküməti dönəmində Yaxın və Orta 

Şərq regionunda artan fəallığını bir çox tədqiqatçılar məhz bu yeni kimliklə əlaqələndirirlər. 

Türkiyənin ərəb dünyasında nüfuzunun artması üçün müsəlman kimliyinə, Balkanlarda 

möhkəmlənməsi üçün liberal qərb dəyərlərinə, Qafqazlar və Orta Asiyada söz sahibi ola bilməsi üçün 

isə türkçülük kimliyinə dayanan xarici siyasət yürütməsi zəruridir. “Yeni Osmanlıçılıq” konsepsiyası 

isə bu üç kimliyin hər birini özündə birləşdirir.    

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, sosial-konstruktivizm sosial reallığın ontoloji 

konstruksiyasına əsaslanır. (10)  Bu nəzəriyyəyə görə daim mövcud olan obyektiv sosial reallıq 

yoxdur. Sosial reallıq ilk növbədə insan düşüncəsinin məhsuludur və daim dəyişə bilər. Sosial 

reallığın dəyişməyi dövlətin başında duran insanların kimliklərinin dəyişməsi və bu da öz növbəsində 

dövlətin xarici siyasət kursunun dəyişməsini gətirib çıxarır. Bunu daha yaxşı anlamaq üçün tədqiqatçı 

Ömər Yılmazın “Türkiyənin 1980 və 2000-ci illərdəki xarici siyasətinin konstruktivist təhlili: 

Türkiyə-ABŞ münasibətləri timsalında”  əsərinə istinad etmək vacibdir.  Əsərdə Ö.Yılmaz sosial 

konstruktivizmin iki əhəmiyyətli konsepsiyasına toxunur: 1. İctimai sosiallaşma. 2. Transmilli 

sosiallaşma.  

1. İctimai sosiallaşma – Dövlətin əsas qərarverici elitasının ictimai dəyərləri və normaları, yəni 

dövlətin vətəndaşlarının bölüşdüyü münasib davranış gözləntilərini mənimsəməsi prosesidir. 

2. Transmilli sosiallaşma – Dövlətin beynəlxalq normaları, yəni dövlətlərin bölüşdüyü münasib 

davranış gözləntilərini mənimsəməsi prosesidir. (3, s.38)  

Hər iki konsepsiyanı izah etmək üçün Ö.Yılmaz T.Özal höküməti və R.Ərdoğan höküməti 

arasında müqayisəli təhlil aparmışdır. O qeyd edir ki, Türkiyənin indiki prezidenti R.Ərdoğan dini-

mühafizəkar ailədən, dini ənənələrə bağlı güclü sosial mühitdən çıxmışdır. O dini təhsil almış və 

islamçı Milli Görüş hərəkatının lideri N.Ərbakanın tələbələrindən biri olmuşdur. Lakin Milli Görüş 

hərəkatı Kamalçılar tərəfindən müqavimətlə qarşılaşdıqdan sonra hərəkatın bəzi tanınmış 

nümayəndələri, o cümlədən R.Ərdoğan, A.Gül və B.Arınç transformasiya prosesindən keçmişlər. O 

dövrdə dəfələrlə Milli Görüş hərəkatından ayrıldığını bəyan edən R.Ərdoğan və digərləri 

demokratiya, azad bazar iqtisadiyyatı, insan hüquqları və s. kimi dəyərləri yeni siyasi kimliklərinin  

tərkibinə daxil etmişlər. Onların 2001-ci ildə yaratdıqları AKP də bu yeni siyasi kimliyin təzahürü 

olmuşdur. Eynilə Turqut Özal da mühafizəkar-islamçı ailədən çıxıb daha sonra Milli Görüş 

hərəkatının üzvü olsa da, sonrada Türkiyədə baş verən hərbi çevrilişlər nəticəsində onun da siyasi 

kimliyi transformasiyaya məruz qalmışdır. Bu misallarda biz hər iki şəxsin ictimai sosiallaşma prosesi 

nəticəsində yeni siyasi kimliyə malik olmalarını əsaslandırmış olduq.  

Məsələyə transmilli sosiallaşma perspektivindən baxsaq burada Avropa Birliyinin Türkiyəyə 

insan haqqları və demokratiya ilə bağlı təzyiqlərini nəzərə almaq yetərlidir. Türkiyə Avropa Birliyinə 

inteqrasiya xəttinə sadiqliyini nümayiş etdirmək və eyni zamanda dövlətin daxilindəki Kamalçıları 

susdurmaq üçün vaxtaşırı bu təzyiqlər qarşısında müəyyən güzəştlər etməli olurdu. Eyni misalı 

T.Özalla da bağlı çəkmək olar. T.Özal ABŞ-da təhsil alıb və bir müddət Dünya Bankında 
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çalışdığından onun qərb cəmiyyəti və qərb dəyərləri ilə yaxından tanışlığı vardı. Bir sözlə hər iki şəxs 

Türkiyənin tarixi və mədəni bağlarına böyük önəm verməklə yanaşı qərb dəyərlərini də 

mənimsəmişlər. Hər iki rəhbər sosiallaşma prosesi nəticəsində həm mühafizəkarlığı, həm də qərb 

dəyərlərini kimliklərinin tərkib hissəsi etmişlər. Həm Özal, həm də Ərdoğan hakimiyyətə gələndə 

mühafizəkar/liberal-demokrat kimliyini rəhbər tutmuşlar. Hər iki şəxs xarici siyasətdə Türkiyənin 

dini, mədəni, tarixi bağlarını nəzərə almaqla yanaşı, qərblə də münasibətləri yaxşılaşdırmağa önəm 

vermişlər. Sözsüz ki, yeni kimliklər dövlətin xarici siyasət kursunda da müəyyən dəyişikliklər 

yaradacaq. T.Özal və R.Ərdoğan dönəmində Türkiyənin Yaxın və Orta Şərq regionuna xüsusilə 

diqqət ayırması faktı dediklərimizi bir daha təsdiq edir.   

2002-ci il seçkilərindən sonra qalib gələn AKP höküməti Türkiyənin keçmiş baş naziri Əhməd 

Davudoğlunun “Strateji dərinlik” konsepsiyasına dayanaraq xarici siyasətdə “Yeni Osmanlıçılıq” 

prinsipini rəhbər tutmuş və Yaxın və Orta Şərq regionda daha fəal siyasət yürütməyə meyl 

göstərmişdir.  A. Davutoğlu “Strateji dərinlik” kitabında Türkiyənin bir zamanlar əksər hissələri 

Osmanlının tərkibində olan Yaxın və Orta Şərq, Balkanlar, Qafqaz və Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə 

yaxın münasibətlər yaratmalı olduğunu və öz nüfuzunu bərpa etmək üçün yeni kimliyə dayanan 

çoxölçülü xarici siyasət həyata keçirməli olduğunu vurğulamışdır. Bu yeni kimlik özündə 

demokratiya və qərb dəyərlərini, islamçı, mədəni və etnik ünsürləri birləşdirir. Yəni bu o deməkdir 

ki, Türkiyə Orta Asiya və Qafqaz regionu ilə münasibətləri etnik və mədəni ünsürlərə, orta şərq 

dövlətləri ilə münasibətləri dini ünsürlərə və balkanlarla münasibətləri qərb dəyərlərinə əsaslanan 

siyasətlə inkişaf etdirmək iqtidarındadır və Türkiyə bu imkanlardan yararlanaraq bəhs olunan 

dövlətlərə açılmaq siyasətini həyata keçirməlidir. Davutoğlu “Strateji dərinlik” kitabında yazır: 

“Dünyanın şimal-cənub və şərq-qərb istiqamətindəki ən strateji mövqeyin mərkəzi xətti üzərində 

yerləşən Türkiyənin içinə qapanması coğrafi baxımdan mümkün deyildir.” (2, s.556) 

Türkiyənin “Yeni Osmanlıçılıq” siyasəti ilə bağlı digər tədqiqatçıların fikirləri də kifayət qədər 

maraqlıdır. Bir çox tədqiqatçıların Türkiyənin müasir Yaxın və Orta Şərq siyasətində əsas alət kimi 

“yumşaq güc”ün (soft power) rolunu qabardırlar. Məsələn Batalla-Adamın fikrincə demokratik 

dəyərlərə malik Türkiyə digər Yaxın və Orta Şərq regionu ölkələri üçün model rolunu oynamaq 

iqtidarındadır.(4, s.143) Əslində 2011-ci ilin Ərəb Baharı bu tezisin mümkünlüyün ortaya qoysa da, 

Liviya, Suriya və Misirdəki sonrakı hadisələr (Ərəb Qışı) bu ölkələrin hələ demokratiyaya hazır 

olmadıqlarını göstərdi. (11)  

Ümumiləşdirsək sosial-konstruktivist mövqedən çıxış edən tədqiqatçılar Türkiyənin “Yeni 

Osmanlıcılıq” siyasətinin əsas qayəsinin mədəni bağlardan, ümumi dəyərlərdən istifadə edərək region 

dövlətləri ilə münasibətləri inkişaf etdirmək olduğunu qeyd edirlər. Onların fikrincə Türkiyənin 

regionda böyük dövlət olması üçün əsas vasitə yeni kimlik formalaşdırmaqdır ki, “Yeni Osmanlı” 

kimliyi bu rola kifayət qədər uyğun gəlir. Bu kimlik özündə dini, etnik, mədəni meyarlarla yanaşı, 

demokratiya və qərb dəyərlərini də birləşdirir. Yeni formalaşan bu kimlik Türkiyənin daxili siyasətinə 

bəlli yeniliklər gətirməklə yanaşı, onun xarici siyasət tendensiyalarında da müəyyən dəyişikliklərə 

səbəb oldu. AKP höküməti dönəmində Türkiyənin xarici siyasət tendensiyalarına, Balkanlar, Qafqaz 

və Orta şərq dövlətləri ilə yaxınlaşma siyasətinə, İsraillə münasibətlərinə nəzər salsaq bu 

dəyişikliklərin şahidi olarıq. Konstruktivizmə görə dövlətin daxilindəki ümumi dəyərlər onun 

kimliyinin formalaşmasına və kimlik öz növbəsində dövlətin daxili və xarici siyasətinə təsir göstərir. 

2003-cü ildən etibarən baş nazir Ərdoğanın türk millətinin Fələstin-İsrail məsələsində həssaslığını 

nəzərə alaraq kütləvi çıxışlarda İsraili tənqid etmək siyasəti buna misal göstərilə bilər.  

Fikrimcə konstruktivizm nəzəriyyəsinin əsas çatışmazlığı dövlətlərarası münasibətlərdə ümumi 

dəyərlərin heç də həmişə əhəmiyyət kəsb etmədiyini nəzərə almamaları və eyni zamanda 
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təhlükəsizlik amilinə bir o qədər diqqət ayırmamalarıdır. Sosial-konstruktivizmin bu 

çatışmamazlığını biz Azərbaycan-İran münasibətlərində də görə bilərik. Azərbaycanla daha çox 

ümumi dini-mədəni dəyərlərə malik olan İran İslam Respublikası xarici siyasətdə Azərbaycana 

düşmən olan Ermənistanı dəstəkləməkdədir. Bu zərurət ilk növbədə İranda xeyli sayda 

Azərbaycanlının yaşamasından doğan təhlükədən irəli gəlir. Yəni burada realizm nəzəriyyəsinin 

təhlükəsizlik prinsipi daha ön plana keçməkdədir. Eyni ilə 2011-ci ilin Ərəb Baharı və ondan sonrakı 

hadisələr də Türkiyənin “Yeni Osmanlıçılıq” siyasətinə yenidən nəzər salmağı vadar etdi. 15 İyul 

hadisəsi nəinki Türkiyənin daxili siyasətində, eyni zamanda xarici siyasətində də böyük dəyişikliklər 

yaratdı. Əvvəllər demokratiyanı yaymaqla, iqtisadi layihələrlərlə, regiondakı problemlərinin həllində 

aktiv iştirak etməklə bölgədə nüfuz sahibi olmağı hədəf alan Türkiyə bu siyasi kursdan imtina edərək, 

ilk növbəti öz təhlükəsizliyinin qeydinə qalmaq məqsədi ilə yenidən öz daxilindəki problemlərin 

həllinə yönəlik siyasət yürütməyə başladı.  15 İyul hadisəsində ABŞ-ın rolunu günahlandıran Türkiyə 

yaranan boşluğu doldurmaq üçün Rusiya və İranla müttəfiqlik yoluna baş qoydu. Eyni zamanda 

İsraillə olan münasibətlərinini də yenidən gözdən keçirən Türkiyə bir neçə ildən sonra İsraillə səfirlik 

səviyyəsində əlaqləri bərpa etmək qərarına gəldi. Bir çox tədqiqatçılar bu hadisələrin fonunda 

Türkiyənin artıq “Yeni Osmanlıcılıq” siyasətindən vaz keçdiyini  və daha çox realpolitik siyasət 

yürütdüyünü qeyd etməyə başladı.  

Nəticə olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, sosial-konstruktivizm Türkiyədə ötən əsrin 80-ci 

illərində və AKP-nin hakimiyyətdə olduğu ilk dönəmlərdə yeni kimlik formalaşmasını və həmin 

dövrlərdə Türkiyənin “Yeni Osmanlıçılığa” dayanan Yaxın və Orta Şərq siyasətini izah edə bilsə də, 

hazırki şəraitdə bu funksiyanı yerinə yetirə bilmir. Türkiyənin regiondakı hazırkı durumu “Yeni 

Osmanlıçılıq” siyasətinin də əslində bir o qədər də uğurlu nəticələr vermədiyinin göstəricisidir. Bu 

gün Türkiyənin Misir, S.Ərəbistanı, körfəz ölkələri (Qətər istisna olmaqla), Suriya və Liviya ilə 

münasibətlərində müəyyən problemlər qalmaqdadır. Sosial-konstruktivizmin başlıca çatışmamazlığı 

isə onun təhlükəsizlik məsələlərinə lazımı diqqəti ayırmamasıdır ki, realist nəzəriyyə bu baxımından 

daha münasib hesab olunur. Türkiyənin bugunkü xarici siyasəti daha çox realizm prinsiplərinə 

əsaslanır desək yanılmarıq. Türkiyənin regiondakı iddialarını bir kənara qoyaraq hazırda daha çox öz 

təhlükəsizliyinin təmininə köklənməsi və bu məqsədə nail olması üçün hərbi gücdən istifadə etməsi 

(Afrin əməliyyatı, Sülh Çeşməsi əməliyyatı və s.) və ABŞ-la münasibətlərdə gərginlikdən irəli gələn 

boşluğu doldurmaq üçün Rusiya və İranla müttəfiqliyi bunun bariz örnəyidir. Bu gün regionda ABŞ-

Səudiyyə Ərəbistanı-İsrail üçlüyünə qarşı balans yaratmaq üçün Türkiyənin Rusiya-İran ittifaqına 

qoşulması realizm nöqteyi-nəzərdən kifayət qədər başa düşülən aktdır. Eynisini Afrin və Sülh 

Çeşməsi əməliyyatları barəsində də söyləmək olar. Suriyadakı əməliyyatlar Türkiyənin təhlükəsizliyi 

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunu Türkiyənin hazırki prezidenti olan Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan  2019-cu il oktyabrın 5-də Ankarada  baş tutan bir müşavirədə də bildirmişdi: “Məqsədimiz 

ölkəmizi terror təhdidindən qorumaq üçün Fərat çayının şərqində təhlükəsiz zona yaratmaq və 2 

milyon qaçqını həmin yerlərə köçürməkdir.” (13) 
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Bu gün dünya birliyi ənənəvi problemlərlə yanaşı, yeni çağırışlarla üzləşir. Humanitar böhranlar, 

münaqişələr, terrorçuluq, dünyanın enerji və maliyyə bazarlarında olan qeyri-sabitlik, kütləvi qırğın 

silahı, qeyri-leqal miqrasiya, iqlim dəyişməsi və s. çağırışlar qlobal əhəmiyyət daşıyır və onlarla heç 

bir dövlət, o cümlədən dünyanın böyük gücləri belə təkbaşına mübarizə apara bilmirlər. Digər 

tərəfdən, dünyanın böyük gücləri arasında geosiyasi və geoiqtisadi müstəvidə rəqabətin 

güclənməsinin və yeni qarşıdurma dövrünün başlanmasının şahidiyik. Liberal dünya nizamını 

qoruyub saxlamaq və qlobal problemləri səmərəli həll edə bilmək üçün dünyanın daha çox açıqlığa, 

dialoqa və əməkdaşlığa, beynəlxalq cəmiyyətin birgə fəaliyyətinə və çoxtərəfli əməkdaşlıq 

institutlarının rolunun gücləndirilməsinə ehtiyacı var.  

Bu məqalədə dünya birliyinin üzləşdiyi çağırışlar kontekstində Avropa İttifaqının dünyada 

sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması sahəsində fəaliyyəti araşdırılır. Avropa İttifaqı ümumi 

əhalisi 500 milyona yaxın olan 28 dövləti birləşdirərək iqtisadi və siyasi tərəfdaşlığın unikal modelini 

təşkil edir. Avropa İttifaqının unikallığı ondadır ki, o, həm klassik mənada beynəlxalq təşkilatlara, 

həm də federativ dövlətə xas olan əlamətləri özündə cəmləyir. Əksər beynəlxalq təşkilatlar kimi, 

Avropa İttifaqı da beynəlxalq münasibətlərin əsas aktoru olan dövlətlər arasında imzalanmış 

beynəlxalq müqavilələr əsasında təsis edilmişdir. Bununla belə, Avropa İttifaqı özünün hüquqi təbiəti 

baxımından digər beynəlxalq təşkilatlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir; Avropa inteqrasiyasının 
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təməlində duran beynəlxalq müqavilələr suveren hüquqlara və vəzifələrə malik yeni siyasi sistemin 

meydana gəlməsinə yol açmışdır və həmin müqavilələrə qoşulmuş dövlətlər öz suveren hüquqlarının 

bir qismini İttifaq təsisatlarına güzəştə getmişlər. 

 

1. Tarixi kontekst 

 

“Avropa layihəsi” sülh axtarışları zəminində meydana gəlmişdir. Əsrlər boyu Avropa 

sivilizasiyası daxilində dərin ziddiyyətlər özünü göstərmiş, hegemonluq uğrunda müharibələr bir-

birini əvəzləmiş, Avropa sülhün təmin olunması baxımından dünyanın ən zəif və həssas bölgələrindən 

biri olmuşdur. XX əsrdə isə iki dünya müharibəsinin dəhşətli təcrübəsi Qərbi Avropa dövlətlərini 

aralarındakı ədavətə və düşmənçiliyə son qoyaraq dinc yanaşı yaşama yollarını axtarmağa vadar etdi. 

Qərbi Avropa ölkələri əməkdaşlıq və inteqrasiya yolunu seçdilər. Avropada inteqrasiya prosesləri 

müvafiq institutlar sisteminin yaradılması yolu ilə ilk növbədə, sülhü və sabitliyi təmin etməyə, bu 

isə öz növbəsində iqtisadi dirçəlişə və demokratik inkişafa şərait yaratdı. Nəticədə Avropa İttifaqı 

qlobal ÜDM-nin 24 faizi, qlobal əmtəə ticarətinin 15 faizi, kommersiya xidmətləri sahəsində ticarətin 

isə 23 faizinə sahib olmaqla dünyanın zəngin ticari-iqtisadi güclərindən birinə, çoxtərəfli ticarət 

danışıqlarında aparıcı aktora, birbaşa xarici investisiyaların əsas mənbəyi və hədəf məkanına çevrildi.  

Avropa İttifaqı dünyanın aparıcı ticarət-iqtisadi bloklarından biridir. Onun qlobal iqtisadi statusu 

tutarlı amillərə əsaslanır və şübhələr doğurmur. Bundan fərqli olaraq, İttifaqın təhlükəsizlik sahəsində 

fəaliyyəti bir qədər mübahisəli olmaqla geniş elmi diskussiyalara səbəb olur. Qeyd edildiyi kimi, 

təhlükəsizlik mülahizələri lap əvvəldən Avropa layihəsinin mərkəzində yer alırdı, lakin bir neçə 

onillik ərzində inteqrasiya prosesləri tamamilə sivil məzmunlu olmuş və əsasən ticari-iqtisadi sferanı 

əhatə etmişdi. Avropa birliklərinin təsis edilməsi haqqında müqavilələrin heç birində xarici siyasət 

və müdafiə məsələlərinə dair müddəalar yer almamışdı. Başqa sözlə desək, Avropa birlikləri 

yaradılarkən “yüksək siyasət” sahələri suveren dövlətlərin səlahiyyət dairəsində qalmışdı. Amma 

Avropa institutları çərçivəsində inteqrasiya proseslərinin səmərəli aparılması nəticəsində 

təhlükəsizliyin daxili elementini təmin etmək mümkün olmuş, üzv ölkələr arasında güc tətbiqinin 

aradan qaldırıldığı və mübahisəli məsələlərin dinc yolla həll olunduğu “təhlükəsizlik birliyi” 

formalaşmışdır.  

Avropa ölkələrinin iqtisadi inteqrasiyaya paralel olaraq siyasi və təhlükəsizlik 

sahəsindəəməkdaşlığa dair ilkin təşəbbüsləri uğurlu olmamışdı. 1948-ci ildə Böyük Britaniya, Fransa, 

Belçika, Niderland və Lüksemburq arasında kollektiv müdafiə məsələlərini nəzərdə tutan Brüssel 

müqaviləsi bağlanmışdı. 1950-ci illərdə Avropa Müdafiə Birliyi və Avropa Siyasi Birliyinin 

yaradılması barədə təkliflər irəli sürülmüş, hər iki plan uğursuzluqla nəticələnmişdi. Koreya 

müharibəsinin başlanmasından sonra ABŞ Qərbi Almaniyanın yenidən silahlandırılması ilə bağlı 

təzyiqləri artırdığından, Fransa “Pleven planı” ilə alman silahlı birləşmələrinin də cəlb olunmasını 

nəzərdə tutan Avropa Müdafiə Birliyinin (AMB) yaradılmasını təklif etmişdi. AMB haqqında 

müqavilənin 1952-ci ilin mayında Parisdə imzalanmasından sonra siyasi koordinasiyanı həyata 

keçirmək üçün Avropa Siyasi Birliyinin yaradılması məsələsi də gündəmə gəlmişdi. Lakin Koreya 

müharibəsinin yekunlaşması və Stalinin ölümünün ardından Fransa Milli Assambleyası dövlət 

suverenliyini məhdudlaşdıran müqaviləni ratifikasiya etməkdən imtina etdi. Əvəzində, Böyük 

Britaniyanın təşəbbüsü ilə Qərbi Almaniya və İtaliyanın da qatılımı ilə Brüssel müqaviləsinin 

əsasında Qərbi Avropa İttifaqı yaradıldı. Lakin sonuncunun da Soyuq müharibə illərində Avropada 

təhlükəsizliyin təmin edilməsinə təsiri cüzi oldu və fəaliyyəti, faktiki olaraq, Almaniyanın yenidən 

silahlanmasına nəzarət məsələləri ilə məhdudlaşdı. 
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 1961-ci ildə Fransa “Fuşe planı” ilə Avropa Birliyi ölkələri liderlərinin xarici siyasətlə bağlı 

məsələlərin müzakirə edilməsi və daha sıx siyasi əməkdaşlığın qurulması məqsədilə mütəmadi 

görüşlərinin keçirilməsini təklif etdi. Bu plan Fransa prezidenti Şarl de Qollun həm ABŞ-ın 

hegemonluğuna, həm də Avropa Birliyinin üstmilli iddialarına əngəl olmaq və “yüksək siyasət” 

sahələrində milli dövlətlərin üstün mövqeyini qoruyub saxlamaq istəyindən irəli gəlirdi. Plan Birliyin 

digər dövlətləri tərəfindən qəbul edilmədi.  

Avropa Birliyi ölkələrinin xarici siyasət sahəsində real əməkdaşlığı 1970-ci ilin noyabr ayından 

fəaliyyətə başlayan Avropa Siyasi Əməkdaşlığı çərçivəsində mümkün oldu. Bu, tamamilə 

interqovernmental mexanizm idi və xarici siyasət məsələlərini müzakirə etmək və mövqeləri 

uzlaşdırmaq üçün Avropa Birliyi ölkələrinin xarici siyasət orqanlarının əməkdaşlığını nəzərdə 

tuturdu. Paralel olaraq üzv ölkələrin liderləri arasında görüşlərin keçirilməsi ənənəsi də formalaşır və 

1974-cü ildən başlayaraq Birliyə daxil olan ölkələrin dövlət və ya hökümət başçıları səviyyəsində 

toplanan Avropa İttifaqı Şurasının yaranmasına yol açır. Bunun davamı olaraq Vahid Avropa Aktı 

(1987) ilə üzv dövlətlər “Avropa xarici siyasətini formalaşdırmaq və həyata keçirmək üçün birgə səy 

göstərmək” barədə razılaşırlar.  

Bütövlükdə Soyuq müharibə illərində qlobal və qitə miqyasında əsas təhlükə Qərb-Şərq 

qarşıdurması hesab olunduğundan, Avropanın təhlükəsizliyinə görə əsas məsuliyyəti NATO 

vasitəsilə ABŞ daşıyırdı. ABŞ Avropa inteqrasiyasının inkişafında və Avropanın təhlükəsizliyinin 

təmin olunmasında onilliklər boyu əsas rolu oynamışdır. Soyuq müharibə illərində Birləşmiş Ştatların 

müstəsna liderlik statusunu tanımaları müqabilində Qərbi Avropa dövlətləri Amerika silahlı qüvvələri 

tərəfindən müdafiə olunmaq imkanı, habelə iqtisadi və hərbi yardım alırdılar. Qüdrətli dövlət 

olmasına baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlar özü də Soyuq müharibə dövrünün reallıqlarından irəli 

gələrək müttəfiqlərə ehtiyac duyurdu. Baxmayaraq ki, sonuncular hərbi-güc imkanlarının 

məhdudluğu səbəbindən SSRİ-dən gələn təhlükənin qarşısının alınmasına əhəmiyyətli dəstək vermək 

iqtidarında deyildilər. Bununla bərabər, Qərbi Avropa dövlətləri NATO strukturları vasitəsilə 

fövqəldövlətin siyasətinə (xüsusilə də Avropaya münasibətdə həyata keçirdiyi siyasətə) təsir göstərir, 

silahlara nəzarət, SSRİ və sovet blokuna daxil olan ölkələrlə əlaqələrin inkişafı kimi məsələlərdə 

Alyansın ümumi strategiyasının formalaşmasına təsir etmək imkanı əldə edirdilər. [20] Amerikanın 

NATO üzrə tərəfdaşlarının birincinin hərbi potensialından asılılığı Birləşmiş Ştatların qərbdaxili 

beynəlxalq norma və qaydalar sistemində malik olduğu xüsusi səlahiyyətlərə və üstünlüklərə 

münasibətdə həm də avropalıların dözümlülüyünü şərtləndirirdi. Əgər bu institusional qaydanın 

saxlanılması təhlükəsizliyin təminatçısı olan Birləşmiş Ştatların xarici hədəni neytrallaşdırmaq 

məqsədilə ümumi qəbul olunmuş normaları pozmasını zəruri edirdisə, bu, Avropalı müttəfiqlər 

tərəfindən xüsusi etirazlara səbəb olmurdu.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, daha güclü tərəfdaşla müttəfiqlik dövlətlərə ancaq beynəlxalq aləmdə 

deyil, həmçinin daxili siyasətdə də müəyyən mənfəət qazandıra bilər. Əvvəla ona görə ki, bu mənfəət 

daha güclü müttəfiq dövlətdən birbaşa yardımın alınmasında özünü göstərə bilər. Belə yardım siyasi 

dəstək, maliyyə dəstəyi, hərbi-texniki yardım və ya hökumətin müdafiəsi (diplomatik müdafiədən 

birbaşa hərbi intervensiyaya qədər) şəklində ola bilər. [15] Digər tərəfdən, güclü dövlətin himayəsi 

altında alyansda iştirak ölkələrə xarici təhlükəsizliyin təmin olunmasında hərbi məsrəfləri azaltmaqla 

maliyyə vəsaitlərinə qənaət etmək və qənaət olunmuş maliyyə resurslarını daxili sabitliyin, sosial və 

iqtisadi inkişafın təmin olunmasına yönəltmək imkanı verir. [7; 12] Bu baxımdan şübhə doğurmur 

ki, Soyuq müharibə illərində Avropa ölkələri ABŞ-la alyansda maraqlı idilər. Bu, onların 

təhlükəsizlik maraqları ilə birbaşa diqtə olunurdu. Transatlantik tərəfdaşlıq İkinci Dünya 

müharibəsindən sonrakı bir neçə onillik ərzində Avropa ölkələrinə həm SSRİ-dən qaynaqlanan 
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təhlükədən müdafiə olunmaq, həm də müdafiə sahəsində qənaət etməklə, əsas diqqəti iqtisadi 

inkişafa, ümumi rifahın yüksəldilməsinə yönəltmək imkanı vermişdi. Beləliklə də, ümumi düşmənlə 

qarşıdurma şəraitində Birləşmiş Ştatlarla Avropa arasında belə qarşılıqlı asılılıq Qərb dünyası 

daxilində mövcud olan “institusional sövdələşmə”ni daha da möhkəmləndirən amil idi.  

Soyuq müharibənin başa çatmasından sonra isə vəziyyət dəyişdi. Birincisi, iqtisadi sahədə 

əldə edilən tərəqqi və inkişaf Avropa Birliyinin dünya miqyasında müstəqil iqtisadi güc mərkəzinə 

çevrilməsinə yol açmış, iqtisadi baxımdan güclənən Avropa siyasi cəhətdən pərakəndə və cılız halda 

qaldığından, bu siyasət sahələri arasında kəskin fərq yaranmışdı. Körfəz böhranı (1990-1991) Avropa 

Birliyinin siyasi böhranlara münasibətdə hazırlıqsız olduğunu və Avropa Siyasi Əməkdaşlığının fəal 

xarici siyasət yürütmək üçün yetərli alət olmadığını göstərdi. Həmin illərdə Belçika xarici işlər 

nazirinin istifadə etdiyi və sonradan populyarlaşan “Avropa Birliyi iqtisadi nəhəng, siyasi cırtdan və 

hərbi cılızdır” kəlamı [14] vəziyyəti aydın ifadə edirdi.  

Ikincisi, Soyuq müharibənin başa çatması ilə Avropada yeni təhlükəsizlik mühiti formalaşmağa 

başlayır. Avropa təhlükəsizlik sahəsində ənənəvi problemlərlə yanaşı, yeni təhdidlərlə qarşılaşır və 

“təhlükəsizlik” anlayışnın özünə olan yanaşma dəyişir. Balkanlarda münaqişənin başlaması göstərir 

ki, müharibələr hələ də qitənin həyatından tam silinməyib. Həmin dövrdə aparılan diskussiyalarda 

əsas arqumentlərdən biri də Avropanın keçmişində baş verən müharibələrin gələcəkdə yenidən 

təkrarlanmasına yol verməməkdən ibarət idi. [6] 

Üçüncüsü, ABŞ-ın Avropanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolu dəyişir və NATO-nun 

qitənin yeni təhlükəsizlik arxitekturasında yerinə dair diskussiyalar başlayır. Məlumdur ki, 

transatlantik sistemin əsas qüvvəsi olan NATO-nun yaradılması ABŞ-ın Avropada mövcudluğunu və 

Qərbi Avropa təhlükəsizlik siyasətinin təxminən 50 il sonraya qədər əsas istiqamətlərini müəyyən 

etmişdi. [11] Lakin Soyuq müharibənin başa çatması ilə avropalılar və amerikalıların dünya 

siyasətinə dair mövqelərində ziddiyyətlər özünü göstərməyə başladı. Güc ilə əlaqədar bütün əsas 

məsələlərə dair – gücün səmərəliliyi, gücün mənəviyyatlılığı, güc tətbiq etmək istəyinə dair Amerika 

və Avropanın münasibəti getdikcə daha çox bir-birindən fərqlənməyə başladı. [10] 

Beləliklə, yeni təhlükəsizlik mühiti Avropa İttifaqı üçün həm də yeni imkanlar açdı və İttifaqın 

müstəqil xarici və təhlükəsizlik siyasəti həyata keçirməsini həm labüd, həm də mümkün etdi. Avropa 

İttifaqı dünya nizamında daha əhəmiyyətli rol oynamaq, çağırışlara tutarlı cavab vermək və ən əsası 

təhlükəsizlik sahəsində ABŞ-dan asılılığı azaltmaq üçün tədricən özünün təhlükəsizlik sistemini 

formalaşdırmağa başladı.  

 

2. Ümumi Xarici və Təhlükəsizlik Siyasətinin (ÜXTS) hüquqi və siyasi əsasları 

 

ÜXTS-nin təsis edilməsi və həyata keçirilməsi üçün əsaslar ilkin olaraq Maastrixt müqaviləsi 

(1992) ilə müəyyən edildi. Müqavilə ilə ÜXTS Avropa İttifaqının üç sütunlu struktunda 

hökumətlərarası (interqovernmental) səviyyəyə yerləşdirilməklə təsis edildi, onun xarici və 

təhlükəsizlik siyasətinin bütün sahələrini əhatə etməsi, müəyyən vaxtdan sonra ümumi müdafiə 

siyasətinin və son nəticədə əgər üzv dövlətlər bunu arzu edərlərsə, ümumi müdafiə sisteminin 

yaradılması istiqamətində çalışmaq nəzərdə tutulurdu. Müqavilə Avropa İttifaqının qlobal miqyasda 

başlıca məqsədləri kimi aşağıdakıları müəyyən etdi: 

 İttifaqın ümumi dəyərlərini və fundamental maraqlarını müdafiə etmək; 

 beynəlxalq sülhü qorumaq; 

 beynəlxalq təhlükəsizliyi gücləndirmək; 

 dayanıqlı iqtisadi, sosial və ekoloji inkişafı təşviq etmək; 
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 beynəlxalq əməkdaşlığa və qlobal idarəetməyə əsaslanan beynəlxalq sistemi təşviq etmək. 

ÜXTS-nin həyata keçirilməsində istifadə olunan alətlər kimi isə siyasətin əsas istiqamətlərinin 

və prinsiplərinin müəyyən edilməsi, ümumi strategiyaların, ümumi mövqelərin qəbul edilməsi, birgə 

tədbirlərin keçirilməsi, Avropa İttifaqı ölkələri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi müəyyən 

edildi. Müqavilə ÜXTS-nin həyata keçirilməsində Avropa İttifaqı Şurasının və Nazirlər Şurasının 

əsas rolunu, Avropa İttifaqının digər institutlarının (məsələn, Avropa Komissiyasının və ya Avropa 

Parlamentinin) iştirakını isə minimum səviyyədə müəyyən etdi. Bu siyasətlə bağlı qərarların qəbulu 

isə yekdillik prinsipi ilə məhdudlaşdırıldı. Bu o deməkdir ki, üzv dövlətlərdən hər hansı biri istənilən 

siyasi təşəbbüsə və ya tədbirə veto qoya bilərdi. 

Sonrakı illərdə imzalanan müqavilələrlə bu siyasət daha da inkişaf etdirildi. Amsterdam 

müqaviləsi (1997) inteqrasiya prosesinin digər sahələrində olduğu kimi, ÜXTS-nin də 

çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq üçün bir sıra institusional dəyişikliklər etdi: 

 xarici böhranların qarşısını almaqda köməklik üçün Brüsseldə Siyasi Planlaşdırma və Erkən 

Xəbərdarlıq Bölməsinin yaradılması; 

 Avropa Komissiyasında xarici əlaqələrə görə məsul olan dörd müxtəlif vəzifənin vahid 

xarici siyasət vəzifəsi ilə əvəzlənərək ÜXTS üzrə Ali Nümayəndə vəzifəsinin təsis edilməsi;  

 “konstruktiv çəkinmə” prosedurunun tətbiqi (bu prosedur üzv dövlətlərə (onların ümumi 

sayının üçdə birindən çox olmamaq şərtilə) İttifaqın həyata keçirdiyi birgə tədbirlərə veto qoymadan 

həmin tədbirlərdə iştirak etməmək imkanı verir; 

 Petersberq tapşırıqlarının müqaviləyə daxil edilməsi. ÜXTS təsis edilərkən Qərbi Avropa 

İttifaqının fəaliyyətini canlandırmaq və onu Avropa İttifaqının müdafiə sahəsində əsas 

institutlarından birinə çevirmək qərara alınmışdı. 1992-ci ilin iyununda Qərbi Avropa İttifaqı Nazirlər 

Şurasının Bonn şəhəri yaxınlığında keçirilmiş toplantısında Petersberq tapşırıqları qəbul edildi. 

Həmin sənədə əsasən, hərbi əməliyyatların keçirilməsi üçün üç məqsəd müəyyən edildi: humanitar 

və təxliyyə tapşırıqları, sülhü dəstəkləmə tapşırıqları vəböhranların idarə olunması (sülhyaratma da 

daxil olmaqla) tapşırıqları. Petersberq tapşırıqlarının Avropa İttifaqının müqavilə əsasına daxil 

edilməsi həm də növbəti illərdə ümumi müdafiə siyasətinin inkişaf etdirilməsi baxımından 

əhəmiyyətli addım oldu. 

 

Sen-Malo görüşü: Ümumi Təhlükəsizlik və Müdafiə Siyasətinin formalaşmasına doğru 

XX əsrin 90-cı illəri boyunca Avropa İttifaqı bir neçə ümumi strategiya (məsələn, Rusiyaya və 

Ukraynaya münasibətdə), birgə tədbirlər (Bosniyaya yardım, Rusiyada, Cənubi Afrikada seçkiləri 

müşahidə və s.), digər ölkələrlə münasibətlərə dair ümumi mövqelər (Balkanlara, Yaxın Şərqə və s. 

münasibətdə) qəbul etmiş, Şərqi Avropa ölkələrinə yardımın göstərilməsini koordinasiya edən, 

keçmiş Sovet respublikalarına və inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım göstərən əsas təşkilatlardan 

birinə çevrilmişdir. [16] Lakin ümumilikdə həmin illərdə ÜXTS olduqca zəif inkişaf edirdi. Ilk illərdə 

müdafiə məsələləri də ÜXTS-nin predmetinə daxil deyildi. 1990-cı illərdə Balkanlarda etnik, dini və 

milli zəmində baş verən ziddiyyətlər müharibəyə gətirib çıxardıqda, Avropa İttifaqı böhranın idarə 

olunmasında aciz qaldı, öncüllüyü ABŞ və NATO üstləndi. Yuqoslaviyada müharibə Avropa 

İttifaqının müdafiə siyasətinin inkişaf etdirilməsinin zəruri olduğunu göstərdi və bunun üçün tələb 

olunan siyasi iradəni gücləndirdi.  

1998-ci ilin dekabrında Fransa prezidenti Jak Şirakla Böyük Britaniya baş naziri Toni Bleyer 

Sen-Maloda (Fransa) görüş keçirdilər. Onlar birgə bəyannamə qəbul edərək Avropa İttifaqının 

ümumi təhlükəsizlik və müdafiə siyasətinin formalaşdırılmasına çağırış etdilər. Qeyd olunurdu ki, 

İttifaq beynəlxalq böhranlara cavab vermək üçün zəruri olan və qaneedici hərbi qüvvələrlə 
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dəstəklənən potensiala, həmin potensialdan istifadə imkanına və hazırlığınamalik olmalıdır. Bu iki 

dövlət ənənəvi olaraq Atlantist-Europeanist parçalanma xəttinin fərqli tərəflərində yer aldığından, 

onların öz aralarında razılaşması müdafiə siyasəti sahəsində fəaliyyətin genişləndirilməsi üçün 

xüsusilə əhəmiyyətli idi.  

Ümumi Təhlükəsizlik və Müdafiə Siyasətinin hərbi aspektləri Köln və Helsinki sammitlərində 

(1999), mülki aspektləri isə Getenburq sammitində (2001) müzakirə edildi. Sen-Maloda qarşıya 

qoyulan məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün Helsinki Əsas Hədəfləri müəyyən olundu. Həmin 

sənədə əsasən, Avropa İttifaqının öz hərbi imkanlarını genişləndirməsi və Petersberq tapşırıqlarını 

yerinə yetirə bilməsi üçün 60 gün ərzində toplana biləcək və 1 il müddətində bu və ya digər böhranın 

nizama salınmasında iştirak edə biləcək 60000 nəfərlik Müdaxilə Qüvvələrinin formalaşdırılması 

qərara alınmışdı. Bu iddialı təşəbbüsü ilkin olaraq 2003-cü ilədək gerçəkləşdirmək planlaşdırılsa da, 

sonradan müddət 2010-cu ilədək uzadıldı. Lakin sonuncu tarix üçün də üzv ölkələr Helsinki 

hədəflərini qarşılaya bilmədilər; bu, həm milli müdafiə büdcələrində azalmalarla, həm də Əfqanıstan 

və İraq münaqişələrinin səbəb olduğu maliyyə mənbələrinə əlavə təzyiqlərlə bağlı idi. Paralel olaraq 

2007-ci ilədək 1500 nəfərdən ibarət kiçik döyüş qruplarının hazırlanması qərara alınsa da, bu günədək 

onlardan da sülhməramlı əməliyyatların həyata keçirilməsi zamanı istifadə edilməmişdir.  

Ittifaqa üzv olan postneytral ölkələr isə paralel olaraq bu siyasətin qeyri-hərbi alətlərinin 

gücləndirilməsinin və postkonflikt dəstək imkanlarının da Avropa İttifaqının arsenalına əlavə 

edilməsinin tərəfdarı idilər. Bura polis missiyaları, yerlərdə asayişin bərpa edilməsi üçün yerli polis 

qüvvələrinə təlimlərin keçilməsi, qanunun aliliyinin təmin edilməsi üçün hakimlərə, prokurorlara və 

digər hüquq mütəxəssislərinə təlimlərin keçilməsi, inzibati idarəetmə missiyaları, mülki müdafiə, 

humanitar yardım və s. aiddir. 

Bu prosesin davamı olaraq Nitsa müqaviləsi (2001) ilə 

 böhranların nizama salınmasının mülki aspektləri ilə məşğul olmaq üçün Siyasi və 

Təhlükəsizlik Komitəsi, Avropa İttifaqının Hərbi Komitəsi və Hərbi Heyətinin yaradılması qərara 

alındı;  

 ÜXTS-yə üstmilli elementlər gətirildi, xüsusi çoxluq səsvermə qaydası ÜXTS ilə bağlı daxili 

məsələlərə (institusional təşkil və birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi məsələlərinə), həmçinin Avropa 

İttifaqının xüsusi nümayəndələrinin təyin olunmasına dair qərarlara tətbiq edildi.  

Əlavə olaraq 2003-cü il martın 17-də Avropa İttifaqı ilə NATO arasında əldə edilmiş “Berlin-

plus” razılaşmasına əsasən, Avropa İttifaqı sülhməramlı əməliyyatların keçirilməsi üçün NATO-nun 

resurslarından – planlaşdırma, informasiya və müşahidə potensialından istifadə etmək imkanı 

qazandı. 

Avropa Konstitusiyasının qəbul olunması uğursuzluqla nəticələndikdən sonra Avropa İttifaqının 

həm daxildə, həm də bütün dünyada fəaliyyət potensialını və rolunu daha da gücləndirmək, İttifaqın 

demokratik legitimliyini artırmaq və qlobal problemlərə daha təsirli cavab verməsini təmin etmək 

üçün İslahatlar haqqında müqavilə (2007) imzalandı. Müqavilə ÜXTS və ÜTMS-yə də əhəmiyyətli 

dəyişikliklər etdi: 

  Avropa İttifaqı ilə Avropa Birliyi, yəni Maastrixt müqaviləsi ilə təsis edilmiş üç sütun 

(iqtisadi birliklər, ümumi xarici və təhlükəsizlik siyasəti, daxili işlər və ədliyyə sahələrində 

əməkdaşlıq) vahid İttifaqda birləşdirildi. “Birlik” termini “İttifaq” termini ilə əvəz olundu. Avropa 

İttifaqı Avropa Birliyini əvəz etdi və onun varisi oldu. Bu həm də o deməkdir ki, Avropa İttifaqı 

beynəlxalq hüquq subyektliliyi əldə etmiş oldu. 

  Xarici siyasət sahəsində səmərəli fəaliyyəti təmin etmək üçün Avropa İttifaqının Xarici və 

Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsinin səlahiyyətləri genişləndirildi, Ali Nümayəndənin 
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Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti olması, Xarici İşlər Nazirləri Şurasına sədrlik etməsi 

müəyyən edildi. 

  Ali Nümayəndənin rəhbərliyi altında Avropa Xarici Fəaliyyət Xidməti yaradıldı. 

  Həmrəylik şərti əlavə edildi. Bu şərt üzv ölkələrdən biri terror hücumunun, təbii və ya insan 

amilinin səbəb olduğu fəlakətlərin qurbanı olduqda, İttifaq üzvlərinin birgə hərəkət etmək öhdəliyini 

nəzərdə tutur. 

  Qarşılılqlı yardım şərti əlavə edildi. Yəni Avropa İttifaqı dövləti öz ərazisində silahlı 

təcavüzün qurbanı olduqda, digər üzv dövlətlər (üzv dövlətlərdən bəzilərinin neytrallığı və ya NATO 

qarşısında öhdəlikləri nəzərə alınmaqla) BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə müvafiq olaraq, ona 

səlahiyyətləri daxilində bütün vasitələrlə kömək və yardım göstərmək öhdəliyi götürürlər. 

 Petersberq tapşırıqlarının dairəsi genişləndirilərək münaqişələrin qarşısının alınması, birgə 

tərksilah əməliyyatları, hərbi məsləhət və yardım, postkonflikt quruculuğu tapşırıqları da ora əlavə 

edildi. 

Avropa Təhlükəsizlik Strategiyası  

2003-cü ildə ABŞ-ın rəhbərliyi altında Iraqa müdaxilə legitim əsasları baxımından ciddi şübhələr 

yaratmaqla transatlantik münasibətlərdə İkinci Dünya müharibəsindən sonra bəlkə də ən ciddi 

böhranı yaratdı və Avropa İttifaqı ölkələrini Atlantist-Europeanist xətti boyunca müxtəlif düşərgələrə 

parçaladı: ABŞ-ın siyasətini müdafiə edən dövlətlər (Böyük Britaniya, İtaliya, Niderland, İspaniya, 

Şərqi Avropanın bir çox ölkələri), ABŞ-ın siyasətinə qarşı çıxan dövlətlər (Avstriya, Belçika, Fransa, 

Almaniya) və neytral mövqe nümayiş etdirən dövlətlər (Finlandiya, İrlandiya, İsveç, Portuqaliya). 

[16] Maraqlıdır ki, Avropa İttifaqı ölkələrinin (hətta hökumətləri ABŞ-ı rəsmən dəstəkləyən ölkələrin 

də) əhalisinin böyük hissəsi hərbi müdaxilənin əleyhinə idi. Bunu həmin dövrdə keçirilən rəy 

sorğuları da təsdiq edirdi.[4] Iraqa müdaxilə və onun transatlantik münasibətlərdə yaratdığı gərginlik 

ümumavropa təhlükəsizliyi baxımından da bir sıra sualları yenidən gündəmə gətirdi:  

 Təhlükələrin qiymətləndirilməsi və onlarla mübarizə məsələsində ABŞ və Avropa arasında 

strateji baxımdan fikir ayrılıqlarının mövcudluğu.  

 Avropa İttifaqı təhlükəsizlik sahəsində hansı həddə qədər ABŞ-ın liderliyinə 

arxayınlaşmalıdır? 

 İraqa hərbi müdaxilənin keçirilməsi (həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq icazəsi 

olmadan) üçün əsas olmuş bu ölkədə kütləvi qırğın silahlarının mövcudluğu fikrinin sonradan öz 

təsdiqini tapmaması ABŞ-ın həm də Qərb dünyasının siyasi lideri kimi mötəbərliliyinin 

sorğulanmasına səbəb oldu. 

Transatlantik münasibətlərdə baş verən böhran Avropa İttifaqının, özünün müstəqil strateji 

görüşü və hədəfləri olan, daha yaxşı dünyanın qurulması və qlobal təhlükəsizliyin təmin olunması 

üçün məsuliyyəti paylaşmağa hazır olan qlobal oyunçu kimi təsdiq etmək əzmini daha da gücləndirdi. 

Bunun davamı kimi 2003-cü ilin dekabrında Avropa Təhlükəsizlik Strategiyası qəbul edildi. 

“Təhlükəsiz Avropa daha yaxşı dünyada” adı ilə qəbul olunan strategiyada ilk dəfə olaraq Avropanın 

təhlükəsizlik mühiti təhlil olunaraq təhlükəszilik siyasətinin konseptual əsasları əks olundu. ATS-də 

Avropa İttifaqının təhlükəsizliyinə əsas təhdidlər kimi aşağıdakılar əksini tapır: 

 Terrorizm – Avropa terror fəaliyyətlərinin həm hədəfi, həm də bazası kimi istifadə olunur, 

terrorizm Avropa cəmiyyətlərinin açıqlığı və tolerantlığı üçün strateji təhlükə hesab olunur.  

 Kütləvi qırğın silahlarının yayılması – beynəlxalq rejimlər və ixrac nəzarət razılaşmaları 

vasitəsilə belə silahların yayılmasını yavaşlatmaq mümkün olsa da, texnologiyaların inkişafı onların 

istehsal edilməsi imkanlarını genişlədir, həmin silahların terror qruplaşmalarının əlinə keçməsi isə 

daha təhlükəli variant hesab olunur. 
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 Regional münaqişələr insan həyatına, sosial və fiziki infrastruktura, azlıqlara, fundamental 

hüquq və azadlıqlara təhlükə yaratmaqla birbaşa və ya dolayı yolla həm də Avropanın maraqlarına 

və regional sabitliyə təhdiddir.  

 Zəif dövlətçilik – zəif idarəetmə, korrupsiya, institusional zəiflik, nəzarətsizlik və sivil 

münaqişələr dövlətlərin daxildən dağılmasına səbəb olur, terrorizm və mütəşəkkil cinayətkarlığa da 

rəvac verməklə regional sabitliyi təhdid edir. 

 Mütəşəkkil cinayətkarlıq – narkotik, qadın, qeyri-leqal miqrant və silah ticarəti Avropa üçün 

əhəmiyyətli təhdidlərdir. 

Sonradan Avropa Təhlükəsizlik Strategiyasının implementasiyası ilə bağlı Ali Nümayəndənin 

hazırladığı məruzədə (2008) bu siyahıya daha üç təhdid - kiber təhlükəsizlik, enerji təhlükəsizliyi və 

iqlim dəyişməsi əlavə edildi. ATS Avropa İttifaqının fəaliyyəti üçün yüksək hədəflər (təhdidlərlə 

mübarizə aparmaq, İttifaqın qonşuluğunda təhlükəsizliyə nail olmaq, çoxqütblü beynəlxalq nizamın 

bərqərar olmasına çalışmaq kimi hədəflər) müəyyən edir, lakin həmin hədəflərə çatmaq üçün konkret 

vasitələrin nəzərdə tutmaması onun zəif tərəfi kimi qiymətləndirilə bilər.  

ATS-in qəbulundan sonra dünyanın təhlükəsizlik mənzərəsində köklü dəyişikliklər, Yaxın 

Şərqdə gedən proseslər, ABŞ-Rusiya və ABŞ-Çin rəqabətinin güclənməsi, birqütblü dünya 

nizamından çoxqütblü dünya nizamına keçid Avropa İttifaqının təhlükəsizlik problemlərinə 

yanaşmasını yenidən gözdən keçirməsini və özünün strateji hədəflərini dəqiq müəyyən etməsini 

zəruri etdi. Nəticədə 2016-cı ildə Avropa İttifaqının Xarici və təhlükəsizlik siyasəti üçün Qlobal 

Strategiya qəbul olundu. Sənəddə təhlükəszilik çağırışları nəzərə alınaraq İttifaqın Avropanın 

qonşuluğunda və ondan kənarda stabilliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, miqrasiya, enerji 

təhlükəsizliyi, iqlim dəyişməsi, terrorizm kimi sahələrdə məsuliyyəti paylaşması əksini tapdı. Qlobal 

Strategiya Avropa İttifaqının fəaliyyəti üçün beş prioritet müəyyən edir:  

  İttifqaqın təhlükəsizliyi; 

  dövlət və sosial dözümlülük; 

  münaqişələrə və böhranlara inteqrə olunmuş yanaşma; 

  əməkdaşlığa əsaslanan regional nizamlar; 

  qlobal idarəetmə. 

 

3. Böhranların nizama salınması istiqamətində fəaliyyət 

 

Avropa İttifaqı Ümumi təhlükəsizlik və müdafiə siyasəti çərçivəsində böhranların nizama 

salınmasında dövlətlərə yardım edir. 2000-ci illərdən bu yana Avropa İttifaqı BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının mandatı əsasında bir sıra regionlarda sülməramlı əməliyyatlar həyata keçirmişdir. Avropa 

İttifaqının ilk mülki (polis) missiyası 2003-cü ilin yanvarında Bosniya və Hersoqovinada, ilk hərbi 

əməliyyatı isə 2003-cü ilin martında Makedoniyada keçirilən “Concordia” sülhüdəstəkləmə 

missiyasıolmuşdur. 2004-cü ilin dekabrında Bosniya-Hersoqovinada İttifaqın tarixində ən 

genişmiqyaslı hərbi əməliyyat - “Althea”, 2003-cü ildə və 2006-cı ilin yay-payız aylarında Konqoda 

seçkilər zamanı təhlükəsizliyin təmin olunması missiyası, 2009-cu ildə Somali sahillərində dəniz 

quldurları ilə mübarizə məqsədilə İttifaqın ilk hərbi dəniz əməliyyatı - “Atalanta” və sairi qeyd etmək 

olar. Avropa İttifaqı, həmçinin Kosovoda qanunun aliliyinin təmin edilməsi üçün hüquq-mühafizə və 

polis qüvvələri yerləşdirmiş, Əfqanıstanda isə polis və ədliyyə məmurları üçün təlimlər təşkil 

etmişdir. 

Avropa İttifaqının missiyaları ilə bağlı aşağıdakı məsələlər diqqət çəkir: 

 Bu günədək ümumilikdə 30-dan çox missiya təşkil edilmiş, onların ¾-ü ÜTMS-nin ilk altı 



159 
 

ilində başladılmışdır.  

 Missiyaların mandatı fərqli olur. Onlardan təxminən 1/3-i tamamilə hərbi və ya qismən hərbi 

komponentli, 2/3-si isə mülki missiyalar olmuşdur. Hərbi missiyalara Balkanlarda və Afrikada 

sülhüdəstəkləmə və ya böhranları nizamasalma missiyaları, habelə Somali, Mali, Mərkəzi Afrika 

Respublikasında hərbi təlim və dəstək missiyaları aiddir. Mülki missiyalar isə demokratik rejimə 

keçidin təmin olunması, qanunun aliliyinin təmin olunması, təhlükəsizlik sektorunda islahatlar və sair 

sahələri əhatə edir.  

 Missiyalar say tərkibi baxımından fərqlidir. Kiçik mülki və təhlükəsizlik əməliyyatlarından 

geniş tərkibli hərbi əməliyyatlara qədər (məsələn, 2004-də Bosniya-Hersoqovinada keçirilmiş 

EUROFOR Althea əməliyyatında 7000-ə qədər hərbçi iştirak etmişdi). 

 Əməliyyatların müddəti bir neçə aydan bir neçə ilədək (məsələn, Ukrayna və Belarusa sərhəd 

yardımı missiyaları hələ 2005-ci ildən başladılmış və bu günədək davam etməkdədir) davam edə 

bilər. 

 Coğrafi baxımdan missiyalar əsasən Avropa və Afrika qitələrini əhatə edir. 2010-cu ildən bu 

yana başladılan 9 missiyadan da 8-i Afrika qitəsinə aid olmuşdur. Bununla yanaşı, Əfqanıstana polis 

missiyası, Yaxın Şərqə mülki missiya, İraqa qanunun aliliyinin təmin olunması üzrə missiya, 

Fələstinə polis və sərhəd missiyaları göndərilmişdir. 

 Avropa İttifaqının özünün daimi ordusu mövcud deyil. 2007-ci ildə böhranların nizama 

salınmasını həyata keçirmək üçün döyüş qrupları yaradılsa da, bu günədək onlardan heç bir 

əməliyyatda istifadə edilməmişdir. Bütün ÜTMS əməliyyatları üzv ölkələrin könüllü əsasda ayırdığı 

ad hoc hərbi birləşmələr tərəfindən həyata keçirilir. 

 Missiyaların maliyyələşmə qaydası da fərqlidir. Mülki missiyalar Avropa İttifaqının özünün 

büdcəsi hesabına maliyyələşir. Bu o deməkdir ki, maliyyə yükünü bütün üzv dövlətlər paylaşırlar. 

Hərbi missiyalar isə əməliyyatda iştirak edən üzv dövlətlərin öz hesabına həyata keçirilir. Sonuncu 

amil, əslində, Avropa İttifaqının bir sıra dövlətlərinin ÜTMS əməliyyatlarında iştirakdan kənarda 

qalmasına da səbəb olur.  

 

4. Avropa İttifaqının təhlükəsizlik siyasətinin praktik aspektləri ilə bağlı mülahizələr 

 

Avropa İttifaqı dünya miqyasında diplomatiyanın, multelateralizmin, insan hüquqları və qanunun 

aliliyinin təşviq edilməsində, ticarətin və dayanıqlı inkişafa yardımın genişləndirilməsində, BMT 

Nizamnaməsinin və beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə hörmətin təmin edilməsində fəal rol 

oynayır. XXI əsrdə Avropa İttifaqı öz əsas məramını aşağıdakılarda görür: 

  Sülh – Avropa İttifaqı üzvü olan dövlətlər arasında əldə olunmuş sülhün daha da 

möhkəmləndirilməsinə çalışır. 

  Avropanın birliyi – Avropa ölkələri arasında əməkdaşlığın bütün sahələrdə inkişafı. 

  Təhlükəsizlik – Avropa vətəndaşlarının təhlükəsiz şəraitdə yaşamasını təmin etmək və bunun 

üçün qonşu regionlarla – Balkan, Şimali Afrika, Qafqaz və Yaxın Şərq ölkələri ilə konstruktiv dialoq 

aparmaq, özünün hərbi və strateji maraqlarını təmin etmək üçün müttəfiqləri ilə, xüsusilə də NATO 

ilə birgə işləmək. 

  Iqtisadi və sosial həmrəyliyə nail olmaq. 

  Qloballaşan dünyada Avropa identikliyini qorumaq. 

  Dəyərlər – Avropa İttifaqı qitə ölkələrinin ümumi mirası olan insan hüquqları, sosial 

həmrəylik, azad sahibkarlıq, iqtisadi inkişafın faydalarından hər kəsin ədalətli bəhrələnə bilməsi, ətraf 

mühitin mühafizəsi, mədəni, dil və dini müxtəlifliyə hörmət kimi dəyərlərin qorunmasına və təşviqinə 
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çalışır. Böhranların nizama salınması zamanı da bu məsələlərə xüsusi diqqət edilir. 

  Multilateralizm – Avropa İttifaqı çoxtərəfli beynəlxalq əməkdaşlığa əsaslanan və beynəlxalq 

hüquqla idarə edilən dünya nizamının bərqərar olması və qlobal idarəetmənin gücləndirilməsini 

təşviq edən və bu istiqamətdə səy göstərən ən əhəmiyyətli qurumlardan biridir. Və burada söhbət 

ancaq beynəlxalq hüququn müdafiəsindən getmir, səmərəli multilateralizmin mövcudluğu, başqa 

sözlə desək beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qlobal idarəetmənin səmərəli həyata keçirilməsi 

Avropa İttifaqının özünün birbaşa marağındadır.  

 Avropa İttifaqı təhlükəsizlik çağırışlarına sırf hərbi vasitələrlə təsirli cavab verməyin 

mümkünsüz olduğu və daha əhatəli yanaşmanın zəruri olduğu mövqeyindən çıxış edir. Bu baxımdan 

İttifaq müasir dövrün çağırışlarına münasibətdə hərtərəfli təhlükəsizlik yanaşmasını (comprehensive 

security) tətbiq edir. Bu o deməkdir ki, Avropa İttifaqı “sərt güc”lə “yumşaq güc” vasitələrindən birgə 

istifadə edir, yəni təhlükəsizliyin təmin olunması və böhranların nizama salınması üçün bir çox 

alətlərdən - erkən xəbərdarlıq, diplomatik vasitələr, təhlükəsizlik və müdafiə siyasəti, ticarət 

siyasəti,dayanıqlı inkişafa yardım, humanitar yardım kimi alətlərdən istifadə edir.  

Avropa İttifaqının fəaliyyətində təhlükəsizlik problemlərini doğuran daha köklü səbəblərə - 

yoxsulluq, zəif dövlətçilik, inkişafın və yaxşı idarəetmənin olmaması kimi məsələlərə diqqət 

yetirilməsinə böyük önəm verildiyini görürük. Xüsusi vurğulanmalıdır ki, sülh, təhlükəsizlik və 

inkişaf ümumi rifahın əsaslarıdır. Bu əsaslar həm konseptual baxımdan, həm də milli və qlobal 

səviyyədə bir-biri ilə sıx bağlıdır və biri digərini möhkəmləndirir. Bu əsaslardan birində 

çatızmazlıqlar və zəiflik digər sahələrdə də problemləri bərabərində gətirir. Digər tərəfdən, bir ölkədə 

mövcud olan problemlər milli dövlət səhədlərini aşaraq qonşu və ya bütövlükdə region ölkələrinə də 

sirayət edə bilir. Bir çox halda bu təsir kifayət qədər güclü olur, problemlər istər iqtisadi və ya maliyyə 

sahələrində olsun, istərsə də miqrasiya, terrorçuluq, mütəşəkkil cinayətkarlıq, insan alveri, silah 

ticarəti və sairlə əlaqəli olsun. Terrorizmin, dövlətlər arasında və dövlət daxilində gedən silahlı 

münaqişələrin miqyasının genişlənməsi, münaqişələrin təbiətində baş verən dəyişikliklər, 

münaqişənin ancaq ərazisində getdiyi dövlət üçün deyil, həm də qonşu dövlətlər və bütövlükdə region 

üçün risklər yaratması, nəticədə həmin bölgələrdə siyasi qeyri-sabitliyin baş verməsi, sosial-iqtisadi 

vəziyyətin, o cümlədən həyat şəraitinin pisləşməsi, insanların həyatını itirməsi, didərgin düşməsi və 

qeyri-leqal miqrasiyanın artması, insan hüquqlarının kobud pozuntuları nəticədə həm beynəlxalq, 

həm də Avropa miqyasında regional təhlükəsizliyi ciddi hədələyir.  

Bu baxımdan Avropa İttifaqı dayanıqlı inkişaf məsələlərinə, iqlim dəyişməsinə qarşı mübarizəyə, 

İttifaqın qonşuluğunda yerləşən regionlarda sabitliyin və səmərəli idarəçiliyin təmin olunması və 

güclü cəmiyyətlərin qurulması prosesinə dəstək verir. Çünki yaxın qonşuluğunda baş verən 

kataklizmlər dolayısı ilə Avropa qitəsi üçün də ciddi problemlər (məsələn, kütləvi miqrant axını) 

yaradır. Ümumiyyətlə, “sülh, təhlükəsizlik və inkişaf” üçlüyü Avropa İttifaqının fəaliyyətinin əsasını 

təşkil edir.  

Bu gün Avropa İttifaqı bir çox sahələrdə (məsələn, ticarət məsələləri, üçüncü ölkələrin Avropa 

bazarına çıxış imkanları və sair) vahid blok kimi çıxış edir, azad ticarət, valyuta, ətraf mühit, inkişaf, 

insan hüquqları və qanunun aliliyi kimi məsələlərdə olduqca güclüdür. Lakin mübahisəli qalan 

sahələr də kifayət qədərdir və xüsusilə “yüksək siyasət” sahələri olan xarici və təhlükəsizlik siyasəti 

kimi sahələrdə problemlər qalmaqdadır. ÜXTS, xüsusilə də onun təhlükəsizlik komponenti 

ziddiyyətlərlə, çətinliklərlə və geniş diskussiyalarla müşayiət olunan siyasət sahəsidir. Bu siyasətin 

inkişafını ləngidən bəzi amillər var.  

Birincisi, İttifaq səviyyəsində ümumi siyasətin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, üzv dövlətlərin 

xarici və təhlükəsizlik siyasəti sözün əsl mənasında “Avropalaşmayıb”. Başqa sözlə desək, üzv 
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ölkələr bir çox halda öz spesifik təhlükəsizlik maraqlarını üstün tuturlar. Üzv ölkələrin fərqli 

təhlükəsizlik maraqları və narahatlıqları ümumi strategiyaların uzlaşdırılmasında, kollektiv siyasi 

təşəbbüslərin həyata keçirilməsində çətinliklər yaradır.  

Bu mənada əsas ziddiyyətlərdən biri interqovernmentalist dövlətlərlə inteqrasionist dövlətlər 

arasında yaşanır. Ənənəvi olaraq, Vestfaliya sistemi beynəlxalq münasibətləri suveren hüquqlara, o 

cümlədən xarici, təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində suveren hüquqlara malik olan müstəqil 

dövlətlərdən ibarət sistem kimi nəzərdən keçirir. Bu sistemdə təhlükəsizlik və müdafiə sahələrində 

sıx əməkdaşlıq çox vaxt dövlətin müstəqilliyini, suverenliyini və əsas milli maraqlarını zəiflədən amil 

hesab olunur. Bu mənada Avropa İttifaqı ölkələrinin ÜXTS və ÜTMS çərçivəsində davamlı və 

təsisatlanmış əməkdaşlığı da həmin dövlətlərin real milli maraqlarına təhlükə kimi nəzərdən keçirilir. 

Bunun əksinə, inteqrasiyaya daha açıq olan dövlətlər anlayırlar ki, ÜXTS və ÜTMS-nin 

təsisatlanması və inkişafı Avropa İttifaqının qlobal aktor kimi həyata keçirdiyi funksiyaların təbii 

davamıdır və bu, İttifaqa iqtisadi “yumşaq güc”lə hərbi vasitələri birləşdirmək yolu ilə beynəlxalq 

miqyasda məsuliyyəti üstlənmək imkanı verə bilər. [5; 4] 

Daha bir təfriqə Atlantist-Europeanist xətti boyunca yaşanır. Başqa sözlə desək, bir tərəfdə 

Avropa təhlükəsizliyində güclü NATO və ABŞ iştirakçılığının tərəfdarı olan Avropa dövlətləri 

(məsələn, Böyük Britaniya, Niderland, Portuqaliya, müəyyən qədər Almaniya) dayanır və onlar 

ÜTMS-nin güclənməsinin NATO-nu zəiflədə biləcəyindən narahatdırlar. Digər tərəfdə isə Avropanın 

müstəqil təhlükəsizlik və müdafiə sistemini təşviq edən və bunu NATO və ABŞ-ın beynəlxalq 

nüfuzunu tarazlaşdırma yolu kimi görən dövlətlər (məsələn, Fransa, Belçika, İtaliya) dayanırlar. [9; 

14] 

Daha bir parçalanma nisbətən daha intervensionist, yəni müdaxiləyə meyilli dövlətlərlə (məsələn, 

Fransa, Böyük Britaniya) daha neytral ənənəyə malik dövlətlər arasında yaranır. ÜTMS çərçivəsində 

sülhməramlı əməliyyatların və missiyaların təşkili ilə bu ziddiyyət özünü daha qabarıq göstərməyə 

başlayır. Belə ki, Avropa İttifaqına üzv ölkələrin ancaq bir qismi İttifaqın bayrağı altında həyata 

keçirilən əməliyyatlara görə məsuliyyəti və xərcləri üstlənir. Həmçinin Avropa İttifaqı ölkələri 

sülhməramlı və ya humanitar müdaxilə əməliyyatlarının keçirilməsi üçün BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının müvafiq mandatının zəruri olub-olmaması məsələsində həmfikir deyillər. Postneytral 

ölkələr olan Finlandiya, İsveç, habelə Almaniya sülhməramlı əməliyyatların sanksiyalaşdırılmasında 

BMT-nin üstün rolunun tərəfdarıdırlar.  

Ikincisi, aydındır ki, nə Avropa İttifaqının ayrı-ayrı dövlətləri (hətta Fransa, Almaniya, Böyük 

Britaniya kimi güclü dövlətlər), nə də İttifaqın özü müasir dünyada strateji hərbi oyunçu deyillər. 

Avropa İttifaqı qarşıya strateji hədəflər qoysa da, hələlik onları həyata keçirmək potensialına tam 

sahib deyil. Digər tərəfdən, Avropa İttifaqının təhlükəsizlik siyasətinin inkişafı ABŞ-ın bu məsələyə 

münasibətindən də bu və ya digər dərəcədə asılıdır. Bu zaman bir sıra suallar ortaya çıxır: Avropa 

İttifaqı bu gün həqiqətən də öz təhlükəsziliyini ABŞ-ın iştirakı və dəstəyi olmadan tam təmin etmək 

potensialına malikdirmi? Və yaxud Avropa İttifaqı ÜTMS çərçivəsində tammiqyaslı hərbi əməliyyat 

(məsələn, NATO-nun Əfqanıstan və ya Kosovo əməliyyatına bərabər miqyasda əməliyyat) keçirmək 

iqtidarındadırmı? Və yaxud Avropa İttifaqı yaxın qonşuluğunda olan regionlarda təhlükəsizliyin 

təmin olunması üçün öz üzərinə daha çox məsuliyyət götürməyə hazırdırmı və qabildirmi? Xeyr! 

ABŞ hələ də sərt diplomatiya və hərbi alətlərlə əsas qlobal aktor olaraq qalmaqda davam edir. Avropa 

İttifaqı təhlükəsizlik sahəsində NATO-dan və dolayısı ilə ABŞ-dan olan asılılığı azaltmaq və özünün 

qlobal təhlükəsizlik rolunu gücləndirmək istəyindədir və bu günədək qəbul olunmuş hüquqi və siyasi 

sənədlərə müvafiq olaraq İttifaqın təhlükəsizlik aktoru kimi qabiliyyəti, böhranların nizama salınması 

sahəsində mülki və hərbi alətləri xeyli inkişaf etdirilmiş, hələ 2004-cü ildə Avropa Müdafiə Agentliyi 
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qurulmuş, 2017-ci ildə isə PESKO – Daimi Strukturlu Əməkdaşlıq təsis edilmiş, həmçinin Avropa 

Müdafiə Fondu fəaliyyətə başlamışdır. Lakin bütün bunlar İttifaqa yaxın və uzaq qonşuluğunda 

böhranların nizama salınmasında iştirak etmək imkanı versə də, qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq 

üçün görüləcək işlər kifayət qədərdir.  

Təhlükəsizlik sahəsində qlobal artor rolunu üstlənə bilməsi üçün  

  Ittifaqın real müdafiə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi, silahlı qüvvələrə zəruri silahlanmanı, 

əməliyyatlara tam hazırlığı, səfərbərliyi və dayanıqlılığı təmin etmək, 

  tammiqyaslı hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün zəruri hərbi və maliyyə imkanlarının 

ayrılmasını təmin etmək, 

  İttifaq təsisatlarına bu sahədə güclü mandatın verilməsi və üzv ölkələr tərəfindən bu prosesə 

qətiyyətli siyasi dəstək verilməsi, 

  həmçinin İttifaq daxilində güclü həmrəyliyin olması zəruridir, başqa sözlə desək Avropa 

İttifaqının qlobal miqyasda təhlükəsizliyin təmin olunması sahəsində səmərəli oyunçu ola 

bilməsiüçün ilk növbədə daxildə həmrəyliyə nail olunmalıdır. 

 

Nəticə 

Beləliklə, Avrupa İttifaqı ilk növbədə sivil (mülki) quruluşdur. Təhlükəsizlik mülahizələri 

əvvəldən Avropa layihəsinin mərkəzində yer alsa da, bir neçə onillik ərzində inteqrasiya prosesləri 

tamamilə sivil məzmunlu olmuşdur. Soyuq müharibə illərində istər qlobal, istərsə də regional 

miqyasda əsas təhlükə Qərb-Şərq qarşıdurması hesab olunduğundan, Avropanın təhlükəsizliyinə görə 

əsas məsuliyyəti NATO vasitəsilə ABŞ daşımışdır. Soyuq müharibə illərində bu vəziyyət (müəyyən 

istisnalarla) Qərbi Avropa ölkələri üçün də əlverişli olmuş, Birləşmiş Ştatların müstəsna liderlik 

statusunu tanımaları müqabilində onlar Amerika silahlı qüvvələri tərəfindən müdafiə olunmaq 

imkanı, habelə iqtisadi və hərbi yardım almışlar.  

Keçən əsrin 80-90-cı illərinin qovşuğunda Qərb üçün ümumi olan xarici təhlükənin – Varşava 

Müqaviləsi Təşkilatının və SSRİ başda olmaqla “sovetmərkəzçi” sistemin dünya səhnəsindən yox 

olması ilə Amerika-Avropa ziddiyyətləri özünü qabarıq büruzə verməyə başladı. Və XX əsrin 90-cı 

illərindən Avropa İttifaqı özünün Ümumi Xarici və Təhlükəsizlik Siyasətini formalaşdırmağa başladı. 

Zamanla bu Siyasətin predmetinə müdafiə məsələləri də əlavə olundu. 

Avropa İttifaqının nəzəri baxımdan izah edilməsində çətinliklər və fikir müxtəlifliyi olduğu kimi, 

onun qlobal təhlükəsizlik statusu məsələsində də fikir müxtəlifliyi vardır. Bir çox sahələrdə Avropa 

İttifaqı vahid blok kimi çıxış etsə də, mübahisəli qalan sahələr də kifayət qədərdir. Xüsusilə də, ÜXTS 

hələ də mübahisəli sahələrdən biridir. Bu da təəccüblü deyil, çünki müdafiə və diplomatiya dövlət 

suverenliyinin əsas sahələri hesab olunur. Bu sahədə ümumi siyasətin həyata keçirilməsinə 

baxmayaraq, üzv ölkələr bir çox halda öz maraqlarını üstün tuturlar.  

ÜXTS-nin əsas çatışmazlıqları: 

hələ də tam inteqrə olunmuş, yəni zəruri diplomatik, maliyyə və hərbi alətlərə malik ümumi 

siyasətə çevrilə bilməməsi;  

əldə edilən razılaşmaların reallaşdırılmasına dair öhdəliklərin götürülməməsi;  

hökumətlərarası mahiyyətinin davam etməsi və qərarların qəbulunda yekdillik prinsipinin tətbiq 

edilməsi; 

gündəliyin tamamilə milli dövlət rəsmilərinin nəzarətində qalması və onlar tərəfindən müəyyən 

edilməsi, Avropa İttifaqı rəsmilərinin isə bu məsələdə köməkçi rolunun olması; 

üzv ölkələrin ümumi siyasət ətrafında birləşə bilməməsi; 

üzv ölkələrin heç də hamısının təhlükəsizliyə görə məsuliyyəti bölüşməyə hazır və qabil 
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olmaması, hərbi potensialın gücləndirilməsinə investisiya yatırmaq əzmində olmaması; 

ümumavropa maraqlarının deyil, milli maraqların davam edən üstünlüyü.  

Avropa İttifaqında yaşanan iqtisadi problemlər, miqrasiya problemi, İttifaqın yürütdüyü “açıq 

qapılar” siyasəti və miqrant axını fonunda, habelə “inteqrasiya milli kimliyə təhlükə yaradır” fikrinin 

populyarlaşması fonunda Avropa ölkələrində millətçiliyin və inteqrasiya əleyhinə mövqelərin 

güclənməsi, Avropa İttifaqının “üç güc”ündən biri olan Böyük Britaniyanın İttifaqdan çıxma 

ərəfəsində olması İttifaqın gələcək inkişafına, eləcə də onun beynəlxalq miqyasda roluna təsirsiz 

ötüşməyəcək. Xarici, təhlükəsizlik və müdafiə siyasətinin yenidən “ən kiçik ortaq məxrəcə” (yəni, 

sırf hökumətlərarası səviyyəyə) və ya hətta Avropa dövlətləri arasında təhlükəsizlik sahəsində 

rəqabətə çevriləcəyi [17], yaxud da Avropa İttifaqının institusional, normativ və kimlik 

çatışmazlıqlarını aradan qaldırıb səmərəli beynəlxalq təhlükəsizlik aktoruna [4] çevriləcəyi hələlik 

sual altındadır. Lakin bir məqam aydın və şübhəsizdir ki, vahid və bütöv halda Avropa İttifaqı ayrı-

ayrı hissələrindən, yəni onu yaradan milli dövlətlərdən daha güclüdür.  
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MƏRKƏZİ ASİYA REGİONU RUSİYA VƏ ÇİNİN GEOSİYASİ  

MARAQLARI KONTEKSTİNDƏ 

Məqalədə Rusiya və Çinin Orta Asiyadakı geosiyasi maraqları təhlil edilmişdir. Rus və Çin 

məqalələri geniş imkanlar və maraqlar ilə bölgədəki əsas güc mərkəzləri olaraq qiymətləndirilir. 

Xüsusilə Rusiyanın bölgədə həyati bir marağı var və maraqların müxtəlifliyi müəllif tərəfindən qeyd 

olunur. Pekin bölgədəki geosiyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik maraqlarına da xüsusi diqqət yetirir. Eyni 

zamanda, sənəddə Rusiya ilə Çinin bölgədəki ziddiyyətli və üst-üstə düşən maraqlarının da geniş 

tədqiqat filtrlərinə məruz qaldığı vurğulanır. Müəllifin məqaləyə diqqət yetirdiyi digər amillər 

bölgənin təhlükəsizlik mühitinə və bütövlükdə bölgənin geostrateji xüsusiyyətlərinə təsir edən 

amillərdir. Məqalədə xarici ölkələrin bölgədəki xüsusiyyətləri də ümumiləşdirilmişdir. 

Ümumiyyətlə, məqalənin aktuallığı və müəyyən elmi imkanları ilə fərqləndiyini qeyd edə bilərik. 

Açar sözlər:Mərkəzi Asiya, Rusiya, Çin, geosiyasi, təhlükəsizlik problemləri, xarici siyasət, 

münasibətlər, demoqrafik vəziyyət, iqtisadi – ticari maraqlar, hərbi güc, maraqların toqquşması, 

regional dövlətlər, etnik müxtəliflik, coğrafi məkan, enerji resursları, miqrant axını, “yumşaq güc“, 

hərbi bazalar, ixrac kəmərləri, Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı (ŞƏT), MDB. 
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ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ РЕГИОН НАХОДИТСЯ В КОНТЕКСТЕ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ И КИТАЯ 

В статье анализируются геополитические интересы России и Китая в Центральной 

Азии. Русские и китайские статьи ценятся как главные центры силы в регионе, с широким 

спектром возможностей и интересов. Тем более, что у России есть жизненно важный ин-

терес к региону, и его разнообразие интересов отмечено автором. В статье также упоми-

нается, как Пекин уделяет особое внимание геополитическим, экономическим интересам и 

интересам безопасности в регионе. В то же время в статье отмечается, что конфликтую-

щие и частично совпадающие интересы России и Китая в регионе также проходит обшир-

ным исследовательским фильтрам. Другими факторами, которые автор прикрепляет к ста-

тье, являются факторы, которые влияют на условия безопасности региона и геостратеги-

ческие характеристики региона в целом. В статье также обобщены характеристики внеш-

ней политики государств региона. 

В целом можно отметить, что статья отличается своей актуальностью и определен-

ными научными возможностями. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Россия, Китай, геополитика, проблемы безопасно-

сти, внешняя политика, отношения, демографическая ситуация, экономические и торговые 

интересы, военная мощь, конфликт интересов, региональные государства, этническое раз-

нообразие, географическое положение, энергетические ресурсы, миграционные потоки, воен-

ные базы, экспортные трубопроводы, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 

СНГ. 
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THE CENTRAL ASIAN REGION IS IN THE CONTEXT OF RUSSIA  

AND CHINA'S GEOPOLITICAL INTERESTS 

The article analyzes geopolitical interests of Russia and China in Central Asia. The Russian and 

Chinese articles are valued as the main centers of power in the region, with a wide range of possi-

bilities and interests. Especially Russia has a vital interest in the region and its diversity of interests 

is noted by the author. Beijing also pays special attention to geopolitical, economic and security 

interests in the region. At the same time, the paper points out that Russia's and China's conflicting 

and overlapping interests in the region are also subject to extensive research filters. Other factors 

that the author attaches to the article are the factors that affect the region's security environment and 

geostrategic characteristics of the region as a whole. The article also summarizes the features of 

foreign countries in the region. 

In general, we can note that the article is distinguished by its relevance and certain scientific 

capabilities. 

Key words : Central Asia, Russia, China, geopolitics, security problems, foreign policy, relations, 

demographic situation, economic interests, military power, conflict of interest, regional states, ethnic 

diversity, geographical location, energy resources, migration flows, soft power, military bases, ex-

port pipelines, Shanghai Cooperation Organization (SCO), Commonwealth of Independent States 

(CIS). 

 

Mərkəzi Asiya regionunun beynəlxalq münasibətlər sisteminə daxil olması Sovet İttifaqının 

dağılmasından sonrakı dövrə təsadüf edir. Mühüm geostrateji mövqeyə və zəngin təbii resurslara 

malik regionu 5 müstəqil dövlət təşkil edir : Qazaxstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan və 

Tacikistan. 1992 – ci ilə kimi bölgə Qazaxstan və Mərkəzi Asiya adlanırdı, məhz həmin il Daşkənddə 

keçirilən Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının sammitində Qazaxstan prezidenti Nursultan 

Nazarbayevin təklifi ilə Qazaxstan da “Mərkəzi Asiya“ regionu – termininə daxil edildi. 

Ümumiyyətlə, region çar Rusiyası dövründə vahid Türküstan şəklində mövcud olmuş, 1920 – 30 – 

cu illərdə isə Sovet siyasətinə uyğun olaraq əhalinin etnik tərkibi əsasında respublikalara 

bölünmüşdür.  

Mərkəzi Asiyanın təhlükəsizlik mühitinə təsir edən əsas faktorlar sırasında aşağıdakıları qeyd 

etmək olar : 

1. İqtisadiyyatın səviyyəsi – bir- iki ixrac məhsulundan asılı olan iqtisadiyyat böhranlar riskini, 

korrupsiya və vətəndaş qarşıdurması təhlükəsini artırır. 

2. Qeyri - demokratik və avtoritar siyasi sistemlərin mövcudluğu. 

3. Vacib məsələlərə dair – təhlükəsizlik və sərhədlərin müdafiəsi, hidroresursların 

planlaşdırılması, regional əməkdaşlığın effektiv mexanizmlərinin olmaması. 

4. Ekstremist dini və siyasi cərəyanların fəaliyyəti. 

5. Mütəşəkkil cinayətkarlıq, xüsusilə Əfqanıstandan narkotik daşınması. 

6. Regionda dominantlıq uğrunda böyük dölətlərin mübarizəsi ilə xarakterizə olunan mürəkkəb 

beynəlxalq vəziyyət. 

Mərkəzi Asiyanın əhəmiyyətli geostrateji mövqeyi və təbii resurslarla zəngin olması bölgəni bir 

sıra böyük, regional dövlətlərin maraq dairəsinə düşməsinə səbəb olmuşdur. Rusiya və Çini regionda 

maraqları və təsir imkanları geniş olan əsas dövlətlər hesab etmək olar. Hər iki dövlət regionda 
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maraqlarının müxtəlifliyi və xüsusi olması ilə seçilir. 

Rusiya, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra “yaxın xaric“ siyasətinə uyğun olaraq Mərkəzi Asiyanı 

özünün həyati maraqları olan regionlardan biri kimi qəbul etmişdir. Regionda ciddi geosiyasi, 

təhlükəsizlik, iqtisadi maraqları ilə yanaşı eyni zamanda Moskva bu maraqlarını təmin etmək üçün 

də çeşidli imkanlara malikdir. Təhlükəsizlik məsələsi Rusiyanın regional siyasətinin əsas 

aspektlərindən biri kimi qəbul edilir. İlk növbədə cənub sərhədlərinin təhlükəsizliyi baxımından 

Mərkəzi Asiya Rusiya üçün “bufer zona“ rolunu oynayır. Rusiya regionun beş dövlətindən üçündə 

(Qazaxstan, Qırğızıstan, Tacikistan) hərbi bazalar saxlayır, hətta Tacikistanın Əfqanıstanla dövlət 

sərhəddinin mühavizəsində rus hərbiçiləri iştirak edir. Moskvanın bölgədə hərbi iştirakını ciddi 

formada davam etdirməsini bütövlükdə Mərkəzi Asiyanın Rusiyadan geostrateji asılılığını artıran 

amil kimi qəbul oluna bilər. 

Rusiyanın Mərkəzi Asiya dövlətlərinə təsir vasitələrindən biri də bölgədə yaşayan çoxsaylı etnik 

rus icmalarıdır. Təxminən 2013 – cü il statistikasına görə bölgədə yaşayan rusların sayı 7 milyondan 

artıqdır (1) . Regionda yaşayan rusların yarıdan çoxu (4.2 mln) Qazaxstanda yaşamaqla bu ölkə 

əhalisinin 24 % - ni təşkil edir. Eyni zamanda bölgədə yaşayan 16 milyondan artıq insan rus dilini 

gündəlik əsas ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edir. Ümumiyyətlə, bölgədə rus dilinə, mədəniyyətinə 

maraq böyükdür. Burada daha bir vacib məqam region dövlətlərinin siyasi-təhlükəsizlik elitalarının 

böyük əksəriyyətinin “sovet məhsulu” və Rusiyayönümlü olmasıdır (2). Bütün bu amilləri Rusiyanın 

region üzərində “yumşaq gücü” – nün (soft power) əsas aspektləri kimi qəbul etmək olar.  

Moskvanın regiona təsir imkanlarından biri də bölgə dövlətlərindən Rusiyaya miqrant axınının 

mövcud olmasıdır. Region dövlətlərindən təxminən 3.5 milyondan artıq miqrant Rusiyada işləyir və 

onların öz ölkələrinə göndərdikləri illik vəsait təqribən 7-8 milyard ABŞ dolları dəyərində 

qiymətləndirilir (3). Göndərilən bu vəsaitlər xüsusilə bölgənin kiçik ölkələrində sosial-siyasi, iqtisadi 

vəziyyətin sabit qalmasında mühüm rol oynayır.  

Rusiyanı bölgəyə “cəlb edən“ əsas faktorlardan biri də Moskvanın Mərkəzi Asiyada iqtisadi-

enerji maraqlarıdır. Rusiyanın regionda enerji maraqları bölgənin enerji resurslarının istismarı ilə 

yanaşı, bu resursların dünya bazarlarına çıxarılması üzərində nəzarətlə şərtlənir. Çinlə bölgənin enerji 

əlaqələrini təmin edən boru kəmərləri istifadəyə verilənə, yəni, 2009 – 2010 – cu illərə kimi, regionun 

bütün enerji dəhlizləri Rusiya ərazisindən keçməklə dünya bazarlarına birləşirdi. Məsələn, 2003 – cü 

ildə istifadəyə verilən Xəzər Borukəməri Konsorsiumu (Caspian Pipeline Consortium-CPC) kəməri 

qazax xam neftini Qara dənizdə Rusiyanın Novorosiysk limanına daşıyır və bu kəmər hələ də Astana 

üçün yeganə ən əhəmiyyətli ixrac kəməri olaraq qalmaqdadır(4). Mərkəzi Asiyanın neft-qaz 

resurslarını dünya, xüsusilə Avropa bazarlarına daşıyan əsas ixrac kəmərləri də Rusiya ərazisindən 

keçir. Onu da qeyd etmək istərdik ki, Mərkəzi Asiyanın əsas ixrac kəmərləri üzərində nəzarət 

faktorundan Rusiya həm də bölgəni təsir dairəsində saxlamaq vasitəsi kimi istifadə edir. 

Rusiyanın Mərkəzi Asiyada təsirini artırmaq üçün həyata keçirdiyi strategiyalardan biri də region 

dövlətləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq mexanizimlərinin inkişaf etdirilməsidir. Xüsusilə, 

bölgə dövlətlərinin cəlb olunduğu çoxtərəfli əməkdaşlıq mexanizmlərinin inistitutlaşması Moskvanın 

son 27 ildə regional siyasətinin prioritetlərindən hesab olunmalıdır. Post soyuq müharibə dövrünün 

ilk illərindən bugünə kimi əsasən Moskvanın təşəbbüsü, region dövlətlərinin cəlbi ilə yaradılan 

beynəlxalq təşkilatları belə səralamaq olar : MDB, KTMT (Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi 

Təşkilatı), ŞƏT (Şanxaq Əməkdaşlıq Təşkilatı), Avrasiya İqtisadi İttifaqı. Bütün bu sadaladığımız 

beynəlxalqtəşkilatların yaradılmasında Moskvanın əsas məqsədlərindən biri də Mərkəzi Asiyanı 

nüfuz dairəsində saxlamaq və bölgəyə təsirini artırmaqdır.  

Beləliklə, Rusiyanın regional siyasətinə və bölgəyə təsir imkanlarına nəzər saldıqda Moskvanın 
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Mərkəzi Asiyada ən təsirli, güclü xarici aktor olması qənaətinə gəlmək olar. Bununla belə, Rusiyanın 

Mərkəzi Asiyada gücünü hüdudsuz hesab etmək yanlış olardı və ilk növbədə region dövlətlərinin 

digər böyük xarici aktorlarla münasibətlərini inkişaf etdirərək Moskvanın gücünü balanslaşdırmaq 

siyasəti rusların bölgədə dominantlığını mümkünsüz edir. Eyni zamanda Mərkəzi Asiyada maraqları 

olan digər güc mərkəzlərinin regional siyasətləri də Rusiyanın bölgə ilə bağlı iddialarını 

“cilovlamağa” vadar edir. 

 Mərkəzi Asiyada ciddi geosiyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik maraqları olan və Sovet İttifaqı 

dağıldıqdan sonra bölgədə xüsusi fəallığı ilə seçilən regional dövlətlərdən biri də Çindir. Mərkəzi 

Asiyanı Çinin geostrategiyasında aktual edənvacib amillər bölgənin coğrafi yaxınlığı, enerji və digər 

təbii resurslarla zəngin olması, etno – mədəni xüsusiyyətləridir. Xüsusilə, son 27 ildə təhlükəsizlik 

qayğılarının azaldılması Pekinin region dövlətləri ilə münasibətlərində diqqət yetirdiyi məsələ 

olmuşdur. Region dövlətləri ilə geniş tərkibli əlaqələrinə baxmayaraq Pekinin 1990 – cı illərdən 

başlayaraq Mərkəzi Asiyada sərgilədiyi mövqe Çinin təhlükəsizlik və stabillik narahatlıqları ilə bağlı 

olmuşdur (5). Mərkəzi Asiya dövlətlərinin müstəqillik əldə etməsi Pekində ölkənin şimal-qərbində 

yaşayan uyğurlarda etnik separatizmi, dini meyilləri gücləndirəcəyi ilə bağlı qorxuları xeyli artırdı. 

Onu da qeyd etmək istərdik ki, regionda etnik millətçilik və dini radikalizmlə mübarizə məsələsində 

Çin və Rusiyanın maraqları üst – üstə düşür. Hər iki dövlət etnik millətçiliyi və dini fundamentalizmi 

yalnız bölgədə milli maraqlarına deyil, ümumiyyətlə, özlərinin bütövlüyünə qarşı böyük təhdidlər 

kimi görürlər. Dini radikalizmin bölgədə yayılması qorxusu məsələsində yalnız Çin-Rusiya deyil, 

hətta Çin – ABŞ maraqları üst – üstə düşür.  

 Çinin Mərkəzi Asiyada təsirinin artması Rusiyanı strateji olaraq qane etməsə də bəzi regional 

proseslərlə bağlı Moskva – Pekin oxunun yarandığını görürük. Məsələn, bölgədə ABŞ – nin təsirinin 

güclənməsinin qarşısının alınması və regional stabilliyin, balansın qorunub saxlanması ilə bağlı hər 

iki regional böyük dövlətin ortaq maraqları formalaşmışdır. Məhz bu ortaq maraqların nəticəsində 

2001 – ci ildə Çin və Rusiyanın təşəbbüsü ilə regional əməkdaşlığı, təhlükəsizliyi, strateji balansı 

təmin etməli olan Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı yaradılmışdır. Qeyd edək ki, Çin və Rusiyadan başqa 

Mərkəzi Asiyanın 4 dövləti də (Qazaxstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Tacikistan) bu təşkilatda təmsil 

olunur.  

 Çinin sürətlə artan enerji tələbatını da Pekinin regiona marağını şərtləndirən əsas amillərdən 

biri kimi qəbul edə bilərik. Mərkəzi Asiyanın zəngin enerji mənbələri enerji idxalını 

müxtəlifləşdirməkdə maraqlı olan Çin üçün olduqca cəlbedici görünür. Əsasən Yaxın Şərq kimi qeyri 

stabil bölgələrdən enerji idxal edən Çin alternativ kəmərlərin çəkilməsinə enerji təhlükəsizliyinin 

vacib aspekti kimi yanaşır. 2009 – 2010 – cu illərdə Mərkəzi Asiyadan Çinə neft-qaz kəmərlərinin 

tikintisi başa çatdırıldı və bununla da, həm Çin alternativ enerji mənbələri əldə etdi, həm də region 

dövlətləri enerji ixracında Rusiyadan asılılığı xeyli azaltdı.  

 Çin Mərkəzi Asiya ilə iqtisadi əlaqələrini yalnız enerji idxalı ilə məhdudlaşdırmır, həm də 

region iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrində də fəallıq göstərir. Regionun hidrocarbon və digər təbii 

resurslarının istismarında Çin şirkətləri yaxından iştirak edir. Son illərdə Çin məhsullarının Mərkəzi 

Asiya bazarlarına axını da xeyli sürətlənmişdir. Çin Mərkəzi Asiyanın 2 – ci böyük ticarət tərəfdaşı 

olmaqla artıq bölgədə Rusiyanın iqtisadi dominantlığını belə təhdid edir (6). Eyni zamanda Çinin 

dövlət bankları region dövlətlərinə son illərdə çox milyardlı kreditlər ayırmışdır. Bütün bu qeyd 

etdiyimiz amillər Pekinin bölgə üzərində iqtisadi təsir imkanlarını formalaşdırmışdır.  

 İqtisadi və siyasi təsir vasitələrindən başqa Çinin bölgədə formalaşdırmağa çalışdığı amil 

“yumşaq güc“ – dür. Çin qəbul etdiyi “yumşaq güc“ strategiyasına uyğun olaraq son illərdə Mərkəzi 

Asiya respublikalarında Çin dilini öyrədən çoxsaylı tədris müəssisələrinin, Çin mədəniyyətini təbliğ 
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edən mərkəzlərin, institutların açılmasına nail olmuşdur. Çinin regionda həyata keçirdiyi “yumşaq 

güc“ siyasətinin başlıca məqsədi bölgə dövlətləri üzərində Pekinin mədəni təsirini formalaşdırmaqdır.  

 Çinin Mərkəzi Asiyada xüsusi maraqlarının olmasına baxmayaraq Pekin bölgədə hərbi 

iştirakdan imtina edir. Pekində belə hesab edirlər ki, regionda hərbi bazalar saxlamaq həm bölgə 

xalqları arasında Çinfobiya meyllərinin güclənməsinə, həm də Rusiya ilə münasibətlərin 

korlanmasına səbəb ola bilər. Bölgədə hərbi iştirakdan imtina həm də onunla bağlıdır ki, Çin Mərkəzi 

Asiyanı özünün həyati maraqları olan regionlardan hesab etmir. Baxmayaraq ki, bölgədə Çinin ciddi 

təhlükəsizlik və iqtisadi, xüsusilə enerji maraqları var. Həmçinin Çin özünün Mərkəzi Asiya 

siyasətində Rusiya faktoruna xüsusi həssaslıqla yanaşır və çalışır ki, atdığı addımlar Moskvanı 

qıcıqlandırmasın. Çin Şanxaq Əməkdaşlığı Təşkilatı çərçivəsində bölgədə Rusiya ilə münasibətləri 

balanslaşdırmaq siyasətinə üstünlük verir. Eyni zamanda Mərkəzi Asiya dövlətləri də Çinlə 

əlaqələrinə özlərinin xarici siyasətlərini, ixrac bazarlarını və investisiya mənbələrini 

müxtəlifləşdirmək vasitəsi kimi baxır.  
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 ABŞ-IN XARİCİ SİYASƏTİNDƏ QADIN DİPLOMATLARIN ROLU 

Amerika Birləşmiş Ştatları beynəlxalq münasibətlər arenasına bir neçə tanınmış diplomat qadın 

bəxş edib. Bu qadınlar beynəlxalq münasibətlər tənzimlənməsində əhəmiyyətli işlər görərək, əsasən 

səfirliklərdə və BMT-də baş məsləhətçi olaraq fəaliyyət göstərmişlər. Bu sıraya Kandaliza Rays, 

Madelin Albrayt, Hillari Klinton kimi xanımları qeyd etmək olar. Qadın diplomatlar əsasən kişi 

həmkarlarından fərali olaraq fəaliyyət müddətində insan hüquqları, irqi ayrı-seçkilik, yenidənqurma 

proseslərində daha fəal çalışıblar.  
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РОЛЬ ЖЕНЩИН-ДИПЛОМАТОВ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ США 

Соединенные Штаты пожертвовали несколько выдающихся дипломатов на междуна-

родной арене. Эти женщины проделали важную работу по регулированию международных 

отношений и служили главными советниками посольств и ООН. Среди дам Кэндис Райс, 

Мадлен Олбрайт и Хиллари Клинтон. Женщины-дипломаты, в основном из числа мужчин, бо-

лее активно участвовали в процессе защиты прав человека, расовой дискриминации и восста-

новления в период своего пребывания в должности. 

Ключевые слова: женщина, дипломат, США, международные отношения, посольство, 

ООН, политика, государственный секретарь, демократия, сенат, внешняя разведка 
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The United States sends several diplomats to the international arena. The meat of women in the 

workplace is regulated internationally, and by the way of the Soviet Union. Sister Damen Candice 

Rice, Madeline Albright and Hillary Clinton. Women-diplomat, in the right of way, is more actively 

involved in the process of defending human rights, discrimination and sanctification in the process. 

Keywords: woman, diplomat, United States, interim president, constitution, UN, politics, state 
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1922-ci ildə qadınlara ABŞ diplomatik korpusuna qoşulmağa icazə verildikdən sonra, onlar kiçik 

addımlarla qalxsalar daşübhəsiz ki, Dövlət Departamentinin ən yüksək rəhbərlik mövqelərinə 

yüksəliblər. 1933-ci ildə Ruzvelt, Frances Perkinsi Əmək naziri olaraq təyin etdi. Bunamizədlik, Milli 

Qadın Seçicilər Liqası və Qadınlar Partiyasının dəstəyi ilə qarşılandı. 1933-cü ildə Rut Bryan Ouen 

ABŞ-ın Danimarka və İslandiya səfirliyinin rəhbəri vəzifəsinə ilk qadın olaraq təyin edildi (1, s.2). 

Səfir səviyyəsindəmissiya başçısı olaraqtəyin olunmuş ilk qadın- Helen Eugenie Moore Anderson 

1949-cu ildə Danimarkada səfirlik fəaliyyətinə başladı.Ruth Ouenin ilk missiya başçısı vəzifəsinə 

təyin edildikdən sonra 42 il (1933-1976) ərzində baş katib yaxud dövlət katiblərinin köməkçisi 
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vəzifələrində qadınların sayı tək pillə olaraq artmağa başladı. Ford rəhbərliyi bu maneəni qıraraq, 

yeddi qadını missiya başçısı vəzifəsinə və üç qadını üst səviyyə mövqelərə təyin etdi. Carter rəhbərliyi 

ilə bu proses sürətlə irəliləməyə başlandı ki, 18 qadın missiya başçısı və 10 qadın digər yüksək 

vəzifələrə təyin edildi. Prezident Ronald Reagan və Corc H.W. Buş bu ənənəni davam etdirdi, 

sırasıyla 33 daha sonra 37 qadın müvafiq vəzifələrə təyin edildi. Clinton administrasiyası daha böyük 

sıçrayış edərək, ən yüksək diplomatik vəzifələrə 116 qadın təyin etdi. Prezidentliyin ilk dövründə 

Corc Buş 69 qadını ən yüksək diplomatik vəzifələrə təyin etdi.2001-ci ildən etibarən, bir neçə qadın 

ərəb ölkələrinə səfir seçilib. Maureen Quinn 2001-2004 illəri arasında Qətərdə səfir postunda idi. 

Eyni zamanda, Marcelle Vahba Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin səfiri idi və Michelle Sison 2000-

2002-ci illərdə Pakistanda missiya başçısının müavini vəzifəsini icra edirdi.2003-cü ildə Margaret 

Scobey Suriyadakı səfir vəzifəsinə təyin olunmuşdu (8). 

 “Bir qadının xarici siyasət fikirlərini həqiqətən hiss etdtirməsinin tək yolu, bir 

diplomatla evlənmək və sonra da narahat edici bir elçinin qucağına çay tökməklə olur”. Madlen 

Olbraytın bunu Qadınların Xarici Siyasət Qrupuna ünvanlanmışolaraq söylədiyini həmişə 

yadda qalacaq. Bill Klintonun ABŞ-ın prezidenti olaraq seçilməsindən qısa bir müddət sonra 

Madlen Olbrayt Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixində ilkqadın dövlət katibi olub, 1997-ci ildən 

2001-ci ilədək prezident Bill Klintonun xidmətində çalışıb. Madlen Olbrayt: Bu gün qadınlar 

siyasət formalaşdırmadan müqavilə bağlamağa, silah sənayesindən ticarətə, Müharibə 

Cinayətləri Tirbunalından Birləşmiş Millətlərin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığın geniş 

əməliyyatlarına qədər hər cür qlobal əlaqələrdə olurlar. Hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Təhlükəsizlik Şurasında prezident Klinton sayəsində “on dörd kostyumu” tarazlayacaq “bir ətək” var. 

Düşünürəm ki, bu yalnız imkanlardan ibarətdir (8). 

 Amerika Birləşmiş Ştatlarında qadınlar rekord sayda diplomatiyanın nadir sahələrinə 

təyinolur və rəhbərlik rolunu üstələyirlər, bu proses əsrlər boyu adət halına gəlmiş ənənələri pozur. 

Lakin, 1970-ci illdə qadınlar ABŞ Xarici Xidməti məmurlarının yalnız 4,8 faizini təşkil edirdi. 1949-

cu ildə prezident Harry Truman ilk qadın səfir təyin etdikdən sonra ABŞ-da 184 qadın səfirtəyin 

olmuşdur. Julia Chang Bloch 1989-cu ildə Nepal Krallığında səfir təyin olunduğunda, qadınlar ABŞ 

səfirlərinin yeddi faizini təşkil edirdi (12, s.41).Bu gün ABŞ-ın təxminən 167 səfirinin 18% -ni təmsil 

edən yəni 30 qadın var (9, s.6).  

 Tarixən, diplomatiya kişilərin qoruyucusu olmuşdur. 1933-cü ilə qədər Nikaragua və Tü-

rkiyə də daxil olmaqla 13 ölkədə qadın diplomatlar diplomatik və konsulluq xidmətlərinə qəbul 

edilməmişdir. 20-ci əsrin ortalarına qədər qadınların diplomatiyaya verdiyi ən böyük töhfə diplomat 

və konsulların həyat yoldaşı olmaqla dolayı yolla diplomatiyada iştirak idi. Eyni dövrdə ABŞ Dövlət 

Departamentində də çox az sayda qadın diplomatlar var idi. ABŞ-ın Xarici siyasət Departamentində 

1990-cı ilə qədər qadın məmurlarının sayının artımı az əldə edilmişdir.Ancaq 1993-cü ildə 26 faiz, 

2003-cü ildə isə 33 faiz olaraq qadın diplomatların sayında artım olub. 1970-ci illərə qədər, qadın 

diplomatlar evlilik və karyera arasında seçim etmək məcburiyyətində qalırdı.ABŞ Xarici İşlər 

Nazirliyi, 1974-cü ilə qədər bu haqsız şərtə əməl etmədiyi halda yəni, evləndikləri halda işlərini 

buraxmaları qadın diplomatlardan tələb olunurdu. Amerikanın diplomatik xidməti digər ölk-

ələrin diplomatik servislərinə nisbətən gəncdir . Lakin Eugene Anderson 1949-cu ildə Truman 

rəhbərliyi altında Danimarkaya getməsindən əvvəl ilk qadın ABŞ səfirinin təyinolması üçün davam 

edənmübarizə 25 il çəkmişdi.Bundan başqa Amerikanın Asiya region üçün ilk qadınsəfirinin təyinol-

ması 65 il sonraya təsadüf edir. 

Amerika cəmiyyətində qadın xadimlərin sayı digər dövlətlərə nisbətdə daha çoxdu.Əsasən bu 

qadın xadimlər diplomat,səfir,konsul kimi önəmli sahələrdə fəaliyyət göstərirlər.Bu qadınların 
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sırasına həm cəmiyyət içində həmdə dünya üzrə tanınmışlarda daxildi.Bu sıraya Madeleine Al-

bright,Leonore Cohn Annenberg ,Anna Eleanor Ruzvelt, Geraldine Ferraro, Eugenie Moore Ander-

son, Ann Clare Boothe Luce və başqalarını aid etmək olar. 

 Anna Eleanor Ruzvelt amerikalı siyasi xadim, diplomat və aktivist idi. 4 Mart 1933 - 12 

Aprel 1945 tarixləri arasında həyat yoldaşı Prezident Franklin D. Ruzveltin vəzifə müddətində 

yəni dörd ABŞ prezidentliyi dövründə Anna Eleanor Ruzvelt ölkənin birinci xanımı olaraq 

Birləşmiş Ştatlara xidmət etmişdi. Anna Eleanor Ruzvelt Prezident Harry S. Trumanin göstərişi 

ilə 1945-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasına Birləşmiş Ştatların nümayəndəsi 

olaraq təyin olunmuşdur. O, bu vəzifəni 1952-ci ilədək davam etdirmişdir. Prezident Harry S.Tru-

man daha sonra insan hüquqları sahəsindəki uğurlarına hörmət göstərərək onu "Dünyanın İlk 

Xanımı" olaraq xarakterizə etdi. 1946-cı ilin aprelində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan 

Hüquqları Komissiyasının ilk prezidenti oldu. İlk Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndəsi olaraq 

vəzifə yerinə yetirən Anna Eleanor Ruzvelt 1953-cü ilə qədər vəzifədə qaldı (2, s.4). 

1950-ci illərdə Roosevelt sayısız milli və beynəlxalq danışıqlara başlamışdır. 1950-ci illərdə yüz 

əlliyə yaxın mühazirə təşkil etmişdir ki, bir çoxu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının fəaliyyətinə həsr 

olunmuşdu. Anna Eleanor Roosevelt 1946-cı ildə Franklin Delano Roosevelt Qardaşlıq mükafatını 

aldı. Post müharibə dövründən sonra həyatında aldığı digər əhəmiyyətli mükafatlar, 1948-ci 

ildə New York Qadın Klubları Federasiyası mükafatı, 1950-ci ildə Dörd Azadlıqlar Mükafatı, 

1950-ci ildə Irving Geist Fondu Mükafatı və 1950-ci ildə Şahzadə Carl Medalı oldu (4). 

Eugenie Moore Anderson ABŞ-ın ilk siyasi qadın xadimlərindən biri olub.Eugenie Moore An-

dersonun 1937-ci ildə Avropaya səfəri beynəlxalq əlaqələrə olan marağını daha da artırdı. 

Qayıtdıqdan sonra Qadın Seçicilər Liqasına qoşuldu və öz enerjisini Minnesota ştatında Demokrat 

Partiya siyasətinə qoşulmaqla və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tərəfdarı olmaqla istifadə etdi. 1949-

cu ildə prezident Harri Truman Eugenie Moore Andersonu DanimarkayaABŞsəfiri olaraq təyin etdi. 

O tez Danimarka xalqına aşiq olur, dilini öyrənir və ölkə daxilində səyahət edir. 1951-ci ildə o, ABŞ-

ın Qrinlanddakı hava bazalarını istifadəsinə icazə verən bir razılaşmanın danışıqlarında yaxından 

iştirak etdi. O, Danimarka ilə yeni ticarət və dostluq müqaviləsi hazırladı və sonrabir müqaviləni 

imzalayan ilk Amerika qadın oldu. II. Dünya müharibəsindən sonra hələ reallaşmayan ABŞ 

maliyyə iddialarının həllini ustalıqla müzakirə etdi. 1965-ci ildən başlayaraq Anderson Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatına ABŞ nümayəndə heyətinin üzvü olaraq və Təhlükəsizlik Şurasında yer alanilk 

qadın olub. 

Madeleine AlbrightABŞ Dövlət Katibi kimi əhəmiyyətli vəzifəsini tutan ilk qadın idi. Uzun 

müddət bu mövqeyi ABŞ-da, həm də dünyanın bir çox ölkələrində yalnız kişilər tuturdu. Mad-

eleine Albright “Beynəlxalq siyasətdə qadınlar” proqramının direktoruvəzifəsində fəaliyyət 

göstərirdi. 1993-cü ildə Bill Klinton prezident olmasından sonra demokratları Ağ Evə qaytardı və 

Albright Milli Təhlükəsizlik Şurasında yeni administrasiyaya keçidi formalaşdırmaq üçün yenidən 

fəaliyyət göstərməyə başladı. 1993-cü ildə Klinton Albrightı ilk diplomatik vəzifəsi olan ABŞ-ın 

BMT-dəki səfiri təyin etdi. 1993-cü il fevralın 9-dan ABŞ-ın BMT-dəki səfiri olan Madeleine Al-

bright, BMT-də fəaliyyət göstərdiyi dövrdə BMT-nin baş katibi Butros-Qali ilə ziddiyyətli münasi-

bətdə oldu və onu tez-tez Ruanda soyqırımına biganəlikdə tənqid etdi. Madeleine Albrightyazırdı: 

“Uzun illər ABŞ hökumətinə xidmətimə görə ən çox təəssüfləndiyim şey ABŞ-ın və beynəlxalq ic-

timaiyyətin bu cinayətlərin qarşısının alınmasına gec cəhd göstərməsidir” (11, s.54). 

 Madeleine Albright 64-cü dövlət katibi olaraq vəzifəyə gəldi,bundan sonra ABŞ tarixində ilk 

qadın dövlət katibi oldu.Amerika Birləşmiş Ştatlarında anadan olmadığınagörə ABŞ prezidentinin 

davamçısı sayılmırdı, məhz bu məsələ onu nüvə planlarından uzaqlaşdırmışdı. Madeleine Albright 
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dövlət katibi olaraq demokratiya və insan hüqüqlarını daim müdafiə etmiş, o cümlədən Amerikanın 

ticarət əlaqələrini və biznes yönümlü fəaliyyətlərini xaricdə təmsil etmişdi. Fəaliyyəti dövründə Mad-

eleine AlbrightBosniya və Herseqovinada, o cümlədən də Yaxın Şərqdə ABŞ-ın sülh siyasətinə yön 

verən təsir ediciqüvvə olmuşdur. O, Kosovo və Bosniya müharibələrində ABŞ siyasətinin parlaq si-

ması olduğuna görə serblərin qəzəbinə tuş gəlmiş, Klintonla birlikdə regionda, sülh siyasətinə görə 

Bosniya və Herseqovinada, Kosovoda və Xorvatiyada insanlar arasında məhşurluq əldə etmişdi.Mad-

eleine Albright memuarlarında ordudan istifadə edilməsinə görə Kolin Pauellə mübahisə etdiyini 

yazırdı: “Kolin, əgər biz bu ordudan sülhün təmin edilməsi üçünistifadə edə bilmiriksə, onda onu 

qorumağın nə anlamı var?” (10). Dövlət katibi vəzifəsindən sonra bir çox siyəsət adamı hesab etdiki, 

o, çex siyasəti üzrə karyerasına davam edəcək. Çexiya Prezidenti Vaslav Havel özünün 2002-ci ildə 

prezidentliyi müddəti bitdikdən sonra Albright onu əvəz etməsi barədə fikrini açıq-aşkar ifadə 

etmişdi. Albright daha sonralar, heç vaxt belə fikirdə olmadığını iddia etdi.  

Hillary Diane Clinton amerikalı siyasətçi, diplomat, hüquqşünas, yazıçı və baş spikerdir. 1993-

cü ildən 2001-ci ilədək ABŞ-ın birinci xanımı, 2001-ci ildən 2009-cu ilədək Nyu-Yorkda ABŞ sena-

toru, 2009-cu ildən 2013-cü ilədək ABŞ-ın 67-ci dövlət katibi və ABŞ-ın Demokratik Partiyasının 

2016-ci il seçkisində, böyük bir partiya tərəfindən namizəd göstərilən ilk qadın. Chicagonun Illinois 

şəhərində anadan olub və Park Ridge şəhərində böyüyüb, Clinton 1969-cu ildə Wellesley Kollecini 

bitirmiş və 1973-cü ildə Yale Hüquq Məktəbində Juris doktorluğunu qazanıb. Konqresin hüquq 

məsləhətçisi vəzifəsini icra etdikdən sonra, Arkanzas şəhərinə köçdü və 1975-ci ildə gələcək pre-

zident Bill Clintonla evləndi. 1977-ci ildə o, Arkansas Uşaq və Ailələrin Hüquq evinin 

təsisçilərindən biri oldu. 1978-ci ildə Hüquq Xidmətləri Korporasiyasının ilk qadın başçısı 

vəzifəsinə təyin edildi və sonrakı il Little Rock-da Rose Hüquq Firmasının ilk qadın tərəfdaşı oldu. 

Arkanzasın birinci xanımı olaraq, Arkanzas dövlət məktəblərində islahatların aparılmasına kömək 

edən bir işçi qrupu təsis etdi. ABŞ-ın birinci xanım olan Clinton gender bərabərliyini müdafiə etdi və 

sağlamlıq islahatını aparılmasını tövsiyə etdi. 2000-ci ildə Clinton New Yorkdan ilk qadın senator 

seçildi. 2006-cı ildə Senata yenidən seçildi. 2008-ci ildə prezidentliyə namizəd göstərildi, əvvəlki 

qadın namizədlərdən daha çox səs qazandı, ancaq Demokratların namizədi Barak Obamaya 

məğlub oldu. ABŞ-ın dövlət katibi vəzifəsi müddətində Obama administrasiyasında 2009-2013-cü 

illərdə Clinton Ərəb Baharına cavab olaraq Libya hərbi müdaxiləsini müdafiə etdi. Ölkənin nüvə 

proqramının məhdudlaşdırılmasını məcbur olması məqsədiylə İrana qarşı diplomatik bir 

mühasirə və beynəlxalq sanksiya rejimi tənzimləməyə köməkçi oldu.Bunun nəticəsində 2015-ci 

ildə Universal Fəaliyyət Planı razılaşmasına gətirib çıxaracaq. Obamanın ilk dövründən sonra 

Nazirlər Kabinetinin mövqeyindən ayrıldıqdan sonra, beşinci kitabını yazdı.”2016-cı ildə Hillary 

Clinton prezidentliye ikinci dəfə namizədliyini irəli sürdü.Bu səfərdə demokratların səslərinin çoxunu 

aldı. ABŞ xalqınınçox hissəsinin rəğbətini qazanmasına baxmayaraq seçkilərdə rəqibi Donalt 

Trampa uduzdu (3, s.102). 

 Leonore Cohn Annenberg, həmçinin Lee Annenberg kimi tanınan, Amerikalı iş adamı, 

hökumət rəsmisi və xeyriyyəçi idi. 1981-ci ildən 1982-ci ilə qədər Birləşmiş Ştatlar Protokol Şefi 

vəzifəsini icra etmişdi. Annenberg Böyük Britaniyada səfir və qəzet nəşriyyatçısı Walter Annenberg 

ilə evil idi. 2002-ci ildən 2009-cu ilədək Annenberg Fondunun prezidenti olub. Annenberglər Ronald 

Reyqanın 1980-ci ildəki prezidentlik kampaniyasına böyük töhvə verdi və 1981-ci ildə Reyqan 

seçkilərdə qalib gəlməyinə əsasən, Lee Annenberq Birləşmiş Ştatlar Protokol Şefi seçildi. Bu vəzifə, 

prezident, vitse-prezident və xarici işlər nazirinə diplomatik protokolla əlaqədar mövzularda 

tövsiyə etmək və ABŞ-a gələn nüfuzlu diplomatların qəbul edilməsindən məsuliyyət 

daşıyırdı.Annenberq, qonaqlara veriləcək dövlət hədiyyələrindən, xarici nümayəndə heyətinin 
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ziyarət edə biləcəyi vanna otağına qədər dəyişməz detallar üzərində işləyən 60 nəfər heyətin 

nəzarətçisi idi. Dövlət Departamentindəki vəzifəsindən ayrıldıqdan sonra Lee Annenberg ABŞ-da 

mədəni dəyərləndirməni təşviq etmək və inkişaf etdirilməsi üçün işə başlamışdı (5).  

 Geraldine Anne "Gerry" Ferraro, Amerika Birləşmiş Ştatları Temsilciler Meclisində vəkil 

olan və Demokrat Partiyasının siyasətçilərindən biridir. 1984-cü ildə böyük bir Amerikan siyasi 

partiyasını təmsil edən ilk qadın prezident köməkçisi namizədi oldu. 1978-ci ildə ABŞ-ın 

Nümayəndələr Palatasına seçildi və burada partiya iyerarxiyasına sürətlə yüksələrkən, qadınlar 

üçün ödənişlər, sosial təminatlar və pensiya planları sahələrində bərabərlik təmin etmək üçün 

qanunlara öz fikrini cəmlədi. 1984-cü ildə köhnə vitse-prezident və prezidentliyə namizəd olan 

Walter Mondale gələn seçkilərdə tərəfdaşı olaraq Ferraronu seçdi. Ferraro, ilk qadın olması ilə 

bərabər böyük partiyanın milli namizədi olan tək İtalyan əsirli Amerikalı oldu. Ümumi 

seçkilərdə Mondale və Ferraro mövcud prezident Ronald Reagan və vitse-prezident Corc H. W. Bush 

tərəfindən məğlub oldular. O, Bill Klinton prezident administrasiyası zamanı 1993-cü ildən 1996-

ci ilə qədər BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə komissiyasına Amerika Birləşmiş Ştatların səfiri 

kimi xidmət etmişdir. Karyerasını jurnalist, yazıçı və iş adamı kimi davam etdirdi və 2008-ci ildə 

senator Hillari Klintonun prezidentlik kampaniyasında iştirak etdi. 

Ann Clare Boothe Luce Amerikalı yazıçı, siyasətçi, ABŞ səfiri və ictimai mühafizəkar idi. O, 

xaricdə böyük səfir postuna təyin edilən ilk Amerikalı qadın idi. Siyasi cəhətdən, Luce həyatında 

aparıcı mühafizəkar idi və o anti-kommunist mövqeyi ilə tanınırdı. İkinci Dünya müharibəsində An-

glosakson ittifaqının güclü tərəfdarı olmasına baxmayaraq, Hindistanda İngilis müstəmləkəçiliyini 

açıq-aşkar tənqid edirdi. Xarizmatik və güclü bir xalq iştirakçısı olaraq bilinən, xüsusilə 1946-cı 

ildə Roma katolikliyini seçdi. Luce 1952-ci il prezident seçkilərində siyasətə qayıdır və Respu-

blikaçı namizədi Dwight Eisenhauer adından kampaniya keçirərək, onun adından 100-dən çox çıxış 

edib. Çox sayda ənənəvi olaraq Demokratlara səs verən Katolik partiyalarını fikrini 

dəyişdirməyə və Eisenhowerin səs verməyə razı salmada təsirli oldu. Verdiyi töhfələrinə görə 

Luce, 1150 işçisi, 8 konsulluğu və 9 məlumat mərkəzini nəzarət etməsi üçün İtalyanın səfiri 

olaraq təyin edildi. 1953-cü ilin martında Senat tərəfindən təsdiqləndi və bu qədər əhəmiyyətli bir 

diplomatik missiyanı qəbul edən ilk qadın-Ann Clare Boothe Lucetarixə düşdü. Sonra Ann Clare 

Boothe Luce qısa müddətliyinə Brazilyada ABŞ səfiri təyin olundu. 

Fidel Kastro 1959-cu ildə Kubada inqilab etdikdən sonra, Luce və əri anti-komunist qruplara 

sponsorluq etməyə başladı. 1973-cü ildə prezident Richard Nixon onu Prezidentin Xarici Kəşfiyyat 

Məsləhət Şurasına təyin etdi. Prezident Reagan 1983-cü ildə Prezidentin Azadlıq ordeni ilə Luceni 

tərtifləndirdi.Bu mükafatı alan ilk qadın konqres üzvü idi (6). 

Pamela Churchill Harriman, həmçinin Pamela Beryl Harriman kimi tanınan bir Amerikalı siyasi 

fəal, diplomat və Demokrat Partiyasının İngilis əsirli ictimai xadimi idi.O, həyatı boyu üç məhşur və 

güclü kişi ilə evlənmişdi, ilk həyat yoldaşı Randolph Churchill,Winston Churchillun oğlu idi.Winston 

Churchill, onun yeganə uşağı idi ki,məşhur babasının adına layiq görülmüşdür. Pamela Çörçill 1971-

ci ildə Birləşmiş Ştatların vətəndaşı olub, Demokratik Partiyaya qoşulub, daha sonra “90-cı illər üçün 

Demokratlar” və daha sonra "PamPAC"siyasi hərəkat komitəsi yaratdı. 1993-cü ildə ABŞ prezidenti 

Bill Klinton ABŞ-ın Fransadakı səfirliyinə Pamela Churchill Harrimanı təyin etdi (7).  
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Yunanıstanın Kos adasına çatmağa cəhd edərkən 12 suriyalı ilə birlikdə batan uşağın şəkli 

Avropanın xarici sərhədlərində yaşanan insan faciəsini əks etdirirdi. Bundan başqa bu şəkil Avropa 

xarici siyasətinin üzləşdiyi çətinliklərdən xəbər verirdi. Bu onu göstərirdi ki, qonşuluqda Suriya və 

Ukraynada və region olaraq nisbətən uzaq görünən İraq və Əfqanıstandakı böhranları görməzdən 

gəlmək mümkün deyil. Çünki bu böhranlar Avropanın daxili vəziyyətinə dərhal təsir edir.Orta Şərq və 

Şimali Afrika (OŞŞA) regionunda Ərəb baharından və İŞİD-in yaranmasından sonra artan ektrimizm 

və terrorizm, insan haqları pozuntusu, münaqişə və iqtisadi qalxışlar böyük qaçqın axını ilə nəticələndi. 

Həmçinin Aİ-nın Şərqində Ukraynanın suverrenlik və ərazi bütövlüyünün pozulması ilə nəticələnən 

böhranın baş verməsi, İttifaqın Cənub və Şərq qonşuları ilə qarşılıqlı asılıqda olduğunu diqqət 

mərkəzinə gətirdi. Bu özünü İttifaq sərhədlərinə gələn qaçqınların sayının artmasında, baş verən terror 

aktlarında və enerji böhranlarında daha aydın göstərirdi. Beləliklə bütün bu məsələlərin həlli üçün Aİ 
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qonşu ölkələrlə birlikdə işləməli idi.Kəskin miqrasiya böhranı və terrorizm daxili və xarici siyasətin 

yenidən nəzərdən keçirilməsini zəruri edirdi.  

Ərəb qiyamlarından sonra Aİ dəyişən OŞŞA regionuna “yeni” yanaşma elan etdi. Bu yanaşma 

OŞŞA-da siyasi transformasiya prosesinin dəstəklənməsinə yönəlmişdir. Bu hadisələrə Aİ-nın cavabı 

ilə bağlı əksər araşdırmalar Aİ-nin siyasətində hər hansı bir əsaslı dəyişikliyin olmasını qəbul etmir 

(Alcaro and Haubrich-Seco, 2012; Balfour, 2012; Behr, 2012; Dennisona, 2013; Teti, 2012; Pace, 

2014).OŞŞA əlaqəli və vahid bir bölgə olsa da, buradakı ölkələrin fərqli xüsusiyyətlərə malik olması 

regionun mənzərəsini davamlı olaraq dəyişir. Bu isə Aİ-nin OŞŞA regionunu əhatə edən bütün ölkərdə 

tətbiq olunacaq vahid siyasi layihə və ya proqram irəli sürməsini mümkünsüz edir(7, s. 973). Bir-birilə 

üst-üstə düşən müxtəlif siyasi çərçivələr birlikdə vahid bir sistem formalaşdırır ki, bu isə Aİ-nin öz 

dəyişən maraqlarına və dəyərlərinə uyğun olaraq məqsəd və layihələrini reallaşdırmasını təmin edir (10, 

s. 220). Lakin regiona yönləndirilmiş siyasi təşəbbüslərin çoxluğu İttifaqın regiona xaotik və tutarsız 

yanaşmasını da əks etdirirdi. Avro-Aralıq tərəfdaşlığı, Avropa Qonşuluq Siyasəti (AQS) və Aralıq 

dənizi İttifaqı region ölkələri ilə ikitərəfli və regional əməkdaşlığı həyata keçirmək üçün irəli sürülmüş 

əsas siyasi təşəbbüslərdəndir. Bu siyasi layihələrdə Cənubi və Şərqi Aralıq dənizi ölkələri təmsil olunur. 

Lakin Avro-Aralıq tərəfdaşlığı, AQS və Aralıq dənizi İttifaqı eyni qrup üçüncü ölkələri əhatə etmir. Bu 

siyasi layihələrin əhatə etdiyi üçüncü ölkələrin dəyişməsi Aralıq dənizi anlayışını daha da 

mürəkkəbləşdirir. Bu mürəkkəbliyə aydınlıq gətirmək üçün bu siyasi layihələrə ayrılıqda nəzər yetirək. 

Beləliklə, 90-cı illərdəki siyasi dəyişikliklərdən sonra şərq qonşuları və post-kommunist ölkələrin 

üzvlük məsələsi ilə yanaşı Aralıq dənizi regionu da Aİ xarici siyasətinin gündəliyinə gəldi. 1995-ci il 

Barselona konfransı əvvəlki 15 Aİ üzv dövlətini və 12 Aralıq dənizi tərəfdaşını - Əlcəzair, Kipr, Misir, 

İsrail, Livan, İordaniya, Malta, Mərakeş, Fələstin əraziləri, Suriya, Tunis və Türkiyə - bir yerə gətirdi. 

Barselona bəyannaməsi siyasi dialoqa, iqtisadi və maliyyə əməkdaşlığına əsaslanan “hərtərəfli 

tərəfdaşlıq” prosesinin başlanmasının əsasını qoydu. Ümumi Xarici və Təhlükəsizlik Siyasətinin 

Ümumi Strategiyası isə (2000) Aralıq dənizində tərəfdaşlığı Aİ-nin strateji məqsədləri arasına daxil etdi 

(10, s. 226).Qeyd edək ki, Malta və Kiprin2004-cü ildə Aİ-na qoşulması ilə bu dövlətlər tərəfdaş 

ölkədən üzv ölkəyə çevrildilər. Barselona prosesi Aralıq dənizinin Cənub və Şərq sahillərinə 

yaxınlıqdakı demək olar ki, bütün sərhəd ölkələrini əhatə edirdi (Liviyadan başqa- BMT sanksiyalarına 

görə). Avro-Aralıq tərəfdaşlığı üçün 3 səbət üzrə -siyasi, iqtisadi və mədəni sahələr - əməkdaşlıq 

müəyyənləşdirildi. 2005-ci ildə Barselona bəyannaməsinin on illiyində Avro-Aralıq tərəfdaşlığının 

məqsədləri bir daha təsdiq olundu. Həmçinin əməkdaşlığın dördüncü səbəti kimi miqrasiya sahəsi də 

əlavə olundu (10, s. 228).  

Avro-Aralıq dənizi tərəfdaşlığını yeniləməzdən əvvəl 2004-cü ildə AQS proqramı təqdim olundu. 

AQS İttifaqın sərhədlərinə yaxın ölkələrdə stabillik, təhlükəsizlik və tərəqqini dəstəkləmək üçün irəli 

sürülmüşdür. Yeni siyasətdə Komissiyanın orjinal “daha geniş Avropa” (Commission 2003) təklifinə 

dəyişiklik edilərək üzv olmayan dövlətlər də daxil edildi. AQS-nin məqsədi genişlənmiş İttifaqın bütün 

Şərq və Cənub periferiyası ətrafında “dostluq halqası” yaradaraq üzv olmayan dövlətləri Aİ liderliyində 

iqtisadi regionda birləşdirmək idi (9, s. 106).Belarus, Moldova, Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan və 

Ermənistanla yanaşı bütün Avro-Aralıq dənizi tərəfdaş dövlətləri yeni siyasətdə əhatə olunurdu. Avro-

Aralıq dənizi tərəfdaş dövlətlərindən yalnız Türkiyə bu siyasətdə iştirak etmirdi, çünki o Aİ ilə üzvlük 

danışıqlarına başlamışdı. Baxmayaraq ki, qonşuluq siyasəti Aİ genişlənmə təcrübəsinə əsaslanır, 

Türkiyənin və Qərbi Balkan dövlətlərinin proqrama daxil edilməməsi AQS-nin heç vaxt Aİ-na üzvlük 

təklif olunmayacaq iştirakçıları (statusu aşağı salınmış iştirakçılar)təmsil etdiyi fikrini gücləndirirdi (10, 

s. 226). Lakin son dövrlərdə Aİ-nin Gürcüstanla sıx əməkdaşlığı bu fikri təkzib edir.  

Aralıq dənizinin iki tərəfi arasında münasibətlər üçün yeni əsas Nikolya Sarkozinin Aralıq dənizi 
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İttifaqı (“Union de la Mediterranee”) yaratmaq təklifi oldu. Bu plana əsasən birliyə yalnız Aralıq dənizi 

sərhəddi olan Aİ üzv dövlətləri daxil edilirdi. Lakin Angela Merkel əksər Avropa dövlətlərini istisna 

edən belə bir iqtisadi birliyin yaradılmasını qəbul edilməz hesab etdi. Bu hüquqi baxımdan da mümkün 

deyildi. Nikolya Sarkozinin təklifi yenidən formalaşdırıldı və birgə Paris Bəyannaməsi (iyul, 2008)ilə 

rəsmi adı “Barselona prossesi: Aralıq dənizi İttifaqı” olan Avro-Aralıq dənizi tərəfdaşlığı yenidən 

başladıldı. Birgə Paris Bəyannaməsini bütün Aİ üzv dövlətlər və Barselona bəyannaməsinin iştirakçısı 

olan dövlətlər imzaladı. Həmçinin Albaniya, Bosniya və Hersoqovina, Xorvatiya, Mavritaniya, 

Monako, Monteneqro da dəvət edildi. Liviya dəvət olunsa da, Qəddafi iştirak etməkdən və nümayəndə 

göndərməkdən imtina etdi. Çünki o bu qurumu “kalonist” qurum hesab edirdi və digər ərəb 

dövlətlərinin də burada iştirakını pisləyirdi. Beləliklə, Aralıq Dənizi İttifaqı Aİ-nın cənubunda 15 qonşu 

ölkə arasında iqtisadi inteqrasiyanı təşviq edir. Buraya Balkanlar, Şimali Afrika və Orta Şərq 

regionundan Cənubi Aralıq Dənizi ölkələri olan Albaniya, Əlcəzair, Bosniya və Herseqovina, Misir, 

İsrail, İordaniya, Livan, Mavritaniya, Monako, Monteneqro, Mərakeş, Fələstin, Suriya (dayandırılıb), 

Tunis və Türkiyə daxildir. İttifaqın layihələri iqtisadi, ətraf mühit, enerji, səhiyyə, miqrasiya, təhsil və 

sosial məsələləri əhatə edir. 

Yenilənmiş Avro-Aralıq tərəfdaşlığı Aralıq dənizi əhatəsində mövcuddur və AQS ilə üst üstə 

düşməsi bu regionu dəyişkən edir. Aİ tərəfindən Aralıq dənizi regionunda yaradılmış çoxsaylı və üst-

üstə düşən siyasi layihələr göstərir ki, 2005 və 2008-ci ilərdə yenilənmiş Avro-Aralıq dənizi və 2004-

cü ildə irəli sürülən AQS bir-birini əvəz etmir əksinə tamamlayıcı rola malikdir (10, s. 236). Miqrasiya 

üzrə əməkdaşlığın Avro-Aralıq tərəfdaşlığının dördüncü səbəti kimi irəli sürülməsi İttifaqın 

maraqlarının zamanla dəyişə biləcəyini göstərir. Buna görə də fərqli coğrafi ölçülərdə müxtəlif siyasi 

çərçivələr ortaya çıxır. 

Avropa İttifaqının OŞŞA siyasəti regionun hər bir ölkəsində iqtisadi və siyasi islahatların 

aparılmasına əsaslanır. Region ölkələri arasında və Aİ ilə əməkdaşlığa önəm verilir. Yuxarıda qeyd 

olunduğu kimi iqtisadi və siyasi islahatları təşviq etmək üçün Avropa Qonşuluq Siyasəti irəli 

sürülmüşdür. Lakin İttifaqı əhatə edən ölkələrdə baş verən radikal dəyişikliklər AQS-nin yenidən 

nəzərdən keçirilməsini zəruri etmişdir. Beləliklə, 2015-ci ilin noyabrında Avropa Komissiyası Avropa 

Qonşuluq Siyasətini təkmilləşdirilmiş və yenilənmiş formada təqdim etdi. Yeni AQS-də “qarşılıqlı 

hesabatlılığa” əsaslanan “dərin demokratiyanın” inkişafı və “daha çox üçün daha çox” (more for more) 

yanaşması vurğulanırdı. “Daha çox üçün daha çox” yanaşması ilə daha çox şərtlərlə daha çox yardım 

nəzərdə tutulurdu. Belə ki, “yeni” siyasətin şüarı “daha çox üçün daha çox, az üçün az” və əsas 

elementləri isə pul, bazara giriş və hərəkətlilik idi (7, s. 979). Yenilənmiş qonşuluq siyasətində Aİ-nin 

“dərin demokratiya” anlayışı Kurki tərəfindən izah olunur. Kurkiyə görə: 

““dərin demokratiya” demokratiyanın inkluziv iqtisadi inkişafı nəzərdə tutan bir modelidir. 

Burada yalnız ticarətin inkişafı deyil, sosial bərabərsiziliyin azaldılması nəzərdə tutulur. Bu isə OŞŞA 

əhalisini narahat edən əsas məsələ kimi qəbul edilmişdir” (6, s. 6). 

Bildiyimiz kimi, demokratiya Aİ-nin tanınmasında və dünyada mövcudluğunda mərkəzi rol 

oynayır. Aİ Avropada kommunist rejimin dağılmasından sonra xarici əlaqələrində demokratiyanın 

təşviqini əsas xarici siyasi alət kimi istifadə edirdi. Aİ hesab edirdi ki, OŞŞA regionunda da demokratik 

dəyişikliyə iqtisadi sahədə islathatların “daşma effekti” (spillover) ilə siyasi sahəyə sıçraması ilə nail 

olacaq (7, s. 974). Başqa sözlə, insanların təməl ehtiyacları qarşılansa və iqtisadi cəhətdən inkişaf etsə, 

onlar öz ölkələrindən daha çox siyasi dəyişiklik tələb edəcəklər (Radaelly 2004). Əslində Aİ OŞŞA 

regionunda öz iqtisadi maraqlarını avtoritar rejimləri dəstəkləməklə təmin edirdi və region əhalisinin 

siyasi dəyişiklik üçün hazır olmadığı güman edilirdi. Regionun idarə edilməsində Aİ-nin iqtisadi və 

siyasi maraqları əsas məsələ idi. Bunlara cənubda stabil və təhlükəsiz qonşular, fasiləsiz neft axını, 
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cənubdan Avropaya qanunsuz miqrasiyanın qarşısının alınması, terrorizm hədəsinə qarşı mübarizə və 

s. daxil idi. Göründüyü kimi Aİ-nin regiona baxışı insanların tələblərindən fərqli idi. Belə ki, Aİ əsas 

diqqəti iqtisadi inkişafa yönəltsə də, xalqın iddiaları insan haqları və azadlıqlarının təmin olunması idi. 

Buna görə də ilk vaxtlar ərəb iqtisadiyyatında müəyyən inkişaf olsa da , bu tərəqqiyə aparmadı və Aİ 

fəaliyyətində dəstəklənən status kvo uğursuzluğa uğradı. OŞŞA regionunda stabillik və siyasi islahatı 

bir-birinə əks prinsip kimi görən Aİ siyasi dəyişikliyi dəstəkləməklə mövqeyini dəyişdi və AQS-ni 

yenilədi. Burada“dərin demokratiya” konsepsiyasının dəstəklənməsinə baxmayaraq Aİ-nin OŞŞA 

regionunda demokratik baxışı əslində dəyişməyib. Yenə də əsas diqqət maliyyə yardımına yönləndirilib 

və vətəndaş cəmiyyətinə investisiya qoymaqla islahata nail olmaq kimi köhnə inama əsaslanır (7, s. 

979). 

Qeyd olunan məsələlərdən başqa, Yenilənmiş Avropa Qonşuluq Siaysətində qonşu ölkələrlə 

əməkdaşlıq üçün birgə prioritetlər müəyyən olundu (4,s. 7,12,15). Bu sahələrə 1) stabillik üçün iqtisadi 

inkişaf, 2) təhlükəsizlik ölçüsü, 3) miqrasiya və mobillik daxil idi. Qonşuluq siyasətində nəzərdə 

tutulmuş bu 3 əsas prioritet sahədən biri olan Miqrasiya və mobillik stabilliyin təmin olunması üçün 

miqrasiya və məcburi yerdəyişmənin kökündə duran səbəblərin aradan qaldırılmasının vacibliyini 

vurğulayırdı. Beləliklə, AQS nizamlı və nizamsız miqrasiya ilə bağlı intensiv əməkdaşlıq nəzərdə 

tuturdu. Burada: 

 Qonşu ölkələrdən başqa tərəfdaşlarla əməkdaşlığı artırmaq; 

 Qaçqınlar və məcburi köçkünləri ( İnternally Displaced Persons-İDPs) qəbul edən və köməklik 

göstərənlərə dəstəyin artırılması; 

 Nizamsız miqrasiya və məcburi yerdəyişmənin kökündəki səbəblər üzrə əməkdaşlığın 

artırılması və s. kimi əməkdaşlıq sahələri nəzərdə tutulurdu (4, s .15). 

Avropa ittifaqının “Xarici və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Qlobal Strategiyası”, “Miqrasiya üzrə 

Avropa Gündəliyi”, “Miqrasiya üzrə Valletta Sammiti” kimi sənədləri də AQS tərəfdaşları ilə daha 

dərin əməkdaşlıq üçün yeni siyasi təkan olduğunu təsdiq edir.  

AQS-də Miqrasiya və mobilliyin əməkdaşlığın yeni sahəsi kimi prioritetlər sırasına daxil edilməsi, 

miqrasiya məsələrinin Aİ-nin siyasi gündəliyində əsas yer tutması ilə bağlı idi. OŞŞA ölkələri miqrasiya 

proseslərində mənşə, tranzit və təyinat nöqtəsi rolunu oynayır. Regiondakı miqrasiya bir-biriylə sıx 

qarşılıqlı əlaqədə olan 3 xüsusiyyətlə xarakterizə olunur (8, s. 11): 

1. Region daxilində çoxsaylı, kəskin və uzunsürən böhranlar nəticəsində məcburi miqrasiya və 

daxili yerdəyişmə, xüsusilə Suriya və onun qonşuları, həmçinin İraq, Liviya, Sudan, Yemən; 

2. İqtisadi, siyasi və digər amillərdən qaynaqlanan regiondaxili və regiondan keçən, xüsusilə 

Şimali Afrikaya, oradan Avropaya doğru, Yemən və Körfəz ölkələrinə doğru nizamsız və qarışıq 

miqrasiya axını; 

3. Region daxilində və xaricində əmək miqrasiyası (həm nizamlı, həm də nizamsız) xüsusilə 

körfəz ölkələri, Livan, İordaniya, Liviya əmək miqrantları üçün maqnit rolunu oynayır. 

Beləliklə, OŞŞA regionu daxilində üç subregion -Şimali Afrika, Orta Şərq və Körfəz ölkələri- 

arasında miqrasiyanın səbəblərinə görə vacib fərqlər mövcuddur. Orta Şərqdə sərhəd daxili və sərhəd 

xarici yerdəyişmələr əsasən böhranla bağlı ortaya çıxmışdır. Şimali Afrikada isə daha çox iqtisadi, 

sosial və siyasi amillərlə bağlı olan qarışıq və nizamsız miqrasiya mövcuddur. Burada həmçinin 

regiondaxilində və Avropaya doğru əmək miqrasiyası da mövcuddur. Körfəz ölkələrində isə daha çox 

müvəqqəti əmək miqrasiyası üstünlük təşkil edir və bu miqrantlar əsasən Asiyadan, xüsusilə 

Hindistandan gəlir. 

Mirasiyanın səbəbləri fərqli olsa da, OŞŞA regionundan qaynaqlanan miqrasiya axınının əsas 

istiqaməti Avropaya doğru yönəlmişdir. İnsanlar Avropa sahillərinə fərqli səbəblər və müxtəlif yollarla 
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çatmağa çalışırlar. Onlar qanuni yollar axtarsalar da, siyasi təzyiqdən, müharibə və yoxsulluqdan xilas 

olmaq üçün həyatlarını da riskə atırlar. Ərəb baharı və Cənubi Aralıq dənizi hadisələri Aİ-nın əlaqəli 

və əhatəli miqrasiya siyasətinin zəruriliyini vurğuladı. “Miqrasiya və Hərəkətliliyə Qlobal Yanaşma” 

miqrasiya sahəsində ən əhatəli ikitərəfli çərçivə sənədi hesab olunur. 2005-ci ildə təqdim olunmuş 

“Miqrasiyaya Qlobal Yanaşma” Aİ-na üzv olmayan ölkələrlə tərəfdaşlıqda miqrasiyanın bütün 

aspektlərinin hərtərəfli həllinə yönəlmişdir. İttifaqın strateji məqsədlərini əks etdirir və xüsusən Cənub 

və Şərq qonşuları, Afrika, genişlənmə ölkələri və digər strateji tərəfdaşlarla dialoq və əməkdaşlıq üçün 

konkret təklifləri nəzərdə tutur. 2011-ci ildə dəyişən miqrasiya meyllərinə cavab vermək və yaxşı idarə 

olunan miqrasiyadan faydalanmaq üçün Avropa kommisiyası yenilənmiş “Miqrasiya və Hərəkətliliyə 

Qlobal Yanaşma” sənədini irəli sürdü. Qeyd edək ki, burada istifadə olunmuş “hərəkətlilik” (mobility) 

ifadəsi miqrasiyadan daha geniş anlayışdır. Bu böyük qrup insanları – qısa müddətli ziyarətçiləri, 

turistləri, tələbələri, tədqiqatçıları, biznes adamlarını və ya ailə üzvlərini ziyarət edənləri əhatə edir (3, 

s. 3). Aİ xarici sərhədlərindən keçən üçüncü ölkə vətəndaşlarının hərəkətliliyi mühüm strateji 

əhəmiyyət kəsb edir.Beləliklə, Miqrasiyaya Qlobal Yanaşma siyasətinə “hərəkətliliyi” də daxil etməklə 

bu siyasi çərçivənin əhatə dairəsi genişləndirildi. “Miqrasiya və Hərəkətliliyə Qlobal Yanaşma” 4 vacib 

sütuna əsaslanır (3, s. 7): 

1) Qanuni Miqrasiya və Hərəkətliliyin asanlaşdırılması və nizamlanması; 

2) İnsan alveri və nizamsız miqrasiyanın azaldılması və qarşısının alınması; 

3) Beynəlxalq müdafiənin təmin edilməsi və xarici sığınacaq siyasətinin təkmilləşdirilməsi; 

4) Miqrasiya və Hərəkətliliyin inkişaf təsirinin maksimum dərəcədə artırmaq; 

Qlobal Yanaşma miqrant mərkəzli olub, əsas diqqətin insanlara yönəldilməsini nəzərdə tutur. Bu 

siyasətin effektiv və davamlı olması üçün miqrantların istək və problemlərinə cavab verməsi nəzərdə 

tutulur. Buna görə də miqrantların imkanları, hüquq və öhdəlikləri haqqında bütün məlumatlara keçidlə 

təmin olunması üçün Aİ İmmiqrasiya Portalı yaradılmışdır. Miqrantların insan hüquqları məsələsi 

Qlobal Yanaşmanın bütün sütunlarına aid olub, mənbə, tranzit və təyinat ölkəsində miqrantların əsas 

insan hüquqlarının gücləndirilməsini nəzərdə tutur. 

Miqrasiya üzrə Avropa Gündəliyi miqrasiyadan qaynaqlanan çətinlikləri həll etmək üçün Aİ-nin 

indiki və növbəti illərdə atacağı addımları, görəcəyi tədbirləri bir yerdə cəmləşdirir. AQS-də olduğu 

kimi Gündəlikdə də miqrasiyanın kökündə duran səbəbləri həll etmək üçün İttifaqın bütün mümkün 

vasitələrdən istifadə etməsini nəzərdə tutulur. Bu səbəblərdən bəziləri qloballaşma və kommunikasiya 

inqilabı kimi köklü, dərinə oturmuş proseslərin nəticəsidir. Digərləri isə Ukraynadan Orta Şərqə, Asiya 

və Şimali Afrikaya qədər yayılmış böhran və münaqişələrin nəticəsidir. Heç bir üzv dövlət təkbaşına 

miqrasiya problemini səmərəli şəkildə həll edə bilməz. Buna görə Ümumavropa yanaşması zəruridir. 

Bütün aktorlar, üzv dövlətlər, Aİ institutları, beynəlxalq təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyəti, yerli 

hakimiyyət orqanları və üçüncü ölkələr ümumi Avropa miqrasiya siyasətinin reallaşması üçün birgə 

fəaliyyət göstərməyə dəvət olunur. Gündəlikdə Aralıq dənizində yaşanan insan faciəsinin qarşısını 

almaq üçün görüləcək təcili tədbirlər əksini tapmışdır. Həmçinin bu gündəlik Aİ-nin miqrasiya siyasəti 

üçün 4 fəaliyyət səviyyəsi müəyyən edir (2, s. 7-14): 

1) Nizamsız miqrasiya üçün stimulun azaldılması – üçüncü ölkələrdə nizamsız miqrasiyanın 

kökündə duran səbəblərin həlli (vətəndaş müharibəsi, iqlim dəyişikliyi, kasıblıq və.s kimi); 

2) Sərhəd idarəetmə - xilasetmə və xarici sərhəd təhkükəsizliyi (Ağıllı sərhədlər (Smart Borders) 

təşəbbüsü); 

3) Avropanın qorumaq öhdəliyi- güclü ümumi sığınacaq siyasəti (ümumi Avropa sığınacaq sistemi 

və Dublin sisteminin həyata keçirilməsi); 

4) Qanuni miqrasiya ilə bağlı yeni bir siyasət. 
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Qeyd edək ki, Dublin tənzimlənməsinə görə sığınacaq müraciətlərinə sığınacaq istəyən şəxsin daxil 

olduğu ilk üzv dövlət baxırdı. Lakin Yunanıstan və İtaliyaya kütləvi miqrant axını Dublin 

tənzimlənməsini qeyri-işlək vəziyyətə salmışdı (5, s. 210). Buna görə də, Gündəlikdə sığınacaq 

siyasətinin daha effektiv olması üçün mövcud sistemin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. 

Ümumilikdə, 2015-ci il Avropa təhlüksizliyi üçün çox çətin bir il oldu. Qeyd olunan hadisələr 

(Ukraynada və Suriyada davam edən böhranlar, kütləvi qaçqın axını, Parisdə qanlı terror hücumları və 

s.) və İttifaqın buna cavabı Aİ Xarici və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Qlobal Strategiya ilə bağlı debatlara 

yol açdı. Bu beynəlxalq təhlükəsizliyin dəyişən təbiəti və Aİ-nin təhlükəsizlik taminatçısı kimi gələcək 

rolu ilə bağlı idi. Aİ-nin Xarici və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Qlobal Strategiyası daha güclü Avropa 

üçün ittifaqın prinsip və maraqlarını, xarici fəaliyyətinin prioritetlərini və gələcək fəaliyyətini əks 

etdirir. Aİ vətəndaşlarının və ərazisinin təhlükəsizliyinə təminat vermək və sülhü təmin etmək öhdəliyi 

daşıyır. Lakin Avropa daxilində və kənarda mövcud böhranlar İttifaqı təhdid altında qoyur. Qaçqın 

böhranı və cihadçı terror təhdidi daxili və xarici təhlükəsizlik arasında ənənəvi bölgünün yox olduğunu 

və təhlükəsizliyin yalnız hərbi təhlükəsizliklə bağlı olmadığını göstərir (5, s. 210). Daxili və xarici 

təhlükəsizliyin daha çox bir-birindən asılı olması,İttifaqın daxildə təhlükəsizliyini sərhədləri xaricində 

sülhdən asılı edir. Bu baxımdan dinc və firavan Aralıq dənizi, Orta Şərq və Afrika regionu Qlobal 

strategiyada mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu regionda terrozim, demoqrafik çətinliklər, miqrasiya və 

iqlim dəyişiklikləri kimi problemlərin həlli üçün münaqişələri həll etmək, insan haqları və inkişafın 

təmin olunması vacibdir. Qlobal strategiyada Aİ-nin regionla bağlı 5 əsas xətti izləyəcəyi göstərilir (1, 

s. 34-36): 

1. Məğrib və Orta Şərqdə Aİ funksional çoxtərəfli əməkdaşlığı dəstəkləyəcək. Bura Aralıq dənizi 

ittifaqı vasitəsi ilə müəyyən məsələrlə bağlı işgüzar əməkdaşlığın dəstəklənməsi aiddir. Sərhəd 

təhlükəsizliyi, qaçaqmalçılıq, terrorizmlə mübarizə, su və qida təhlükəsizliyi, enerji, iqlim, fəlakətin 

idarə olunması kimi, həmçinin Suriya və Liviyada regional münaqişələrlə bağlı dialoq və danışıqların 

təşviq edilməsi; 

2. Aİ Türkiyə ilə sektoral əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, Türkiyədə demokratiyanın 

möhkəmləndirilməsi, regional təhlükəsizlik və qaçqınlarla bağlı ardıcıl dialoqun davam etdirilməsi; 

3. Körfəzdə balanslı iştirakın təmin olunması. Körfəz Əməkdaşlıq Şurası və ayrı-ayrı ölkələrlə 

əməkdaşlığın davam etdirilməsi. İranla tədricən ticarət, tədqiqat, ətraf-mühit, enerji, qaçaqmalçılıq, 

miqrasiya və s. sahələrdə məşğul olmaq, həmçinin İran və Kprfəz ölkələri ilə regional münaqişə, insan 

haqları, terrorizmlə mübarizə, mövcud böhranların qarşısını almaq üçün dialoqun dərinləşdirilməsi; 

4. Şimali və Sub-Sahara Afrikası və Afrika buynuzu ilə Orta Şərq arasında əlaqələrin 

genişlənməsini nəzərə alaraq Aİ bu subregionlar arasında əməkdaşlığı dəstəkləyir. Afrika İttifaqı, Qərbi 

Afrika İqtisadi Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq nəzərdə tutulur; 

5. Afrikada sülh və təhlükəsizliyin dəstəklənməsi, terrorizm və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı 

mübarizə, münaqişələrin qarşısının alınması və miqrasiya məsələləri ilə bağlı Afrika təşkilatlarına 

yardım göstərilməsi;  

Qlobal Strategiyada əksini tapan “...Afrikada sülh və inkişafa öz təhlükəsizlik və rifahımıza 

investisiya qoyurmuş kimi investisiya qoyacağıq” öhdəliyi regionun İttifaqın daxili və xarici 

təhlükəsizliyi üçün oynadığı vacib rolu vurğulayır(1, s. 36). 

Nəticədə, 2015-ci ildə yaşanan qaçqın böhranı Aİ-ni real sınaq qarşısında qoydu. Lakin 2015-ci il 

Aİ-nin xarici fəaliyyəti üçün təkcə uğursuzluq və fəlakətdən ibarət deyildi. Beləliklə, mövcud regional 

əməkdaşlığın davam etdirilməsi ilə yanaşı qonşuların qonşuları ilə də işləmək üçün yeni yolların 

müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər görüldü. Aİ sərhədlərini əhatə edən üçüncü ölkələrlə 

əməkdaşlığın miqrasiya böhranının qarşısını almaq üçün olduqca zəruri olduğuortaya çıxdı. Üçüncü 
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ölkə ilə əməkdaşlıq strategiyası ilk olaraq qaçqınların və miqrantların Avropaya çatmaq üçün istifadə 

etdikləri əsas keçid olan Türkiyə ilə razılaşmanın əldə olunmasına yönəlmişdir (5, s. 211). Türkiyə Aİ-

yə namizəd ölkə və ittifaqın qonşusu, həmçinin bir neçə tərəfdaş ölkənin qonşusu kimi vacib rol 

oynayır. 2015-ci il noyabrın sonlarında Aİ və Ankara razılıq əldə etdilər. Razılığa əsasən Türkiyə insan 

alverinin qarşısını almaqla və dəniz sərhədlərinə nəzarət etməklə miqrant axının qarşısını almağa 

kömək etməyi öhdəsinə götürürdü. Brussel isə qaçqınları yerləşdirmək üçün Türkiyəyə humanitar və 

maddi yardım göstərməyi üzərinə götürürdü (European Council, 2015a, 2015b). Həmin ildə İranla nüvə 

razılaşmasının yekunlaşdırılması da vacib diplomatik uğur hesab olunur. İran nüvə razılaşması və iqlim 

dəyişiklikləri ilə bağlı danışıqlarda Aİ-nın vacib rol oynaması onun beynəlxalq oyunçu kimi gücünü 

vurğuladı (5, s. 215). Bu baxışın əksinə olaraq regionun digər ölkələrində Suriya və Liviya 

böhranlarında İttifaqın fəaliyyəti uğursuz hesab edilir və Avropa İttifaqı Orta Şərq regionunda “oyunçu 

deyil, ödəyici” olduğuna görə tənqid olunur (Hiltermann, 2015). Eyni zamanda niyə OŞŞA-ya 

yenilənmiş Avropa yanaşması, Aİ siyasətçilərinin iddia etdiyi kimi “yenilikçi” deyil sualı ətrafında da 

debatlara yol açır (7, s. 969). 
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Enerji amili Avropa ölkələrinin xarici siyasətində böyük əhəmiyyətə malikdir və hazırda 

damühüm yer tutur. Avropanın enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlığı 1970-ci illərin əvvəllərində 

Ərəb neft embarqosundan sonra yaranmışdır. Bu embarqo xususi olaraq 3 vacib məsələni ortaya 

çıxardı. Birincisi, Avropa dövlətləri arasında və Avropa ilə enerji ixracatı ölkələri arasında daha geniş 
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əməkdaşlığın zəruriliyi ortaya çıxdı. İkincisi, məlum oldu ki, gələcək təminatda kəsintilər olduğu 

halda geniş koordinasiya üçün institsional mexanizmlər zəruridir. Üçüncüsü, belə bir konsensus əldə 

olundu ki, ixracatçı dövlətlərin enerjini siyasi və iqtisadi silah kimi istifadə etməsindən Avropanın 

özünüqoruma strategiyası hazırlanmalıdır. Dünya enerji bazarlarında monitorinq və analiz aparmaq 

üçün Avropanın əsas alətinə çevrilən Beynəlxalq Enerji Agentliyinin 1974-cü ildə yaradılması 

embarqoya cavablardan biri idi. Bundan əlavə, Avropa ölkələri təminat müxtəlifliyinə nail olmaq 

üçün strategiyaları inkişaf etdirməyə can atdılar. 

Embarqodan sonra Avropa ölkələri Rusiya və digər Avroasiya ölkələrini potensial enerji 

təminatçısı kimi tanımağa başladılar.Eyni zamanda, özünün potensial enerji ehtiyatlarını dərk edən 

Sovet Rusiyasının bu sahəyə qoymağa əsaslı investisiyalara ehtiyacı var idi. Enerji sahəsində gələcək 

kooperasiya planı Avropa ölkələrinin Sovet Rusiyası ilə əlaqələrini perspekktivində açar rola malik 

idi. 1991-ci ildə AvropaBirliyi Avropa Xartiyası deklorasiyasını təqdim etdi, bu enerji 

kooperasiyasını və enerji təminatı diversifikasiyasını nəzərdə tuturdu.Bu deklarasiya 1998-ci ildə 

qüvvəyə minmiş 1994-cü il Enerji Xartiyası müqaviləsinə yol açdı, beynəlxalq enerji kooperasiyasını 

irəli çəkmək üçün çərçivə qaydalar və razılaşmalar müəyyənləşdirdi. Bu günədək, 51 ölkə və AB 

müqaviləyə qoşulmuşlar.Müqavilə enerji sektoruna investisiyaların cəlbini, enerji materiallarının, 

məhsullarının və avadanlıqlarının azad ticarətini, neft kəmərləri və şəbəkələri ilə enerji tranzitinin 

azadlığını, enerji səmərəliliyinin artırılması məsələlərinin həllini ehtiva edən mexanizmlərin fəaliyyət 

sahəsinin və bu sahədə qanunların işləməsini müəyyən edir.    

 Enerji xartiyası Müqaviləsi imzaladıqdan sonra Avropa Komissiyası özünün mövcud 

səlahiyyətlərindən rəqabət mühiti yaratmaq və istehlakçıların müdafiəsi siyasətini həyata keçirtmək 

istiqamətində istifadə etmişdir.Buraya daxili qaz və elektrik bazarının inkişaf etdirilməsi, alternativ 

enerji təminatının inkişafının müdafiə edilməsi, və Ümumi xarici və Təhlükəsizlik Siyasəti üçün Ali 

Nümayəndəliyin ofisi ilə hazırkı və gələcək enerji təminatı ilə bağlı xarici əlaqələri kooperasiya 

etmək daxildir (1.s.89).          

 2005-ci il Almaniya-Rusiyaqaz kəməri anlaşaması və son dövrlərdə Avropa bazarlarına neft 

və qaz axınına Rusiyanın manipulasiya etməsi Avropa liderləri arasında daha yüksək dərəcədə 

koordinasiya edilmiş strategiya yürütmək zərurəti fikirlərini genişləndirdi.Beləki, 2005-ci ildə 

Almaniya ilə Rusiya Baltik dənizinin altı ilə keçərək ölkələri birləşdirəcək Şimali Avropa Qaz Kəməri 

adlanan kəmərin çəkilişini razılaşdırdılar. Almaniyanın enerji təminatının və təhlükəsizliyinin 

gücləndirilməsinə yönələn bu qərara bir neçə Avropa ölkəsi, o cümlədən Polşa və Litva qarşı çıxdılar. 

Onlar zidd olaraq bu faktoru vurğuladılar ki, kəmərin dənizin altından keçməsi bu kəmərin hər iki 

ölkədən yan keçməsi Avropa ölkələrinin Rusiya ilə danışıqlarda koordinasiyasının iflası deməkdir və 

Almaniyanın bu addımı Avropanın daha geniş enerji təhlükəsizliyinə hədədir. Bundan əlavə, məhşur 

İsveç rəsmiləri narahatlıqla bəyan etmişlər ki, bu layihə Rusiyaya Baltik dənizində daha geniş hərbi 

nəzarət həyata keçirməyə və hərbi qüvvə ilə bu dənizdə iştiraka platforma verəcək.Alman-rus 

razılaşması və ardınca buna Polşa, Litva və daha sonra İsveçdən cavablar daha yüksək koordinasiya 

edilmiş Avropa enerji strategiyası çağırışlarını qızışdırdı.Alman-rus razılaşmasının ardından İsveçrə, 

Danimarka və son həlqə olan Finlandiyanın razılıq verməsi ilə Şimal axını layihəsi reallığa çevrildi. 

Şimali Avropa Qaz Kəməri üzrə daxili nifaq davam edərkən Rusiya ilə Ukraniya və Rusiya ilə 

Belarusiya arasında mübahisələr Avropanın Rusiya enerji resurslarından asılılığının xoşagəlməz 

nəticələrini üzə çıxartdı (2).           

 2005-ci ilin dekabırında qaz qiymətlərində mübahisələrin bir hissəsi olaraq Rusiya qaz 

monopolisti Qazprom Ukraniyaya qaz axınında kəsintilər etdi. Bu kəsinti saatlarındaAvstrya, İtaliya, 

Polşa və Almaniya da daxil olmaqla bir sıra Avropa ölkələri qaz kəmərlərində 30%-dək təzyiq 
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azalması olduğunu bəyan etdilər.Bir neçə gün davam edən qaz krizisisi ardınca Rusiya və Ukrayna 

qiymətlərdə razılığa gəldilər və normal qaz axını bərpa olundu.     

 Rusiya ilə Belarus arasında demək olar ki, eyni mübahisə 2007-ci ilin yanvarında yaşandı və 

oxşar nəticələr doğurtdu. Belə ki, bu dəfə RF neft kəmər operatoru Transneft Drujba kəməri ilə axını 

kəsdi, bu kəmərin ixrac etdiyi neftin 20%-i Almaniya idxal edirdi. Almaniya və AB Rusiyanın bu 

qərarını kəskin tənqid etdi və Belorusiya ilə üç günlük danışıqların ardından neft axını bərpa olundu. 

2008-2009-cu illərdə də Rusiya-Ukrayna qaz mübahisələri Avropanın bir hissəsində qaz 

kəsintilərinə səbəb oldu. Bir çox avropalının oyanış kimi xarakterizə etdiyi bu iki krizis ardından 

Rusiyanın enerji partnyoru kimi etibarlılığı və Moskvanın enerji gücündən siyasi silah kimi istifadə 

etmək istəyi ilə bağlı suallar aktuallaşdı. Cavab olaraq Avropa liderləri Rusiya kimi enerji 

istehsalçılarına birlik nümayiş etdirmək üçün enerji təminatında qərarların koordinasiyasını və enerji 

səmərəliliyinin və daha səmərəli enerji istifadəsinin irəli çəkilməsini müdafiə etməyə başladılar. 

Beləliklə, təminatın təhlükəsizliyi mövzusu tədricən Avropa enerji gündəliyində zirvə yerini 

tutdu. Avropa komissiyası həmçinin məsələnin əhəmiyyətini 2006-cı ildə ümumi Avropa Birliyi 

siyasətinə çağırış zamanı da vurğuladı. İstehsalçılar və tranzit ölkələr arasında dialoq formalaşdıran 

və krizislərin idarə edilməsi üçün mənbələrin diversifikasiyasının birgə mexanizmlərini 

hazırlamaqçün ümumi xarici enerji siyasəti formalaşdırmaq üzərinə cəhdlər edildi. Bu Avropanın 

yeni enerji gündəliyi istiqqmətində ilk təcrübə kimi nəzərdən keçirilə bilər. 2007-ci ildə qanunverici 

paketin ortaya çıxması güclü siyasət formalaşmaqda olması faktını ortaya qoyur.  

 Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün problemi artıran məsələondan ibarətdir ki, Şimal 

dənizində neft və qaz ehtiyatının tükənməsi AB-i Rusiya və Orta Şərqdən daha çox enerji asılılığına 

salacaq. Orta Şərqdə qarmaqarışılıq və qeyri-stabil siyasi mühit gələcəkdə də davam edəcək. Rusiya 

Orta Şərqlə müqaisədə daha davamsız sərvətlərə sahib olsa da onun reservlərini göstərən rəqəmlər 

kifayət qədər böyükdür, belə ki, dünyada ümumi sübut olunmuş qaz ehtiyatının 30%-i, neft 

ehtiyatının isə 6%-i bu ölkənin payına düşür. Buna görə də Rusiya Avropanın əsas təminatçısı olmaq 

üçün açar ölkə mövqeyindədir(4.s.56).       

 Rusiyanın enerji siyasətinin mühüm xüsusiyyətlərindən biri enerjikartından istifadə etməklə 

Avropadakı və yaxın qonşulardakı gedən prosseslərətəsir göstərməkdir. Bu da hal-hazırda Avropa 

enerji təhlükəsizliyinə mühüm hədə hesab olunur. Moskvanın Mərkəzi Avropanın enerji təminatı 

infrastrukturlarına və bazarlarına nəzarətinin güclənməsi Avropanın nəinki enerji, bütövlükdə 

təhlükəsizliyi üçün uzunmüddətli problemlər yaradır. Kremlin keçmiş iqtisadi məsləhətçilərindən biri 

Andrey İllarionov hesab edir ki, Kremlin enerjidən başqa ölkələrlə münasibətdə təzyiq silahı kimi 

istfadə tendensiyası Qərb dövlətləri, xüsusilədə AB nəzərə almalıdır.   

 Rusiyanın enerji kartından istifadə etməsi 1990-cı ilə gedib çıxır. O zaman Rusiya “enerji 

silahından” Pribaltika ölkələrinin müstəqillik hərəkatının boğulmasında istifadəetmişdi. 1993-1994-

cü illərdə Rusiya Ukraynaya qaz pulunu bəhanə edərək qaz ixracını dayandırdı. Nəticədə Qara dəniz 

donanması məsələsində Ukrayna müəyyən güzəştlərə getmək məcburiyyətində qaldı. 2004-cü ildə 

Belarus ərazisindən keçən kəmərlərə yiyələnmək üçün yenə bu metoddan istifadə etdi. 1998-2000-ci 

illərdə Litvada bir neftayrma zavodunun, kəmərin və limanın Amerika şirkətinə satılmasının qarşısını 

almaq üçün Transneft şirkəti 9 dəfə neft ixracını dayandırmışdı. 2001-ci ildə Amerikanın AES şirkəti 

Gürcüstana gedən qazın pulunu qabağcadan ödəsə də müxtəlif bəhanələrlə bu ölkəyə qaz ixracı 

dəfələrlə dayandırılmışdı. 2006-cı ildə analoji vəziyyət Litvanında başına gətirilmişdi.2007-2008-ci 

illərdə Ukraynanın Avropaya inteqrasiyası və NATO-ya daxil olmaq istəyi, 2007-2008-ci illərdə 

bütün Avropanı qaz blokadası ilə qorxudan qaz konfliktini göstərmək olar (2).  

 RusiyanınAvropa ilə bağlı enerji siyasətinin mühüm qollarından biri də, Xəzər hövzəsinin 
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enerji ehtiyatlarının alternativ yollarla Avropaya çatdırılmasının qarşısının alınmasıdır. Xəzərin 

statusunun indiyə kimi həll edilməməsi, bölgədə olan konfiliklərin həlli məsələlərinin 

çətinləşdirilməsi, Bölgə ölkələrinə olan birbaşa və dolayısı yolla təzyiqlər kimi məslələr problemin 

həlli üçün Rusiya tərəfindən yaradılan maneələrdir.      

 Rusiyanın enerji faktorundan istifadə etməklə təzyiq metodlarından biri də qiymət siyasətidir. 

Birincisi Mərkəzi və Şərqi Avropada Rusiyanın qaz və neft ixracı ilə bağlı monopolist olması 

Rusiyaya imkan verir ki, bu enerji daşıyıcılarının qiymət siyasəti ilə bu ölklərə təzyiq etsin. İkincisi, 

Rusiya enerji daşıyıcılarının qiymət siyasəti ilə yaxın qonşuları Keçmiş Sovet Respublikalarına ciddi 

təsir göstərə bilir. Bu siyasət lə o, Ukraynadakı daxili vəziyyəti gərginləşdirə bilir.Rusiya Əlcəzair 

kimi tarixən Rusiyanın təsiri altında olmayan ölkələrdə təsirini artırmaq ambisiyasına cəhd göstərir. 

Nəticədə isə, Avropanı neft və qazla təmin edən Rusiya ərazisindən keçməyən kəmərlərdə belə rus 

təsiri əldə olunur.          

 Avropa enerji təhlükəsizliyi Rusiyadan asılılıq və enerji mənbələrinin diversifikasiyası kimi 

problemləri ehtiva edir. Şimal dənizində resursların azalması ilə onsuz da artıq yüksək həddə olan 

Avropa enerji tələbatının artması Rusiya və Orta Şərqdən artıq əhəmiyyətli həddə olan enerji idxalını 

daha da artıracaq. Avropa artıq qazın yarıdan çoxunu idxal edir və Şərqi Avropanın bir sıra dövlətləri 

artıq tamamilə Rusiya qazından asılıdırlar.       

 Dünya enerji resurslarının mühüm bir miqdarı Rusiya, Xəzər hövzəsi, Orta Şərq və Şimali 

Afrikada yerləşmişdir ki, bu regionlar da hamısı geoqrafik cəhətdən AB üçün əlçatandır. Faktiki 

olaraq, AB artıq bu regionların hamısından enerji qəbul edir. Lakin,, Avropanın Rusiyadan artmaqda 

olan irihəcimli asılılığı və Rusiyanın bu asılılıqdan siyasi məqsəd üçün açıq-aşkar olan istifadə etmək 

niyyəti bəzi üzv dövlətlərdən və ABŞ tərəfindəntəminatın diversifikasiyası üçün daha əhatəli enerji 

strategiyası çağırışlara səbəb olmuşdur. Avropa üçün açar bu regionlardan hər birindən enerji 

alınmasında tarazlığa nail olmaq və bu regionların hökümətləri ilə əlaqələrini daha yaxşı idarə etmək 

imkanlarını müəyyən etməkdir. Bu regionlarla siyasi əlaqələri gücləndirməklə AB xarici enerji 

strategiyası üçün yeni perspektivlər açır. Bəzilərinə görə, buna münasibətdə AB-in strategiyası ABŞ 

siyasətçilərinin və Adminstrasiya rəsmilərinin yuxarıda qeyd olunan məqsədindən fərqlənir, belə ki, 

avropalılar qəbul edirlər ki, onlar heç vaxt tam enerji müstəqilliyi əldə edə bilməzlər və odur ki, 

birbaşa enerji müstəqilliyi əldə etməkdənsə öz enerji asılılıqlarını daha yaxşı idarəetmək lazım 

olduğunu irəli çəkirlər (6.s.67).         

 AB üzv dövlətləri kollektiv olaraq kollektiv beynəlxalq enerji siyasətini inkişaf etdirmək üçün 

Komissiyanın çağırışını qəbul etdilər. Buna baxmayaraq, eyni zamanda AB üçün ümumi maraqları 

irəli çəkmək vasitələrini ortaya çıxarmaq kimi mühüm bir problem gündəmə gəlir. Çünki, üzv 

dövlətlər ümumi maraq xatirinə öz individual maraqlarını qurban veməmək üçün son dərəcə ehtiyatlı 

davranırlar və bunun üçün də xarici enerji strategiyasını müstəqil olaraq həyata keçirirlər.

 Avropanın Rusiya ilə enerji əlaqələri kollektiv xarici enerji siyasəti çağırışları arasındakı 

gərginliyi və üzv dövlətlərin fərdi siyasətlərinə dəstəyi daha yaxşı aşkara çıxarır. AB-in Mərkəzi və 

Şərqi Avropadakı yeni üzvləri Rusiyanın etibarlı müttəfiq olmasına şübhə doğuraraq ümumi 

strategiya çağırışları edirlər və ümumi siyasətlə Rusiyadan asılılığı azaltmağa can atırlar. Eyni 

zamanda, digər qrup ölkələr isə rus kampaniyaları ilə ikitərəfli kontraktlar bağlayır və öz enerjilərini 

bəzilərinin fikrincə eyni zamanda Rusiyadan asılılığını artırırlar.(5.s.43)    

 Ümumi Avropa siyasəti uzun zamandır ki, hazırlanmaqdadır, lakin, hələdə zəruri irəliləyiş 

əldə olunmayıb. Çoxsaylı hökümətlərarası konfranslarda enerji məsələlərini əlaqələndirən fəsilləri 

müqavilələrə daxil etmək cəhdlərini dəstəkləmək də bəzi Avropa dövlətləri həssaslıq nümayiş 

etdirmişlər. Enerji qiymətləri və istixana effekti qazlarının emmissiyası problemləri hesabına bəzi 
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irəliləyişlər olacağı yəqindir. Bu kontestdə Rusiyanın arbitr siyasəti katastrofaya səbəb olur. 

Qüvvələri birləşdirməyə beləliklə xaricdən əsasən Rusiya faktoru daxildə isə ittifaq olmaması imkan 

vermir.            

 Hazırda istehsalçılar AB daxilində kəmərləri həddən artıq çoxaldırlar. Fikirləri bu kəmərlərin 

gərəkliliyi fikirləri ilə qarşı-qarşıya səslənməkdədir. Digər tərəfən isə AB-in Polşa və Estoniya kimi 

yeni üzvləri Rusiyanın artan təsirinə qarşı qeyri-prodaktiv olsa da əngəl törətməyə can atdıqları halda, 

İtaliya və Almaniya hər ikisi enerji siyasətində Rusiyaya güzəştə getmək iradəsindədirlər. Qlobal 

enerji bazarında mövcud cərəyanlar isə onu göstərir ki, ikirəfli münasibətlərin əhəmiyyəti 

artmaqdadır. Avropadan misal gətirsək, Şimal Axını layihəsində bunun təcəssümünü göstərə bilərik 

(3,s.42).            

 AB özünün Ümumi Xarici və Təhlükəsizlik siyasəti və ticarət siyasətindənonu həcmli enerji 

ilə təmin edən regionlarda siyasi stabilliyi və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün istifadə etməkdə davam 

etməlidir.Lakin, enerji təhlükəsizliyi siyasətində perspektivlərölkə daxilində və Avropa Komissiyası 

ilə ölkələr daxilində fərqlənir. Rusiya ilə Almaniya arasında Baltik kəməri razılaşması, İtaliya, 

Bolqarıstan və Qazprom arasında Cənub Axını kəməri kontraktı, İspaniya, Fransa və Əlcəzair 

arasında MTQ (mayeləşdirilmiş təbii qaz) kontraktları kimi uzunmüddətli ikitərəfli razılaşmalar 

göstərir ki, üzv dövlətlər enerji təhlükəsizliyini birbaşa olaraq milli siyasət məsələsi kimi görürlər.

 Dayanıqlı, Rəqabətli və Təhlükəsiz Enerji üçün Avropa Strategiyası. Bu sənəd Avropanın 

enerji əlaqəli strategiyaları içərisində ən çox hay-küyə səbəb olanıdır. Öncə sənədin qısa məzmunu 

ilə tanış olaq: “Avropa yeni enerji landşaftına daxil olur. Bu gün bizim idxaldan asılılığımız 50%-dir, 

və yəqindir ki, bu artacaq. Bizim hidrokarbon ehtiyatlarımız azalmaqdadır. Enerji daha da 

bahalaşmaqdadır. İnfrastukturumuz yeniləndirmə tələb edir. Bu çağırışlar bütün Avropa üçün 

ümumidir. Onlar ümumavropa cavabını tələb edir.” 2005-ci ilin sonunda Avropa dövlət və hökumət 

başçıları Britaniyada Hampton Sarayında yenidən toplaşaraq real Avropa Enerji Siyasəti üçün çağırış 

etdilər. Odur ki, Avropa Komissiyası 2006-cı il martın 8-də ümumi və rabitəli Avropa Enerji 

Siyasətini inkişaf etdirmək üçün Yaşıl Sənədi qəbul etdi (7).    

 Avropa üçün enerji siyasəti. AB Komissiyası tərəfindən irəli sürülən Avropa üçün bu yeni 

enerji siyasəti daha geniş hədləri əhatə edir və istilik effekti qazlarının emmissiyası və yenilənən 

enerji məsələləri ilə yanaşı real enerji marketinin yaradılması və effekktiv tənzimləmənin 

gücləndirilməsi məsələlərini də çərçivəsinə alır.      

 Təhlükəsiz təminatın real bazarı - üçüncü enerji. Avropa Komissiyası tərəfindən qəbul 

olunan məsələlərin üçüncü paketi təmin edəcək ki, bütün Avropa vətəndaşları həqiqi rəqabətli enerji 

marketinin çoxsaylı üstünlüklərindən faydalansınlar. İstehlakçı seçimi, daha ucuz qiymətlər, daha 

təmiz enerji və təhlükəsiz təminat 19 sentyabr, 2007-ci ildə Avropa Komissiyası tərəfindən qəbul 

olunan üçüncü qanunverici paketin mərkəzi məsələləridir. Bu hədəflərə çatmaq üçün komissiya təklif 

edir ki:             

 1. Sərhədlərdə enerji ticarətinin daha effektiv milli tənzimləmələri üçün istehsalla ötürücü 

şəbəkələrin təminatı ayrılsın.          

 2. Sərhəd əməkdaşlığı və investisiyalar irəli çəkilsin.     

 3. Şəbəkə əməliyyatlarında və marketlərdə daha çox şəffaflığa nail olunsun.  

 4. Avropa Birliyi ölkələri arasında birlik artırılsın. 

İkinci enerji strategiyasının təhlili ― enerji gələcəyinin təminatı. Avropa əsas enerji 

hədəflərinə çatmaq üçün gələcəyə yönələn enerji siyasəti gündəliyini qəbul etməyə nail olub. Bu 

gündəlik növbəti illərdə Avropa enerji sistemində davamlı və əhəhmiyyətli dəyişiklik olacağını 

göstərir. Buraya ictimaiyyətin səlahiyyətləri, enerji tənzimləmələri, infrastruktur əməliyyatları enerji 
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sənayesi və bütün vətəndaşlarıın buraya cəlb edilməsi daxildir. Buna görə Avropa Komissiyası enerji 

təhlükəsizliyində yeni bir dönüş yaratmaq üçün geniş bir təkliflər paketi vermişdir:  

 1. Üzv dövlətlər arasında enerji birliyini artırmaq üçün yeni strategiya hazırlamaq və daha 

səmərəli və az karbon effekti olan enerji şəbəkəəsini stimullaşdırmaq.    

 2. Avropa Birliyinin 2020-2050-ci illərdə üzləşəcəyi problemləri həll etmək və dayanıqlı 

enerji təminatına nail olmaq üçün Enerji Təhlükəsizliyi və Həmrəylik Aksiyası Planı. 
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Məqalədə müasir dövrdə Türkiyə-Almaniya münasibətlərində yaranan problemlər 

araşdırılmışdır. Bu problemlərə əsasəninsan hüquqları və dəyərlər müzakirələri, AlmaniyanınPKK 

və terror dəstəyi, Almaniyadakı Türkiyə əleyhdarı lobbinin Türk aktorları, Türkiyənin Avropa 

ittifaqına üzvlüyü, Almaniyadakı Türk miqrantlarınyaşadığı problemlər , türklərə qarşı irqçilik, 

islamofobiya və türkofobiyanın münasibətlərə mənfi təsiri daxildir.  
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В ОТНОШЕНИЯХ ГЕРМАНИИ И ТУРЦИИ 

В статье рассматриваются современные проблемы турецко-германских отношений, в 

том числе дискуссии о правах человека и ценностях, РПК Германии и поддержка 

террористов, турецкие деятели в антитюркском лобби в Германии, членство Турции в ЕС, 

проблемы турецких мигрантов в Германии, негативное влияние, действующие на эти отно-

шения в результате политики антиисламизма и антитюркизма. 
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Türkiyə və Almaniya münasibətlərində yaranan problemlər struktur və periodik olmaqla iki 

kateqoriyaya ayrılır.İki dövlətarasında münasibətlərin yarandığı 19-cu əsrdən etibarən həll edilməyən 

struktur problemlərlə yanaşı konkret bir dövrlə bağlı olan periodik problemlər də mövcuddur. 

Struktur problemlər.Assimetrik münasibət. Türk-Alman münasibətlərininyaxın tarixi 

araşdırıldığında Almaniyanın, Türkiyənin Avropa İttifaqınaüzvlük prosesində nümayiş 

etdirdiyiistəksiz və ikitərəfli münasibət ,PKK-ya açıq və ya gizli dəstək verməsi,Erməni soyqırımının 

tanınması(1), Almaniyada yaşayan Türk cəmiyyətinin inteqrasiya maskası altında assimilyasiya 

edilərək Türkiyə və mədəni kimlikləri iləəlaqələrinikəsməyə çalışmaqvə getdikcə güclənməkdə olan 

həddindən artıq sağ və radikal qrupların şiddət fəaliyyətlərinin dövlət tərəfindən qarşısının 

alınmaması kimi məsələlər, ikitərəfli münasibətlərin daimi böhran nöqtələrinitəşkil edir. 
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 2016-cı ilin iyun ayında Almaniya parlamentində qondarma erməni soyqırımının qəbulu və 15 

iyul çevriliş cəhdinəqarşı Almaniyanın şübhəlibir yanaşma sərgiləyərək Türkiyənin milli 

təhlükəsizlik problemi halına gələn Fətullah Gülənilə mübarizə nöqtəsində Türkiyəyə dəstək 

verməkdən çəkinməyə; Hətta FETO-nin əsas üzvlərinə siyasi sığınacaq verilməsi yeni böhran 

nöqtələri yaratdı və onsuz da etibarlı olmayan münasibətləri daha da gərginləşdirdi. Bu məzmunda 

Fövqəladə Vəziyyətdövründə Alman ictimaiyyətində zirvəyə çatan Türkiyə əleyhdarı propoqanda iki 

ölkə arasındakı əlaqələri gərginləşdirənbir başqa ünsür olaraq səciyyələndirilə bilər.Almaniyanın 

iqtisadi baxımdan həyata keçirdiyi ekspansionist Lebensraum strategiyasıda ikitərəfli münasibətlərə 

mənfi təsir edir(8). Almaniyanın Türkiyəni son dövrdə beynəlxalq arenada yenidən təsis etməyə 

çalışdığı hegemonik gücün qarşısında bir maneə olaraq gördüyü və bu səbəblə Avropa İttifaqıvə 

iqtisadi sanksiyalardan istifadə edərəktəzyiq göstərməyəçalışır. Necə ki 3 sentyabr tarixində Merkel-

Şulz arasında reallaşan seçim duelindəŞulz, seçildiyi təqdirdə Türkiyə ilə Avropa İttifaqıüzvlük 

müzakirələrini dərhal bitirmək vəd edərkən, Merkel iqtisadi sanksiyaları Türkiyəni nəzarət altına 

almaq üçün bir təzyiq vasitəsi hesab etdiyini bildirmişdir. 

 Türkiyə ilə Almaniya arasında bir ildir davam edən gərginlik, 2017-ci ildəAlman vəkillərin 

İncirlik bazasına reallaşdırmaq istədikləri ziyarətə Türk hökuməti tərəfindən icazə verilməməsi 

səbəbiylə keçdiyimiz günlərdə yenidən gündəmə gəldi. Mayın 30-da xarici işlər naziri Çavuşoğlu bir 

daha təkrarladı ki, Alman millət vəkillərinin İncirlik bazasına baş çəkməsinə imkan verilmir ". Bunun 

üzərinə Almaniya Baş naziri Merkel son dəfə Türkiyə ilə bu mövzuda uzlaşma arayacağını, 

müvəffəqiyyətli olunamazsa Alman əsgərlərinin İncirlikdən ayrılıb başqa bir ölkəyə nəql edilməsinin 

gündəmə gələcəyini ifadə etdi.  

2017-ci ilin sentyabrında ediləcək ümumi seçkilərə hazırlaşan Almaniyada, hərbi koalisiyanın 

İncirlikdən başqa bir ölkəyə çəkilməsi, xüsusilə koalisiya ortağı Sosial Demokratlar tərəfindən 

sıxışdırılması, Alman siyasətində əhəmiyyətli bir müzakirə mövzusuna çevrildi.Mətbuatın yazdığına 

görə, Alman hökuməti qoşunlarını İordaniyaya köçürməyə qərar verdi, ABŞ-dan dəstək 

istədi.Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Sigmar Gabriel 6 iyun Ankaraya səfəri zamanı İncirlik ilə bağlı 

razılıq əldə olunmadıqda, Almaniyanın İncirlik bazasını tərk edəcəyi məlum oldu. Əslində, Almaniya 

parlamentinin iyunun 7-də verdiyi bir qərarla Almaniyanın İncirlik bazasını tərk edərək İordaniyaya 

keçəcəyi məlum oldu. 

2013-ci ildə Gəzinti Parkı Şiddət Nümayişlərində Almaniyanın oynadığırol, bu ölkənin həmişə 

həyata keçirdiyi Türkiyəni nüfuz altına alma və təsir etmə siyasətindən imtina etmədiyinitəkrar gözlər 

önünə sərmişdir. GəzintiParkının şiddətli etirazlarında Alman medyası, ekoloji dinc fəallar olaraq 

xarakterizə etdikləri şiddət tərəfdarı qruplarının, avtoritar Türkiyə hökuməti tərəfindəndemokratik 

hüquqlarının həyata keçirilmədiyini və zorakılığın tətbiq olunduğunu iddia etdi. Alman 

ictimaiyyətində tez-tez qaldırılan "Kürd məsələsi də media və siyasətdəazlıq və insan hüquqları 

çərçivəsində qeyd olunur. Almaniya həmişə Kürd və Şiə məsələlərini Türkiyəyə qarşı lazım 

olduğunda istifadə ediləcək iki kart olaraq əlində tutmaqdadır. PKK-nı dəstəkləyən qabaqcıl 

ölkələrdən biri olan Almaniyanın təşkilata logistik dəstək verdiyi məlumdur. 1996-cı ildə Alman 

Xristian Birlik Partiyasının keçmiş millət vəkili Heinrich Lummer terror təşkilatının rəhbəri Abdullah 

Öcalanla görüşdü,həmin il "Die Zeit" qəzetinə verdiyi müsahibədə PKK ilə bağlı ikili standartlara 

əsaslanan strategiyasını açıq ifadə etdi.Lummerin sözlərinə görə, PKK Almaniyada zorakılıq 

etmədiyi müddətcə polis və təhlükəsizlik qüvvələri qadağan edilmiş bir terror təşkilatı olsa da, bu 

qadağanı praktikada yüngülləşdirməli və PKK hərbçilərinə propoqanda imkanı yaratmalıdır. 

Almaniya FederalMüdafiə Agentliyinin 2016-cı il hesabatına görə, təşkilat yalnız 2015-2016-cı 

illərdə Almaniyada 13 milyon avrodan çox xərac toplaya bildi. Digər Avropa ölkələrində PKK 
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tərəfindən toplanan xərac və ianələrin miqdarı illər ərzində sabit qalsa da, son illərdə Almaniyada bu 

miqdarın iki dəfəartdığı hesabatdabildirilən başqa bir məsələdir. 

Türkiyənin Avropa İttifaqınaüzvlüyü , Almaniyada Adenauerdən başlayan vəKohl ilə davam 

edən Türkiyə əleyhinə mövqeMerkel idarəçiliyində də özünü biruzə verir. Xüsusilə Merkelin Türkiyə 

üçün Avropa İttifaqınatam üzvlük əvəzinəimtiyazlı ortaqlıq modelini təklif etməsi, Türk-Alman 

münasibətlərində Avropa İttifaqıməsələsini problemhalına gətirmişdir. Almaniyanın üzvlüklə 

bağlısiyasətinin əsasparametrini, Türkiyənin mədənivə dini müxtəlifliyindənötrüAvropa 

İttifaqınaəsla daxil olamayacağı ancaq regionalgüc tarazlığındaTürkiyəni nəzarətaltında 

saxlamaqməqsədiylə açıq müzakirələr yoluyla da Avropa İttifaqınayaxın tutulması siyasəti təşkil 

edir(2). Belə ki Şroder dövründəTürkiyənin Avropa İttifaqınaüzvlüyünüdəstəkləyən Sosial 

Demokratlar da daxil olmaqlabütünAlman siyasi partiyaları Türkiyənin mövcud vəziyyəti iləAvropa 

İttifaqınaəsla qəbul edilməməsi lazım olduğuməsələsindəbirləşmişlərdir. 2016-ci il tarixli bir 

ictimaiyyət araşdırmasına qatılanların 64%-i Avropa İttifaqıüzvlüyünün reallaşacağınainanmadığı 

halda , 53% olanbir qisim də Türkiyənin Avropa İttifaqı üzvlüyünəehtiyac olmadığı 

qənaətinəgəlmişdir(10). 

Avropa Komissiyası 2005-ci ildə Türkiyənin Gömrük İttifaqı çərçivəsində öhdəliklərini yerinə 

yetirməsini vurğulamışdır.Bu Türkiyənin ortaqlıq müqaviləsinə Kipr Cümhuriyyətini də daxil edəcək 

şəkildə genişləndirməsi və Limanları, hava limanlarını yunanların istifadəsinə açması idi.Eyni ildə 

qəbul olunan Avropa İttifaqı deklarasiyasında Avropa İttifaqına daxil olan bütün dövlətlərin 

tanınması üzvlüyün əsas şərtlərindən biri kimi qeyd olunmuşdur.Bununla da ilk dəfə olaraq Kipr 

Cümhuriyyətinin tanımaq mqabilində Türkiyənin ittifaqa qəbul ediləcəyi ifadə edilmişdir.  

Almaniyada təxminən 3 milyon Türkün olması, iki ölkə arasındakı münasibətlər baxımından 

vacib üstünlüklər, eyni zamanda bir sıra problemlər yaratmaqdadır. Türklərin Alman cəmiyyətinə 

inteqrasiyasında qarşılaşdığıçətinliklər, Türkiyənin onlar üzərindən icra etdiyi diaspor fəaliyyəti və 

daha bir çox mövzu, Türkiyənin Almaniya ilə olan əlaqələrinə birbaşa və dolayı olaraq təsir etmişdir. 

“Qonaqişçi” statusunda məhdudsosial hüquqlara sahibolaraqkeçirdikləri 40 ildən sonra, 

Almanyadakı türklərin 2000-ci illərin əvvəlində lehinəbir sırahüquqi dəyişikliklər baş verdi. Soyuq 

müharibə başa çatdıqdan sonra şərqdənböyük bir miqrant axını iləüz-üzə qalan Almaniyanın öz 

vətəndaşlıq və miqrasiya tətbiqlərini müzakirəyə çıxarması , ölkədəki Türkləri də yaxından 

maraqlandıran dəyişikliklərin baş verməsinəsəbəb olmuşdur. Xarici statusda yaşayan insanların 

sayının milyonlarla ifadə edilməsi, ölkənin qan əlaqələri prinsipinə əsaslanan və ikili vətəndaşlığı 

qadağan edən 1913-cü il vətəndaşlıq qanununun müzakirəsinəsəbəb oldu. Əslində, həm yeni gəlmiş 

mühacirlərin, həm də uzun müddət ölkədə yaşayan türklərin sosial hüquqlarına böyük maneə olan 

vətəndaşlıq qanunu ləğv edildi və 1 yanvar 2000-ci ildə yeni bir vətəndaşlıq qanunu qəbul edildi. 

Yeni qanun Almaniyada doğulan xarici valideynlərin övladlarının Alman vətəndaşı olmasına yol açır 

və ikili vətəndaşlığı üçün bir “seçim modeli'”təqdim olunur. Beləliklə, doğuşdan ikili vətəndaşlığı 

alan mühacir uşaqları ən geci 23 yaşına qədər yaAlman vətəndaşılığını və ya valideynlərindən birinin 

vətəndaşlığınıseçməyə məcbur oldular. Almaniyanın qanunlarının yeni immiqrasiya dalğaları 

nəticəsində dəyişməsi on illərdir bu problemlərlə mübarizə aparan türklərə rahatlıq nəfəsi verdi. 1990-

cı illərdə ölkənin miqrasiya siyasətinə diqqət yetirməsinə səbəb olan bu miqrasiya dalğası 

Almaniyanın 2000-ci illərdə "mühacirət ölkəsi " olduğunu qəbul etməsinə səbəb oldu. 2005-ci ildə, 

ölkə tarixində ilk immiqrasiya qanunu qəbul edildi və Almaniya yarım əsr boyunca laqeyd qaldığı 

xarici işçilərini "qonaq işçi " statusundan "mühacir statusuna" keçirdi. 

Son illərdə gedərək artan və şiddət hərəkətlərinə çevrilən İslamofobiyanın Türkiyə və Türk insanı 

qəbulu üzərində yaratdığı mənfi təsiri azaltmaq məqsədiylə, Türkiyə və Almaniya arasında "Dinlər 
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və Mədəniyyətlərarası Dialoq" inkişaf etdirilməyə çalışılır. Bu məqsəd Türk və İslam anlayışını 

yaxşılaşdırmaq üçün olsa da, İslam Təşkilatı Yaxın Şərqdəki terror təşkilatı İŞİD-in fəaliyyəti 

nəticəsində 11 Sentyabrdan sonrakı səviyyələrə çatdı. Bertellman Vəqfi tərəfindən edilən bir 

araşdırmaya görə; İslamı təhdid olaraq görənlərin nisbəti 2012-ci ildə 52 faiz olduğu halda, bu nisbət 

2015-ci ildə 57 faizə yüksəldi. Eyni araşdırmanın ortaya qoyduğu daha bir diqqət çəkici məqam, 

Alman cəmiyyətinin 61 faizinin İslamın Qərb dünyası üçün uyğun olmadığını düşünməsidir. Yalnız 

İslamı təhdid olaraq görən insanların sayı deyil. İslam əleyhinə radikal qruplar da güclənir. Məsələn, 

Pegida tərəfindən 2014-cü ilin dekabrında Drezdendə təşkil edilən İslam əleyhinə yürüşdə 17 500 

nəfər iştirak etdi. Əvvəl Almaniyada yaranan və sonradan bəzi Avropa Birliyi ölkələrində meydana 

çıxan Pegida (Patriotis Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes / Vətənpərvər Avropalılar 

Qərbin İslamlaşmasına qarşı) hərəkatı 20 oktyabr 2014-cü ildən bəri yeni bir fenomen olaraq dünya 

gündəmindədir. Adından göründüyü kimi, anti-islamizmin mövzusu olan İslamofobiya, artıq 

Avropada geniş yayılmış İslamofobiyaya səbəb oldu. Pegida, Almaniyanın Drezden şəhərində İŞİD 

Kobaninin hücumundan sonra iki qrupun toqquşmasından sonra ortaya çıxdı(4). Pegida'nın ilk 

nümayişi bu vəziyyətin pozulması və 300-ə yaxın insanın Drezden küçələrində bir araya gələrək Orta 

Şərqdəki qarşıdurmanın Alman torpaqlarında əks olunmasına etiraz etdi. 12 nəfərlik idarə heyəti olan 

PEGIDA'nın da 19 maddədən ibarət bir manifesti var. Bundan əlavə, 2014-cü ilin noyabr ayında 

Kanadada olduğu kimi, idarə olunan, qiymətləndirilən immiqrasiya siyasətinin formalaşması, sərt bir 

deportasiya, ciddi nəzarət edilən səyahət siyasəti, cinayət törətmiş mühacirlərə qarşı sərt münasibət 

və xristian-yəhudi Qərb mədəniyyətinin və alman şəxsiyyətinin qorunması tələbi. dilə gətirilən bir 

ifadə vermişdi. PEGIDA, Alman cəmiyyətini müəyyən edən ünsürlərin etnik və mədəni olduğunu 

iddia edərək Almaniyaya gələn müsəlmanların yerli mədəniyyətini (überfremdung) pozduğunu irəli 

sürdü. İslamı bir təhdid olaraq görən hərəkat, sırf mədəni dəlillərlə müxtəlifliyi rədd edir və İslamı 

sosial problemlərin səbəbi olaraq görür. 

Almaniya üçün Alternativ partiyası 2016-cı ildə“İslamın Almaniyaya aid olmadığını” bildirdi. 

İslam təşkilatlarının (xristian kilsələri və yəhudi icması tərəfindən tutulan bir status) "ictimai qanuni 

bir hüquqi şəxs olaraq qəbul edilməsinə etiraz etdi. O, ölkədəki bütün İslam İlahiyyat İnstitutlarının 

bağlanmasına çağırış etdi, minarələr, namaz və üz örtükləri kimi ictimai məkanlarda İslam İslam 

suverenliyi rəmzlərinin qadağan edilməsini istədi və hicab qadağanlığını təklif etdi. 

Son dövrdə baş verəndigər bir önəmli hadisə də, Almaniyanın 2012-ci ilin sonunda Suriyadan 

atılan mərmilərə qarşı NATO vasitəsilə Türkiyədə yerləşən Patriot mərmiləri və 260 Alman əsgərini 

ölkədən geri çağırması olmuşdur. 

Türkiyə, Yaxın Şərq siyasəti səbəbiylə Almaniya ilə bəzi anlaşılmazlıqlar yaşamışdır. Xüsusilə 

İsraillə qarşıdurma əsnasında yəhudilər üçün mənəvi bir məsuliyyət hiss edən və hüquqlarını və 

təhlükəsizliyini müdafiə etməyi öz prioritetləri hesab edən Almaniyaya qarşı çıxdı. Suriya 

siyasətindəki fərq səbəbindən iki ölkə arasında fikir ayrılığı da mövcuddur. Ölkədəki vətəndaş 

müharibəsinin başlanğıcında Almaniya rejim dəyişikliyinə müdaxilənin əleyhinə çıxdı və 

qarşıdurmaların uzanması ilə qaçqın probleminin və İŞİD terrorunun aradan qaldırılması üçün daha 

fəal siyasət yürütdü. Təhlükəsizlik və İslam təhdidinin aradan qaldırılması bir strategiyaya çevrildi; 

İŞİD-ə qarşı mübarizə aparan Peşmərgələr təlim keçmiş və silah və sursatla təmin edilmişdir. Türkiyə 

isə, başından bəri Suriyada Bəşər Əsəd rejiminin tamamilə aradan qaldırılmaq və bölgədə avtonom 

bir Kürd rəhbərliyi qurulmasını maneə törətmək üzərinə qurulan bir siyasət izləmişdir. 

Türklər xüsusilə 1990-cı ildən sonra irqçi hücumlarla üzləşdilər. Türklər 1992-ci ildə Kölndə 

Türk evlərinin yandırılmasından sonra yəhudilərə edilən eyni Holokostun Türklərə edildiyini 

vurğuladılar. 
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İrqçilik Almaniyanın əsas problemlərindənbiridir. Almaniyadairqçiliyə qarşı mübarizədə 

səlahiyyətlilər tərəfindən görülən tədbirlər adekvat deyil və bu, BMT-nin hesabatlarında açıq şəkildə 

bildirilmişdir. Almaniyada bu irqçilikdən türklər də əziyyət çəkirlər. Türklərin evlərində, idarələrində 

və məscidlərindəki irqçi hücumlara və yandırmalara yenisi əlavə olunur. Almaniyada dövlət 

tərəfindən qəbul edilən irqçiliyin bəzi nümunələri narahatlıq doğurur. Türklərin sıx yaşadığı Alman 

şəhərləri var.Almaniyanın şəhərlərində məscidlərin sayının artması diqqət çəkir. Türk evləri və 

müəssisələrinə, xüsusən məscidlərə qarşı hücumlar təşkil edilir və Almaniya dövləti bu hücumlara 

həssasdır. Son illərdə Almaniyada məscid hücumlarında çox artım müşahidə olunur. 2001 ilə 2011 

arasında hər il orta hesabla 22 məscidə hücum olub. 

2013-cü ildə bu sayı 35-ə, 2013-cü ildə 45-ə, 2014-cü ildə isə 38 hücum oldu. Səlahiyyətlilər 

məscid hücumlarını siyasi siyasi və ya irqçi olaraq qəbul etmir və onları sıradan adi bir cinayət kimi 

görürlər . 
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Məqalədə Qərb dövlətlərin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ikili maraqları 
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В статье исследуются двойные интесы государств Запада по армяно-азербайджанскому 

конфликту. В ней ещё раскрывается свияноств их двойной политики в прояессе 

урегутшровании данного конфликта. 
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WESTERN COUNTRIES’ DUAL INTERESTS AND POLICY WITH REGARD TO 

THE NAGORNO-KARABAKH CONFLICT 

The article explores the dual interest of Western countries in the Armenian-Azerbaijani conflict.It 

also explains the essence of the dual policy they are pursuing in resolving this conflict. 
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Hələ SSRİ dönəmində başlayan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hazırda da 

davam edir. XX əsrin 80-ci illərinin sonunda SSRİ siyasi məkanında yaradılmış bu münaqişə İttifaq 

dağıldıqdan sonra dahada qızışaraq iki yeni yaranmış müstəqildövlətlərin - Azərbaycan 

Respublikasının və Ermənistan Respublikasının dövlətlərarası münaqişəsinə çevrilmişdir. Ölkəmiz 

bu münaqişə sayəsində öz ərazi bütövlüyünü itirmişdir. 

Qeyd edək ki, Ermənistanın ərazilərimizi işğal etməsindən 25 ildən artıq müddət keçməsinə 

baxmayaraq, münaqişə öz siyasi və hüquqi həllini hələ də tapmamışdır. İlk olaraq bildirək ki, hər iki 

münaqişə tərəflərində, yəni Ermənistan və Azərbaycan dövlətlərində bir-birinə qarşı münasibətdə 

düşmən obrazı daha yüksək nəticə qazanmışdır. Münaqişə ilə bağlı digər bir əsas nüans Ermənistan 

ilə Azərbaycan arasında “nə müharibə, nə də sülh” kimi vəziyyət mövcud deyil. Bu qeyri-müəyyən 

vəziyyət hələdə davam etməkdədir. Hər iki variantın da həll edilməsi mümkün olmadığına görə, 

problemin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həlli tələb edilir. Ancaq bildirək ki belə bir tələb 

edilsədə onun müsbət nəticələri hələdə görülmür. Düşünürük ki, bu variantın real nəticə verməməsinə 
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əsas səbəb kimi dünyanın aparıcı dövlətləri bu münaqişəyə münasibətdə müxtəlif mövqelərdə 

durduqlarını göstərmək olar. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin Rusiya Federasiyasından asılı 

olduğu inkaredilməz həqiqətdir. Lakin qeyd edək ki, bu münaqişəsinin davam etməsi əslində Qərbin 

aparıcı dövlətlərinin də maraqlarına cavab verir. Özlərini demokratik dövlətlər hesab edən və bu 

rejimibütün dünyaya yaymağa çalışan Qərbin aparıcı dövlətlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 

bağlı göstərdikləri ikili standartlara qulluq edən mövqeyi, ATƏT-in Minsk qrupunun səmərəsiz 

fəaliyyəti, Ermənistanın bu dövlətlər tərəfindən humanitar və hərbi yardımlarla qarşılanması, erməni 

işğalçılığının təcavüzkarlıq kimi tanınmaması, beynəlxalq təşkilatların münaqişəyə lazımi qiymət 

verməmələri yuxarıda qeyd etdiyimiz münaqişənin davam etməsinin Qərb dövlətlərinin maraqlarına 

cavab verməsi fikrini təsdiqləyir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, aparıcı Avropa dövlətləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə regional 

Ermənistan-Azərbaycan konflikti müstəvisində deyil, daha çox ümumi türkçülük nöqteyi-nəzərindən 

yanaşırlar. Yəni münaqişə erməni məsələsi ətrafında yanaşırlar. Qeyd edək ki, bu yanaşmanın əsas 

səbəbi Avropa dövlətlərində hələdə yaşamaqda olan türk fobiyasıdır. Yuxarıda vurğuladığımız 

fikirlərdən belə nəticə çıxartmaq mümkün olur ki, Qərb dövlətlərinin qanunverici orqanları 

respublikamızın ərazi bütövlüyünü tanımalarına baxmayaraq Ermənistanın nəinki işğalçı dövlət 

olaraq işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından geri çəkilməsini tələb etmirlər, əksinə olaraq konflikt 

tərəflərinin müəyyən kompromislərə getmələrinin daha məqbul olduğunu hesab edirlər.  

Məlumdur ki, bu, real bir çıxış yolu deyil və əslində Dağlıq Qarabağ probleminin həlli prosesini 

yeni çətinliklərlə qarşılaşdıracağını ortalığa qoyur. Nə qədər ki, erməni işğalçıları tərəfindən zəbt 

edilmiş torpaqlarımız azad edilməyib, ölkəmizlə işğalçı Ermənistan arasında hər hansı əməkdaşlıqdan 

söhbət belə gedə bilməz və bu vəziyyət qətiyyən təsəvvür edilə bilməz. Dünyada mövcud iki ölkə 

arasında müharibə şəraiti yaranmışdırsa əməkdaşlığın formalaşdırılması prosesi tamamilə 

cəfəngiyatdır.  

Ermənistan və Azərbaycan əməkdaşlıq etmək üçünilk olaraqErmənistan dövləti ölkəmizin işğal 

etdiyi ərazilərini qaytarmalı vəAzərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Sözdə bunun üçün 

çalışan Avropa dövlətlərinin münaqişənin həlli ilə bağlı göstərdikləri təşəbbüslər nəticəsiz davam 

etməkdədir. Əslində bu təşəbbüslərin nəticəsizliyinin əsas səbəbi kimi Qərb dövlətlərinin Dağlıq 

Qarabağ münaqişənin həlli ilə dair göstərdikləri siyasətin “münaqişənin həlli mexanizmləri”nin icrası 

ilə deyil, “münaqişənin idarə edilməsi” ilə bağlı olmasını qeyd etmək daha məqsədə uyğundur. 

Bildirək ki , bunun əsaslı səbəbləri vardır. 

Son dövrlərdə daha çox müzakirə olunan məsələ dünyada mövcud olan bir çox münaqişə və 

problemlərin ən əsas səbəbinin fərqli mədəniyyətlərin toqquşması ilə yanaşılmasıdır. Bu düşüncənin 

reallığa sığmadığını iddia edənlər də çox şubhəsizki mövcuddur. Ancaq tarixi mənbələri və 

araşdırmaları əsas götürərək qeyd edə bilərik ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin iki fərqli mədəniyyətlərintoqquşmasına əsaslandığını sübut etmək mümkündür. 

Həmin tarixi araşdırmalar əsasında ortaya çıxan başlıca məqam bundan ibarətdir ki, Qərb 

dövlətlərinin hazırda göstərdikləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair mövqeyi və siyasətlərinin ikili 

standartlara əsaslanması həmin mədəniyyətlərin toqquşması ilə birbaşa əlaqəlidir. 

Tarixə nəzər salanda biz görürük ki, Qərb ilə Türk sivilizasiyaları arasındakı münasibətlər həmişə 

gərgin və problemli olmuşdur. Uzun zaman ərzində davam etmiş və Qərbdə mövcud olan milli və 

dini əsasa malik “səlib yürüşləri” anlayışı hazırkı dönəmdə fərqli adlar altında yaranmaqdadır. Qeyd 

etmək yerinə düşər ki, bu tarixi anlayış təkcə İslam dünyasına qarşı deyil, daha dəqiq bir ifadə qeyd 

etsək, İslamı özündə birləşdirən və inkişaf etdirən Türk sivilizasiyasına qarşı yönlənmişdir. Bunun da 
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bir çox əsaslı səbəbləri mövcuddur. Bizə məlumdur ki, qərbdə biz türklərə qarşı nifrətin dahada 

güclənməsində keçmişdən bizə miras qalan milli, dini və psixoloji amillər əsas rol oynayır. 

Düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində erməni məsələsi də Qərb və Türk sivilizasiyaları 

arasındakı toqquşmanın nəticəsi kimi yaranmışdır. Göstərdiyimiz bu hər iki sivilizasiya arasında 

keçmişdən günümüzə qədər davam edən toqquşma bilavasitə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ probleminə də öz mənfi təsirlərini göstərmiş və hazırkı dönəmdədə göstərməkdədir. 

Qərb alimləri və analitikləri sivilizasiyalardan bəhz edərkən demək olar ki, heç vaxt Türk 

sivilizasiyasını ayrıca bir müstəqil sivilizasiya kimi nəzərdən keçirməmişlər. Qeyd edək ki, Samuel 

Hantinqton, Arnold Toynbi, Frensis Fukuyama, Herald Müller və başqalarının əsərlərini nəzərdən 

keçirsək görərik ki, Türk sivilizasiyası İslam sivlizasiyasından ayrılıqda qeyd edilməmişdir. Türk 

sivilizasiyası İslam sivilizasiyasının bir hissəsi, ən müsbət halda isə onun subsivilizasiyası olaraq 

göstərilməkdədir. Düşünürük ki, İslami dəyərlərinə sadiq qalmasına baxmayaraq, Türk 

sivilizasiyasına Ərəb və İran sivilizasiyaları kimi müstəqil bir tip nəzərdən keçirilməlidir. Bunu 

məhşur türk tətqiqatçıları Ərəstü Həbibbəyli, Rahid Uluseldə bildirmişdirlər. Onlar doğru olaraq Türk 

sivilizasiyasına İslam sivilizasiyası daxilində baxılması məsələsinin yanlış olduğunu qeyd edirlər 

[6,s.38; 10,s.15]. Çünki məsələyə bu baxımdan yanaşılsa, türklərin islamaqədərki ən azı minillik 

inkişaf tarixi nəzərdən qaçırılmış olar. Biz türklər də İslamı qəbul etdikdən sonra bu dinin əsas dayağı 

olmuş və İslamın yayılmasında müstəsna rol oynamışıq. Məhz İslam türklərin sayəsində öz inkişafını 

və gücünü dahada artırmışdır. 

Bildiyimiz kimi Qərb və Türk mədəniyyətləri arasındakı münasibətlər tarix boyu həmişə gərgin 

və münaqişəli olmuşdur. Hazırdada bu gərginliyin və münaqişənin izləri qalmaqdadır. Türk 

tədqiqatçısı Mətin Aydoğan düzgün olaraq qeyd edir ki, Qərbdə antitürk bir düşüncənin yayılması 

həqiqətdir və bu düşüncə artıq tarixi ənənəyə çevrilmişdir. Türklərin Qərblə münasibətləri 1600 illik 

müharibə və münaqişələrlə dolu bir keçmişə sahibdir. Orta Asiyadan gələn ulu babalarımız olan 

Hunların yürüşü Qərbi Roma imperiyasının süqutuna səbəb olaraq ilk dönəmi sonlandırdılar və Orta 

Əsrlər dövrünü başlatdılar. Fateh Sultan Mehmet isə Şərqi Roma imperiyasının (Bizansın) varlığına 

son qoyaraq Orta əsrlərin süqutuna səbəb oldu. Türklər tam 1300 il Qərb üzərində qəti üstünlüyünü 

qoruyub saxladı. Avropalıların xristianlıq uğrunda təşkil etdikləri 8 xaçlı səfərinin hamısına türklər 

son qoyaraq onları ağır məğlubiyyətə uğratdılar. 

Belə bir sual ortalığa çıxır görən Xaçlı səfərlərin qarşısında Türk, yoxsa Ərəb sivilizasiyasının 

təmsilçiləri dayanmışdılar? Türk tədqiqatçıları Əli Çimen və Göknur Göğebakanın bu məsələyə dair 

maraqlı və çox qəti bir cavab səsləndirmişdirlər: “Səlib yürüşlərini təşkil edənlər uzaq diyarlardan 

gələn qərblilər idi, lakin bu səfərlərə qarşı əvvəlcədən mübarizə aparanlar isə türklər olmuşlar. 

Səlibçilərin 200 ilə yaxın davam edən hakimiyyətlərinə son verənlər də türklər idilər. Bu mübarizə 

Şərq ilə Qərb arasındakı körpü vəziyyətindəki Anadolu üzərindən gerçəkləşmiş, bölgədəki iqtidar 

boşluğunu doldurmaq yarışı türklər ilə German-Latın toqquşmasına səbəb olmuşdu” [3,s.111]. 

Tarixi proseslərin təhlilinə əsaslanaraq qeyd etmək mümkündür ki, bütün səlib yürüşlərində 

Qərbin qarşısına çıxanlar hər zaman türklər olmuşdurlar. Bu səbəbdən səlib yürüşləri Qərbin qeyri-

xristianlara qarşı yürüşləri olsa da, konkret xristian Latın-Germanların müsəlman türklərlə 

toqquşmasıdır. 

Beləliklə, qəti olaraq belə ifadə etmək mümkündür ki, bu yürüşlər qərbin türkə qarşı mübarizəsi 

və müharibəsi olmuşdur. Türklərin Anadoludan Avropaya hücumunun qarşısında uzun müddət 

Konstantinopol (İstanbul) dayanmışdır. Osmanlı sultanı Bəyazidin dövründə bütün cəhdlərə 

baxmayaraq, İstanbulun fəthi baş tutmamışdır. Ancaq Fateh Sultan Mehmet 1453-cü ildə İstanbulu 

fəth edilmiş və bununla türk tarixində ən böyük hadisələrdən biri baş vermişdir. Daha sondalar 
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Osmanlının zəfərlərigenişlənmiş, xüsusilə Sultan Süleymanın dönəmində Macarıstanadək ərazilər 

tutulmuş, hətta qeyd edək ki, Vyana uzun müddət mühasirəyə alınmışdı, lakin sonralar Osmanlı 

ordusu bu ərazilərin çoxundan çıxarılsada İstanbul əldən verilməmişdir [6,s.132-133]. Bu 

səbəblərdən hələ Orta Əsrlər dövründə, bütün Avropanın nəzərində “Tanrının qırmancı” (Scorge of 

God) kimi qəbul edilən türklər Qərbin şüuraltında insan kimi deyil, vəhşi varlıqlar, hər cür qəddarlığı 

və amansızlığı törədə biləcək məxluqlar olaraq tanınırdılar. Hazırdada qərb dövlətlərinin 

düşüncəsində müsəlman türk dövlətləri ən böyük rəqib və hətta düşmən mövqedə olmuşdur.  

Böyük Britaniyanın keçmiş Baş nazirlərindən olan Qladstonun türklər haqqında dediyi sözləri 

yada salmaq yerinə düşər: “...Türk milləti nə idi və hal-hazırda nədir? Bu, sadəcə İslam problemi 

deyil, İslamın bir millətə xas xarakteri ilə birləşməsi, bütünləşməsidir. Türklər Avropaya ayaq basdığı 

o ilk qara gündən indiyə qədər bəşəriyyətin ən böyük insanlıqdan uzaq növünü təşkil ediblər. Haraya 

getdilərsə, arxalarında geniş qanlı yol qoydular və onların hökmranlığının qurulduğu yerlərdə 

mədəniyyət yox oldu. Bəşəriyyətin insanlıqdan uzaq yeganə məxluqu məhz türklərdir...” [1,s.185; 

8,s.79]. 

Böyük Britaniyanın Baş naziri Lloyd Corc isə türklər haqqında belə deyirdi: “...barbar və talançı 

bir millət olan türklər bəşəriyyətin yoluxduğu xərçəng xəstəliyidir. Onlar idarə etdikləri torpaqların 

ətinə keçmiş bir yaradır...” [1,s.185]. 

Uzun müddətdir ki davam edən bu cür utopik düşüncə və fikirlərin, qədim hadisələrin yekunudur 

ki, Qərbdə türklərə qarşı həm qorxu, həm də nifrət psixologiyası günümüzə qədər gəlib çatıbdır. Belə 

bir düşüncəni Avropa İttifaqına da şamil etmək mümkündür. Yuxarıda qeyd etdiyimiz ifadəni bir 

daha əsaslandırmaq üçün Avropa İttifaqının tutduğu siyasətə və bu təşkilat barəsində söylənən 

fikirlərə diqqət yetirmək yetərlidir. Fransanın sabiq mədəniyyət naziri Cek Lanq deyirdi ki, Avropa 

İttifaqı sadəcə iqtisadi maraqlar və nizamlamalardan ibarət deyil. Demokratiyaya və bəşəriyyətə 

verdiyimiz dəyərləri yalnız sərhədlərimizin daxilində deyil, hüdudlarımızdan kənarda da müdafiə 

edəcəyik.... Bizim bu mübarizəmizin qarşısını heç kəs ala bilməz... [1,s.118]. 

Üzdə bu ifadələr hər nə qədər müsbət görsənsə də, Avropa İttifaqının yeritdiyi hazırkı siyasət real 

görünməməkdədir. Əsaslı olaraq qeyd edə bilərik ki, bu İttifaq iqtisadi, siyasi və sosial birlik modeli 

ilə yanaşı, həmdə dini sütunlarada malikdir. Alman mütəfəkkiri G.Şeblin təbilincə desək bu xristian 

birliyində heç bir müsəlman ölkənin yer almayacaqdır [1,s.349]. 

İtalyan yepiskoplarının mətbuat orqanı məhşur “L’ Avvanire” qəzetinin 3 yanvar 2000-ci il tarixli 

sayında müsəlman Türkiyə Cumhuriyyətinin Avropa İttifaqına üzvlüyü barəsində aşağıdakı fikirlər 

yer almışdır: “Müsəlman Türkiyənin Avropa İttifaqına daxil olması bizim kimliyimizə kölgə sala 

bilər. Bu üzvlük birlikdə inkişaf edən xristian ənənələri əsasında formalaşan Avropa 

mədəniyyətlərinin təməlindəki ittifaqları sarsıdar. Unudulmamalıdır ki, “avropalı fikri” birbaşa 

“düşmən türklərə” və bütövlükdə Türk-İslam sivilizasiyasına qarşı formalaşıb”. 

Dünyada məhşur alman alimlərdən olan Fritz Numark bütün Avropanın türklərə və İslama qarşı 

olan münasibətini bu formada açıqlayırdı: “Səmimiyyətlə etiraf etməliyik ki, avropalılar türkləri 

sevməz, hətta sevməsi mümkün deyil. Türk və İslam düşmənçiliyi yüz illərdir ki, xristianların və 

kilsənin damarlarına və hüceyrələrinə hopmuşdur. Avropalılar türkləri müsəlman olduqları üçün 

sevməzlər. Türkiyədəki dünyəvilik bir tərəfə dursun, hətta Türkiyə xristian bir ölkə olsa belə onlara 

yenə düşmən gözüylə baxarlar”. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz statları nəzərə almaqla məsələni araşdırdıqda ona milli və dini 

aspektdən yanaşmaq labüddür. “Avropalı fikrinin düşmən türklərə qarşı formalaşması” məqamından 

məsələyə baxsaq görərik ki, Qərbdə doğurdan da sırf milli mənada antitürk bir düşüncə və nifrət 

psixologiyası yaşamaqdadır. Buna da səbəb qədimdən bizə miras qalan hadisələrdir. Dini nöqteyi 
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nəzərdən isə “artıq neçə əsirlərdir ki, İslam düşmənçiliyi xristianların damarlarına və bütün bədəninə 

nüfuz etmişdir” kimi fikirlərin bildirilməsi də heç bir təsadüfün nəticəsi ola bilməz. Məhz bu amil sırf 

sivilizasiyaların toqquşmasının yaranmasına səbəb olan əsas amildir. 

Halbuki Hz. İsa xristianlara hər kəsi, həmdə düşmənlərini belə sevməyi əmr etmişdir. İsa 

peyğəmbərin əxlaqi düşüncələrinə əsaslanan məhşur amerikan tədqiqatçısı Maykl Hart Matta 

İncilindən sitat gətirərək (5:43-44) yazırdı: “Hz. İsa bizə bunları əmr etmişdir ki, düşmənlərinizi 

sevin, sizdən nifrət edənlərə yaxşılıq edin. Pisliyə pisliklə cavab verməyin. Sağ yanağınıza bir sillə 

atana digər yanağınızı da çevirin. Təəssüflər olsun ki, bu sözlər bizim tərəfimizdən yayğın şəkildə 

qəbul edilmir. Xristianların əksəriyyəti “düşməninizi sevin” əmrini yaşadığımız real dünyada əsas 

tutulacaq məntiqli bir yol olaraq deyil, bəlkə də qüsursuz bir dünyada gerçəkləşə biləcək ideya olaraq 

dəyərləndirir. Biz ümumiyyətlə, bu əmrə riayət etmir və digərlərinin tətbiq etməsini də gözləmirik” 

[5,s.17-18].  

“Düşməninizi sevin” məntiqindən məsələni araşdırsaq, doğrusu budur ki, İslam öz ənənələrinə 

sadiq qalaraq xristianlığa demək olar ki, heç bir zaman düşmən möve göstərməmiş, nəinki 

xristianlığa, digər mövcud dinlərə dəhörmətlə yanaşmış, islamdan fərqli dinlərə sitayiş edən 

insanların öz məbədlərində ibadət etmələrinə heç bir məhdudiyyət qoymamış, hətta kilsələr və digər 

məbədlərin inşasına şərait yaratmışdır. Düzdür bu fikiri bəzi özün islam birliyi sayan radikal terror 

qrupları səhv çıxartsada, əsl İslam dövlətləri bu fikirlərin dayma doğru olduğunu sübut edir. Qeyd 

etmək yerinə düşər ki, Türk-İslam sivilizasiyasının layiqli daşıyıcısı olan ölkəmizdə də dini tolerantlıq 

yüksək səviyyədədir. Bu ənənəyə sadiq qalan ölkələr içərisində türk dövlətləri ön planda gedir. 

Bildirək ki, amma çox təəssüf ki, xüsusən Qərb dövlətlərində və işğalçı Ermənistanda tolerantlıq 

məsələsi sual olaraq hələdə qalmaqdadır. Hazırkı dönəmdə Ermənistanda nəinki tolerantlıq yoxdur, 

hətta bunun əksi olaraq azərbaycanlılara məxsus olan mövcud Türk-İslam abidələri və məzarlıqları 

dağıdılmaqdadır. 

Ümumi şəkildə qeyd etsək, yuxarıda göstərdiyimiz bu kimi faktlar adi bir xəbər vastələrinin 

məlumatları və ya analizləri deyil, Qərbin başlıca dövlətlərinin tutduğu əsas siyasətinin ünsürləridir. 

Hazırkı dövrdə İslam və Türk dünyasına qarşı aparılan bu siyasət Yeni Dünya Düzəninin və 

sivilizasiyaların toqquşmasının vacib nəticələridir. Demək olar ki, bütün dünyanın aparıcı 

dövlətlərinin, xüsusən Qərbin müzakirə obyektinə çevrilən erməni məsələsi və güya ermənilərə qarşı 

olmuş soyqırımı böhtanları, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində müxtəlif 

beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun səmərəsizliyi kimi bu məsələlər 

münaqişədə Qərb dövlətlərinin ikili maraqlardan çıxış etmələri aspektində dəyərləndirilməlidir. 

Məşhur amerikalı sosioloq və politoloq, müqayisəli politologiya və avtoritarizmdən 

demokratiyaya keçid problemləri üzrə tanınmız mütəxəssisSamuel Hantinqtonun 1996-cı ildə 

yayımladığı “Sivilizasiyaların toqquşması və dünya nizamının yenidən qurulması” adlı kitabında 

qeyd etdiyi “ortaya çıxmaqda olan qlobal siyasətin başlıca və ən təhlükəli miqyasının fərqli 

sivilizasiyaların daşıyıcıları arasındakı münaqişələr olacağı” ilə bağlı fikirlərindən sonra insanlar bu 

fikirlərə çox təəccüblənmiş və qorxmuşdurlar. Hantinqtonun bu kimi fikirləri olduqca fərqli bir 

formalarda qəbul edilməkdə və tətqiqatçılar tərəfindən həddən artıq tənqid edilməkdədir. Bildirək ki, 

onun “Sivilizasiyaların toqquşması” ifadəsinin insanları qorxutduğu inkar edilməz bir vəziyyətdir. 

Ancaq düşünürəm ki, Samuel Hantinqtonun bu proqnozları, o qədər də yanlış deyil. Bu günümüzdə 

beynəlxalq münasibətlərdə əsas yeri sivilizasiyalararası əlaqələr tutur. Qeyd edək ki, hazırkı 

vəziyyətdə Qərb dünyası ilə Türk-İslam dünyası arasında qarşıdurmanın baş verdiyi danılmaz bir 

həqiqətdir. 

Samuel Hantinqton bu əsərdə həmdə bəyan edirdi ki, fərqli sivilizasiyaların daşıyıcıları 
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arasındakı münasibətlər heç vaxt yaxın olmayacaq və ümumi olaraq, soyuq və düşmən vəziyyətində 

qalacaqdır [7,s.305]. 

Alim eyni zamanda sivilizasiyalararası münaqişəni iki qrupda 1) qlobal və ya makro səviyyə, 2) 

lokal və ya mikro səviyyə olmaqla analiz edir. O yazır ki, qlobal və ya makro səviyyədə olan 

münaqişələr fərqli sivilizasiyaların böyük dövlətləri arasında baş verməkdədir. Lokal və ya mikro 

səviyyədə olan münaqişələr isə fərqli sivilizasiyalara mənsub olan qonşu dövlətlər və həmçinin bir 

dövlətin içində fərqli sivilizasiyaların daşıyıcıları arasında baş verir ki, belə münaqişələr xüsusilə 

müsəlmanlar və qeyri-müsəlmanlar arasında daha çox özünü göstərməkdədir.  

Bu iki qruplar - fərqli sivilizasiyaların böyük dövlətləri arasında baş verən qlobal və ya makro 

səviyyəli münaqişələrin öz növbəsində fərqli sivilizasiyaların daşıyıcıları olan qonşu dövlətlər 

arasında yaranan lokal və ya mikro səviyyəli münaqişələr arasındakı bağlılıq olduqca çoxdur. 

Fikrimizcə bu kimi məsələlər qədim dövrdən hazırkı vaxta qədər gəlib çatmış dövlətlər və millətlər 

arasında baş verən müharibələrin qaynağıdır. Fərqli sivilizasiyalara mənsub qonşu dövlətlər arasında 

baş verən münaqişələri yaradan digər bir amilin sivilizasiyalar arasındakı qlobal güc balansında 

yaranan dəyişikliklər olduğunu qeyd etsək yəqinki yanılmarıq. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi də sivilizasiyalararası toqquşmanın, daha doğrusu Qərb-Türk dövlətləri 

arasındakı toqquşmanın əsas ünsürlərindən biridir [7,s.306]. 

Harvard Universitetinin alimi Samuel Hantinqton digər bir fikri ilə bildirirki, İslam İslam olaraq, 

Qərb də Qərb (xristian)olaraq qaldığı müddət içərisində iki böyük sivilizasiya arasındakı qarşıdurma 

ötən 14 əsrdə olduğu kimi, gələcəkdə də davam edəcəkdir [7,s.312-313]. 

Alimin qeyd etdiyi ikirləri analiz etsək, belə bir vəziyyətlə qarşılaşmaqdayıq: bu hər iki böyük 

sivilizasiya arasında münaqişələr davam edərsə, buna oxşar vəziyyətdə olan Ermənistan ilə 

Azərbaycan arasında da münaqişənin yekunu baş tutmayacaqdır. Əgər buna oxşar fərqli 

sivilizasiyaların və dinlərin daşıyıcıları olan xalqlar arasında münaqişələr və müharibələr davam 

edərsə, belə bir tendensiyada heç bir dünya nizamından və dialoqdan bəhz oluna bilməz. 

Samuel Hantinqtonun “Sivilizasiyaların toqquşması və dünya nizamının yenidən qurulması” adlı 

kitabından aydın olur ki, o, əsas faktor kimi milli amilə deyil din amilinə üstünlük verir. Bu bir 

həqiqətdir ki, dünya dinlərin sivilizasiyaların əsas yaradıcıları kimi qəbul etmək mümkündür və omun 

sivilizasiyalararası münasibətlərdə başlıca rolu olmaqdadır. Lakindüşünürük ki, sivilizasiyaların 

formalaşmasına təsir göstərən əsasamillər arasında milli amilin yeri dini amildəndə öndə gələrək 

xüsusilə birinci yerdə qeyd edilməlidir. Qərb və Türk sivilizasiyalarının formalaşmasında və hazırkı 

onlar arasında mövcud münasibətlərdə məhz milli amil əsas rol oynayır. 

Bu konteksdən məsələni aydınlaşdırmağa çalışsaq, aydın səkildə bizə məlum olar ki, Qərb 

dövlətlərinin istər qlobal səviyyədə özünü büruzə verən erməni məsələsində, istərsə də Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tutduğu ikili mövqeləri Qərb ilə Türk sivilizasiyaları 

arasındakı toqquşmadan qaynaqlanmaqdadır. Ermənilər də həməşə olduğu kimi öz növbəsində 

Qərbin türk düşmənçiliyindən yararlanmağa çalışaraq bunu öz iddiaları şəkilində dini və siyasi 

müstəvi səviyyəsinə oturdurlar. Onların səsləndirdiyi əsassız “yer üzünün ilk xristian milləti” kimi 

iddiaları təəssüfki, dünya ictimaiyyətinin beynini qarışdırmaqdadır. Onlar Azərbaycanın tarixi 

Qarabağ ərazisindəki dini abidələri erməni abidələri şəklində tanıtdırmaqla və tarixi həqiqətləri 

saxtalaşdırmaqla özünün işğalçı siyasətinə bir sözlə haqq qazandırmaqdadır. Qeyd edək ki, heç 

şübhəsiz ki bu cür iddialar ermənilərin Azərbaycan torpaqları üzərindəki işğalçı əməllərinə vasitə 

xarakteri daşıyır. Bildirək ki, bu münaqişədə dini təəssübkeşlik hisləri özünü göstərdiyinə görə, 

Azərbaycan üzərindəki beynəlxalq təzyiqlər də artmaqdadır. 

Düşünürük ki, Ermənistanın bu formada Qərb dünyasında dəstəklənməsi və xristian 
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təəssübkeşliyi məsələsinin əsas səbəbi elə ümumi antitürk və antiislam amilləridir. Bunun baş 

verməsinə əsas vastə olan amilin və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Qərb 

dövlətlərinin ikili standartlar mövqeyindən çıxış etmələrinin səbəbi Qərb sivilizasiyası ilə Türk 

sivilizasiyası arasındakı toqquşma olduğun desək yəqin ki, yanılmayacağıq. 

Doğrudur, keçmişdən bizə miras qalan milli düşmənçilik hissləri Azərbaycandan daha çox 

Türkiyəyə şamil olduğu ilk baxışdan görünməkdədir. Ancaq ortada qlobal erməni məsələsivə 

dövlətimizində türk dövləti olması səbəbi bu amili dolayı olaraq öz növbəsində Azərbaycana da şamil 

edir. Bir baxımdan Azərbaycan Türk və İslam dünyasının bir hissəsidir, digər bir baxımdan isə, 

müharibə Qərbin maraqlarına uyğun gələn Ermənistanla aparılır. Məhz bu anlamdan Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində əsas diqqət və dəstək Ermənistana verilir. Təsadüf deyil 

ki, Azərbaycan Respublikasının cəlb olunduğu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yerli Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi baxımından deyil, qlobal erməni məsələsi çərçivəsində diqqətləri cəlb 

etməkdədir. 

Əslində bu münaqişə, bizə keçmişdən miras qalan Qərb-Türk sivilizasiyalarının arasında davam 

edən qarşıdurmaların əsas tərkib hissəsidir. Bildirək ki, burada Ermənistan Qərb dövlətlərinin 

maraqlarının icraçısı rolunda, Azərbaycan isə əsas məqsəd, yəni onların maraqlarının gerçəkləşməsi 

yolunda kiçik bir maneə rolunda çıxış edir. Əgər Dağlıq Qarabağ münaqişədə Azərbaycan xeyrinə 

qərarlar qəbul edilərsə və ya Ermənistana qarşı mənfi təsirlər göstərilərsə, o zaman “erməni məsələsi” 

amili qismən də olsa süquta uğraya bilər. Buradan bizə belə aydın olur ki, din amili sırf xristian 

ermənilərə göstərilən rəğbətlə bağlı deyil.O türklərə qarşı milli və dini əsası olan düşüncələrdən 

qaynaqlanmaqdadır. 
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ƏSAS MƏRHƏLƏLƏR 

Məqalədə Siyonizmin formalaşması, I Bazel Konfransının keçirilməsi və nəticələrinin bütün 

dünyaya təsiri, I dünya müharibəsində Osmanlının məğlubiyyəti, torpaqlarının İngilitərənin 

mandatlığına verilməsi və Yəhudilərin bundan istifadə etməklə Fələstin ərazisində torpaq əldə etmək 

və müstəqil İsrail dövlətini yaratmaq səyləri, II dünya müharibəsindən sonra güclü dövlətlərin İsrail 

dövləti ilə münasibətlərin dəyişməsi, güc mərkəzlərinin dəyişməsi, Fələstin–İsrail münaqişəsinin 

başlanmasının ərəb və regionun digər dövlətlərinə olan təsiri, münaqişəsinin kəskin həddə çatması, 

sülhə gedən yol, danışıqların başlanmasından bəhs olunur.  
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The article describes the formation of Zionism, the Basel Conference and its impact on the world, 

the defeat of the Ottomans in World War I, the transfer of their lands to the British mandate, and the 

efforts of the Jews to gain land in Palestine and establish an independent Israeli state. It talks about 

the change of power relations with the Israeli state after the Second World War, the change of power 

centers, the impact of the beginning of the Palestinian-Israeli conflict on the Arab and other 

countries, the escalation of the conflict, the way to peace, the beginning of negotiations. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ В РАСЧЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  

ИЗРАИЛЬСКО-ПАЛЕСТИНСКОГО КОНФЛИКТА 

В статье описывается формирование сионизма, I Базельская конференция и ее влияние на 

мир, разгром Османской империи в Первой мировой войне, британская оккупация земель и 

попытка евреев оккупировать территорию Палестины и создать независимое израильское 

государство. изменение отношений, смена центров силы, влияние начала палестино-

израильского конфликта на арабские и другие страны региона, интенсивность конфликта, 

путь к миру, начало переговоров. 

Ключевые слова: Сионизм, Бальфурская декларация, создание Израиля, Суэцкий кризис, 

Йомп Кипур, Мадридские переговоры, мирный процесс в Осло, позиция 

Fələstin hər üç səmavi dinin ortaya çıxdığı bölgədir. Tarix boyu müxtəlif dini mübarizələrin 

mərkəzi olmuşdur, çünki hər üç səmavi din tərəfindən müqəddəs sayılan Qüds şəhəri burada yerləşir. 

Yəhudilər üçün mübarizənin əsas səbəbi ilk əvvəllər dini amilidi. Çünki Yəhudilərin inanclarına 
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əsasən Fələstin ərazisi Tanrı tərəfindən onlara verilmişdir. Daha sonra Siyonizmin təsiri ilə mübarizə 

siyasi xarakter almağa başladı. XIX əsrdən başlayaraq Avropada Antisemitizmin güclənməsivə 

milliyətçiliyin nəticəsi olaraq Siyonizmin meydana çıxması İsrail dövlətinin qurulması münaqişənin 

başlanmasına səbəb olmuşdur.  

XIX əsrin 2-ci yarısından Avstriya - Macarıstanın, Fransanın İngiltərənin güclənməsi Osmanlının 

zəifləməsi prosesin güclənməsinə səbəb olan amillərdən biri idi. XIX əsrdən başlayaraq İngiltərə, 

Fransa, ABŞ, Rusiya, Avstriya kimi dövlətlər Qüdsdə konsulluqlar açmağa başladılar. Avropadan 

müntəzəm olaraq buxarlı gəmi səfərləri başladı; Qüds və Yafəni birləşdirən ilk avtomobil yolu açıldı. 

Süveyş kanalının açılması ilə üç qitəni birləşdirən bir mərkəz nöqtəsi olaraq İsrail torpağının yenidən 

doğumu gücləndi. Beləliklə, bu ərazilərdə Yəhudilərin vəziyyəti normallaşdı və sayları artmağa 

başladı.  

XIX əsrin ortalarında Qüdsün daxilində Yəhudilərin sayının artması və mövcud şərtlər nəzərə 

alınaraq 1860-ci ildə ilk dəfə Qüds divarlarının xaricində ilk yəhudi məhəlləsi quruldu. Bundan 

sonrakı illərdə daha yeni yeddi yəhudi məhəlləsi quruldu. Bunlar birlikdə yeni şəhərin əsasını təşkil 

edirdi. Ölkə daxilində kənd təsərrüfatı torpaqlarının alınması; yeni kənd yaşayış məntəqələrinin 

qurulması; və uzun müddət ritual və ədəbiyyatlarda məhdudlaşdırılan ibrani dili canlanmağa başladı. 

Sionist hərəkatın qurulması üçün bir növ səhnə hazırlandı.  

Siyonizm sözü təxminən 2000 ildir işlənməsinə baxmayaraq, siyasi termin kimi XIX əsrin son 

rübündə yəhudi əsilli rus Natan Birnaum tərəfindən 1870-ci il 1 aprel tarixində nəşr etdirdiyi “ Öz 

özünə qurtuluş” adlı jurnalda Siyonizmi Yəhudilərin Fələstinə köçmə məqsədini güdən və üzvlərinin 

yəhudilərdən ibarət olan siyasi bir partiyanın qurulması məqsədi olaraq ifadə etmişdir. Bu termin qısa 

müddət ərzində yəhudi dairələri və millətçiləri tərəfindən işlənməyə başlandı. Yəhudi dövlətinin 

qurulması ideyasının ilk nüvəsi bosniyalı Yehuda Alkalay tərəfindən 1843-cü ildə ortaya atılmışdır. 

Qüdsün ətrafında bir Yəhudi dövləti qurulmasını nəzərdə tutan Siyonizm, Rusiyada, Fransada, 

Almaniyada, Avstriyada və Avropanın müxtəlif ərazilərində XVIII əsr ərzində artan yəhudi 

düşmənçiliyinin nəticəsi olaraq Yəhudilərə boş bir ərazilərdə ( Herzl – Argentinada, Kiprdə və 

nəhayət Uqanda da yaradılmasını dəstəkləyirdi) dövlət qurulması məqsədilə sürətləndirilmişdir.  

XIX əsrin son rübündə Avropada yəhudi düşmənçiliyi artan təzyiqlə və qətillərlə müşahidə 

olunurdu. 1894-cu ildə Fransada Almaniya lehinə casusluq hadisəsi baş vermiş və yəhudi olan Alfred 

Dreyfus günahlandırılıb tutulmuşdu. Dəlil yetərli olmasa da, həbs edildi və ordudan uzaqlaşdırıldı. 

Dreyfus hadisəsi Fransada yeni bir antisemitizm dalğası ortaya çıxardı. Bu vəziyyət hələ universitet 

illərində Avropadakı antisemitizmlə maraqlanan Teodor Herzlə çox təsir etmişdi. Bunun nəticəsi 

olaraq, Herzl Yəhudi dövlətinin qurulması ideyasını irəli sürdü və 1896-cı ildə Yəhudi Dövləti (Der 

Judenstaat) adlı bir kitab nəşr etdi. Onun sözlərinə görə, Fələstində bir yəhudi dövləti qurmaq üçün 

ilk növbədə dünyadakı bütün yəhudilər mütəşəkkil olmalı idi. O, kitabında yəhudilərin bir millət 

yaratmaq və bir dövlət qurmaq xüsusiyyətlərinə sahib olduğuna inandığını, yəhudi məsələsinin nə 

sosial, nə də dini bir məsələ olmadığını, eyni zamanda milli bir məsələ olduğunu söyləmişdir. 

27 avqust 1897-ci ildə İsveçrənin Bazel şəhərində I Siyonist Konqresi keçirildi. Bu konqresdə 

Dünya Siyonist Təşkilatının yaradılmasının təməli qoyulmuşdur. Siyonist Təşkilatının rəhbərliyinə 

Teodor Herzl gətirilmişdir. Bu konqresdə Siyonizmin məqsədlərini bu məqsədlərə çatmaq üçün 

mümkün olan vasitə və yollar müzakirə olunmuş, Fələstində yəhudilərə bir sığınacaq yeri təşkil 

edilməsi qərarı alınmışdır.Teodor Herzl Fələstin ərazisində yəhudiləri yerləşdirmək üçün 1896 və 

1902-ci illərdə İstanbula beş səfər etmişdir. O, Osmanlı Sultanı II Əbdulhəmidə vətənlərininŞimaldan 

Kapadokya dağlarından cənubda Süveyş kanalına qədər olan əraziləri əhatə etməli olduğunu bəyan 

etmiş və həmin ərazilərdə yəhudilərin yerləşdirilməsini istəmişdir.Bu sərhədlər sonradan İsrailin 
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qurulmasında rol oynayan Ben Gurionun və digər İsrail rəsmilərinin tez-tez ifadə etdikləribir şüara 

çevrilmiş və bu sərhədlər İncildə göstərilən Fələstin coğrafiyasıdır. Lakin, II Əbdulhəmid Herzlin 

təklifini qəbul etməmişdir (10).Herzl daha sonra 14 may 1901 və 4 iyul 1902-ci ildə Əbdulhəmid ilə 

görüşmüş lakin heç bir nəticə əldə etməmişdir. Osmanlı dövlətindən bir nəticə əldə edə bilməyən 

Siyonistlər üzlərin İngiltərəyə çevirmişlər. İngiltərə dövləti Siyonizm ideyalarına müsbət 

yanaşmışdır. I Dünya müharibəsindən sonra siyonistlərin İngiltərəyə olan marağı daha da artmışdır. 

Dünya ağalığı uğrunda mübarizə aparan güclü dövlətlərdən biri olan İngiltərə kimi dövlətin dəstəyini 

almaq Siyonistlər üçün mühüm idi. İngiltərə bu dövrdə yəhudilərə Sina yarımadasındakıƏl-Əriş 

bölgəsini təklif etdilər. Fəqət, Herzl bunu qəbul etməmişdir. 1903-cü ildə keçirilən IV Siyonist 

konqresindəTeodor Herzl Britaniyanın hakimiyyətində olan Uqandada bir ərazinin onlara verilməsi 

və daxili muxtariyyətin təmin edilməsi təklifi ilə çıxış etmişdir. Lakin, bu təklif də uğursuz alınmışdır. 

1904-cü ildə Herzl öldükdən sonra bir müddət durğunluq dövrü yaşanmışdır. 1904-1914-cü illər 

ərzində 40000 yəhudi bölgəyə köç etmişdir (3, 20s).  

18 iyul 1917-ci ildə İngiltərə Siyonist Cəmiyyətinin prezidenti Lord Rotşild İngiltərə Xarici İşlər 

Naziri Balfoura məktub yazmışdır. Məktubda 3 təklif irəli sürülmüşdür: Fələstinin Yəhudi vətəni 

olması,yəhudilərin mühacirətinə məhdudiyyət qoyulmaması, Yəhudilərin burada öz-özünü idarəetmə 

sisteminin yaradılması. 2 noyabr 1917-ci ildə İngiltərənin Xarici İşlər Naziri Balfour Lord Rotşildə 

daha sonra “ Balfour Bəyannaməsi” adlandırılacaqİngiltərə “Fələstində Yəhudi xalqı üçün milli bir 

ev qurulmasını” dəstəklədiyini bildirmişdir. BalfourBəyannaməsi 1918-ci il oktyabr ayında ABŞ 

tərəfindən də bəyənilmişdir. ABŞ Yaxın Şərqdə bir Yəhudi dövlətinin mövcud olmasının Yaxın 

Şərqdə güclü bir zəmin olacağını düşünmüşdür.  

 BalfourBəyannaməsindən sonra Siyonistlərin gördüyü işlər nəticəsində Yəhudilər Fransanın və 

İtaliyanın da dəstəyini almağı bacarmışlar.İngilislər Balfour Bəyannaməsini yayınladıqdan bir ay 

sonra Qüdsü işğal etdilər. Beləliklə, Siyonistlər Balfourun öz bəyannaməsində qarşıya qoyduğu 

məqsədi asanlıqla reallaşdıra biləcəkdilər. Balfour Bəyannaməsi yayınlandığı dövrdə Fələstin 

əhalisinin 570000-i müsəlman, 74000-i xristian, və 75000- i yəhudilər təşkil edirdilər.Bəyannamə ilə 

yəhudilərin Fələstinə immiqrasiyası sürətləndi və təxminən 16500 yəhudi Fələstinə mühacirət etdi 

(5,16s). 

Fələstində Yəhudi əhalisinin sayının artması sürətli bir şəkildə baş verirdi. 1800-cü illərdə 

Fələstində 35000 yəhudi var idisə, 1900-cü illərin əvvəllərində sürətlə artmağa başladı və Birinci 

Dünya Müharibəsi dövründə və sonrakı illərdə ikiqat artdı. İngilis mandat idarəsinin qurulmasından 

sonrakı 10 il ərzində 100.000 yəhudi mühaciri Fələstinə köç etdi və Yəhudi əhalisi Fələstin əhalisinə 

nisbətən 10% -dən 17% -ə qədər artdı (8, 19s). Birincisi Rusiyadan başlayan və İsrail dövlətinin 

qurulmasından sonrada davam edən Yəhudilərin Fələstinə mühacirət mərhələləri aşağıdakılardır: 

 1882-1903: Bu dövr I köç adlanır. Rusiya Çarlığı daxil olmaqla Şərqi Avropa mənşəli 35 000 

yəhudi Fələstinə köç etmişdir. 

 1904-1914: 1897-ci il Bazil konfransının davamı olaraq, daha sistemli,ideoloji, planlı formada 

1904-cü ildən başlayan II köç dalğası Rusiyada yəhudilərin məruz qaldığı təzyiqlərdən sonra 

başlamışdır. Rusiyadan 40 000 Yəhudi Fələstinə mühacirət etmişlər. 

 1919-1923: İngilislərin Fələstini ələ keçirməsi, 1917-ci ildə Rusiyada Bolşevik İnqilabı və 

Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropa dövlətlərinin və imperiyaların dağılması nəticəsində 

Yəhudilərin məruz qaldığı təzyiqlərin artması nəticəsində təxminən 37000 Yəhudi Fələstinə köç 

etmişdir. 

 1924-1929: Polşa, Macarıstan və ABŞ-dan cəmi 48000 Yəhudi İngilis mandatlığındakı 

Fələstin ərazilərinə köç edir. 
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 1929-1939: Beşinci və ən böyük kütləvi miqrasiya, 1933-cü ildə nasistlərin Almaniyada 

hakimiyyətə gəlməsi və Avropa ölkələrinin qapılarını yəhudilərə bağlamaları ilə əlaqədar idi. 

Fələstində yaşayan yəhudi əhalisindən iki dəfə çox yəhudi əhalisi Fələstinə köç etdi. 1929-1939-cu 

illər arasında yəhudi əhalisi 175000-dən 475000-ə qədər artmışdır. 

 1933-1948: Almaniyada Nasist Partiyasının hakimiyyətə gəlməsi ilə İngiltərə Fələstinə 

mühacirəti məhdudlaşdırır. İngiltərənin icazəsi olmadan,Alman nasist qaçqın düşərgələrindəki qeyri-

qanuni miqrantlar immiqrasiya dalğasını yaratmışlar və 153000-ə yaxın Yəhudi Fələstinə köç 

etmişlər. 

 1948-1950: 1948-ci ildə İsrail dövləti qurulduqdan sonra Şərqi Avropada və Ərəb 

ölkələrindən 500000yəhudi İsrailə köç edir. Bu mühacirət dövründə Yəmən ərazisindəki 

49000yəhudi təyyarələr vasitəsilə İsrailə gətirilir. Eyni şəkildə İraqdan 114 000 yəhudi, İrandan 

30 000 yəhudi İsrailə gətirilir. 

 1985-1991: 1985 və 1991-ci ildə aparılan 2 əməliyyat nəticəsində Efiopiyadakı bütün 

yəhudilər İsrailə gətirilir. 1985-ci ildə olan “Musa əməliyyatı” nəticəsində 6 həftə ərzində 8000 

yəhudi, 1991-ci ildə “Süleyman əməliyyatı” da bir gün ərzində 15000yəhudi Efiopiyadan İsrailə 

gətirilir (9, 10s) 

 16-20 aprel 1920-ci ildə keçirilən San Remo konfransı ilə və Millətlər Cəmiyyətinin 24 iyul 

1922-ci ildə qəbul etdiyi 28 maddəlik qərarla Fələstin üzərində İngiltərənin mandatlıq sisteminin əsası 

qoyulmuşdur.Fələstin üzərində ingilis mandatlığı qurulduğu vaxtdan etibarən İngilislər yəhudilərin 

bu ərazilərə mühacirətinə göz yummuşdur. Bu ərazilərdə yəhudilərin sayının artması ərəblərin 

narazılığına səbəb olmuşdur.  

Siyonizmin ən güclü dayağı olan ABŞ 6 sentyabr 1922-ci ildə ABŞ Konqresində qəbul edilən 

ortaq qərar ilə Fələstin ərazisində yəhudi dövlətinin qurulmasını qəbul etmişdir. 1924-cu ildə ABŞ 

Fələstin üzərində İngiltərənin mandatlığını qəbul etdiyi haqda müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin 

ABŞ üçün ən vacib maddəsi 7-ci maddədir. Çünki İngiltərənin mandatlıq üzərində həyata keçirmək 

istədiyi bütün qərarları ABŞ tərəfindən təsdiq olunmalı idi. Bu ABŞ-ın Fələstin üzrərinə həyata 

keçiriləcək olan hər şeydə söz sahibi olması demək idi. 

İngiltərə mandatlıq sistemi əsasında Fələstində hüquqi nəzarətə sahib olmasına baxmayaraq, 

Fələstin məsələsi İngiltərə üçün 1920-1948-ci illər ərzində ciddi bir problemə çevrilmişdir. 

ƏrəblərBalfour Bəyannaməsinin əsil mahiyyətini İngilis manda sisteminin qurulması ilə anlamışdılar 

və ilk dövrlərdən başlayaraq ərəblərlə yəhudilər arasında münaqişə başlamışdır (5,7s). 

İki müharibə arasındakı dövrdə (1919-1939) Fələstin məsələsi, Yəhudilərin Balfour 

Bəyannaməsinin de-fakto tanınmadan formal tanınmaya nail olmaq cəhdlərindən, dövlət qurmaq 

cəhdlərindən, öz növbəsində, Ərəblərin bu bəyannaməni zərərsizləşdirmək cəhdlərindən, Yəhudilərin 

Fələstinə daha çox yəhudi köçü təşkil etmələrindən, Ərəblərin isə Vilson prinsipləri ilə bunun 

qarşısını almaq üçün göstərdikləri səylərdən –Fələstin əhalisinin əksəriyyətinin ərəb olmasına və 

Fələstində müstəqil Ərəb dövlətinin qurulması uğrunda aparılan mübarizədən ibarətdir. 

Bir tərəfdən Fələstindəki İngiltərə hökuməti Balfour Bəyannaməsi ilə yəhudilər və mandat 

administrasiyası arasında tarazlıq, digər tərəfdən ərəblər və yəhudilər arasında bir tarazlıq və 

əməkdaşlıq yaratmağa çalışırdı, lakin ərəblər bu siyasətə qarşı çıxırdılar. Çünki, Ərəblər 

YəhudiləriƏrəb – İsrail münaqişəsinin qanuni tərəfi kimi qəbul etmirdilər. Buna baxmayaraq, 

İngiltərə höküməti Yəhudiləri münaqişənin digər qanuni tərəfi olaraq qəbul etmişdilər. İlkin 

dövrlərdə, Ərəblərlə mandatlıq sistemi arasındakı qarşıdurmanın əsas səbəbi bu idi. Bu fikir ayrılığı 

və münaqişə ərəb-yəhudi qarşıdurmasına çevrildi və 1920-1939-cu illərdə intensiv inkişaf etdi.1920-

1939-cu illər ərzində yəhudi-ərəb münaqişəsi dağınıq formada və məhəlli xarakter daşımışdır. Bunun 
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əsas səbəbi isə, Ərəbicmasının Fələstin daxilində Yəhudilər kimi güclü həmrəyliyə və 

təşkilatlanmağa nail ola bilməmələridir. Bu dövrdə 1920, 1921 və 1929-cu illərdə üç böyük ərəb 

qiyamı oldu. İngilis mandatlığı Fələstindəki yəhudi-ərəb qarşıdurmasını hərbi müdaxilə ilə 

dayandıracağını düşünürdü,ancaq sonrakı inkişaf bunun belə olmayacağını göstərdi. Yeni bir dünya 

müharibəsinin ayaq səsləri artıq eşidilirdi və İngiltərənin Almaniyaya qarşı müharibəyə girməsi 

qaçınılmaz bir son idi. Bu səbəbdən İngiltərə höküməti ərəblər ilə münasibətlərin pozulmasını 

istəmirdi. Çünki, İngiltərənin böyük ehtimal neftlə bağlı Ərəblərə ehtiyacı yaranacaqdı. 1936-1939-

ci illərdə mövcud olan qiyamları yatırmağı hədəfləyən MC Donaldın “ Ağ kağız” adlı sənədi 17 may 

1939-ci il tarixində nəşr olundu. Bu sənəddə əsasən Fələstində bir yəhudi dövlətinin qurulmasının 

İngilis siyasətinin bir hissəsi olmadığını, yəhudi mühacirlərin qəbulunun sonrakı illərdə ərəb 

əhalisinin təsdiqi, ərəblərin və yəhudilərin qarşıdakı əməkdaşlığı və immiqrantların sayına uyğun 

olaraq ikitərəfli müstəqil Fələstin Dövlətinin qurulacağı, immiqrantların sayı beş il ərzində 75.000-ə 

qədər dondurulacağı açıqlanmışdır. Bu sənəd Fələstin ərəbləri üçün fərqli müqavimət qruplarının 

bölünməsinə, 1936-1939 qiyamının bölünməsinə və zəifləməsinə səbəb oldu. Digər tərəfdən bu sənəd 

Siyonistlər tərəfindən “ Qara sənəd” olaraq adlandırılmışdır. MC Donaldın “Ağ kağız” na sərt 

reaksiya göstərən siyonistlər, İngiltərənin yəhudi milli vətəninin qurulmasına dəstək verməyi 

dayandırdığını və bunun bu hədəfə maneə halına gəldiyini düşünmüşlər. Beləliklə, sionist 

proqramında nəzərdə tutulmuş güclü bir dövlətin dəstəyini almaq strategiyasında İngiltərəni ABŞ ilə 

əvəz etməyi planlaşdıran siyonist diplomatiyasının tarixi bir dönüşü oldu. 1939-cu il sənədi ilə, 

İngilislər siyonistləri qorumaq siyasətini davam etdirmək istəmədikləri zaman, siyonistlər keçmiş 

rəhbərlərinin düşməni oldular və mandatın sona çatması üçün fəal işləməyə qərar verdilər.II Dünya 

müharibəsindən sonrakı dövrdə yəhudilər bir tərəfdən silahlı mübarizəyə hazırlıq apararkən, digər 

tərəfdən siyasi mübarizə hazırlıqları da aparırdılar.Bu məqsədlə, Dünya Siyonist Təşkilatının Nyu-

Yorkdakı 9-11 May 1942-ci il tarixli fövqəladə qurultayında 11 May 1942-ci ildə qəbul edilən 

“Biltmore Proqramı” istiqamətində yəhudilər, məhdudiyyətsiz mühacirət, yəhudi ordusu və 

Fələstində Yəhudi dövləti qurmaq niyyətlərini ifadə etdilər. Müharibədən sonra Fələstində mandat 

administrasiyasının siyasətinin qeyri-müəyyənliyi, müharibədən sonrakı dövr üçün yəhudilərin 

İngiltərəyə qarşı silahlanması, siyonist təbliğatının artan təzyiqi, yəhudi mühacirəti nəticəsində 

yaranan yəhudi-ingilis-ərəb münaqişələrinin artması, ərəblərin 1939-cu il Ağ sənədin icrasına qarşı 

artan təzyiqləri və İkinci Dünya müharibəsinin səbəb olduğu dağıntılar səbəbi ilə iqtisadi gerilik 

yaşayan və bölgədəki şiddət hadisələrini nəzarətə ala bilməyən İngiltərə ərəb-yəhudi məsələsini 

BMT- yə verilməsini qərara aldı (8, 29s). 

2 aprel 1947-ci ildə İngiltərə BMT-yə müraciət edərək Fələstin məsələsinin BMT Baş 

Assambleyasının gündəliyinə salınmasını tələb etdi. İngiltərə üçün Hindistandakı mandat 

idarəçiliyinin sona çatması ilə Yaxın Şərqdə mandat idarəçiliyinin davam etdirilməsində təsir olan 

qabaqcıl səbəb ortadan qalxmış oldu.İngilislər bir il Fələstində qalsa da, müvəqqəti hökumətdə iştirak 

etdilər və bölgənin gələcəyi üçün məsuliyyəti BMT-yə həvalə etdilər. BMT bu tarix etibarilə Fələstin 

məsələsini öz səlahiyyətinə aldı. Misir, Səudiyyə Ərəbistanı və Suriyanın başçılıq etdiyi ərəb 

dövlətləri Fələstində mandat rejiminin sona çatması və fələstinlilərin müstəqilliyinin tanınması 

istiqamətində çalışdılar. Bunun üzərinə BMT Baş Məclisi Fələstin problemini həll etmək üçün bir 

komitə yaratmaq qərarına gəldi. Avstraliya, Kanada, Çexoslovakiya, Qvatemala, Hindistan, İran, 

Hollandiya, Peru, İsveç, Uruqvay və Yuqoslaviyadan ibarət 11 üzvlü BMT Fələstin Xüsusi Komitəsi 

(UNSCOP) Fələstində araşdırmalar apardı və görülən işlər nəticəsində iki qanun layihəsi, əksəriyyət 

planı və azlıqların planını hazırladı. Əksəriyyət tərəfindən dəstəklənən “Taksim Planı”, Fələstində 

müstəqil bir ərəb dövləti və Qüdsdə BMT-nin nəzarəti altında beynəlxalq bir zona qurulmasını 
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nəzərdə tuturdu. Müstəqillik əvəzinə azlığın dəstəklədiyi digər görüşdə Qüdsdə paytaxtı olaraq 

yəhudi və ərəb icmalarından ibarət federativ Fələstin dövlətinin qurulması nəzərdə tutulurdu. İki ayrı 

dövlətin qurulmasını təklif edən plan şərti olaraq yəhudilər tərəfindən müsbət qarşılandı və ərəblər 

hər ikisinə qarşı çıxdılar, çünki, əksəriyyət planı Fələstinin ərazi bütövlüyünü parçalayırdı və 

azlıqların planı gizli olaraq bölücü məqsədlər güdürdü. Ərəblərin təklifləri Fələstindəki bütün 

insanların və azlıqların hüquqlarına hörmət edəcək demokratik bir dövlət sistemi təmin etmək idi. 

Ölkə nümayəndələri arasında fikir ayrılıqlarına görə, işin araşdırılması üçün xüsusi komitə daxilində 

iki alt komitə yaradıldı və 19 noyabr 1947-ci ildə səsvermə nəticəsində Fələstin məsələsinin 

Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə göndərilməsi təklifi rədd edildi, Fələstində müstəqil demokratik 

dövlətin yaradılması təklifi qəbul edilmədi və nəhayət xüsusi komissiya Fələstin məsələsinə dair 

“Taksim plan” nı qəbul etdi. Bu plana görə, siyasi cəhətdən müstəqil olan iki dövlət yaranacaqdı, 

lakin bir-biri ilə iqtisadi münasibətləri davam etdirməli idilər.BMT Baş Assambleyasının 29 Noyabr 

1947-ci il tarixli səsverməsi nəticəsində 10 bitərəf, 13 rədd və 33 qəbul səsiylə Fələstinin ərəb və 

yəhudi dövlətinə bölünməsi Qüds şəhərinin beynəlxalq nəzarət altında olacağı qərara alındı. 181-saylı 

qərara əsasən (1,30s): 

1. Fələstində mandatın sona çatması və İngiltərə silahlı qüvvələrinin 1 avqust 1948-ci ildən gec 

olmayaraq geri çəkilməsi; 

2.  Bir ərəb dövlətinin və Yəhudi dövlətinin qurulması, Qüds şəhəri üçün BMT şurası tərəfindən 

həyata keçiriləcək xüsusi beynəlxalq rejim; 

3. Suvarma, torpağın qorunması və becərilməsi, dəmir yolları, avtomobil yolları, rabitə, hava 

limanları, liman əməliyyatları, ortaq qüvvədə olan məzənnə sistemi və vahid valyuta sistemi, iqtisadi 

və tranzit birliyi yaratmaq üçün iki ölkə üçün ümumi gömrük ittifaqı yaratmaq, 

4.  Bölmə planının müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün beş üzv dövlətdən 

ibarət Fələstin Komissiyasının yaradılması qəbul edildi. 

Paylaşmaya əsasən, Fələstinə 42,88% - ərazisi , əhalisinin 725 mini ərəb, 10 mini yəhudilərdən 

ibarət idi. Yəhudilərə ayrılan 56,47%- ərazidən 498 min yəhudi, 407 min ərəbdən ibarət idi. Əslində 

siyonistlər bu planı hər cəhətdən bəyənmirdilər, lakin bunu gözlədikləri və reallaşdırmağa çalışdıqları 

bir yəhudi dövlətinin qurulması üçün bir addım kimi qəbul etdilər. Ərəblər, lazım gələrsə bu planın 

icrasını dayandırmaq üçün mübarizə aparacaqlarını bəyan etdilər. Mandat idarəçiliyi dövründə 

başlayan ərəb-yəhudi qarşıdurması BMT qətnamələri ilə daha çıxılmaz hal almışdı. Baş 

Assambleyanın qətnaməsi Fələstin problemini həll etmədi və İngiltərə 15 may 1948-ci ildə Fələstini 

problemli vəziyyətdə qoyaraq, iki icma arasında davamlı bir həll tapmaq əvəzinə münaqişələrin 

getdikcə artdığı bir bölgəni tərk edəcəyini bildirdi. Gördüyümüz kimi, bölünmə planı Fələstin 

probleminin sülh yolu ilə həll etmədi. Bu plandan sonra həm yəhudilər, həm də ərəblər könüllüləri 

silahlandırdı və mülki şəxslərə qarşı fəaliyyətlərin artmasına səbəb oldu. İngiltərənin Fələstindən 

çıxması ilə yəhudilər genişlənmə siyasətinə başladılar. Yəhudilərin güc tətbiq etməsi nəticəsində bir 

çox fələstinli təzyiqə dözə bilmədi və torpaqlarını tərk edərək başqa ölkələrə köç etməli oldu. 

İsrailin müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət ABŞ olmuşdur. ABŞ-ın İsrailin müstəqilliyini tanıması 

ilə İsrailin dünya dövlətləri tərəfindən tanınmasına yola açmışdır. Yeni dövlətin yaradılması elan 

olunmasından bir gün sonra Qvatemala, 18-mayda isə SSRİ İsrail dövlətini tanımışdır. Heç bir ərəb 

dövləti İsrail dövlətini tanımamışdır.İsrail dövlətinin yaradılmasının elan edilməsi ilə, Ərəb 

Dövlətləri Birliyinin üzvləri Suriya, Misir, İordaniya, Livan və İraq hərbi birlikləri bu dövləti aradan 

qaldırmaq üçün hərəkətə keçdilər. BMT tərəfindən Ərəb dövləti üçün ayrılan əraziyə daxil olaraq 

ilkƏrəb – İsrail münaqişəsini başlatdılar. Ərəb – İsrail münaqişəsi Misir Prezidenti Əbdül Nasirin 

1956-cı il İyulda Süveyş kanalının milliləşdirməsi nəticəsində yaranan böhran ilə İngiltərə və Fransa 
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Misirin qərarını tanımadıqlarını bildirdikdən sonra başladı. Oktyabr ayında Londonda keçirilən 

konfransdan heç bir nəticə alınmadıqda İngiltərə və Fransa İsrail ilə gizli bir razılaşma əldə etdilər və 

oktyabrın sonunda İsrail qüvvələri Sinay yarımadasına çatmağa başladı. Ancaq ABŞvə Sovet 

İttifaqının təzyiqi ilə atəşkəs elan etməli oldu və 6 noyabrda qüvvələrini geri çəkməyə başladı. 

Müharibə nəticəsində Birləşmiş Millətlər Qüvvələri Misir-İsrail sərhəddinə yerləşdirildi və İsrail 

Aqaba körfəzinə çıxış qazandı. Altı günlük müharibə ərəb dövlətlərində qəzəb doğurdu. Bu müharibə, 

iki super dövlət, ABŞ və Sovet İttifaqının Yaxın Şərqdə ilk müdaxilələrini reallaşdırdı. İngiltərə və 

Fransa müharibədə uduzanlar oldu. Bölgədə üstünlüyünü itirən bu ölkələr ABŞ və Sovet İttifaqı ilə 

əvəz edildi. Nəticədə Ərəb-İsrail qarşıdurması bölgədəki Soyuq Müharibənin bir hissəsinə çevrildi, 

Süveyş böhranı Ərəb-İsrail qarşıdurmasında gərginliyi və bölgədəki İsrailə düşmənçiliyi daha da 

artırdı. 1967-ci il müharibəsi bölgəyə dərin təsir göstərən nəticələrə səbəb oldu; Bölgədə sərhədlər 

dəyişdi və İsrailin sərhədləri genişləndikcə yeni qaçqınlar meydana gəldi. Misir bu böyük 

məğlubiyyətlə bölgədəki ərəb rəhbərliyini itirdi. Pan Ərəbizm tədricən nüfuzunu itirməyə başladı və 

Pan İslamçılıq kimi yerli cərəyanlar və yeni güclənmiş Fələstin millətçiliyi ilə əvəz olundu. 

Diplomatik səylər İsrailin işğal olunmuş əraziləri geri qaytarmaqdan imtina etməsi ilə nəticələndi. 

1948-1949-cu illər Ərəb-İsrail müharibəsi İsrail üçün institusional müharibə idi. 1948-ci il müharibəsi 

nəticəsində ərəb dövlətləri öz daxili müxalifətləri ilə üzləşməli oldular. Bununla yanaşı, soyuq 

müharibədən sonra yaranan fələstinli qaçqınlar problemi bölgədəki gərginliyi artırdı. 1956-cı il 

müharibəsi Misiri Qərblə qarşı-qarşıya gətirdi. İsrail üçün köməkçi və yan qüvvə rolunu oynadı. 

Ancaq digər iki müharibədən fərqli olaraq 1967-ci il Ərəb-İsrail müharibəsi İsraili ərəb dünyası ilə 

qarşı-qarşıya gətirdi. Bu müharibənin nəticələri araşdırıldıqda, Orta Şərqdə təsirlərin bu günə qədər 

davam etdiyi bir dövr açıldı.  

1973-cü ilin oktyabr ayında Misir və Suriya qoşunları Yəhudilərin müqəddəs ayı olan Yom 

Kippurda koordinasiya edilmiş qəfil hücum etdilər. İsrail əvvəlcə Golan və Sinayda geri çəkilməli 

oldu, ancaq ikinci həftənin sonunda Golan Təpələrini geri aldı və Misir qoşunlarını Sinaydan qovdu. 

Bu müharibə ilə İsrailin yenilməzliyi əfsanəsi sarsıldı. Ərəblər, bu müharibənin ilk günlərindəki 

uğurlarına baxmayaraq, Yaxın Şərq və fələstinlilərin taleyini dəyişdirəcək bir nəticə əldə edə 

bilmədilər. BMT Təhlükəsizlik Şurası 22 oktyabr 1973-cü ildə ABŞ-ın və Sovet İttifaqının gərgin 

diplomatik səyləri münasibətilə müharibənin təhlükəli ölçüləri və getdikcə şərq-qərb qarşıdurması 

ehtimalı qarşısında 242 saylı qətnamənin icrasına çağıran 338 saylı qətnamə qəbul etdi. İsrail və Misir 

qərarı dərhal təsdiqlədi. Suriya bundan imtina etdi. İsraildə bu fürsətdən istifadə edərək Suriya 

ərazisindəki irəliləməsinə bəhanə göstərdi. 1973-cü il müharibəsi nəinki bölgəyə, bütün dünyaya təsir 

edən bir müharibə oldu. Müharibə zamanı Səudiyyə Ərəbistanın başçılıq etdiyi ərəb dövlətləri İsraili 

dəstəklədiyi üçün ABŞ və Hollandiyanı hədəf aldı və neft embarqosu tətbiq etdi. Bu embarqo ərəb 

dövlətlərinin neftdən siyasi güc və silah kimi istifadə edə biləcəyinə işarə idi.  

5 iyun 1982-ci ildə İsrail ilə Fələstin Azadlıq Təşkilatı arasındakı gərginliyin artması nəticəsində 

İsrail düşərgələrin yerləşdiyi Beyrut və Cənubi Livanı bombaladı. İsrail qoşunları Livanın cənub 

hissəsini işğal edərək Beyrutun kənarına qədər irəlilədilər. Fələstinli qaçqınlar şəhəri tərk edərək 

qaçqın düşərgələrinə göndərildilər.İsrail şəhərdən çıxdıqdan sonra 14 sentyabrda yenidən Beyruta 

girdi. Sentyabrın 16-da İsrailin dəstəklədiyi Phalangist partizanları Beyrutdakı Sabra və Shatilla 

düşərgələri yüzlərlə fələstinli qaçqını öldürdü.  

Birinci İntifada 1987-ci ildən 1991-ci il arasında baş verən Fələstinli əsgərləri daşıyan nəqliyyat 

vasitəsinin yol qəzası keçirməsi və içəridəki əsgərlərin ölümü ilə nəticələndiyi İslam Müqavimət 

Hərəkatının (HAMAS) yaranması ilə başladı. Ölən əsgərlərin cənazələri nümayişə çevrildiyi üçün 

İsrail əsgərləri nümayişləri yatırtmaq üçün çox çalışdılar. Qarşıdurmalar Qərbi Şəriyədə və Qəzzada 
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davam etdi, İsrail polisi Fələstin xalqını təhqir etdi. Əvvəlki Ərəb - İsrail müharibələrindən fərqli 

olaraq, İsrail təhlükəsizlik qüvvələrinin Fələstin mülki əhalisinə etdiyi zorakılıqlar Qərb dünyası 

tərəfindən tənqid edilmişdir. İsrail bu hadisədən sonra Qərb dünyasının dəstəyini itirdi və sərhədləri 

müəyyənləşdirmək üçün sülh prosesinə başladı.  

1990-cı illərdə beynəlxalq sistem tərəfindən dəstəklənən sülh prosesi İsrail-Fələstin 

münasibətlərində təsirli oldu. Madrid konfransının müvəffəqiyyətsizliyi və sülh prosesinin 

dayandırılması 13 sentyabr 1993-cü ildə imzalanan Oslo Sazişləri ilə başa çatdı.Oslo Razılaşması ilə 

başlayan və 2000-ci ilə təsadüf edən Oslo Sülh Prosesi İsrail və Fələstin arasındakı münaqişənin 

həllində bir dönüş nöqtəsidir. İki ölkə arasında ilk danışıqlar ilk dəfə gizli şəkildə 1993-cü ilin 

yanvarında başlandı. İlk danışıqlar Fələstin hökumətində xəzinə naziri vəzifəsini icra edən Əbu Ala 

ilə İsraildəki iki akademik Yair Hirschfeld və Ron Pundik arasında baş tutdu. Şeronun Məscid-

Əqsaya təxribat ziyarəti Fələstin etirazları ilə nəticələndi və İkinci İntifada meydana gəldi. Sosial 

qiyam beş il davam etdi və 2000-2010-cu illər arasındakı qarşıdurmada İsrail təhlükəsizlik qüvvələri 

1317 uşaq da daxil olmaqla 6371 fələstinlini öldürdü. Bu itkilərdən 2996 nəfər iğtişaşlarda iştirak 

etməyib. Digər tərəfdən, Fələstin qüvvələri, 124 uşaq və 342 təhlükəsizlik qüvvəsi, ümumilikdə 1083 

İsrail vətəndaşı da daxil olmaqla 741 mülki şəxsi öldürdü (9, 22s).  

XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq sülh danışıqları başlamış lakin, tərəflər arasındakı mövcud 

olan gərginlik və güzəştə getməmələri sülh danışıqlarınındayanmasına və vəziyyətin yenidən 

vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb olmuşdur. 
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AZƏRBAYCAN-RUSİYA-TÜRKİYƏ ƏMƏKDAŞLIĞINDA TƏRƏFLƏRİN ENERJİ 

(KARBOHİDROGEN EHTİYATLARI) POTENSİALI 

Məqalədə Azərbaycan, Rusiya və Türkiyənin sıx iqtisadi əlaqələrindən, geniş potensiala və 

uzunmüddətli iqtisadi əlaqələrə malik olan infrastruktur, sənaye sahələrində texnoloji uyğunluq və 

bir sıra digər amillərlə ticarət-iqtisadi əlaqələrin böyüməsindən, tərəflərin karbohidrogen 

ehtiyatlarından və tərəflərin əsas neft və qaz gücləri olmasıtezisini təsdiqlyən statistik məlumatlardan 

bəhs olunmuşdur. 
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The article confirms the thesis that Azerbaijan, Russia and Turkey have close economic ties, 

extensive potential and long-term economic ties, growth in trade and economic relations with 

industry and other factors, hydrocarbon reserves of the parties and key oil and gas power of the 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКО-РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОГО ПАРТНЕРСТВА 

В статье подтверждается тезис о том, что Азербайджан, Россия и Турция имеют 

тесные экономические связи, обширный потенциал и долгосрочные экономические связи, рост 

торгово-экономических связей с промышленностью и другими факторами, запасы 

углеводородов сторон и ключевую нефтегазовую мощь сторон. 

Ключевые слова: сотрудничество, нефть и газ, энергетика, партнерство, трубопровод, 

энергетические проекты, Азербайджан, проект, взаимоотношения, Турция, нефть, газ, TAP, 
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Rusiya və Azərbaycan son illərdə dinamik inkişaf etdi və 2010-cu ildə Rusiya ilə Azərbaycan 

arasında xarici ticarət dövriyyəsi 2 milyard dollara yaxınlaşdı. Geniş potensiala və uzunmüddətli 

iqtisadi əlaqələrə malik olan infrastruktur, sənaye sahələrində texnoloji uyğunluq və bir sıra digər 

amillər ticarət-iqtisadi əlaqələrin böyüməsini müəyyənləşdirir. Ölkələrimizin rəhbərliyi həm ikitərəfli 
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görüşlərdə, həm də beynəlxalq məkanlarda çox işlər görür. Belə görüşlər zamanı kəmiyyət 

dəyişikliklərinin toplanması və yeni keyfiyyət vəziyyətinə keçməsi baş verir. Ölkələrimiz arasında 

iqtisadi əlaqələrin aparıcı sahələrindən biri enerji sahəsində əməkdaşlıq, ilk növbədə, neft-qaz 

sektorundakı əməkdaşlıqdır. Sonuncu, Rusiya və Azərbaycanın əsas neft və qaz gücləri olması ilə 

müəyyən edilir. Bu tezisi təsdiqləmək üçün bəzi rəqəmləri qeyd emək olar. 2010-cu ilin sonunda BP-

nin dünya enerji statistikasına görə, ölkələrimizin yeraltı bölgələrində təsdiqlənmiş neft ehtiyatları 

11,6 milyard ton səviyyəsində qiymətləndirilmişdir ki, bu da Avropa və Avrasiyadakı neft 

ehtiyatlarının 61 faizini (19 milyard ton), ümumi sayı, Rusiyada - 10,6 milyard ton, Azərbaycanda - 

1 milyard ton (6).  

Azərbaycanın ən vacib sütunlarından biri kimi enerji ehtiyatlarının istehsal tarixindən 2005-ci ilə 

qədər Azərbaycanda ən çox neft 1941-ci ildə 23,4 milyon ton olmaqlq hasil edilmişdir. Neft hasilatı 

2003-cü ildə 15,3, 2004-cü ildə 15.5, 2005-ci ildə 22.2, 2006-cı ildə 32.3 milyon ton təşkil etmişdir. 

Beləliklə, 2006-cı ildə istehsal miqdarı 1941-ci ildə Azərbaycanın tarixində ən yüksək neft hasilatı 

olan 23,4 milyon ton rekordu geridə qoydu. 2010-cu ildə Rusiya Federasiyasında neft hasilatı 505,1 

milyon ton, Azərbaycanda isə 50,9 milyon ton təşkil etmişdir. Rusiya və Azərbaycan bu xammalın 

və onun emalı məhsullarının dünya bazarına əsas tədarükçüsüdür. Ötən il həm Rusiya, həm də 

Azərbaycanda hasil olunan maye karbohidrogenlərin təxminən 70% -ni neft və neft məhsullarının 

ixracı təşkil etmişdir. Azərbaycan neftinin 1/3-i Rusiya vasitəsilə Novorossiysk, təxminən 50% - i 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə, 17-20% - i Batumiyə dəmir yolu ilə ixrac olunur. Neft 

məhsulları yuxarıda göstərilən dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı ilə, o cümlədən Rusiyaya ixrac 

olunur. «BP Statistical Review of World Energy-2011» - in statistik icmalına görə, Rusiyada təbii 

qaz ehtiyatlarının təsdiqlənmiş ehtiyatları 2010-cu ilin sonunda 44,8 trilyon kubmetr təşkil etmişdir. 

Azərbaycanda 1,3 trln. kubmetr, hasilat müvafiq olaraq 588,9 milyard kubmetr və 15,1 milyard 

kubmetr, ixrac 177,7 milyard kubmetr və 6,45 milyard kubmetrdir. Azərbaycan 26 milyard kubmetr, 

ixrac isə 8 milyard kubmetr təşkil edib (12). Xarici qaz bazarlarında Rusiyanın ən böyük tərəfdaşları 

Avropa Birliyi və Türkiyədir (2010-cu ildə təxminən 60%), MDB ölkələri (39% -dən çox), əsasən 

Ukrayna (21%) və Belarusiya (təxminən 10%). BP-nin məlumatına görə, Azərbaycan qazının əsas 

istehlakçıları Türkiyə (2010-cu ildə 4.35 milyard kubmetr), Gürcüstan (1.03 milyard kubmetr), 

Rusiya (0.72 milyard kubmetr) və İran (0,35 milyard kubmetr). Bundan əlavə, Azərbaycan İrandan 

0,25 milyard kubmetr idxal edib. Neftin, neft məhsullarının və təbii qazın ixracından əldə olunan 

gəlirlər ölkələrimizin büdcələrinin gəlir hissəsinin əsas tərkib hissəsidir (3, s.125). Beləliklə, 2008-

2010-cu illərdə. onların Rusiya büdcəsinin ixrac gəlirlərindəki payı 46,5% təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına görə, 2010-cu ildə neft və qaz ixracı ölkəyə 25 107,5 

milyon dollar və ya 2010-cu ildə ixrac qazancının 94.8% (26476 milyon dollar) gətirdi (19970 milyon 

dolları və ya 94.7%), 2009-cu ildə 8 milyon dollar).  

Buna görə də neft və qaz sənayesinin inkişafı, neft və qaz xammalının və onun emalı 

məhsullarının ixracı ilə bağlı məsələlər həm Rusiya, həm də Azərbaycan üçün həm büdcəni 

doldurmaq, həm də sosial-iqtisadi vəzifələrin icrası baxımından çox əhəmiyyətlidir. Bu problemlərin 

həll yollarından biri də ölkələrimiz arasında neft-qaz sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsidir. 

Bu günə qədər belə bir əməkdaşlıqda böyük təcrübə toplanmışdır. Bir vaxtlar Azəri, Çıraq və Günəşli 

yatağının Xəzər şelfindəki dərin su hissəsinin işlənməsi üçün məşhur "Əsrin müqaviləsi" nin həyata 

keçirilməsində Rusiyanın aparıcı neft şirkətlərindən biri olan "LUKOIL" OAO-nun fəal iştirakı 

sayəsində, əməkdaşlığımızın bu sahəsi ən fəal inkişaf edən sahələrdən biri idi. ARDNŞ və onun xarici 

tərəfdaşları bu layihənin demək olar ki, bütün əsas vəzifələrini uğurla həll etdilər. "Əsrin Müqaviləsi" 

nin iştirakçıları birgə fəaliyyətlərdə dəyərli təcrübə toplayıblar və təbii ki, Xəzərin neft və qaz 
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ehtiyatlarının inkişafı işində istifadə edilməlidir. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev bir zamanlar 

LUKOIL-ın bu irimiqyaslı sazişlərin həyata keçirilməsindəki töhfəsini, habelə Rusiya-Azərbaycan 

ikitərəfli əməkdaşlığının inkişafındakı rolunu yüksək qiymətləndirdi. İndi Xəzərdə ikitərəfli 

əməkdaşlığın vacib sahələri bölgələrarası əməkdaşlıq və investisiya əməkdaşlığıdır (2). Belə ki, 2004-

2009-cu illərdə Krasnoye Sormovo Rusiya zavodunda Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi 

tərəfindən inşa edilmiş 7 tanker tikilmişdir. Öz növbəsində, 2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət Neft 

Şirkətinin Geofizika və Geologiya İdarəsi sualtı topoqrafiya və hissənin yuxarı hissəsini hərtərəfli 

öyrənmək məqsədi ilə Xəzər dənizinin Rusiya sektorundakı Sarmatsky sahəsindəki mühəndis-geoloji 

işlərdə iştirak etmişdir. İldən-ilə Azərbaycanla Rusiyanın sərhəd bölgələri arasında əlaqələr 

genişlənir. Xüsusilə, Dağıstan rəhbərliyi azərbaycanlı neftçilərin respublikadakı dəniz yataqlarının 

işlənməsində istifadə edilməsini vacib sayır. Bu da birgə səylərin yeganə nöqtəsi deyil. 2007-ci ilə 

qədər Rusiyanın "Qazexport" ASC ildə Azərbaycana təxminən 4-4,5 milyard kubmetr qaz tədarük 

edirdi. Lakin son illərdə qaz sahəsində əməkdaşlıq keyfiyyətcə fərqli istiqamətdə inkişaf etməyə 

başladı. 2009-cu ildə ölkələrimizin prezidentləri və "Qazprom" və ARDNŞ milli şirkətlərinin 

rəhbərləri səviyyəsində aparılan danışıqlar nəticəsində 2010-cu il yanvarın 1-dən etibarən 

Azərbaycandan Rusiyaya təbii qazın Bakı-Novo-Fila boru kəməri ilə ixracına dair müqavilə 

imzalanmışdır. Bakıdan Xəzər dənizinin sahili boyunca Rusiya sərhədinə qədər. Birinci mərhələdə 

onun həcmi 0,76 milyard kubmetr qaz təşkil edib. 2010-cu ildə "Qazprom" və Azərbaycan Dövlət 

Neft Şirkəti bu razılaşmaya əlavə imzaladılar, ona görə 2011-ci ildən Rusiya idxal həcmini ildə 2 

milyard kubmetrə qədər artıracaq, 2012-ci ildən isə 2 milyard kubmetri keçməli idi (1, s. 76). 

Son illərdə Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatları getdikcə xarici bazara çıxmaqdadır. Rusiya, 

Türkiyə və AB ölkələri, İran, Qazaxıstan və s. ilə enerji əməkdaşlığını inkişaf etdirir. Gələcəkdə 

Azərbaycan rəhbərliyi xarici kapitalın cəlb edilməsi və beynəlxalq enerji sisteminə inteqrasiyası ilə 

yanacaq-enerji komplekslərinin genişmiqyaslı inkişafına yönəldilmiş belə çoxvektorlu enerji 

siyasətini davam etdirməyi planlaşdırır. Respublikanın enerji strategiyası təkcə karbohidrogen 

istehsalının artırılmasını deyil, həm də ixrac marşrutlarının şaxələndirilməsini, həm də daxili və 

beynəlxalq bazarlarda tələb olunan yüksək keyfiyyətli qaz kimya məhsullarının istehsalına qadir olan 

öz emal müəssisələrinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu potensialı reallaşdırmaq üçün son illərdə 

Azərbaycan rəhbərliyi bir sıra irimiqyaslı investisiya layihələrinə təşəbbüs göstərmişdir ki, bunların 

əksəriyyəti respublikanın neft və qaz sənayesinin iqtisadi potensialının daha da açıqlanması üçün 

vacib deyil, eyni zamanda Avropaya yeni qaz axınlarının formalaşmasında da mühüm rol 

oynayacaqdır. Əlverişli coğrafi mövqe, böyük qaz ehtiyatları ilə birlikdə, "mavi yanacaq"ın 

uzunmüddətli tədarükünün təşkili üçün imkanlar yaradır. İndi məhdud ixrac imkanları müəyyən 

dərəcədə sənaye potensialının, xüsusən də "Xəzər" qazına artan tələbatı nəzərə alaraq daha çox "mavi 

yanacaq" istehsalını təmin edə bilən qaz sənayesinin daha da mütərəqqi inkişafına mane olur. 

Azərbaycan rəhbərliyi yeni bazarlar və karbohidrogen ehtiyatlarının tədarükünün əlavə yollarını 

axtarır. Belə ki, Davos İqtisadi Forumu zamanı Ukraynaya neft və maye qaz tədarükünün təşkili ilə 

bağlı Memorandum imzalanmışdır. 14 sentyabr 2010-cu ildə Bakıda keçirilən enerji sammitində 

Azərbaycan, Gürcüstan və Rumıniya prezidentləri yeni bir enerji layihəsi - Azərbaycan 

mayeləşdirilmiş qazının Avropaya tədarükünün bir neçə variantını təmin edən AGRI (Azərbaycan-

Gürcüstan-Rumıniya İnterconnector) barədə saziş imzaladılar (6). 

Azərbaycanın beynəlxalq enerji layihələrində iştirakla bağlı qərarları onun suveren hüququdur və 

Rusiya onlara hörmət edir. Bu, qaz nəql etmək üçün marşrut seçiminə də aiddir. Ancaq qeyd etmək 

lazımdır ki, Avropa Birliyi, Türkiyə və bir sıra digər ölkələrin rəhbərliyi təbii qaz idxal edərək, 

Azərbaycana enerji tədarükünün şaxələndirilməsi strategiyasının həyata keçirilməsində mühüm yer 
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tutaraq, Azərbaycan qazını, ilk növbədə Rusiya ixracatına rəqabətçi alternativ hesab edirlər. Avropa 

və Rusiyaya qaz tədarükünün yeni yollarını axtarır. Bunlara, Şimali və Cənubi Avropanın bazarlarına 

55 və 63 milyard kubmetrədək qaz tədarükü üçün infrastrukturun yaradılması üçün hazırlanmış Nord 

Axını və Cənub Axını layihələri daxildir. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IEA)-nın proqnozlarına 

görə, 2030-2035-ci illərdə Avropada təbii qaz istehlakı təxminən 15% artacaq. Qaz tələbatını təmin 

etmək həm boru kəməri qazının 50-60 milyard kubmetr artması hesabına təmin ediləcəkdir. Citi 

Investment Research and Analysis-nin mütəxəssislərinin fikrincə, mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) 

idxalının 20-30 milyard kubmetr, xüsusilə Aralıq dənizi ölkələrinə görə LNG idxalı əhəmiyyətli 

dərəcədə artacaq. Əksər Avropa ölkələri üçün boru kəməri "yeni" tələbat üçün əsas təminat mənbəyi 

olaraq qalacaqdır (4, s. 113). Türkiyə İzmir və Ceyhan limanlarında ən az üç LNG qəbul terminalını 

qurmağı planlaşdırır. Türkiyənin öz ərazisindəki müxtəlif boru kəmərlərinin inşası ilə bağlı əldə etdiyi 

razılaşmalar yerinə yetirilsə, bu yeni bir "tranzit inhisarçı" nın ortaya çıxmasına səbəb olacaqdır. 

Lazım gələrsə, Türkiyənin müxtəlif siyasi və iqtisadi tələblər irəli sürmək üçün xüsusi mövqeyindən 

istifadə edə biləcəyini istisna etmək olmaz. Rəsmi Ankaranın "enerji mərkəzi" amilindən istifadə edə 

biləcəyinə inanan bəzi avropalı mütəxəssislər artıq bu təhlükəyə diqqət çəkdilər. Bundan əvvəl, 

Türkiyə dəfələrlə tranzit qazın bir hissəsinin yenidən satılması üçün şərt irəli sürmüşdü (o cümlədən 

ITGI-nin inşası ilə bağlı danışıqlar zamanı). Buna görə gələcəkdə həm Rusiyaya, həm də 

Azərbaycana qarşı belə tələblərin verilə biləcəyini istisna etmək olmaz (1, s. 84). 

2-3 sentyabr 2010-cu ildə Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycana rəsmi səfər etdi. 

Səfərin əsas hadisələri Rusiya lideri ilə azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev arasında danışıqlar, geniş 

tərkibdə ikitərəfli danışıqlar oldu. Səfərin ən gözə çarpan nəticəsi olduqca böyük bir enerji sazişinin 

bağlanması idi: "Qazprom" Azərbaycan təbii qazını alış həcmini kəskin artıracaq bir müqavilə 

imzaladı. "Qazprom" və ARDNŞ arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən, Rusiya qazının alış həcmi 

iki dəfə artacaq - 1 milyard kubmetrdən 2010-cu ildə 2 milyard kubmetrə çatdı 2011-ci ildə. Bundan 

əlavə, müqavilədə 2012-ci ildə və sonrakı illərdə heç bir məhdudiyyət qoyulmadan qaz tədarükünün 

daha da artması nəzərdə tutulur. İmzalanan sənəd artıq iki ölkə arasında 2009-2010-cu illər üçün 

üçüncü qaz sazişidir. 2009-cu ilin oktyabrında bağlanmış ilk müqavilə, Rusiyaya illik 500 milyon 

kubmetr tədarükü nəzərdə tuturdu. Birgə mətbuat konfransında Prezident İ.Əliyev qaz sektorundakı 

əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirdi və bunun "açıq və səmimi olduğunu" bildirdi. Medvedevin 

fikrincə, Azərbaycan və Rusiya "heç bir layihəyə mane olmamalı", "əsas oyunçu, resurs 

tədarükçüləridir"lər. O əlavə edib ki, tərəflər yaxın gələcəkdə enerji məsələlərinə dair ayrıca sammit 

keçirmək barədə razılığa gəliblər. 2011-ci ildə enerji sahəsində əməkdaşlıq uğurla davam etdi. 

Beləliklə, Azərbaycandan Rusiyaya qaz tədarükünün həcmi 2011-ci ildə iki dəfə artaraq ilin sonuna 

1,5 milyard kubmetr təşkil etmişdir. 23 yanvar 2011-ci il tarixində, Qazprom və ARDNŞ arasında 

Azərbaycan təbii qazının alqı-satqısı müqaviləsinə bir əlavə imzalanmışdır. Sənədə görə, 2012-ci ildə 

Azərbaycandan qaz alışının həcmi 1,5 milyarddan 3 milyard kubmetrə qədər artmalıdır. m, 2013-cü 

ildə isə 3 milyard kubmetri keçəcəkdir (12). 

NK Rosneft ASC və ARDNŞ Rusiya və Azərbaycan da daxil olmaqla müxtəlif ölkələrdə neft və 

qaz kəşfiyyatı və hasilatı layihələri üçün müştərək müəssisənin yaradılması, habelə bir sıra boru 

kəmərlərinin və terminalların birgə istifadəsi barədə razılığa gəldilər. "Rosneft" in prezidenti İqor 

Seçin və ARDNŞ prezidenti Rövnəq Abdullayev arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Bundan 

əlavə, hər iki şirkət karbohidrogenlərin və neft məhsullarının marketinqi və satışında əməkdaşlıq 

etmək və bir sıra infrastruktur obyektlərinin, o cümlədən boru kəmərləri və terminalların 

bölüşdürülməsi barədə razılığa gəldilər. İ.Seçin və R.Abdullayev imzalanmış sazişi enerji sahəsində 

Rusiya-Azərbaycan dövlətlərarası əməkdaşlığının geniş miqyaslı genişləndirilməsi yolunda yeni bir 
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ciddi addım kimi qiymətləndirdi. Razılaşma iki şirkətə əməliyyat coğrafiyasını genişləndirməyə, yeni 

bazarlara və mənbələrə çıxış əldə etməyə, həmçinin mövcud infrastrukturun bölüşdürülməsi yolu ilə 

neft və neft məhsullarının tədarükünü optimallaşdırmağa imkan verəcəkdir (11). 2013-cü ildə Rusiya 

ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinə gəldikdə, Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin 

məlumatına görə, 2583 milyon dollar səviyyəsinə çatdı (artım 10.3%). Bununla yanaşı, Rusiyanın 

Azərbaycana ixracı 1 505,2 milyon dollar təşkil edib və 2012-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9% 

artıb. Azərbaycanın Rusiyaya ixracı 1077,8 milyon ABŞ dolları təşkil edib və 2012-ci ilin eyni dövrü 

ilə müqayisədə 12.3% artmışdır. 

Sonda qeyd etmək olar ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq ardıcıl inkişaf edir və 

Azərbaycan rəhbərliyi Rusiyanın həm enerji layihələrində, həm də ümumilikdə iqtisadi əməkdaşlıqda 

ən etibarlı tərəfdaş olduğunu yaxşı bilir.  
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QAFQAZ-XƏZƏR REGİONU ÖLKƏLƏRİNİN KARBOHİDROGEN POTENSİALI 

SSRİ-nin dağılmasından sonra Qafqaz-Xəzər regionu böyük dövlətlərin maraq dairəsinə daxil 

olan regionlardan hesab olunur. Bu region təkcə geosiyasi mövqeyi ilə deyil, həm də sahib olduğu 

karbohidrogen ehtiyatlarının miqyası ilə super dövlətləri özünə cəlb edir. Suverenliklərini əldə etdik-

dənsonra region dövlətləri öz enerji sektorlarını müstəqil olaraq inkişaf etdirərək neft-təbii qaz 

istehsal edən dövlətə çevrildilər. Karbohidrogen istehsalı region ölkələrinin iqtisadiyyatının for-

malaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. 

Məqalədə Qafqaz-Xəzər regionuna daxil olan dövlətlərin malik olduğu karbohidrogen 

ehtiyatlarının təsdiq olunmuş və potensial miqdarı, ölkələrin bu ehtiyatlardan istifadə edərək sənaye 

və iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirmələri təhlil olunur. 

Açar sözlər: Qafqaz, Xəzər, region, karbohidrogen, potensial, ölkə, neft, qaz, ehtiyatlar, inkişaf. 
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Ölkələrin inkişaf və rifahını təmin etmələrində ilkin əhəmiyyətə sahib olan enerji son dövrlərdə 

beynəlxalq sistemdə ən strateji vasitələrdən birinə çevrilmişdir. Qarşıdakı bir neçə on il ərzində neft 

və təbii qaz ehtiyatları baxımından bir problem olmasa da, yeni ehtiyatların axtarılması, istehsalı və 

istehlakçıya çatdırılması kimi məsələlər beynəlxalq münasibətlərə təsir edən problem sahələri 

arasındadır. İlkin enerji istehsalında ən böyük paya sahib olan ehtiyatlar karbohidrogen ehtiyatları, 

yəni neft, kömür və təbii qazdır. Dünya miqyasında istehlak edilən enerji ehtiyatlarının paylanmasına 

baxsaq, istehsalın 2/3- dən çoxunun kömür, neft və təbii qaz kimi tükənən xüsusiyyətə sahib 

karbohidrogen ehtiyatlarından əldə edildiyini görərik (7). Əhali və gəlir artımı enerji istehsalının 

artmasına sahib olan əsas meyarlardan biridir. Sön dövrlərdə əhali artımının xüsusilə qeyri-Qərb 

ölkələrində olması və bu ölkələrinsürətli bir sənayeləşmə və şəhərləşmə prosesinə daxil olmaları, neft 

və təbii qaz kimi ilkin enerji maddəsi tələbində böyük artımlara səbəb olur. Bu vəziyyətin nəticəsi 

olaraq da enerjiyə əsaslanan rəqabət və gərginliklərin yaşandığı bölgələr əsasən inkişafda olan bu 

ölkələrin olduğu coğrafiyalara keçməkdədir. Bu regionlar arasında Qafqaz və Xəzər regionu da öz 

əhəmiyyətini qoruyub saxlayır. 

Xəzər hövzəsi okeana çıxışı olmayan mövqeyə sahib olmaqla yanaşı, Asiya ilə Avropa qitələri 

arasında nəqliyyat xəttlərininkəsişmə nöqtəsində olmaqda və bir keçid dəhlizi yaratmaqdadır. XX 

yüzilliyin əvvəllərində Xəzərin siyasi formalaşmasındakı ən böyük təsir neft amili olmuşdur. Əsrin 

başlanğıcından etibarən neftin, xüsusilə, inkişaf etmiş ölkələrdə daha çox istifadə edilməsi onun çox 

olması, istifadə sahələri və qiymət baxımından kömürdən daha üstün olmasından irəli gəlirdi. Neftin 

dünya miqyasında əsl mənada yayılması isə II Dünya Müharibəsindən sonraya təsadüf edir. Bu 

tarixdən etibarən, xüsusilə, inkişaf etmiş ölkələrdə sənayedə neftdən istifadə edilməsi 1950-1960-cı 

illərdəki sürətli iqtisadi inkişafın əsasını təşkil etdi. Beləliklə, neft 1970-ci illərin əvvəllərində dünya 

ümumi enerji istehsalındakını payını 50 %-dənyüksəyə qaldırdı. Bu üstünlük dünya iqtisadiyyatının 

baş vermiş iki neft böhranından sonra çox ağır zərbələr almasının əsl səbəbi hesab olunur. 1990-1991-

ci illər arasında yaşanan Körfəz böhranı nəticəsində dünya dövlətləri yeni neft ehtiyatları axtarış 

işlərini artırdılar. SSRİ-nin dağılması ilə eyni zamanda Xəzər dənizi və ətrafında yerləşən neft 

yataqları dünya bazarının maraq dairəsinə daxil olmuşdur.  

SSRİ-nin dağılmasından sonra Xəzər hövzəsindəki neft və qaz yataqları Qərb dünyasının 

diqqətini çəkirdi. Yaxın Şərqin təbii ehtiyatlarına asılılığnı aradan qaldırmaq istəyən Qərb ölkələri 

Yaxın Şərqdəki neft və təbii qaz ehtiyatlarına alternativ olaraq bu bölgəni qəbul etmişdilər. 

Əvvəlcədən yaxşı xəyallara baxmayaraq, Xəzər hövzəsinin Yaxın Şərq bölgəsilə rəqabət etməkdə 

qeyri-kafi olduğu təsdiq edildi. Bununla yanaşı, Xəzər hövzəsindəki neft və qaz ehtiyatları çox 

önəmlidir. Xəzər regionu Yaxın Şərq enerji ehtiyatlarına bir alternativ olmaya bilər, amma qərb 

ölkələri üçün bir çoxnövlülük fürsəti təqdim edir. 

Dünyanın ən qədim neft istehsal mərkəzlərindən biri olan Xəzər hövzəsi təbii qaz istehsal 

mərkəzi olaraq sürətlə böyüyür. Xəzər dənizi və ətrafının qlobal enerji istehsalının əsas bölgəsi olaraq 

əhəmiyyəti hər keçən gün artır. Xəzər hövzəsi həm açıq dəniz, həm də sahil zonalarından əldə edilən 

neft və təbii qaz potensialında önəmli yerə sahibdir. SSRİ-nin dağılmasına qədər Xəzər dənizinin 

geniş bir hissəsində neft istehsalı tam mənası ilə həyata keçirilməmişdir.Xarici sərmayə və qalxan 

enerji qiymətlərisayəsində Xəzərsahili ölkələrdə həm dünya, həm də region neft şirkətləri yerli neft 

tədarükü üçün icazəsini ala bilmişdir. 

 Regional anlaşmazlıqlar və məhdud axtarış karbohidrogen ehtiyatlarının ümumi miqdarını 

müəyyənləşdirməyi çətinləşdirir. Enerji İnformasiya Administrasiyasının məlumatlarına görə, Xəzər 

hövzəsində quru və dəniz sahələrində 48 milyard barel neft və 292 trilyon təbii qaz ehtiyatı var. Bu 

rezervlərin çoxu, xüsusilə, Xəzərin Şimal sahilləri yaxınlığında yerləşir. ABŞ Geoloji Araşdırma 
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Mərkəzinin fikirlərinə görə, Xəzərdə təxminən 20 milyard barel xam neft və 243 trilyon kubmetr təbii 

qazın kəşf edilməmiş yataqları mövcuddur. Kəşf edilməmiş neft ehtiyatlarının 65 %-nin və təbii qaz 

ehtiyatının 81%-nin Xəzərin cənub hissəsində olduğu hesab edilir. Xəzərin bütün neftinin 41%-i (19,6 

milyard barel) və təbii qazın 36 %-i açıq dənizdədir. Ümumiyyətlə, neft ehtiyatları Xəzər dənizinin 

şimal hissəsində açıq dəniz sahələrində toplu şəkildə tapılarkən, təbii qaz ehtiyatlarının böyük miqdarı 

isə Xəzər dənizinin cənub hissəsində açıq dəniz sahəsində yerləşir. Bundan başqa, neftin 35 %-i və 

təbii qazın 45 %-i Rusiyanın Şimali Qafqaz bölgəsində qurudan 100 mil məsafədə yerləşir. Qalan 12 

milyard barel neft və 56 trilyon kubmetr təbii qaz, əsasən, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanın 

Xəzər dənizi sahillərindən uzaqda paylaşmışdır. 

Xəzərin təsdiq olunmuş neft ehtiyatının 48 milyard barel, təbii qaz ehtiyatının isə 14 trilyon 

kubmetr olduğu nəzərdə tutulur. Bu bölgədə çoxlu sayda mövcud təbii qaz və neft boru xətləri ilə 

əlaqədar layihələr vardır. Tədqiqatlar əsasında Xəzər hövzəsində təsdiq olunmuş və təxmini neft və 

təbii qaz ehtiyatlarından 31,2 trilyon kubmetrnin Qazaxıstanın payına düşdüyü məlum olur. Ən çox 

ehtiyatlara sahib digər ölkələr 8,5 trilyon kubmetr təbii qaz ehtiyatı ilə Azərbaycan və 6,1 trilyon 

kubmetr təbii qaz ehtiyatı ilə Rusiyadır. Türkmənistan 1,9 trilyon kubmetr, İran 0,5 trilyon kubmetr 

təbii qaz ehtiyatı ilə ən az səviyyədə karbohidrogen ehtiyatlarına sahibdir. Əgər, dünya neft 

ehtiyatlarının 1994-2015-ci illər arasındakı miqdarına baxsaq, 1994-cü ildə Xəzər hövzəsi neft 

ehtiyatlarının miqdarı 216,7 milyard barel idisə, 2015-ci ildə bu rəqəm 298,4 milyard barel olmuşdur. 

Xüsusilə, ən çox ehtiyat artımı göstərən ölkələr Qazaxıstan və Azərbaycan olmuş, Rusiyada isə 

ehtiyatlarda bir azalma yaşandığı müşahidə edilmişdir. 

Azərbaycan və Qazaxıstan Xəzər hövzəsində böyük neft yataqlarına sahib olmasına baxmayaraq, 

bütün bölgə ölkələrində vacib təbii qaz yataqları vardır. Kəşfedilən ən böyük təbii qaz ehtiyatları 

Azərbaycanın dəniz sahələri ilə yanaşı, Türkmənistan vəQazaxıstanın quru sahələrində yerləşir. 

Bunlarla yanaşı, Rusiya və İran da böyük təbii qaz yataqlarına sahibdir. Son tədqiqatlara əsasən, 

Xəzərsahili ölkələrdən təsdiq olunmuş təbii qaz ehtiyatlarının ən çox olduğu ölkə 34 trilyon kubmetrlə 

İrandır. Amma bu miqdarin yalnız 2 trilyon kubmetri Xəzər sahilindədir. Digər ən önəmli təbii qaz 

ehtiyatına sahib ölkə 32,3 trilyon kubmetrlə Rusiyadır. Türkmənistan isə 17,5 trilyon kubmetr təbii 

qaz ehtiyatına sahibolması ilə üçüncü yerdədir.  

Xəzər hövzəsində neft istehsalı 2000-ci ildən 2010-ci ilə qədər sürətlə artmışdır. 2010-cu ildən 

sonra istehsalda sürətlə azalma müşahidə olunmuşdur. Xüsusilə, Azərbaycan və Qazaıstan vacib 

istehsalçılardır. Türkmənistanda da son illərdə artım müşahidə olunur. Ümümi olaraq, Xəzər 

hövzəsində Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan və Rusiyanın neft istehsalında 2004-2015-ci 

illərdə artım müşahidə olunmuşdur. Bu illər ərzində adı çəkilən ilk üç ölkənin neft istehsalında 

dalğalanmalar müşahidə olunsa da, Rusiyada daimi bir artım yaşanmaqdıdr. Azərbaycanın və 

Qazaxıstaın təbii qaz istehsalının çoxu Xəzərin orta və şimal hissələrindədir, Azərbaycanın istehsalı 

isə əsasən dəniz sahələrindən əldə edilməkdədir. Qazaxıstanın təbii qaz istehsalının təxminən dörddə 

biri Xəzər hövzəsindən kənarda həyata keçirilir. Türkmənistan mühim bir təbii qaz istehsalçısı 

olmasına baxmayaraq, istehsalın sadəcə 12 %-i Xəzər bölgəsindəndir (3. s. 137). Rusiya və İran 

böyük təbii qaz istehsalçılarıdır. Amma, Xəzər hövzəsindən təbii qaz istehsalları çox yoxdur. 

Bəs, Xəzər hövzəsində yerləşən dövlətlərin hər biri ayrı-ayrılıqda hansı miqdarda karbohidrogen 

potensiallarına sahibdir? 

Rusiya Federasiyası dünyanın ən zəngin təbii qaz ehtiyatlarına, ikinci böyük kömür ehtiyatlarına 

və ən böyük səkkizinci neft ehtiyatlarına malikdir. Həmçinin, Rusiya ən böyük təbii qaz, ikinci böyük 

neft ixracatçısı və üçüncü böyük enerji istehlakçısı mövqeyindədir. Rusiya torpaqlarında dünya təbii 

qaz ehtiyatlarının üçdə biri, neft ehtiyatarının onda biri, kömür ehtiyatlarının beşdə biri və uran 
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ehtiyatlarınn 14 %-i cəmlənmişdir (10). Rusiyanın iqtisadiyyatı karbohidrogen ehtiyatlarının 

ixracatına çox bağlıdır. Rusiya Federasiyası 60 milyard barel neft ehtiyatına sahibdir. Bu ehtiyat 

Qərbi Sibir, Ural dağları və Sibir platformasında toplanmışdır.  

 Rusiya 1,68 trilyon kubmetr həcmində təbii qaz potensialına sahibdir. Bu göstərici ilə Rusiya 

bu meyarda dünyanın qabaqcıl ölkələri arasındadır. Ən mühim təbii qaz istehsal edilən bölgələr 1960-

cı illərin ortalarında kəşf edilən Qərbi Sibirdəki Medvezhe, Urenqoy, Yamburq, Zapolyarnoye və 

Rusiya Federasiyanın cənubunda yerləşən Orenburq yataqlarıdır. 1970-ci illərdən isə bu ərazilərə 

Bovanenko və Xaraseveyin yerləşdiyi Yamal yarımadası da daxil olmuşdur. Rusiya ixracatında 

karbohidrogen məhsulları mühim yer tutur və iqtisadiyyatının formalaşmasına məhz təbii qazın 

dünya bazarına çıxarılması öz əhəmiyyətli təsirini göstərir.  

 Dünya neft ehtiyatlarının 9,3 %-nə sahib olan İran 157 milyard barel neft ehtiyatına sahibdir. 

Bu göstərici ilə Venesuela, Səudiyyə Ərəbistan və Kanadadan sonra dünyanın dördüncü neftlə ən 

zəngin ölkəsidir. Dünya təbii qaz ehtiyatının isə 18,2 %-i İran İslam Respublikasının payına düşür. 

34 trilyon kubmetr təbii qaz potensialına sahibolan İran dünyanın təbii qazla ən zəngin birinci 

ölkəsidir. Eyni zamanda, İran dünyanın ən böyük 10 neft və ən böyük 5 təbii qaz istehsalçıları 

siyahısında öz yerini tutmuşdur. İranın təbii qaz ehtiyatları tək bir bölgədə cəmlənmədiyindən və bu 

ehtiyatların əksər hissəsi təkmilləşdirilmədiyindən dolayı İran təbii qaz yataqları böyük bir potensial 

əhəmiyyəti daşıyır. Tehran təbii qaz ehtiyatlarının sadəcə 48 %-i istifadə edilir və Cənubi Fars, Şimali 

Fars və Kiş ölkədə mövcud olan ən əhəmiyyətli təbii qaz sahələrindəndir. Bəsrə körfəzində yerləşən 

Cənubi Fars sahəsi İranın ən böyük karbohidrogen layihəsi hesab edilir və İranın təsdiq edilmiş təbii 

qaz ehtiyatlarının 40 %-ni təşkil edir (4. s. 556). Böyük təbii qaz istehsalçısı olan İran ABŞ və 

Rusiyadan sonra dünyada üçüncüdür. Amma, tətbiq edilən sanksiyalardan dolayı İran istehsalda 

geriləmələrə məruz qalmışdır. Həmçinin, İran təbii qaz bazarındakı yüksək daxili istehlakı təmin 

etmək məqsədilə digər ölkələrdən təbii qaz idxal edir. Bu səbəblə İran təbii qazın həm ixracatçısı, 

həm də idxalatçısıdır. Qeyd edilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, İran malik olduğu zəgin 

ehtiyatlarına baxmayaraq, özünə qarşı tətbiq edilən iqtisadi sanksiyalar və daxili istehlakın yüksək 

olmasından dolayı qlobal bazarda əhəmiyyətli bir təbii qaz ixracatçısı mövqeyinə yüksələ 

bilməmişdir. 

 İran Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatının (OPEC) qurucu üzvü və sanksiyalardan əvvəl 

OPEC-in ən böyük ikinci, dünyanın ən böyük dördüncü neft ixracatçısı olmuşdur. Göründüyü kimi, 

İranın ümumi ixracatının təxminən 80-90 %-i neft və təbii qaz məhsullarından ibarətdir və dolayısı 

ilə dövlət büdcəsinin 40-50 %-lik hissə gəliri enerjidən asılıdır. İranın zəngin enerji ehtiyatlarına sahib 

olmasına baxmayaraq, tətbiq edilən sanksiyalardan dolayı xarici sərmayələr azalmış, ya da tamamilə 

yox olmuş, mövcud istehsal yerləri dayandırılaraq, yeni istehsal sahələri açılmamışdır. Bu vəziyyət 

neft istehsalını azaldaraq neft ixracatını ciddi dərəcədə geriyə atmışdır. Eyni zamanda, təbii qaz 

idxalatı və ixracatı da daxili istehlakın yüksək olmasından və sanksiyaların çoxalmasından dolayı 

əhəmiyyətli dərəcədə azalaraq iqtisadiyyata zərər vermişdir. 

 Qazaxıstan təbii qaz və neft yataqları baxımından zəngin bir ölkədir. Qazaxıstanda 100 ildən 

artıq bir müddətdir ki, neft istehsalı həyata keçirilir. Buna görə də bu gün Qazaxiqtisadiyyatının 

inkişafında və büdcə gəlirlərinin formalaşmasında karbohidrogen yataqları böyük paya sahibdir. 

Qazaxıstanın illik ümumi ixracatının 80 %-i karbohidrogen ehtiyatlarına əsaslanır. Ölkənin neft 

ehtiyatları təbii qaz ehtiyatlarına görə daha çoxdur. Qazaxıstan Respublikası malik olduğu neft 

ehtiyatlarına görə dünyada 12-ci , təbii qaz ehtiyatları baxımından isə 20-ci yerdədir. Bununla yanaşı, 

Qazax höküməti enerji istehsal həcminə görə, dünyada ilk 20 ölkə arasında öz yerini tutmuşdur. 

Ölkədə ilk karbohidrogen ehtiyatları kəşfi çox erkən dövrlərdə həyata keçirilmişdir. Aparılan 
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tədqiqatlar nəticəsində ilk dəfə 1899-cu ildə Qaragüngül olaraq adlandırılan yataqda neft tapılmışdır. 

Bu tarixdən etibarən davam edən tədqiqat işləri Qazaxıstanın enerji baxımından olduqca zəngin 

yataqlara sahib olduğunu qısa müddətdə göstərmişdir. Qazaxıstan keçmiş Sovet ölkələri arasında 

Rusiyadan sonra ikinci böyük neft istehsalçısıdır. Tədqiqatlara əsasən, Qazaxıstanın ümumi neft 

ehtiyatı təxminən 39,8 milyard bareldir (2. s. 4). Bu rəqəm ümumi dünya neft ehtiyatının 2,9 %-ni 

təşkil edir. Ölkənin ehtiyat səviyyəsi Xəzər dənizində yeni tapılan yataqlar sayəsində getdikcə artır. 

Qazaxıstanın təbii qaz ehtiyatı isə ümumi dünya təbii qaz ehtiyatının 1 %-ni təşkil edir ki, bu da 1,8 

trilyon kubmetrə bərabərdir. Eyni zamanda, Qazaxıstan dünya kömür ehtiyatının 3,9 %-nə sahibdir. 

Bu göstərici isə 33,6 milyard ton kömür təşkil edir. 

Türkmənistan əhəmiyyətli karbohidrogen ehtiyatlarına sahib enerji baxımından zəngin bir 

Mərkəzi Asiya ölkəsi olduğu üçün neft və təbii qaz sənayesi ölkənin iqtisadi inkişafına böyük fayda 

verir. Hal-hazırda təbii qaz, xam neft və neft məhsulları ölkənin ixracatının təxminən 80 %-ni təşkil 

edir. Buna görə də, neft və təbii qaz sənayesinin davamlı inkişafının təmin edilməsi və enerji 

infrastrukturuna yönəlmiş yetərli sərmayə axımının reallaşdırılması Türkmənistanın iqtisadi rifahı 

üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Türkmənistanın enerji potensialı 265 trilyon kubmetr təsdiqlənmiş 

təbii qaz və 600 milyon barel təsdiqlənmiş neft olaraq proqnozlaşdırılır. Amma, Türkmənistanın 

Xəzər hövzəsində Türkmən şelfini təkmilləşdirməsi ilə ölkənin enerji potensialı vacib dərəcədə 

artırıla bilər. Mütəxəssislərin fikirlərinə görə, ölkənin bütün neft ehtiyatlarının yarısından çoxu və 

bütün təbii qaz ehtiyatlarının təxminən dörddə biri Xəzər dənizinin Türkmən bölgəsində 

cəmləşmişdir. Türkmənistanın Xəzər dənizi sahillərində və şelfində təsdiq olunmuş və ehtimal 

ehtiyatları 1,9 milyard barel xam neft və kondensat, 19 trilyon kubmetr təbii qaz əlçatımlıdır (8). 

Karbohidrogen ehtiyatları baxımından gələcəyə ümid vəd edən Xəzər dənizi Türkmən bölgəsinin neft 

və təbii qaz sahələrində axtarış fəaliyyətlərinin reallaşdırılması hal-hazırda Türkmənistanın enerji 

strategiyasının prioritetlərindən biridir.  

 Həm Xəzər hövzəsi, həm də Qafqaz regionu ölkəsi olaraq dəyərləndirilənAzərbaycan neft 

ehtiyatı ilə zəngin dünyanın 20-ci ölkəsidir. Bu göstərici dünyanın neft ehtiyatına görə ən zəngin 

ölkələrin siyahısının yer aldığı “Global Firepower”in sonuncuhesabatında öz əksini tapmışdır. 

Sıralamada Azərbaycan 7 milyard barel neft ehtiyatı ilə 20-ci pillədə qərarlaşıb (6). Bu miqdar dünya 

ümumi neft ehtiyatının təxminən 0,6 %-ni təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda bu günə 

dəqiqləşdirilmiş çıxarıla bilən neft-kondensat ehtiyatı 1,5 milyard ton, qaz ehtiyatı isə 2 trilyon 550 

milyard kubmetr həcmindədir. Proqnozlaşdırılan neft ehtiyatı 2 milyard ton, qaz ehtiyatı isə 3 trilyon 

450 milyard kubmetrdir. Başqa sözlə, Azərbaycanda bu günə dəqiqləşdirilmiş çıxarıla bilən 

karbohidrogen ehtiyatı neft ekvivalentində 4 milyard 50 milyon ton, proqnoz karbohidrogen ehtiyatı 

isə neft ekvivalentində 5 milyard 450 milyon tondur. Beləliklə, bizim ümumi karbohidrogen 

ehtiyatlarımız şərti yanacaqla 9,5 milyard ton həcmində qiymətləndirilir. Azərbaycan istehsal etdiyi 

neftin 70 %-ni ixrac edir. Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı uzun müddət, əsasən, neftdən 

asılı olaraq formalaşırdı. Amma, son zamanlar aparılan qeyri-neft sektorunun inkişafı siyasəti 

nəticəsində iqtisadiyyatın neftdən asılılığı azalmağa başlamışdır. 

 Qafqazda karbohidrogen ehtiyatlarından neft və qaz mövcuddur. Bu regionda neft və qaz 

istehsalı, əsasən, Cənubi Qafqazda cəmləşmişdir. SSRİ-nin dağılmasından sonra dünya siyasətinə 

daxil olan subregionlardan biri olan Qafqaz regionu Yaxın Şərqdən sonra zəngin enerji ehtiyatlarına 

sahibmühim bir bölgə olaraq böyük güclərin diqqətini çəkir. Zbiqnev Bjezinski öz əsərində Qafqazı 

“Avrasiyanın Balkanları” olaraq adlandırdığı regionlar arasına daxil etmişdir.  

Enerji goesiyasəti baxımından Gürcüstan enerji ehtiyatlarına sahib olan Azərbaycan və Mərkəzi 

Asiya ölkələri və bu ehtiyatları tələb edən başda Qərb dövlətləri olmaqla digər ölkələr arasında tranzit 



219 
 

ölkə mövqeyindədir. Amma, Gürcüstan təbii ehtiyatlar baxımından zəngin bir ölkə deyildir. 2,16 

milyon təsdiq olunmuş neft ehtiyatına, 1,9 milyard kubmetr təbii qaz ehtiyatına malikdir. Gürcüstan 

Respublikası təbii qaz və neft ehtiyatlarının mütləq idxalatçısıdır. Gürcüstan təbii qaz ehtiyacının 

təxminən hamısını idxal edir. Ölkənin ən böyük təbii qaz idxal etdiyi mənbə Azərbaycan 

Respublikasıdır. Azərbaycanla təbii qaz ticarəti 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra 

daha da artmışdır. Gürcüstan təbii qazı 3 fərqli nəqliyyat xəttindən təmin edir. Bunlar Cənubi Qafqaz 

Təbii Qaz Boru Kəməri, Azərbaycan-Gürcüstan Qaz Boru Kəməri və Şimal-Cənub Qaz Boru 

Kəməridir. Gürcüstanın enerji istehlakının təxminən 30 %-i neft məhsullarından təmin edilir. Ölkə 

xam neft və neft məhsullarını idxal edir. İdxalat, əsasən, Azərbaycan, Rusiya, Bolqarıstan, Ruminiya, 

Yunanıstan və Türkmənistandan həyata keçirilir. 

  Göründüyü kimi, dünyanın böyük dövlətləri öz enerji təhlükəsizliklərini təmin etmək 

məqsədilə daima dünyanın neft və təbii qazla zəngin olan bölgələrini maraq dairələrinə daxil edir və 

diqqət mərkəzində saxlayırlar. Qafqaz-Xəzər regionu da belə regionlardandır. Bu regionda yerləşən 

bəzi dövlətlər karbohidrogen ehtiyatları ilə çox zəngindir, bəziləri isə daha az təmin olunmuşdur. 

Ölkəmiz həm Xəzər hövzəsi, həm də Qafqaz regionu ölkələrinə aid hesab edilir. Region dövlətləri 

iqtisadiyyatlarının əsasən asılı olduğu karbohidrogen ehtiyatlarının istehsalını daima inkişaf 

etdirməyə çalışırlar. 
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 Məqalədə İranın nüvə proqramının tarixi köklərindən, onun fəaliyyətə başlamasından, 
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proqrama sərt reaksiyası, İranın bu müstəvidə qarşılaşdığı çətinliklər gözdən keçirilmişdir. Həmçinin 
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ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА ИРАНА:  

ВЫЖИВАНИЯ, РАЗЛИЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье рассказывается об исторических корнях иранской ядерной программы, ее 

запуске и проблемах, с которыми она сталкивается. Западные страны, особенно 

Соединенные Штаты, жестко отреагировали на программу и проблемы, с которыми Иран 

сталкивается в этой связи. Перспективы ядерной программы также были изучены. 

Ключевые слова. Ядерная программа, МАГАТЭ, резолюции Совета Безопасности ООН, 

санкции, P5 1, уран, США, Парижское соглашение, европейское трио. 

 

İranın nüvə proqramı bir sıra araşdırma mərkəzi, uran mədəni, bir nüvə reaktoru və bir uran 

zənginləşdirilməsi mərkəzini ehtiva edən uran emal infastrukturlarından ibarətdir. Bu proqram 1950-

ci illərdə, daha dəqiq desək, 1957-ci il 5 Mayda sülh üçün Atom proqramının bir parçası olaraq ABŞ-

ın köməyi ilə başladıldı (1). 

Tarixən özünün nüvə proqramına başlamazdan qabaq İran israrlı şəkildə Orta Şərqdə nüvədən 

azad zonasının yaradılması ideyasını dəstəkləyirdi. 1974-cü ildə İsrailin nüvə silahı proqramını 

inkişaf etdirməsi niyyətini bəyan edəndən sonra İran BMT Baş Assambleyasının Orta Şərqdə 
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nüvədən azad zona yaradılması ilə bağlı birgə qətnaməsi fikrini təsdiq etdi.  

1967-ci ildə İran Atom Enerjisi Qurumu çərçivəsində Tehran Nüvə Araşdırma Mərkəzi yaradıldı 

(2). Bu mərkəz ABŞ tərəfindən lazımi avadanlıqlarla, məsələnyüksək zənginləşdirilmiş uran tərkibli 

5 meqavattlıq nüvə tədqiqat reaktoru, təmin olundu. İran 1968-ci ildə “Nüvə Yayılmaması 

Müqaviləsi”ni imzaladı və 1970-ci ildə sənədi ratifikasiya etdi. Beləliklə, İranın nüvə proqramı Atom 

Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (MAQATE) yoxlanış subyektinə çevrildi.  

Amerikanın və Qərbi Avropa hökumətlərinin İranın nüvə proqramına dəstəyi, təşviqləndirməsi 

1979-cu ildə şah rejimini devirən islam inqilabına qədər davam etdi. 1979-cu ildəki inqilabdan sonra 

beynəlxalq nüvə birliyi İran hökuməti ilə həyata keçirilən proqramı dayandırdı.  

1981-ci ildə İran rəsmiləri ölkənin nüvə proqramının davam etdirilməsi qənaətinə gəldilər. 1980-

ci illərin sonlarında Fransa ilə, 90-cı illərin əvvəllərində isə Argentina ilə danışıqlar keçirildi və 

razılıqlar əldə olundu.  

1984-cü ilin aprelində Qərbi Almaniya kəşfiyyatı İranın iki il ərzində Pakistandan əldə edəcəyi 

uran ilə nüvə bombası hazırlaya biləcəyini bildirdi (3). 

İran-İraq müharibəsi zamanı İraqın hava hücumları nəticəsində iki Buşehr reaktoru dağıntıya 

məruz qaldı (4). 

1990-cı illərdə Rusiya İranla birgə tədqiqat qurumu yaratdı. Rusiya həmçinin İrana kömək 

məqsədilə nüvə ekspertləri göndərdi və İslam Respublikasını texniki informasiyalarla təmin etdi. 

1990-cı ilin əvvəllərindən Rusiya İran ilə birlikdə nüvə mütəxəssisləri və texniki informasiya ilə 

təmin edilən “Persepolis” adlı ortaq bir araşdırma təşkilatı qurdu. Rusiya Kosmik Agentliyi də daxil 

olmaqla Rusiyanın 5 təsisatı Tehrana onun raketlərini inkişaf etdirmək üçün kömək etdi. İranla 

texniki informasiya mübadiləsi şəxsən Rusiya Xarici Kəşfiyyat Qurumunun direktoru Trubnikov 

tərəfindən təsdiq edilmişdir (5, s.19).  

1992-ci ildə İran MAQATE müfəttişlərini istədikləri bütün yerlərə və obyektlərə baş çəkməyə 

dəvət etdi. Baş Direktor Bliks müşahidə edilən bütün fəaliyyətlərin atom enerjisindən dinc məqsədlə 

istifadə qaydalarına uyğun olduğunu bildirdi (6, s.28). MAQATE ziyarətlərinə elan edilməmiş 

obyektlər və İranın Sağandda yaranan uran mədəni layihəsi daxil idi. Elə həmin il Argentina rəsmiləri 

ABŞ-ın təzyiqi altında ölkələrininİrana 18 milyon dollar dəyərində mülki nüvə texnikasının satışını 

ləğv etdiyini açıqlamışdı. 1995-ci ildə İran Rusiya Atom Enerjisi Nazirliyi ilə müqavilə imzaladı, 

qismən tamamlanmış Buşehr I zavodunda 915 MWe VVER-1000 təzyiqli su reaktorunun inşasına 

başladı. 

1996-cı ildə ABŞ Çin Xalq Respublikasını uran emalı zavodunun inşası müqaviləsindən çıxmağa 

vadar etdi. Lakin çinlilər obyekt üçün iranlılara MAQATE proqram üzrə işlərini davam etdirmələrini 

tövsiyə edən plan hazırladılar və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin direktoru Mohamed El 

Baradey tikinti sahəsinə baş çəkdi.  

2000-ci illərin əvvəllərində İranın gizli uran zənginləşdirməsi proqramının aşkara çıxması 

beynəlxalq cəmiyyəti ayağa qaldırdı (7). 2002-ci ilin 14 Avqustunda müxalif qruplaşma olan İran 

Milli Müqavimət Şurasının sözçüsü Alirza Cəfərzadə tikilməkdə olan 2 nüvə sahəsinin – Natanz və 

Arak şəhərlərində - olmasını ictimaiyyətə elan etdi. İran müxalif qruplarının hökümətin elan 

olunmamış nüvə fəaliyyətini həyata keçirməsi faktını ifşa etməsindən sonra Atom Enerjisi üzrə 

Beynəlxalq Agentlik (MAQATE) 2003-cü ildə təhqiqata başladı. MAQATE İranın uranı 

zənginləşdirməkdə məqsədinin reaktor yanacağı əldə etmək və ya silah istehsal etmək olduğunu 

bildirdi. İran isə iddia edirdi ki, onun nüvə proqramı sülhə xidmət edir. MAQATE rəsmilərinin İranın 

bu proqramının BMT Təhlükəsizlik Şurasının razılığına uyğun olmadığını qətiyyətlə bildirdilər (8, 

s.35). 2006-cı ildə İranın “Yayılmama müqaviləsi”nin öhdəliklərinə uyğun davranmaması 
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səbəbindən BMT Təhlükəsizlik Şurası İrandan zənginləşdirmə proqramını dayandırmasını tələb etdi. 

İranın həmin dövrkü prezidenti Mahmud Əhmədinejad bu sanksiyaların qanunsuz olduğunu, 

“özündənrazı” qüvvələr tərəfindən həyata keçirildiyini bildirdi.  

Fransa, Almaniya və Birləşmiş Krallıq (Avropa üçlüsü) İranın nüvə proqramı ilə bağlı sualları 

aydınlaşdırmaq məqsədilə İslam Respublikası ilə diplomatik danışıqlara başladı. 2003-cü ilin 21 

Oktyabrı Tehranda İran höküməti və Avropa üçlüsünün Xarici İşlər Nazirləri Tehran Deklarasiyası 

adlandırılan sənəd nəşr etdilər. Bu deklarasiyaya əsasən İran Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi 

ilə birgə fəaliyyət göstərməyi qəbul etdi, Əlavə Protokolu könüllü şəkildə imzalamağı və həyata 

keçirməyi və danışıqların davam etdiyi müddətdə zənginləşdirmə işini dayandırmağı öhdəsinə 

götürdü. Bunun müqabilində isə Avropa üçlüsü İranın nüvə hüququnu tanımağı qəbul etdi.  

Paris müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq 2004-cü il 14 Noyabrda İranın nüvə üzrə baş 

müzakirəçisi uranın zənginləşdirmə prosesini müvəqqəti və könüllü şəkildə dayandırdıqlarını 

bildirdi. O, həmçinin Əlavə Protokolun könüllü şəkildə həyata keçiriləcəyini bildirdi. 

Lakin bu müqavilə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən bəyənilməmişdi. 2005-ci ilin fevralında 

İran Avropa üçlüsünə danışıqları sürətləndirmək barəsində təzyiq göstərsə də, üçlü bu fikirlə 

razılaşmadı. ABŞ-ən təzyiqi altında Avropalı müzakirəçilər İran torpaqlarında uranın 

zənginləşdirilməsinə icazə verə bilməyəcəklərini söylədi.  

İndiyə qədər BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən İranın nüvə proqramı ilə bağlı 11 qətnamə 

qəbul olunmuşdur: 

1. 1696 saylı qətnamə - 2006-cı ilin 31 İyulunda qəbul olunan bu qətnamənin məqsədi İranın 

nüvə zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmaqdır. 

2. 1737 saylı qətnamə - 23 Dekabr 2006-cı ildə qəbul olunub. İranın zənginləşdirmə 

fəaliyyətini dayandırmasından sonra tətbiq olunan sanksiyalar bu qətnamədə yer alıb. 

Qətnamə İrandan MAQATE ilə əməkdaşlıq etməyi tələb edirdi. 

3. 1747 saylı qətnamə - 24 Mart 2007-ci il tarixində qəbul edilib. Bu qətnamə ilə İran 

qurumları da sanksiyalara məruz qaldı. 

4. 1803 saylı qətnamə - 2008-ci il 3 Martda imzalanıb. Sanksiyaların miqyasını 

genişləndirərək qurumlar və şəxsləri də bu siyahıya əlavə edirdi. 

5. 1835 saylı qətnamə - 27 Sentyabr 2008-ci ildə qəbul olunub. Əvvəlki 4 qətnaməni bir daha 

təsdiqlədi. 

6. 1929 saylı qətnamə - 2010-cu il 9 İyunda təsdiqlənib. İstənilən ballistik raketlə bağlı 

fəaliyyətdə İranın iştirakını qadağan etmək, hesabları dondurmaq, proqrama cəlb olunmuş 

şəxslərin səyahətinə məhdudiyyətlər qoymaq, silah embarqosunu genişləndirmək 

qətnamənin məqsədlərinə aiddir. 

7. 1984 saylı qətnamə - 2011-ci il 9 İyunda qəbul olunub. Əvvəlki qətnamənin daha 

genişləndirilmiş variantıdır. Qətnamənin qüvvəsini 1 il daha uzadır. 

8.  2049 saylı qətnamə - 7 İyun 2012-ci ildə qəbul edilib. 1984 saylı qətnamənin qüvvəsini 1 

il artırılması təsdiq edib. 

9. 2105 saylı qətnamə - 5 İyun 2013 – cü ildə təsdiqlənib. Əvvəlki qətnamənin təsir müddətini 

1 il daha uzadıb. 

10. 2159 saylı qətnamə - 9 İyun 2014-cü il tarixində imzalanıb. 2105 saylı qətnamənin 

qüvvəsini daha 1 il artırıb. 

11. 2231 saylı qətnamə - 20 İyul 2015-ci ildə qəbul olunub. Bu qətnamədə İranın Nüvə 

Proqramı təsdiqlənib və əvvəlki bütün qətnamələrdə qeyd olunan sanksiyalar aradan 

qaldırılıb. 
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Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik isə ardıcıl şəkildə bildirib ki, İranın nüvə proqramının 

tamamilə sülhməramlı olmasına dair qənaətə gəlməkdə çətinlik çəkir. 2004-cü ildə İranın Əlavə 

Protokolu qəbul etməsiylə MAQATE-nin İrana olan baxışı müsbət mənada dəyişsə də, 2006-cı ildə 

Əlavə Protokoldan imtina etməsi və MAQATE ilə əməkdaşlığı dayandırması yenidən münasibətləri 

kəskinləşdirdi.  

İran xalqı arasında aparılan müsahibələr və sorğular göstərir ki, əhalinin əksəriyyəti ölkələrinin 

nüvə proqramını dəstəkləyir. 2008-ci ildə aparılan araşdırma göstərdi ki, İranlıların əksəriyyəti 

ölkələrinin nüvə enerjisini inkişaf etdirməsini dəstəkləyir, hətta əhalinin 90%-i inanır ki, bu proses 

çox vacibdir. İranlıların ərəb olmamasına baxmayaraq 6 ölkədəki ərəb xalqı da İranın nüvə 

proqramlarının haqlı olduğuna inanır və onun dayandırılmasını qəbul etmirlər.  

İran tərəfi israrla zənginləşdirmə fəaliyyətinin sülh məqsədilə olduğunu bildirsə də, Qərb 

ölkələrinin əksəriyyəti, xüsusilə ABŞ İranın bu əməliyyatının nüvə silahı əldə etməsi yönümündə 

olduğunu bildirirlər.  

ABŞ tərəfinə gəldikdə isə burada vəziyyət fərqlidir. Prezident Corc Uoker Buş 2006-cı il 31 

Avqustda israrla bildirdi ki, İranın uranı zənginləşdirmədən imtina etməsinin, bu cür itaətsizliyinin 

nəticələri olmalıdır. O, dünyanın İrandakı radikal rejim tərəfindən ağır təhdidlə üz-üzə olduğunu 

bəyan etdi. Hətta İran rejiminin “Hizbullah”a silah-sursat, pul göndərdiyini bildirdi.  

2007-ci ildə Birləşmiş Ştatların “Milli Kəşfiyyat Bürosu” İranın 2003-cü ilin payızında iddia 

edilən aktiv nüvə silahı proqramını dayandırdığını bildirdi. 2011-ci ilin noyabrında Atom Enerjisi 

üzrə Beynəlxalq Agentlik İranın 2003-cü ilə qədər nüvə bombası tədqiqatını həyata keçirmək 

niyyətini etibarlı dəlillərlə əsaslandırdı. Həmçinin qeyd olunmuşdu ki, bu proses kiçik miqyasda hələ 

də davam etməkdədir. 2018-ci il 1 Mayda isə MAQATE 2015-ci ildəki hesabatını təkrarlayaraq 

İranda 2009-cu ildən sonra nüvə silahının aktivliyi ilə bağlı etibarlı dəlil olmadığını bildirdi. İranın 

ilk nüvə terminalı Buşehr-1-in 2008-ci ilin martında istifadəyə verilməsi gözlənilirdi. Ancaq 12 

sentyabr 2011-ci il tarixi etibarilə bu obyekt istifadəyə verilmişdir. Buşehr-1-in tikilməsində Rusiya 

hökümətinin agentliyi “RosAtom”un əhəmiyyətli rolu olmuşdu.  

Bu müddət ərzində dünya ictimaiyyəti ilə İran arasında nüvə proqramına dair müzakirələr gedirdi. 

Müzakirələrin bir tərəfində İran durduğu halda digər tərəfdə P5+1 (BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 

daimi üzvü – Çin, Fransa, Rusiya, Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları – və üstəgəl 

Almaniya) və ya digər adı ilə E3+3 (3 Avropa ölkəsi və 3 qeyri-Avropa ölkəsi) dayanırdı. Həmin 

görüşlərdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı narahatçılıqların həll edilməsi məqsədi dayanırdı. 

İlk danışıqlar 2009-cu ilin oktyabrında Cenevrədə aparıldı. Uğursuz nəticələnən görüşdən 14 ay 

sonra 2011-ci il yanvarın 21-də İstanbulda keçirildi. İki gün davam edən danışıqlar İranın iki şərt 

qoymasından sonra çıxılmaz vəziyyətə düşdü. Həmin iki şərt bunlar idi: 1. İranın uran zənginləşdirmə 

hüququnun tanınılması; 2. BMT-nin Tehranda qoyduğu iqtisadi sanksiyaları aradan qaldırması (9). 

Növbəti görüş 2012-ci ilin aprelində yenə İstanbulda keçirildi. Danışıqların apreldə baş tutan ilk 

sessiyası uğurlu keçirdi, nümayəndələr konstruktiv dialoqu və İranın xoş rəftarını yüksək 

qiymətləndirdilər. Mayda keçirilən ikinci mərhələdə isə adı açıqlanmayan ABŞ-lı dövlət adamı İranın 

5%-ə qədər uran zənginləşdirməsini ABŞ-ın qəbul etməli olduğu fikrini səsləndirdi. Lakin bu 

məsələlərin fonunda danışıqlar bir daha düyünə düşdü. 2012-ci ilin mayına baş tutan Bağdad görüşü 

də istənilən effekti vermədi.  

21 Sentyabr 2009-cu ildə İran Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyə ikinci zənginləşdirmə 

təsisini tikməsi barədə məlumat verdi. Növbəti gün (22 Sentyabr) MAQATE direktoru El Baradey 

ABŞ-a bu haqda hesabat ərz etdi. 2 gün sonra isə (24 Sentyabr) ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa 

Qumun 42 kilometr şimalında Fordu ərazisində yeraltı zənginləşdirmə təsisinin tikintisi barədə 
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MAQATE-ə məlumat ötürdü. 25 Sentyabrda Böyük 20-lik sammitində bu 3 ölkə İranı nüvə təsisatını 

MAQATE-dən gizlətdiyinə görə tənqid etdi.  

2009-cu ilin noyabrında MAQATE rəsmiləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana uranın 

zənginləşdirməsini qadağa etməsinə dair qərarına qarşı çıxmasına görə pislədi. 

2009-cu ilin oktyabrında Uqo Çavez bəyan etdi ki, İran Venesuelaya nüvə tədqiqatında köməklik 

göstərir. Çavez söylədi ki, “biz bir neçə ölkə ilə xüsusən, İran və Rusiya ilə əməkdaşlıq edirik” (10). 

Bəzi mütəxəssislər isə Venesualının İrana uran əldə etməsində və beynəlxalq sanksiyalardan 

yayınmasında köməklik göstərdiyini bildirdi. 

2010-cu il 9 Fevralda İran höküməti uran zənginləşdirməsini 20%-ə qədər artıracağını bildirdi. 2 

gün sonra Tehranda 1979-cu il İslam İnqilabının 31 illiyi ilə bağlı bayramlarda İran prezidenti 

Mahmud Əhmədinejad İranın artıq nüvə dövləti olduğunu bəyan etdi. Tənqidlərə cavab olaraq isə 

prezident bildirdi ki, “əgər biz nüvə bombası istehsal etmək niyyətində olsaq, biz bu arzumuzu 

ictimaiyyətə bəlli edəcəyik”.  

ABŞ prezidenti Barak Obama 2010-cu il 20 Apreldə Braziliyanın prezidenti Lulaya yanacaq 

mübadiləsi etmək barədə təklif göndərdi (11). İranlıların əvvəlki sövdələşməni etibarlı izahat 

vermədən rədd etməsi ABŞ tərəfini İranın bu təklifi də qəbul etməyəcəyinə inandırmışdı. Türkiyənin 

Baş Naziri Rəcəb Tayib Ərdoğan eyni məzmunlu məktub qəbul etdi.  

2010-cu il mayın 17-də İran, Braziliya və Tükiyə birgə bəyannamə nəşr etdirdi. İran Türkiyəyə 

tədqiqat reaktoru üçün zənginləşdirilmiş yanacaq müqabilində az zənginləşdirilmiş uran göndərməyə 

razılaşdı. İran MAQATE-ə 24 May 2010-cu ildə birgə bəyannamə barədə hesabat verdi. Həmçinin 

İran və Vyana qrupu (ABŞ, Rusiya, Fransa və MAQATE) arasında danışıqların təşkil olunması xahiş 

olunurdu. Təklif ərəb liderləri və Çin tərəfindən xoş qarşılandı. Fransanın Baş Naziri bu razılaşmanı 

İranın nüvə proqramı məsələsinin həlli istiqamətində müsbət addım adlandırdı.  

BBC tərəfindən aparılan ilkin araşdırmalardan bəlli oldu ki, mübadilə məsələsi ilə bağlı səy İran 

prezidenti Mahmud Əhmədinejad tərəfdən gəlib. Araşdırmaçılar bu addıma səbəb kimi isə yeni 

sanksiyalarla bağlı əmələ gələn təzyiqin qarşısını almaq olduğunu bildirdilər.  

MAQATE-nin keçmiş direktoru Muhəmməd ElBaradey İranın nüvə proqramı mübahisəsinin 

həlli üçün yeganə yolun tərəflər arasında güvənin inşa edilməsində gördüyünü bildirmişdi. 

Bir neçə iranlı nüvə alimi 2010-2012-ci illər arasında sui-qəsd nəticəsində öldürüldülər. İran 

tərəfinin və adı gizli saxlanılan amerikalı hökümət rəsmisinin iddialarına görə nüvə alimlərinə qarşı 

sui-qəsdlər “İran Xalqının Mücahidləri” adlanan müxalif qrup tərəfindən həyata keçirilib. ABŞ 

rəsmilərinin məlumatlarına əsasən bu qruplaşma “Mossad” tərəfindən maliyyələşdirilir, 

silahlandırılır və təlim görür.  

Keçmiş İran rəsmisi Hassan Firuzabadi bildirib ki, qərb İranda casusluq üçün turistlərdən və ətraf 

mühit müdafiəçilərindən istifadə edir.  

P5+1 qrupu Xarici İşlər Nazirlərinin 2013-cü ilin sentyabrında BMT Baş Məclisində keçirilən 

görüşünə İranın Xarici İşlər Naziri Zərif də qoşuldu. 

P5+1 qrupunun baş vasitəçiləri və İran rəsmiləri arasında 15-16 Oktyabrda Cenevrədə keçirilən 

görüşdə İranın nüvə problemininin həll edilməsi ilə bağlı mümkün elementlər müzakirə edildi. 

Ekspertlər bu elementlərlə bağlı mübadilə aparmaq üçün 30-31 Oktyabrda bu dəfə Vyanada 

görüşdülər. 7-8 Noyabrda yenidən danışıqlar keçirildi, hətta qızğın müzakirələr 9 Noyabra qədər 

davam etdi. Razılığa gələ bilməyən tərəflər 20 Noyabrda yenidən görüşməyi qərara aldılar.  

Noyabrın 24-də İranın və P5+1 qrupunun Xarici İşlər Nazirləri İran üzərinə qoyulan sanksiyaların 

həcminin azaldılması müqabilində nüvə proqramının əsas hissələrinin dondurulmasını nəzərdə tutan 

altı aylıq aralıq razılaşması barədə qərar qəbul etdilər. İran uran zənginləşdirməsini beş faizdən aşağı 
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saxlamaq barədə öhdəlik götürdü. Obama bu razılaşmanı “əhəmiyyətli birinci addım” adlandırdı.  

2014-cü il 20 Fevralda MAQATE hesabat verdi ki, İran P5+1 qrupu ilə razılaşmaya və 

MAQATE-in öhdəliklərinə uyğun davranır.  

2014-cü il fevral-iyul ayları ərzində Vyanada P5+1 qrupu və İran arasında yüksək səviyyəli, 

hərtərəfli nüvə proqramı ilə bağlı razılıq əldə olundu. Əlavə olaraq, ABŞ tərəfi İslam Respublikasının 

zənginləşdirilən uranı yanacağa çevirməsi müqabilində İranın dondurulmuş aktivlərini blokdan 

çıxaracağını bildirdi.  

2016-ci ilin yanvarında ictimaiyyətə bəyan edildi ki, İran sanksiyaların üzərindən 

götürülməsindən sonra nüvə proqramının əsas hissələri ilə bağlı öhdəliklərdən boyu qaçırdı. 

2019-cu ilin fevralında MAQATE İranın 2015-ci ildə qəbul edilən “Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət 

Planı”na uyğun davrandığını bildirdi (12). 

2019-cu il 8 Mayda İran əgər ABŞ sanksiyalarından qorunma əldə etməsə, 60 gün ərzində “Birgə 

Hərtərəfli Fəaliyyət Planı”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı bəzi öhdəliklərdən boyun qaçıracağını 

bildirdi. 

2015-ci ildə İranın nüvə proqramı neft gəlirlərinin azalması və beynəlxalq sanksiyalar səbəbindən 

xarici investorların ölkəni tərk etməsi ilə 100 milyard dollar itirdi. 

İndiana Universiteti, Pensilvaniya, Yaxın Şərq Tədqiqatları Mərkəzi prezidenti Qaudat 

Bahqatİran nüvə proqramının üç faktora bağlı olduğunu deyir:  

1. Pakistan,İraq,İsrail və ABŞ-dan özlərinə çevrilən təhdid qəbul etmələri;  

2. Daxili iqtisadi və siyasi dinamiklər; 

3. Milli qürur.  

Bahqat daha sonra İranın beynəlxalq cəmiyyət ilə münasibətləri barəsində bəzi açar nöqtələri 

qeyd edir və nüvə proqramı mövzusunda bunun İranı necə təsir etdiyini analiz edir: 

1. İran səlahiyyətlilərin 1980-ci illərdəki İran-İraq müharibəsi müddətindəki davranışları səbəbi 

ilə beynəlxalq cəmiyyətə çox az güvəni var. Bu müharibə müddətində İran daha güclü və böyük bir 

ölkə olduğu üçün Səddam Hüseyn İran ordusuna və vətəndaşlarına qarşı kimyəvi silah istifadə etdi. 

Bu kimyəvi silahlar minlərlə iranlını öldürdü və ya şikəst qoydu və müharibədə İraq lehinə önəmli 

bir rol oynadı. Beynəlxalq cəmiyyət bu nöqtədə laqeyd qaldı; İraqa mane olmaqda və İranı qorumaqda 

çox təsirsiz idi. Şahram Çubin - Cenevrə Təhlükəsizlik Siyasəti Mərkəzi prezidenti bu vəziyyəti belə 

açıqlayır: “İran İraq ilə etdiyi savaşdan bunu öyrəndi; hücuma məruz qalmaq istəmirsənsə, təhdid 

edən ölkə mütləq eyni bir cavabın alacağını bilməlidir. ‘Fars körfəzində müharibə’dəkinə bərabər bir 

kimyəvi silah qisasına məruz qalacağını bilmək İraqı dayandırdı, ancaq belə bir qarşılığın İrandan 

gəlməyəcəyini bilməyin savaş müddətində İraqın İrana qarşı kimyəvi silah istifadə etməsini təmin 

etdiyini göstərir." 

2. Bir çox ölkə ABŞ-ın təzyiqini görəndə İranın nüvə idarəetməsi ilə ticari əlaqələrini kəsdiyi və 

ya dayandırdığı üçün İranda beynəlxalq cəmiyyətə çevrilmiş güvən əksikliyi yenidən yarandı. 

Qaudat Bahqatın analizinin əksinə iranlı səlahiyyətlilər öz səviyyələrinin indiki nüvə silah sahibi 

ölkələrin texnoloji inkişaf səviyyəsinin altında qalmış olmasından ötrü birini fikrindən daşındırmaq 

üçün nüvə silah əldə etmə arzusunda olduqları iddiasını qəbul etmirlər. Öz nüvə proqramlarının silah 

düzəltmə məqsədli hala gətirilə bilməyəcəyindən hər kəsin əmin olmağı üçün iranlılar qanuni olaraq 

lazımi miqdardan daha çox əlavə məhdudiyyət qoyulmasını da ehtiva edən bir sıra məsləhətlər 

verdilər. 
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THE SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION AND CENTRAL ASIA’S 

SECURITY CHALLENGES 

Master student Z. Valiyeva's article " The Shanghai Cooperation Organisation and Central 

Asia’s Security Challenges" analyzes China's key interests in Central Asia and its strategy. The au-

thor gives a clear explanation of the impact of clash of interests in Central Asia, Shanghai Coopera-

tion Organisation's role in the current situation and its impact on Central Asia. 
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ŞANXAY ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKILATI VƏ MƏRKƏZI ASIYANIN  

TƏHLÜKƏSIZLIK ÇAĞIRIŞLARI 

Magistrant Z. Vəliyevanın “Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və Mərkəzi Asiyanın təhlükəsizlik 

çağırışları” məqaləsində Çinin Mərkəzi Asiyadakı əsas maraqları və həyata keçirdiyi strategiya təhlil 

edilir. Müəllif Mərkəzi Asiyada maraqların toqquşması, mövcud durumda Şanxay Əməkdaşlıq 

Təşkilatının rolunun artması və Mərkəzi Asiya regionuna təsirinə dəqiq açıqlama verir. 
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЫЗОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В статье магистранта З. Валиевой « Шанхайская организация сотрудничества и вызовы 

безопасности в Центральной Азии » анализируются основные интересы Китая в 

Центральной Азии и его стратегия. Автор дает четкое объяснение влияния столкновения 

интересов в Центральной Азии, роли Шанхайской организации сотрудничества в 

сложившейся ситуации и его влияния на Центральную Азию. 

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, Центральная Азия, Китай, 

стратегические интересы, геополитика, безопасность, граница, соревнование, столкновение 

 

İntroduction: The Shanghai Cooperation Organization (SCO) was established as a multilateral 

association to ensure security and maintain stability across the vast Eurasian region, join forces to coun-

teract emerging challenges and threats, and enhance trade, as well as cultural and humanitarian cooper-

ation. Adhering to the principles of openness, SCO does not intend to form any alliances or direct its 

actions against any sovereign entity. It actively and consistently pursues dialogue, exchanges and co-

operation, and stands for strict observance of the purposes and principles inscribed in the Charter of the 
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United Nations, such as equality and sovereignty of States, inadmissibility of intervention in their do-

mestic affairs, respect for territorial integrity, inviolability of borders, non-aggression, peaceful settle-

ment of disputes, non-use of force or threat of force, as well as other universally recognized norms of 

international law, aimed at maintaining peace and security, establishing partnerships between States, 

protecting national sovereignty and respecting the right to determine one’s own destiny and path for-

ward for political, socioeconomic and cultural development. The entire structure of the organization is 

designed to generate multilateral partnerships to assist sovereign members in coordinating strategies 

and approaches to solving pressing international issues and meeting regional needs. It also provides an 

opportunity for member States to concentrate their efforts on common goals in accordance with the 

principles of voluntary cooperation and equitable distribution of responsibilities. Adhering to the strict 

observance of universally recognized norms of international law, as well as to the relentless pursuit of 

the purposes and principles of the United Nations Charter, SCO is unshaken in its belief that as a means 

of conflict resolution diplomacy is unmatched. In this regard, SCO continues its support for an even 

more prominent coordinating role for the United Nations in international relations, with an emphasis 

upon the further development of close cooperation with the world Organization. 

The transformation of the relationships of the primary members of this organization made it possi-

ble for the conflict resolution mechanism to be formed gradually after successful steps employed for 

conflict resolution among the members. The mechanism for dispute resolution enabled security and 

regional stability through border dispute resolution among China, Russia and the CARs. The step wise 

mechanism that was adopted for conflict resolution paved way for the formation of the organization; 

on that mechanism’s foundation was built and was called the ‘Shanghai Spirit’, which was symbolic 

term used for the dedication and the respect for the conflict resolution processes undertaken. Since then, 

the driving force behind all the regional cooperation and collaboration programs 92 Mariam Akhtar, 

Qurat ul Ain and Afifa Kiran NDU Journal 2018 and initiatives that have been established effectively 

are based on this concept and it is expected from all the new members too; that they would honor this 

‘Spirit’ and comply with the norm of willingness and true dedication towards conflict resolution and 

cooperation in all spheres allocated by the SCO framework in the future. The first phase of the conflict 

resolution process started in 1996, when the key members (Russia, China, Tajikistan, Kazakhstan, Kyr-

gyzstan) initiated diplomatic dialogues and the negotiation that resulted in increased levels of border 

security along with border demarcation which was acceptable to all. The famous ‘Five-Power Agree-

ment’ regulated and checked military activity in the region surrounding borders. The agreement aimed 

at strengthening of mutual trust constituted the first document about military and political steps to be 

taken in order to resolve the issue of trust deficit among the primary members in true letter and spirit. 

The agreement regarding military and political steps in tandem aimed at fostering confidence among 

the conflict parties. This agreement was the first ever of its nature in the Asia Pacific region as it was 

adopted for conflict transformation and de-escalation.The leaders of five countries made important de-

cisions at the Shanghai Summit to sign agreement that aided in the betterment of military relations along 

with facilitating the meeting between the leaders on yearly basis. These meetings provided an oppor-

tunity to have dialogue and talks about the various side lined issues and small conflict related issues and 

proved to be constructive in engaging all the members in the contact process. These results were the 

success landmarks in the conflictual history of territorial and side-line conflicts between the primary 

members and marked an important accomplishment for them, forming a success mechanism called as 

the spirit of ‘Shanghai Five’. Regular meetings once a year took place, which were hosted by each of 

the five countries leaders and high officials and resulted in signing of different constructive agreements. 

These agreements made it possible to develop mutual cooperation, trust and coexistence among the 
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members in a sustainable manner that is even depicted in the relations persisting between them in the 

contemporary times. This cooperation is an example of the best conflict resolution and transformation 

practice in any regional organization in terms of both security and international relations. 

The third phase started in 1997 with the conducting of multilateral negotiations among the Shanghai 

Five countries. The initial format for the negotiations was bilateral in nature and it further developed 

and expanded into a five- way format having a pattern that included a broad exchange of views and 

perceptions about politics, economy and diplomacy related aspects of security and military cooperation 

and challenges faced in the border zone of the five countries. The Declaration on the establishment of 

the Shanghai Cooperation Organisation, signed on 15 June 2001, specifies “joint efforts to maintain and 

ensure peace, security and stability in the region as one of the purposes of the Organisation.” The doc-

ument emphasizes that the SCO member states firmly comply with the purposes and principles of the 

UN Charter, the principles of mutual respect for independence, sovereignty and territorial integrity, 

equality and mutual benefit, the resolution of all issues through mutual consultations, non-interference 

in internal affairs, non-use of force or threat of force, rejection of unilateral military superiority in con-

tiguous areas.4 The participating States have committed to work closely together to implement the 

Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism of 15 June 2001, including 

through the establishment of the Regional Anti-Terrorist Structure (RATS). In addition, it was decided 

to sign relevant multilateral agreements on cooperation in combating illicit trafficking of arms and 

drugs, illegal migration and other types of criminal activity. These objectives and principles in the work 

of SCO in the security area were confirmed in the Charter of the Shanghai Cooperation Organisation, 

adopted in St. Petersburg on June 7, 2002. The position of SCO on regional and international security 

was specified and supplemented with new theses and scenarios in the subsequent documents. 

Since 2003, meetings of defence ministers of the SCO member states were held on a regular basis 

to discuss the further development of cooperation in the field of defence and security and exchange of 

information on the situation in the SCO zone of responsibility. These meetings approved a number of 

documents, the most important of which are the Agreement between the SCO member states on con-

ducting joint military exercises (27 June 2007), the Agreement on cooperation between the defence 

ministries of the SCO Member States (15 May 2008), and a Plan for cooperation between defence 

ministries in the SCO member states for 2010-2011. It shall be noted that on 29 April 2009 at a meeting 

of SCO defence ministers in Moscow, the Deputy Minister of Defence of the Republic of Uzbekistan, 

R.S. Niyazov, stated it was not necessary to develop the military component of the Shanghai Coopera-

tion Organisation as, in his opinion, the SCO Charter provided for the development of cooperation only 

in the economic, social and cultural spheres. In connection with this position, R.S. Niyazov, in his ca-

pacity of the leader of the Uzbek delegation, did not sign the Plan for cooperation between the defence 

ministries of the SCO member states for 2010-2011. 

The documents of general political nature reflected to a certain extent the attitude of the Organisa-

tion to some key issues of international security and arms control. The SCO member states believed 

that globalization not only did not decrease, but, on the contrary, in many ways increased the role of 

such factors as the maintenance and strengthening of strategic stability, including the issue of non-

proliferation of weapons of mass destruction. In the field of nuclear non-proliferation they consistently 

called for strict compliance with the provisions of the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 

including the peaceful use of nuclear energy. The SCO member states considered the establishment of 

a zone free of nuclear weapons in Central Asia an important element of regional peace and security that 

could make a significant contribution to strengthening nuclear non-proliferation and increasing the level 
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of regional and international security. SCO documents reflected on the current problems of the deploy-

ment of U.S. global missile defence. At the tenth meeting of the Council of Heads of SCO Member 

States on June 10-11, 2010 in Tashkent, it was stated that “the uncontrolled deployment of a global 

missile defence system, as well as the danger of disposition of weapons in the outer space, could become 

a source of destabilization of the international situation and lead to the spread and rise of missile weap-

ons in different parts of the world.”10 In the Resolution of the 65th session of the UN General Assem-

bly—“Cooperation between the United Nations and the SCO”—adopted in December 2010, SCO was 

called “the most important regional organisation to address security issues in the region in all its as-

pects.” The main results of the SCO activities, including those in the field of security, were summed up 

in Astana Declaration of 15 June 2011 on the occasion of SCO tenth anniversary. It was noted that 

during the ten-year period the SCO had become “a universally recognized and respected multilateral 

organisation that actively promoted peace and development in the region, and effectively resisted chal-

lenges and threats.”11 At the meeting in Astana, the heads of the SCO member states stated that effec-

tive cooperation existed within the Organisation in the security field, focused on combating terrorism, 

separatism and extremism, drug trafficking and arms trafficking, and transnational organized crime. In 

support of this thesis, it was pointed out that the SCO had set up mechanisms of regular meetings be-

tween the Security Council secretaries, attorneys general, judges, ministers of defence and emergency 

situations, ministers of the interior and public security, leaders of anti-drug agencies that address current 

issues related to the joint struggle against new challenges and threats. The Astana Declaration outlined 

the following priorities: “building security for all states without any exception, cooperation and pros-

perity based on the understanding of current realities in the absence of attempts to manage their own 

security at the expense of others.”12 The thesis of the indivisibility of security, as known, was the 

backbone of the Russian initiative, formulated by President D.A. Medvedev in 2008 in the context of 

the need to update the Euro-Atlantic security architecture. The meeting of the Council of Heads of SCO 

Member States on June 6-7, 2012 in Beijing approved a new version of the Regulations on Political and 

Diplomatic Measures and Mechanisms of SCO response to situations that present a threat to peace, 

security and stability in the region, and the Programme for cooperation of SCO member states to combat 

terrorism, separatism and extremism for 2013-2015, which expanded the legal basis for cooperation of 

Member States in the field of security. 

The meeting of the Council of Heads of SCO Member States on June 6-7, 2012 in Beijing approved 

a new version of the Regulations on Political and Diplomatic Measures and Mechanisms of SCO re-

sponse to situations that present a threat to peace, security and stability in the region, and the Programme 

for cooperation of SCO member states to combat terrorism, separatism and extremism for 2013-2015, 

which expanded the legal basis for cooperation of Member States in the field of security. It should be 

stressed that the SCO has no symptoms or characteristics of a militarypolitical bloc, it has no intention 

of becoming an alliance with a strong military component, and the interaction between the defence 

departments is focused exclusively on anti-terrorist activities. According to its stated position, SCO 

activities are inconsistent with the ideological and confrontational approaches to topical issues of inter-

national and regional development. This, according to the national coordinator of the Russian Federa-

tion in the SCO, K. Barsky, is “a new word in global politics.” According to this perspective, SCO is 

an example that non-bloc associations are able to provide international security.13 It has been confirmed 

that this paradigm has important conceptual importance as globalization objectively determines the di-

minishing role of military force in world politics, bringing to the fore factors such as international co-

operation, economic feasibility, “soft power,” etc. Accordingly, the new architecture of security in Eur-
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asia, as well as in other parts of the world, should be equitable, transparent, based on legal and account-

able principles, and the non-bloc legitimate security interests of all states. A similar view is shared by 

the Russian researcher D. Zhirnov. He believes that the “Shanghai process” is “a movement towards 

the formation of a pluralistic security community on the Asian continent, in which the maintenance of 

the military-political stability rests on multilateral negotiation mechanisms. This is its main difference 

from the amalgamated security infrastructure, characterized by the presence of formal centralized insti-

tutions of response.”14 D. Zhirnov, in our view, rightly believes that in this geopolitically diverse region 

with many “burning coals” of interstate and internal contradictions, the idea of a region-wide “hard” 

security system (in the form of military and political alliances) could hardly find effective approval. 

In 2010-2011, the U.S. started a new policy of rapprochement with Uzbekistan, which differed 

from the U.S. attitude to the country after mid-2005, when following the crackdown of Uzbek opposi-

tion in Andijan, Washington practically ceased cooperation with the regime of Islam Karimov, and 

Tashkent in its turn insisted on closing the U.S. military base at Karshi-Khanabad. After the key areas 

of supply for U.S. forces in Afghanistan were moved to the Northern route, the Obama administration 

began to show interest in Tashkent, Uzbekistan being a critical element of the transportation chain in 

the North. In 2011, the tone of U.S. statements against Islam Karimov and his policy changed: if earlier 

American officials mentioned the violation of human rights by the Uzbek authorities, now, as a rule, 

they tended to neglect it. In October 2011, U.S. Secretary of State, Hillary Clinton, stated that Uzbeki-

stan was “showing signs of improvement regarding the human rights situation and was expanding po-

litical freedom.” Apparently, the United States had not found a substitute for the role of Tashkent as a 

regional strategic ally and was interested in returning to the country. For Uzbekistan it was of special 

importance to have military cooperation with the United States, including the receipt of U.S. weapons, 

which were used in Afghanistan and after the withdrawal of U.S. troops along the North route could be 

left in Uzbekistan. However, so far the U.S. aid to Uzbekistan is limited to non-lethal types of military 

equipment and technology: armoured vehicles, personal protection equipment, radios, night vision de-

vices, devices for listening and control of terrain, mine detectors. It should be noted that 99 % of the 

Uzbek army weapons are of Soviet and Russian origin.36 The “differentiated” U.S. policy toward Cen-

tral Asia, for all its importance is still not a decisive factor which will have a strong impact on the 

prospects for the evolution of the SCO. Most significant for the future of the Organisation will be the 

relationship China– Russia, the degree of compatibility of the interests of these two powers in relation 

to the structure and objectives of the SCO, and the priorities of the Organisation in the space of its 

responsibilities. In general, it could be concluded that the potential of SCO to promote regional security 

has not been fully implemented yet. It is also doubtful whether there is a reason to believe that the 

Organisation is now on a way that clearly leads to the situation when SCO will turn into an effective 

prevailing security structure in the centre of Eurasia. The Organisation certainly has its own place in 

the architecture of regional security and the very fact of its existence helps stabilize the situation in 

Central Asia and beyond; however, in our opinion, it is unlikely that it will play a much more substantial 

role. 

 

Conclusion 

In general, it could be concluded that the potential of SCO to promote regional security has not 

been fully implemented yet. It is also doubtful whether there is a reason to believe that the Organisation 

is now on a way that clearly leads to the situation when SCO will turn into an effective prevailing 

security structure in the centre of Eurasia. The Organisation certainly has its own place in the architec-

ture of regional security and the very fact of its existence helps stabilize the situation in Central Asia 
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and beyond; however, in our opinion, it is unlikely that it will play a much more substantial role. The 

fundamental weakness of the SCO is a lack of political commitment by its member states. For this 

reason, the SCO has not succeeded in rivaling NATO or being a considerable force in the fight against 

terrorism or separatism in Central Asia. However, the SCO has been successful in other ways, especially 

by allowing the Central Asian states to engage in balancing behavior. The limited commitment of mem-

ber states may therefore be the SCO’s major strength by providing the flexibility the Central Asian 

states desire to engage in multivector diplomacy. China has benefited the most from the SCO by con-

trolling Uighur ties to Central Asia and challenging Russian influence in the region. Russia has lost the 

most from Chinese encroachment although it sees the SCO as a beneficial method of institutionalizing 

Chinese power. The areas with the greatest potential for cooperation among SCO members are Afghan-

istan policy, border security, drug and arms trafficking, and terrorism—all areas the United States has 

an interest in. The United States should engage the SCO on these areas and seek cooperation wherever 

joint approaches are possible. 
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ТУРЦИЯ И КУРДСКИИ ВОПРОС: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

При любом обострении ситуации на Ближнем Востоке активизируется и политизиру-

ется «курдский вопрос». Можно без преувеличения сказать, что он является индикатором 

определения состояния политической ситуации в регионе. Для того чтобы понять, почему 

так происходит, достаточно бросить беглый взгляд на этническую карту Юго-Западной 

Азии. Исследуется современное состояние курдского вопроса в Турции и регионе Ближнего 

Востока. Рассмотрены состояние и динамика данной проблемы, определены основные харак-

теристики курдского вопроса, проанализированы перспективы обретения курдами полити-

ческой независимости и создания собственного национального государства. 

Ключевые слова: Западная Азия, Османская империя, феодальный сепаратизм, курды, 

Курдистан, курдский вопрос, конфликт. 
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TÜRKİYƏ VƏ KÜRD PROBLEMİ: TARİX VƏ MÜASİR DÖVR 

Hər dəfə Yaxın Şərqdə vəziyyətin gərginləşməsi nəticəsində “kürd problemi” aktivləşir və 

siyasiləşir. Heç şübhəsiz demək olar ki, bu sual regionda vəziyyətin müəyyən olunmasının 

indikatorudur. Bunu başa düşmək üçün Cənub-Qərbi Asiyanın etnik xəritəsinə kiçik nəzər salmaq 

kifayətdir. Kürd sualının Türkiyədə və Yaxın Şərqdə hal hazırki vəziyyəti araşdırılıb. Problemin 

vəziyyəti və dinamikası nəzərə alınıb, kürd probleminin əsas xarakteristikaları müəyyən edilib, 

kürdlərin siyasi müstəqillik əldə etmə və öz milli dövlətlərini qurma perspektivi analiz olunub. 

Açar sözlər: Qərbi Asiya, Osmanlı imperiyası, feodal separatizmi, kürdlər, Kürdüstan, kürd 

problemi, münaqişə. 
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TURKEY AND KURDISH ISSUE: HISTORY AND MODERNITY 

With any aggravation of the situation in the Middle East, the “Kurdish issue” becomes more 

active and politicized. It can be said without exaggeration that it is an indicator of determining the 

state of the political situation in the region. In order to understand why this happens, it is enough 

take a quick look at the ethnic map of South-WestAsia. The current state of the Kurdish issue in Turkey 

and the Middle East region is investigated. The state and dynamics of this problem are considered, 

the main characteristics of the Kurdish issue are determined, the prospects for gaining political 

independence by the Kurds and the creation of their own national state are analyzed. 

Keywords: West Asia, Ottoman Empire, feudal separatism, Kurds, Kurdistan, Kurdish issue, 

conflict. 

 

Курды - исконные обитатели Западной Азии. Однако исторические коллизии не позволили 

этому народу создать собственное государство. Напротив, сегодня курды являются самым 

большим народом на планете, не имеющим собственного государства. 

В наше время численность курдов насчитывает примерно в 30 млн. чел. Подавляющее 
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большинство курдов проживает в историческом Курдистане - стране, расположенной на ряде 

территорий Турции, Ирана, Ирака и Сирии, в самом центре западно-азиатского (ближнево-

сточного) региона. Его площадь - свыше 450 тыс. км2, на долю Турецкого Курдистана прихо-

дится приблизительно 230 тыс. км2, Иранского -125, Иракского - 80, Сирийского - 15 тыс. км2. 

Около 48 % всех курдов живут в Турции, 25 - в Иране, 17 - в Ираке и 4 % в Сирии, остальные 

на территории республик бывшего СССРи стран Запада (8 с.78)  

Курдская проблема сложна и многоаспектна по самой своей сути. Здесь в одной точке со-

шлись противоречия как национального, так и локального, регионального и международного 

уровней. Это обусловило чрезвычайную сложность курдского вопроса и огромные препят-

ствия, встающие на пути любых попыток его решения. Главным аспектом курдской проблемы, 

являетсяразделенность этого народа. Курдистан интегрирован в социально экономические си-

стемы разделивших его государств, образуя наименее развитые в социальном, экономическом 

и культурном отношении их окраины. 

Истоки межэтнического конфликта курдского народа уходят в историю средневековых 

государств Востока. В начале XVI в. вся Западная Азия была поделена между новой великой 

державой - Османской империей и Азербайджанским Сефевидским государством, оплотом 

шиизма в мусульманском мире. Большая часть Курдистана (Северный, Западный и Южный) 

досталась Османской империи, меньшая Сефевидскому государству. - персам, казалось, 

наступило долгожданное успокоение, благоприятствующее национально-государственному 

развитию общества, несмотря на раздел страны, но этого не произошло (4, с. 34).  

 С тех пор, турецко-сефевидская граница, проходившая через место проживания курдов, 

стала театром военных действий и все последующие 400 лет курдской истории не дали курдам 

свободы и не дали шанса на создание независимого государства.  

Войдя в состав Османской империи и Сефевидского государства, (а со второй половины 

XVIII века, государства Надир шаха и Гаджаров ), курдские земли стали ареной противобор-

ства обеих держав за обладание Курдистаном, Южным Азербайджаном, Закавказьем, Ираком. 

Войны с переменным успехом шли непрерывно в течение более трехсот лет. В конечном итоге 

они стали безрезультатны, граница, в общем, осталось такой же, какой она установилась в 

первой половине XVI в. Однако для народов, населявших спорные территории, в том числе и 

для курдов, эти бесконечные войны не прошли бесследно. Их жизненные силы тратились во 

имя чуждых для них интересов завоевателей, производительные же силы периодически раз-

рушались. 

Положение разделенного Курдистана в системе внутриполитических отношений в Осман-

ской империи и в Сефевидском государстве в эпоху позднего средневековья было весьма 

сложным и противоречивым. Здесь была создана система с традиционной светской и духовной 

знатью, отношения которых с центральной властью строились на принципах вассалитета. Их 

обязанности перед ней сводились, в сущности, только к участию в военных походах султанов 

и шахов друг против друга. В остальном же они были полными хозяевами в своих владениях. 

Это привело к росту и укреплению феодального обособления, ставшего сильнейшим пре-

пятствием к развитию объединительного процесса в курдском обществе. Со своей стороны 

султанские и шахские власти основной упор делали на всемерное разжигание междоусобных 

противоречий в своих курдских владениях с целью недопущения возникновения и роста осво-

бодительного движения в Курдистане и особенно тех общественных процессов, которые 

могли принять интеграционное направление. До XIX в. в Курдистане так и не возникли усло-
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вия для образования всенародных движений за национальное освобождение, борьба шла пре-

имущественно внутри курдского общества за преобладающее влияние тех или иных феодаль-

ных кланов, а курдский вопрос был, так сказать «вещью в себе» (5, с. 132). 

Прогрессирующее ослабление Османской империи и Ирана в XVIII веке, неуклонный рост 

центробежных тенденций создали почву для возникновения и укрепления курдского феодаль-

ного сепаратизма. В первой половине XIX века ряд крупных курдских эмиратов Османской 

империи открыто встал на путь мятежа, пытаясь отстоять свою независимость от турецкой 

Порты. Они конечно же потерпели неудачу, а Стамбулу и Тегерану удалось временно консо-

лидировать свои силы и локализовать курдский сепаратизм. Курдские эмираты были ликви-

дированы, а их земли подчинены управлению центра. 

Со второй половины XIX в. Курдистан находился в состоянии постоянного брожения. 

Именно в это время зародился и начал быстро расти курдский национализм, нацеленный на 

создание независимого и объединенного Курдистана. Два фактора способствовали его бур-

ному подъему. Во-первых, феодальное обосбление и сепаратизм продемонстрировали свою 

полную политическую и военную несостоятельность. Пример успешной борьбы других наро-

дов Ближнего Востока за свое освобождение наглядно показал курдам необходимость объеди-

нения вокруг национальной идеи. Во-вторых, курдское, как и другие национальные движения 

, начало использоваться «великим державами» того времени, Россией, Англией, Германией, в 

борьбе за колониальный передел всего региона Западной Азии, за контроль над Османской 

империей и Ираном (2, с. 43). Поддержка этими державами, разумеется, в корыстных целях 

национальных движений на Ближнем Востоке стимулирующее влияла на курдов.  

Современное состояние курдского вопроса в Турции, является одним из факторов обостре-

ния политической и военной ситуации Связанной с сирийской проблемой. Ещё в ходе подго-

товки к войне против Ирака Турция оговорила свою поддержку США непременным условием 

не допустить создания курдского государства на севере Ирака. Вашингтон, как это часто прак-

тикуя, применяя политику двойных стандартов, ей это обещал. В любом случае, изменение 

ситуации в Северном Ираке вдохновляло курдских повстанцев в Турции. Вот почему в начале 

90-х гг. ХХ века после долгого негативного отношения к курдскому движению турецкие ру-

ководители стали делать попытки конструктивно подойти к рассмотрению связанных с ним 

проблем. 

В декабре 1991 г. турецкий журнал «Икибине догу» писал: «Курдская реальность стано-

вится фактором государственной политики». Тогдашний президент Турции Т. Озал заговорил 

о новой политике, основанной на признании существования курдского народа, сделав ряд за-

явлений о необходимости разрешить в ряде случаев употребление курдского языка. Некото-

рые влиятельные западные газеты утверждали в связи с этим, что турецкий президент готов 

даже пойти на решение курдской проблемы на основе федеративного принципа. (3, с. 35) 

 Исход выборов в местные органы управления в турецком Курдистане по сути свидетель-

ствовал о политическом размежевании курдского населения. Ни одна из легально действую-

щих курдских организаций не имела достаточного авторитета среди турецких курдов и не 

была способна в полной мере отстаивать их интересы в местных и высших органах власти. 

Как и тогда, так и сейчас в кризисе находится и РПК (Рабочая партия Курдистана), которая 

после ареста турецкими властями лидера А. Оджалана передислоцировалась на свои высоко-

горные базы и с 1999 года не ведет вооруженной борьбы. Отсрочив свои требования о незави-

симости курдов, она выдвинула программу культурной автономии (8, с. 59).. 
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 Нынешние турецкие эксперты, выражающие симпатии РПК, полагают, что снизить сепа-

ратистские настроения турецких курдов позволит прекращение перемещения курдов и возвра-

щение курдского населения в свои деревни. Они считают, что объявление амнистии для всех 

членов РПК будет способствовать искоренению всех форм национальной дискриминации. 

Свои интересы РПК связывает с обустройством курдского региона в рамках Турецкой Респуб-

лики. Однако функционерам партии, как и другим оппозиционным курдским политическим 

организациям, весьма трудно преодолеть недоверие к турецким властям, посеянных нерешен-

ностью экономических, социальных и культурных проблем курдов. 

 С. Демирель, будущий преемник Т. Озала на посту президента, говорил о необходимости 

проявлять терпимость к курдским гражданам в ходе своей поездки по юго-восточным районам 

страны. Он подчеркивая, что Турция признала реальность курдов, что против нее возразить 

невозможно. После этой поездки было объявлено о разрешении курдам издавать периодику 

на своем языке, о мерах по развитию курдской культуры и даже возможном создании Курдо-

логического института. 

 Надо отметить, что к новой курдской политике Анкару принудила перейти суровая дей-

ствительность, изменение ситуации в Северном Ираке, где движение курдов приняло характер 

восстания. Газета «Миллиет» в октябре 1991 г. писала, что из Северного Ирака в Турцию пе-

решло около 500 тыс. курдов, которые снабдили боевиков РПК большим количеством ору-

жия1.  

 К 1993 г. в позиции турецких властей наметилось некоторое ужесточение, в разгар раз-

вернувшейся среди общественности дискуссии о путях решения курдского вопроса (в том 

числе на основе автономии, федерации) премьер С. Демирель выступил с заявлением, что раз-

говоры о федерации ошибочны. Он дал понять: Турция - унитарное государство, единое и не-

делимое, официальный язык - турецкий. В то же время был признан ошибочным прежний 

официальный курс на ассимиляцию курдов любой ценой. С. Демирель, вместе с тем заявил, 

что хотя и следует признать факт этнической общности курдов, по конституции все граждане 

Турции - турки2. Что касается террористов из РПК, то правительство не пойдет ни на какие 

политическое контакты с ними и требует их капитуляции. Тогда же весной 1993 г. представи-

тель конституционной комиссии меджлиса проф. Шенер Акйол заявил, что поддержка идеи 

федерации - конституционное преступление, ибо по конституции унитарный характер госу-

дарства не подлежит обсуждению (5, с. 81).  

В конце 1995 г. Т. Чиллер, которая сменила С. Демиреля на постах лидера Партии верного 

пути (ПВП) и премьер-министра коалиционного правительства в связи с избранием послед-

него весной 1993 г. на пост президента, вновь подтвердила жесткую позицию правительства в 

отношении курдских сепаратистов, указав, что никаких переговоров с ними быть не должно. 

Такой поворот можно объяснить несколькими факторами. К 1993 г. несколько стабилизирова-

лась обстановка в Ираке, в Турецком Курдистане правительство добилось некоторых успехов 

в войне против боевиков РПК. Возможно, отрицательное воздействие на турецкое руковод-

ство оказало развитие центробежных тенденций в Российской Федерации. Один из известных 

турецких политических обозревателей писал, имея в виду именно этот аспект, что новая Рос-

сия пример, которому никто не пожелает подражать. 

 Тем не менее, заявления турецкого руководства отнюдь не означали полного отказа от 

                                                           
1 Газета «Миллиет» : «Из Северного Ирака в Турцию перешло около 500 тыс. курдов, которые снабдили боевиков РПК 

большим количеством оружия», октябрь 1991. 
2 С. Демирель : «хотя и следует признать факт этнической общности курдов, по конституции все граждане Турции - турки» 
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новой курдской политики, некоторые ее существенные элементы, такие как отказ от конфрон-

тации со всем курдским движением, дифференцированный поход к нему, поиск компромисса 

с РПК сохранялись. Еше в 1991 г. по инициативе президента Т. Озала Анкара сделала первые 

шаги в поисках контактов с курдскими организациями в Ираке. Тогда были установлены связи 

с Патриотическим союзом Курдистана (ПСК) возглавляемым Дж. Талабани, к 1993 г. они 

правда несколько ослабились, а в 1995 г., когда Дж. Талабани заявил, что рассматривает РПК 

как политическую, а не террористическую организацию, они были почти заморожены3.  

 Зоной наиболее целенаправленных и жестких действий курдов является территория Тур-

ции. Начавшиеся более 20 лет назад как восстание небольшой группы людей нынешние во-

оруженные выступления курдов, руководимых РПК, достигли масштабов настоящей войны, а 

за последние месяцы они распространились с прежних десяти на двадцать юго-восточных про-

винций (вилайетов) страны. И все это время турецкое руководство вынуждено сохранять ре-

жим чрезвычайного положения в Восточной Анатолии. Одновременно оно установило кон-

такты и с другой крупной курдской организацией - Демократической партией Курдистана 

(ДПК) во главе М. Баразани (6, с. 90). 

 Турция по изложенным выше причинам проявила большую заинтересованность в опре-

делении дальнейшей судьбы Иракского Курдистана, продвигая идею Курдской автономии в 

рамках Ирака, и эта позиция во многом совпадала с точкой зрения группы М. Баразани, кото-

рая тоже выступила за автономию и даже вела по этому поводу переговоры с Багдадом. Что 

касается группы Дж. Талабани, то она вначале была сторонницей идеи «независимого Курди-

стана», а с 1992 г. стала выступать за федерацию в составе Ирака. Поэтому для Анкары кон-

такты с ДПК были в 90-е г. ХХ в. более обнадеживающими, и в целом, как отмечалось в ту-

рецкой печати, руководство страны в целях изоляции РПК оказывало время от времени суще-

ственную поддержку и ДПК, и ПСК, в результате наметилось своего рода сотрудничество 

Турции с обеими указанными группами.  

 Ситуация изменилась в 1994 г., когда вспыхнуло соперничество между ДПК и ПСК, пе-

решедшее в вооруженные столкновения, которые в конце 1996 г. приняли характер крупно-

масштабных боев с применением артиллерии и танков, хотя некоторые политические наблю-

датели, что группировка М. Баразани является наиболее сильной. В результате боев многие 

населенные пункты в Северном Ираке по несколько раз переходили из рук в руки, в ходе во-

енных действий сложилась ситуация, характеризующаяся усилением контактов между груп-

пой М. Баразани и режимом в Багдаде. А в свою очередь группа Дж. Талабани якобы тяготеет 

к Ирану и получает от него поддержку, и такая ситуация чревата все большим втягиванием 

властей Ирака и Ирана в конфликт между ДПК и ПСК, что может привести к военным дей-

ствиям между двумя группами.  

В сентябре 1996 г. в Анкаре состоялись переговоры тогдашнего главы турецкого прави-

тельства Н. Эрбакана с иракской делегацией, возглавлявшейся представителем С. Хусейна, Ю. 

Хаммади. Стороны обсудили возможные варианты путей установления мира в Южном Кур-

дистане как районе, находящемся бесспорно под юрисдикцией Багдада, а также возможные 

меры турецкой стороны по борьбе с РПК. По завершении переговоров Н. Эрбакан заявил, что 

они привели к успеху и достижению главных целей его правительства - восстановлению мира 

и спокойствия в Северном Ираке и открытию нефтепровода Киркук-Юмурталик. Одновре-

                                                           
3 Дж. Талабани - заявил, что рассматривает РПК как политическую, а не террористическую организацию, 1995 
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менно печать сообщила, что есть возможности для подписания турецкими властями соглаше-

ния с М. Баразани, «союзником» иракского руководства, цель соглашения - противодейство-

вать операциям РПК в Турции (5, с. 152).  

Здесь надо напомнить о существовании еще одного действующего лица - США, которые 

в результате войны в Персидском Заливе еще глубже влезли в дела региона, а руководители 

этой страны, как отмечала турецкая печать, говоря о стремлении обеспечить в регионе спо-

койствие, действуют так, что подрывают его, а затем приходят для наведения порядка. И все 

же Турция не может не учитывать позицию США по региональным вопросам, внешне здесь 

США и Турция во многом действуют синхронно. США декларируют свою заинтересованность 

в замирении враждующих курдских группировок - ДКП и ПСК и даже организуют с помощью 

Турции переговоры между ними, беря на себя роль посредника.  

Нерешенность курдского вопроса в Турции, как известно, является одним из тормозов ее 

вступления в Европейский союз (ЕС). Она опасается того, что предоставление курдам автоно-

мии в Ираке обострит курдский национализм в Турции, где численность курдов составляет 

около 15 млн. чел., а также раздует кровопролитный конфликт в Восточной Анатолии, по-

добно событиям 80-х и 90-х гг. ХХ в. Между тем, турецким курдам были сделаны некоторые 

послабления в сфере культурного развития. Так, например, им разрешено обучение на курд-

ском языке в начальной школе, его применение в СМИ, а также постановках театральных 

представлений и использование при проведении конференций. Однако эти меры мизерны по 

сравнению с тем, чего добились иракские курды. Вместе с тем турки не приветствуют нарече-

ние курдами своих новорожденных детей курдскими именами и обязывают местные органы 

власти, например в Диарбекире, сообщать о таких случаях. Турецкий Курдистан, кроме того, 

остается в числе экономически отсталых регионов страны. Безработица среди курдского насе-

ления в 10 провинциях достигает 80 %. Поэтому обеспокоенность турецких правящих кругов 

относительно вероятности обострения курдского сепаратизма в Турецком Курдистане нельзя 

считать беспочвенной. Предоставление конституционного статуса курдскому региону на се-

вере Ирака вызывает тревогу турецких правящих кругов несмотря на то, что американские 

официальные представители старались успокоить Анкару относительно размаха автономии, 

предоставленной курдам в рамках временной конституции. 

 Основными источниками обострения этнического экстремизма в той или иной стране яв-

ляются длительные периоды социально-экономической нестабильности, Курдская проблема 

представляется слишком заметным и важным геополитическим фактором, чтобы ее не стре-

мились использовать в своих интересах многие страны, как региональные, так и не относящи-

еся географически к Ближневосточному региону. С учетом негативных сторон внутренней об-

становки в стране, а также под воздействием международных правовых, парламентских и об-

щественных организаций в верхних эшелонах турецких властей и в турецком обществе в це-

лом постепенно вызревает понимание необходимости признания курдов как народа, а предло-

жения курдской автономии находят все большую поддержку. 
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Международный конфликт как проблема практической политики, получил наибольшее 

развитие с началом «холодной войны». Его методологической основой является общая теория 

конфликта. Предметом общей теории конфликта является изучение причин возникновения, 

условий протекания и разрешения конфликта.  

Выявление объективной обусловленности конфликтов как нормы социального бытия спо-

собствовало пониманию того, что сам конфликт нельзя рассматривать только через призму 

тех или иных форм противоборства либо противостояния (как это характерно для различных 

видов обыденного сознания). По сути, конфликт это прежде всего особая разновидность вза-

имодействия между людьми, либо общественными группами. Как подчеркивал в связи с этим 

автор исследования «Стратегия конфликта» Томас Шеллинг, любой конфликт - это такой тип 

взаимодействия, в котором действия той или иной стороны конфликта содержательно и про-

цессуально существенным образом зависят от действия противоположной стороны конфликта 

(7,с.304-307). Именно вследствие такого рода обусловленности действия сторон в конфликте 

в конечном итоге вынуждают их искать и находить общие интересы, способные стать основой 

для урегулирования конфликта, перевода его в неконфликтные формы.  

Раздел общей теории конфликта, рассматривающий внешнеполитические конфликты (в 

том числе внутренние конфликты в зарубежных странах), оформился в послевоенный период 

в США и Великобритании как «теория международных отношений». Господствующая науч-

ная школа в ней (школа «политического реализма») ставит конфликт в центр международных 

отношений. Согласно ее постулатам, конфликт является результатом столкновения госу-

дарств, которые, опираясь на имеющиеся ресурсы, преследуют свои цели. как для обеспечения 

безопасности, так и экспансии. Войны и вооруженные конфликты происходят из-за неизбеж-

ных противоречий между несовместимыми устремлениями различных государств. Отсюда в 

отношениях между государствами чередуются постоянно состояния мира и войны, а един-

ственный путь к обеспечению неустойчивого, относительного мира состоит в поддержании 

паритета сил (2, с.14-15). 

Признаком большинства конфликтов также является наличие противоречия, но с допол-

нительным признаком его предельного обострения. Обострение ситуации проявляется в кон-

фликтном поведении субъектов противоречия и иных заинтересованных сторон (участников 

конфликта). Понятия «международный спор» и «ситуация» не являются видами конфликта, 

превращение их в конфликт зависит от степени интенсификации противоречий и конфликт-

ности в поведении сторон. Более того, не каждый возникающий конфликт имеет в своей ос-

нове спор и противоречие. Выделяются в числе других конфликты, не всегда имеющие в своей 

основе четко установленного противоречия: 

• «случайный или условный конфликт» - когда конфликтные отношения возникают в силу 

случайных, легко поддающихся изменению обстоятельств; 

• «неверно приписанный конфликт» - когда конфликтные отношения приписываются не 

тем сторонам, между которыми разыгрывается действительный конфликт; 

• «скрытый конфликт» - когда конфликтные отношения в силу объективных причин 

должны иметь место, но не актуализируются; 

• «ложный конфликт» - конфликт, не имеющий объективных оснований и возникающий в 

результате ложных представлений или недоразумений. 

Не все международные конфликты сопровождаются применением вооруженной силы. 

Обострение противоречия, конфликтное поведение сторон могут проявляться в устных выска-
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зываниях, угрозах, предъявлении ультиматумов, одностороннем введении санкций, проведе-

нии демонстративных военных учений и др. Такого рода конфликты относятся к категории 

международных невооруженных конфликтов. 

Для обозначения международных трений и разногласий, понятие «конфликт» использова-

лось активно, но постепенно было вытеснено – словом «спор». Начиная с принятия в 1945 г. 

Устава ООН, в международном праве для обозначения международных трений и противоре-

чий употребляются понятия «международный спор» и «ситуация». Понятие «международный 

конфликт» стало применяться в сочетании «международный вооруженный конфликт». 

Основным признаком ситуации является наличие противоречия сторон (столкновения ин-

тересов, несовместимости целей и интересов), международного спора - наличие претензии од-

ной стороны спора, отвергнутых другой. В общем виде международный спор можно рассмат-

ривать как специфическое политико-правовое отношение, возникающее между двумя или 

большим числом субъектов международного права и отражающее противоречия, существую-

щие в рамках этого отношения. Каждый спор является определённой спорной ситуацией, но 

не каждая ситуация перерастает в спор. Таким образом, понятие спорной ситуации шире по-

нятия спора ещё и потому, ситуация может появиться ещё до возникновения спора и суще-

ствовать после его урегулирования.  

На современном историческом этапе исследователи выделяют различные причины меж-

дународных конфликтов. Такие причины могут носить экономический, территориальный, по-

литический, ценностный, этнический и т.д. характер. Наиболее опасными являются террито-

риальные споры. Такие споры представляют большую опасность для международного мира и 

безопасности. Поэтому большое значение имеет их мирное урегулирование, т.к. большинство 

международных конфликтов и войн начинались именно с территориальных споров. Как ука-

зывают авторы сборника «Территориальность и конфликт в эпоху глобализации», вышедшего 

под редакцией М.Калер и Б.Уолтер, «важность территориального фактора в процессе возник-

новения и эскалации межгосударственных противоречий признается давно. Тем не менее, 

лишь недавно исследователи, сделавшие территориальный фактор центральным звеном сво-

его изучения международных конфликтов, выяснили, что территориальные споры с большей 

вероятностью, чем любые другие типы споров, оборачиваются войной» (10, с.206-207). 

Так же на увеличение конфликтов, имеющих в своей основе ценностные расхождения, 

влияет процесс глобализации, которая усиливает процесс социального расслоения стран и 

народов в планетарном масштабе.Он автоматически уменьшает дистанцию между странами и 

народами с разными, порой трудносовместимыми культурами, вынуждая, а то и принуждая 

их к более тесному и регулярному взаимодействию друг с другом. Вместе с тем, чем больше 

вовлеченность участников в совместную деятельность, тем больше возможностей для кон-

фликтов. «Чем чаще взаимодействия, тем больше возможностей для враждебного взаимодей-

ствия» считал Л.Козер. А такие конфликты, вызванные значительными различиями в ценно-

стях, являются наиболее серьезными и трудно разрешимыми (4,с.122-123). Все эти процессы, 

вместе взятые, служат мощным источником международной напряженности, чреватой если 

глобализация в ближайшие годы не будет направлена по новому руслу катастрофическими 

региональными и глобальными взрывами. Такие конфликты тесно связаны с этническим фак-

тором, который наряду с обострением традиционных форм и методов политического сопер-

ничества в международных отношениях, приобретает все большее значение.  

Многие исследователи, в том числе С.Хантингтон, видят основную опасность для буду-
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щего человечества в ценностных конфликтах, причины которых они видит в культурных, ре-

лигиозных, идеологических традициях и нормах (6). В современных конфликтах, которые ча-

сто носят характер столкновения цивилизаций, центральной проблемой становится сохране-

ние ценностей и национальной идентичности - на их разрушение и трансформацию как раз и 

направлена политическая агрессия. Примером может служить конфликт воФранции, между 

коренным населением и общинами иммигрантов из мусульманских стран Северной Африки. 

Последние принадлежат к иной культурно-цивилизационной традиции, не разделяют многие 

европейские ценности, принципиально отрицают политику культурной интеграции и, по мере 

накопления собственных ресурсов, начинают заявлять о себе как о новой политической силе 

(3,с.56-57) 

Особо стоит остановиться на экономических причинах возникновения международных 

конфликтов как наиболее распространенных. При этом необходимо учитывать, что большин-

ство этих причин тесно связано с процессом глобализации, и даже порождаются ею. В след-

ствии глобализации происходит неравномерное распределение благ, что приводит к еще боль-

шей поляризации стран в мире: быстроразвивающиеся страны входят в круг богатых госу-

дарств, а бедные страны все больше отстают от них. Растущий разрыв в доходах вызывает 

недовольство с их стороны, чреватое международными конфликтами, поскольку государства 

стремятся присоединиться к клубу богатых стран и готовы бороться с ними за свою долю в 

мировом производстве (11, с.724-725). 

Распространенной экономической причиной конфликтов исследователи считают борьбу 

за природные ресурсы. Ряд авторов отмечают, что сегодня именно территориальныеспорыи 

столкновения по поводу ресурсов чаще всего представляютнаиболее «питательную среду» для 

гражданских войн и межгосударственных конфликтов. В соответствии с исследованиями Все-

мирного института природных ресурсов, к 2050 г. население земного шара вырастет до 9 млрд. 

человек, а промышленное производство возрастет в четыре раза. Ограниченность ресурсов до-

стигнет катастрофического уровня. А это, как полагают Дж.Максвелл и Р.Рёвени, в первую 

очередь отразится на слабо развитых странах в них мало развит институт собственности, нет 

достаточных средств для проведения научных исследований, они в большей мере зависят от 

собственной экосистемы (9, с.302).  

Таким образом, причинами международных конфликтов ученые называют:  

 конкуренцию государств; 

 несовпадение национальных интересов; 

 территориальные притязания; 

 социальную несправедливость в глобальном масштабе; 

 неравномерное распределение в мире природных ресурсов; 

 глобализация; 

 негативное восприятие сторонами друг друга; 

 личную несовместимость руководителей и прочие.  

Нередко международные конфликты вырастают из внутренних (региональных) конфлик-

тов, среди которых выделяют политические конфликты. Причинами политических конфлик-

тов являются:  

 вопросы власти; 

 нехватка средств к существованию; 

 следствие непродуманной политики;  

 несовпадение индивидуальных и общественных интересов; 
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 различие намерений и поступков отдельных личностей, социальных групп, партий; 

 зависть; 

 ненависть; 

 расовая, национальная и религиозная неприязнь и прочее.  

Изменения в содержании нового мирового порядка существенно модифицировали типо-

логические характеристики современных международных конфликтов. Причины этого коре-

нятся в глубинных трансформациях геополитических, геоэкономических и геостратегических 

противоречий, которые не сводятся исключительно к распаду биполярной системы. Модифи-

кация современных конфликтов, обусловленная глобализационными процессами, превращает 

современный мир в определенный тип системной целостности. Для нее характерно сочетание 

многовекторной неравновесности с устойчивостью, закрепленной воспроизводством тех или 

иных социальных практик, реализуемых на основе норм международного права, двух- и мно-

госторонних договоров и соглашений. Так, если в 1993-1994 гг. в мире насчитывалось порядка 

30 вооруженных конфликтов, из которых 16 - могли рассматриваться как международные, по-

скольку причиной их стали территориальные или пограничные требования (12 имели внутри-

государственную природу). Уже в 1996 г. из 27 конфликтов только один мог рассматриваться 

как международный, т.е. конфликт, в котором доминировали территориальные претензии 

классического типа.  

Современные формы противоборства все дальше отходят от традиционных форм «борьбы 

за место под солнцем» в виде оптимизации территориальных ареалов обитания субъектов 

международных отношений. Основу современного геоэкономического противоборства со-

ставляет, по мысли ряда политологов логика конфликта, где главной целью выступает стрем-

ление «обеспечить наилучшую возможную занятость для наибольшей части своего населения 

…если понадобится, то и в ущерб населению других стран». Логике такого рода конфликтно-

сти подчинены как те или иные формы геостратегического противостояния, так и те или иные 

формы проявления конфликта культур (8,с.3-4). 

Результатом геоэкономических и геостратегических трансформаций современного мира 

стало появление нового класса международных конфликтов. В современной теории междуна-

родных отношений он получил название этнополитического конфликта. Под этнополитиче-

ским конфликтом в рамках теории международных отношений принято понимать открытое 

противоборство сторон конфликта по поводу власти и властных полномочий, при котором 

хотя бы одна из сторон конфликта артикулирует свои притязания на основе тех или иных эт-

нических признаков. Под этническими признаками при этом понимается культура, самосозна-

ние, самоназвание, принадлежность к религиозной конфессии, традиционный ареал обитания 

этноса, общая историческая судьба, закрепленная в событиях исторической памяти и истори-

ческом опыте комплиментарного либо отчужденного, враждебного отношения с другим этно-

сом (1). 

Наиболее острой и устойчивой формой этнополитического конфликта выступает в совре-

менных условиях этноконфессиональный конфликт. Этноконфессиональный конфликт пред-

ставляет собой разновидность этнополитического конфликта, для которой характерно наличие 

религиозно-конфессиональной составляющей в структуре этнической идентификации хотя бы 

одной из сторон конфликта. В современном мире специалисты-религоведы по числу версий 

исключительности обращения с Богом выделяют порядка 270 институциализированных видов 

религиозных и конфессиональных традиций. При этом нормы толерантности и интолерантно-
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сти (нетерпимости) выступают исключительно как предмет и продукт богословского истолко-

вания и лишь в ограниченных пределах могут использоваться как средство практической ди-

пломатии в процессе урегулирования или налаживания отношений между конфликтующими 

этническими группами (5, с.271).  

Действие в современном мире различных видов этнополитических противоречий порож-

дает такую форму современных международных конфликтов, как сепаратизм. По определе-

нию «Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма» 1999 г. сепара-

тизм представляет собой «какое-либо деяние, направленное на нарушение территориальной 

целостности государства или дезинтеграцию государства, совершаемое насильственными пу-

тем, а равно планирование и подготовка такого рода деяния».  

Исследователи выделяют ряд региональных версий современного сепаратизма: 

- западноевропейский, для которого характерны ведущая роль этноконфессиональных и этно-

культурных факторов (Северная Ирландия, Страна Басков, Каталония, Корсика); 

- восточноевропейский сепаратизм как типичная форма этнотерриториальных конфликтов; 

- ближневосточный сепаратизм, позиционируемый в границах исламской цивилизации как со-

четание этнотерриториальных и этноконфессиональных мотивов экстремистской деятельно-

сти (Алжир, Палестина, Ирак, Пакистан, Афганистан); 

- азиатский сепаратизм, вызванный этноконфессиональными конфликтами доколониаль-

ного характера, возродившимися после получения независимости (Джанму и Кашмир, Шри-

Ланка, Южные Филиппины, Восточный Тимор; 

- африканский сепаратизм, отличающийся выраженной трайбалистской составляющей, 

связанной с проявлением социокультурной, экономической, этнической и религиозной 

обособленности, основанной на родоплеменных либо клановых структурах (Южный Судан, 

Ангола, Сомали, Уганда).  

Выделение сущностных характеристик международного конфликта способствует понима-

нию его природы и перспектив урегулирования. Однако для оценки конфликта как проявления 

конструктивной социальной динамики или источника тех или иных угроз и рисков для третьих 

стран и мира в целом, описание в терминах источника, объекта и предмета конфликта оказы-

вается недостаточным. Вследствие этого наряду со структурными характеристиками между-

народных конфликтов существенными для его оценки параметрическими характеристиками 

выступают: 

•пространственные характеристики международного конфликта (географические границы 

конфликта); 

• хронологические характеристики: продолжительность конфликта, его совпадение во вре-

мени с теми или иными знаковыми либо важными событиями мировой политики;  

• характеристики участников конфликта как геополитических и геоэкономических субъ-

ектов: их интересы и цели, обусловленные местом в геополитической и геоэкономической 

структурах глобализирующегося мира; 

• мотивационные характеристики конфликта, выраженные с определенных идеологиче-

ских, религиозных, культурных, правовых, геополитических позиций; 

• восприятие конфликта в единстве его смысловых и ситуационных характеристик как 

непосредственными участниками, так и заинтересованными сторонами; 

• интенсивность конфликтопорождающих и ответных действий, ее колебания по мере раз-

вития конфликтного взаимодействия.  

Пространственное измерение международного конфликта лежит в основе таких понятий 
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теории международных отношений, как глобальные, региональные, локальные конфликты. 

Оно же создает основу для выделения внутренних конфликтов с выраженной международной 

составляющей. Ее образуют наличие потенциала вмешательства других государств, создание 

угроз третьим странам в результате расширения географических границ конфликта, возмож-

ность дезинтеграции в результате внутреннего конфликта государства как сложившегося гео-

политического целого. Временное измерение конфликта представляет собой хронологиче-

скую последовательность сменяющих друг друга действий сторон. Временные границы кон-

фликта простираются от возникновения инициирующего этот конфликт события (повода) до 

его прекращения, приостановки либо завершения в той или иной устойчивой форме. Внутри 

этой хронологически протяженной череды событий могут быть выделены такие фазовые ха-

рактеристики процесса, как предконфликтная фаза - конфликтная фаза - послеконфликтная 

фаза. 

Применительно к реалиям мировой политики ХХI в. международный конфликт сохраняет 

ряд выраженных физических и виртуально-ценностных характеристик. Этим он отличается от 

международного терроризма или организованной в международных масштабах уголовной 

преступности. Международный конфликт по своей природе и функциям способен выступать 

как источник позитивной динамики в международных отношениях и является в определенных 

пределах достаточно конструктивным средством защиты тех или иных национальных либо 

государственных интересов. Международный терроризм и международная организованная 

преступность образуют различные формы криминального поведения на международной арене 

тех или иных особым образом организованных меньшинств, которые в узкоэгоистических це-

лях используют для возникновения конфликта безответственные формы принуждающего по-

ведения. Однако, как правило, эти меньшинства не имеют каких-либо реальных позитивных 

целей международного характера и служат инструментом достижения лишь тех или иных 

частных либо групповых интересов. Международные проекции этих интересов лишены уни-

версальных конструктивных составляющих и ориентированы исключительно на инициирова-

ние разрушительных импульсов в глобальном масштабе. Иллюстрацией к сказанному служат 

попытки средствами международного терроризма способствовать победе Добра в глобальной 

борьбе со Злом (идеологическая установка секты «Аум Синрикё») либо призыв объединить 

всех мусульманские народы мира в единый Халифат в целях противостояния постмодернист-

ской версии глобализации. 

Вследствие этого к международному терроризму и организованной преступности как реа-

лиям современных международных отношений неприменимы те или иные практики урегули-

рования, как это имеет место по отношению к международным конфликтам. В вопросах 

борьбы с международным терроризмом и организованной преступностью мировая практика 

исключает те или иные формы урегулирования и использует лишь различные меры предупре-

ждения и пресечения, требующие координации усилий мирового сообщества, в том числе как 

суверенных государств, так и негосударственных акторов мировой политики. 
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Ölkə miqyasında aparılan sosial-iqtisadi siyasətin nəticəsi olaraq bu gün ölkəmiz yüksək inkişaf 

göstəricilərinə nail olunmuş, əhalinin maddi rifahı yüksəlmiş, yoxsulluğun səviyyəsi minimum 

həddə çatdırılmış və ölkəmiz orta gəlirli ölkələr sırasında yer tutmuşdur. Həyata keçirilən 

genişmiqyaslı infrastruktur layihələri və islahatlar sosial-iqtisadi həyatın yenidən qurulmasına və 

davamlı inkişafına şərait yaratmışdır. 

Ölkənin inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq şəxsə önəmli olan bilik və bacarıqların verilməsi 

məqsədi ilə təhsil sisteminin infrastrukturu, institusional əsasları və insan resursları inkişaf 

etdirilməlidir. Təhsilin inkişaf etməsi Azərbaycan Respublikasında fərdin həyatının daha yüksək 

səviyyədə qurulması, həmçinin əhalinin rifahının yaxşılaşması üçün zəmin yaradır. Təhsil insanlara 

əmək bazarında onlar üçün layiqli yer tutmaq, texnologiyaları sürətli bir şəkildə mənimsəmək və bir 
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ömür təhsil prosesindən uzaq qalmamaq, ətraf mühitə münasibətdə düzgün mövqe seçmək, sağlam 

həyat tərzi keçirmək imkanı verir. 

1.Azərbaycanda təhsil sisteminin inkişafı 

Ölkənin qarşısında duran əsas strateji vəzifələrdən biri sosial-iqtisadi həyatın daha da 

modernləşdirilməsi və qabaqcıl ölkələrin təcrübələrinə uyğunlaşdırılması yolu ilə davamlı və 

dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi və əhalinin həyat səviyyəsinin inkişaf etdirilməsindən 

ibarətdir. Son illərdə ölkədə təhsilin inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Təhsilin 

normativ hüquqi bazası təkmilləşdirilmiş, maddi-texniki təminatı istiqamətində Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin sərəncamları əsasında geniş tədbirlər həyata keçirilmişdir. Həmin 

məqsədlə müxtəlif şəhər və rayonlarda 2500-ə yaxın məktəb binası tikilmiş və mövcud təhsil 

obyektlərində əsaslı təmir-bərpa işləri uğurla aparılmışdır (Cədvəl 1). Təhsil müəssisələrində 

informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmişdir. (AR 

Prezidentinin №13 sərəncamı) 

 

Cədvəl 1 

İllər üzrə təhsil müəssisələrinin sayı 

 

 

Qeyd olunanlarla yanaşı, sürətlə modernləşən Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin 

insan kapitalının inkişafı çağırışlarına cavab verməsi istiqamətində yeni addımların atılmasına və 

ümumi təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasına ehtiyac vardır.  

2. Təhsil sahəsində beynəlxalq təcrübə və meyillər 

Yüksək təhsil səviyyəsinə malik peşəkar kadrlar ölkənin intellektual potensialının əsasıdır. 

Müasir dövrdə ölkələrin uğurlu və davamlı iqtisadi yüksəlişi insan kapitalının məqsədyönlü inkişafı 

hesabına əldə edilmişdir. Dövlətin təhsil xərcləri cəmiyyət üçün yüksək iqtisadi gəlirliyə malikdir. 

Eyni zamanda, sürətli texnoloji tərəqqi bilik və bacarıqların müntəzəm yenilənməsini tələb edir. 

Bu isə yeni və daha münasib ixtisasa yiyələnməyə və səriştənin inkişafına tələbatı artırır. (AR TN-

in rəsmi internet səhifəsi) 

Təhsilin keyfiyyəti və əhatəliliyi. Orta gəlirli ölkələr arasında rəqabətin güclənməsi, sürətli 

texnoloji irəliləyiş nəticəsində ixtisas profillərinin tez-tez dəyişməsi təhsilin keyfiyyətinə tələbi daha 

da artırmışdır. Təhsil infrastrukturu zəruri amil olsa da, bilik və bacarıqlar təhsil müəssisələrinin 

sayı və təhsilin müddəti ilə deyil, öyrənmə prosesinin keyfiyyəti ilə əldə olunur. Son dövrlərdə bir 

  2015 2016 2017 2018 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin sayı  

(ilin sonuna) - cəmi 
1722 1750 1785 1803 

Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin sayı - cəmi 4462 4452 4438 4439 

Qiyabi(axşam) ümumi təhsil müəssisələrininsayı 7 7 7 7 

Peşə təhsili müəssisələrinin sayı (ilin sonuna) 113 112 111 111 

Orta ixtisas təhsil müəssisələrinin sayı - cəmi 61 55 55 56 

Ali təhsil müəssisələrinin sayı - cəmi 54 51 51 52 

Fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramını həyata 

keçirən müəssisələrin sayı  
111 110 117 119 

Elmlər doktorlarının hazırlanması proqramını həyata 

keçirən müəssisələrin sayı  
78 77 88 89 
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sıra ölkələr tərəfindən təhsilin inkişafı məqsədi ilə təhsil infrastrukturuna, həmin infrastrukturun 

yeni avadanlıqlarla təchizatına xeyli vəsait xərclənsə də, həmin ölkələrdə təhsilin nəticələrində 

müsbət irəliləyiş əldə edilməmişdir. (AR Prezidentinin №964 sərəncamı) 

Bir çox qabaqcıl ölkələrdə təhsil müddətinin tədricən artırılması istiqamətində addımlar atılır. 

Kanada, Fransa, Hollandiya və Çexiyada ümumi təhsilin müddəti 14 il, Almaniya, Böyük Britaniya, 

İsveç, Avstraliya və Yeni Zelandiyada 13 il, ABŞ, Finlandiya, Cənubi Koreya, Polşa və bir sıra digər 

ölkələrdə isə 12 il təşkil edir. Ümumi təhsil müddəti az sayda ölkədə on bir il təşkil edir. İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının məlumatına görə, hər hansı ölkədə istənilən təhsil pilləsi üzrə 

təhsil müddətinin bir il artırılması ölkədə Ümumi Daxili Məhsulun 3–6 faiz artımına gətirib çıxarır. 

Təhsilin məzmunu. Son 30–40 il ərzindəki elmi-texnoloji tərəqqi, innovasiyalar və 

modernləşmə nəticəsində praktiki bilik və vərdişlərlə zənginləşməyən, sırf nəzəri xarakter daşıyan 

təhsil öz fundamental əhəmiyyətini itirməkdədir. Bu baxımdan təhsilin məzmununun 

formalaşmasında akademik biliklərlə yanaşı, praktik bilik və bacarıqların, səriştənin vacibliyi önə 

çəkilir. Səriştə əldə olunmuş bilik və bacarıqları praktiki fəaliyyətdə effektiv və səmərəli tətbiq 

etmək qabiliyyətidir. O, şəxsin qazandığı bilik və bacarıqların konkret fəaliyyətin nəticəsinə 

çevrilməsini təmin edir. Səriştəyə əsaslanan təhsil sosial-iqtisadi inkişafa daha effektli xidmət 

göstərir.Təhsilin inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, 

informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirən və 

təhsilalanın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan müasir, fəal-interaktiv təlim metodları daha yüksək 

nəticələr verir. Həmin məqsədlə, davamlı olaraq mütərəqqi tədris metodlarının yaradılması və 

müəllimlərin səriştəsinin artırılması təhsil siyasətində mühüm yer tutur. 

Qloballaşma prosesləri müxtəlif dövlətlərin təhsil sistemlərinin inteqrasiyasını şərtləndirir. 

Hədəflər kimi Avropa Şurası tərəfindən tövsiyə edilmiş kompetensiyalar qrupu əsas götürülür. Artan 

tələbə – müəllim mübadiləsi nəzərə alınaraq, təhsil standartlarının unifikasiyası məqsədi daşıyan 

Bolonya prosesi sürətlənir. Ali təhsildə özəl sektorun rolu tədricən güclənir, dövlət 

maliyyələşdirilməsi özəl sektorun maliyyəsi ilə əvəzlənir. Dövlət maliyyələşdirməsinin həcmi 

Almaniya, Avstriya və İtaliyada 90 faiz olduğu halda ABŞ, Avstraliya, Yaponiya və Kanadada cəmi 

50–70 faiz təşkil edir. 

3. Azərbaycan Respublikasında təhsilin vəziyyəti. Aparılan dövlət siyasətinə uyğun olaraq 

təhsilə ayrılan dövlət xərcləri yalnız son beş ildə 1,3 dəfə artmışdır.Bununla yanaşı, Azərbaycanda 

insan kapitalının inkişafı üzrə yeni uzunmüddətli çağırışlar təhsil sahəsinin maliyyələşdirilməsində 

mühüm tədbirlərin keçirilməsini zəruri edir. 

Təhsilin keyfiyyəti və əhatəliliyi. BMT-nın 2018-cu il üzrə Beynəlxalq Təhsilin İnkişafı 

Hesabatına əsasən, 2018-ci ildə Azərbaycan 201 ölkə arasında 67-ci yerə yüksəlmiş, “orta təhsil 

inkişafı” qrupundan “yüksək təhsil inkişafı” qrupuna daxil olmuşdur. Azərbaycan iqtisadi inkişaf 

tempini sürətləndirərək yoxsulluğun azaldılması və orta ömür uzunluğu göstəricisinin artması 

baxımından böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. (AR Prezidentinin №3672 sərəncamı) 

Ali təhsil müəssisələri məzunlarının tərkibi iqtisadiyyatın tələbatları ilə tam uzlaşmır. 

Azərbaycanın ali təhsil müəssisələri tələbələrinin yalnız 1,2 faizi kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu 

üzrə təhsil alır. 25-34 yaş arasında olan ali təhsilli mütəxəssislərin 67 faizi dövlət sektorunda 

cəmlənmişdir. Özəl sektorda ixtisaslı işçi qüvvəsinin çatışmazlığı problemi yaranmışdır. Ən böyük 

kadr çatışmazlığı xidmət sektorunda və kənd təsərrüfatı sahəsində müşahidə olunur.Hər 100 000 

nəfərə düşən ali məktəb tələbələrinin sayına görə Azərbaycan Respublikası üzrə göstəricilər 

əhəmiyyətli dərəcədə artırılmalıdır. 

Son illər ümumi təhsil müəssisələrini bitirən məzunların yalnız 11 faizinin ilk peşə-ixtisas təhsili 
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müəssisələrini seçməsi, ümumilikdə həmin pillədə təhsilalanların cəmi 25–27 min nəfər təşkil 

etməsi əhalidə ilk peşə-ixtisas təhsilinə marağın aşağı olduğunu göstərir. 

Məktəbəqədər təhsilə cəlb olunma səviyyəsi də aşağıdır. Belə ki, məktəbəqədər təhsillə əhatə 

səviyyəsi şəhərlərdə 23,4 kəndlərdə 8,7 ölkə üzrə isə 16,5 faiz təşkil edir. Son illərdə Bakı şəhərində 

yeni məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inşası və ya əsaslı təmiri istiqamətində atılan addımlar 

nəticəsində məktəbəqədər təhsillə əhatə səviyyəsi artaraq 27 faizə çatsa da, bu sahədə həllini 

gözləyən problemlər qalmaqdadır(Cədvəl 2).  

 

Cədvəl 2 

Məktəbəqədər təhsillə əhatə səviyyəsi 

 

Təhsil Nəticələri (2018) 

Məktəb bitirmə dərəcələri % Qadın Kişi 2030 Məqsəd 

Erkən uşaqlıq dövrü qeydiyyatı OD NA NA 40% 

İbtidai məktəbi bitirmə dərəcəsi 100% 100% 100% 100% 

Orta məktəbi bitirmə dərəcəsi 86.07% 84.17% 87.75% 100% 

Lisey Məzuniyyət dərəcəsi OD NA NA 85% 

Kollec məzuniyyəti dərəcəsi OD NA NA 35% 

Akademik Səviyyə Cəmi Oxumaq Riyazi Elm 

İbtidai Səviyyə 157 472 NA NA 

Orta səviyyələr NA NA NA NA 

Məktəb göstəriciləri % İbtidai məktəb İbtidai Orta 

Pulsuz Məktəblər 66% NA Var Var 

Şagirdlərə Müəllim nisbəti 11:1 11:1 15:1 7:1 

Məktəbdən kənar uşaqlar NA OD OD OD 

 

Mənbə: (AR-nın DSK-nin rəsmi internet səhifəsi, https://borgenproject.org) 

 

Yuxarıda yazılanlar bir daha sübut edir ki, qloballaşmanın nəticələrinin respublika təhsil 

sisteminə tətdiq edərək təhsilin keyfiyyətini artırılmasında istifadə etmək vacib məsələ olmuşdur. 

Lakin bu tətbiqlər zamanı milli ənənəni yaddan çıxartmamaq və respubliikanın bütün regionlarında 

eyni zamanda aparmaq lazımdır ki, təhsil alan əhalinin hamısı bu vəziyyətdən yaralana bilsinlər. 

 

 

  

https://www.stat.gov.az/
https://borgenproject.org/
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Ölkəmiz müstəqillik əldə etdiyi ilk illərdə iqtisadiyyatın inkşafı birbaşa olaraq neft sektorundan 

asılı idi və zamanındakı bu təkyönlü iqtisadi inkişaf neft sektorundan kənarda qalan digər regionların 

iqtisadi inkişafına mənfi təsir etməsi nəticəsində işçi qüvvəsinin paytaxta axınına səbəb olurdu. Məhz 

bu şəraitdə neft sənayesinin inkişaf etdiyi regionla digər regionlar arasında iqtisadi inkişaf fərqinin 

azaldılmasına nail olmaq üçün dövlət tərəfindən müəyyən tədbirlərin görülməsi zəruri hala 

çevrilmişdir. 

Ölkəmizdəki sosial-iqtisadi durum müstəqilliyin ilk illərində həm daxili, həm də xarici mənfi 

amillərin təsirinə məruz qalmışdır. Həmçinin, həyata keçirilən islahatların müəyyən dərəcədə ləng 

getməsi, regional istiqamətdə görüləcək tədbirlərə o qədər də fikir verilməməsi, qəbul edilmiş 

sərəncam, qanun və qərarların bütövlükdə ölkə səviyyəsində nəzərdə tutulması ayrı-ayrı regionlara 

məxsus plan, proqram, layihə və siyasətin olmaması bu mənfi hallardan idi. 

Belə bir böhranlı vəziyyətdən xilas olmaqda "Əsrin müqaviləsi"nin bağlanmasının böyük 

əhəmiyyəti olmuşdur. Bunun sayəsində ölkəyə ilk böyük investisiya axınları gəlməyə başlamışdır ki, 

bu da ölkədəki böhranlı vəziyyətin aradan qaldırılmasına, bazar iqtisadiyyatının bərqarar olunmasına 

və iqtisadi tərəqqinin əldə edilməsinə şərait yaratmışdır. 

Bu uğurlu addımın davamlı olması məqsədilə İlham Əliyev tərəfindən bir sıra sərəncamlar, 

fərmanlar imzalanmış, proqramlar qəbul edilmişdir. Regionların sosial-iqtisadi vəziyyətini düzəltək 

məqsədilə 11 fevral 2004-cü ildə "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 

haqqında Dövlət Proqramı" təsdiq edilmişdir. 2004-2008-ci illəri əhatələyən bu proqramın ikinci 

hissəsi isə 14 aprel 2009-cu ildə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-

iqtisadi inkişafı haqqında Dövlət Proqramı”, 27 fevral 2014-cü ildə isə “Azərbaycan Respublikası 

regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı haqqında Dövlət Proqramı” adlı sənədin 

üçüncü hissəsi təsdiq edilmişdir. Proqramların qəbulunda əsas məqsəd regionlar arasında olan 

disproporsiyaların azaldılmasından və ya tamamilə ləğv edilməsindən, təbii və iqtisadi resurslardan, 

kadr və elmi texniki imkanlardan, xarici və yerli pul qoyuluşlarından səmərəli şəkildə istifadəyə nail 

olmaqdan ibarətdir. 

Müxtəlif ərazilərin siyasi, sosial-iqtisadi, ekoloji inkişafına təsir etməklə regionların inkişafına 

nəzarət etmək mümkündür. Burada əsas məqsəd iqtisadiyyatın balanslaşdırılmış inkişafına nail 

olmaq, gəlirlərin ədalətlə bölüşdürülməsi, regionlarda həyat şəraitinin, sosial durumun, rifah halının 

yaxşılaşdırılması məsələlərini həyata keçirməkdir. Regionların balanslı, dinamik inkişafının əldə 

olunmasında ilk növbədə regional disproporsiyaların aradan qaldırılmasını və proporsiyaların 

rasionallaşdırılması nəzərdə tutu–lur. Regional tərəqqiyə nail olmaq üçün onlar arasında kəskin 

fərqlərin aradan qaldırılmasını və qeyri-bərabərliyi əmələ gəlməsini şərtləndirən amilləri zamanında 

həll edilməsini həyata keçirmək lazımdır. Müasir dövrdə bu idarəetmənin məqsədi cari və gələcək 

nəsillərə əlverişli həyat şəraitinin bəxş edilməsi, əhali üçün yüksək rifah halının təmin edilməsi, 

müxtəlif infrastrukturlu sahələrinin yaradılmasını, əhalinin məşğulluğa cəlb edilməsini, işsizlik 

dərəcəsinin azaldılmasını yerinə yetirməkdən ibarətdir. 

Beləliklə məşğulluq nədir onu araşdıraq. Məşğulluq – ictimai əməkdə insanların iştirakına görə 

onlar arasında münasibətləri əks etdirən sosial-iqtisadi anlayışdır. [6, s108] 

Ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin verimliliyini və ölkənin iqtisadi inkişafının dərəcəsini 

xarakterizə etmək üçün məşğulluğun səviyyəsinin mühüm bir makroiqtisadi göstərici olmasını 

yaddan çıxarmamalıyıq. Məşğulluğun durumuna bir çox faktorlar təsir edə bilər. Onları aşağıdakı 

kimi qruplaşdırmaq olar [6, s109]:  

- sosial-demoqrafik amillərə: əhalinin sayı, onun yaş-cins tərkibi, ölkədəki demoqrafik durum, 

miqrasiya, təhsil səviyyəsi və əmək qabiliyyətli əhalinin təsnifatı aiddir;  
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- iqtisadi amillər: ölkənin iqtisadiyyatının strukturu, məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsi, 

dövlət və qeyri-dövlət mülkiyyətlərinin nisbəti, sahibkarlıq faəliyyətinin formalaşmasının normativ-

hüquqi bazası və sosial-iqtisadi mühiti, ilkin kapitalın yığım şərtləri, ETT-nin vəziyyəti və onun 

nəticələrinin istehsala tətbiq edilməsi imkanları;  

- beynəlxalq amillər: ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə yeri və ölkə iqtisadiyyatında xarici 

investisiyalarının həcmi;  

- siyasi amillər: ölkədə və onun regionlarında siyasi-iqtisadi və hərbi-siyasi sabitlik, cəmiyyətin 

demokratikləşmə səviyyəsi;  

- tənzimləyici amillər: dövlətin iqtisadi siyasətinin büdcə-vergi, pul-kredit, antiböhran, struktur, 

investisiya, antiinhisar və s. təbdirləri. 

İqtisadiyyatda işsizliyin səviyyəsinin çox olması müxtəlif problemlərə səbəb olur ki, bu sosial-

iqtisadi tərəqqinin ümumi vəziyyətinə mənfi təsir göstərir. İşsizlik səviyyəsinin yüksək olması 

halında baş verəcək zərərlərə bunları misal göstərmək olar:  

- işlə təmin olunmayan şəxslərin həyat keyfiyyətinin pisləşməsi;  

- ÜDM-nin həcminin azalması;  

- çalışmayanlara ödənilən müavinətlərə görə dövlət büdcəsində xərclərin artması;  

- vergi ödənişlərinin azalması və s.  

Belə çıxır ki, işsizliyin yüksək həddə olması həm iqtisadiyyata, o cümlədən, fərdi olaraq hər bir 

şəxsə neqativ təsir göstərir. Xüsüsəndə regionlarda olan aşağı səviyyəli iqtisadi inkşaf və işsizliyin 

olması əhalinin həyat səviyyəsinin pisləşməsinə gətirib çıxarır. Bu məqsədlə regionların iqtisadi 

inkişafının təmin edilməsi prosesini optimallaşdırmaq bir qayda olaraq məhsuldar qüvvələrin 

səmərəli şəkildə yerləşdirilməsini tələb edir. Bunun üçün bir neçə prinsip mövcuddur:  

- əmək resurslarının regionlar üzrə bölüşdürülməsi və istifadəsi rasional şəkildə həyata 

keçirilməlidir;  

- məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi proporsional şəkildə həyata keçirilməli və onların 

dinamik inkişafı təmin edilməlidir;  

- regionlarda mövcud olan təbii resurslardan səmərəli şəkildə istifadə edilməlidir;  

- xammal mənbələri ilə istehsal sahələri bir-birinə yaxın şəkildə yerləşdirilməlidir. Bunun 

sayəsində məhsul istehsalı zamanı çəkilən xərclərə qənaət edilmiş olunar;  

- ölkə səviyyəsində regional müdafiə qabiliyyəti yüksəldilməlidir;  

- regionlardakı şəhər və kəndlərin arasındakı mövcud kəskin fərqlər aradan qaldırılmalı, 

onların sosial- iqtisadi inkişafı bir–birilərinə yaxınlaşdırılmalıdır.  

Regionların inkişafını reallaşdırmaq üçün ən vacib və səmərə verəcək vasitə regional 

layihələndirmədir. Regional planlaşdırmanın üstünlükləri kimi aşağıdakıları vurğulamaq olar:  

- regional layihələndirmə şəhər və rayonların planlaşdırma layihələrinin bir- biri ilə müqayisə 

və əlaqələndirilməsinə şərait yaradır;  

- regional layihələndirmə milli proqram və planlara yerli informasiya ötürülməsində yaxşı 

vəsitədir;  

- regional layihələndirmə regionlar üçün nəzərdə tutulmuş plan və proqramların 

dəqiqləşdirmə vasitəsidir.  

Ölkəmizin zəngin təbii resurslara malik olması və əlverişli mövqedə yerləşməsi onun sosial–

iqtisadi tərəqqisinə şərait yaradan amillərdən biridir. Lakin bu resurslar regionlar üzrə qeyri-bərabər 

bölündüyü üçün regionların inkişafı arasında kəskin fərqlər mövcuddur. Əsasən isə sənaye 

sahələrinin paytaxtda cəmləşməsi nəticəsində əmək qabiliyyətli insanların çoxunun buraya axınına 

səbəb olmuşdur. Bu isə regionların təsərrüfatının inkişafına mənfi təsir göstərmişdir. Bu şəraitdə 
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regional sosial–iqtisadi inkişafı təmin etmək məqsədilə dövlət tənzimlənməsi zəruri olmuşdur.  

2003-cü ilin noyabr ayının 17-sində keçirilmiş hökümət iclasında İlham Əliyev regional inkişaf 

proqramlarının reallaşdırılmasını, bu proqramlara böyük diqqət yetirilməsi ilə bağlı çıxış etmişdir. 

Bu çıxışın nəticəsi kimi 11 fevral 2004-cü ildə “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 

inkişafı haqqında Dövlət Proqramı (2004-2008)” təsdiq edilmişdir. Burada əsas məqsəd kimi 

regionların iqtisadi imkanlarından səmərəli şəkildə istifadə etməklə müxtəlif sahələrin inkişafına, o 

cümlədən, ixrac istiqamətli istehsala təkan verilməsinə, yerli sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına nail 

olunması nəticəsində əhalinin rifahının halının yaxşılaşdırılması, istehsal təşkilatlarının fəaliyyətinin 

genişləndirilməsinə, səmərəli məşğulluğun əldə edilməsinə və son nəticədə isə ümumilikdə ölkə 

iqtisadiyyatının dinamiki inkişafına nail olmaq məsələləri müzakirə edilmişdir. 

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün isə qarşıda bir neçə vəzifələrin həyata keçirilməsi durur. Bunlara 

aşağıdakılar aiddir:  

- regionlarda yeni iş yerlərinin yaradılması işinə təkan vermək;  

- yeni istehsalat firmaları yaratmaq və mövcud firmaların fəaliyyətini yenidən təşkil etmək;  

- regionların investisiya cəlbediciliyini artırmaqla bölgəyə yeni sərmayəçilərin cəlb 

edilməsinə nail olmaq;  

- regionların daxili əmək və təbii resurslarından verimli istifadəsini təşkil etmək;  

- rayonlarda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxlərə yardım məqsədilə müxtəlif xidmət 

mərkəzləri yaratmaq, burdakı texniki təminat sistemlərini yaxşılaşdırmaq;  

- regionların inkişafı məqsədilə onlar üçün vacib olan infrastrukturların yaradılması və onların 

təkmilləşdirilməsinə nail olmaq.  

Regional inkişaf proqramlarının həyata keçirildiyi hər növbəti il özündən əvvəlki ilə nisbətən 

daha çox sosial–iqtisadi nailiyyət əldə edilmişdir. Regionların inkişaf strategiyasının reallaşdırılması 

zamanı məhsuldarlıq və ədalətlilik prinsipi təmin edilməlidir. Bu iki prinsipin təmin edilməsində 

regionlarında struktur siyasəti mühüm vasitə kimi çıxış edir. Məhsuldarlıq prinsipi dedikdə, 

regionların hər birinin iqtisadi potensialının səmərəli şəkildə istifadə edilməsi, regionlardakı mövcud 

şəraitin nəzərə alınması ilə istehsalın rasional şəkildə yerləşdirilməsini nəzərdə tutulur. 

Ədalətlilik prinsipində isə regionların sosial–iqtisadi inkişafının təmini zamanı həmin 

regionlardakı bütün region əhalisinin bərabər imkanlar və şəraitin (gəlirin səviyyəsi, yeni iş yerlərinin 

açılması) yaradılmasını nəzərdə tutulur. 

Regionların inkişafının uğurlu təmin edilməsinin əsas şərti kimi regionların şəraitinə uyğun 

olaraq beynəlxalq təcrübədən istifadə etmək və tələbə uyğun inkişaf siyasətinin həyata keçirilməsini 

göstərmək olar. Regionların inkişaf siyasətini dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi kimi 

nəzərdən keçirmək lazımdır. Çünki dövlət öz daxili siyasətinə əsasən regionların inkişaf siyasətini 

formalaşdırır, həmçinin idarəetmə sisteminə uyğun regionların idarəetmə sistemi və strukturunu 

təşkil edilir. 

Dövlətin həyata keçirdiyi regional sosial-iqtisadi inkişaf siyasətində bəzi faktorların təsirini 

nəzərə almaq lazımdır. Bunlara daxili və xarici faktorlar aid edilir. Daxili faktorlar kimi ölkə 

sərhədləri içərisində iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsi, təsərrüfatçılıq fəaliyyəti, mülkiyyət formalarının 

inkişaf nisbətləri və onlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlər, hər bir regiounun əhalisinin yaşayış 

səviyyəsi, məşğulluğun təmin edilmə və qorunub saxlanılması səviyyəsi və s. göstərmək olar. Xarici 

faktorlar isə ölkənin ərzaq və iqtisadi təhlükəsizliyini qorunub saxlamasını, ölkənin beynəlxalq 

arenada iqtisadi və siyasi nüfuzunu və s. faktorları aid etmək olar.  

Dövlətin həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti hər bir regionun kompleks şəkildə sosial-

iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi ilə həyata keçirilir. Kompleks şəkildə edilən layihələndirmə 
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sayəsində təsərrüfat mexanizminin müxtəlif elementləri (regional idarəetmənin təşkilati strukturu, 

iqtisadi stimul, özünüidarə) ilə birlikdə həmin regionların qarşısına qoyulmuş cari və uzunmüddətli 

inkişaf məqsədlərinə çatmaq olur.  

Araşdırmalar göstərir ki, işsizliyin azaldılması məqsədilə respublikamızda həyata keçirilən 

məşğulluq siyasəti öz bəhrəsini verir. Bu məqsədlə qəbul edilmiş dövlət proqramları regionlarda 

işsizliyin səviyyəsinin azaldılmasında böyük rolu olmuşdur. Həmçinin 2004-cü ildən başlayaraq 

ardıcıl olaraq qəbul edilən dövlət proqramları regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsində 

xüsusi rol oynayaraq regionlarda yeni iş yerlərinin yaradılması, əhalinin yaşayışının daha da 

yaxşılaşmasına şərait yaratmışdır.  

Ölkəmizdə hal-hazırda həlli vacib sayılan problemlərdən biri də regionların sosial-iqtisadi 

cəhətdən inkişafının daha da artırılması, regionlar arasında mövcud olan və özünü kəskin şəkildə 

biruzə verən fərqlərin aradan qaldırılması və regionlarda səmərəli məşğulluğa nail olunmasıdır. 

Təcrübələrə əsasən deyə bilərik ki, regionların sosial-iqtisadi cəhətdən inkişafı hər bir ölkənin bu 

yöndə olan tərəqqisinin mühüm bir göstəricisidir. Bu nöqteyi-nəzərdən, regionların sosial-iqtisadi 

cəhətdən inkişafı dövlətin iqtisadi prioritetləri arasında mühüm yer tutur. 

 “Ölkənin bütün regionlarını sosial-iqtisadi baxımdan yüksək səviyyədə inkişaf etdirmək, 

əhalinin güzəranını daha da yaxşılaşdırmaq üçün regionlarda mövcud potensialdan istifadənin 

səmərəsini artırmaq, yeni iş yerlərinin açılmasını, sənayenin ayrı-ayrı sahələrinin, aqrar sektorun 

inkişafını, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalının genişləndirilməsini təmin etmək və digər tədbirləri 

həyata keçirmək lazımdır” [2, s105]  

Ölkəmizin regionları arasında olan kəskin inkişaf fərqinin aradan götürülməsi və bu inkişafın 

bərabərləşdirilməsində güclü infrastrukturun qurulması, maliyyə axınının potensial sahələrə 

yönəldilməsi, yeni müəssisə və istehsal obyektlərinin yaradılması böyük kömək ola bilər.  

Ölkədə olan mövcud iqtisadi potensialdan maksimum istifadə olunması regionların inkişafından 

bilavasitə asılıdır. Bu o deməkdir ki, inkişaf müəyyən bir ərazi ilə məhdudlaşır. Belə olan halda 

iqtisadi resurslar belə ərazilərin yəni inkişaf etmiş iqtisadi regionların payına düşür. Bu isə onsuz da 

mövcud olan iqtisadi inkişaf arasında fərqi daha da yüksəldir. Bu fərq yaşayış səviyyəsində, işsizlik 

və məşğulluğun miqyasında özünü daha çox biruzə verir. İnkişaf fərqlərinin aradan qaldırılmasında 

ən zəruri həll yollarından biri kimi regionların maliyyə imkanlarını artırmaq üçün tədbirlər sisteminin 

görülməsini misal göstərmək olar. 

Azərbaycanın regionlarının tarazlı inkişafının təmin edilməsi üçün mühüm tədbirlər görülüb. 

Hazırki vaxta qədər respublikada regionların sosial-iqtisadi inkişafı üçün üç dövlət proqramı qəbul 

edilib ki, hazırda sonuncu proqram uğurla reallaşdırılır. 

Ümumi nəzər yetirdikdə, regionların sosial-iqtisadi inkişafı həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Bu sahədə aparılan yeniliklər, islahatlar son nəticədə Azərbaycanın tərəqqisinə xidmət göstərmişdir. 

Ölkəmizdə regionların tarazlı şəkildə inkişafının əldə edilməsi, bunun nəticəsində paytaxt və 

digər regionlar arasında olan inkişaf fərqinin aradan qaldırılması məqsədilə davamlı layihə tədbirləri 

davam etdirilir. Bu hədəfə çatmaqda yəni regionların sosial-iqtisadi tərəqqisinə nail olmaqda sosial-

iqtisadi inkişaf proqramlarının rolu böyükdür. 2004-2018-ci illəri əhatə edən qəbul edilmiş dövlət 

proqramlarında nəzərdə tutulan layihələr bu günə kimi uğurla həyata keçirilib. 

Regional inkişaf proqramlarının icrasından 2016-cı ilədək olan dövr ərzində 60 mindən çox 

müəssisə fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Bu dövr ərzində regionlarda ümumi məhsul buraxılışı 3,1 

dəfə, rabitə xidmətləri 6,2 dəfə, əhaliyə təqdim olunan pullu xidmətlərin həcmi 6,3 dəfə, əhali gəlirləri 

6,3 dəfə, sənaye məssulları 3,2 dəfə artmışdır. Ən vacib məqamlardan biri isə ondan ibarətdir ki, 

proqramların uğurla həyata keçirilməsinə görə bir çox göstəricilərin artım tempi dəfələrlə çox artıb. 
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Məsələn, regionlar tərəfindən ödənilən vergi məbləğləri 14.6 dəfə artıb və bu sayədə 8 rayon və 

şəhərdə xərclər yerli büdcə hesabına qarşılanır.[7] 

Regionların, o cümlədən kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində görülmüş işlərin 

növbəti illərdə də davam etdirilməsi, eləcə də infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da 

yaxşılaşdırılması, yerlərdə yaşayan əhalinin məşğulluğunun və maddi rifahının yüksəldilməsi 

məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 29 yanvar 2019-cu il tarixli 

500 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə 

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasına başlanılmış və 

2019-cu ilin 6 ayı ərzində uğurla icra olunmuşdur.[9] 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramlarının icrasının əsas uğurlu nəticələrindən 

biri də yeni iş yerlərinin yaradılmasıdır. Belə ki, 2004-cü ildən 2019-cu ilin ötən dövrü də daxil 

olmaqla ölkədə 2,3 milyon yeni iş yeri yaradılmışdır. Həmçinin IV Dövlət Proqramının icrası 

çərçivəsində 2019-cu ilin 6 ayı ərzində 92 min yeni iş yeri açılmışdır. Ümumilikdə, 2019-cu ilin 6 ayı 

ərzində ölkə əhalisinin gəlirləri ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,6 faiz artaraq 27,4 milyard 

manata çatmış, onun hər nəfərinə düşən həcmi isə 5,7 faiz artaraq 2 2768,6 manat təşkil etmişdir. 

Aylıq nominal əməkhaqqı isə 7,9 faiz artaraq 583,7 manat olmuşdur. Hesabat dövründə ölkə üzrə 

7198 yeni müəssisə yaradılmışdır.[9] 

Nəticə və təkliflər. 

Məşğulluq və işsizliyin təhlil edilməsi göstərir ki, regionlar arasında kəskin fərqlər mövcuddur. 

Demoqrafik amillərin təsir etdiyi iş qüvvəsi təklifi regionlar arasında o qədər də kəskin fərqlər 

doğurmur. Burada ən kəskin fərqlər regional məhsul və investisiya həcmlərindədir. Bu fərqlərin 

mövcudluğu regionlarda işsizlik, məşğulluq və əhalinin gəlirlərində böyük fərqlər yaradır. 

Bu fərqlərin səbəbi kimi, neft sektorunun sürətli inkişafının Bakıda gedən inkişaf proseslərinə 

təsirini göstərmək olar. Bu isə digər regionların inkişafının nisbətən geri qalmasına səbəb olur 

Digər regionlarda inkişafı və məşğulluğu təmin etmək üçün bir neçə istiqamətdən faydalanmaq 

olar:  

- kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan şəxslərin və həmin məhsulların emalı 

ilə məşğul müəssisələr arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin təşkil edilməsi düzgün seçim 

olardı. Bu zaman, kənd təsərrüfatı məhsulu yetişdirən və bu məhsulu emal edən müəssislərin 

vasitəçiyə ehtiyacı olmaması, nəqliyyat və başqa xərclərin azalması və digər səbəblər 

iqtisadi səmərəni artıra biləcək amillərdəndir.  

- yüksək əmək qabiliyyətinə malik iqtisadi rayonlarda yeni iş yerlərinin yaradılması, 

müəssisələrin açılması məqsədəuyğun hesab etmək olar.  

- investisiya cəlb ediciliyinin artırılması üçün investorlar üçün münbit şərait yaradılması, 

bütün investorların hüquqi bərabərliyinin təmin edilməsi ilə sosial-iqtisadi səmərə əldə 

etmək olar.  

- hər bir iqtisadi rayonun resurs potensialını nəzərə alaraq hazır məhsul istehsalı ilə məşğul 

olan müəssisələrin yaradılması zəruridir.  

- müəssisələrin texnoloji və istehsal proseslərinin artırılması, istehsal olunan məhsul 

növlərinin çoxaldılması. İstehsal edilmiş məhsul növlərinin təzələnməsi, dəyişən tələbə 

uyğun formalaşması istehsal edilmiş məhsullara tələbin olmasına şərait yaradır. Bu isə 

mövcud iş yerlərinin saxlanılmasına, yenilərinin yaradılması və müasirləşdirilməsinə imkan 

verir. Lakin bunun reallaşdırılması üçün kifayət qədər maliyyə təminatının olması vacibdir.  

- regionlarda sosial-məişət infrastrukturu obyektlərinin tikilməsi. Bu əhalinin həmin məhsul 

və xidmətlərə olan tələbatının ödənilməsi ilə yanaşı, regionlarda iş yerlərinin artmasına da 
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şərait yaradar  

Əlavə etmək lazımdır ki, regionlarda iş yerlərinin yaradılması şəhərlərə nisbətən daha az məsrəflə 

başa gəlir. Deməli, regionlarda məşğulluğu təmin etmək daha az investisiya, daha az məsrəf tələb 

edir.  

Beləliklə, regionlara investisiyaların yönləndirilməsi onlardakı məşğulluq probleminin həll 

edilməsinə, tədiyyə qabiliyyətli tələbin artmasına şərait yaradar. Bu isə, istehsal olunmuş məhsula 

olan tələbi artırmağa son nəticə kimi isə işçi qüvvəsinə olan tələbin yüksəlməsinə şərait yaradacaqdır. 
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NƏQLİYYАTIN İQTİSАDİ İNKİŞАFDА ROLU 

Məqalə nəqliyyatın iqtisadi inkişafda roluna həsr olunmuşdur. Burada bilavasitə nəqliyyatın 

iqtisadi inkişafda roluna baxılmış, regionlara görə nəqliyyat xidmətlərinin ticarətdə payı müqayisə 

olunmuşdur. Dünyа ölkələrinin iqtisаdiyyаtının sürətli və hərtərəfli inkişаfındа nəqliyyаt sektorunun 

yeri araşdırılmışdır. Ölkələr аrаsındа iqtisаdi əlаqələrin sürətli inkişafı və genişlənməsində nəqliyyаt 

sisteminin hər bir ölkənin milli iqtisаdiyyаtının əsаs sütunlаrındаn olduğu vacibliyi araşdırılmışdır. 

Məqalədə həmçinin ticarətdə avtomobil yolu ilə daşınmanın üstün və riskli cəhətləri barədə 

araşdırma aparılmışdır. 

Açar sözlər: nəqliyyat, iqtisadiyyat, inkişaf, ticarət, istehsal. 

 

 

Джавид АЛЛАХВЕРДИЕВ, 

магистрБакинский Государственный Университет 

 

РОЛЬ ТРАНСПОРТА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

Статья посвящена роли транспорта в экономическом развитии. Здесь рассматривается 

роль транспорта в экономическом развитии, а доля транспортных услуг в торговле 

сравнивается по регионам. Была подчеркнута роль транспортного сектора в быстром и 

всестороннем развитии мировой экономики. Важность транспортной системы как важной 

опоры национальной экономики каждой страны была исследована в связи с быстрым 

развитием и расширением экономических связей между странами. В статье также 

рассматриваются преимущества и недостатки автомобильного транспорта в торговле. 

Ключевыеслова: транспорт, экономика, развитие, торговля, производство. 
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THE ROLE OF TRANSPORTATION IN ECONOMIC DEVELOPMENT 

The article is dedicated to the role of transport in economic development. The role of transport 

in economic development is examined here and the share of transport services in trade is compared 

by region. The role of the transport sector in the rapid and comprehensive development of world 

economies was emphasized. The importance of the transport system as an important pillar of each 

country's national economy has been explored in the rapid development and expansion of economic 

connections between countries. The article also examines the advantages and disadvantages of road 

transport in trade. 

Keywords : transport, economy, development, trade, production. 

 

Müasir iqtisadiyatın əsasını xarici ticarət təşkil edir. Burada əsas məqsəd müsbət tədiyyə 

balansına nail olunmaqdır.Ölkələrin ixtisаslаşmаsı, onlаrın sistemli və dinаmik inkişаfındanəqliyyаt 

sisteminin inkişаfı olmаdаn mümkün deyildir. Bir çox сəhətdən bu аmilin inkişаfı məhsuldаr 

qüvvələrin pаylаnmаsınа birbаşа təsir göstərir. Nəqliyyаt sistemi ən аktuаl sosiаl-iqtisаdi məsələlərin 
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həllində mühüm rol oynаyır. Demək olаr ki, istehsаl zаmаnı nəqliyyаt ehtiyасı, nəqliyyаt 

mаrşrutlаrının güсü və bir çox digər аmillər mütləq nəzərə аlınır. Qlobаl iqtisаdiyyаtdа nəqliyyаt 

sisteminin inkişаf tendensiyаlаrı bu gün ən vасib və аktuаl mövzulаrdаn biridir. Nəqliyyаt sistemi 

iqtisаdi proseslərin dinаmikаsınа və beynəlxаlq əməkdаşlığa böyük təsir göstərən əsаs sektorlаrdаn 

biridir. Müаsir dünyаdаnəqliyyаt sistemiiqtisаdi əlаqələrinin həyаtа keçirilməsində çox vасib rol 

oynаyır.  

Bu gün dünyа ölkələrinin iqtisаdiyyаtının sürətli və hərtərəfli inkişаfındа nəqliyyаt sektorunun 

xüsusi yeri vаr. Bu sektor məhsul və xidmətlərin istehsаlı, pаylаnmаsı və istehlаkı sаhəsində fəаliyyət 

növlərini əhаtə edir və bütün iqtisаdi fəаliyyətlər məсmusundа inkаredilməz rolа mаlikdir. 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatının son hesаbаtlаrınа əsаsən nəqliyyat xidmətlərinin dünya ticarətində 

həcmi 2018-ci ildə 1 trilyon ABŞ dollarından çox olmuşdur. 2017-2018-ci il regionlara görənəqliyyat 

xidmətlərinin ticarətdə payı aşağıdakı diaqramda göstərilmişdir. [5] 

 

 
Diaqram 1. Regionlara görənəqliyyat xidmətlərinin ticarətdə payı [6] 

 

Dünyа ölkələri аrаsındа iqtisаdi əlаqələrin genişlənməsi və inteqrаtiv proseslərin sürətlənməsi 

nəqliyyаt sisteminin hər bir ölkənin milli iqtisаdiyyаtının əsаs sütunlаrındаn olduğunu təsdiqləmişdir. 

Nəqliyyаt xidmətlərinin sosiаl-iqtisаdi mаhiyyətini аydınlаşdırаn tədqiqаtçılаr bu sistemin geniş 

təkrаr istehsаlın mühüm şərti olduğunu çoxdаn sübut ediblər. Bu bаxımdаn iqtisаdiyyаtdа 

genişmiqyаslı köklü islаhаtlаrın аpаrıldığı indiki şərаitdə nəqliyyаtın xüsusiyyətlərini, iqtisаdi və 

sosiаl proseslərin gedişində onun rolunu dəqiqliklə nəzərə аlаn siyаsətin formаlаşdırılmаsı və həyаtа 

keçirilməsi çox vасibdir. Onа görə də nəqliyyаt sisteminin dаvаmlı inkişаfı böyük həсmli kаpitаl 

qoyuluşunu, çoxlu sаydа iri nəqliyyаt qovşаqlаrının tikintisini və yenidən qurulmаsını tələb edir. 

Bir fаktı dа nəzərə аlmаq lаzımdır ki, beynəlxalq nəqliyyаt yаlnız sərnişin və yük dаşımаlаrını 

həyаtа keçirmir, eyni zаmаndа, məhsuldаr qüvvələrin inkişаfındа, təbii ehtiyаtlаrın və əmək 

resurslаrının istehsаl dövriyyəsinə operаtiv сəlb olunmаsındа, əhаli məskunlаşmаsındа və məhsuldаr 

qüvvələrin ərаzi üzrə optimаl yerləşdirilməsində mühüm rol oynаyır. Dünyа ölkələri аrаsındа iqtisаdi 

əlаqələrin səmərəliliyinin yüksəldilməsi və yük аxınlаrının əlverişli tənzimlənməsinin həyаtа 

keçirilməsi hər bir nəqliyyаt sаhəsində beynəlxаlq normаlаrа uyğun təkmilləşdirmə işlərinin 

аpаrılmаsını tələb edir. Ölkələrin nəqliyyat sistemlərində, eləcə də nəqliyyat vasitələrinin texniki 

istismarında idarəetmənin müxtəlif üsullarından geniş istifadə edilir.[2,270] Ölkələr yerləşdikləri 
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сoğrаfi mövqedən аsılı olmаyаrаq çаlışırlаr ki, öz məhsullаrını dаhа sərfəli yollаrlа dünyа bаzаrlаrınа 

çıxаrsınlаr və dаhа çox səmərə əldə etsinlər. 

Əlverişli şəraitdən maksimum faydalanmaq məqsədilə, beynəlxalq nəqliyyat sisteminə 

inteqrasiyasını təmin etmək lazımdır. Bunun üçün dəmir yolu, dəniz, avtomobil, hava, boru kəməri, 

o cümlədən şəhər nəqliyyatı sahələri geniş təhlil edilməli və daha səmərəli istifadə yolları müəyyən 

olunmalıdır. Eyni zamanda, müasir şəraitdə nəqliyyat qovşaqlarının əmələgəlmə xüsusiyyətləri və 

buraxılış imkanları dərindən araşdırılmalıdır. 

Nəqliyyatın İqtsadi Əhəmiyyəti. İnsanların öz həyatlarını davam etdirə bilməsi və öz 

ehtiyaclarını ödəmək üçün gördükləri tədbirlər iqtisadi fəaliyyət adlanır. İqtisadi fəaliyyətlər 

müəyyən qruplara ayrılır.Bunlar sənaye, kənd təsərrüfatı və xidmət sektoru şəklində təsnif edilir. 

Nəqliyyatsahəsi də xidmət sektoru sahəsində yer alır və son illərdə ən sürətli inkişaf edən sektorlardan 

biridir. Dünya Ticarət Təşkilatının xidmət təsnifatlarından biri nəqliyyat xidmətləridir. Nəqliyyat 

iqtisadiyyatı ümumi olaraq tələb üzərində dayanır. Nəqliyyat, insan həyatına və iqtisadi inkişafa 

əhəmiyyətlidərəcədə təsir göstərir . Hər gün minlərlə insanın ərzaq, geyim, kitab, qəzet, jurnal, 

yanacağvə s. müxtəlif ehtiyacları olur. Bu ehtiyaclar ancaq nəqliyyat ilə qarşılana bilər. Şəhərlərin 

davamlı həyatında nəqliyyatın yoxluğu düşünülə bilməz. Bir ölkədə nəqliyyat infrastrukturu 

yaradılmadan iqtisadi sistemin inkişaf etdirilməsi imkansızdır. Çünki nəqliyyat xidməti iqtisadi 

fəaliyyətin hər bir mərhələsinə kömək edir. Vaxtında müəyyən ərazi və yerlərə çatdırıla bilməyən 

istehsalın iqtisadi dəyəri yoxdur. İstehsal və ya istehlak məqsədli satın alma və satış fəaliyyətini 

həyata keçirən vasitəçi müəssisələr malları və xidmətləri bir yerdən digərinə daşıyaraq nail olduqları 

yer və vaxt faydası sayəsində əsas funksiyalarını həyata keçirir. Beləliklə mallar istehsal edildikləri 

yerlərdən, ehtiyac olan yerlərə tələb edildiyi vaxtda çatdırılır.Vaxt faydasnın mənası ehtiyac olduğu 

zamanda nəqliyyat xidmətinin hazır olmasıdır. Bir çox mal üçün istehsal və istehlak baxımından 

xüsusi vaxtlar vardır. Bu səbəblə malların daşınması sürətli və müvafiq zaman kəsiyində edilməlidir. 

Bunu da nəqliyyat xidməti təmin edir.  

Ümumiyyətlə, nəqliyyat xidmətinə aşağıdakıları aid etmək olar: [1,6] 

- Yük və sərnişinlərin daşınması; 

- Yükləmə-boşaltma işləri (sərnişin və ya yüklərin bir nəqliyyatvasitəsindən digərinə 

yerləşdirilməsi, anbar daxili əməliyytalar); 

- Yüklərin saxlanması; 

- Nəqliyyat vasitələrinin hazırlanması; 

- Nəqliyyat vasitələrinin icarəyə verilməsi; 

- Digər xidmətlər. 

Nəqliyyat yollarının inkişaf etmiş olduğu yerlərdə ticarət, turizm, incəsənət və kənd təsərrüfat 

fəaliyyəti canlanır, yeni iş sahələri yaranır, gəlir və həyat səviyyəsiyüksəlir.Nəqliyyat yollarının 

olmadığı yerlərdə isə bunun əksi yaşanır. Bir yerdə nəqliyyat sistemlərinin yaradılması, həmin 

ərazidəki torpağın avtomatik olaraq bahalaşmasına səbəb olur. Çünkinəqliyyatın mövcudluğu 

sayəsində müxtəlif iş imkanları, istehsal gücü və s. imkanlar reallaşır. İstehsal gücü olan yerdə eyni 

zamanda istehlak həcmidə artar.Nəqliyyatın sosial iqtisadi inkişafa təsiri hər zaman müsbət olmur. 

Bəzən həddən artıq urbanizasiya, ətraf mühitin çirklənməsi, səs-küy kimi mənfi cəhətlər torpağın 

qiymətini azalda bilər.  

Nəqliyyat, müəyyən istehsal amillərinin həyata keçirilməsində olan çətinlikləri azaldır. 

Nəqliyyatın inkişafı ilə əmək və kapitalın hərəkətliliyi artır. Effektiv nəqliyyat xidmətləri şəbəkəsinin 

olması insanların bir yerdən digər yerə getməsini cəsarətləndirir.İnsanlar daha yaxşı iş imkanları əldə 

edə biləcəyi bir yerə köç edə bilər və buda əmək istismarını azaldar. Avstraliya və ABŞ-ın inkişafı , 
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Avropadan köç olmadan mümkün olmazdı. Nəqliyyatın inkişafı ilə birlikdə kapital qoyuluşu yeni 

ərazilərə və dünyanın digər yerlərinə istiqamətləndirilməkdədir. Təkmilləşdirilmiş nəqliyyat 

vasitələri,istehlakçılara bir çox fayda verir. İstehlakçılar, məhsulları digər uzaq yerlərdən daşıyaraq, 

istehsal edilməyən bir çox malların istifadəsindən faydalana bilərlər.Müxtəlif nəqliyyat vasitələri 

dünyada milyonlarla insana məşğulluğu təmin edir. Bir ölkənin iqtisadi inkişafı təkmilləşdirilmiş 

nəqliyyat vasitələrindən asılıdır. Beləliklə, nəqliyyat xalqların milli gəlirinə əhəmiyyətli dərəcədə 

kömək edir.Nəqliyyat həmçinin kənd təsərrüfatı, ticarət və sənayeyə kömək etməklə bir ölkənin milli 

gəlirinin artırılmasına kömək edir. 

Beynəlxalq ticarətdə nəqliyyat və daşınma. Nəqliyyat və daşınma beynəlxalq ticarətdə vacib 

məsələlərdən biridir. Düzgün daşınma növünün seçimi, idxal və ya ixrac əməliyyatında effektiv və 

qənaətcil rol oynayır. Əsasən dörd idxal və ixrac yolu vardır. Bunlar avtomobil yolu,dəmir yolu, hava 

və dəniz nəqliyyatı yoludur. Avtomobil yolu ilə daşınma, xüsusilə Avropa İttifaqı (Aİ) daxilində 

beynəlxalq ticarət üçün ən yaxsı seçim ola bilər. Çünki Aİ-da magistral şəbəkə yaxşıdır və bir Avropa 

ölkəsininsərhədindən digər Avropa ölkəsinə keçmək ümumiyyətlə sürətli və səmərəlidir.Digər 

üstünlükləri isə aşağıdakılardır:  

- geniş avtomobil yolu şəbəkələri;  

- daşınma xərclərinin nisbətən aşağı olması;  

- hər yerə çata bilmək imkanı; 

- malların yerini izləyə bilmək imkanı (GPS) və s.  

Bununla belə, avtomobil yolu ilə daşınmada da risklər vardır. Bunlar aşağıdakılardır:  

- uzun məsafələr daha çox vaxt ala bilər;  

- nəqliyyatda gecikmə və qəzalar ola bilər;  

- xüsusilə uzun məsafələrdə malların zərər görmə riski vardır;  

- bəzi ölkələrdə rüsumlar yüksəkdir və s.  

Həmçinin daşınmada öz nəqliyyat vasitəmizdən və ya fərqli daşıyıcı növündən istifadə edə 

bilərik. Öz nəqliyyat vasitəmizdən istifadə edəriksə fərqlənmə nişanı, yanacaq xərcləri, vergilər və s. 

nəzərə almağımız lazım olacaqdır. Fərqli daşıyıcı növü dedikdə isə kuryerlər, yükdaşıma şirkətləri 

(karqo) və s. nəzərdə tutulur.  
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İqtisadi Təhlükəsizlik mövcud iqtisadi vəziyyətin təhlili, iqtisadi göstəricilərin kifayət qədər 

yüksək və sabit böyüməsi, iqtisadi ehtiyacların effektiv ödənilməsi, milli resursların hərəkəti və 

istifadəsinə dövlət nəzarəti, milli və beynəlxalq səviyyədə ölkənin iqtisadi maraqlarının qorunması 

çərçivəsində fəaliyyət göstərən elmi biliklər sahəsidir. Elm sahəsinin mürəkkəbliyi və fəaliyyət 
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adlarının, mövcud xidmətlərin, təyinatların və iqtisadi göstəricilərin üst-üstə düşməsi səbəbindən 

terminoloji baxımdan müvafiq adların verilməsi müasir iqtisadiyyatda müzakirə olunur. Eyni 

zamanda, təsərrüfat subyektlərinin iqtisadi təhlükəsizliyi müstəqil iqtisadi fəaliyyəti əks etdirməyən 

ayrıca fəaliyyətlərdən biridir və iqtisadi fəaliyyətin təşkilinin (planlaşdırma və idarəetmə) 

fərqləndirici funksiyasıdır. 

Bu funsiyalara daxildir: 

• ödəmə qabiliyyətininin qorunması; 

• təsərrüfat subyektinin gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin planlaşdırılması; 

• əməyin təhlükəsizliyi. 

Akademik L.İ. Abalkin iqtisadi təhlükəsizliyi "milli iqtisadiyyatın müstəqilliyini, sabitliyini və 

davamlılığını təmin edən şərait və amillərin məcmusu, həmçinin daim yeniləmə və inkişaf etdirmə 

qabiliyyəti" kimi müəyyənləşdirir. Makroiqtisadi səviyyədə iqtisadi təhlükəsizlik xarici amillərin 

mövcudluğundan və fəaliyyətindən asılı olmayaraq iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı və cəmiyyətin 

sosial-iqtisadi sabitliyi prosesinin təmin olunduğu bir ölkədə istehsal vasitələrinin inkişaf 

səviyyəsidir. Başqa sözlə, iqtisadi, siyasi, hərbi, elmi, texnoloji və sosial aspektlərin və dövlətin milli 

təhlükəsizliyinin səviyyəsini müəyyən edən amillərin məcmusudur. İqtisadi təhlükəsizliyə yalnız 

hakim iqtisadiyyatdan asılılıq dərəcəsi, eləcə də daxili siyasi, sosial və iqtisadi vəziyyətin ağırlaşması, 

hərbi gücün kəskin olmayan zəifləməsi, əhalinin həyat səviyyəsinin və keyfiyyətinin əhəmiyyətli 

dərəcədə azalması və ya ölkənin qlobal strateji hədəflərinə çatmaq çətinləşdiyi zaman nail olmaq 

mümkündür.  

İqtisadi təhlükəsizliyin səviyyəsi aşağıdakı amillərlə müəyyən edilir: 

 Ölkənin geosiyasi və iqtisadi-coğrafi mövqeyi, məhsuldar qüvvələrin ölkə ərazisi üzrə 

bölüşdürülməsi, habelə daxili və xarici resurs mənbələrinə çıxış; 

 Ölkənin iqtisadi və hərbi-siyasi gücü və strateji əhəmiyyətli inkişaf sahələrində dünya iqtisadi 

sistemindəki rəqabət mövqeyi; 

 Ölkənin institusional sisteminin milli təhlükəsizlik səviyyəsinin asılı olduğu sənaye 

iqtisadiyyatı sahələrini dəstəkləmək istiqamətində yönəldilməsi; 

 İqtisadiyyatın rəqabət üstünlüyünü təmin edən sənaye sahələrinə münasibətdə dövlət iqtisadi 

siyasətinin prioritetləri; 

 ÜDM-nin sənaye və regional quruluşunun parametrləri, iqisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi 

üçün milli iqtisadiyyatının və regionların strateji əhəmiyyəti; 

 Fövqəladə vəziyyət şəraitində iqtisadi təhlükəsizliyi təmin etmək üçün kifayət qədər yüksək 

səviyyəli strateji əhəmiyyətli resursların mövcudluğu. 

İqtisadi təhlükəsizliyin maksimal effektiv səviyyəsinin saxlanılmasına yönəldilən fəaliyyət 

aspektləri aşağıdakılardır: 

 İqtisadiyyatın strateji əhəmiyyətli sahələrinin fəaliyyətini təmin edən qanunvericilik aktlarının 

hazırlanması, qəbul edilməsi və icrası; 

 Büdcənin icrasına nəzarət və vəsaitdən sui-istifadə hallarının qarşısının alınması; 

 Bütün səviyyələrdə korrupsiyaya qarşı mübarizə; 

 Yeni texnologiyaların və yüksək texnoloji sahələrin inkişafına investisiya; 

 Xüsusi xidmət orqanlarının və ordunun fəaliyyətinin gücləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi; 

 Siyasi və iqtisadi idarəetmə sisteminin inkişafı və təkmilləşdirilməsi. 

İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi dövlət üçün hər zaman prioritet məsələlərdən biri 

olmuşdur. Cəmiyyət daim onun təhlükəsizliyini təmin etmək ehtiyacını hiss edirdi. Lakin iqtisadi 
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təhlükəsizliyin vahid kateqoriyaya ayrılması nisbətən son zamanlarda baş vermişdir. İlk dəfə böyük 

depressiya dövründə "iqtisadi təhlükəsizlik" termini tətbiq edildi. 1934-cü ildə F. D. Ruzvelt İqtisadi 

Təhlükəsizlik üzrə federal komitəni yaratdı, lakin bu, milli təhlükəsizlik çərçivəsində ayrıca bir 

istiqamətin meydana çıxması demək deyildi. 

1985-ci ildən başlayaraq Baş Assambleyanın 40/173 qətnaməsi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

davamlı olaraq iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması məsələlərinə toxunur. BMT-nin yanaşmaları, 

ilk növbədə, sənayeləşmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında əlaqələrin inkişafı üçün xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin beynəlxalq aspektlərini öyrənməyə, 

dünya iqtisadiyyatının əsas problemlərini müəyyən etməyə və inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi 

təhlükəsizliyinə təhdidlərin milli və beynəlxalq mənbələrini təhlil etməyə yönəlmişdir. 

“İqtisadi Təhlükəsizlik” anlayışını müxtəlif terminoloji şərhləri ümumiləşdirərək təhlükənin 

mövcud olmadığı, dövlət, region, müəssisə və ya istənilən iqtisadi subyektin inkişafı, normal və 

sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərməsi kimi ifadə etmək mümkündür. 

Təhdidlərin iqtisadi subyekt inkişafının müxtəlif mərhələlərində iqtisadi təhlükəsizlik balansına 

mənfi təsiri olmuşdur. Sosial, siyasi, hərbi, texnoloji, ərzaq və digər milli təhlükəsizlik növləri birbaşa 

iqtisadi sahədən aslı olduğu üçün iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi bütövlükdə dövlət 

səviyyəsində mühim strateji hədəf hesab olunur. Məhz ölkənin milli təhlükəsizliyinin təmin olunması 

şəraitində sabit iqtisadi artım, vətəndaşların rifah halının yüksəldilməsi və dövlətin çiçəklənməsi 

mümkündür. 

İqtisadi təhlükəsizliyin məruz qaldığı təhdidlər müxtəlif təsir dərəcələrinə və baş vermə 

xüsusiyyətinə görə müxtəlifdir. Təhdidlərin düzgün təsnifatı onları idarəetmə prosesində mühüm rola 

malikdir. İqtisadi təhlükəsizliyə bir çox təhdidlərin şiddətlənməsi uzun müddətdir inkişaf edən 

qloballaşmanın təsiri altında baş vermişdir. Müasir dövrdə kommersiya, sənaye, maliyyə əlaqələrinin 

qlobal iqtisadi kompleksi fəal inkişafı davam etməkdədir. Müxtəlif iqtisadi subyektlərin milli 

iqtisadiyyatlarının mütəmadi olaraq qarşılıqlı fəaliyyəti mövcuddur. Müvafiq proses təhdidlərin yeni 

təsnifatını, qloballaşma il bağlı və aslı olmayan təhdidləri ön plana çəkir. Qloballaşma cəmiyyətin 

inkişafındakı təkamül yoludur. Eyni zamanda, bu proses birmənalı xarakter daşımır və həm müsbət, 

həm də mənfi xüsusiyyətlərə malikdir. Qloballaşmanın müsbət cəhətləri beynəlxalq münasibətlərin 

inkişafında, idxal-ixrac proseslərində, dövlətlər arasında mədəni əlaqələrin möhkəmlənməsi və 

dərinləşməsində özünü göstərir. Digər tərəfdən ölkənin iqtisadi sistemi daha açıq olduğu üçün 

iqtisadiyyata xarici bazarların müdaxilə səviyyəsi güclənir. İqtisadiyyatın, cəmiyyətin və xammal 

tədarükünün kəskinləşən problemləri qlobal xarakter almağa başlayır. 

Qloballaşma vahid iqtisadi məkanda fəaliyyət göstərən iqtisadi proseslərin yeni səviyyəsidir. O, 

dünya iqtisadi münasibətlərinin milli münasibətlərdən üstün olması ilə xarakterizə olunur. 

Qloballaşma iqtisadi təhlükəsizliyin bütün göstərici və indikatorlarında mövcud olan ənənəvi 

təhlükələrin güclənməsi və dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinə yeni təhlükələrin yaranması amilidir. 

Qloballaşmanın iqtisadi təhlükəsizliyə təsiri nəticəsində yaranan təhdidlər aşağıdakılardır: 

 Müxtəlif ölkə və iqtisadi regionlar üzrə qloballaşmanın faydalarının qeyri-bərabər 

paylanması; 

 Daxili bazar iştirakçılarının xarici istehsalçılar ilə rəqabəti zamanı yaranan çətinliklər; 

 Ölkənin iqtisadi suverenliyinin itirilməsi təhlükəsi; 

 İqtisadi-siyasi fəaliyyət çərçivəsinin daralması; 

 Yerli istehsal səviyyəsinin pisləşməsi, iqtisadi asılılığın artması və iqtisadi təhlükəsizliyin 

azalması. 

Qloballaşma prosesinin müsbət təsirləri və yaratdığı iqtisadi imkanlar da mövcuddur: 
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 Yeni texnologiyaların inkişafı üçün imkanın yaranması; 

 Yerli istehsalçının rəqabət qabiliyyətini gücləndirmək ehtiyacı və xərclərin idarə edilməsi 

səmərəliliyinin artırılması; 

 İstehsalın nizamlanması, əmək məhsuldarlığının artırılması; 

 Maliyyə alətlərinin sayının artılması, investisiya imkanlarının genişləndirilməsi; 

 Yeni fürsətlərin yaranması, maneələrin azaldılması, istehlakçılara fayda, iqtisadi potensialın 

inkişafı, yenilənmə və sabit iqtisadi böyümə imkanı. 

Qloballaşma şəraitində yeni çağırış və təhdidləri müəyyənləşdirmək, eyni zamanda sadalamaq 

üçün müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Məsələn, I.P. Faminskiy müvafiq olaraq istehsalın və kapitalın 

beynəlmiləlləşməsi, xarici iqtisadi siyasətin liberallaşdırılması kimi yanaşır. V. A. Firsovun fikrincə, 

qloballaşma nəticəsində yaranan iqtisadi təhlükəsizliyə təhdidlər, qlobal bazarların qeyri-şəffaflığı, 

qeyri-sabitliyi, ədalətsizliyi, qlobal iqtisadiyyatın açıqlığı və qlobal iqtisadiyyatların idarəedilməməsi 

ilə əlaqələndirilir. Bir çox alimlərin fikrincə, qloballaşma şəraitində geniş miqyaslı və səmərəli 

fəaliyyət göstərən dövlətlərin inhisarı və oliqopolist korporativ biznes mühiti, qlobal istehsal və 

istehlakdakı disbalans, dünya sənaye və maliyyə kapitalının geniş miqyaslı virtuallaşdırılması, 

iqtisadi proseslərin qlobal səviyyədə keyfiyyətsiz idarə olunması və s. yaranır. 

 

  

İqtisadi təhlükəsizlik anlayışının bir iqtisadi termin kimi formalaşmasında və ölkə üzrə tədqiqində 

Ziya Səmədzadənin, Murad Tağıyevin, Nüsrəddin Məmmədovun, Nənsur Barxudarovun və 

digərlərinin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. 29 iyun 2004-cü il tarixili “Milli Təhlükəsizlik” haqqında 

qanunun qəbulu ölkə səviyyəsidə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması məsələsini ön plana 

çəkmişdir. 

Ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün müxtəlif 

iqtisadi fəaliyyət sahələrinin ÜDM-də iştirak payına nəzər yetirmək məqsədəuyğundur.  

Müvafiq cədvəldə müxtəlif ölkələr üzrə ÜDM-in strukturu əks olunmuşdur. Mövcud göstəricilərə 

ixtisaslaşma, geoqrafik mövqe, iqtisadi və siyasi amillər birbaşa təsir edir. Belə ki, İEÖ üzrə ÜDM-

in struktur tərkibində xidmət sktorunun payı artmaqda davam etməklə sənaye sektorundan aslılıq 

tədricən azalmaqdadır.  

Murad Tağıyevin “İqtisadi təhlükəsizliyin əsas faktorlarının sistematik təhlili” kitabında 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq 5,6 5,6 5,3 4,3 3,9 3,5 6,2 6,1 5,8

Mədənçıxarma sənayesi 30,7 34,1 38,3 9,6 10,8 12,9 0,8 0,9 1,0

Emal sənayesi 4,9 4,7 4,7 13,3 13,5 13,7 16,6 17,6 19,0

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı 1,2 1,0 1,0 2,9 2,9 2,7 1,3 1,2 1,4

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,9 1,0 0,9

Tikinti 10,5 9,6 8,0 6,4 6,1 6,0 8,6 8,6 7,2

Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri 10,3 10,4 9,6 14,7 14,6 14,3 11,4 11,8 12,1

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 6,7 6,7 6,3 7,2 7,1 7,0 7,6 7,7 8,2

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə 2,4 2,4 2,2 0,9 0,9 0,9 2,6 2,7 3,1

İnformasiya və rabitə 1,8 1,6 1,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 2,6 2,2 - 4,3 4,4 4,1 3,3 3,2 3,0

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar 3,1 3,0 - 10,1 9,9 9,2 7,7 7,1 6,8

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət 1,4 1,5 - 4,4 4,4 4,2 2,3 2,4 2,3

İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi 0,6 0,6 - 2,5 2,4 2,3 3,0 3,1 2,8

Dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat 2,9 2,9 - 7,9 7,7 7,6 4,6 4,3 4,8

Təhsil 3,1 2,8 - 3,2 3,2 3,2 4,4 4,1 4,2

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi 1,8 1,6 - 3,2 3,1 3,4 2,6 2,4 2,5

 İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət 0,9 0,9 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi 1,1 1,1 - 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0

Məhsula və idxala xalis vergilər 8,2 7,1 7,8 0,7 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0

Vergilər - subsidiyalar - - - - - - 11,9 11,4 10,4

Azərbaycan Rusiya Türkiyə
Göstəricilər (faizlə)
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qloballaşma dövrü emal sənayesinin artan pay nisbəti, dünya nəqliyyat infrastrukturunun 

yaxşılaşması, ETT-nin inkişafı, kapital bazarında struktur dəyişikliyi və dünya iqtisadiyyatında 

TMK-ın rolunun artması kimi xarakterizə olunur. Fikrimcə, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması 

birbaşa ölkənin uzunmüddətli iqtisadi strategiyasından aslıdır. Belə ki, ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik 

sisteminin strukturu daxili və xarici amillərin təsir imkanlarını müəyyən edir. ETT-nin inkişafı 

iqtisadi strukturların səmərəliliyinin artmasında mühüm rol oynamaqla yanaşı texnoloji aslılığın 

dərinləşməsinə və ölkə üçün gələcəkdə yarana biləcək müvafiq təhdilərə imkan yaradır. Digər 

tərəfdən isə bəzi alimlər iqtisadiyyatın bütünlüklə TMK-ların nəzarətində olacağını, dövlətlərin 

iqtisadi tənzimləməsinin olmayacağını və yalnız siyasi məsələlərdə rolunun qalacağını qey etməkdə 

davam edirlər. 

Beləliklə, müasir qloballaşma şəraitində iqtisadi təhlükəsizliyin, həmçinin milli təhlükəsizliyin 

təmin olunması başlıca prioritet fəaliyyət istiqamətinə çevrilməkdə davam edir. 

Yuxarıda göstərilənlər iqtisadi təhlükəsizliyin ənənəvi anlayışlarına və onu təmin etmək üçün 

yeni idarəetmə vasitələrinin elmi anlayışına yenidən baxmağın zəruriliyini sübut edir. İqtisadiyyatın 

mühasibat uçotu, təhlil, nəzarət, vergi və digər sahələrində yüksək ixtisaslı kadrların inkişafı əsas 

prioritet istiqamətə çevrilməli, beyin axınının səviyyəsi tənzimlənməlidir 

Buna əsaslanaraq deyə bilərik ki, iqtisadi təhlükəsizlik, milli iqtisadiyyatın effektiv dinamik 

böyüməsinə, cəmiyyətin, dövlətin, fərdin ehtiyaclarını ödəmək, xarici bazarlarda rəqabət 

qabiliyyətini təmin etmək, müxtəlif təhdid və zərərlərdən qorunmağı təmin etmək qabiliyyətinin 

daxili və xarici şərtləri məcmusudur. 
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Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları (BMİ) inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi və sosial inkişaf 

fəaliyyəti üçün maliyyə dəstəyi və peşəkar məsləhət verən beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq və sabitliyi 

inkişaf etdirən əsas qurumlardan biri hesab olunur. Beynəlxalq maliyyə institutu termini adətən 
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Beynəlxalq Valyuta Fonduna (BVF) və beş çoxtərəfli inkişaf bankına (Multilateral Development 

Bank-MDB) istinad edir: Dünya Bankı Qrupu, Afrika İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Amerika 

İnkişaf Bankı və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı. Bunların son dördünün hər biri bir dünya 

bölgəsinə yönəlmişdir və buna görə də çox vaxt regional inkişaf banklarıda adlandırılır. BVF və 

Dünya Bankı, əhatə dairəsinə görə qlobaldır; onlar da BMT sistemində ixtisaslaşmış təşkilatlardır, 

lakin müstəqil şəkildə idarə olunurlar. Bütün BMİ yalnız suveren ölkələri üzv kimi qəbul edir, lakin 

hamısı həm borcalan inkişaf etməkdə olan ölkələri, həm də inkişaf etmiş donor ölkələri daxil olmaqla 

geniş bir ölkənin üzvlüyü ilə xarakterizə olunur. Regional inkişaf banklarına üzv olmaq yalnız 

bölgədən olan ölkələrlə məhdudlaşmır, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrini əhatə edir. Hər BMİ-nin 

öz müstəqil hüquqi və əməliyyat statusu var, xeyli sayda ölkə bir neçə BMİ-yə üzv olduğu üçün onlar 

arasında yüksək səviyyədə əməkdaşlıq mövcuddur. BVF üzv ölkələrə tədiyyə balansının 

tənzimlənməsini asanlaşdırmaq üçün müvəqqəti maliyyə yardımı göstərir. Çoxtərəfli inkişaf bankları 

inkişaf etməkdə olan ölkələrə inkişaf üçün maliyyələşdirməni aşağıdakılar vasitəsilə təmin edir: 

 Bazar faiz dərəcələrinə əsasən uzunmüddətli kreditlər (ödəmə müddəti 20 ilə qədər). Bu 

kreditlərə maliyyə mənbələrini təmin etmək üçün çoxtərəfli inkişaf bankları beynəlxalq kapital 

bazarlarında borc götürür və inkişaf etməkdə olan ölkələrin hökumətlərinə yenidən borc verir. 

 Faiz dərəcələri bazar dərəcələrindən xeyli aşağı olan çox uzunmüddətli kreditlər (adətən 30 

ildən 40 ilə qədər). 

 Qrant maliyyələşdirilməsi bəzi texniki xidmətlər, məsləhət xidmətləri və ya layihələrin 

hazırlanması üçün bəzi BMİ-lər tərəfindən də təklif olunur. 

 Bütün BMİ maliyyələşdirmə və ölkə səviyyəsində proqramlara texniki yardım göstərməklə 

yanaşı, qlobal miqyasda olan proqramları dəstəkləməkdə aktivdir. Bir sıra digər dövlətə məxsus 

beynəlxalq banklar və fondlar da inkişaf etməkdə olan ölkələrə borc verir və bunlar bir qayda olaraq 

BMİ kimi deyil, digər çoxtərəfli maliyyə institutları kimi qruplaşdırılır. İnkişaf məqsədi ilə yaradılan 

bir sıra subregional banklar bir qrup ölkəyə məxsus olduqları üçün BMİ kimi deyil, çoxtərəfli banklar 

kimi təsnif edilirlər. Bunlar arasında Andac de Fomento (Andean Development Corporation) şirkəti, 

Karib İnkişaf Bankı, Mərkəzi Amerika İqtisadi İnteqrasiya Bankı, Şərqi Afrika İnkişaf Bankı və Qərbi 

Afrika İnkişaf Bankın göstərmək olar. 

 Bəzi beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı, Maliyyə Sabitliyi 

Forumu və Bazel Komitəsi də beynəlxalq maliyyə sistemində mühüm rol oynayır, lakin onlar kredit 

verməklə məşğul deyillər. 

BVF sabit iqtisadi və maliyyə mühitinin təşviqi ilə əlaqəli olan qlobal problemlərin həllində 

mərkəzi rol oynayır. BVF tədiyyə balansında çətinlik çəkən üzv ölkələrə maliyyə dəstəyi göstərir. 

Belə kredit vermə, iqtisadiyyatı sabitləşdirməyə kömək edir, eyni zamanda qlobal maliyyə sabitliyini 

qoruyur. Sabitləşdirmə kreditləri yüksək və orta gəlirli ölkələr üçün bazar faiz dərəcələri və aşağı 

gəlirli ölkələr üçün güzəştli şərtlərlə verilir. 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun yaradılması beynəlxalq pul münasibətlərinin əməkdaşlığı 

tarixində böyük bir əlamətdir. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra dünyanın əsas ölkələri arasında 

ticarətrəqabəti artmaqda davam edirdi. Qızıl standartın pozulması böyük çaxnaşmaya və çaşqınlığa 

səbəb olduğundan ABŞ, İngiltərə və Fransa 1936-cı il Üçtərəfli Saziş əsasında mübadilə sabitliyi 

yaratmağa çalışdılar, lakin İkinci Dünya Müharibəsi dövründə bu layihədə uğursuz oldu. Dünyanın 

bəzi böyük ölkələri yenidən qızıl standartlara qayıtmağa çalışdılar. Beləliklə, qızıl standartına əsasən, 

bu ölkələr ixracatlarını artırmaq və idxalı minimuma endirmək istəyirdilər. Bu hədəflərə çatmaq üçün 

bir sıra ölkələr valyutanın devalvasiyasına əl atdılar. Beləliklə, bu dövrdə əksər ölkələrdə demək olar 

ki, dağıntı və viranəlik mövcud idi. Valyuta məzənnələri dəyişməyə başladı, bu da iqtisadiyyata mənfi 
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təsir göstərdi. İkinci Dünya Müharibəsinin sonunda beynəlxalq maliyyə qurumunun yaradılması üçün 

böyük ehtiyac hiss olunurdu. İngilislər 'Keyns Planı' adlı bir plan irəli sürdü, ABŞ isə '' Ağ Plan '' adlı 

başqa bir plan təklifi göndərdi. 1944-cü ilin iyulunda Bretton-Woodds-da keçirilən beynəlxalq 

konfransda 44 ölkənin nümayəndəliyi ilə nəticədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun yaradılması barədə 

saziş qəbul edildi. Beynəlxalq Valyuta Fondu üzv ölkələrin tarazlı böyüməsini təşviq etmək, 

beynəlxalq iqtisadi sabitliyi təmin etmək məqsədi ilə 1945-ci ilin dekabrında yarandı. Beynəlxalq 

Valyuta Fondu 1 mart 1947-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. BVF, üzv ölkələrin tədiyyə balansını 

əlverişli etmək üçün beynəlxalq likvidliyini artırmaq şüarı ilə qurulmuşdur. Beləliklə, Fond müəyyən 

şərtlərdə maliyyələşdirilən, üzvə verilə bilən mərkəzi bank ehtiyatlarının və milli valyutaların 

məcmusudur. BVF bütün ticarət məhdudiyyətləri və əngəlləri aradan qaldırmaq və bundan sonra 

çoxtərəfli ticarəti təşviq etmək üçün yaradılmışdır. Beləliklə, Fond beynəlxalq pul-maliyyə 

münasibətlərinin aparılmasını təşkil etmək üçün ən ali cəhddir. 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun Saziş Maddələrinə İkinci Dəyişikliyə əsasən BVF-nin əsas 

məqsədləri aşağıdakılardır:[1] 

1. Beynəlxalq Valyuta Əməkdaşlıq: 

Fondun ən başlıca məqsədi müxtəlif üzv ölkələr arasında pul əməkdaşlığı yaratmaq idi. BVF 

beynəlxalq pul problemləri ilə əlaqədar məsləhətləşmə və əməkdaşlıq üçün xüsusi mexanizm təqdim 

edir. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə BVF dünyanın müxtəlif ölkələri arasında pul 

əməkdaşlığının təşviqi üçün çox vacib bir rol oynamışdır. 

2. Mübadilə sabitliyini təşviq etmək: 

İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl beynəlxalq ticarətə mənfi təsir göstərən müxtəlif ölkələrin 

valyuta məzənnələrində böyük qeyri-sabitlik hökm sürürdü. Beləliklə, BVF birja sabitliyini təşviq 

etmək və amortizasiyanın məzənnələrə pis təsirinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. 

3. Birja Nəzarətini aradan qaldırmaq üçün: 

BVF-nin daha bir vacib məqsədi xarici valyutaya nəzarəti ləğv etməkdir. Müharibə dövründə 

demək olar ki, hər bir ölkə məzənnəni müəyyən bir səviyyədə müəyyənləşdirdi. Bu, beynəlxalq 

ticarətə mənfi təsir göstərmişdir. Beləliklə, beynəlxalq ticarəti artırmaqla məzənnəyə nəzarəti ləğv 

etmək qaçılmaz olur. 

4. Çoxtərəfli Ticarət və Ödənişin yaradılması: 

BVF dünya ticarətində hamar ticarət əlaqələrinin böyüməsinə mane olan mübadilə 

məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması yolu ilə köhnə ikitərəfli ticarət yerində çoxtərəfli ticarət və 

ödəmə sisteminin qurulmasına və inkişaf etdirilməsinə yönəlmişdir. 

5. Beynəlxalq ticarətin böyüməsi: 

BVF, lazımsız məhdudiyyətlər yaradan bütün maneələri və çətinlikləri aradan qaldıraraq 

beynəlxalq ticarəti təşviq etməkdə faydalıdır. Bu şəkildə, tədiyə balansında tarazlığı qorumaqla 

beynəlxalq ticarətin böyüməsini sürətləndirmək üçün əhəmiyyətli bir vəzifə təyin edildi. 

6. Balanslaşdırılmış iqtisadi artım: 

BVF üzv ölkələrə tarazlı iqtisadi böyüməyə kömək edir. İqtisadi siyasətin əsas məqsədi kimi 

yüksək məşğulluğun təşviqi və saxlanması ilə balanslı böyümənin genişlənməsinə kömək edir. Bu 

məqsədlə BVF təbii sərvətlərdən istifadəyə və məhsuldar kanal yaratmağa kömək edir. 

7. Ödəniş balansında yaranan çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün: 

BVF üzv ölkələrə xarici valyutaları satmaq və ya borc verməklə tədiyyə balansındakı tarazlıqları 

aradan qaldırmaqda kömək edir. Maddi yardımı və rəhbərliyi ilə Beynəlxalq Valyuta Fondu üzv 

ölkələrin ödəniş balansındakı tarazlıq dərəcəsini azaltmağa kömək edir. 

8. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə kapital qoyuluşlarının genişləndirilməsi: 
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BVF, zəngin ölkələr vasitəsi ilə kasıb ölkələrə kapital idxalına kömək edir ki, yoxsul və ya inkişaf 

etməkdə olan ölkələr kapital qoyuluşlarını məhsuldar fəaliyyətlərə və ya sosial xərclər vasitəsi ilə 

genişləndirmək imkanı əldə etsin, bu da öz növbəsində yaşayış səviyyəsini yüksəltməyə və üzv 

ölkələr arasında rifaha nail olmağa kömək edir. 

9. Yüksək məşğulluq və gəlir səviyyəsinin əldə olunması: 

BVF, çoxtərəfli ticarət və balanslı iqtisadi artımın əhəmiyyətli tədbirləri ilə ticarətin 

genişlənməsinə kömək edir. Bu da öz növbəsində məşğulluq və gəlirlərin artımına səbəb olur. 

10. Fövqəladə hal zamanı yardım: 

Fond hər hansı bir fövqəladə vəziyyət zamanı üzv ölkələrə qısamüddətli pul yardımı edəcəkdir. 

Bütün bunları ümumiləşdirərək BVF-nin əsas məqsəd və vəzifəsini bu cür ifadə etmək olar: 

BVF-nin əsas vəzifəsi beynəlxalq ticarətin balanslaşdırılmış inkişafına kömək edilməsi, valyuta 

kurslarında sabitliyin təmin edilməsi və beynəlxalq valyuta əməkdaşlığının stimullaşdırılmasıdır. 

BVF-nin əsas funksiyaların aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar: 

 Bir sıra layihələr üzrə məsləhətləşmə və əməkdaşlıq 

 Müvafiq davranış kodeksinə əməl olunması 

 Maliyyə yardımlarının göstərilməsi və valyuta stabilliyinin qorunması 

BVF Nizamnaməsinə görə quruma üzvlük bütün suveren ölkələr üçün əlçatandır, lakin kvotanın 

miqdarı üzv ölkənin iqtisadi imkanları ilə bağlıdı. Beləki daha çox kvotaya sahib olan ölkə daha çox 

səsə malik olur. Bu kvotalar BVF-nin əsas kapitalını təşkil edir. 

Fondun aşağıda qeyd olunduğu kimi iki növ üzvü vardır: 

1. Həqiqi üzvlər 

2. Sıradan üzvlər 

 ‘Bretton Woods’ konfransında iştirak edən nümayəndələr və 31 dekabr 1945-ci il tarixinədək 

Fondun üzvü olmağa razı olan bütün ölkələr Fondun əsl üzvləri adlanır. Sonradan onun üzvü olanlara 

adi üzvlər deyilir. Bununla birlikdə, hər hansı bir ölkə bu barədə yazılı bildiriş verdikdən sonra üzv 

olmaqdan imtina edə bilər. BVF qaydalarına əməl etməyən bir ölkənin üzvlüyünə xitam verə bilər. 

1947-ci ildə üzv ölkələrin sayı 40 idi, hazırda üzv olan 189 ölkə var (89 rezident nümayəndəliyi və 6 

regional nümayəndəlik).[2] 

Fondun təşkili və idarə olunması: 

Fond, BMT-yə üzv olan muxtar bir təşkilatdır. Fondun idarəedilməsi İdarəedici direktorun 

rəhbərliyi altında İcraçı Direktorlar Şurası tərəfindən həyata keçirilir. İdarə Heyətinin 21 İcraçı 

Direktoru var, onlardan 7-si daimi, 14-ü isə qalan üzvlərdən seçilir. Daimi üzvlər ABŞ, İngiltərə, 

Fransa, Almaniya, Yaponiya, İtaliya və Kanadadır. 

 BVF-nin iki idarəetmə orqanı var: 

1. İdarə heyəti. 

2. Direktorlar Şurası. 

 Hər bir üzv ölkə, İdarə Heyətinin iclasında iştirak etmək üçün bir Qubernator təyin edir. İdarə 

Heyəti BVF-nin gündəlik işlərini davam etdirmək üçün ümumi siyasət hazırlayır. BVF-nin 

Direktorlar Şurası iclası Vaşinqtondakı ofisində keçirir. Direktorlardan biri BVF-nin İdarəedici 

direktoru yəni baş icraçı təyin olunur. İcraçı direktorlar şurası öz nümayəndələrindən müvəqqəti 

komitə təşkil edir. Komitə 24 icraçı direktordan ibarət olur, bunlardan 7-si fondda daha çox kvotaya 

malik üzv ölkələrdən (Almaniya, İngiltərə, Çin, Fransa, Səudiyəə ərəbistanı, ABS və Yaponiya) 

seçilir. Komitə ildə üç dəfə bir yerə toplaşır və İcraiyyə şurasına müxtəlif təkliflər verir və məruzələr 

hazırlayır. 

BVF-nin kapitalı üzv ölkələrə ayrılmış kvotaların məcmusundan ibarətdir. Hər bir üzv kvotanın 
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20 faizini və ya qızıl və dollar ehtiyatlarının 10 faizini ödəyir. Üzv ölkələrə kvotalarını milli 

valyutalarında ödəmələrinə icazə verilir. BVF, qızıl ehtiyatlarından istifadə edərək dollar və digər 

valyutalar əldə etmək üçün istifadə edir. Məsələn, 1957-ci ildə qızıl 600 milyon ABŞ dolları 

dəyərində satıldı. 1961-ci ildə ABŞ dolları və digər valyuta ehtiyatlarını azaltmaq üçün 300 milyon 

ABŞ dolları dəyərində qızıl satdı. Fondun razılığına əsasən, qərargah BVF kapitalının ən yüksək 

dərəcəsinə malik olan bir ölkədə yerləşə bilər. Hal-hazırda ABŞ BVF-nin qızıl ehtiyatının 50 faizi 

qədər ən yüksək kapital kvotasına sahibdir. BVF-nin 26 sentyabr 1978-ci il tarixli iclasında üzv 

ölkələrin disbalansını həll etmək və dünyada beynəlxalq likvidliyi artırmaq üçün BVF-nin kvotası 50 

faiz artırıldı. BVF-nin üzvü olan hər bir ölkəyə kvota ayrılır. Kvotanın 25 faizi qızıl, qalan 75 faizi 

isə yerli valyuta təşkil edir. Bununla birlikdə üzv ölkələrin kvotası aşağıdakı əsaslar üçün əhəmiyyət 

kəsb edir: 

1. BVF, üzv ölkələr ehtiyatların əsasını qızıl və valyutalarda olmasını tələb edir. 

2. Fond rəhbərliyi kvotanı üzv ölkə iqtisadiyyatının iqtisadi gücü əsasında müəyyənləşdirir. 

3. Üzvlər aktivləri inkişaf ehtiyacları ilə əlaqələndirməyə və az inkişaf etmiş ölkələr üçün daha 

yüksək nisbi pay almağa çalışırlar. 

Beynəlxalq likvidliyin artırılmasının zəruriliyi ilə əlaqədar 1960-cı ildə müzakirələr başlandı. İlk 

dəfə 1967-ci ildə Rio-de-Janeyro şəhərində BVF-nin yığıncağında SDR - Special Drawing Rights 

Xüsusi Əvəzetmə Hüququ (XƏH-SDR) qrafikindən istifadə olunması təklifi irəli sürüldü. Xüsusi 

əvəzetmə hüquqları (SDR) Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) tərəfindən yaradılmış beynəlxalq pul 

ehtiyat valyutasının bir növünə aiddir. 1969-cu ildən üzv ölkələrin mövcud pul ehtiyatlarına əlavə 

olaraq fəaliyyət göstərir. SDR, əslində BVF-nin istifadə etdiyi süni valyuta alətidir və milli valyutalar 

əsasında qurulur. BVF daxili mühasibat məqədləri üçün SDR-lərdən istifadə edir. SDR-lər BVF 

tərəfindən üzv ölkələrə ayrılır və üzv ölkələrin hökumətlərinin tam inamı və krediti ilə dəstəklənir. 

SDR-in quruluşu hər beş ildən bir yenidən qiymətləndirilir. Digər valyutalara yanaşılan kimi XƏH-ə 

yanaşılmalıdır. Bir neçə əsas dönərli valyutanın kursu üzrə gündəlik olaraq XƏH kursu 

müəyyənləşdirilir. BVF öz əməliyyatlarını XƏH vasitəsi ilə hesablayır. SDR beynəlxalq rezervlərin 

əsas elementinə çevrilmək məqsədi ilə formalaşdırılıb. Bu sistemdə iştirak etmək üçün bir ölkənin 

rəsmi ehtiyatlara sahib olması tələb olunur. Bu, sabit bir məzənnəni saxlamaq üçün xarici valyuta 

bazarlarında yerli valyutanı almaq üçün istifadə edilə bilən qızıl və dünya miqyasında qəbul edilən 

xarici valyutaların mərkəzi bank və ya hökumət ehtiyatlarından ibarətdir. SDR dəyəri ABŞ dolları, 

avro, yapon yenası, Çin yuanı və İngiltərə funtu daxil olmaqla əsas valyutaların ölçülmüş bir nisbətdə 

əsas götürülərəkhesablanır. SDR faiz dərəcəsi (SDRi) üzv ölkələrə BVF-dən borc götürdükdə və üzv 

ölkələrə BVF-də ödənilən kreditor vəzifələrinə görə ödənildikdə tutulan faiz dərəcələrini hesablamaq 

üçün əsas verir. SDR bir valyuta və ya BVF aktivlərinə qarşı iddia kimi qəbul edilmir. Bunun əksinə, 

BVF üzvü olan ölkələrə aid olan sərbəst istifadə edilə bilən valyutalara qarşı perspektiv bir iddiadır. 

BVF-nin Saziş Maddələrində SDR beynəlxalq əməliyyatlarda geniş istifadə olunan və tez-tez valyuta 

bazarlarında satılan sərbəst istifadə edilə bilən bir valyuta olaraq təyin olunur. SDR saxlayan BVF 

üzvü olan dövlətlər, sərbəst dönərliyə malik valyutalara ya öz aralarında könüllü dəyişdirməyə razılıq 

verərək ya da daha güclü iqtisadiyyata sahib olan ölkələrə və ya daha çox xarici valyuta ehtiyatlarına 

sahib olan ölkələrdən SDR-ləri az üzv ölkələrdən satın almağı tapşırmaqla onları sərbəst istifadə edilə 

bilən valyutalara çevirə bilər. BVF üzvü olan ölkələr, öz balanslarını əlverişli mövqelərə 

uyğunlaşdırmaq üçün, öz ehtiyatlarından daha uyğun faiz dərəcələri ilə borc ala bilərlər. SDR-lər və 

ya SDRi üzrə faiz dərəcəsi üzv ölkələrə BVF-dən borc götürdükləri zaman və BVF-də ödədikləri 

kreditor mövqelərinə görə üzvlərə ödənilən faiz dərəcələrini hesablamaq üçün əsas verir. Bu gün 1 

SDR = 1.3873 ABŞ dolları(2,38 AZN)dəyərində qiymətləndirilir[3]. Son 12 ayda dollara nisbətdə 
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10% -dən bir qədər çox azalması, dolların SDR səbətindəki digər üç valyutaya nisbətdə 

möhkəmlənməsi nəticəsində baş verdi. SDR-lərin özləri valyuta olmasa da və yalnız BVF üzvləri 

tərəfindən əldə edilə bilərsə də, ənənəvi metodların çatışmazlığı olduqda təcili likvidlik və kredit 

təmin etməklə makroiqtisadi sabitliyin və qlobal artımın qorunmasında mühüm rol oynayırlar. 

Azərbaycan BVF-yə üzvlüyü 1992-ci il sentyabrın 18-dətəsdiq edilmişdir. Üzvlük haqqı – 

kvotası 160,9 mln SDR-dir (əvvəlcə 117 mln SDR olmuşdur). Bu ümumi kvotaların 0,08%-ni təşkil 

edir. Hazırda BVF-nin cəmi kvotası 475 milyard SDR (təqribi 675 milyard ABŞ dolları) təşkil edir.[4] 

Regional inkişaf bankları maliyyə sabitliyi, ticarət, ətraf mühit, münaqişədən sonrakı yardım və 

bilikləri əhatə edən qlobal və regional proqramlarda da fəal iştirak edirlər. Bir çox hallarda regional 

bankların diqqəti regional ictimai məhsulların təminatına və ya qlobal ictimai malların regional 

aspektlərinə yönəldilir; bu baxımdan Dünya Bankının qlobal və regional səylərini tamamlayır. 

Regional İnkişaf Bankları regional və qlobal ictimai malların verilməsində beş prioritet istiqamətə 

malikdir: maliyyə sektorunun qiymətləndirilməsi, regional inteqrasiya, yoluxucu xəstəliklərin 

qarşısını almaq, ekoloji xidmətlərin təşviqi və kənd təsərrüfatında və regional siyasət dialoqunda 

tədqiqatların dəstəklənməsi. Birlikdə götürülmüş çoxtərəfli inkişaf bankları digər tərəfdaşlarla 

birlikdə bir sıra regional və subregional proqramlar və təşəbbüsləri dəstəkləyir: 

 AfDB, Afrikanın İnkişafı üçün Yeni Tərəfdaşlığı, Afrika Birliyini, Qlobal Ətraf Mühit 

Fondunu (xüsusilə Afrika üçün Ətraf Mühit Fəaliyyət Planının hazırlanması ilə əlaqədar) və BMT-

nin Səhralaşmaya Qarşı Mübarizə Konvensiyasına görə Afrika Regional Koordinasiya Birliyini 

dəstəkləyir. 

 BMİ-nin regional məsələlərə yanaşması siyasət məsələlərinə dair fikir mübadiləsini 

asanlaşdırmağa yönəlmişdir. Onun Regional Siyasət Dialoqu siyasətçilərə yeddi şəbəkə sahəsində 

ümumi maraq doğuran problemləri müzakirə etmək üçün bir forum təqdim edir: təhsil, təbii 

fəlakətlər, ətraf mühit, mərkəzi banklar və maliyyə nazirlikləri, yoxsulluq və sosial müdafiə, dövlət 

siyasətinin idarə edilməsi və şəffaflıq. 

 Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı özəl sektorun inkişafı, o cümlədən ticarətin 

asanlaşdırılması və kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün bir sıra regional proqramları dəstəkləyir. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə bir çox məmur və vətəndaş, eyni zamanda beynəlxalq qeyri-

hökumət təşkilatları (QHT) və tədqiqatçılar hesab edirlər ki, inkişaf etmiş ölkələr, xüsusən ABŞ və 

Avropa ölkələri BMİ-nin siyasətinə, siyasət tövsiyələrinə və vəsait bölüşdürülmələrinə yalnış təsir 

göstərirlər. Bu fikrin tərəfdarları BMİ rəhbərlərinin seçilməsini də tənqid edirlər: Konvensiyaya görə 

BVF rəhbəri həmişə avropalı, Dünya Bankının rəhbəri Amerikalı, AYİB-in rəhbəri avropalı və bir 

Yapon olmalıdır. Tənqidçilər iddia edirlər ki, rəhbərlik seçimi milli mənşəyə əsaslanmaqla deyil, 

ləyaqət əsasında və ictimai dinləmələrdə aparılmalıdır. 

BMİ və xüsusən də BVF və Dünya Bankı, bu həcmdə müzakirə olunan məsələlər kimi qlobal 

problemləri həll etmək üçün həm mürəkkəb təhlili həm də səmərəli maliyyələşdirməni təmin etmək 

üçün səhmdarlarından bir mandatı vardır. BMİ, şübhəsiz ki, resursları səfərbər etmək və bu 

problemləri səmərəli həll edə biləcək layihələrə yönəltməkdə bir çox qurumlar üzərində müqayisəli 

üstünlüyə malikdir. BMİ-lərin maliyyə imkanları ilə bağlı narahatlıqlar onların üzləşdikləri böyük 

problemlər üçün lazım olan mənbələrin Qlobal Vətəndaşlar üçün BMİ-lərin Qlobal Məsələlərin bu 

gün səfərbər edə biləcəyi səviyyəsindən çox olmasına əsaslanmışdır. BMİ gəlirlərinin azalmasının 

bir səbəbi orta gəlirli ölkələr tərəfindən kreditlərə tələbin azalmasıdır ki, bu da öz növbəsində BMİ 

ilə iş aparmağın nisbətən baha olması, BMİ-nin kreditlərinə bağlılığı və digər hallarda ola bilər. BMİ-

nin gəlirləri ilə əlaqədar yaranan məhdudiyyətlər qlobal və regional problemlərə daha çox resurs 

ayırmaq imkanlarının qarşısın alır. 
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 Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları (Civil Society Organizations - COS) 1990-cı illərdən bəri qlobal 

iqtisadi idarəetmənin əhəmiyyətli iştirakçılarına çevrilmişdir. Bir çox vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları 

ictimai maraqları təmsil edir və fərdlərin iqtisadi sistem qaydalarının formalaşmasında birbaşa iştirak 

etmələrinin təmin edilməsində rol oynayır. BVF, COS-larla şəffaf və geniş əlaqələrin faydalarını, 

siyasət tövsiyələrini və təhlillərini yaxşılaşdırmaq, habelə islahatlara dəstək vermək və ölkə 

mülkiyyətini dərinləşdirmək üçün bir vasitə olaraq qəbul edir.[5] Ümumiyyətlə, xarici tərəflərlə 

münasibət, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə qarşılıqlı münasibət BVF-yə üzv olan 

ölkələrinsiyasətinin ayrılmaz hissəsidir. Vətəndaş cəmiyyəti qrupları ilə dialoq BVF-nin ictimai 

məlumatlandırma strategiyasının yalnız bir hissəsidir. Bənzər əhəmiyyətə malik digər elementlərə 

BVF-nin parlament üzvləri, siyasətçilər, kütləvi informasiya vasitələri və ümumiyyətlə vətəndaşlarla 

əlaqələri daxildir. Dövlət qurumu olaraq BVF öz işində şəffaf olmağa və özünü təsir etdiyi insanlara 

izah etməyə sadiqdir. Getdikcə hökumətlər başa düşür və qəbul edirlər ki, BVF-nin qeyri-hökumət 

təşkilatları ilə əlaqələri olmalıdır və bəzi hökumətlər bu cür əlaqələri müsbət qarşılayır. 

 Ölkə səviyyəsində vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə münasibətlər və dövlət siyasəti ilə bağlı 

məsləhətləşmələr yeni təcrübə deyil. BVF öz siyasətini tərtib edərkən bir çox maraqlı tərəflərlə 

işləyir və üzv ölkələrdə, habelə BVF-nin qərargahında əlaqələrin qurulması ilə bağlı on iki ildən çox 

təcrübəyə malikdir. Ölkəyə yönəlmiş işbirliyindən əlavə, BVF institutsional siyasət tövsiyələrini 

hazırlayarkən yeni fikirlər axtararaq, siyasət tərtib etmək prosesinə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarıilə 

xarici məsləhətləşmələri sistematik şəkildə daxil etmişdir. Məsələn, 2009-cu ildən bəri BVF 

siyasətinə yönəlmiş 20-yə yaxın ictimai müşavirə keçirilmişdir.[6] 

 Yeni təlimatlar, BVF ilə üzv ölkələrin hamısında vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları arasında 

qarşılıqlı faydalı mübadiləni gücləndirmək məqsədi daşıyır. Öz növbəsində, BVF-nin inkişaf 

etməkdə olan rolu daha açıq, həqiqi mənada daxilolma və vaxtında daha təsirli bir nişan strategiyası 

tələb edir. Bütövlükdə qeyri-hökumət təşkilatları ilə sistematik və uzunmüddətli əməkdaşlıq üzv 

ölkələrə bu cürkömək edə bilər:BVF işçilərinə yerli kontekstlərdə faydalı fikir, təhlil və bilik (daha 

uyğunlaşdırılmış siyasət üçün) verərək proqram tərtibatını yaxşılaşdırmaq və daha çox BVF 

siyasətinə dair tövsiyələrin alınması. rəsmi dairələrdə rəsmi məlumatları və perspektivləri əlavə 

etmək; milli siyasət tədbirləri və siyasət tövsiyələri ilə dəstəklənən islahatlar arasında qarşılıqlı 

anlaşma yaratmağa kömək edə biləcək siyasət variantları haqqında konstruktiv ictimai müzakirələrə 

töhfə vermək; müxtəlif maraqlı tərəfləri və seçiciləri cəlb etməklə siyasi qabiliyyətliliyi 

qiymətləndirmək və siyasət tədbirlərinə və islahatlara mülkiyyət hüququ qazanmaq; və maraqlı 

tərəflərin daha geniş və müxtəlif qrupu ilə daha şəffaf dialoq yolu ilə BVF-nin hesabatlılığı və 

qanuniliyi artırmaq.[7, s.4] 

 BVF üzv ölkələri qarşısında tam hesabatlı qalsa da, vətəndaşlarla dialoq və şəffaflıq bu 

hesabatlılığa vacib əlavələrdir. BVF-nin QHT-lərlə qarşılıqlı əlaqələri hökumətlərin öz vətəndaşları 

ilə dialoqunu əvəz etmir. 

50 ildən çoxdur ki, BVF ölkələrə iqtisadi qurumlarını gücləndirmək və onları idarə edən 

insanlara güc vermək üçün texniki yardım və təlim verməkdə qlobal liderdir. BVF nəticələrə 

əsaslanan, yüksək dəyər qabiliyyətinin inkişafı üçün bir çox tərəfdaşlarla işləyir. Bu səylər qlobal və 

ölkə səviyyəsində iqtisadi inkişafları izləmək və iqtisadi böhranlarla üzləşən ölkələrə borc vermək 

üçün qurumun digər vəzifələri ilə tam birləşdirilmişdir. BVF-in potensial inkişafından bütün üzvlər 

faydalanmalıdır. Qurumun işləri tematik fondların və ikitərəfli layihələrin dəstəyi iləregional 

mərkəzlər tərəfindən əlaqələndirilir [8]. Tematik fondlar kritik sahələrdə qlobal yardım təklif edir: 

Gəlirlərin səfərbər edilməsi, Maliyyə və Təbii Ehtiyatların İdarə Edilməsi 

 Gəlir Səfərbərliyi 
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 Təbii qaynaq sərvətini idarə etmək 

 Vergi İdarəsi Diaqnostik qiymətləndirmə vasitəsi 

Maliyyə sektorunun dayanıqlığını və çıxışını təşviq etmək və borc problemlərini həll etmək 

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə / Terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 

 Maliyyə Sektorunun Sabitliyi 

 Borc İdarəetmə Mexanizmi 

 Maliyyə Sektorunda İslahat və Gücləndirmə Təşəbbüsü 
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Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və bu əsasda ölkə iqtisadiyyatının dünya 

təsərrüfatı sisteminə səmərəli şəkildə inteqrasiyasının təmin olunması son dövrlərdə özünün dövlət 

müstəqilliyini bərpa etmiş ölkələrin, o cümlədən də Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi 

inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur.  

Azərbaycanın əldə etdiyi siyasi müstəqilliyi möhkəmlətmək üçün xarici ölkələrlə iqtisadi 

əməkdaşlığı çox vacibdir. Azərbaycan dünya təsərrüfatının tərkib hissəsinə çevrilməklə, iri 

dövlətlərin maraq dairəsinə daxil olmuşdur. Həmin ölkələr isə öz maraqlarını təmin etmək 

üçünAzərbaycanın siyasi müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasında da maraqlıdırlar. (1, s.16-17) 

Makroiqtisadi sabitliyin qorunması, iqtisadiyyatın diversifikasiyasının davam etdirilməsi, biznes 

və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyanın 

sürətləndirilməsi, xarici iqtisadi əlaqələrin və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi, 

xarici ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı müstəqil Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsinə xidmət 

edəcək, ölkəmizin dünyada nüfuzunu daha da artıracaqdır. 

Azərbaycanın müstəqilliyindən sonra ilk olaraq diqqət göstərdiyi məsələlərdən biri beynəlxalq 

iqtisadi əlaqələr və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq olmuşdur. Çünki bu təşkilatlar Azərbaycanın 

sərbəst bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçidini sürətləndirməyə köməklik etməkdə və keçid dövrü və 

müharibə şəraitinin ortaya çıxardığı problemlərin aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli rol 

oynamaqdadırlar. 

Son 15 ildə Azərbaycanın iqtisadi potensialının güclənməsi, reallaşdırılan diversifikasiya 

siyasəti, müasir texnologiyalara əsaslanan və rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal edən yüzlərlə 

müəssisənin fəaliyyətə başlaması təbii ki, ölkəmizin xarici iqtisadi əlaqələrində də müsbət meyillərə 

təkan verib. Belə ki, xarici iqtisadi əlaqələrin coğrafiyası genişlənib, ticarətin əmtəə strukturu 

təkmilləşib. Bunun nəticəsidir ki, sözügedən dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatına 230 milyard 

dollardan artıq investisiya qoyulub, xarici investisiyanın həcmi isə 107,2 milyard dollar təşkil edib.  

Azərbaycan hazırda dünyanın 84 ölkəsi ilə qarşılıqlı iqtisadi-ticarət əlaqələrinə malikdir. Ölkənin 

iqtisadi potensialı, xammal və mineral ehtiyatlarla zənginliyi, təbii şəraiti və əlverişli iqtisadi-coğrafi 

mövqeyi əməkdaşlıq imkanlarını artırır. 

Göstərilən faktlar son illər xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində baş verən struktur və keyfiyyət 

dəyişikliklərinə əyani sübutdur və eyni zamanda, Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq iqtisadi 

inteqrasiya əlaqələrinə qoşulmasının nümunəsidir. 

Xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlıq Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının çoxşahəli inkişafının 

təmin etmək üçün böyük üstünlüklər verir. Məhz buna görə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının 

formalaşması şəraitində xarici ölkələrlə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr və bu əlaqələrin inkişafı böyük 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi münasibətlərinin əsas xüsusiyyəti beynəlxalq, 

regional və yerli xarakterli iqtisadi təşkilatlara daxil olmaq və bununla da ictimai həyatın bütün 

sahələrində bu təşkilatlara inteqrasiya olunmaqdır. 

Hazırki dövrdə beynəlxalq və regional təşkilatlarla aparılan ardıcıl iş Azərbaycanın xarici iqtisadi 

əlaqələrinin genişlənməsinə müsbət təsir göstərib. Nəticədə ötən müddət ərzində Azərbaycanın BMT 

və onun qurumları, Avropa İttifaqı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, 

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, eləcə də Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankı və s. kimi nüfuzlu beynəlxalq institutlarla əlaqələri daha da 

möhkəmlənib.  

Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verən amillərdən biri də xarici iqtisadi siyasətdir. 

Xarici iqtisadi siyasət ölkənin dünya bazarlarında müəyyən üstünlüklər qazanması və eyni zamanda 
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daxili bazarın xarici rəqabətindən qorunmasına yönəlmiş tədbirlər sistemidir. Buradan belə nəticə 

çıxarmaq olar ki, xarici iqtisadi siyasət iqtisadi siyasətinin səmərəliliyini müəyyən edən əsas 

amillərdən biridir.(2,s. 193) 

Hakimiyyət dairələrində ölkənin xarici siyasət perspektivləri, dünya dövlətləri arasında 

qazanacağı uğurlar, beynəlxalq münasibətlər sistemində tutacağı yer haqqında eyforik deyil, real, 

praqmatik düşüncə olmalı, dövlətin mövcud xarici siyasət resursları, dünya dövlətləri üçün kəsb 

etdiyi iqtisadi, siyasi və mədəni əhəmiyyəti düzgün dərk edilməli, beynəlxalq münasibətlərin axarı, 

tendensiyaları, ölkələrin real maraqları nəzərə alınmalıdır.(3,s.89) 

Respublikamızın xarici iqtisadi əlaqələrinin mühüm tərkib hissəsi olan ticarət fəaliyyətini 

tənzimləyən qanunvericilik də təkmilləşdirilib,mütərəqqi beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla 

hazırlanan yeni Gömrük Məcəlləsi, “Gömrük tarifi haqqında”, “Antidempinq, kompensasiya və 

mühafizə tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları və digər normativ hüquqi aktlar 

qəbul edilib.  

Qeyd etdiyimiz kimi,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 edilmiş «Gömrük tarifi» haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu qüvvəyə minmişdir. Bu qanun, əsasən, daxili bazarın xarici bazarla səmərəli 

əlaqəsini təmin etməklə, xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin mühüm vasitəsi olan gömrük 

tarifinin formalaşdırılması və tətbiqi, həmçinin Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən 

keçən mallardan rüsum tutulması qaydalarını müəyyən etmişdir. 

Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsində bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan 

Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 160 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət 

əməliyyatları həyata keçirib, 95 ölkəyə məhsul ixrac edilib, 150 ölkədən idxal olunub. 

İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin (İİTKM) “İxrac icmalı”nın iyul sayında 

göstərilir ki, bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 846,5 milyon ABŞ dolları 

təşkil edib. 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cari ilin yanvar-iyun aylarında qeyri-neft 

sektoru üzrə ixrac 110,5 milyon ABŞ dolları və ya 15 faiz artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin 

məlumatına əsasən, cari ilin ilk 6 ayı ərzində Rusiyaya 319,9 milyon, Türkiyəyə 180,1 milyon, 

Gürcüstana 74,1 milyon, İsveçrəyə 69,3 milyon və Çinə 23,9 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-

neft sektoruna aid mal ixrac edilib. 

İxracla bağlı bir məqama da diqqət yetirmək istərdik. Bu da “Azərkosmos” ASC tərəfindən 

dünyanın 19 ölkəsinə xidmət (peyk telekommunikasiya xidmətləri və optik peyk xidmətləri) ixrac 

edilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, cari ilin ilk 6 ayında adıçəkilən ASC peyk və telekommunikasiya 

xidmətlərinin ixracından 12,7 milyon ABŞ dolları məbləğində gəlir əldə edib. “Azərkosmos” ASC-

nin xidmət ixracından əldə etdiyi gəlir onun ümumi gəlirlərinin 88 faizini təşkil edib. Bu ilin iyun 

ayında isə ASC-nin xidmət ixracının dəyəri 1,6 milyon ABŞ dolları olub. “Azərkosmos”un 2018-ci 

ilin ilk 6 ayı ərzində xidmət ixracının həyata keçirdiyi əsas ölkələr sırasında Fransa, Malayziya, BƏƏ, 

Almaniya, Gürcüstan xüsusi yer tutub.  

Hazırda respublikamızda mövcud siyasi və makroiqtisadi sabitlik, investorların hüquqlarının 

etibarlı qorunması, zəngin təbii ehtiyatlar, yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsi Azərbaycanı xarici 

investisiyalar üçün ən cəlbedici ölkələrdən birinə çevirib.Bugünədək Azərbaycan Respublikası 

hökuməti ilə xarici dövlətlər arasında investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı qorunması haqqında 48 

saziş imzalanıb. Həmin sazişlərin imzalanması xarici investorlara bir çox hüquqlar verir. Bu 

hüquqların düzgün tənzimlənməsi investisiya mühitini daha da yaxşılaşdırır. Azərbaycanın model 

sazişləri BMT Ticarət və İnkişaf Komissiyası ilə birlikdə hazırlanıb və müvafiq təkmilləşdirmələr 
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aparılıb. Bunun nəticəsidir ki,Azərbaycan iqtisadiyyatına110 milyard dollardan çox investisiya cəlb 

edilib. Eyni zamanda, ölkəmizindiyədək böyük həcmli investisiya mübahisələrinə, bundan 

qaynaqlanan cərimələrlə qarşılanmayıb. 

Bu, Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olduğunun göstəricisidir.Həmçinin bu,Azərbaycanda 

yaradılmış investisiya mühitinin bugünkü tələblərə cavab verməsinin bir sübutudur. Son zamanlar 

xarici ticarətin tənzimlənməsi istiqamətində dövlətin müvafiq orqanları ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər 

imzalamış, layihələr həyata keçirmişlər. Belə layihələrin əsasını respublikanın mikro-makro 

səviyyəsində iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi və idarə edilməsi, onun sosial-iqtisadi səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi, ETTnin tətbiqinin sürətləndirilməsi, əmək məhsuldarlığının yüksəlməsi və s. təşkil 

edir. Azərbaycanın iqtisadiyyatında, mədəni inkişafında, əhalinin sosial-mədəni rifahnın 

yaxşılaşdırılmasında neft-qaz ehtiyatları başlıca amillərdən biri kimi təzahür edir. 

Azərbaycana investisiya yatıran xarici ölkələr siyahısının ilk beşliyində Böyük Britaniya, ABŞ, 

Türkiyə, Norveç, Yaponiya kimi ölkələr qərarlaşıb. Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoruna ən çox 

investisiya yatıran ölkələrin ilk beşliyində isə Türkiyə, Böyük Britaniya, ABŞ, Niderland və BƏƏ-ni 

qeyd etmək olar.  

İndiyədək Azərbaycanda xarici ölkələrin müxtəlif sahələri əhatə edən 8 mindən çox şirkəti 

qeydiyyatdan keçib. Xarici şirkətlər respublikada dövlət əsaslı vəsait hesabına həyata keçirilən 

infrastruktur və digər layihələrdə podratçı və subpodratçı qismində də fəal iştirak edirlər.  

Davamlı iqtisadi inkişaf, maliyyə imkanlarının artması, özəl sektorun inkişafı Azərbaycanı, eyni 

zamanda, investisiya ixracatçısına çevirib. Ötən müddət ərzində Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya, ABŞ, 

Yaponiya, Çin, İsveçrə, Serbiya, Monteneqro, Ukrayna və digər ölkələrə əhəmiyyətli həcmlərdə 

investisiya yatırılıb. Azərbaycan şirkətlərinin potensialı və peşəkarlığı yüksəlib, bir sıra ölkələrdə, o 

cümlədən Avropada mühüm infrastruktur layihələrinin icrasında özəl şirkətlərimiz fəal fəaliyyət 

göstərməyə başlayıb. Bununla yanaşı, Yaxın Şərq, ABŞ və Asiya ölkələri ilə də əməkdaşlığımız 

genişlənir və bu regionlarla iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Azərbaycan hazırda beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT, Avropa İttifaqı (Aİ), İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası və 

digərləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Dövlət başçısı tərəfindən müəyyən olunan Azərbaycan 

Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri Avropa İttifaqı ilə səmərəli və davamlı 

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsidir. 

Xatırladaq ki, Aİ ölkələri Azərbaycanın əsas xarici ticarət tərəfdaşıdır. Son 10 ildə Azərbaycanda 

əsas kapitala yönələn xarici investisiyaların yarıdan çoxu, qeyri-neft sektoruna birbaşa xarici 

investisiyaların isə 35,3 faizi bu təşkilatın üzv dövlətlərinin payına düşüb. 

Yeri gəlmişkən, Aİ Azərbaycanın əsas xarici ticarət tərəfdaşıdır. 2016-cı ildə Aİ-nin 

Azərbaycanın xarici ticarətindəki payı 35 faiz, 2017-ci ilin 4 ayında isə 38 faiz təşkil edib. Son 10 

ildə Avropa İttifaqı Azərbaycanda əsas kapitala təqribən 20 milyard ABŞ dolları investisiya yatırıb.  

Azərbaycanda hazırda 1300-dən çox Aİ ölkələrinin şirkəti var. Bu qurumun 23 üzv ölkəsi ilə 

ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması, 17 üzv ölkə ilə sərmayələrin təşviqi və qorunması sazişləri, 

7 üzv ölkə ilə Strateji Tərəfdaşlıq bəyannamələri imzalanıb, 13 üzv ölkə ilə Hökumətlərarası 

Komissiya fəaliyyət göstərir. Aİ-ninbir sıra ölkələri ilə Azərbaycan arasında ticarət palataları 

mövcuddur. Son 5 ildə Aİ-yə üzv ölkələrlə 123 biznes forum və digər tədbirlər keçirilib. 

Göründüyü kimi, Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin inkişafı daim diqqətdə olan 

məsələlərdəndir. Belə ki, yerli məhsulların xaricə, o cümlədən qeyri-ənənəvi bazarlara ixracının 

genişləndirilməsi məqsədilə zəruri tədbirlər görülür. Dövlət başçısının bu istiqamətdə tapşırıqlarına 

uyğun olaraq, dövlət dəstəyi ilə potensial ixrac ölkələrində logistik mərkəzlərin yaradılması üzrə 
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tədbirlər reallaşdırılır. Bununla yanaşı, qarşılıqlı investisiya fəaliyyətinin təşviq edilməsi 

istiqamətində işlər daha da gücləndiriləcəkdir. Bu, ilk növbədə, investorlar üçün mühüm əhəmiyyət 

kəsb edən investisiyaların qarşılıqlı qorunmasını, təşviqini, eləcə də ikiqat vergitutmanın aradan 

qaldırılmasını nəzərdə tutan hüquq-müqavilə bazasının yaradılması işlərini əhatə edəcək. 

Azərbaycan dövləti üçün dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində, regionlarda və bütövlükdə beynəlxalq 

aləmdə baş verən hadisələrə təsir etmək anlamında xarici siyasət resursu kimi çıxış edir. Bu resursu 

qorumaq, imkanlarını artırmaq, həm azərbaycanlıların öz hüquqlarının dolğun təmin olunmasında, 

həm də Vətənin mənafelərinin qorunmasında onlardan istifadə etmək xarici siyasətdə ən vacib 

prioritetlərdən biridir. Azərbaycanın xarici prioritetləri sırasına region maraqlarının 

sistemləşdirilməsi və reallaşması istiqamətində görülən vacib işləri də aid etmək olar. Məsələn, 

Dağlıq Qarabağ problemi və Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsini həll etməklə yanaşı, Azərbaycan 

İran, Türkmənistan və Rusiya ilə kəsişən və toqquşan maraqların ortaq nöqtəsini tapmaq və əlaqələri 

yaxşılaşdırmaq, Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstanla və strateji maraqları ölkəmizlə üst-üstə düşən digər 

region ölkələri ilə müttəfiqlik əlaqələrini daha da inkişaf etdirmək, Xəzər dənizinin statusu, 

TRASEKA, Şərq-Qərb enerji-nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin həllində müttəfiqlərlə birlikdə 

səy göstərmək kimi vəzifələri də həll etməlidir. 

Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına daha müvəffəqiyyətli və sabit inteqrasiyası və dünyada 

bir brend kimi tanınması üçün onun xarici ticarət dövriyyəsinin həcminin artması ilə yanaşı, həm də 

rəqabətədavamlı məhsulların istehsalının genişlənməsi ilə xarici ticarət dövriyyəsinin strukturunun 

diversifikasiya olunması diqqəti çəkənməqamlardandır. Xarici ticarətin diversifikasiya olunması 

ölkənin bir iqtisadi inkişaf mərhələsindən digərinə keçməsi, yəni xammal ixrac edən ölkədən 

sənayeləşmiş ölkəyə çevrilməsi üçün də vacibdir. Bu baxımdan, artıq qeyri-neft sektorunun inkişafı 

və tədricən iqtisadiyyatın bütün sferalarında neft sektorunu əvəz etməsi prosesinin başlanması 

mütərəqqi haldır. Qeyri-neft sektorunun tərkibində, xüsusilə kənd təsərrüfatının payının 

artırılması vacibdir. 

Bunun üçün isə kənd təsərrüfatı sahəsində yeni texnologiyaların tətbiqi ilə əmək 

məhsuldarlığının artırılması lazımdır. Digər tərəfdən, bu sahədə yaxşı təcrübəyə malik olan ölkələrlə 

sıx əməkdaşlıq etmək, həmçinin bu ölkələrdə mövcud olan modellərdən Azərbaycan 

reallığına daha yaxın olanını seçib onu ölkədə tətbiq etmək olduqca vacibdir. Çünki kənd təsərrüfatı 

məhsulları arasında elə məhsullar var ki, Azərbaycan bu məhsullar üzrə həm də, dünya bazarında 

müqayisəli üstünlüyə malikdir. Bu isə o deməkdir ki, bu məhsullar rəqabətə davamlıdır, 

sadəcə yeni texnologiyaların tətbiqi ilə onların istehsalını artırmaq lazımdır. 

Azərbaycanda xidmət sektorunun da liberallaşdırılması və bu sektora xarici sərmayənin cəlbi ilə 

yeni texnologiyanın gətirilməsi və məhsuldarlığın artırılmasınaprosesi müşahidə edilir.Bu, bank və 

maliyyə sektorlarında yeni məhsulların tətbiqi həm bu sektorların özününmaliyyə vəziyyətinin 

yaxşılaşmasına, həm də onların təqdimetdiyi məhsullar vasitəsilə kiçikvə orta sahibkarlığın maliyyə 

mənbələrinin genişlənməsini şərtləndirir. 

AzərbaycanınAvropaBirliyiölkələri ilə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi ölkəmizin xarici 

iqtisadi münasibətlərini daha dayanıqlı edir. Buna görə də, Qərb ölkələri ilə xarici iqtisadi 

əlaqələrinin genişləndirilməsi dövlət gəlirlərinin artması deyil, həmçinin iqtisadi və siyasi 

müstəqilliyimizin gücləndirilməsi və regionda ölkəmizin rolunun artması baxımdan əhəmiyyətlidir. 

Xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlıq Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının çoxşaxəli inkişafını 

təmin etmək üçün böyük üstünlüklər verə bilər. Məhz buna görə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının 

formalaşması şəraitində xarici ölkələrlə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr və bu əlaqələrin inkişafı böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan bir çox həyati əhəmiyyətə malik siyasi və iqtisadi məsələlər 
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baxımından dünyanın yaxın və uzaq, böyük və kiçik dövlətlərinin, beynəlxalq və regional təşkilatların 

diqqətini özünə cəlb edən bir qütbdür. 

Göründüyü kimi, Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin inkişafı daim diqqətdə olan 

məsələlərdəndir. Belə ki, yerli məhsulların xaricə, o cümlədən qeyri-ənənəvi bazarlara ixracının 

genişləndirilməsi məqsədilə zəruri tədbirlər görülür. Dövlət başçısının bu istiqamətdə tapşırıqlarına 

uyğun olaraq, dövlət dəstəyi ilə potensial ixrac ölkələrində logistik mərkəzlərin yaradılması üzrə 

tədbirlər reallaşdırılır. Bununla yanaşı, qarşılıqlı investisiya fəaliyyətinin təşviq edilməsi 

istiqamətində işlər daha da gücləndiriləcəkdir. Bu, ilk növbədə, investorlar üçün mühüm əhəmiyyət 

kəsb edən investisiyaların qarşılıqlı qorunmasını, təşviqini, eləcə də ikiqat vergitutmanın aradan 

qaldırılmasını nəzərdə tutan hüquq-müqavilə bazasının yaradılması işlərini əhatə edəcək. 

Makroiqtisadi sabitliyin qorunması, iqtisadiyyatın diversifikasiyasının davam etdirilməsi, biznes 

və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyanın 

sürətləndirilməsi, xarici iqtisadi əlaqələrin və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi, 

xarici ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı müstəqil Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsinə xidmət 

edəcək, ölkəmizin dünyada nüfuzunu daha da artıracaqdır. 
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Dövlətin iqtisadi, həmçinin investisiya siyasətinin əsas vəzifələrindən biri kimi normal 

investisiya mühitinin yaradılması özünü göstərir. İnvestisiya vasitəsi ilə iqtisadiyyatın səmərəliliyi və 

tarazlığı təmin edilir, milli gəlir artımına şərait yaradılır. Qloballaşmanın maliyyə sektoruna da nüfus 
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etməsi investisiyaların milli sərhədləri aşaraq dünyaya yayılmağa başladı və bu prosesə təsir edən ən 

böyük faktor istehsalın qloballaşması olmuşdur. Ölkələrin kifayət qədər maliyyə mənbələrinin 

olmaması bu mənbəlrin təmin edilməsi üçün kənardan dəstək almasına gətirib çıxarır ki, bu da xarici 

kapitallarla qarşılanmaqdadır. Xarici kapital ümumilikdə ölkədən kənardakı firma və müəssisələrin 

ölkə daxilində maliyyə qoyuluşları, kommersiya fəaliyyəti vasitəsi ilə yaranır. Xarici kapitalın ölkəyə 

daxil olmasının növlərindən biri də birbaşa xarici investisiyalardır. Bu cür investisiyalar yerli bir 

firmanın satın alınması və ya yeni bir sektora kapital qoyuluşu vasitəsilə reallaşır və əksərən transmilli 

(çoxmilli) şirkətlər tərəfindən həyata keçirilir. Birbaşa xarici investisiyalar kapitalprobleminin aradan 

qalxması üçün İEOÖ-lərin iqtisadi böyüməsinə təkan verdiyi üçün bir fürsət rolunu oynayır. 

Ümumilikdə İnvestisiyalar makroiqtisadiyyatda ikili rol oynayır. Bunlara aşağıdakıları aid etmək 

olar: 

1. investisiyalar xərclərin böyük həm də dəyişkən komponenti olduğu üçün, yəni qoyulan 

sərmayələrin birdən artması (azalması) bütün tələblərə kəskin təsir göstərə bilir. Tələblərin dəyişməsi 

öz növbəsində istehsala və məşğulluğa təsir göstərər; 

2. investisiyalar kapitalın yığımına səbəb olur. Avadanlıqların və tikililərin artıması ölkənin 

potensial istehsalını artmasına və uzun müddətli iqtisadi artıma səbəv olur.  

Xarici kapitalın ölkəyə daxil olmasının digər bir növü isə portfel (maliyyə) investisiyalarıdır. 

Portfel (maliyyə) investisiyalara qiymətli kağızlara, səhm, və s. maliyyə aktivlərinə qoyulan vəsaitlər 

aiddir  

Dünya təcrübəsində investisiyaların təşviqi üçün əsas istifadə olunan yollara; - ikiqat 

vergitutmanın aradan qaldırılması (bir şəxsin eyni gəlirinin birdən çox eyni növlü vergiyə dövlət 

tərəfindən cəlb edilməsi), vergi dərəcələri və güzəştlərinin fərqləndiyi vergi sistemlərinin tətbiq 

edilməsi;- kredit və amortizasiya siyasətinin həyata keçirilməsi; - müxtəlifregion, sahə və 

istehsalatların inkişafı məqsədi ilə subvensiya və subsidiya büdcə borclarının verilməsi; - dövlət 

norma və standartlarının müəyyən edilməsi; - antiinhisar tədbirlərin həyata keçirilməsi; - mülkiyyət 

dövlətsizləşdirilməsi və özəlləşdirilməsi; - torpaqdan, sudan və digər təbii ehtiyatlardan istifadə 

edilməsi şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi; - qiymətqoyma siyasətinin həyata keçirilmək; - investisiya 

layihələrinin ekspertizalarnın keçirilməsi aid edilir. 

Ölkə iqtisadiyyatına investisiyaların cəlb olunması prosesində investisiyaların təşviqi üzrə milli 

qurumlarının əhəmiyyəti olduqca çoxdur. Oksford Universiteti tərəfindən 124 ölkə üzrə aparılmış 

tədqiqata əsasən investisiyaların təşviqi üçün xərclənən hər 1 ABŞ dolları ölkəyə nəticə olaraq 189 

ABŞ dolları məbləğində BXİ cəlb edir, xərclənən hər 78 ABŞ dolları isə xarici investor tərəfindən 

bir əlavə iş yeri yaradır. 

Ümumiyyətlə, investorlar hər hansı bir ölkəyə sərmaye qoyuluşu həyata keçirərkən ilkin olaraq 

onun onun investisiya mühitinin mövcud əlverişlilik səviyyəsi haqqında araşdırma aparır.(1) Hər bir 

ölkənin investorlarını maraqlandıran əsas atributlardan biri onların gələcək fəaliyyətlari zamanı 

qarşılaşa biləcəkləri ikiqat vergitutma probleminin aradan qaldırılması haqqında sazişləri aid etmək 

olar. Təbiidir ki, investorlar digər dövlət ərazisində investisiya qoyaraq sənaye, maliyyə və ya digər 

fəaliyyət növləri ilə məşğul olmağa başlamazdan və ya digər dövlətin hüquqi və fiziki şəxsləri ilə 

qarşılıqlı təsərrüfat əqdləri və əməliyyatlarına daxil olmazdan öncə eyni gəlirinin bu dövlətlərin hər 

ikisinin ərazisində vergiyə cəlb edilməyəcəyindən, onun üzərinə əlavə vergi qoyuluşlarının tədbiq 

edilməyəcəyindən və bütün bu halların bazardakı mövqeyi və rəqabət qabiliyyətinə mənfi təsir 

etməyəcəyindən əmin olmağa çalışırlar. Buna görə də sözügedən iki qat vergitutma prosesinin aradan 

qaldırılması haqqında saziş ölkə ərazisinə investisiya qoyuluşuna təkan verən amillərdəndir. 

Ümumiyyətlə, ölkənin iqtisadi cəhətdən inkişafına təkan verən amillərindən biri xarici investisiyalar 
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hesab edirilir. 

Zəngin neft-qaz yataqlarına malik olan Azərbaycana ilk olaraq yönəldilmiş irimiqyaslı xarici 

investisiyalar arasında “Siemens qardaşlar” yer almışdır və 1865- ci ildə Gədəbəy rayonunda mis 

yataqları və misəritmə fabriki inşaa etdirmiş olan “Siemens qardaşları” qısa zaman içində qızıl, 

gümüş yataqları üzərində qurduğu iri fabriklər vasitəsilə xarici ölkələrə ixraca başlamışdır. 1914-cu 

ilə qədər Azərbaycana müftəlif sahələrə investisiya qoymuş “Siemens qardaşları” şirkəti sərf etdiyi 

sərmayənin çox üstündə bir gəlir əldə etdi. 

Bundan sonrakı dövrlərdə ikinci irimiqyaslı ivestisiya qoyuluşu neft sənayesinə olmuşdur ki, 

1883cü ildə məşhur Rothshild ailəsilə bağlı olan Xəzər0-Qara dəniz birliyi şirkəti qurulmuş və qısa 

zamanda Bakının neft yataqları ilə zəngin olan Balaxanı, Sabunçu, Ramana kimi bölgələindəki 

əraziləri alaraq Rusiya Federasiyasına xamneft ixrac etməyə başlamışdır. 1883-cü ildə Xəzər-Qara 

dəniz birliyi 2,4 mln. pud neft ixrac edmiş, 1889-da bu rəqəm 30 mln. puda çatmışdır. Şirkət 

Azərbaycanda neftin daşınması üçün Bakı-Batumboru xəttinin çəkilməsimdə böyük paya sahib 

olamuş və maliyyələşdirmişdir. 1913-cü ilə qədər neft sektoruna liderlik edən Rothshildler 1.5 mln. 

rubl sərmayə ilə qurduqları şirkət onlara sadəcə 1913-cü ildə 10 mln. ruble qazandırdi (2, səh. 175-

245). 

XIX əsrdə Azərbaycana yönəldilmiş xarici investisiyalar arasında “Nobel Qardaşlar” böyük paya 

sahibdir. Belə ki, bu şirkət Bakının zəngin neft rezervlərinə yönəldilmiş ilk investisiya 1875-ci ildə 

1000sterlin pul ödəyərək neft quyuları qazılarkən istifadə edilən mexanizmlər hazırlayan bir fabrik 

alaraq 1876-cı ildə ilk qazıntı işlərinə başlamışdır. Qısa müddətdə böyük qazanc əldə edən şirkət neft 

və neft məmulatları istehsalını və neftin daşınmasınıhəyata keçirmiş və 1879 ildə 3 mln. rubl sərmaye 

qoyaraq “Nobel Qardaşları” birliyini qurmuşdur. Qurulduğu vaxtdan 1900-cı ilə qədər “Nobel 

Qardaşları” birliyinin qazancı 15mln. rubla qədər yüksəlmişdir (2, səh. 64- 155). 

Sonrakı investisiya qoyuluşunun mərhələsi Azərbaycanın müsttəqillik əldə etdiyi dövrdən 

başlayır ki, bu mərhələdə XX əsrdə Qarabağ müharibəsində atəşkəsin elan olunması və Əsrin 

Müqaviləsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 1991-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan 

iqtisadiyyatının maliyyələşdirilməsi və yaxın ölkələrlə qarşılıqlı razılaşmalar vasitəsi ilə regional 

sabitliyin və iqtisadi inkişafın təşviqi məqsədilə öz neft sənayesini xarici investisiyalar üçün açdı. 

1994-cü ilin sentyabrında Hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişin imzalandı. Xəzər dənizinin 

Azərbaycan sahəsində yerləşən 3 mühüm neft yatağı olan Azəri, Çıraq və Günəşli yatağının 

dərinlikdə yerləşən hissələrini əhatə edən sahələrinin işlənməsi haqqında həmin Hasilatın pay bölgüsü 

haqqında Saziş (HPBS) imzalanmışdır. Bu saziş ilk olaraq 30 illik müddətə imzalanmışdır, lakin 

2017-ci ildə müddəti uzadılmışdır. 1994-cu il dekabr ayının 2-si tarixində Milli Məclis tərəfindən 

qəbul olunmuş və 1994-cu il 12 dekabr tarixində qüvvəyə mindi və “ƏSRİN müqaviləsi” adı ilə 

tanındı. “Əsrin müqaviləsi”nin bağlanmasında 8 ölkə, Azərbaycan, ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, 

Türkiyə, Norveç, Yaponiya və Səudiyyə Ərəbistan və 13 ən məşhur neft şirkəti, Amoko, BP, 

MakDermott, Yunokal, ARDNŞ (SOCAR), LUKoil, Statoyl, Ekson, Türkiyə Petrolları, Penzoyl, 

İtoçu, Remko və sonda Delta iştirak etmişdir. “Əsrin müqaviləsi” tarixə Heydər Əliyevin 

hakimiyyəti illərində neft strategiyasını müəyyən etmiş ilk iri iqtisadi sənəd kimi düşmüşdür. 

“Əsrin müqaviləsi”qoyulan sərmayələrinin həcmi baxımından dünya ölkələri arasında 

bağlanmış ən iri sazişlər sırasına daxil oldu. 1994-cı ildən başlayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı 

böyüməyə başlamış və adambaşına düşən milli gəlirin səviyyəsi artmağa başladı. İmzalanmış neft 

sazişləri üzrə Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş 64 milyard ABŞ dolları 

qoyuluşunun 57,6 milyardı dəniz yataqlarının mənimsənilməsinə və perspektivli strukturlarda 

axtarış-kəşfiyyat işlərinin aparılmasına yönəldilmişdir. "Əsrin müqaviləsi"nin həyata keçirilməsinə 
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başlanan vaxtdan Azərbaycan iqtisadiyyatında dönüş yarandı və böyük işlərə başlandı. Birinci 

növbədə 1995-ci ildə ilkin neft hasilatı layihəsi çərçivəsində Çıraq-1 özülü qərb standartlarına uyğun 

olaraq bərpa olundu və böyük maillikli quyuların qazılması məqsədilə bu özülün üst modulu 

modernizə edilərək yeni qazma avadanlıqları ilə təchiz olundu. Yeni qazma qurğusu laylara 

horizontal quyuların qazılmasına imkan verdi. Maksimal mailliklə qazılmış A-18 (inhirafı-5500 m), 

A-19 (inhirafı-6300m-dən artıq) və s. istismar quyuları böyük neft hasilatı ilə işə düşdülər. 1997-ci 

ildə Çıraq yatağından neft hasilatına başlandı ( 3 ). Bir sözlə, “Əsrin müqaviləsi”dən sonra 

Azərbaycan neft hasilatını artırdi və dünya iqtisadiyyatındakı neftə tələb nəticəsində qiymətlərdəki 

ümumi artış isə Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf etməyə başladı. Daha sonra 1999-cu il noyabr 

ayında İstanbulda keçirilən ATƏT-in Sammitində ABŞ, Türkiyyə, Azərbaycan, Gürcüstan, 

Qazaxıstan, Türkmənistan prezidentləri BTS (BAKI-TIBLISI-CEYHAN) “Əsas Ixrac Neft 

Kəməri”nin çəkilməsi barəsində dövlətlərarası qarşılıqlı müqavilə imzalandı. BTS fəaliyyətə verildiyi 

gündən 2007-ci ilin axırlarına qədər Ceyhan limanıdan 36 milyon 796 min 555 ton Azərbaycan nefti 

dünya bazarına ixrac edildi. Azərbaycan hər nə qədər neft və qaz sənayesindən yüksək gəlir əldə 

etmiş olsa da, bu ölkənin iqtisadiyyatının digər sektorlarının kölgədə qoymuşdur və nəticədə bəzi 

sektorlar daha az inkişaf etmişdir. 2012-ci ilin əvvəlində xarici investorlar firma və şirkətlər 

tərəfindən respublika iqtisadiyyatına qoyulan sərmayenin məbləği 250 mln. dollardan çox olmuşdur. 

Bütövlükdə isə ölkə iqtisadiyyatına qoyulmuş birbaşa investisiyaların 123,6%-ii neft-qaz sektoruna, 

qalan hissəsi isə digər sahələrə yönəldirlmişdir. Şərt deyil ki, müxtəlif sektorların investisiyaya olan 

tələbi birbaşa investisiyalar hesabına ödənilsin. Bunun üçün başqa mənbələrdən də səmərəli istifadə 

edilməlidir. Azərbaycanda qeyri-kredit investisiyaların böyük hissəsi neft sektoruna yönəlirsə, 

tikintiyə sahəsinə 5,2 %, nəqliyyat və rabitə sektoruna 2,0 %, həmçinin ticarət və xidmət sahələrinə 

isə 1,2 % vəsait qoyulub.  

Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyəti ilə məşğul olan xarici investorların hüquqları 

“Xarici investisiyanın qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasinin qanunu ilə tənzimlənir. Bu 

Qanunda nəzərdə tutulmuş istisnalarla, xarici investisiyanın, habelə investisiya qoyuluşu sahəsində 

xarici investorların fəaliyyətinin hüquqi rejimi Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxslərinin və 

vətəndaşlarının əmlakı, əmlak hüquqları, habelə investisiya fəaliyyəti üçün yaradılmış rejimdən az 

əlverişli ola bilməz (4). İnvestisiyaların cəlb edilməsi sahəsində dövlət müəssisələri və təşkilatları ilə 

bağlanmış kontraktların şərtlərinin icra olunmasına nəzarət müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən həyata keçirilir. (4) 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən deyə bilərik ki, 1995-2017-ci illəri əhatə edən 

dövrdə ölkə iqtisadiyyatına ümumilikdə 125.5 mlrd. ABŞ dolları məbləğində xarici investisiya daxil 

olub ki, bunun da 96.1%-i, yəni 120.6 mlrd. ABŞ dolları 2000-2017-ci illəri əhatə edən dövrdə baş 

vermişdir.2000-2017 ci illəri əhatə edən dövrdə ölkə ərazisinə daxil olmuş bütün xarici 

investisiyaların 29.2 mlrd ABŞ dolları, yəni 24,2%-i Azərbaycan hökumətinin və ayrı-ayrı dövlət və 

özəl qurumlarının beynəlxalq maliyyə- kredit təşkilatlarından cəlb etdikləri maliyyə və kreditləri, 

77,8 mlrd dolları, yəni 64,5%-i birbaşa investisiyalar, 217,7 mln. ABŞ dolları (yaxud 0,2% - i) neft 

bonusu, qalan13,4 mlrd. ABŞ dolları vəya 11.1%-i isə digər investisiyalar əsasəndə portfel 

investisiyalar olmuşdur (5). Azərbaycan iqtisadiyyatında neft və qeyri-neft sektorlarına yönəldilmiş 

birbaşa xarici investisiyaların illər üzrə statistikası aşağıdakı diaqramda göstərilmişdir. 
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Diaqram 1-dən da göründüyü kimi ölkə ərazisinə illər üzrə neft sektoruna daxil olmuş olan xarici 

investisiyalarının miqdarı hər zaman qeyri-neft sahəsi ilə müqayisədə daha çox olmuşdur. 

 

 

 
 

DSK –nın təqdim etdiyi ikinci diaqramdan göründüyü kimi ölkənin qeyri-neft sektoruna cəlb 

edilən xarici investisiyaların məbləği 2008-ci ildə 500.0 mln. ABŞ dollar, 2012- ci ildə isə 1.0 mlrd.a 

çatmışdır. 2015- 2017 ci illəri əhatə edən dövrdə volotillik baş vermiş, 2015-ci ildə 34,7% azalmış, 

2016 cı ildə bu miqdar 98.3 faizə qədər artmış, 2017-ci ildə isə 52,4% azaldı. 

Prezident İlham Əliyevin 2014-cü ilin “Sənaye ili” elan edilməsi və bununla bağlı təsdiq edilmiş 

tədbirlər planının tətbiq edilməsi qeyri-neft sənayesinin inkişafında yeni bir dövrün əsasını 

qoydu.Beləliklə, 2015-ci ilin birinci yarısında Azərbaycanda 13 milyard 276,5 milyon manat 

dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bu da öncəki ilin həmin dövründəkinə nisbətən 3,8 

faiz yüksəkdir. Ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün həyata keçirilən məqsədyönlü və ardıcıl 

tədbirlər həmçinin, qeyri-neft sənayesimn də sürətli sürətli inkişafına təkan vermişdir.  

Cari ilin ilk altı ayında Azərbaycanda 3 mlyrd 669,4 mln manat dəyərində qeyri-sənaye malları 
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istehsal olunmuşdur. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 14,1 faiz çox olmuşdur. 

Sonrakı addım isə “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Layihəsidir ki, bu layihədə iqtisadi 

sektorların 2020-ci ilə dövrə qədərki inkişafı planları yer almışdır. Sənaye sektounda 2020-ci ilə qədər 

həyata keçiriləcək olan başlıca islahatlar neft sənayesinin inkişafı və adambaşına düşən nef istehsalını 

artırmaq, idxalı minimuma endirməkdir.  

Yuxarıda qeyd edilənlərə əsasən deyə bilərik ki, Azərbaycan sənayesi hər keçən gün daha da 

inkişafda olub gələcəkdə xarici investorlar üçün ümid verici bir sektor olaraq xarakterize edilə bilər. 

Hazırda Azərbaycanın avtomobil sənayesində xarici investisiya yatırımlarında gözlə görülən 

irəliləyişləri də qeyd etməmək olmaz. Bunlara“AzKron” MMC avtomobilzavodunda "Khazar", 

"Peugeot", "Renault", Naxçıvan Avtomobil Zavodunda "Lifan" markalı avtomobillərin instehsalını 

misal olaraq göstərmək olar. 

Naxçıvan Avtomobil Zavodunun əsası 2006-cı ildə qoyuldu. 2009-cu il may ayında Pekində 

keçirilmiş Çin-Azərbaycan biznes forumu çərçivəsin daxilində Naxçıvan Avtomobil Zavodu və Çinin 

"CHONGQING LIFAN INDUSTRY (GROUP) IMP. & EXP. CO., LTD." Avtomobil Kooperasiyası 

arasında ikitərəfli əməkdaşlıq sazişi imzalanmış və sazişə əsasən, Naxçıvan şəhərində "Lifan" markalı 

minik avtomobillərinin istehsalı təmin olunmuşdur. Beləliklə, Naxçıvan Avtomobil Zavodu 2010-cu 

il yanvarın 11-də istismara verildi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2015-ci il tarixli sərəncamı əsasında 

yaradılmış Neftçala Sənaye Məhəlləsinin dövlət başçısının iştirakı ilə 2017-ci ilin 24 sentyabr ayında 

açılışı olmuşdur və istismara verilmişdir. Hazırda Sənaye Məhəlləsində yüksək standartlara cavab 

verən 7 istehsal sahəsi, ikimərtəbəli inzibati bina, texniki və köməkçi binalar mövcuddur. Neftçala 

Sənaye Məhəlləsində yerləşən ən böyük müəssisələrdən biri isə“AzKron” MMC avtomobil istehsalı 

zavodudur. Bu zavod Azərbaycan və İran arasında imzalanmış saziş əsasında fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan-İran birgə müəssisəsində ilkin mərhələdə - 2019-cu ilin sonunadək 6 min avtomobil 

istehsalı planlaşdırılmışdır. 2019-cu ilin sonlarından etibarən isə bu avtomobillərin ehtiyat 

hissələrinin böyük qisminin Azərbaycanda istehsal olunması nəzərdə tutulur. “Azərmaş” ASC 

ölkəmizin digər regionlarında də avtomobil sənayesinin yaradılmasına maraq göstərir. Müasir 

texnologiyalar əsasında qurulan “AzKron” MMC avtomobil istehsalı zavodunda "Khazar", 

"Peugeot", "Renault" kimi avtomobil modelləri istehsal olunacaq. (6) 

Azərbaycanda telekominikasiya sahəsindəki xarici yatırımlara əsas nümunə Delta 

Telecomdur.Delta Telecom 2000-ci ildən telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları 

bazarında müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərən Qafqaz regionunda yeganə aparıcı operatordur. Müasir 

Delta Telecomkorporativ sifarişçilər, dövlət strukturları, banklar, özəl müəssisələr, 78% Qafqaz İSP-

ləri və Azərbaycanda olan bütün İSP-lər üçün kompleks şəkildə həllərin tətbiqi, həmçinin istənilən 

xidmətin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə gün ərzində 24 saatfəaliyyət göstərən quraşdırıcı və 

servis-qəza xidmətləri təşkil edir.(7) 

Ümumi şəkildə Azərbaycan iqtisadiyyatında qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyaların 

ölkələrə göre statistikasını aşağıdakı qrafikdə müşahidə edə biləri. 

 



290 
 

 
 

Azərbaycanda keçirilmiş məqsədyönlü siyasət sayəsində respublikanın inkişafı davamlı olan 

xarakter daşıyır. Son on beş ildə respublikamızın sosial və iqtisadi inkişafına dair göstəricilərinin 

ardıcıl şəkildə yaxşılaşdırılmasına nail olunmuşdur. Prezident İlham Əliyevin 2018-ci ilin uğurlu və 

sürətli inkişaf ili olacağı ilə bağlı verdiyini proqnozlar özünü doğruldur. Ölkəmizin milli 

iqtisadiyyatının müxtəlif istiqamətləri, həmçinin də qeyri-neft sektorunun inkişaf dinamikasının daha 

yüksək səviyyədə olduğu müşahidə edilir. 
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AZƏRBAYCANDA ƏLVERİŞLİ BİZNES MÜHİTİNİN FORMALAŞDIRILMASINDA 

QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN PRİORİTETLƏRİ 

 Məqalədə ölkəmizdə davamlı iqtisadi inkişafa təkan verə biləcək məsələlər araşdırılmışdır. Bu 

məqsədlə neftdən əldə olunan gəlirlər hesabına infrastrukturun modernləşdirilməsi, qeyri-neft 

potensialının gücləndirilməsi, qeyri-neft iqtisadiyyatına sərmayə qoyuluşu, beynəlxalq standartlara 

uyğun rəqabətqabiliyyətli ixracat məhsulları istehsal etmək gücündə olan sənaye sektorunun 

yaradılması, ümumi daxili məhsulun həcmində əlavə strateji valyuta ehtiyatlarına nail olunması, biznes 

mühitinin və dövlət-biznes dialoqunun daha da yaxşılaşdırılması, beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin 

mövqeyinin daha da irəliləməsi kimi məsələlər tədqiq edilmişdir. Təhlil zamanı ümumi daxili məhsulda 

qeyri-neft sektorunun son illərdə payı və artım dinamikası, qeyri-neft sektoruna xarici investisiya 

qoyuluşu və dövlət-sahibkar münasibətlərinin vəziyyətinin araşdırılması məqsədilə ümumi daxili 

məhsulda dövlət və özəl sektorun payı kimi məsələlər üzrə müqayisəli təhlil metodu vasitəsilə statistik 

araşdırmalar aparılmışdır. Tədqiqat işində biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi, dövlət-biznes dialoq 

platformasının inkişafı məqsədilə qeyri-neft sektorunun prioritetlərinə dair nəticə və təkliflər irəli 

sürülmüşdür. 

Açar sözlər: iqtisadiyyatın diversifikasiyası, biznes mühiti, xarici investisiyalar, aqroparklar 

dövlət-biznes dialoqu, modernizasiya. 
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ПРИОРИТЕТЫНЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ 

БЛОГОПРИЯТНОЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

В статье рассматриваются вопросы, способствующие устойчивому экономическому раз-

витию в нашей стране. С этой целью исследовалось модернизация инфраструктуры за счет 

доходов от нефти, укрепление ненефтяного потенциала, инвестиции в ненефтяную экономику, 

создание сектора промышленности, способного производить конкурентоспособную экспорт-

ную продукцию в соответствии с международными стандартами, достижение дополнитель-

ных стратегических валютных резервов в валовом внутреннем продукте,дальнейшее совершен-

ствование бизнес-среды игосударственно-делового диалога, дальнейшее продвижение позиций 

нашей страны в международных рейтингах. В ходе исследованиябыл проведен сравнительный 

анализ по таким вопросам, как доля и динамика роста ненефтяного сектора в ВВП, иностран-

ные инвестиции в ненефтяной сектор, а также доля государственного и частного секторов в 

валовом внутреннем продукте. В исследовании представлены выводы и рекомендации по прио-

ритетам ненефтяного сектора в целях улучшения бизнес-среды и развития платформы диа-

лога между общественностью. 

Ключевые слова: диверсификация экономики, бизнес-среда, иностранные инвестиции, аг-

ропарки, государство-бизнесдиалог, модернизация. 
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NON-OIL SECTOR`S PRIORITIESIN FORMING OF SUITABLE BUSINESS 

ENVIROMENTIN AZERBAIJAN 

The issues to be stimulated to sustainable economical developmentin our countryhad been 

presented in this article. For this purpose, the issuesas modernization of infrastructure based on oil 

revenues,strengthing of non-oil potential, investmenttonon-oil economy,establishmentof industry sector 

capableofproducing the competitive export products under international standarts, achivementto 

additional strategical currency reserves in Gross Domestic Product,further improvement of business 

environment and state-business dialogue,further promotion of our country's position in international 

rankings had been explored.Statistical comparative analysis has been carried out public and private 

sector`s share in GDP towards investigate as non-oil sector's share and its growth dynamics in GDP, 

foreign investment in the non-oil sector, exploring ofstate-entrepreneur relations . This study also shows 

us the findings and recommendations on the priorities of the non-oil sector in order to improve the 

business environment and develop a public-to-business dialogue platform. 

Key words: economic diversification, business environment, foreign investments, agroparks public-

business dialogue, modernization 

 

 Azərbaycanda biznes mühiti sahəsində əlverişliliyin artırılması və ölkəmizin beynəlxalq 

reytinqlərdə mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə son illərdə davamlı iqtisadi islahatlar 

həyata keçirilmişdir. Həyata keçirilən islahatlar və iqtisadiyyatın diversifikasiyalaşdırılmasından asılı 

olaraq, qeyri-neft sektorunun inkişafı təmin edilmiş və bu sahədə əhəmiyyətli irəliləyişlərə nail 

olunmuşdur. Ölkə iqtisadiyyanın perspektivləri kimi gələcək dövrlərdə də neftdən asılılığın minimuma 

endirilməsi, sahibkarlığın inkişafına təkan verə biləcək rəqabətqabiliyyətli milli iqtisadiyyatın 

formalaşdırılması, əlverişli biznes və investisiya mühitinin yaradılması istiqamətində tədbirlərin həyata 

keçirilməsi əsas strateji hədəflərdən biri kimi müəyyən edilmişdir. Bu strateji hədəfin reallaşdırılması 

məqsədilə dövlət-sahibkar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, biznes və investisiya mühitinin 

yaxşılaşdırılması və bu sahədə dövlət tənzimlənməsi mexanizminin gücləndirilməsi, biznes fəaliyyətinə 

qanunsuz müdaxilələr və süni maneələrin aradan qaldırılması, sahibkarlara dövlət dəstəyinin artırılması 

və təşviq mexanizmlərinin formalaşdırılması, rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı və ixrac potensialının 

artırılması, və nəhayət ən önəmli məsələlərdən biri olan ən yüksək beynəlxalq standartlar əsasında 

yaradılmış elektron dövlət xidmətlərindən istifadə edilməsi kimi kompleks tədbirlər həyata 

keçirilmişdir.Son illərdə davamlı iqtisadi inkişafın əsası kimi ölkədə sənayeləşmə, xüsusilə də 

iqtisadiyyatın diversifikasiyası yolu ilə qeyri-neft sektoru üzrə xeyli artım müşahidə olunmuşdur. Təbii 

ki, qeyri-neft sektorunun inkişafında neft gəlirlərinin hesabına iqtisadiyyatın diversifikasiyası 

istiqamətində reallaşdırılan tədbirlərin çox böyük rolu olmuşdur. İqtisadiyyatın diversifikasiyası və 

qeyri-neft sektorunun inkişafının davamlılığını təmin etmək məqsədilə ölkə başçısı tərəfindən 

imzalanan sərəncamlar və təsdiq olunan proqramlar əsasında kiçik və orta sahibkarlıq, ümumilikdə, 

əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması və bu fəaliyyətlə məşğul olanlara güzəştli kreditlərin 

ayrılmasına, kənd təsərrüfatına subsidiyaların yönəldilməsinə, ölkədə nəqliyyat-kommunikasiya 

infrastrukturunun yenidən qurulmasına milyardlarla dollar xərclənmişdir. Qeyd edilən bu məsələlər 

qeyri-neft sektorunda böyük bir canlanmaya səbəb olmuşdur. [1, s. 575]  
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 Qeyd edək ki, ölkə iqtisadiyyatının strukturu ümumilikdə neft və qeyri-neft sektoru olmaqla iki 

hissədən ibarətdir. Qeyri-neft sektoru da öz növbəsində ticarət və sosial xidmətlər, tikinti, rabitə və 

telekommunikasiya, nəqliyyat, qeyri-neft sənayesi və kənd təsərrüfatı kimi sahələrdən ibarətdir. 

 Qeyri-neft sənayesi-neftqazçıxarma və neft emalı sektorları istisna olmaqla, iqtisadiyyatın bütün 

fəaliyyət sahələrini (yeyinti və yüngül sənaye, kimya və neft-kimya, metallurgiya, maşın, mexanizm, 

elektrik avadanlıqları, nəqliyyat vasitələrinin istehsalı, rabitə və telekommunikasiya, elektroenergetika, 

ticarət və iaşə, sosial xidmətlər sferası, aqrosənaye kompleksi və sairə) özündə cəmləşdirir. 

Azərbaycanda istehsal edilən qeyri-neft məhsulları, o cümlədən elektrik maşınları və avadanlıqlar, 

onların hissələri, kimya sənayesi məhsulları, tikint materialları, bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları, 

hazır toxuculuq məmulatları və s. dünyanın müxtəlif bölgələrinə ixrac edilir. Bu da onu göstərir ki, 

ölkəmiz davamlı iqtisadi inkişafa nail olmaq məqsədilə öz təbii rerusrlarından səmərəli istifadə edərək, 

iqtisadiyyatı daha da şaxələndirir, nəticədə isə neftdən asılılığı azaldır. Ölkə başçısı tərəfindən 2014-cü 

ilin “Sənaye ili” elan edilməsi və bununla bağlı təsdiq edilmiş tədbirlər planı icra olunması qeyri-neft 

sənayesinin inkişafına daha da təkan verdi. Ümumilikdə isə qeyd edək ki, sənaye məhsulunun dəyərində 

son illərdə əhəmiyyətli artım qeydə alınmışdır. Belə ki, 2017-ci ilə nisbətən sənayenin ümumi buraxılışı 

1.5% artaraq, 47 659,5 milyon manat, qeyri-neft sektorunun sənayenin ümumi buraxılışında payı 9.1% 

artaraq,10 047,9 milyon manat, sənayedə yaradılmış əlavə dəyər 2017-ci ilə nisbətən 1.4% artaraq, 35 

286,1 milyon manat və ya ÜDM-un 44,2%-ni təşkil etmişdir. Eyni zamanda sənayenin qeyri-neft 

sektorunda yaradılmış əlavə dəyər 2017-ci ilə nisbətdə 8,5% artaraq 3 305,6 milyon manat təşkil 

etmişdir. [2, s. 57]  

 Beləliklə, ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi istiqamətində həyata keçirilmiş ardıcıl və 

məqsədyönlü tədbirlər qeyri-neft sənayesinin sürətli inkişafına səbəb olmuşdur.Bu sahədə biznes 

mühitinin daha da əlverişli olması da diqqət mərkəzində olan məsələlərdən biridir. Dövlət 

mülkiyyətinin payı 2016-cı ildə 19.6%, 2017-ci ildə 19.3%, 2018-ci ildə 16.8% olmuşdur, müvafiq 

olaraq həmin illərdə qeyri-dövlət mülkiyyətinin payı 80.4%, 80.7% və 83,2% təşkil etmişdir ki, bu da 

o deməkdir ki, sənayeləşmə siyasəti nəticəsində biznes mühiti daha da yaxşılaşdırılmışdır. Şübhə 

yoxdur ki, bütün bu irəliləyişlər sənayeləşmə, yeni sənaye zonalarının yaradılması ilə əlaqədar idi. 

Ölkədə qeyri-neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün güclü iqtisadi potensial mövcuddur. Qeyd edək 

ki, sənayeləşmə siyasəti neft sektorundan asılılığın minimallaşdırılmasında unikal vasitə olmuşdur. 

Hazırda Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, turizm, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, emal 

sənayesi qeyri-neft sektorunun inkişafında əsas prioritet sahələr hesab olunur. Bu baxımdan da biznes 

mühitinin inkişaf etdirilməsində qeyri-neft sektorunun rolunu qiymətləndirirkən əsas bu sahələrə diqqət 

ayrılır.Həmçinin onu da qeyd edək ki, Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları Azərbaycanda kənd təsərrüfatı 

və turizmin əhəmiyyətini xüsusilə vurğulayırlar.Kənd təsərrüfatı sosial-iqtisadi sahə olmaqla, qeyri-neft 

sektorunun inkişafı üçün dəstəkdir. Dövlət başçısı tərəfindən 2015-ci il yanvarın 12-də imzalanan 

sərəncamla 2015-ci il Azərbaycanda “Kənd təsərrüfatı ili” elan olunması da bu məqsədə xidmət edir. 

Azərbaycanda neft ixracından itirilən gəlirlərin azaldılması üçün qeyri-neft məhsullarının ixracının 

artırılmasına böyük ehtiyac duyulur. Bunun da ən yaxşı və qısa yollarından biri ölkədə aqrar sektorun 

modernizasiyası və burada intensiv texnologiyaların, innovasiyalann daha geniş tətbiq edilməsidir. 

Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafı və modernizasiyası kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac payını 

kəskin artırar və bu da ölkəyə valyuta idxalını çoxaldar. 

 Azərbaycanın gələcək iqtisadi tərəqqisi və davamlı inkişafı, xüsusən də qeyri-neft sektorunun 

inkişafı özəl bölmənin fəaliyyətindən çox asılıdır və hazırda ölkə iqtisadiyyatının 83%-i özəl sektorda 

istehsal edilir. Son illər respublikada yaradılmış əlverişli biznes mühiti, özəl sektora dövlət dəstəyinin 

getdikcə artırılması ölkədə sahibkarlığın sürətlə inkişafına səbəb olüb. “Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı 
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əlavə tədbirlər haqqında” Prezident fərmanına uyğun olaraq ötən il ölkədə biznes və investisiya 

mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, o cümlədən prosedurların sadələşdirilməsi, elektron xidmətlərin 

əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, əsassız müdaxilələrin qarşısının alınması və digər istiqamətlər üzrə 

işlər davam etdirilib. Sahibkarlığın inkişafına dəstək olaraq 2015-ci ilin altı ayında Sahibkarlığa Kömək 

Milli Fondunun xətti ilə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə 2972 sahibkara 96 milyon manat həcmində 

güzəştli kreditlər verilib. Bütövlükdə isə fond tərəfindən maliyyələşdirilmiş güzəştli kreditlər hesabına 

ölkədə çoxsaylı iri istehsal, emal və infrastruktur müəssisələri istifadəyə verilib. Məlum olduğu kimi, 

ölkəmizin davamlı sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunmasında, makroiqtisadi tarazlığın 

qorunmasında iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasətinin prioritet istiqamətlərindən olan regionların 

inkişafı strategiyasının müstəsna əhəmiyyəti var. Respublikada 2004-cü ildən uğurla icra olunan 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları rayonların iqtisadi potensialının artmasına, 

infrastruktur təminatının, kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yüksəlməsinə, biznes və 

investisiya mühitinin və əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasına səbəb olmuşdur. Bu baxımdan 2015-

2016-cı illərdə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərddə sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı” çərçivəsində mühüm işlər görülmüş, bir sıra uğurlu layihələr həyata keçirilmiş, 

regionların inkişafına bütün mənbələr hesabına kifayət qədər vəsait yönəldilmişdir və bu məsələlər ölkə 

başçısı Prezident İlham Əliyevin daim diqqət mərkəzində və nəzarətindədir. Ölkə Prezidenti cənab 

İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən tarazlaşdırılmış unikal iqtisadi siyasət hal-hazırda 

Azərbaycanda iqtisadiyyatın innovativ inkişafı və dərindən şaxələndirilməsi nəticəsində istehsal edilən 

qeyri-neft məhsulları, o cümlədən elektrik maşınları və avadanlıqları, onların ehtiyat hissələri, müxtəlif 

çeşidli maşınqayırma məhsulları, kimya sənayesi məhsulları, əczaçılıq məhsulları, tikinti materialları, 

toxuculuq məmulatlan, çoxçeşidli kənd təsərrüfatı məhsulları və s. bir çox dünya dövlətlərinə ixrac 

edilir, ölkəyə valyuta idxalı artır və son nəticədə iqtisadiyyat davamlı inkişaf edir. 

 Ölkədə biznes mühitinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə özəl sektorun qeyri-neft 

iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunu stimullaşdırmaq əsas prioritet hesab olunur. Bu baxımdan 

iqtisadi islahatlar biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, təşviq siyasətinin davam etdirilməsini və 

institusional islahatları təmin edir. Dövlət makroiqtisadi sabitliyi və infrastrukturun inkişafını 

dəstəkləməklə, biznes şəraitinin yaxşılaşdırılmasına çalışır. 

 Ölkədə sahibkarlığın inkişafı, onun rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması istiqamətində dövlət 

tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi, qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun cəlbedici biznes və 

investisiya mühitinin formalaşdırılması və əlverişliliyinin daha da artırılması, bu sahədə mütərəqqi 

tənzimləmə və hüquqi bazanın olması ən vacib məsələlərdir. Göstərilən hədəflərə nail olmaq üçün 

dövlət tərəfindən ardıcıl olaraq dövlət-sahibkar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, sahibkarlıq 

fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilələrin və süni maneələrin aradan qaldırılması, rəqabət qabiliyyətliliyinin 

və ixrac imkanlarının genişləndirilməsi, sahibkarlara dövlət dəstəyi və təşviq mexanizmlərinin 

formalaşdırılması, beynəlxalq standartlara uyğun elektron dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində 

kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir. Sahibkarlıq sahəsində son illər ərzində əldə olunmuş sürətli 

inkişafın davamlılığının təmin edilməsi və rəqabətqabiliyyətliliyin möhkəmləndirilməsi, eləcə də 

beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycanın mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Komissiya 

yaradılmışdır. Bu prioritet çərçivəsində Azərbaycan dövləti biznes mühitinin institusional əsaslarını 

daha da gücləndirir. Xüsusilə, azad rəqabət mexanizminin inkişaf etdirilməsi, dövlət-biznes 

münasibətlərində insan amilinin rolunun azaldılması ilə səmərəlilik, hesabatlılıq və şəffaflığın 

artırılması əsas istiqamət kimi müəyyən edilmişdir. Dövlətin daha bir rolu xarici bazarlara çıxışın təmin 

edilməsi üçün azad ticarət sazişlərinin bağlanması, texniki tənzimləmə və milli standartlaşdırma 

sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğun formalaşdırılmasını təmin etməkdən ibarətdir. Həmçinin, dövlət 
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vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında qarşılıqlı etimadın və şəffaflığın daha da artırılması və 

optimal vergi yükü siyasəti vasitəsilə biznes mühitinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində də 

fəaliyyətini uğurla davam etdirir. [3, s. 231] 

 Qabaqcıl beynəlxalq standartlara uyğunluq və dünyanın aparıcı ölkələrində tətbiq olunan vergi 

xidmətlərinin əksəriyyətinin göstərilməsi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Buna görə də, özəl sektorun 

inkişafını və sahibkarlıq subyektlərinin rəsmiləşdirilməsini təşviq edən, ehtiyatla müəyyən edilmiş, real 

vergi tarifləri olan, səmərəli və ədalətli vergi və icra sisteminin təqdim edilməsi istiqamətində islahatlar 

davam etdirilir. Vergi sistemi və onun idarə olunması əlverişli biznes mühitinin əhəmiyyətli bir hissəsi 

olduğundan, Azərbaycanda sahibkarlıq subyektləri tərəfindən vergi ödənişlərinin həyata keçirilməsini 

asanlaşdıran islahatlar aparılmışdır. Şəffaflığı artıraraq, vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında 

qarşılıqlı inamı gücləndirmək, eləcə də davamlı iqtisadi inkişafın təşviqində vergi potensialını müəyyən 

etmək üçün vergi sistemi və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi sahəsində islahatlar davam 

etdiriləcəkdir. Bu istiqamətdə irəliləmək məqsədilə, digər ölkələrdə şirkətlərin vergi yükü və bütün 

əməliyyatlar üçün dəyər zənciri boyunca vergilər nəzərə alınaraq, ədalətli vergi səviyyəsi 

qiymətləndiriləcəkdir. Sahibkarlıq subyektlərinə lazım olan maliyyə öhdəliyinin proqnozlaşdırılması 

üçün, ölkənin vergi öhdəliklərinin aydın müəyyənləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması sahəsində 

mümkün islahatlar təhlil ediləcək və qiymətləndiriləcəkdir. Belə ki, bu islahatlar çərçivəsində 

sahibkarlıq subyektlərinin rəsmi qeydiyyatını təşviq etmək və vergi bazasını genişləndirmək məqsədilə 

vergi əməl etməsi xərclərinin azaldılması təşəbbüsləri nəzərdən keçiriləcəkdir. İcra olunan islahatlarla 

yanaşı, iqtisadi fəaliyyətin stimullaşdırılması, prioritet sektorlarda inkişafın təşviqi və xarici 

investisiyanın cəlb edilməsi üzrə fərqlənən vergi qaydalarının təsiri davamlı olaraq 

qiymətləndiriləcəkdir. İslahatların səmərəli icrasını təmin etmək üçün proses ərzində müvafiq 

hesabatlılıqla yanaşı vergi inzibatçılığı kimi digər amillərin rolu da təhlil ediləcək və müvafiq formada 

nəzərə alınacaqdır. Vergi sistemindən əldə edilən vəsaitlərin dövlət proqramları vasitəsilə iqtisadi 

artıma və iş yerlərinin açılmasına töhfə verən şirkətləri stimullaşdırmaqla, iqtisadi inkişafa dəstək verən 

sahələrə investisiya edilməsi imkanları təhlil ediləcəkdir. Əlverişli biznes mühitinin inkişafı üçün 

elektron hökumət xidmətlərinin müasir texnologiyaların tətbiqi genişləndirilməklə və onlardan istifadə 

imkanları sadələşdirilməklə təkmilləşdirilməsi davam etdiriləcəkdir. Dövlət e-ödəniş, e-vergi, e-

intellektual idarəetmə və s. elektron xidmətlərin təşkilini genişləndirməklə, rəqəmsal iqtisadiyyatın 

inkişafını dəstəkləyəcək və beləliklə də, dövlət idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi ümumi iqtisadi 

səmərəliliyin artırılmasını təmin edəcəkdir. Ümumilikdə, dövlət orqanlarının informasiya sistemləri 

inteqrasiya olunaraq elektron xidmətlərin çevikliyi, səmərəliliyi və şəffaflığı təmin olunacaq ki, bununla 

da sahibkarlıq subyektləri öz resurslarına qənaət edəcək, yerli və beynəlxalq səviyyədə qarşılıqlı 

əlaqələr təkmilləşdiriləcək, bazarlara və resurslara çıxış imkanları genişlənərək ölkəyə investisiya axını 

güclənəcəkdir. Mütəmadi olaraq, istehlakçı məmnunluğu indeksinin ölçülməsi dövlət xidmətlərinin 

keyfiyyətinin daha da artırılması və biznes mühitinin davamlı təkmilləşdirilməsini təmin edəcəkdir. 

Azərbaycanda dövlət satınalmaları iri həcmli olduğu üçün, məhsul və xidmətlərin satınalma 

prosedurlarının təkmilləşdirilməsi, o cümlədən dövlət satınalmaları prosesinin sürət və səmərəliliyinin 

artırılması təmin ediləcəkdir. Əlavə olaraq, dövlət satınalmalarının iri həcmindən yararlanaraq, dövlət 

tenderləri üzrə müəyyən normativlərin yaradılması ölkədə fəaliyyət göstərən yerli şirkətlərə və ya kiçik 

və orta sahibkarlıq subyektlərinə əlavə dəstək verəcəkdir. Azərbaycanda dövlət-özəl tərəfdaşlığının 

daha da inkişaf etdirilməsi və biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin vaxtında və səmərəli 

icrası təmin ediləcək, infrastruktur sahələrinin inkişafı üçün özəl sərmayənin cəlb edilməsi biznesin 

inkişafına əlavə töhfə olacaqdır. Beləliklə, ölkəmizdə 2018-ci ildə çoxşaxəli və ardıcıl islahatlar davam 

etdirilmiş, dövlət-sahibkar münasibətlərinin və biznes-investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsi, qeyri-
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neft ixracının artıtılması, özəl sektorda təşviq alətlərinin tətbiqi, aqrar sektora dövlət dəstəyi daha da 

artırılmışdır. [4, s. 176] 

Ümumilikdə, əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı qeyri-neft sektorunun 

prioritetlərinin öyrənilməsi üçün təbii ki, statistik araşdırmaların aparılması və analizi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Qeyd edək ki, 2018-ci il xarici ticarət dövriyyəsi 31.7 mlrd.$ təşkil etmişdir. Neft-qaz sektoru üzrə 

17.4 mlrd $ həcmində yananan profisit qeyri-neft sektoru üzrə 7.6mlrd.$-lıq kəsiri bağlamışdır. 

Nəticədə keçən ilə nisbətən 1.6 dəfə artım olmaqla xarici ticarət balansında 9.8mlrd.$-lıq profisit 

yaranmışdır. 2018-ci ildə Azərbaycan dünyanın 185-dək dövləti ilə ticarət əlaqələri olmuşdur. Xarici 

ticarətin isə 12%-i MDB üzvü olan dövlətlərin, 88%-i isə digər xarici dövlətlərin payına düşür.2018-ci 

ildə ölkənin qeyri-neft ixracı keçən ilə nisbətən 9.8% artaraq 1.6 mlrd.$ təşkil etmişdir.Xidmətlər 

balansına nəzər yetirsək görərik ki, idxalın artması ilə əlaqədar olaraq qeyri-neft sektoru üzrə xidmətlər 

balansının kəsiri keçən ilə nisbətən 26.5% artaraq 350 milyon $ təşkil etmişdir. Eləcə də, qeyri-neft 

sektoru üzrə nəqliyyat xidmətlərinin ixracı 42% artmışdır.  

Məlumdur ki, hazırda turizm sahəsi qeyri-neft sektoru sahələrindən ən prioritet sahələrdən hesab 

olunur. 2018-ci il ərzində qarşılıqlı turizm xidmətləri dövriyyəsi 2017-ci ilə nəzərən 13.3% azalaraq 4.9 

mlrd.$ təşkil etmişdir. Ümumilikdə isə turizm xidmətləri üzrə ixrac (2.6 mlrd.$) idxalı (2.3 mlrd.$) 

üstələməsi nəticəsində 349.8 milyon $ həcmində profisit yaranmışdır.  

Bundan başqa, qeyri-neft sektoru üzrə qeyri-rezidentlərə ödənilən tikinti xidmətlərinin dəyəri keçən 

ilə nisbətən 30% azalaraq, 25.1 milyon $, digər işgüzar xidmətlərin dəyəri isə 3.8% azalaraq, 799.4 

milyon $ olmuşdur. İlkin gəlirlər balansında qeyri-neft sektoru üzrə ilkin gəlirlər balansının profisiti 4.5 

dəfə artaraq 390 milyon $ profisit olmuşdur. [5] 

2018-ci il ərzində iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda 46671.3 milyon manatlıq əlavə dəyər 

yaradılmış və ümumilikdə onun 55.7%-i sosial və digər xidmətlər, ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri 

və tikinti sahələrinin payına düşmüşdür. Hesabat dövründə ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda 

yaradılan əlavə dəyər əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1.8% artmışdır. Qeyri-neft sektorunda 

yaradılan əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi 58.5% təşkil etmişdir. Qeyri-neft sektorunun alt sahələri 

üzrə ÜDM-ə ən çox müsbət töhfə verən sahələr nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, tikinti, ticarət və 

nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələri olmuşdur. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına, əsasən, 

ümumilkdə, iqtisadiyyatın neft və qeyri-neft bölmələrində ÜDM istehsalı 2014-2018-ci illərdə 

aşağıdakı kimi olmuşdur. 

 

Ümumi daxili məhsulda qeyri-neft sektorunun payı (cari qiymətlərlə, milyon manatla) 

 

Göstəricilər 
Ümumi daxili 

məhsul-cəmi 

Qeyri-neft 

sektoru 

Əvvəlki ilə nisbətdə qeyri-neft sektorunun 

dinamikası, Artma(+), Azalma(-), faizlə 

2013 58,182.0 30,525.9 (-) 

2014 59,014.1 33,195.9 +8.7 

2015 54,380.0 34,138.8 +2.8 

2016 60,425.2 35,951.1 +5.3 

2017 70,337.8 40,328.0 +12.1 

2018 79,797.3 41,810.5 +3.7 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın Statistik 

Göstəriciləri. Statistik məcmuə səh-395.Bakı-2019. [6] 
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən 2018-il ərzində qeyri-

neft sektoru üzrə 1 milyard 689 milyon ABŞ dolları dəyərində mal ixrac olunmuşdur. Qeyd edək ki, 

keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 151 milyon ABŞ dolları və ya 

10% artmışdır. 

Qeyri-neft sektorunun inkişafında mühüm prioritetlərdən biri də qeyri-neft sənayesidir. 2018-ci 

il ərzində qeyri-neft sənayesində yaradılan əlavə dəyərin həcmi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 8.5% artaraq 3305.6 milyon manata çatmışdır. Hesabat dövründə yaradılmış ÜDM-də 

qeyri-neft sənayesinin xüsusi çəkisi 4.1%, qeyri-neft sektorunda yaradılmış əlavə dəyərdə qeyri-neft 

sənayesinin xüsusi çəkisi 7.1%, sənayedə yaradılan əlavə dəyərdə qeyri-neft sənayesinin payı 9.4% 

təşkil etmişdir. Qeyri-neft sənayesində yaradılan əlavə dəyərin strukturunda mədənçıxarma 

sənayesinin xüsusi çəkisi 3.1%, emal sənayesinin xüsusi çəkisi 70.2%, elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatının xüsusi çəkisi 23.0%, su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsinin xüsusi çəkisi isə 3.7% təşkil etmişdir. 2018-ci ildə qeyri-neft sənayesində 10047.9 

milyon manatlıq məhsul istehsal edilmiş və əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə məhsul 

istehsalı 9.1% artmışdır. Qeyri-neft sənayesinin məhsul istehsalında mədənçıxarma sənayesinin payı 

3.0% və ya 305.2 milyon manat, emal sənayesinin payı 74.4% və ya 7474.8 milyon manat, elektrik 

enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatının payı 19.5% və ya 1954.1 milyon 

manat, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsinin payı isə 3.1% və ya 313.8 milyon manat təşkil 

etmişdir . 

2018-ci il ərzində məhsul istehsalı qeyri-neft emal sənayesinin əksər bölmələrində, o cümlədən 

qida məhsullarının istehsalında (1.3%), içki istehsalında (12.2%), tütün məmulatlarının istehsalında 

(165.3%), toxuculuq sənayesində (42.4%), dəri və dəridən məmulatların, ayaqqabıların istehsalında 

(23.3%), mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların istehsalı (9,5%), kağız və karton 

istehsalında (0.5%), poliqrafiya məhsullarının istehsalında (82.1%), kimya sənayesində (1.4%), rezin 

və plastik kütlə məmulatlarının istehsalında (14.0%), tikinti materiallarının istehsalında (26.3%), 

mettalurgiya sənayesində (11.4%), elektrik avadanlıqlarının istehsalında (146.4%), avtomobil, qoşqu 

və yarımqoşquların istehsalında (31.0 dəfə), mebellərin istehsalında (114,7%) və s. sahələrdə 

artmışdır. 

Ölkədə biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi, iqtisadi fəallığın artırılması, ixracyönümlü 

məhsulların istehsalının dəstəklənməsi, investisiyaların cəlb edilməsinin stimullaşdırılması 

məqsədilə 2016-2018-ci illər ərzində 292 sahibkarlıq subyektinə 333 investisiya təşviqi sənədi təqdim 

edilmişdir. İnvestisiya təşviqi sənədi təqdim edilmiş layihələrin reallaşması nəticəsində yerli istehsala 

2,8 milyard manat investisiya yatırılacağı, 21870 yeni iş yerinin açılacağı nəzərdə tutulmuşdur. 

İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitləri 

hesabına 2018-ci il ərzində layihələrin ümumi dəyəri 617.8 milyon manat olan 999 sahibkara geri 

qaytarılan vəsaitlər hesabına 160.2 milyon manat, o cümlədən 918 kiçik həcmli layihəyə 10.4 milyon 

manat güzəştli kredit verilmişdir və bu kreditlər hesabına 8934 yeni iş yerinin açılması imkanı 

yaranmışdır. Eyni zamanda güzəştli kreditlərin 70.4%-i aqrar sektorun, 29.6%-i müxtəlif sənaye 

məhsullarının istehsalı və emalının inkişafına verilmişdir. Verilmiş kreditlərin 64.3%-i respublikanın 

regionlarının, 35.7%-i isə Bakı şəhərinin qəsəbələrinin payına düşür. Aqrar sektorun inkişafında 

aqroparkların və müasir iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, 

respublikanın 33 rayonu üzrə 257 min hektar ərazidə ümumi dəyəri 2.2 milyard manat olan 51 

aqropark və iri fermer təsərrüfatının yaradılmış və 19 aqropark və iri fermer təsərrüfatı üzrə 32 

layihəyə investisiya təşviqi sənədi verilmişdir. 96 min ha ərazidə ümumi dəyəri 604 milyon manat 

dövlət dəstəyi göstərilmiş 17 aqropark və iri fermer təsərrüfatı fəaliyyətə başlamışdır. 10 aqropark və 
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iri fermer təsərrüfatının 2019-cu ildə fəaliyyətə başlamış, 130 min ha ərazidə ümumi dəyəri 1.3 

milyard manat dövlət dəstəyi göstərilmiş 24 aqropark və iri fermer təsərrüfatında isə layihələndirmə 

və tikinti-quraşdırma işləri aparılmışdır. Keçən il ölkə başçısının iştirakı ilə Sumqayıt Kimya Sənaye 

Parkında “SOCAR Polymer” MMC-nin Polipropilen zavodu, İnşaat kimyəviləri zavodu, “Tabaterra” 

QSC-nin tütün məmulatları istehsalı fabriki, Əlvan metallar və ferroərintilər zavodu açılıb. Bundan 

başqa, 2018-ci ildə parkın ərazisində elektron təhsil avadanlıqları, şüşə və saxsı məmulatların istehsalı 

müəssisələri fəaliyyətə başlayıb. Bu günlərdə isə Sənaye Parkının daha bir rezidenti - “SOCAR 

karbamid” zavodu istifadəyə verlib. 2019-cu ildə daha 5 müəssisənin istismara verilməsi nəzərdə 

tutulur. “Yaşıl iqtisadiyyat”ın və təkrar emal sənayesinin inkişafında mühüm rolu olan Balaxanı 

Sənaye Parkında 2018-ci ildə taxta tullantılarının emalı və kömür, plastik torlar, qablaşdırma və 

etiket, maqnezium oksid panellərin, işlənmiş avtomobil şinlərinin emalı və tullantı taxtalardan pellet 

və taxta unu istehsalı, avadanlıq və dəzgahların bərpası sahələri üzrə 6 rezident qeydiyyata alınıb. 

Hazırda Balaxanı Sənaye Parkının 14 rezidenti var və onlar tərəfindən 37,3 mln. manat investisiya 

yatırılıb. Rezidentlərdən 7-si artıq fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələrdə 400-ə yaxın işçi çalışır. Yeni 

layihələrin reallaşdırılması hesabına işçilərin sayının 650-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Sahibkarların 

marağını nəzərə alaraq, Balaxanı Sənaye Parkının ərazisi 1,3 hektar genişləndirilib və hazırda 8,3 

hektar təşkil edir. Bu ilin yanvar ayında Sənaye Parkında daha bir rezident qeydiyyata alınıb. Yeni 

rezident işlənmiş təkərlərin təkrar emalından biodizel istehsal edəcək. Layihə çərçivəsində 3 mln. 

manat investisiya yatırılacaq və 20-ə yaxın iş yeri yaradılacaq. 2018-ci ildə Mingəçevir Sənaye 

Parkında iplik istehsalı üzrə 2 müəssisə - pambıq-poliester və “Open End” üsulu ilə iplik istehsalı 

fabrikləri istifadəyə verilib, 750 iş yeri açılıb. İnvestisiya dəyəri 144 mln. manat olan fabriklərin 

yaradılmasına 10 mln. manat güzəştli kredit verilib. Müasir texnologiyalar əsasında qurulmuş 

fabriklər Almaniya, İsveçrə, İspaniya və Yaponiyanın aparıcı şirkətlərinin avadanlığı ilə təchiz edilib. 

Fabriklərdə pambıq mahlıcından ildə 20 min ton iplik istehsal olunacaq. Gəmiqayırma sahəsində 

ixtisaslaşmış Qaradağ Sənaye Parkında fəaliyyət göstərən Bakı Gəmiqayırma Zavodunda 2 min nəfər 

işlə təmin olunub. Bu il “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” üçün dəyəri 82 mln. ABŞ dolları təşkil 

edən 2 Ro-Pax tipli unikal gəminin və dəyəri 28 mln. ABŞ dolları təşkil edən 2 neft tankerinin təhvil 

verilməsi planlaşdırılır. Pirallahı Sənaye Parkında investisiya dəyəri 100 mln. ABŞ dollarından artıq 

olan əczaçılıq, şpris və uşaq bezlərinin istehsalı müəssisələrinin yaradılması işləri aparılır. 2019-cu 

ilin 1-ci rübündə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan şpris zavodudaxili tələbatı ödəməklə yanaşı, 

əlavə ixrac imkanları da yaradacaqdır. Eyni zamanda sənaye məhəlləsində fəaliyyət göstərən 

sahibkarlıq subyektləri ilə sahibkarlarla sıx əlaqədə olacaq onların dayanıqlı inkişaf tələblərinə uyğun 

çoxsaylı dəstəklərin verilməsi, hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirəcək ilk regional KOB Dostu 

xidməti fəaliyyətə başlamışdır. Hal-hazırda sahibkarlıq subyektlərinin istifadəsinə verilmiş sənaye 

məhəlləsində ilkin olaraq 10 layihə fəaliyyətə başlamışdır. Bundan başqa Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 25 iyul 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış Hacıqabul Sənaye Məhəlləsinin, 27 

noyabr 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış Sabirabad Sənaye Məhəlləsinin fəaliyyətinin təşkili 

istiqamətində işlər aparılır. Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatları. 2018-ci il ərzində kənd 

təsərrüfatının ümumi məhsulunun faktiki qiymətlərlə dəyəri 7010.0 milyon manat təşkil etmişdir ki, 

onun da 3186.0 milyon manatı bitkiçilik, 3824.0 milyon manatı isə heyvandarlıq məhsullarının payına 

düşür. Keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə kənd təsərrüfatının istehsalı 4.6 faiz, o cümlədən 

bitkiçilik məhsulları üzrə 6.8 faiz, heyvandarlıq məhsulları üzrə 2.7 faiz artmışdır. Ötən il ərzində 

kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsait 

əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 20.7 faiz artaraq 771.0 milyon manata çatmışdır.Hesabat ilində 

payızlıq və yazlıq dənli və dənli paxlalı bitkilərin (qarğıdalısız) əkin sahəsindən 1051.4 min hektarı 
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biçilmiş və həmin sahələrdən 3061.3 min ton və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13.7 faiz çox 

məhsul götürülmüşdür. Orta hesabla hər hektardan əldə edilmiş məhsul 29.1 sentner təşkil 

etmişdir.[7]  

Ölkədə rəqabətqabiliyyətli qeyri-neft məhsulları istehsalının stimullaşdırılmasına, onun xammal 

bazasının yaxşılaşdırılmasına, idxalı əvəz edən yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və ixrac 

imkanlarının genişləndirilməsinə dövlət dəstəyinin artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti tərəfindən “Qeyri-neft sektorunda rəqabətqabiliyyətli daxili istehsalın dəstəklənməsi ilə 

bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 19 sentyabr 2018-ci il tarixli 497 nömrəli sərəncam təsdiq edilmişdir. 

Bundan əlavə, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, 2018-ci ildə ölkənin iqtisadi və 

sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 17238,2 milyon manat 

yönəldilmişdir. Qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş vəsaitin həcmi 22,0 faiz, o cümlədən qeyri-neft 

sənayesinə qoyulmuş investisiyalar 23,0 faiz artmışdır. İstifadə olunmuş vəsaitin 11656,4 milyon 

manatı və ya 67,6 faizi məhsul istehsalı sahələrinin, 4268,0 milyon manatı (24,8 faizi) xidmət 

sahələrinin, 1313,8 milyon manatı (7,6 faizi) isə ümumi sahəsi 2084,7 min kvadrat metr olan yaşayış 

evlərinin tikintisinin payına düşmüşdür. Ümumilikdə isə 2018-ci ildə ÜDM-də dövlət və özəl 

sektorun payı aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 

 
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, Milli Hesablar sistemi və 

Tədiyyə balansı bölməsi. [8] 

 

Ümumi sərmayənin 46,7 faizi dövlət, 53,3 faizi qeyri-dövlət sektorunun sərmayədarları 

tərəfindən qoyulmuşdur. Bütün bunların nəticəsidir ki, son illərdə ÜDM-də özəl sektorun payında 

artım müşahidə olumuşdur. 

Eyni zamanda əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 68,0 faizi tikinti-quraşdırma işlərinə sərf 

edilmişdir. Daxili mənbələrdən əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin dəyəri ümumi sərmayənin 69,7 

faizini təşkil etmişdir. 2018-ci il ərzində iqtisadiyyatda əsas kapitala qoyulmuş cəmi investisiyaların 

65.5%-i və ya 11289.3 milyon manatı qeyri-neft sektoruna yönləndirilmişdir. Əsas kapitala qoyulmuş 

investisiyaların 15.7%-i, qeyri-neft sektoruna yönləndirilən investisiyaların isə 24.0%-i və ya 2704.9 

milyon manatı qeyri-neft sənayesi bölməsinin inkişafında istifadə edilmişdir. 2014-2018-ci illər 

ərzində ölkədə qeyr--neft sektoruna yönəldilən xarici investisiyaların dəyərinə baxsaq görərik ki, 

2016-ci ildə bu artım daha çox olmuşdur. 2018-ci ildə isə 976,1 milyon ABŞ dolları olmaqla, 2017-

ci ilə nisbətdə təqribən 19% artım qeydə alınmışdır. Aşağıdakı cədvəldə 2014-2018-ci illər ərzində 

iqtisadiyyata yönəldilən cəmi xarici investisiyalar verilmişdir: 

 

84.7%

15,30%

2018-ci ildə ÜDM-də dövlət və qeyri-dövlət 
sektorun payı (faizlə)
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Göstəricilər 2014 2015 2016 2017 2018 

Cəmi xarici investisiyalar 11 697.7 10 719.1 10 161.1 9 120.5 8 236.5 

Birbaşa investisiyalar 8 049.2 7 483.1 7 323.6 5 713.8 4 109.1 

Neft sektoru üzrə 6 730.7 6 622.7 5 617.4 4 900.8 3 142.0 

Qeyri-neft sektoru üzrə 1 318.5 860.4 1 706.2 813.0 967.1 

Digər investisiyalar 3 648.5 3 236.0 2 837.5 3 406.7 4 127.4 

 

2014-2018-ci illərdə Qeyri-neft sektoruna yönəldilən xarici investisiyaların dinamikasını 

aşağıdakı qrafikdə daha aydın görə bilərik: 

 

 
Mənbə:Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycan 

Rəqəmlərdə Statistik məcmuə. səh-124. Bakı-2019. [9] 

 

Qrafikdən göründüyü kimi bu illər ərzində 2016-ci ildə qeyri-neft sektoruna yönəldilən xarici 

investisiyalar daha çox olmuşdur. Bununla belə 2015-ci ildə 2014-cü ilə nisbətdə 35% azalma qeydə 

alınmışdır. Həmçinin 2017-ci ildə 2016-cı ilə nisbətdə daha çox 52.3% azalma qeydə alınmışdır. 

Nəticələr: 

1. Məqalədə ölkə iqtisadiyyatının yüksələn xətlə inkişafının təmin edilməsi məqsədilə liberal 

iqtisadi sistemin qurulması, sahibkarlığın inkişafında hərtərəfli şəraitin yaradılması, zəngin təbii 

sərvətlərdən və regionların potensialından səmərəli istifadə, qeyri-neft sektorunun inkişafı, 

investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, yerli məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinin 

yüksəldilməsi istiqamətində görülən tədbirlər araşdırılmışdır. Məlumdur ki,2014-cü ildən 

etibarənbeynəlxalq iqtisadi sistemdə baş verən proseslərin yekunu olaraq neftin qiymətinin kəskin 

ucuzlaşması, eyni zamanda, Azərbaycanın ticarət tərəfdaşları olan ölkələrdə böhran nəticəsində 

iqtisadi artımın dinamikasının azalması nəticə etibarilə respublikamızda iqtisadi inkişafa dair yeni 

yanaşmaların ortaya qoyulmasını zəruri etmişdir. Təbii ki, bu zaman ölkəmizin sosial siyasətinin əsas 

məqsədi qeyri-neft sektorundakı mövcud potensialın hərəkətə gətirilməsi və bu sahədə dinamik 

1 318.5

860,4

1706,2

813

976,1

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

2014-2018-ci i l lərdə qeyri -neft  sektoruna 

yönəldilən xarici investisiyalar,

(milyon ABŞ dolları  i lə)
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inkişafın təmin edilməsi üçün yeni iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi olmuşdur. 2015-ci ilin sonu, 

2016-cı ilin əvvəllərindən başlayaraq bu istiqamətdə yeni islahatların həyata keçirilməsinə start 

verilmişdir. Bununla da, qeyri-neft istehsalının stimullaşdırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinə daha 

münbit şəraitin yaradılması, o cümlədən kənd təsərrüfatında ölkəmizə valyuta gətirə biləcək sahələrin 

inkşafı üçün təxirəsalınmaz addımlar atıldı. Nəticədə rəqabətqabiliyyətli malların istehsalı 

genişlənmiş və qeyri-neft sektorunun ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisi artmışdır.Qeyd etməliyik 

ki, həyata keçirilən iqtisadi islahatların nəticəsi olaraq, makro-iqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmış 

iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafı üçün azad rəqabət və 

münbit investisiya mühiti yaradılmış, əhalinin sosial rifahı daha da yaxşılaşmışdır. İqtisadiyyatın 

şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilən strategiyanın nəticələri olaraq 

Azərbaycan 2019-cu ildə Doing Business Hesabatında 190 ölkə arasında 32 pillə irəliləyərək 25-ci 

yerdə qərarlaşmış və MDB ölkələri arasında liderliyi əldə etmişdir. Doing Business 2020 Hesabatında 

isə ölkəmiz 20 ən islahatçı ölkə sırasında yer almaqla, kreditə əlçatanlıq indikatoru üzrə ilk pillədə 

yer almışdır. Bu da o deməkdir ki, ölkədə əlverişli biznes mühiti artıq yaradılmışdır. Qeyri-neft 

potensialının gücləndirilməsi, onun infrastrukturunun modernizasiyası və beynəlxalq standartlara 

uyğun rəqabətqabiliyyətli ixracat məhsulları istehsal etmək gücündə olan sənaye sektorunun 

yaradılması və inkişaf etdirilməsi zəruriliyi həm ölkənin daxili iqtisadi inkişaf modelinin, həm də 

dünya iqtisadiyyatının müasir inkişaf meyllərinin tələbləri ilə bağlıdır. 

2. Müqayisə üçün qeyd edək ki, ölkə iqtisadiyyatına yatırılan birbaşa investisiyaların 

strukturunda neft-qaz sektorunun xüsusi çəkisi 76.5%, qeyri-neft sektoruna cəlb edilmiş birbaşa 

investisiyaların ümumi məbləği isə 967.1 milyon $ təşkil edir. 2018-ci il ərzində iqtisadiyyatın qeyri-

neft sektorunda 46671.3 milyon manatlıq əlavə dəyər yaradılmış,ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft 

sektorunda yaradılan əlavə dəyər əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1.8% artmışdır. Qeyri-

neft sektorunda yaradılan əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi 58.5% təşkil etmişdir. Ümumilikdə 

isə 2018-ci ildə qeyri-neft sektoru üzrə ixrac olunan mal keçən ilə nisbətdə 10% artmışdır.ÜDM-də 

qeyri-neft sektorunun payına nəzər yetirsək görərik ki, 2017-ci ildə 2016-cı ilə nisbətdə 12.1%, 2018-

ci ildə isə 2017-ci ilə nisbətdə 3.7% artım qeydə alınmışdır. Qeyri-neft sektorunun əksər sahələrində 

yaradılmış əlavə dəyərin artım tempi əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən yüksək olmuşdur. 2017-

ci ilə nisbətən hesabat dövründə kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatları sahəsində 4.6%, ticarət və 

nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində 3.0%, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində 7.8%, 

turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahəsində 7.6%, informasiya və rabitə sahəsində 9.3%, sosial 

və digər xidmətlər sahəsində 0.8% artım qeydə alınmışdır. Qeyri-neft sektoruna yönəldilən xarici 

investisiyaların strukturuna nəzər yetirsək görərik ki, 2018-ci ildə 2017-ci ilə nisbətdə 163.1 milyon 

ABŞ dolları dəyərində və ya 10% daha çox investisiya qoyuluşu həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə, 

2018-ci ildə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda istehsal olunmuş əlavə dəyər 1.8%, neft sektorunda 

isə 0.6% artmışdır. 

3. Ölkədə əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılmasında qeyri-neft sektorunun prioritetləri kimi 

aşağıdakıları qeyd edə bilərik: 

 restrukturizasiya və özəlləşdirmə prosesinin sürətləndirilməsi;  

  satış bazarı olan və yenidən qurulması iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun olan sənaye 

müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinin davam 

etdirilməsi;  

  müasir texnologiyalara əsaslanan sənaye müəssisələrində beynəlxalq standartların tətbiqinə 

keçidin sürətləndirilməsi; 

  azad rəqabət mühitinin inkişaf etdirilməsi,dövlət-biznes münasibətlərində insan amilinin 
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rolunun azaldılması ilə səmərəlilik, hesabatlılıq və şəffaflığın artırılması; 

  elmtutumlu istehsalın inkişaf etdirilməsi məqsədilə tətbiqi elmlərin, müasir şəraitdə bazar 

konyunkturunun tələblərinə uyğun elmi-tədqiqat institutlarının maddi-texniki bazasının 

gücləndirilməsi; 

 özəl sektorun qeyri-neft iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması 

məqsədilə təşviq siyasətinin davam etdirilməsi, institusional islahatların təmin edilməsi, 

makroiqtisadi sabitlik və infrastrukturun inkişafını dəstəkləməklə biznes şəraitinin 

yaxşılaşdırılması; 

 ölkədə sahibkarlığın inkişafı, onun rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması istiqamətində dövlət 

tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi, qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun cəlbedici biznes 

və investisiya mühitinin formalaşdırılması və əlverişliliyinin daha da artırılması və bu sahədə 

mütərəqqi tənzimləmə və hüquqi bazanın yaradılması; 

 dövlət tərəfindən ardıcıl olaraq dövlət-sahibkar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, 

sahibkarlıq fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilələrin və süni maneələrin aradan qaldırılması, 

rəqabətqabiliyyətliliyinin və ixrac imkanlarının genişləndirilməsi, sahibkarlara dövlət 

dəstəyi və təşviq mexanizmlərinin formalaşdırılması, beynəlxalq standartlara uyğun elektron 

dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində kompleks tədbirlər həyata keçirilməsi; 

 sahibkarlıq sahəsində son illər ərzində əldə olunmuş sürətli inkişafın davamlılığının təmin 

edilməsi və rəqabətqabiliyyətliliyin möhkəmləndirilməsi, eləcə də beynəlxalq reytinqlərdə 

Azərbaycanın mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Komissiya fəaliyyətinin 

sürətləndirilməsi və bu prioritet çərçivəsində biznes mühitinin institusional əsaslarının daha 

da gücləndirilməsi; 

 xarici bazarlara çıxışın təmin edilməsi üçün azad ticarət sazişlərinin bağlanması, texniki 

tənzimləmə və milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğun 

formalaşdırılmasını təmin edilməsi, həmçinin, dövlət vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları 

arasında qarşılıqlı etimadın və şəffaflığın daha da artırılması və optimal vergi yükü siyasəti 

vasitəsilə biznes mühitinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində də fəaliyyətin həyata 

keçirilməsi; 

 elektron hökumət xidmətlərinin müasir texnologiyaların tətbiqi genişləndirilməklə və 

onlardan istifadə imkanları sadələşdirilməklə təkmilləşdirilməsi, dövlət e-ödəniş, e-vergi, e-

intellektual idarəetmə və s. elektron xidmətlərin təşkilini genişləndirməklə, rəqəmsal 

iqtisadiyyatın inkişafının dəstəklənməsi və beləliklə də, dövlət idarəetməsinin 

təkmilləşdirilməsi və ümumi iqtisadi səmərəliliyin artırılması; 

 məhsul və xidmətlərin satınalma prosedurlarının təkmilləşdirilməsi, o cümlədən dövlət 

satınalmaları prosesinin sürət və səmərəliliyinin artırılmasının təmin edilməsi, dövlət 

satınalmalarının iri həcmindən yararlanaraq, dövlət tenderləri üzrə müəyyən normativlərin 

yaradılması və ölkədə fəaliyyət göstərən yerli şirkətlərə və ya kiçik və orta sahibkarlıq 

subyektlərinə əlavə dəstək verilməsi; 

 mütəmadi olaraq, istehlakçı məmnunluğu indeksinin ölçülməsi, dövlət xidmətlərinin 

keyfiyyətinin daha da artırılması və biznes mühitinin davamlı təkmilləşdirilməsinin təmin 

edilməsi; 

 dövlət-özəl tərəfdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi və biznes mühitinin yaxşılaşdırılması 

üçün tədbirlərin vaxtında və səmərəli icrası təmin edilməsi, infrastruktur sahələrinin inkişafı 

üçün özəl sərmayənin cəlb edilməsi  

Hazırda qlobal və regional miqyasda investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində rəqabət güclənir 
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və biznesin təşviqi mexanizmləri təkmilləşdirilir. Bu sahədə aparılan islahatlar sürətləndirilir və 

regional səviyyədə investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində ölkənin daha əlverişli mövqeyə 

çıxarılması planlaşdırılır. Belə ki, daha çox investisiya cəlb etməklə həm tədiyyə balansındakı 

gərginlik aradan qaldırılacaq, həm də getdikcə optimallaşan dövlət investisiyaları özəl sərmayələrlə 

əvəzlənərək, dayanıqlı iqtisadi inkişaf təmin ediləcəkdir. Xüsusilə də, xarici investisiyaların cəlbi 

Azərbaycanın qlobal və regional miqyasda dəyər zəncirinə daha dərindən qoşulması üçün zəmin 

yaradacaqdır. Eyni zamanda, daxili yığım potensialının investisiya edilməsi üçün də zəruri təşviqedici 

mexanizmlər də inkişaf etdirilir. Qeyd etməliyik ki, Azərbaycanda əlverişli biznes mühitinin 

formalaşdırılmasında biznesin təşviqi mühitinin beynəlxalq reytinqlərdə əks olunması da xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, ölkəmizdə 2018-ci ildə çoxşaxəli və ardıcıl islahatlar davam 

etdirilmiş, dövlət-sahibkar münasibətlərinin və biznes-investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsi, 

qeyri-neft sektorunun inkişafı, qeyri-neft ixracının artırılması məqsədilə kompleks stimullaşdırıcı 

tədbirlər görülmüş, özəl sektorda təşviq alətlərinin tətbiqi və aqrar sektora dövlət dəstəyi daha da 

artırılmışdır. Həyata keçirilən islahatların nəticəsi olaraq, ölkədə yaradılmış güclü iqtisadi potensial 

iqtisadiyyatın dayanıqlığını artırmış və makroiqtisadi sabitlik təmin edilmişdir. 
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NAĞDSIZ CƏMİYYƏTƏ DOĞRU 

  Azərbaycanda nağdsız ödənişlərin genişləndirilməsi əsas prioritet məsələlərdən biridir. 

Nağdsız hesablaşma dedikdə bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürülməklə 

həyata keçirilən hesablaşmalar nəzərdə tutulur. Niyə nağd yox, məhz nağdsız hesablaşmalara 

üstünlük verməliyik? Bu məqaləmizdə nağdsız ödənişlərin faydalarından, insanlar üçün yaratdığı 

əlverişli şəraitdən, bütün bunların ölkə iqtisadiyyatına təsirindən və ölkə başçısının rəqəmsal 

ödənişlərin genişləndirilməsi ilə bağlı imzaladığı dövlət proqramından bəhs edəcəyik.  

Açar sözlər: Azərbaycan Mərkəzi Bankı, nağdsız ödənişlər, bank hesablaşmaları, online-

banking, POS-terminallar, pul dövriyyəsi, büdcə vəsaitləri 
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ЗА ОБЩЕСТВО БЕЗ НАЛИЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 Одной из основных приоритетных проблем в Азербайджане является расширение 

системы оплаты путем перечисления (т.е. без оплаты наличными). Говоря о таких 

перечислениях, имеется ввиду осуществление перевода денег с банковского счета одного 

клиента на счет другого, путем перечисления денег. Почему оплата путем перечисления, а не 

наличными? В данной статье именно об этом и пойдет речь: о положительных сторонах 

оплаты путем перечислений, о пользе данной системы физическим лицам, о ее влиянии в целом 

на экономику страны, и созданных ею взаимовыгодных условиях. 

Мы также представим информацию о государственной Цифровой Программе, 

подписанной Главой Государства. 

Ключевые слова: Азербайджанский Центральный Банк (Центробанк), оплаты путем 

перечислений, банковские расчеты, онлайн-банкинг, ПОС-терминалы, денежный оборот, 

бюджетные пособия. 
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TOWARDS A CASHLESS SOCIETY 

Extension of cashless payments in Azerbaijan is one of the key preferences. A non-cash 

arrangement is a settlement by transferring one person's bank account to another's bank account. 

Why should we make non-cash payments a priority ?In this article we will discuss the benefits of 

cashless payments, the favorable conditions created for people, their impact on the economy of the 
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country, and the state program signed by the head of state on the expansion of digital payments.  

Keywords: Central Bank of Azerbaijan, non-cash payments, bank settlements, online banking, 

POS-terminals, cash flow and budget funds. 

 

 Müasir dövrdə Azərbaycanda iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı müasir bank sisteminin 

formalaşması və bu istiqamətdə ciddi islahatların aparılmasını tələb edir. Xüsusilə bankların intensiv 

fəaliyyəti müştərilərlə səmərəli haqq –hesablaşmaları təmin olunmalıdır. Bu baxımdan indiki şəraitdə 

bankların bütün əməliyyatlarının qismən və bütövlükdə nağdsız haqq-hesablara keçməsi məqsədə 

uyğundur. Bu mənada tədqiqatın əsas məqsədi bu sistemə necə keçmək, hansı imkanlardan istifadə 

etmək və dünya standartlarına bu sahədə necə uyğunlaşmaqdan ibarətdir. Dövlətimizin bu 

istiqamətdə atdığı addımlar və həyata keçirdiyi iqtisadi islahatlar bankların fəaliyyətində əsas 

götürülməlidir.  

Nağdsız hesablaşma dedikdə bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına 

köçürülməklə, eləcə də ödəniş vasitələri, ödəniş terminalları və birbaşa nağd qaydada satıcının bank 

hesabına köçürülməklə həyata keçirilən hesablaşmalar nəzərdə tutulur. Bəs nağdsız ödənişləri necə 

edə bilərik? Gəlin bu mövzuya ətraflı nəzər salaq.  

Nağdsız ödəniş etmək üçün ilk öncə bizə ödəniş kartları lazımdır. Bu kredit, maaş, təqaüd kartları 

və şəxsi istifadə üçün açılmış debet kartlar ola bilər. Əldə etdiyiniz kartları alış-veriş zamanı POS 

Terminallara daxil edib, şifrənizi yazmaqla lazım olan ödənişi edə bilərsiniz. Müştərisi olduğunuz 

bankın mobil proqramını yükləyib, qeydiyyatdan keçdikdən sonra “online banking” vasitəsilə 

müxtəlif ödənişlər etmək də mümkündür.İnternetdə mövcud olan online sifariş saytlarından nəsə 

almaq istəyirsinizsə bu zaman da köməyinizə adı keçən kartlar çata bilir. Əgər bank hesabı və ödəmə 

kartınız yoxdursa, o zaman ödəmə terminalları vasitəsilə birbaşa nağd qaydada vəsaiti satıcının bank 

hesabına yükləyə bilərsiniz. 

Belə bir sual yarana bilər ki, niyə nağd yox məhz nağdsız hesablaşmalara üstünlük verməliyik? 

Nağdsız ödənişlərin nağd ödənişlərə nisbətən bir çox üstün cəhətləri var. Bunlar aşağıdakılardır: 

a) Təhlükəsiz və rahatdır.Yəni üzərimizdə yüksək məbləqdə pul gəzdirməkdən və dolayısı ilə 

onun itməsi yaxud oğurlanması riskindən azad olmuş oluruq. Kartınız itərsə və ya oğurlanarsakənar 

şəxslərin ondan istifadəsinin qarşısını alır. Bu zaman banka 1 zəng etmək kifayətdir ki, kartdan 

istifadə bloklansın və vəsaitiniz qorunsun. 

b) Vaxtınıza qənaət etmiş olursunuz.Bütün kommunal ödənişlərin, vergi ödəmələrinin, xarici 

ölkəyə pul göndərilməsinin onlayn şəkildə qısa müddətdə edilməsi mümkün olur. Uzun növbələrdən 

yaxa qurtarmış olursunuz. 

c) Nağdsız ödənişlər etdiyiniz zaman bonus və hədiyyələr qazanmaq şansı qazanırsınız.  

d) Büdcənizin səmərəli planlaşdırılmasınakömək edir, işinizi asanlaşdırır. 

 Nağdsız ödənişlərin genişlənməsi həm də bankomatların üzərinə düşən yükü də azaltmış olur. 

Bu da ən çoxuzaq kənd və qəsəbələr üçün önəmli məsələdir. Əhalinin çox, bankomatların isə az və 

uzaq olduğu yaşayış yerləri var ki, orada insanlar maaş və təqaüdlərini nağdlaşdırmaqda çətinlik 

çəkirlər, günlərlə gözləməli olurlar. Həmin ərazilərdə yerləşən market və iaşə obyektlərində nağdsız 

ödənişlərin, pos terminalların fəaliyyətə başlaması mütləqdir. Belə olan halda insanların rahatlığı da 

təmin olunur. 

Hal-hazırda nağdsız ödənişlərin miqdarı nağd ödənişlərlə müqayisədə qat-qat aşağı 

səviyyədədir.Azərbaycanda nağdsız ödənişlərin ümumi həcmi 2 milyard 300 milyon dollardır. Bu da 

nağd ödənişlərlə müqayisədə çox aşağıdır.İnsanları nağdsız ödənişlərə stimullaşdırmaq üçün 

müəyyən yollardan istifadə etmək lazımdır.Məsələn, Azərbaycan Mərkəzi Bankı ilin əvvəlində 
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lotoreya keçirdi. Lotoreyanın şərtlərinə əsasən POS-terminallar vasitəsilə minimum 5 manat 

məbləğində nağdsız əməliyyat aparan hər bir kart istifadəçisi avtomatik olaraq lotereyada iştirak 

hüququ əldə edirdi. 50 manat dəyərində uduş məbləği təyin edən bank lotoreyada 1800 nəfərin qalib 

olacağını planlaşdırmışdı. Sözügedən lotoreya insanlarda böyük marağa səbəb olmuşdu. 

Lotoreyalardan əlavə cashback sistemlərindən istifadə etmək,ödənilən məbləğə görə müəyyən 

bonusların verilməsi kimi tədbirlər də insanları kartla ödənişə təşviq edə bilər. Bu da əlbəttə ki, 

birtərəfli yanaşmadır. Nağdsız ödəniş sistemini genişləndirmək üçün tək müştərilərin deyil, həm də 

sahibkarların maraqları düşünülməlidir. Statistik rəqəmlərə baxsaq, ötən 2018-ci ildə ümumi 

dövriyyədə nağdsız ödənişlərin sayı 17 faiz olub. Bunun başlıca səbəblərindən biri də müəssisələrdə, 

ticarət obyektlərində yetəri qədər posterminalların olmaması və ya terminalların fəaliyyət 

göstərməməsidir. Dövlət hər bir müəssisədə, marketlərdə pos terminalların quraşdırılmasını zəruri 

edir. Məcburiyyət qarşısında qalan sahibkar terminalı alıb müəssisəyə qoyur, amma ondan istifadə 

etmir. Qanunvericilikdə pos terminalların quraşdırılması məcburi xarakter daşıyır, amma ondan 

istifadə etməməyə görə hər hansısa bir cərimə tətbiq olunmur. Belə olan halda isə, istehlakçıların 

hüquqları pozulmuş hesab olunur. 

Azərbaycanda nağdsız ödənişlərin genişləndirilməsi əsas prioritet məsələlərdəndir. Azərbaycan 

Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev də nağdsız ödənişlərin artması üçün əlverişli şəraitin 

yaradılması və ölkəyə çoxlu sayda posterminalların gətirilməsi ilə bağlı göstərişlər verib.Bununla 

yanaşı ölkə başçısı həm də “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin 

genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nı da imzalamışdı. Bu dövlət proqramınınəsas məqsədi 

nağdsız ödəniş mühitinin xeyli genişlənməsi və nağd dövriyyənin həcminin minimuma 

endirilməsidir. Prezident cənab İlham Əliyevinsosial iqtisadi sahə ilə bağlı müşavirədə də bildirdiyi 

kimi, nağdsız ödənişlərin aşağı səviyyədə olması kölgə iqtisadiyyatını qidalandırır. Kölgə 

iqtisadiyyatı ilə bağlı mübarizə isə indi bizim üçün əsas məsələlərdən biridir. 2017-ci ilin əvvəlində 

qüvvəyə minən qanun ölkədə nağdsız əməliyyatların həcminin artırılmasına, bankların maliyyə 

məsələsinin yaxşılaşmasına, pul dövriyyəsinin tənzimlənməsinə, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində 

şəffaflığın təmin olunmasında, əmək haqlarının və digər ödənişlərin legallaşmasına şərait yaradıb. 

 

 

ƏDƏBİYYAT 

 

1. https://president.az/articles/22231 

2. Büdcə (Nəzəriyyə və praktika) –Vəliyev Zaur Teyyub oğlu -2010 

3. Bank işi (Bəşirov Rafiq Alim oğlu) – 2007 

4. Maliyyə Bazarları Terminlərinin İzahlı Lüğəti 

5. Maliyyə Menecmenti M.C.Atakişiyev 

 

 

 

 

 

  

https://president.az/articles/22231


307 
 

 Zəhra SƏMƏDOVA  

 İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Universiteti 

 

BEYNƏLXALQ ƏMƏK BÖLGÜSÜ XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİNƏSASIDIR 

Məqalədə Beynəlxalq Əmək bölgüsününqanunauyğuninkişafından, dünya iqtisadi sistemindən, 

onun inkişaf mərhələlərindən, Beynəlxalq Əmək bölgüsünün İqtisadi göstəricilərindən söhbət 

açılmışdır. Həmçinin Beynəlxalq Əmək Bölgüsünün Xarici İqtisadi Əlaqələrində böyük əhəmiyyət 

kəsb etdiyindən və nəhayət müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının Beynəlxalq Əmək Bölgüsündə 

iştirakından geniş bəhs edilmişdir. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-РЫНОК - ОСНОВА  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В статье говорилось о правовом развитии Международного отдела труда, мировой эко-

номической системе, этапах ее развития и экономических показателях Международного от-

дела труда. Он также широко упоминался в Международном отделе труда Международного 

отдела труда и, в конечном итоге, в участии независимой экономики Азербайджана в Меж-

дународном отделе труда. 

Ключевые слова: международное разделение труда, мировая экономика, импорт, экс-

портные операции, экономические показатели. 
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INTERNATIONAL BUSINESS MARKET IS THE BASIS  

OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS 

The article talked about the legal development of the International Labor Division, the global 

economic system, its development stages, and the economic indicators of the International Labor 

Division. It has also been extensively mentioned in the International Labor Division of the Interna-

tional Labor Division and, ultimately, the participation of the independent Azerbaijan economy in 

the International Labor Division. 

Keywords: International Labor Division, world economy, import, export operations, economic 

indicators. 

 

Hər bir ölkənin özünə məxsus milli iqtisadiyyatı vardır ki, o iqtisadi qanunauyğunluqla daim 

inkişafdadır. Dünya iqtisadiyyatı daim dinamik inkişafda olan bu milli iqtisadiyyatların məcmusudur 

ki, bunun əsasında məhz vahid dünya iqtisadiyyatı sistemi formalaşır. 

Müasir dünya iqtisadiyyatı özündə mühüm amilləri, prinsipləri və qanunauyğunluqları 

birləşdirən mürəkkəb sistem olmaqla beynəlxalq əmək bölgüsünün qanunauyğun inkşafı nəticəsində 
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formalaşmış və inkişaf etmişdir. Bütün dünya ölkələri də bu prosesə qoşulmuşdur. Dünya iqtisadi 

sisteminin əsasını BƏB, ayrı –ayrı dövlətlərin milli iqtisadiyyatları, maddi və mənəvi mübadiləsi və 

istehlakı təşkil edir. Dünya geniş təkrar istehsalın hər bir fazası ayrı –ayrı dövlətin yerləşdiyi ərazidən 

və xüsusi çəkisindən asılı olaraq dünya təsərrüfat sisteminin formalaşmasına təsir edir. Müasir dünya 

iqtisadiyyatı müəyyən mərhələlər keçərək inkişaf etmişdir.Bu mərhələlərə nəzər salaq : 

Imərhələ XX əsrin20-30-cu illərini əhatə edir. Bu mərhələ oktyabr inqilabından sonra Rusiyanın 

dünya ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrini itirməsi və uzun müddət onu bərpa edə bilməməsi nəticəsində 

dünya iqtisadiyyatının inkişafının böhranı ilə xarakterizə olunur.  

II mərhələ XX əsrin 40-80-cı illərini əhatə edir. Bu dövr sahibkarlıq kapitalının intensiv artımı, 

transmilli korporasiyaların, beynəlxalq istehsal komplekslərinin yaranması ilə dünya təsərrüfatında 

mühüm iqtisadi proseslərin baş verməsinə əsaslanır (2, s.18).  

III mərhələ XX əsrin son onilliyini əhatə edir.Bu mərhələ isə coğrafi məkanların mənimsənilmə 

səviyyəsinin artması, beynəlxalq aləmdə məhsuldar qüvvələrin formalaşmağa başlaması ilə izah 

olunur. XX əsrin 80-90-cı illərində dünyada baş verən qlobal iqtisadi, sosial proseslər dünya 

təsərrüfatının inkişafına ciddi təsir etdi. Sosializm sisteminin ləğvi dünya təsərrüfat sisteminin 

inkişafında Beynəlxalq İqtisadi münasibətlər və BeynəlxalqƏmək Bölgüsündə ciddi keyfiyyət 

dəyişikliklərinin yaranmasına səbəb oldu.  

 Dünya iqtisadiyyatı bütünlükdə Beynəlxalq Əmək bölgüsünün potensialından istifadə etməklə 

daha da səmərəli inkişaf edir. 

Beynəlxalq Əmək BölgüsüBeynəlxalq iqtisadi münasibətlərin mahiyyətini açan əsas 

kateqoriyadır. Dünyanın istənilən ölkəsi bu və ya digər formada Beynəlxalq Əmək Bölgüsünə cəlb 

olunub. Müasir dünyada Beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak ölkələrə daha az xərclə öz ehtiyacını 

ödəməyə və beləliklə əlavə iqtisadi səmərə əldə etməyə imkan verir. Ölkələrin qarşısında duran daxili 

və xarici vəzifələrin yerinə yetirilməsinin, ölkələr arasında qarşılıqlı faydalılığa əsaslanan 

münasibətlərin qurulmasının həyata keçirilməsi üçün bu ölkələrin Beynəlxalqəmək bölgüsündə 

iştirakı vacibdir. Dünyanın istənilən ölkəsi həmin ölkənin cəmiyyətinə lazım olan bütün məhsulları 

istehsal etmək iqtidarında deyildir. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü ictimai əmək bölgüsünün xüsusi növü olmaqla ölkədaxili əmək 

bölgüsünün inkişafı əsasında yaranır. Ölkədaxili əmək bölgüsü ilə Beynəlxalq əmək bölgüsünün bir 

sıra ümumi cəhətləri vardır (2, s.25). 

I Onların hər ikisi ictimai əmək bölgüsünə aiddir. Ona görə ki, onların hər ikisi cəmiyyət üzvləri 

arasında baş verir. 

II Həm ölkədaxili əmək bölgüsündə həm də beynəlxalq əmək bölgüsündə müəssisələrin 

ixtisaslaşması müəyyən növ məhsulların istehsalı və bu məhsullarla mübadilə əsasında baş verir. 

III Hər iki əmək bölgüsü forması özlüyündə müxtəlif müəssisələrin istehsal kollektivlərinin eyni 

zamanda mövcud olan əməyini əks etdirir. Bu müəssisələr istehsal etdikləri məhsulları mübadilə 

etməklə öz aralarında iqtisadi əlaqələr qururlar. 

Ölkədaxili və Beynəlxalq Əmək bölgüsü xüsusi üsullarla həyata keçirilən birgə əməkdir. 

Beynəlxalq əmək bölgüsünün ölkədaxili əmək bölgüsündən aşağıda qeyd olunan fərqli cəhətləri 

də vardır. 

1.BƏB və ölkədaxili əmək bölgüsünün fəaliyyət sferalarının özünəməxsusluğu. Ölkədaxili əmək 

bölgüsü hər hansı bir milli iqtisadiyyatın strukturunu əks etdirirsə, beynəlxalq əmək bölgüsü iki və 

daha artıq milli iqtisadiyyatların arasında münasibətlərin qurulması deməkdir. 

2. Beynəlxalq əmək bölgüsünün və ölkədaxili əmək bölgüsünün ölkələrin milli məcmu ictimai 

əmək bölgüsünün strukturuna təsir istiqamətlərinin spesfikliyindədir. Ölkədaxili əmək bölgüsünün 
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inkişafı zamanı milli iqtisadiyyatın strukturunun birbaşa dəyişməsi baş verir. BƏB zamanı isə 

dəyişmə dolayı yolla, yəni milli iqtisqdiyyatlarin digər ölkələrin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması yolu 

ilə baş verir. Beynəlxalq əmək bölgüsü müxtəlif ölkələr arasında möhkəm iqtisadi əlaqələrin 

yaranmasına kömək etməklə onların milli məcmu ictimai əməyinin strukturuna daha faydalı iqtisadi 

təsir göstərir. 

3. Ölkədaxili əmək bölgüsü və beynəlxalq əmək bölgüsü arasındakı fərqlilik özünü həmçinin bu 

iqtisadi proseslərdə iştirak edən subyektlərin səlahiyyətlərinin həcmində göstərir. Ölkədaxili əmək 

bölgüsünün subyektləri kimi ayrı-ayrı müəssisələr, firmalar, şirkətlər çıxış edirlər. Onlar həmçinin 

BƏB-in də subyektləridir. Lakin BƏB zamanı dövlətin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artır. 

4.BƏB ölkədaxili əmək bölgüsündən obyektlərinin əhatə dairəsinin iri həcmliliyi ilə də fərqlənir. 

Ölkədaxili fəaliyyət göstərən obyektlər BƏB üçün də xarakterikdir. Ancaq onların əhatə dairəsi 

əhəmiyyətli dərəcədə fərqlidir. Ölkədaxilində mübadilə olunan məhsulun çeşidi Beynəlxalq 

səviyyədə mübadilədən daha genişdir (5,s.145). 

Nəticə olaraq qeyd oluna bilər ki, Beynəlxalq əmək bölgüsü ölkədaxili əmək bölgüsünün davamı 

deyildir .O ictimai əmək bölgüsünün xüsusi müstəqil növlərindən biridir. Beynəlxalq əmək bölgüsü 

sənaye çevrilişinə qədər təbii əsasda baş verirdi. Buda ölkələrin təbii iqlim şəraiti, faydalı qazıntılar, 

enerji və digər mənbələr ilə müəyyən edilirdi. Təbii iqlim şəraitində olan fərqlər istehsalın 

ixtisaslaşması üçün ilkin şərait ola bilər. Lakin ixtisaslaşmanın baş verməsi daha çox texnoloji 

amillərdən asili olur. Bu amillər içərisində elmi texniki nailiyyətlərin tətbiqi mühüm yer tutur. Bu da 

hər birölkənin əməkdaşlıqda iştirakının spesifikliyini müəyyənləşdirir. Müasir dövrdə milli 

iqtisadiyyatın bütün sahələri demək olar ki, beynəlxalq amillərdən müəyyən dərəcədə asılıdır. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü ölkələrarası ictimai əmək bölgüsünün yüksək mərhələsidir.O ayrı-ayrı 

ölkələrin məhsul və xidmətlər üzrə iqtisadi cəhətdən səmərəli ixtisaslaşmasıdır. Beynəlxalq əmək 

bölgüsünün hərəkətverici qüvvəsi milli təsərrüfat subyektlərinin iqtisadi səmərə əldə etməsidir. 

XX əsrin sonunda yeni ixtiralar və kəşflər beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemini əmələ 

gətirən elementlərə əsaslı təsir etməyə başladı. Texnoloji proseslərin ikili xarakteri həmçinin milli 

iqtisadiyyatlar arasında sərhədlərin götürülməsi beynəlxalq siyasətin aktuallığını daha da artırdı. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü dünya ölkələrinin qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrinin yaranmasında mühüm rol 

oynayır. BƏB-in əsas amilləri aşağıdakılardır: 

 dünya bazarında məhsullara tələbat 

 elmi Texniki Tərəqqi 

 milli iqtisadiyyatın strukturu 

 ölkənin tarixi inkişaf xüsusiyyətləri 

 ölkənin dünya iqtisadiyyatında mövqeyi 

 infrastrukturun inkişaf səviyyəsi 

 ölkənin təbii ehtiyatlarla zənginliyi 

 əhalinin və ixtisaslı işçilərin sayı. 

 Bütövlükdə dünya təsərrüfatının və onun ayrı-ayrı subyektlərinin (ölkələrin) inkişafını 

beynəlxalq əmtəə mübadiləsi ,xidmətlər, texnologiyalar, kapitalın və işçi qüvvəsinin beynəlxalq 

yerdəyişmələri şərtləndirir. 

 İstənilən ölkədə istənilən əmtəənin istehsalını təşkil etmək olar. Lakin prinsipcə az xərc tələb 

edən məhsul istehsal edib çox xərc tələb edən məhsulu başqa ölkədən almaq daha sərfəlidir. Az xərc 

tələb edən məhsul üzrə ixtisaslaşma mübadilə vasitəsi ilə xarici bazarda digər əmtəələri əldə etməyə 

imkan verir.Əmək bölgüsünün müasir konsepsiyalarının təhlili və bu konsepsiyaların praktikada 

tətbiqi göstərir ki, dünya istehsal qüvvələrinin inkişafının hazırki mərhələsində İEO və İEOÖ arasında 
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beynəlxalq ixtisaslaşmanın və koperativləşdirmənin yeni tipi formalaşmış, İEOÖ-lərin dünya 

təsərrüfatına inteqrasiyası güclənmişdir. 

 Ölkələrin BƏB-də iştirak etməsinin əsas səbəbi daim artan ictimai ehtiyaclar və bu 

ehtiyacların ödənilməsi üçü lazım olan resursların mövcud səviyyələri arasındakı ziddiyyətlərin 

olmasıdır. BƏB-in inkişaf prosesinin hansı səviyyədə olmasını onun inkişafını xarakterizə edən 

göstəricilərə əsasən müəyyənləşdirmək olar. Bu göstəricilərin təsnifatı aşağıdakı cədvəldə verilmişdir 

(5, s.87). 

 

№ Göstəricilərin adı 

A qrupu. İdxal-ixrac əməliyyatları nümunəsində BƏB-in inkişaf səviyyəsi 

1.  Ölkənin ixrac kvotası 

2.  İxracın artım tempinin UDM-in artım tempini üstələməsi əmsalı 

3.  İdxal kvotası 

4.  İdxalın artım tempinin UDM-in artım tempini üstələməsi əmsalı 

5.  Xarici ticarət kvotası 

B qrupu. Beynəlxalq regionun (inteqrasiya birlikləri), ölkənin xarici iqtisadi əlaqələr sistemində 

yeri. İxrac əməliyyatları nümunəsində 

6.  Beynəlxalq regional ixracın ölkənin ümumi ixracında payı 

7.  Beynəlxalq regiona ixracın artım tempinin ümumu ixracın artım tempini üstələməsi əmsalı. 

8.  Ölkənin beynəlxalq regiona ixracının həcminin həmin regionun ölkələrinin qarşılıqlı 

ixracında payı 

9.  Ölkənin beynəlxalq regiona ixracının artım tempinin həmin regionun ölkələrinin 

qarşılıqlıixracının artım tempini üstələməsi əmsalı. 

 

İxrac kvotası- milli istehsalın xarici bazarda əmtəə satışının həcmindən asılılığını və ölkənin 

dünya bazarında satış məqsədilə malik olduğu əmtəə istehsalı imkanını əks etdirir. 

İxracın artım tempi ilə UDM-in artım tempini müqayisə etməklə ölkənin resurslarının BƏB-ə 

cəlb olunması perspektivləri haqda fikirlər irəli sürmək olar. Ixrac tempi UDM-in tempini daim 

üstələyirsə, onda bu ölkənin resurslarının BƏB-ə tam olaraq cəlb edildiyini göstərir. Bu üstələmə 

davamlı olmazsa deməli hardasa istifadə edilməmiş imkanlar var. Əks halda UDM-in artım tempi 

ixracın artım tempindən yüksəkdirsə, bu resursların BƏB sisteminə cəlb olunmasının zəifləməsi 

deməkdir. 

İdxal kvotası – ixrac kvotası ilə müqayisə edilərək idxalla ixrac arasında nisbət müəyyənləşdirilir. 

İdxalın artım tempinin UDM-in artım tempini üstələməsi əmsalından istifadə etməklə milli 

iqtisadiyyatın xaricdən əmtəə asılılığını müəyyənləşdirmək olur. 

Ölkənin xarici iqtisadi əlaqələr sistemində beynəlxalq regionun yerini müəyyən edən 

göstəricilərdən biri – beynəlxalq regiona ixracın ölkənin ümumi ixracında payını göstərmək olar. 

Ölkənin beynəlxalq regiona ixracının həmin regionun ölkələrinin qarşılıqlı ixracında malik 

olduğu pay digər bir mühüm göstəricidir. Bu göstəriciyə əsasən həmin regionun ölkənin qarşılıqlı 

ixracın (partnyor ölkənin regional bazara məcmu ixracı) tempinin istehsalın ümumi həcminin artımını 

üstələdiyi halda ölkənin BƏB prosesinə köklü surətdə cəlb edildiyini təsdiqləmək olar. 

Digər bir göstərici kimi nisbi ixrac ixtisaslaşması əmsalından (Ənii) da istifadə edirlər:  

Ənii = İo/İd. 

Burada İö - əmtəənin ölkə ixracında payı, İd- əmtəənin dünya ixracında payıdır. Bu əmsalın köməyi 

ilə ölkə üçün BM ixtisaslaşmış sayılan əmtəə siyahısı və sahələri müəyyən edilir.  
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Beləliklə, demək olar ki, Dünya iqtisadiyyatında baş verən əsaslı dəyişikliklərdə BƏB-in təsiri 

ilə dəyişikliklərə məruz qalır. 

BƏB-ə cəlb olunmuş sahələr arasında hasiledicivə kənd təsərrüfatının payı getdikcə azalır, 

emaledici sənayenin payı isə əksinə artır. 

Dünya təsərrüfatının ölkə qrupları arasında mövcud olan BƏB-in xarakteri də dəyişir. Keçmiş 

sosialist ölkələri belə tam hüquqlu partnyorlar qismində BƏB-in dünya sisteminə cəlb olunurlar. 

Milli sənayenin inkişafı və güclənməsi sayəsində daha az inkişaf etmiş ölkələr ixtisaslaşma 

istiqamətlərini dəyişərək “xammal istehsalçısı” kimi çıxış etməkdən qaçırlar. 

Azərbaycanın BƏB-də mövqe səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. 

Müasir dövrdə beynəlxalq səviyyədə tələbin ödənilməsi üçün əmtəələrin texniki-texnoloji 

səviyyəsi çox yüksək olmalıdır. 

Odur ki, əmtəələrin istehsalını effektiv təşkil etmək üçün müəssisələrin BƏB-də ayrı-ayrı 

məmulatlar, hissələr və texnoloji əməliyyatlar üzrə ixtisaslaşmaları və kooperasiya əlaqələrinə 

girmələri vacib hal olur. Mövcud reallıqlara əsaslanaraq demək olar ki,burada Azərbaycan 

müəssisələri üçün də həqiqətən geniş imkanlar yaranır. 

Azərbaycan Respublikası bu gün dünyanın 152-dən çox ölkəsi ilə iqtisadi münasibətlərdə 

olmuşdur. MDB ölkələri bu ölkələr içərisində daha çox üstünlüyə malikdir. Azərbaycanın daha çox 

əmtəə mübadiləsi apardığı ölkələrə Rusiya, Türkiyə, İtaliya, Fransa, İsrail, ABŞ, İsveçrə, İngiltərə, 

Almaniya, İran və s. aiddir. 

Azərbaycanda işçi qüvvəsinin ucuz olması yeni iş yerlərini yaratmaq üçün xarici kapitalın cəlb 

edilməsini xeyli asanlaşdırır. 

Son illər Azərbaycanda saydığımız ölkələrin müvafiq firma və şirkətləri ilə birlikdə onlarla 

müştərək müəssisələr yaranmışdı. Həmin müştərək müəssisələr Azərbaycan iqtisadiyyatının 

strukturlarının yeni müasir formada qurulmasında mühüm rol oynayır. 

Müasir Azərbaycanın Beynəlxalq Əmək Bölgüsündə yerinin müəyyənləşdirilməsində ölkənin 

resurs potensialı, geosiyasi vəziyyəti və s. əsas olaraq götürülür. Hazırda ölkənin xarici ölkələrlə 

əlverişli iqtisadi əlaqələri genişlənməkdədir. Azərbaycan iqtisadiyyatının qarşısında duran əsas 

məsələ idxal və ixrac strukturunun təkmilləşdirilməsinə nail olmaqdır. Azərbaycan texnoloji 

imkanların məhdudluğu üzündən hələ də xammal ixrac edən ölkə kimi qalır. 

BƏB-də yarımfabrikatlar və məmulat üzrə ixtisaslaşma ən çox maşınqayırma sənayesində inkişaf 

etmişdir (8, s.132). 

Belə ixtisaslaşma yeni əmtəə istehsalına tələb olunan vaxt sərfini 14-30 ay qısadır,sərf olunan 

xərcləri isə 50-70% aşağı salır. 

Azərbaycanın da BƏB-də məmulat və yarımfabrikar üzrə ixtisaslaşması nəticəsində iştirak 

etməsi mümkün olur. Respublikamız yarımfabrikatlar üzrə BƏB-də üç əsas istiqamətdə ixtisaslaşa 

bilər: kimya, tikinti və formakoknaziya sənayeləri. 

Hələ SSRİ dövründə Azərbaycanın kimya sənayesi yarımfabrikatlarının ixracı üzrə 

ixtisaslaşmışdır. O dövrdə Azərbaycanın kimya məhsullarının 70%-i ixrac olunurdu. 

O cümlədən xarici bazarlara gedən kimya məhsulları: 

kimyəvi lif- 50% 

sulfonolin-65% 

polietilen-70% 

epoksit dərmanları – 79% 

korostik soda- 25% 

kauçuk və lateksin-88% 
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izopropil spirti -100%. 

Hazırda Azərbaycanın bir çox adda məhsullarının ixracı üçün böyük ehtiyacları mövcuddur. 

Məsələn, süni parça, izolyasiya örtükləri, plastik kütlələr, odadavamlı materiallar, aşqarlar, etilen, etil 

spirti, kükürd turşusu və s.  

Respublikamızın BƏB-də yarımfabrikatlar istehsalı üzrə potensial ixtisaslaşması 

istiqamətlərindən biri də tikinti sənayesidir. Fakt olaraq göstərə bilərik ki, hələ SSRİ dövründə 

Azərbaycanın 65 rayonunun 34-də tikinti sənayesi müəssisələri fəaliyyət göstərmişdir. 

Belə nəticəyə gələ bilərik ki, ölkəmizin tikinti sənayesi məhsulları üzrə BƏB-də ixtisaslaşması 

üçün çox da böyük olmayan investisiya paylaşmaları da bəs edər. İlkin mərhələdə Azərbaycan BƏB-

də sement, şifer, üzlük və döşəmə üçün keramik plitələr, dam örtükləri, kərpic, şüşə, plastik və metal 

borular və s. tikinti məhsullarının istehsalı üzrə ixtisaslaşa bilər. 

Digər istiqamət olan formakoknaziya məhsulları, yəni müalicəvi əhəmiyyətə malik olan 

bitkilərdən hazırlanmış, nisbətən emal edilmiş xammalın istehsalı və ixracıdır. Bu sahədə ölkəmizin 

çox böyük üstünlükləri var. 

Ölkəmizdə fizioterapiya ilə məşğul olan professional həkimlər və tibb ocaqları mövcuddur. 

Qərbdə bu sahə ilə demək olar ki, yeni maraqlanırlar. Azərbaycanda yetişən dərman bitkilərinin çoxu 

nə Amerikada, nə Avstraliyada, nə də Afrikada bitmir. Azərbaycanın isə bu sahədə hətta müəyyən 

emal texnologiyaları vardır. Bu sahə üzrə Azərbaycan digər ölkələrdən daha çox üstünlüklərə 

malikdir. 

Azərbaycan Respublikası “açıq bazar iqtisadiyyatı” yolunda sürətlə inkişaf etməkdədir. Bu isə 

milli iqtisadiyyatımızın BƏB sisteminə qoşularaq dünya bazarının subyektinə çevrilərək fəaliyyət 

göstərməsi deməkdir. Ölkəmizin BƏB-də mövqeyinin inkişafında stimulyaradan əsas istiqamətlər 

aşağıdakılardır: 

1. İxtisasyönlü BƏB modelinin ölkə iqtisadiyyatına hərtərəfli tətbiqinə nail olmaq; 

2. Respublikamızı xarici birbaşa investisiyaların yatırılmasının dünya miqyasında ən cəlbedici 

obyektlərindən birinə çevirmək; 

3. Ölkədə elmi-texnikiprosesləri hərəkətə gətirmək, sürətləndirmək, Azərbaycanı əmtəə 

idxalından müasir texnologiyaların idxalçısı və istehsalçısına çevirmək; 

4. Milli təsərrüfatın fəaliyyətinin əsas hissəsinin resursların təkrar emalı üzərində qurulmasına 

nail olmaq (7, s.101 ). 

Ölkəmizin BƏB sistemində rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün birbaşa investisiya 

axınının Azərbaycana yönəldilməsini çoxalmasına nail olmaqdır. Bunun üçün isə ölkəmizdə rəqabətə 

davam gətirən investisiya mühiti formalaşmalıdır. İnvestisiya mühiti kapital qoyuluşlarının 

effektivliyini və təhlükəsizliyinin təmin edən faktorların məcmusudur. Azərbaycanın BƏB-də 

mövqeyini möhkəmləndirmək üçün əsas tədbirlərdən biri də milli iqtisadiyyatın mövcud resursların 

intensiv istifadəsinə keçməsinə nail olmaqdır. 

Beləliklə, ölkəmizin iqtisadiyyatının dünya təsərrüfat sistemində rəqabətqabiliyyətliliyini 

artırmaqla onun BƏB-də iştirakının daha da səmərəliləşdirilməsinə nail olmaq olar. Belə 

rəqabətqabiliyyətliliyin əsasında isə Azərbaycanı birbaşa investisiyaların, ən yeni texnologiyaların 

idxalçısı və istehsalçısına çevirmək, sənayenin təkrar xammal emalına keçirilməsi durur.  

Azərbaycan hökuməti öz səylərini yüksək səviyyəli üstünlüklərə malik olan uzunmüddətli kapital 

qoyuluşları, ənənəvi və texnoloji infrastruktur, strateji marketinq, firmanın hüququ, kadr potensialı, 

texnologiyaları və s. üzərində cəmləşdirmişdir. Əminliklə deyə bilərik ki, bu templə 

iqtisadiyyatımızın inkişafı Azərbaycan əmtəələrinin, firmalarının dünya bazarında 

rəqabətqabiliyyətliliyin artması ilə nəticələnəcəkdir. 
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Beləliklə, Azərbaycanın BƏB-də mövqeyinin möhlkəmləndirilməsi üçün onun potensial 

imkanlarından ən yüksək səviyyədə istifadəyə şərait yaradan milli bazar mexanizmi 

formalaşdırılmalıdır. 
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Dünya ölkələri əsasən maddi, iqtisadi və təbii ehtiyatlarına görə bir-birilərindən fərqlənirlər. Bun-

dan əlavə strateji və coğrafi mövqeyinə görə, əmək ehtiyatlarına görə, iqlim şərtlərinə görə bir-birilərini 

təkrarlamırlar. Dünyada olan hər bir ölkənin iqtisadi gücü, potensialı fərqlidir və bu fərqlilik hər zaman 

gözə çarpacaq şəkildə böyüyür və inkişaf edir.  

Dünya iqtisadiyyatının subyekti kimi ayrı-ayrı ölkələrlə beynəlxalq əmək bölgüsü və ərazi əmək 

bölgüsü obyektiv zərurət kimi istehsal-təsərrüfat fəaliyyətini bir-birindən nə qədər ayırıb təcridləşdirsə 

də, onların qarşılıqlı asılılığını bir o qədər gücləndirir.  

Elə buna görə də dünya ölkələrinin müstəqil iqtisadiyyatlarının öyrənilməsi zərurəti meydana gəlir. 

Dünya iqtisadiyyatının milli əsaslarını yaradılmasında dörd əsas şərtə əməl olunmalıdır. 

1.Ərazi bölgüsünə 

2.Ərazi əmək bölgüsünə. 

3.İqtisadi biliyə 

4.İstehsalın kompleks inkişafına. 

Dünya təsərrüfatının öyrənilməsi qlobal iqtisadi problemlərin məzmunu və onların həll yolu, dünya 

ölkələrinin iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri, iqtisadiyyatın müxtəlif səviyyələr üçün xarakterik olan 

iqtisadi inkişaf perspektivləri və ziddiyyətlər haqqında vacib məlumatlar əldə etməyə imkan yaradır.  

Hal-hazırki dövrdə dövlətlərin arasındakı olan münasibətdə iqtisadiyyat başlıca rol oynayır. 

İqtisadiyyatın əsas rol oynaması ilə əlaqədar dünya ölkələri haqqında iqdisadi, siyasi biliklərin əldə 

olunması böyük əhəmiyyət kəsb edir.(1, səh.11) Bir tərəfdən dünya təsərrüfat sisteminə milli iqtisadiy-

yatın qoşulması onu dünya iqtisadiyyatının ayrılmaz bir tərkib hissəsi edir. Buna görə də, dünya 

təsərrüfatının müasir problemlərin və ziddiyyətlərin öyrənilməsində böyük ehtiyac var.  

Dünya təsərrüfatının formalaşdığı dövr XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edilir. Bu 

ərəfələrdə bank kapitalı ilə sənaye kapitalın qovuşması nəticəsində maliyyə kapitalı əmələ gəlmişdir. 

Kapital və istehsal təmərküzləşmiş və bu təmərküzləşmədən inhisarlar meydana gəlmişdir. Bu dövrdə 

kapital ixracı əmtəə ixracından fərqli olaraq böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.Dünya təsərrüfatının ink-

işafının müasir mərhələsində Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin əsas inkşa aamillərindən biri kimi cap-

ital ixracı,onun beynəlxalq hərəkəti çıxış edir.  

Bütün bunları nəzərə alaraq demek olar ki, müasir dünya təsərrüfatı inkişaf etmiş, XX əsrin 

əvvəlindəki olan səviyyədən çox-çox irəli getmişdir. İndi dünya iqtisadiyyatı bütöv xarakterə malikdir. 

Belə ki, yeni sənaye, inkişaf etmiş, inkişaf etməkdə olan, keçid dövrü yaşayan ölkələrin iqtisadiyyatları 

əks olunur. Bununla da qlobal dünya iqdisadiyyatı formalaşır.  

Dünya ölkələri müvafiq ehtiyatları olmadan dünya təsərrüfat sisteminə qoşulmaqla cəmiyyətin 

tələbatlarını dolğun şəkildə ödəmək istəyirlər. Hətta ölkələr müasir texnika və texnologiyaya 

yiyələnmək, iqtisadiyyatını səmərəli şəkildə strukturunu gücləndirmək, idarəçilik və təsərrüfatçılıq 

təcrübəsi qazanmaq istəyirlər. Bu problemləri həll etməklə bərabər ölkələr beynəlxalq əmək bölgüsünü 

reallaşdırırlar. Bu baxımdan Azərbaycan respublikasında keçirilən siyasətin əsas məqsədi dünya 

təsərrüfatına inteqrasiya olunma prosesidir.  

Azərbaycanın dünya təsərrüfatına inteqrasiyası taxiri bir dövr keçmişdir. Baxmayaraq ki, 

Azərbaycan iqtisadiyyatı bir çox çətinliklərlə üzləşməsi ölkə iqtisadiyyatını nüfuzdan salsa da bu prob-

lemlərin öhdəsindən gəlmişdir.  

XX əsrin sonlarında SSRİ-nin dağılması dünya təsərrüfatinda böyük dəyişikliyə səbəb oldu. 

Azərbaycanın keçmiş postsovet ölkəsi olması onun iqtisadiyyatında problem yaratmağa zəmin oldu. 

Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ölkə iqtsadiyyatın strukturuna böyük şəkildə ziyan verdi.(2, 

səh.18) Bu səbəblərdən dolayı aqrar və sənaye sektorlarda tənəzzülün qarşısını almaq, idxal-ixrac 



316 
 

əməliyyatlarında müsbət saldoya nail olmaq, milli valtuta kursunu sabitləşdirmək, pul dövriyyəsini nor-

mallaşdırmaq, əhalinin sosial və həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq mümkün olmadı. 1990-1994-cü illər 

aralığında ÜDM 55%, kənd təsərrüfatı 44%, sənaye istehsalı 52% azalmışdı. Ölkəmizin təbii sərvətində 

belə problemlər var idi. Neftin çıxarılması 3mln ton, qaz 3,1 mlrd kub metrə qədər azalmışdı. Yüngül, 

yeyinti, emal sənayesi, maşınqayırma, metallurgiya 40-80%-ə qədər azalmışdı.  

Kənd təsərrüfatı istehsalına məxsus olan üzüm-4 dəfə, taxıl 4-dəfə, pambıq liflər-2dəfə, tütün-2,7 

dəfə azalmışdı.Dövlətin iqtisadiyyata sərmayə qoyuluşu 2 dəfə azalmışdı. Bunun səbəbi büdcə resurs-

larının və müəssisə vəsaitlərinin çatışmazlığı idi.  

Qeyd olunan və başqa neqativ proseslər respublikada olan əhalinin sosial təminatının və həyat 

səviyyəsinin pisləşməsinə gətirib çıxarmışdı.  

İqtisadi islahatların sürətlənməsi, Azərbaycanın dünya təsərrüfatına inteqrasiyası dərin iqsisadi 

böhrandan çıxış yolu idi. Azərbaycanın bir çox dünya təşkilatlarına qoşulması dövlətdə gedən xeyli 

problemlərin həllinə yol açdı. Azərbaycan Respublikası pul-kredit dövriyyəsini Beynəlxalq Valyuta 

Fondunun və Ümumdünya Yenidənqurma və İnkişaf bankının iştirakı ilə vergi siyasəti və qiymət, çox 

ukladlı iqtisadiyyatın inkişafı üçün şərait yaradan müəssisələrin dövlətsizləşdirilməsi və 

özəlləşdirilməsi, xarici iqtisadi fəaliyyətlərin geniş liberallaşması bu kimi islahatları işləyib hazırladı.  

Bütün bunların hamısı iqtisadiyyatın stabilləşməsinə imkan verdi.  

90-cı illərdə iqtisadi islahatların aparılması üçün təxirəsalınmaz əsas normativ və qanun vericilik 

aktları qəbul edildi. Lisenziyalaşma və kvotalaşma, dövlət sifarişi ləğv olundu. Qiymətlər tamamilə 

liberallaşdırıldı. Valyuta büdcəsi ləğv olundu, vergi və gömrük siyasəti ləğv edildi, əmək haqqı ilə bağlı 

məhdudiyyətlər aradan qaldırıldı., xüsusi və xarici investisiyanın ölkəyə cəlb edilməsi üçün şərait 

yaradıldı.  

1995-ci ildə respublikada artıq 80 minə yaxın fərdi kommersiya strukturları, 10 min kiçik müəssiə, 

850 fermer təsərrüfatı, 3500 kooperativ, bir çox xarici investorların iştirakı ilə birlikdə müəssisə 

fəaliyyət göstərdi. Bu tədbirlərin nəticəsi idi ki, inflyasiyanın tempi get-gedə azalmağa başladı. 1994-

cü ildə 55%, 1995-ci ildə 13.7% və həmin ilin mart ayında 3.3%-ə qədər azaltmaq mümkün oldu.  

Dövlətin apardığı islahatlardan biri də dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi və səhmdarlaşdırıl-

ması idi. Bu proqramın ilk dəfə reallaşdırılması 1995-ci ilin yarısından etibarən reallaşdırılmağa başladı. 

Proqramın tələbinə əsasən respublika iqtisadiyyatında 3 il ərzində xüsusi sektorun payı 65-70%-ə 

çatdırılmağı nəzərdə tutulmuşdu.(4, səh.21)  

Bunu da bilmək lazımdır ki, ölkəmizin iqtisadiyyatının aqrar sektorunun və ağır sənayesinin bazası 

60-70-ci illərdə yaradılmışdı və onun ciddi şəkildə modernləşdirməyə və yenidən qurmaya ehtiyacı var 

idi. Buna görə də Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas sahələrinin texniki cəhətdən modernləşməsi, ekoloji 

baxımdan təmiz, yeni texnologiyanın tətbiq olunması, resursların emalının keyfiyyət baxımından 

yüksəldilməsi üçün Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici investisiyalara böyük ehtiyac duyulurdu. Son 

xülasədə bütün bunlar Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatında özünün yerini müəyyən etməyə və dünya 

inteqrasiyasına çıxamağa kömək edəcəkdir.  

Bu məqsədlə hökümət tərəfindən Dövlət investisiya proqramı işlənmiş və buraya sənayenin baza 

sahələrinin, kənd təsərrüfatımn, sosial sferaların, infrastrukturların yenidənqurma və modernləşməsi, 

beynəlxalq turizmin inkişafı üçün müvəqqəti rekrasion zonaların yaradılması daxil edilmişdir. 

Azərbaycanm hökümət Proqramının əsas məqsədi iqtisadiyyatda islahatlar aparmaq yolu ilə istehsalm 

və əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinin qarşısını almaq və onların sonrakı artımım təmin 

etməkdir. Proqramın reallaşması üçün ardıcıl tədbirlər planı, o cümlədən, beynəlxalq təşkilatlarm 

tələbləri nəzərə aimmaqla maliyyə, bank və vergi sistemlərində islahatların apanünası  

nəzərdə tutulmuşdur: - iqtisadi metodlann (sanasiya, iflasçılıq və s.) tətbiq edilməsi yolu ilə 
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təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinə maliyyə nəzərətinin güclənməsi; məqsədyönlü büdcə, pul-kredit, 

vergi və gömrük siyasəti aparılması yolu ilə sərt antiinflyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi; 

qiymətlərin, əmtəə bazarlarının və xarici iqtisadi fəaliyyətin liberallaşmasının dərinləşməsi (qiymətlərin 

tam şəkildə buraxılması, əmtəələrin və sərmayənin sərbəst hərəkəti, xarici tcarətdə dövlət himayədar-

lığının məhdudlaşdıniması); sahibkarlığm və xüsusi bölümün inkişafının sürətləndirilməsi (kiçik və orta 

bimesin inkişafına dövlət yardımı, özələşdirmə və s.); xammal, sənaye, kənd təsərrüfatı, intellektual və 

insan potensialından tam istifadəsinin təmin edilməsi, prioritet, ixractutumlu və idxaləvəzləyici sa-

hələrin iqtisadi stimullaşdırılması; iqtisadi infrastrukturların modernləşməsi ( dəmir yolu, yollar, avto 

və dəniz nəqliyyatı, rabitə, telekommunikasiya və s.) iqtisadiyyatda mövcud olan struktur deformasiya-

ların dəf edilməsinə istiqamətlənmiş struktur-investisiya siyasətinin fəallaşdırılması; xarici investisiya-

lann, müasir texnologiyaların istehsala cəlb edilməsi üçün ən münasib hüquqi və təşkilati şəraitin 

yaradılması (vergi güzəştləri, sərmayənin sərbəst hərəkəti, azad iqtisadi zonalar, tender və s.); əhalinin 

ünvanlı sosial müdafiəsi və sosial sferaların həyati vacib sahələrinə maliyyə yardımmm daha səmərəli 

sistelərinin tətbiq edilməsi (səhiyyə, təhsil, elm, mədəniyyət, idman); kompleks ekoloji siyasətin for-

malaşması və həyata keçirilməsi. və.s.  

Azərbaycan höküməti iqtisadi inkişafın əsas konseptual istiqamətlərini Avropa Yenidənqurma və 

İnkişaf bankı, Valyuta Fondu ilə razılaşdırılmışdır.Adı şəkilən təşkilatlar Azərbaycana məqsədli və 

texniki kredit yardımlannın göstərilməsi üzrə özlərinin limit və məqssədlərini əvvəlcədən 

müəyyənləşdirmişdilər. Buraya ölkənin maliyə vəziyyətinin normallaşdırılması, milli valyutanın 

möhkəmləndirilməsi, özəlləşdirilmənin apaniması, mövcud istehsalın modernləşməsi, yenilərinin 

yaradılması və digər islahatlann həyata keçirilməsi ilə əlaqədar müxtəlif layihələrin maliyyələşdirilməsi 

daxildir. Məsələn, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı respublika hökuməti ilə magistral qaz 

şəbəkələrinin yenidənqurulması və modernləşməsi (layihənin dəyəri 100 mln. ABŞ dollarından yuxarı), 

Kür su kəmərinin yenidənqurulması, özəlləşdirilmiş fermer təsərrüfatları (dəyəri 10 mln. dollar) və di-

ger layihələr üzrə fəal surətdə əməkdaşlıq edirlər. Bundan başqa Dünya bankı aşağıda adları çəkilən 

keçmiş idarələrə qanunvericilik və normativ aktların, məsləhət xidmətlərinin işlənməsində Dövlət 

əmlak Komitəsinə, Antiinhisar Komitəsinə, Dövlət Neft Şirkətinə, «Azərbaşeneıji» konserninə, 

«Azəriqaz»a və s. iqtisadiyyat sahələrinə texniki yardım göstərmişdir.  

Azərbaycan hələ qədimdən neft çıxaran ölkə hesab edilir. Neft yataqlanmn istismanmn bütün dövrü 

ərzində 1 mlrd, tondan artıq neft çıxarılmışdır. 1959-cu ildən Xəzər dənizində neft yataqlanmn 

axtarılması işləri aparılır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın «böyük neft» tarixi keçən əsrin sonlarına təsadüf edilir. 

Xarici və yerli sahibkarların, o cümlədən Nobel mükafatının təsisçisi Alfred Nobelin artan maraqlan 

artıq 1898-ci ildə Abşeron yarmadasmda ildə 10 mln. tonadək neftin çıxarılması və Azərbaycanın da 

tərkibində olduğu Rusiyanın dünyada 1-ci yerə çıxmasını təmin etdi. Bununla belə, əvvəlcə bazara rus 

nefti Bakıdan gətirildi. Sovet dövründə isə neftçilər yenicə kəşf edilmiş Volqa-Ural neft rayonunu 

«İkinci Bakı”, Sibiri isə «Üçüncü Bakı» adlandırırdılar. «Üç Bakı» neft derjavası kimi keçmiş İttifaqın 

əsasını təşkil edirdi.  

Azərbaycanın iqtisadi siyasətininin başlıca iqtisadi siyasi istiqamətlərindən biri müstəqil dğvlətin 

neft strategiyasının hazırlanması idi ki,bunun da müəllifi Ulu Öndər Heydər Əliyev olmuşdur.Müasir 

texniki əsaslarla neft sahəsinin dirçəldilməsi üçün 20 sentyabr 1994-cü ildə ARDNŞ ilə dünyanın 11 

aparıcı şirkətlərinin konsorsiumu arasında Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsində neftqaz 

yataqlarının birgə işlənməsi haqqında «Əsrin müqaviləsi» adım almış müqavilə imzalandı. 1995 və 

1996-ci illərdə Xəzərin Azərbaycan sektorunda «Qarabağ» və «Şahdəniz» neft və qaz yataqlarının 

işlənməsi üzrə yeni müqavilələr imzalandı. Ekspertlərin hesablamalarına görə bütün bunlar yaxın 10- 
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15 il ərzində həcmi 30 mlrd ABŞ dollarını keçən xarici investisiyaların Azərbaycanın neft sənayesinə 

cəlb edilməsi üçün real imkanlar açacaqdır.(3, səh.12) Əsrin müqaviləsi adlanan bu böyük layihənin 

fəaliyyət müddəti 30 ildir. Müqavilə ölkəyə küllü miqdarda xarici investisiyanın axınına səbəb 

olmuşdur.Çox böyük əhəmiyyətə malik olan bu müqavilə Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarını bütün 

dünyanın üzünə açdı.Bu da Azərbaycanın iqtisadi potensialının inkişafına stimul verdi.  

Hazırda bir çox beynəlxalqtəşkilatlarda və regional təşəbbüslərdə iştirakı ilə Azərbaycan 

Respublikasıöz milli maraqlarını gerçəkləşdirir. 

Azərbaycandaneft-qaz sahəsində həyata keçiriləndüşünülmüş strategiya nəticəsində ölkəmiz nəinki 

regionun aparıcı dövlətinə ,eyni zamanda Avropanın enerji təhlükəsizliyinin başlıca təminatçılarından 

biri kimi çıxış edir. 

Bu illər ərzində Bakı –Tbilisi – Ceyhan neft, Bakı –Tbilisi –Ərzurum qaz kəmərlərinin istismara 

verilməsi, eləcədə bu ilin ən böyük layihələrindən sayılan TANAP-ın istismara verilməsi,2020-ci ildə 

istismarı nəzərdə tutulan TAP layihəsi, Şimal- Cənub və Şərq –Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin 

yaradılması, Azərbaycanı Avroatlantik məkandahəm mühüm tranzit ölkəyə ,həm də nəhəng iqtisadi 

layihələrin təşəbbüsçüsünə ,təşkilatçısına şevirməklə yanaşı onları bacarıqla reallaşdıran etibarlı 

tərəfdar kimi tanıtmışdır. 

TANAP layihəsi XXI əsrin çox əhəmiyyətli layihəsi kimi qəbul olunur. Bu Layihə yalnız iqtisadi 

cəhətdən deyil, siyasi əhəmiyyətə malik olan önəmli və unikallayihədir. 

Siyasi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, burada iri dövlətlər iştirak edirlər və o dövlətlərin iri şirkətləri 

Azərbaycana sərmayə qoyurlar. Bu isə Azərbaycanda sabitliyi ,müstəqilliyi qorumaq üçün qrant rolunu 

oynayır. İqtisadi əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki, bu layihə ilə Azərbaycana 40 milyarda qədər sərmayə 

qoyulur. Ölkəmizdə 35-36 min yeni iş yerləri açılıb. Azərbaycana əlavə dvidentlər gətirilir. 

Bu kəmər, həm də Bakı-Tbilisi-Ərzrum və ya Şahdəniz kəməri kimi tanınan və Türkiyə, 

Azərbaycan və Gürcüstanı birləşdirən mövcud Cənubi Qafqaz Kəmərinə bağlanır. Bundan sonra kəmər 

Türkiyədən Yunanıstan, Albaniya və Adriatik dənizi boyunca İtaliyaya qaz nəql edən Transadriatik 

Kəməri ilə (TAP) birləşəcək. 

Cənubi Qafqaz Kəməri, TANAP və TAP-la birlikdə Cənub Qaz Dəhlizi kəmər sisteminin tərkib 

hissədir. 
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Azərbaycanın dövlət şirkəti SOCAR və Türkiyənin Botas şirkəti müvafiq olaraq TANAP-da 58 və 

30 faiz paya malik olacaqlar. 12 milyard dollara başa gələn bu layihədə qalan 12 faiz pay isə Britaniyanın 

neft-qaz nəhəngi BP-ə məxsus olacaq. 

TANAP layihəsi Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı”Şahdəniz – 2”yatağından vəXəzərin 

digər sahələrindən hasil edilən təbii qazın Türkiyəyə və Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. Enerji bazarında 

yaşanandəyişikliyə və ehtiyaca cavab verən ,diametri 56 düymlük borulardan ibarət olan1850 km-lik 

TANAP Türkiyə, YaxınŞərq və Avropanın ən uzun təbii qaz boru kəməridir. TANAP 20 vilayət, 

Rayonvə Çanaqqalabo\azını keçən marşruta sahibdir Bu layihəninillik ötürücülük qabiliyyəti16 milyard 

kubmetr təbii qazdır.Bunun 6 milyard kubmetri Türkiyəyə , 10 milyard kubmetri isə Avropaya nəql 

olunacaq.Gələcəkdə bu boru ilə nəql olunacaq qazın miqdarını 24 milyard kubmetrə sonda 31 milyard 

kubmetrə çatdırmaq nəzərdə tutulub. Beləliklə, TANAPAzərbaycanın Avropanın enerji bazarlarına 

inteqrasiyası, eləcədə təhlükəsiz tranzit ölkə kimi öz mövqelərini möhkəmləndirmək üçünən böyük 

imkandır. Ölkə səviyyəsində isəTANAP Azərbaycanaöz enerji resurslarısənayesini qlobal standartlar 

səviyyəsindəinkişaf etdirməkimkanı bəxş edəcək. Azərbaycan bu gün həm də qaz ixracatçısına 

çevrilib.Qazın nəql olunmasıüçün isə infrastruktur mövcuddur. Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarını 

nəql edən 7 neft-qaz kəməri var. 

Hazırda neft və neft məhsulları müxtəlif marşrutlar üzrə Çin, ABŞ. İngiltərə, İspaniya, Almaniya, 

İtaliya daxil olmaqladünyanın 30 ölkəsinə ixrac edilir. İri Beynəlxalq şirkətlər tərəfindən Azərbaycan 

neftinə maraq gündə-günə artır. Artıq bir sıraneft emalı şirkətləri ARDNŞ-lə xam neftin ixracına dair 

uzunmüddətli müqavilələr bağlanmasına üstünlük verirlər. ARDNŞ bu gün regionun ən iri, güclü neft 

şirkəti kimi tanınır. Şirkət müvafiq istehsal güclərinə, inkişaf etmiş xidmət sektoruna və böyük elmi- 

texniki potensiala malikdir. [6.s. 113] 

Neft–Qaz sektorunun, qeyri-neft sektorunun və Kənd Təsərrüfatının inkişafı ölkə iqtisadiyyatının 

əsas prioritetlərindəndir. 

 Qeyd yerinə düşər ki, respublikamızın maşınqayırma müəssisələrində elə bu gün də bütün mühəndis 

kommunikasiyalarla təmin edilmiş 500 min kv. metrdən yuxarı boş istehsal meydanları mövcuddur. 

Yüksək ixtisaslı kadrların sayım nəzərə almaqla az miqdarda sərmayə xərcləri ilə müasir texnologiyaları 
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Azərbaycana gətirmək və Almaniya, Yaponiya və Türkiyə sahibkarları ilə birgə daxili və xarici bazarlar 

üçün istehlak təyinatlı məhsullar da daxil olunmaqla yeni növ maşınqayırma məhsullarına yiyələnmək 

olar.  

Azərbaycanın coğrafi məkanı imkan verir ki, Orta Asiya-Avropa yolu üzrə yanacaq-energetika və 

digər resursların tranziti üçün etibarlı və iqtisadi cəhətcə əlverişli nəqliyyat koridoru yaradılsın. Avropa 

komissiyasının eqidası altında «TRASEKA» proqramı üzrə dəniz, dəmiryolu və avtomobil təsərrüfatının 

rekonstruksiya layihələrinin işlənməsi həyata keçirilir. Buraya avroasiya nəqliyyat koridorunun trası üzrə 

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən yüklərin təhlükəsiz daşınmasının etibarlığinın yüksəldilməsi, 

uyğun, maddi-texniki bazaların yaradılması, yüklərin daşınmasının idarəetmə sistemlərinin təkmilləşməsi 

üzrə kompleks tədbirlər planı daxildir. Bu layihələrin reallaşması üçün marağı olan dövlətlərin (Yaponiya, 

Almaniya, Türkiyə, Böyük Britaniya daxil olmaqla) və maliyyə təşkilatlarının, xüsusi bankların, 

şirkətlərin maliyyə və texniki yardım göstərmələri tələb olunur.  

Müstəqillik əldə etməklə, xarici iqtisadi onentasiyaların güclənməsi ilə, geniş dünya təsərrüfatında 

Azərbaycanın qarşısında iqtisadiyyatda və ölkənin strategiyasında çoxlu sayda problemlərin həll edilməsi 

üçün geniş imkanlar açıldı və bununla da dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın ilk əsaslan qoyuldu. Həmin 

dövrdə Azərbaycanın qarşısında onun uzun müddətli maraqlarına cavab verən, iqtisadiyyatına uyğun 

gələn dünya təsərrüfatına inteqrasiya modellərinin seçilməsi məsələsi hazırda uğurla həyata keçirilir. 
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Azərbaycan enerji daşıyıcı ehtiyatının perspektivlərini və müasir vəziyyətini müəyyənləşdirərkən 

ilk öncə onun inkişaf tarixinə nəzər yetirmək lazımdır. Azərbaycanın neft sənayesi tarixi bir sıra elmi 

əsərlərdə, bir çox kitablarda öz əksini tapmışdır. Lakin minilliklərin birləşməsində dünyada reallaşan 

sosial-siyasi iqtisadi hadisələr, yaşadığımız regionalda yaranmış yeni geopolitik vəziyyət bizi bir daһa 

ötənə yeni rakursda nəzər yetirməyə sövq edir. Bizim təhqiqatda məһz bu hadisələr konteksivdə 

Azərbaycan Respublikası neft sənayesinin iqtisadi tarixində baş vermiş meyillərin araşması, təһlili 
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ön plana çəkilmişdir. Bu təһlilin nəticələrinə əsaslanaraq yeni geosiyasi situasiyada Azərbaycanın 

neft sənayesinin inkişaf strategiyasının başlıca məqamının müəyənləşməsi də burada əsas 

götürülmüşdür.(1,səh46) Məlumdur ki, Azərbaycanın neft sənayesinin inkışafı dinamik olmuşdur. Bu 

dinamizmin təminatı əһəmiyətli dərəcədə neft ehtiyyatının bolluğu, əlverişli iqtısadi-sıyasi müһüt və 

digər bu kimi səbəblərlə əlaqədar olmuşdur. Elə bu səbəbdən görünür ki,, bu əlaqəliliyi və bağlılığı 

nəzərə alıb neft-qaz sənayesinin inkişaf mərһələlərini araşdırmaq, müvafiq nəticələri 

ümumiləşdirmək elmi əһəmiyət kəsb edən vacib bir məsələdir. Bu təһlil təkcə iqtısadi tarix 

baxımından deyil, һəm də Azərbaycanın yanacaq sənayesi kimi müһüm bir saһəsinin yeni Əsirdə də 

böyük qüvvəyə mövcud olması baxımından da zəruridir. Azərbaycanın neft sənayesinin tarixinin 

nəzərdən keçrilən məqamı AR-lı alim və tarixçilərin elmi əsərləri və mövcud tarixi sənədlər əsasında 

bir daһa araşdırmaya məruz qalmışdır.  

 (5,səh 54)Azərbaycan Respublikasındaneft sənayesinin təşəkkül tapdığı XIX Əsirin 60cı illərinə 

qədər neftdən daһa çox yanacaq kimi istfadə olunmuşdur. Sonradan neft ehtiyyatının gərəkliliyi daһa 

çox dərk edilmiş, istifadə sferası genişlənmiş və onun təsiri sayəsində dünya iqtisadiyatının texniki-

texnoloji cəһətdən inkişafı sürətlənmişdir. Neft sənayesinin inkışafını və neft ehtiyyatının 

mənimsənilməsi xüsusiyyətlərini aşkarlamaq üçün bunlara üç vacib dövr kəsiyində baxmaq lazımdır: 

1. Azərbaycan Respublikasında Sovet hakimiyəti qurulan dövrə (1869-1920-ci illər) qədər; 

2. Sovet hakimiyəti illəri (1920-1991-ci illər); 

3. Azərbaycanın suverenlik əldə etdiyi dövr, xüsusən 1994-cü ildən sonrakı dövr. 

1-ci dövr neft sənayesinin primitiv əl üsulu ilə mənimsənilməsi istehsalın cüzi hasil olunmasıı ilə 

xarakterizə olunur(4,səh26). Neft hələ çox qədim zamandan məlum olsa da, onun sənaye üsulu ilə 

istehsalına xeyli sonralar başlanılıb. XIX Əsirin öncəki illərində Azərbaycan Respublikasında neft 

əsasən əllə qazılan quyudan çıxarılıb. 1825-ci ildə Abşeron yarımadasında 4 yerdə – Balaxanı, 

Binəqədi, Bibiheybət və Sabunçuda əllə quyudan neft çıxarılırdı. Bu dövrdə neft sənayesinin inkişafı 

sistemsiz bir xarakter daşıyırdı, yəni hansı yataqda çox neft aşkar edilirdisə də, orada da qazma işləri 

aparılırdı. Azərbaycan Respublikasında neft sənayesinin tərəqqisi Rusiyada kapitalizmin inkişafı ilə 

sıx əlaqədar olmuşdur. XIX Əsirin II yarasında Rusiya iqtisadiyatında artıq yuxarı inkişaf templəri 

sürət alırdı. Statistik məlumatlara əsasən 1860-1900-cu illər ərzində burada sənaye malının isteһsalı 

7 dəfə artmışdır. Canlanma və tərəqqi ölkə iqtisadiyatının digər saһələrində də özünü biruzə 

vermişdir. Elə bu çağda Rusiyanın ucqar regionları olan Bakıda neft fontanı yeni gerçəkliklər və 

sarsıntılar yaratmışdı. Neft kapitallaşmış, yeni maraqlar və zərurətlər doğurmuşdu. Getdikcə strateji 

əһəmiyət kəsb edən neftə zərurətin durmadan artması Rusiyada bu saһədə əsaslı islaһatın aparılmasını 

gündəmə gətirdi. Rusiya һöküməti neft sənayesində investisya vəsaitləri axımını gücləndirən, 

dirçəlişi təmin edən ardıcıl iqtısadi siyasi kurs qəbul etdi. Əsas strateji xəttt kimi neft mədənlərinin 

özəlləşməsi müəyən olundu. Bu dövrdə neft sənayesinin inkışafına mövcud icarə sistemi ilə bağlı 

problemlər ciddi əngəllər törədirdi. Bunu nəzərə alaraq 1866-cı ildə Peterburqda neft işinin inkişafı 

məsələsini araşdırmaq məqsədilə müvafiq komissiya təşkil edildi. Bu iş onunla nəticələndi ki, 

komissiya neft sənayesinin inkişafına icarə sisteminin neqativ təsirli olduğunu müəyən edərək onun 

ləğvini tövsiyyə etdi. Bu səbəbdən görünür ki, bu hadisə fundamental iqtisadi nəticə gətirdi və çox 

yaxşı təəssürat qoydu. Belə ki, neft sənayesində özəlləşdirmə sürət aldı və 31 dekabr 1872-ci ildə 

Azərbaycanınneft saһələrində ilk һərraclar keçrildi. Neft mədənləri açıq Hərracda mülki şəxsə verildi. 

Bu işə çoxlu saһibkarlar cəlb edildi. Güclü investisya axımı, xüsusən də ölkəxaricindəki kapitalın 

cəlb eməsi hadisəi başlandı. Neft sənayesinin inkişafına bir sıra şirkətlər investisya vəsaitləri 

qoyuluşunu gerçəkləşdirdi. Artıq XIX Əsirin səksəninci illərində bu yanacaq formasına eһtiyac daһa 

da artdı. Bakı dünyada neftin mərkəzi şəһərlərindən birinə çevrildi. 
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1920-ci ilə qədər olan dövr Azərbaycan neft sənayesinin neft hasil olunması baxımından yüksəliş 

dövrü olmuş və həmin ildə neft hasil olunmasıı 7-8 milliyon tonna çatmışdır. 1920-ci ildə ölkədə 

reallaşan inqilabi hadisələr zamanı neft mədənləri dağıdılmış, neft hasil olunmasıı isə 3 miliyon tona 

aşağı düşmüşdür. 1940-1945-ci illər neft hasil olunmasıının ən yuxarı dirçəliş dövrü olmuşdür. Belə 

ki, müharibə illərində əldə edilmiş illik neft hasil olunmasıı 22-23,5 miliyon ton olmuşdur. Lakin 

müharibədən sonrakı ildə neft hasil olunması tempi azalmağa doğru meyl etmişdir. 1946-cı ildə 11,9 

milliyon ton, 1960-cı ildə 17,8 miliyon ton, 1975ci ildə 17,2 miliyon tona, 1985- 1990-cı ildə 

stabilləşərək 13,0 miliyon tona, 1996-cı ildə isə 9,1 miliyon tona aşağı düşmüşdür(7,səh31). 

Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin inkişafı xalq təsərrüfatı zərurətlərinə uyğun həyata keçirilmiş 

və daxili zərurətatın ödənilməsinə yönəldildiyindən neft ehtiyyatının mənimsənilməsi qeyri-stabil 

xarakter daşımışdır. Zəngin neft ehtiyyatına mövcud olmasına baxmayaraq, XX əsirin 70-80-ci 

illərində Azərbaycan Respublikasında neft hasil olunmasıının tempi sürətlə aşağı düşüb. Bu, 

Azərbaycanın həm quru ərazisində, həm də dənizin dayaz yerlərində istismar olunan iri yataqın artıq 

tükənməsi, yeni yataqın isə istismara verilməməsi ilə əlaqədar idi. 70-80-ci ildə Azərbaycan 

Respublikasında kəşf edilən yeni neft yataqı dənizin daha dərin yerlərində və daha dərin qatında 

yerləşdiyindən neftin istismarı daha çox xərc zərurət edirdi və çıxarılan neft baha başa mənfəətdə idi. 

Azərbaycan suverenlik əldə etdikdən sonra ilk növbədə zəngin neft ehtiyyatından səmərəli 

istifadə etməli idi. Ona görə ki onun dünya bazarında müəyən yer tutması, neft ixracat edən ölkələr 

sırasına qovuşması daxili və ölkəxaricindəki zərurətə tam cavab vermək səviyəsinə yüksəlməsi və 

hər şeydən əvvəl, Azərbaycan Respublikasında neftqazçıxarma sənayesinin inkişaf istiqamətinə 

üstünlük verilməsindən çox asılıdır. Neftdən gələn böyük mənfəətlər ölkədə iqtisadi sabitliyi təmin 

olmaqla iqtisadiyatı tənəzzüldən çıxaracaq başlıca vasitədir. Lakin AR öz gücü ilə neft yataqını 

istismar olmaq şəraitinə mövcud deyildir. Belə ki ölkənin neft sənayesində istifadə olunan texnika və 

texnologiya köhnəlmişdi və müasir zərurətə cavab vermirdi. Həmçinin dənizdə qazma işləri aparmaq 

üçün lazımi hidrotexniki qurğunun olmaması, neft hasil olunması sahəsində müasir texnika və 

texnologiya mövcud deyildi. Bütün bunlarla yanaşı neft yataqının işlənilməsi çox böyük həcmdə 

investisya zərurət edirdi. Lakin Azərbaycanın maliyyə ehtiyyatı yox idi. Qeyd olunan iqtısadi 

problemləri həll etməyin ən real yolu ölkə xaricindəki şirkətləri və investorları neft hasil olunmasına 

cəlb olmaq zərurət olunurdu. Azərbaycanın zəngin neft ehtiyatının istismarının Azərbaycan 

Respublikasınına dünyanın nəhəng neft şirkətlərinin cəlb edilməsində bu iqtısadi səbəblər vacib rol 

oynayırdı. Ölkəxaricindəki hökumət şirkətləri ilə bağlanmış müqavilələr Azərbaycan Respublikası 

neft sənayesinin 150 ildən artıq inkişaf dövründə yeni bir mərhələni, ən vacib qayıdış nöqtəsini açır. 

Ona görə ki məhz bu dövrdən başlayaraq Azərbaycanın neft və qaz sənayesi beynalxalq sistemə 

qovuşmuşdur. Azərbaycanın neft siyasətini müəyən edən ən vacib səbəb onun hansı həcmdə ehtiyyata 

mövcud olmasıdır. Bu mümkün olan investisya qoyuluşunun həcmini müəyənləşdirən bir səbəbdir. 

Bəzi mütəxəssislərin qənaətinə görə, bir sıra köhnə laylar və dərin yataqlar nəzərə alınmaqla, Xəzər 

dənizinin Azərbaycan sahəsində neftin həcmi 20 mlrd. ton ola bilər. Dünya neft ölkələrinin təcrübəsi 

göstərir ki, dəniz şəraitində 40 milliyon ton nefti çıxarmaq üçün hər 5 ildən bir kəşfiyyat işlərinə 300 

milliyon dollar investisya qoyulmalıdır. Ümumiyətlə qazma işləri çox böyük investisiya zərurət edir. 

Müasir dövrdə yanacaq – enerji kompleksinin inkişafı Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus olan 

sahəsindəki neft və qaz yataqının mənimsənilməsinə əsaslanır. Bütün bunun yerinə yetirilməsində 

ölkəxaricindəki neft şirkətləri vacib rol oynayırlar. 

Azərbaycansuverenlik əldə etdikdən sonra neft-qaz sənayesində xeyli geriləmə oldu. Bunun 

aradan qalması üçün ulu öndər Heydər Əliyev bir sıra müqavilələr imzaladı və islahatlar keçirdi. 

1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda Gülüstan sarayında Xəzərin AR sahəsindəki "Azəri", "Çıraq", 
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"Günəşli" yataqının dərin su qatındakı neftin müştərək işlənılməsi haqqında dəyəri 7,4 mlrd. dollar 

olan "məhsulun pay bölgusü" tipli müqavilə imzalandı(6,səh55). Muqavilə öz tarixi, siyasi və 

beynalxalq əhəmiyətinə görə "Əsrin müqaviləsi" adlanmış, təxminən 400 səhifə həcmində və 4 dildə 

öz əksini tapmışdır. "Əsrin müqaviləsi"ndə dünyanın 8 ölkəsinin (AR, AMERIKA BIRLƏŞMIŞ 

ŞTATLARI, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, Yaponiya və Səudiyə Ərəbistanı) 13 ən 

məşhur neft şirkəti (Amoko, BP, MakDermott, Yunokal, ARDNŞ, LUKoyl, Statoyl, Ekson, Türkiyə 

Petrolı, Penzoyl, İtoçu, Remko, Delta) iştirak etmişdir. Bu müqavilədə Böyük Britaniyanın "Britiş 

Petrolium" (qoyulacaq investisyanın 17,12 %-i) və "Remko" (2,08 %-i), AMERIKA BIRLƏŞMIŞ 

ŞTATLARI-ın "Amako" (17,01 %), "Yunikal" (11,2 %), "Penzoyl" (9,81 %), "MakDermott" (2,45 

%), Rusiyanın "Lukoyl" (10,0 %), Norveçin "Statoyl" (8,56 %), Türkiyənin "Türk petrolı şirkəti"nin 

(1,75 %) və AR Neft Şirkətinin isə 20 % payı var idi.Bununla da "Yeni neft strategiyası" və doktrinası 

uğurla həyata keçrilməyə başlandı. 

 Azərbaycanın yanacağ sənayesinin tarixinə nəzər yetirdikdə qaz sənayesindən geniş istfadə ötən 

əsirdən başlanğıc götürmüşdür. 1859-cu ildə Suraxanıda kiçik olmayan zavodda buxar əldə olmaq 

üçün təbii qazdan yanacaq kimi istfadə olunmuşdur. 1902-ci ildə elə bu ərazidə qazılan quyu qaz 

fontanı yaratmışdır. Sutkalıq debiti 57 min kub metr olan bu quyu Azərbaycan Respublikasında ilk 

qaz nəqletmə sisteminin yaranmasına səbəb olmuşdur. 1907-ci ildə Azərbaycan Respublikasında 130 

milliyon kub metr qaz һasil olunmuşdur. Sonradan Suraxanıda quyuda güclü qaz fontanının 

yaranması ilə əlaqədər qaz һasilatı və istismarı kəsgin aşağı düşmüşdür. Sadəcə olaraq böyük 

miqdarnda qazdan istfadə olmaq mümkün olmadığından onu һavaya buraxmışlar. Bu və ya digər 

səbəbdən 1919-cu ildə һasilat 48 milliyona, 1920-1921-ci ildə 34 milliyon kub metrə aşağı 

düşmüşdür. 1923-ci ildə Azərbaycan Respublikasında Sovet һakimiyəti dövründə qaz sənayesinin 

inkışafı ilə əlaqədər «Azneft»in tərkibində qazın utilləşdirilməsi və istfadəsi üzrə bölmə yaradılmış 

və sonradan bu bölmə qaz һasilatı və yaşayış fondunun qazlaşmasını һəyata keçirən böyük şöbəyə 

transformasiya olunmuşdur. Artıq 1931-ci ildə Bakı şəһərində yaşayış massivlərinin 90-95%-i qaz ilə 

qızırdı. Qaz sənayesinin sürətli inkişafı ilə əlaqədər 1936-cı ildə Azərbaycan Respublikasında qazın 

kəşifiyat və istismar qazması ilə məşğul olan ilk müstəqil qurum «Azqaz» təşkil olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasında neft və qaz һasilatı inkışaf etdikcə qaz enerjisindən istfadə eməsi daһa 

geniş vüsət tapmışdır, Artıq 1950-60-cı ildə һasilat 5,8 mlrd. kub metrə çatmışdır və bunun sayəsində 

Azərbaycanın sənaye, kommunal təsərrüfatı, elektrik stansıyanı əsasən bu enerji formasından istifadə 

sisteminə keçmişlər. Qaz sənayesinin inkişafı AR iqtısadiyatının bütün digər saһələrinə də öz təsirini 

göstərmişdir. 1982-ci ildə Azərbaycan Respublikasında rekord miqdarda 14,9 mlrd. kub metr qaz 

hasil olunmuşdur. 

Azərbaycan suverenlik əldə etdikdən sonra qaz hasil olunması zəiflədi. Azərbaycanın dünya 

bazarına çıxışı üçün tədbirlər görülməyə başlanmışdı. Dünya qaz bazarında Rusiyanın hegemonluğu 

var. Xüsusən də Aİ enerji cəhətdən Rusiyadan demək olar ki, asılı vəziyətdədir. Bu asılılığın aradan 

qalxması tədbirlərində AR qazının Avropa ölkələrinə ixracatı da yer tutur. Belə tədbirdən biri də 

Xəzər hövzəsinin zəngin qaz ehtiyyatının (Türkmənistan, Qazaxıstan və AR qazı nəzərdə tutulur) 

Bakı-Tiflis-Ərzurum marşrutu ilə Türkiyəyə, oradan da Avropa bazarına çıxarılması üçün 

Azərbaycanın, Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb hökumətlərinin reallaşdığı layihə Rusiyanın bu 

bazarda tam öndərliyinə bir qədər son qoya bilər. Xəzər dənizinin sahillərində yerləşən Azərbaycanın 

suveren inkişafı, hökumət təhlükəsizliyi və geosiyasi mövqesi, onun zəngin karbodehidrogen 

ehtiyyatının işlənilməsi və dünya enerji bazarına sərbəst nəqli bu gün təkcə ölkəmizin ölkəxaricindəki 

iqtisadi siyasət prioritetlərindən deyil, eyni zamanda müasir dünya iqtisadiyatın və beynalxalq aləmin 

aktual mövzusundan sayılır. Xəzər dənizi və onun Azərbaycan sahəsinin neft və qaz ehtiyatı mövcud 
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durumda təkcə regionalalın Rusiya, İran, Ukrayna, Türkiyə kimi hökumətlərini deyil, həmçinin dünya 

enerjisinin ¾-nü istehlak edən Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Fransa, İtaliya, Niderland, Polşa, 

Yaponiya, Çin və bir sıra digər Qərb və Şərq hökumətlərini ciddi şəkildə maraqlandırır. Bunun əsas 

səbəblərindən biri də Azərbaycan xalqının Ümummilli öndəri Heydər Əliyev tərəfindən əsasını 

qoyduğu və müvəffəqiyətlə həyata keçrilən yeni neft strategiyasıdır. Əsası 1994-cü ilin 20 

sentyabrında “Əsrin müqaviləsi” adlanan neft müqaviləsinin bağlanması ilə qoyulan bu strategiya 

Azərbaycanın suveren hökumət kimi digər dünya ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin genişlənilməsinə 

və beynalxalq mövqelərinin sərtlənməsinə, Aİ-yə inteqrasiya olunmasına, əsas dünya ölkələri, ilk 

növbədə, böyük hökumətlərlə dostluq və strateji əməkdaşlıq münasibətlərinin yaranmasına və 

inkişafına əlverişli şərait və müsbəst zəmin yaratmışdır. 

 Azərbaycan Respublikasında yanacaq-enerji kompleksinin modernləşdirilməsi sahəsindəvacib 

proqram sənədlərindən biri Azərbaycanın Prezidenti cənab İham Əliyevin 2005-ci il fevralın 14-də 

imzaladığı “Azərbaycanın yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı (2005-2015-ci illər) üzrə Hökumət 

Proqramı”dır(10,səh21). Proqram Azərbaycanın iqtisadiyatında və sosial həyatında müstəsna 

əhəmiyyətə mövcud olan yanacaq-enerji kompleksinin yenə də inkişaf etdirilməsi, əhalinin və 

iqtisadiyatın enerji ehtiyatı ilə təminatının yaxşılasması və enerji daşıyıcıdan istifadənin səmərəsinin 

artırılması qayəsi ilə qəbul edilib. Hökumət Proqramının qayəsi qarşıdakı on ildə Azərbaycanın 

yanacaq-enerji kompleksini inkişaf etdirməklə, əhalinin və iqtısadiyatın elektrik enerjisinə, qaza və 

digər enerji daşıyıcısına olan zərurətatının daha geniş ödənilməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Strateji 

məhsul olan neft-qaz ehtiyyatının istənilən ölkənin həyatında rolu vacibdür. Neft vacib istehsal, 

iqisadi malıyyə resursu müasir zaman olmaqla sənaye potensialını və iqtisadiyatı hərəkətə gətirən, 

ölkənin hərbi qüdrətini tərənnüm edən əsas komponentdir. Əsaslı olaraq bu resursa istinadən bəşər 

cəmiyyəti özünü lazımi enerji, nəqliyat sistemi ilə təmin etmiş olur. Enerji ehtiyyatını hökumət, 

müəsissə və insanlar reallaşdırmaqla qarşılıqlı ödəmələri reallaşdırır və yekunda ölkənin maliyyə və 

iqtisadi həyatında geniş istirak edirlər. Neftin sosial gücü, onun şəhər yaratma və aqlomerasiya effekti 

də vacibdür. Bütün bunlarla yanaşı, neft-qaz ehtiyyatı differensial formada iqtisadiyatın bütün 

sahələrindəcə cəmiyət üzvləri tərəfindən istehlak olunur. Obrazlı desək neft-qaz kompleksi 

iqtısadiyatın investisiya istiliyini təmin edən ən güclü və rahat sahəsi funksiyasi rolunu yerinə yetirir. 

Azərbaycan Respublikasında neft və qaz һasilatı başlayandan bəri cəmi 1,827 mlrd.ton 

karboһidrogen çıxarılmışdır ki, bunun da 1,374 mlrd. tonu neft və qaz kondensatının payına düşür. 

Dənizdə 440 milliyon tonn neft və 324 mlrd. kubometr təbii qaz, quruda isə 934 milliyon tonn neft 

və 130 mlrd. kubmetr təbii qaz һasil edilib. Azərbaycanın dənizdə və qurudakı iri isteһsalat birlikləri 

«Azneft», «Xəzərdənizneftqaz» və demək olar ki, bütün ərazini əһatə edən neft sənayesinin müəssisə 

və təşkilatı, suverenliyimiz əldə edildikdən sonra yeni yaradılmış Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Neft Şirkətinin sturukturuna daxil olunmuşdur. Neft kontraktının əһatə dairəsi istisna olmaqla, 

kompleksin idarəetmə sturukturunda bazar prinsiplərini məqbul edən ciddi dəyişikliklər baş 

verməmişdir. Məһz Bu səbəbdən görünür ki, yanacaq kompleksinin bazar münasibətlərinə uyğun 

yenidən təşkilinə eһtiyac və zərurət daһa aktual xarakter almışdır. 

Strateji məhsul olan neft-qaz ehtiyyatının istənilən ölkənin həyatında rolu vacibdir. Neft vacib 

istehsal, iqisadi-maliyyə resursu müasir zaman olmaqla sənaye potensialını və iqtisadiyatı hərəkətə 

gətirən, ölkənin hərbi qüdrətini tərənnüm edən əsas komponentdir. Əsaslı olaraq bu resursa istinadən 

bəşər cəmiyəti özünü lazımi enerji, nəqliyat sistemi ilə təmin etmiş olur. Enerji ehtiyyatını hökumət, 

müəsissə və insanlar reallaşdırmaqla qarşılıqlı ödəmələri reallaşdırır və yekunda ölkənin maliyyə və 

iqtisadi həyatında geniş iştirak edirlər. 
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Məqalə müasir şəraitdə iqtisadiyyatın ən aktiv iqtisadi tənzimləmə mexanizmlərindən biri olan 
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aktuallığı müəllif tərəfindən xarici iqtisadi əlaqələrin genişləndiyi müasir qloballaşma şərtləri nəzərə 
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Vergilərin xarici investisiya qoyuluşları üzrəində təsirləri şərh olunmuşdur. Bir sıra ölkələrdə vergi 

siyasətində tətbiq olunan fərqli vergi güzəştləri, ƏDV-nin tətbiqi məsələləri və e-ticarətdə vergi 
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Klassik iqtisadçıların nəzəri baxışlarında sərbəst bazar iqtisadiyyatında dövlətin tənzimləmə 

siyasətinə qarşı fikirlər hər nə qədər üstünlük təşkil etsə də, müasir iqtisadiyyatda dövlət ən aktiv 

iqtisadi subyektlərdən biridir. Dünya ölkələrinin qarşılıqlı əlaqələrinin, xüsusilə iqtisadi sahədə 

genişlənməsi, inteqrasiya və qloballaşma meyilləri bütün ölkələr üzrə eyni sosial-iqtisadi nəticələr 

yaratmamışdır.  

Qloballaşma dövründə dövlətlərarası iqtisadi sərhədlərin şəffaflaşması isə dünyada baş verən 

sosial, siyasi, iqtisadi, ekoloji, elmi-texniki və digər proseslərin təsirindən təcrid olunmuş fəaliyyəti 

tamamilə inkar edir. Buna əsasən, ölkəmizin iqtisadi sisteminin belə çoxistiqamətli təsirlərə 

uyğunlaşması və dayanıqlılığının təmin olunması dövlət tənzimlənməsinin əsas vəzifəsi kimi təqdim 

edilə bilər. Buna görə də dövlətin iqtisadi sitemə vergilər vasitəsilə təsirinin özünütəşkil prizmasından 

tədqiqini elmi və praktiki baxımdan aktual və əhəmiyyətli hesab etmək olar (3,s.116). 

Dünya ölkələri arasında inteqrasiya əlaqələrinin güclənməsi, qloballaşma proseslərinin 

genişlənməsi, transmilli beynəlxalq şirkətlərin, korporasiyaların, konsernlərin sayının artması onların 

vergiyə cəlb edilməsində, vergitutma bazasının müəyyən edilməsində mahiyyət etibarı ilə yeni 

problemlərin meydana gəlməsinə səbəb olur. Müxtəlif vergitutma prinsiplərinə malik ölkələrdə 

fəaliyyət, kommersiya əməliyyatlarının aparılmasında manipulyasiya imkanlarını genişləndirir və 

nəticədə, onların vergidən yayınması üçün əlverişli şərait yaranmış olur.  

Azərbaycanda hazırda beynəlxalq şirkətlər, korprorasiyalar və tərkibi çoxlu sayda qarşılıqlı asılı 

olan hüquqi şəxslərdən ibarət müxtəlif holdinqlər fəaliyyət göstərir. Şirkətlərin sayının artması, bir 

tərəfdən ölədə iqtisadi fəallığı gücləndirir, investisiya mühitini yaxşılaşdırır, yeni iş yerləri 

yaratmaqla əhalinin həyat səviyyəsini, onun maddi rifahını və həyat tərzini keyfiyyətcə yeni 

mərhələyə qaldırır, digər tərəfdən şirkətlərin gəlir və xərclərinin düzgün müəyyən edilməsi və 

vergitutma ilə bağlı məsələlərin daha dərindən araşdırılması zərurətini yaradır.  

Adətən, bir sıra şirkətlər tərəfindən aparılan əməliyyatlar əvvəlcədən digər ölkələrdə təcrübədən 

keçirildikdən sonra planlaşdırırlır. Bundan sonra həmin şirkətlər müxtəlif sxemlərdən istifadə edərək, 

vergidən yayınırlar. Bu gün dünyada beynəlxalq şirkətlər tərəfindən transfert qiymətlərini tətbiq 

etməklə vergidən yayınma halları genişlənmişdir. Bütün bunlarla əlaqədar vergi orqanlarının işçiləri 

tərəfindən şirkətlərin gəlir və xərclərinin düzgün hesablanması üsulları daha dərindən 

mənimsənilməlidir (1, s.34-35).  

Qloballaşma meyilləri dünya üzrə vahid iqtisadi sistemin formalaşması təsəvvürlərini artırsa da, 

bu hələ də nəzəri səviyyədən rellığa tam olaraq keçid edə bilməmişdir. Bunun nə dərəcədə mümkün 

olması isə hələ də mübahisəli hal kimi qalmaqdadır. Dünyada baş verən iqtisadi proseslər onu göstərir 

ki, qloballaşmanı təklif edən, beynəlxalq inteqrasiyanı sürətləndirməyə çalışan ölkələr eyni zamanda 

öz milli maraqları çərçivəsində bu prosesə zidd olan xarici siyasət həyata keçirə bilirlər. Buradan belə 

bir nəticəyə gəlmək olar ki, qlobal iqtisadiyyat ümumi iqtisadi səmərəlilik baxımından ideal görünsə 

də, milli maraqlardakı ziddiyyətlər ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinin tənzimlənməsində daxili 

maraqları təmin edən sosial-iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsini tələb edir.  

Tarixən dövlətin mövcudluğunda önəmli rola malik olan, müasir dövrdə də iqtisadi tənzimləmə 

mexanizmlərinin ən effektiv növlərindən biri kimi vergi mexanizmindən xarici iqtisadi əlaqələrin 

tənzimlənməsində də istifadə edilməkdədir. Vergi tənzimlənməsinin məzmunu və məqsədi 

vergitutma sisteminin tənzimləyici funksiyası ilə müəyyən edilmişdir. Bu proses obyektiv olaraq 

zərurdir və onun nəticəsi istifadə edilən üsulların iqtisadiyyatın mövcud vəziyyətinə müvafiq 

olmasından asılıdır. Vergi tənzimlənməsi üsullarından istifadə edilməsi vergilərin tənzimləyici 

funksiyasından maksimal dərəcədə istifadə etməyə maneçilik törədən fiskal funksiya ilə bağlı 

ziddiyyətlərlə müşaiyət olunur. Vergi tənzimlənməsindən istifadə edilməsi üçün başlıca şərt təkrar 
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istehsal prosesinin gedişatına dövlət müdaxiləsinin iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğunluğudur.  

İqtisadi inkişaf prosesini təmin etmək və böhran hallarını müvəffəqiyyətlə aradan qaldırmaq üçün 

hər bir ölkənin hökuməti iqtisadiyyata dövlət təsiri sistemində olan bütün üsullardan istifadə edirlər. 

İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə iqtisadi inkişafın üç əsas modelindən istifadə edilirdi 

ki, onların hər birində iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinə və bu prosesdə vergilərin roluna yer 

ayrılırdı (2, s.31).  

Həmin modellər və bu modellərdə vergi tənzimlənməsinin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

- Liberal model. Milli iqtisadiyyatın inkişafının liberal strategiyası daha ardıcıl olaraq ABŞ 

və Böyük Britaniya kimi dövlətlərin hökumətləri tərəfindən həyata keçirilir. Bu ölkələrin hökumətləri 

iqtisadiyyat subyektlərinə sosial və iqtisadi intizamı saxlamaq üçün minimal zəruri hədd daxilində 

təsir göstərirlər, bütün qalan hallarda isə güvənirlər. Vergi yığımlarının həcmi isə elə minimal həcmdə 

müəyyənləşdirilir ki, o dövləti özünəməxsus funksiyaları yerinə yetirmək üçün kifayət edəcək 

həcmdə maliyyə ehtiyatları ilə təmin etsin. 

- Planlı-inzibati iqtisadiyyat modeli. Bu modelin əsas xüsusiyyəti dövlət tənzimlənməsinin 

səviyyəsinin yüksək olması, praktiki olaraq bütün müəssiəsələrin dövlətə məxsusluğu və onların 

inzibati-amirlik üsulu ilə idarə edilməsidir. İqtisadi inkişafın bu modelində vergilərin rolu çox cüzidir. 

Hüquqi şəxslərin mənfəətinin hər bir müəssisə üçün fərdi olaraq müəyyənləşdirilən normativdən artıq 

hissəsi dövlət büdcəsinə alınırdı. 

- Sürətli inkişaf strategiyası modeli. Sürətli inkişaf strategiyası modeli II Dünya 

Müharibəsindən sonra Yaponiyada yaradılmışdır. Bu model çərçivəsində daha yüksək artım 

potensialı olan sahələrin müəyyənləşdirilməsində hökumətin rəhbər rolunu nəzərdə tutan üsullar 

geniş yayılmışdır. Sürətli inkişaf strategiyasını əsas tutan ölkələrin vergi siyasəti üçün dövlətin 

iqtisadiyyata təsirinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə xidmət edən məqsədli vergi güzəştlərinin 

sayının çox olması üzərinə keçirilir. Göründüyü kimi, sürətli inkişaf strategiyasını əsas tutan 

ölkələrdə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində vergilərin rolu kifayət qədər yüksəkdir.  

Qeyd edilən hər üç modeldə bir ümumi cəhət vardır ki, hətta liberallığı əsas götürən ölkələrdə 

belə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi mövcuddur. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi dövlətin öz 

funksiyalarını yerinə yetirməsi ilə bağlıdır. Bu funksiyalardan daha əhəmiyyətliləri aşağıdakılardır: 

1. İqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyət göstərməsinə imkan verən qanunvericilik bazasının 

yaradılması; 

2. İqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi və milli istehsalın müdafiəsi; 

3. Gəlirlərin və milli sərvətin ədalətli yenidən bölüşdürülməsi prosesinin təmin edilməsi; 

4. Milli iqtisadiyyatın strukturunun optimallaşdırılması; 

5. İqtisadi dövrlərin milli iqtisadiyyata, iqtisadi artımın stimullaşdırılmasına təsirinin 

hamarlaşdırılması. 

Vergilərin iqtisadiyyatın tənzimlənməsində müxtəlif sferalar üzrə nəzərdən keçirilməsi 

mümkündür. Əksər təhlillər zamanı istər daxili tənzimləmə siyasətində, istərsə də xarici iqtisadi 

əlaqələrin tənzimlənməsində eyni qanunauyğunluqların olması müşahidə edilə bilinər. İnvestisiya 

layihəsinin pul axını ilə bağlı qeyd olunur ki, əgər investisiya layihəsinin bütün təşkilediciləri pul 

vahidi ilə qiymətləndirilsə, onda investisiya layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olan pul axınları 

üzrə məbləğləri görə bilərik. İnvestisiya layihəsinin pul axınları ümumi halda aşağıdakı 

elementlərdən ibarət olur (3, s.16): 

- İnvestisiya məsrəfləri; 

- Məhsul satışından daxilolmalar; 

- İstehsal xərcləri; 
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- Vergilər. 

Burada verilmiş strukturdan da görünür ki, hər bir investisiya layihəsinin xərc bölməsində 

vergilər ayrıca bölmə kimi təsirə malikdir. Vergilər xərc olaraq investisiya axınlarına daxil olsalar da 

onların digər iki xərc bölməsindən fərqli olaraq əlavə dəyər yaratma, gəlir gətirmə kimi xüsusiyyətləri 

olmadığından investisiya qoyuluşu edən subyektlərin maraqları ilə birbaşa ziddiyyət təşkil edəcəkdir. 

Xarici iqtisadi əlaqələrdə bu xarici investisiyaların ölkəyə cəlb olunmasında, milli kapitalın xarici 

ölkələrə yönəldilməsində ciddi təsir imkanına malik faktora çevrilə bilməkdədir. İnvestisiya 

qoyuluşlarında əsas motiv kimi hazırda mənfəət norması əsas olsa da, mənfəət normasına təsir etdiyi 

üçün vergilərin tənzimlənməsi investisiya qoyuluşlarının stimullaşdırılmasında aktiv istifadə edilən 

iqtisadi siyasətdir.  

Ölkə iqtisadiyyatına qoyulan xarici investisiyaların sahələr üzrə strukturuna diqqət yetirdikdə, bu 

investisiyaların əsas hissəsinin mədənçıxarma sənayesinə, xüsusilə xam neft və qaz hasilatı sahələrinə 

yatırıldığı görünür. Nəqliyyat sektoru üzrə artan investisiyalar bu sektorun da xarici investorların 

maraqlarına uyğun gəldiyini göstərir. Tikinti, informasiya və rabitə sahələrinə xarici investisiya 

qoyuluşlarındakı artım meyilləri bu sahələrin də xarici investorlar üçün cəlbedicilik baxımından 

perspektivli olduğunu göstərir. Azərbaycanın emal sahələrinin xarici investorlar üçün cəlbedici 

olmaması faktı bu sahədə rəqabətqabiliyyətliliklə bağlı müəyyən problemlərin hələ də qalmasından 

xəbər verir. Belə hal iqtisadiyyatın innovativ inkişafında, elmi biliklərə və ixtisaslı kadrlara tələbatın 

formalaşmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən emal sənayesinin və digər qeyi-neft sektoru sahələrinin 

xarici investorlar üçün cəlbediciliyinin təmin olunması üçün əlverişli vergi sisteminin və vergi 

güzəştlərinin tətbiqini zəruri edir.  

Fransada innovasiya fəaliyyətinəə investisya qoyuluşlarının cəlb edilməsi məqsədi ilə həyata 

keçirilən dəstək tədbirlərindən biri də vergi güzəştlərinin tətbiqidir. Bu istiqamətdə aşağıdakı 

güzəştlər tətbiq edilməkdədir: 

- Fəaliyyətin ilk üç ilində mənfəət vergisindən azad edilmə; 

- Sonrakı iki ildə ödənilməli olan mənfəət vergisinin 50%-nin bağışlanılması; 

- Bəzi hallarda əmlak vergisindən azad etmə və s. 

Çin iqtisadiyyatının böyük sürətlə inkişaf etdiyini və dünyada ən çox xarici investisiya 

qoyuluşunun həyata keçirildiyi ölkələrdən biri olduğunu nəzərə alaraq bu ölkənin vergi sistemi də 

nəzərdən keçirilə bilinər. Belə ki, Çində xarici investisiyalı müəssisələr əsasən aşağıda göstərilən 

vergilərə cəlb edilir: 

- Təsərrüfat fəaliyyətinə vergi – vergiyə cəlb olunan xidmətlərin göstərilməsi, qeyri-maddi 

aktivlərin təqdim edilməsi və daşınmaz əmlakın satışı zamanı tətbiq olunur; 

- Biznes vergsi – məhsul dövriyyəsi əsasında hesablanır. Vergi dərəcəsi fəaliyyət 

növlərindən asılı olaraq fərqlənir: nəqliyyat 3%, tikinti-mühəndis işləri 3%, maliyyə fəaliyyəti 8%, 

poçt və telekommunikasiya 3%, mədəniyyət və idman 3%, əyləncə sferası 5-20%, xidmətlər 5%, 

qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi 5%. 

Mənfəət vergisinə gəlincə isə, bu vergi Çin ərazisində gəlir əldə edən bütün xarici şirkətlərə və 

xarici investisiyalı müəssisələrə tətbiq edilir. Verginin həcmi hər il başa çatdıqdan sonra 5 ay 

müddətində müəyyənləşdirilir. Verginin həcmi maya dəyəri, xərclər və maya dəyəri nəzərə alınmaqla 

ümumi mənfəət əsasında hesablanır. Çinin bəzi xüsusi rayonlarında təsis edilmiş və müəyyən 

fəaliyyətlə məşğul olan xarici investisiyalı müəssisələrə 15% və 24%-lik vergi dərəcələri tətbiq edilir. 

Müəyyən fəaliyyət növləri ilə məşğul olan xarici investisiyalı müəssisələrə 5 ilə qədər vergi tətilləri 

verilə bilər.  

Verginin klassik olaraq fiskal və ekstra fiskal olmaqla iki funksiyası fərqləndirilir. Verginin əsas 
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funksiyası kimi fiskal funksiya qəbul olunur və vergi stimullaşdırılması, müdafiə tədbirləri və digər 

səbəblərlə bu funksiya ikinci planda saxlanılır. Vergi qanunvericiliyində mövcud olan təşviq və 

müdafiə tədbirləri müxtəlif güzəşt, istisna və vergi tətilləri vasitəsilə təmin edilir. Bu xüsusiyyəti ilə 

təşviq və müdafiə tədbirləri ilkin olaraq vergi gəlirlərinin azalmasına səbəb olacaq tədbir kimi 

görünməkdədir. Lakin tətbiq olunduqdan sonra fərqli nəticələr əldə oluna bilər. Həqiqətən 

məqsəduyğun, rasional və selektiv ümumi bir plana uyğun olaraq tətbiq olunduğu halda, vergi 

təşviqləri, milli yığımların artan bir hissəsinin səmərəli investisiyalara, xüsusilə istehsal 

investisiyalarına yönəldiyi, beləliklə də istehsal və məhsuldarlığın artımını təmin etdiyi, məşğulluğun 

və fəaliyyət sahələrinin genişlənməsinə şərait yaratmaqla təşviq nəticəsində itirilən vergi gəlirlərinin 

artıqlaması ilə konpensasiya olunduğunu və uzunmüddətli dövrdə vergi gəlirlərinin ciddi şəkildə 

artırılmasına imkan verə biləcəkdir (9). 

Vergi siyasətinin təsir göstərdiyi sahələrdən biri də xarici ticarətin müasir forması hesab olunan 

elektron ticarətdir. Vergi, e-ticarətdə ən çox müzakirə edilən mövzulardan biridir. Vergi sahəsindəki 

anlaşılmazlıqlar həm birbaşa, həm də dolayı vergilərdə mövcuddur. Birbaşa vergilərdə, vergi 

mükəlləfinin daimi iqamət adresi və vergi tutulmalı gəlirin mənbəyi münaqişəlidir (5, s.100). Bu 

baxımdan e-ticarətin inkişaf etdirilməsi üçün vergiqoyma, ödəmə və çatdırılma üsullarının 

yaradılması, xüsusilə beynəlxalq e-ticarətdə vergi ödənilməsi və yerli vergi orqanları arasında 

bölgüsü üçün ümumi həll yollarının tapılması, ödəmə vasitələrinin yaradılması, gömrük 

prosesdurasının sadələşdirilməsi və e-ticarətə uyğunlaşdırılması lazımdır. 

Xüsusilə xarici ticarət fəaliyyətində ən çox təhlil olunan vergi növlərindən biri əlavə dəyər 

vergisidir. Əlavə dəyər vergisinə münasibətdə birbaşa vergilər üçün rezidentlik və ərazi prinsipinə 

analoji olaraq təyinat yeri və mənşə ölkəsi prinsiplərindən istifadə edilir. Təyinat yeri prinsipinə 

əsasən istehsal edildiyi yerdən asılı olmayaraq, son istehlak üçün baxılan yurisdiksiyaya gətirilən 

bütün məhsul və xidmətlərdən əlavə dəyər vergisi tutulur. Bu prinsipə əsasən, ƏDV son istehlaka 

vergidir, idxal bu vergiyə cəlb olunur, ixrac isə bu vergidən azaddır.  

Mənşə ölkəsi prinsipi isə nəzərdə tutur ki, son istehlak yerindən asılı olmayaraq, nəzərdən 

keçirilən ölkədə istehsal edilmiş bütün məhsul və xidmətlərdən ƏDV tutulur. Bu halda isə ixrac 

vergiyə cəlb olunur, idxal isə vergidən azaddır və beləliklə ƏDV məhsul istehsalına tətbiq olunan 

vergidir. 

Hal-hazırda dünya təcrübəsində təyinat yeri prinsipinə əsasən tutulan ƏDV tətbiq edilir, yəni 

ixrac vergitutmadan azaddır, idxal isə vergiyə cəlb edilir. Bu verginin ödənilməsinin düzgünlüyünə 

nəzarəti, vergi orqanları ilə yanaşı, gömrük orqanları da həyata keçirirlər (4, s.231-232).  

Vergi təşviqlərinin səmərəli nəticələr verməsi bəzi şərtləri reallaşdırılması, rasional vergi təşviqi 

siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və bu siyasətə uyğun vergi tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi şərti 

illə mümkündür. Bu məqsədin reallaşdırılması aşağıdakı şərtlərə uyğun tənzimlənmə siyasətinin 

həyata keçirilməsi ilə mümkündür: 

- Təşviqlərdə qlobal rəqabətqabiliyyətliliyi və məşğulluq yaratma imkanları əsas prioritet 

olmalıdır; 

- Vergi təşviqlərinin nəticələri qiymətləndirilə bilən olmalıdır; 

- Təşviq olmadığı halda normal şərtlərlə mümükn olan fəaliyyətlər üzrə vergi təşviqi nəzərdən 

keçirilməməlidir; 

- Vergi təşviqi ilə əlaqədar tənzimləmələrin nəticələrinə davamlı olaraq nəzarət edilməli, 

gözlənilən nəticələri verməyən subyektlər seçilməli, lazım gələrsə başqa tədbirlər həyata 

keçirilməlidir; 

- Vergi təşviqləri ilə təmin olunan üstünlüklərin miqyası düzgün müəyyənləşdirilməlidir. 
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Təmin olunan təşviqlər passiv, rəqabətqabiliyyəti olmayan müəssisələrin yaranmasına səbəb 

olmamalıdır; 

- Təşviqlərin əhatə dairəsi konkret müəyyən olunmalı, təşviq tənzimlənməsi ümumi 

tənzimləmə xarakteri almamalıdır. Bütün vergi mükəlləflərinin faydalandığı təşviqin heç bir 

mükəlləfin faydalana bilmədiyi təşviqə bərabər olduğunu nəzərə almaq lazımdır; 

- Vergi təşviqi tənzimlənməsində də ədalət, bərabərlik və səmərəlilik kimi vergitutma 

prinsiplərinə riayət olunmalıdır (8). 
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İqtisadi islahatların dərinləşməsində və genişlənməsində özəlləşdirmə prosesi böyük əhəmiyyət 

kəsb edir və getdikcə daha geniş şəkildə tətbiq olunur. Bunu eyni zamandaözəlləşdirilmiş kiçik dövlət 

müəssisələri və obyektlərinin illər üzrə statistikası da təsdiq edir. Mülkiyyətin 

dövlətsizləşdirilməsinin, dünya təcrübəsindən çıxış edərək, Azərba ycanda özəlləşdirmənin 

perspektivinə mövcud iqtisadi reallıqlar çərçivəsində müsbət təsir göstərmək imkanına malik olan 

xüsusiyyətlərə diqqət yetirilməsi son dərəcə vacibdir. 

Özəlləşdirmənin sonrakı mərhələsi iqtisadiyyatın mühüm sahələrinə aid olan müəssisələri əhatə 

etmişdir. Özəlləşməyə açılmış maşınqayırma sənayesi, metallurgiya, neft-kimya sahəsi, kimya 

sahələrinin investisiyaya olan tələbatının dolğun ödənilməsi məqsədi ilə strateji investorlarla daha 

çox əməkdaşlıq qurulmuşdur. Beləliklə iqtisadiyyatın aparıcı müəssisələri kimi onların əlverişli 

üsullarla özəlləşdirilməsi təmin olunmuşdur. 

Bəzi iqtisadi ədəbiyyatlarda özəlləşdirmə probleminə metodoloji yanaşma bir çox hallarda keçid 

iqtisadiyyatı şəraitində mülkiyyət münasibətləri və dövlət tənzimlənməsi konsepsiyaları ilə bağlı 

olmuşdur. Özəlləşdirmənin gedişində xüsusi rol oynamaq imkanına malik investisiya mühiti və onun 

təminatı məsələləri bizim ölkəmizdə külli miqdarda maliyyə vəsaitlərinin səfərbərliyə alınmasını 

tələb edir və onun həcmi ilə nəticənin səmərəliliyi arasındakı mütənasiblik xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Qərb dövlətlərinin özəlləşdirmə təcrübəsi göstərdi ki, müəssisələrin fəaliyyətinin iqtisadi 

effektivliyi mülkiyyət hüquqlarından çox rəqabətdən asılıdır. Çünki, özəlləşdirmə birdən-birə, 

avtomatik surətdə ictimai istehsalda xərclərin aşağı düşməsi mexanizmini yarada bilməz. 

Əlbəttə, dövlətsizləşdirmə dövlətin iqtisadi sahələrdən tam təcrid olunması demək deyil, dövlətin 

fəaliyyət mexanizminin dəyişməsi, yəni onun yalnız nizamlayıcı və əlaqələndirici funksiyaları icra 

etməsidir. Ümumi mənada dövlətsizləşdirmə prosesinineffektivliyinə nail olmaq üçün ilk növbədə 

özəlləşdirmədən sonrakı dövrdə mülkiyyət hüquqlarının yenidən bölgüsü, investisiya mühitinin 

əlverişli əsaslarla qərarlaşması və bu istiqamətli çoxsaylı amilərdən birbaşa asılıdır.  

Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesi həyata keçiriliməzdən əvvəlbir çox ölkələrin, o cümlədən 

Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrinin, Rusiyanın, Qazaxıstanın, Baltikyanı ölkələrinin özəlləşdirmə 

təcrübəsi öyrənilərək bir çox proqramlar hazırlanmışdır. Həmin bu proqramların təhlilləri əsasında 

Azərbaycanda özəlləşdirmənin qarışıq modeli qəbul edilmişdir. Özəlləşdirmə tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi nəticəsində dövlət əmlakının bir hissəsinin əmək kollektivi üzvlərinə və respublika 

vətəndaşlarına əvəzsiz verilməsi qərara alınmışdır. Bunun nəticəsi olaraq ölkəmizdə məhz 

özəlləşdirmədən sonrakı dövrdə iqtisadi vəziyyət yaxşılaşmış, o cümlədən sosial-iqtisadi göstəricilər 

xeyli dərəcədə artmışdır. 

Özəlləşdirmədən əvvəl ölkə iqtisadiyyatının ilkin özəklərini təşkil edən müəssisələr, təsərrüfat 

sahələri və istehsal obyektləri dövlət mülkiyyətində idilər. Belə bir vəziyyətdə iqtisadiyyatda 

liberallaşmanın və sahibkarlığın inkişafının təmin olunması bu müəssisələrin tez bir zamanda 

özəlləşməsindən yəni bir sözlə respublika vətəndaşlarının o cümlədən fiziki şəxslərin və hüquqi 

şəxslərinöhdəliyinə verilməsindən bilavasitə asılı idi. Özəlləşdirmənin başlandığı vaxtdan etibarən 

müəssisələrin, obyektlərin və təsərrüfat sahələrinin özəlləşdirilməsindən təxminən 800 mln. manat 

dövlət büdcəsinə daxil olmuşdur. Bu da öz növbəsində ölkənin müəyyən sosial-iqtisadi 

problemlərinin həllinə yönəldilmişdir(3, s. 26). 

Özəlləşdirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi eyni zamanda ölkəyə xarici investorların da 

marağını artırmışdır. Belə ki 100-ə yaxın dövlət müəssisələri və obyektləri investisiya müsabiqələri 

vasitəsilə dövlətsizləşdirilmiş,bu da eyni zamanda investorların fəaliyyəti üçün əlverişli şərait 

yaratmışdır. Məhz həmin xarici investorların fəaliyyətlərinin nəticəsidirmüəssisələrdə istehsal 

http://genderi.org/1-dovletin-anlays-dovletin-formalar-dovlet-ve-dovlet-hakimiyye-v2.html
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fəaliyyətinin bərpası, iş yerlərinin açılması, yeni texnologiyaların vəidarəetmə təcrübəsinin tətbiqi 

məqsədilə 600 mln. ABŞ dolları məbləğində vəsait investisiya şəklində qoyulmuşdur.Ölkəyə belə 

xarici investorların cəlb olunması aydındır ki, ölkə iqtisadiyyatının inkişafına da müsbət təsir 

göstərmişdir(1, s. 40). 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün vacib əhəmiyyət kəsb edən dövlət obyektləri və müəssisələr 

əsasən fərdi layihələr üzrə özəlləşdirilir. Həmin özəlləşdirmə zamanı müəssisəyə investor cəlb etmək 

məqsədilə satışa səhmlərin 51%-i və ya daha artıq hissəsi çıxarılır(5,s 30). 

Özəlləşdirmə prosesində diqqət yetirilməsi lazım olan ən mühüm məsələlərdən biri 

özəlləşdirilmiş müəssisələrin fəaliyyətinin dəstəklənməsidir. Bu sahədəki dəstəklənmə həmin 

müəssisələrə vergi, kredit, gömrük və digər öhdəliklərlə bağlı güzəştlərin edilməsini nəzərdə tutur. 

Bundan əlavə olaraq həmçinin özəlləşdirilən müəssisələrin sağlamlaşdırılması üçün bazarın və 

istehsalçıların qorunması məsələləridə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İlkin yoxlamaların nəticəsi 

göstərir ki, özəlləşdirmənin aparıldığı ilk vaxtlarda çoxlu sayda özəlləşdirilmiş müəssisələrin 

fəaliyyətinin dəstəklənməməsi səbəbindən istehsalın bərpası, iş yerlərinin açılması və onların 

səmərəli fəaliyyəti təmin olunmamışdır. Xüsusi olaraqemal sahəsində və istehsal yönümlü 

obyektlərdə konserv, şərabçılıq, quşçuluq, yeyinti sahəsi və yüngül sənaye müəssisələrində istehsal 

lazımi iqtisadi nəticələri əldə etməmişdir. 

Özəlləşdirilmiş müəssisələrin dövriyyə vəsaitlərinin lazimi səviyyədə olmaması özəlləşdirilənə 

qədər yaranmış kreditor borcları, yerli istehsalçıların mənafelərinin qorunmaması, onların 

dəstəklənməməsi kimi problemlər onların fəaliyyətlərinə ciddi əngəl yaratmışdır. Müəyyən vaxt 

keçdikdən sonra bu problemlərin aradan qaldırılması zəruri hal almışdır. Bunun nəticəsi olaraq bir 

çox dövlət tədbirləri həyata keçirilmiş, güzəştlərlə bağlı olaraq qanunlar qəbul edilmişdir.  

Özəlləşdirməyə dəstək olaraq dövlət öz hesabına ilkin olaraq kənd təsərrüfatı sahəsində müasir 

texnologiya avadanlıq və idarəetmə təcrübəsi cəlb edilmişdir. Bundan əlavə dövlət tərəfindən dəstək 

yalnız kənd təsərrüfatı sahəsinə deyil həmçinin, ticarət, xidmət, tikinti, istehlak malları istehsal edən 

yüngül və yeyinti emal sahələrində də bir çox avadanlıqlarla o cümlədən yeni texnika və texnoligiya 

ilə təchiz olunmasına imkan yaratmış vəidarəetmə təcrübəsi cəlb edilmişdir. Bunun nəticəsi olaraq 

dövlətin özəlləşdirilən müəssisə və obyektlərdə rastlaşdığıbəzi problemlərdən azad olunması təmin 

edilmişdir. Bu funksiyalar dövlətdən daha çevik və səmərəli sahibkar strukturlarına ötürülmüşdür. 

Özəlləşdirmə əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsində də çox əhəmiyyətli rol oynayıb, belə ki 

özəlləşdirilmiş sahələrdə bir çox iş yerləri açılmışdır və bununlada əhalinin böyük bir hissəsi işlə 

təmin edilmiş, yeni kiçik sahibkarlar meydana çıxmışdır. Özəlləşdirmənin səmərəli təşkili əhalinin 

həyat və yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarmışdır. Bunun nəticəsi olaraq ümumi 

daxili məhsulun həcmi artmış və 85%-dək yüksəlmişdir. 

Bugün Azərbaycanda aparılan özəlləşdirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsində dövlət 

aktivlərinin səmərəli istifadəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bütün bu sadalananlar 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi potensialının artmasına, eyni zamanda ölkədə rəqabət mühitinin 

formalaşmasına, dövlət müəssisələrinin bir çoxunun fəaliyyətinin yenidən qurulmasına və orta 

sahibkarlıq təbəqəsinin təşəkkül tapmasına gətirib çıxarmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, geniş şəkildə həyata keçirilən özəlləşdirmə tədbirlərinin nəticəsi olaraq 

müəssisələrin əmək kollektivləri üzvləri və digər respublika vətəndaşları işlədikləri müəssisələrin, 

həmçinin maraq doğuran başqa müəssisələrin mülkiyyətçilərinə və səhmdarlarına çevrilmişlər. 

Hazırda 130 mindən çox səhmdar müxtəlif səhmdar cəmiyyətlərin səhmlərinə malikdirlər. Onlar 

həmin bu səhmlərin idarə edilməsində iştirak edir, müstəqil qərarlar verir və bu idarəetmənin nəticəsi 

olaraq müəyyən gəlirlər əldə edirlər. Hazırki dövrdə minlərlə səhmdarlar müxtəlif olaraq ASC-lərin 
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səhmlərinə malikdirlər və onların idarə edilməsində yaxından iştirak edirlər.  

 Respublika ərazisində özəlləşdirmə tədbirləri başlandığlı dövrdən etibarən əsas məqsədyerli 

istehsalın genişləndirilməsi üçün regionlarda rəqabət qabiliyyətli müəssisələrin özəlləşdirilməsi, 

fəaliyyətinin müasir prinsiplər əsasında yenidən qurulmasıdır. Ümumi halda, Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi özəlləşdirilmə prosesində şəffaflığın və ictimaiyyətin məlumatlandırılmasının təmin 

edilməsi məqsədilə bir çox tədbirlər həyata keçirir. Komitə hərraclarla yanaşı, regionlarda yerləşən 

dövlət müəssisələrinin investisiya müsabiqələri vasitəsilə özəlləşdirilməsini təşkil edir və həyata 

keçirilən bu tədbirlər isə iqtisadiyyatın inkişafını daha da sürətləndirir. 

Özəlləşdirmə tədbirlərinin uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində istehsal sahəsində bir çox 

problemlər bərpa edilmiş, zəruri investisiyalar cəlb olunmuş və rəqabət qabiliyyətli istehsal-texniki 

və istehlak təyinatlı bir sıra məhsulların respublikamızda istehsalına nail olunmuşdur. Eyni zamanda, 

həmin müəssisələrdə çalışmış minlərlə insanlar iş yerlərinə qayıtmış və yeni iş yerləri açılmışdır. 

Özəlləşdirmə tədbirləri eyni zamanda işsizliklə mübarizə sahəsində də yaxşı nəticələrin əldə 

olunmasına şərait yaratmışdır.  

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı alqı-satqı müqaviləsindən geniş istifadə olunur. Bu 

zaman dövlət əmlakının satıcı qismində Dövlət Əmlak Komitəsi çıxış edir və komitə əsas olaraq 

aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 

-Müəyyən edilmiş formada dövlət əmlakının registrini aparır; 

-özəlləşdirməyə açıq elan edilmiş dövlət əmlakının satılan vaxtadəkmüəyyən edilmiş qaydada 

idarə edir 

-qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə komissiya yaradır 

-səhmdar cəmiyyətlərində dövlət əmlakının payının, həmçinin dövlət əmlakının satışı zamanı 

alqı-satqı müqaviləsində müəyyən edilmiş öhdəliklərinin uçotunu aparır 

-özəlləşdirmə qabağı müəssisələrin sağlamlaşdırılması üzrə bir sıra fəaliyyətləri həyata keçirir və 

həmçinin bu sahədə öz səlahiyyətləri daxilində tədbirlər həyata keçirir(3, s. 28). 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlak Komitəsi özəlləşdirmə çeklərinin və dövlət 

özəlləşdirmə paylarının istifadəsi üçün qanun çərçivəsində lazımi şəraitin yaradılmasını təmin edir. 

Ümumiyyətlə, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi özəlləşdirilmə prosesində şəffaflıq və 

ictimaiyyətin məlumatlandırılmasının təmin edilməsi məqsədilə mütəmadi olaraq tədbirlər həyata 

keçirir(6, s.5). 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən torpaq ehtiyatlarından səmərəli, məqsədli və 

qənaətli istifadənin təmin edilməsi istiqamətində Bakı və regionlarda mütəmadi monitorinqlər 

aparılır. Monitorinqlərin məqsədi torpaqların təyinatdan kənar və əsassız istifadə edilməsi və ya 

mülkiyyətçilər tərəfindən uzunmüddətli olaraq tamamilə istifadəsiz saxlanılması, özbaşına zəbt 

olunması, qanunsuz tikintilərin aparılması hallarını müəyyən etməkdir(11, s. 2). Digər tərəfdən 

insanların torpağa olan iqtisadi marağını, mülkiyyətçilər tərəfindən müntəzəm istifadəsini 

stimullaşdırmaq, torpağın gəlir mənbəyi kimi rolunu və əhəmiyyətini çatdırmaqdır.Bu tədbirlər 

nəticəsində torpaqların məqsədli dövriyyəsinə qaytarılması, istifadəsiz və ya təyinatına zidd 

istifadədə olan torpaqların qanunauyğun şəkildə yenidən iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi təmin 

ediləcəkdir. Dövlət, bələdiyyə və özəl mülkiyyət barədə hər hansı qanunsuz qərarların qəbul edilməsi, 

qeyri-qanuni sənədlərin verilməsi aradan qaldırılacaq.dır Bununla da, respublikada torpaq 

münasibətlərinin səmərəli şəkildə tənzimlənməsinə və mülkiyyət hüquqlarının yüksək səviyyədə 

təmin olunmasına böyük dəstək verəcəkdir. 

Ölkəmizdə əsas vəzifələrdən biri də yerli istehsalın genişləndirilməsi üçün regionlarda rəqabət 

qabiliyyətli müəssisələrin özəlləşdirilməsi, fəaliyyətinin müasir prinsiplər əsasında yenidən 
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qurulmasıdır. Komitə hərraclarla yanaşı, regionlarda yerləşən dövlət müəssisələrinin investisiya 

müsabiqələri vasitəsilə özəlləşdirilməsini təşkil edir. Həyata keçirilən bu tədbirlər isə iqtisadiyyatın 

inkişafını daha da sürətləndirir. 

Hazırkı mərhələdə özəlləşdirilən dövlət əmlakı müstəqil qiymətləndiricilər cəlb olunmaqla sırf 

bazar prinsipləri əsasında qiymətləndirilir və açıq hərraclar vasitəsi ilə satışa yönəldilir. Bildirilib ki, 

cari il ərzində ümumilikdə 206 hərrac keçirilib, səhmdar cəmiyyətlərinin səhm paketləri üzrə, kiçik 

dövlət müəssisələri, nəqliyyat vasitələri və digər təsnifatlar üzrə 600-ə yaxın dövlət əmlakı 

özəlləşdirilib (7, s.10). 

Özəlləşdirilmə prosesinin daha da sürətləndirilməsinə imkan verən Özəlləşdirilmə portalı bütün 

investorlar üçün biznes portfelinə uyğun olaraq daşınmaz əmlak seçimi ilə bağlı geniş imkanlar 

yaradır. Əcnəbi sərmayəçilərin özəlləşmə prosesində iştirakını təmin etmək məqsədilə mütəmadi 

olaraq xarici ölkələrdə forumlar keçirilir, təbliğat, maarifləndirmə işləri aparılır. 

Özəlləşdirmə prosesi getdikcə iqtisadiyyatın daha geniş və aparıcı sahələrini, nəqliyyat və rabitə, 

tikinti, kimya, quşçuluq, şərabçılıq və digər aparıcı sahələri əhatə etmişdir. Özəlləşdirmənin 

başlandığı dövrdən indiyədək xidmət, iaşə, ticarət və sair sahələrə aid 50 minə yaxın kiçik dövlət 

müəssisə və obyekti özəlləşdirilmişdir. Bu proses zamanı orta və iri dövlət müəssisələrinin bazasında 

1600-ə yaxın səhmdar cəmiyyəti yaradılaraq və sonradan özəlləşdirilmişdir(5, s.12). İndiyəcən 

müəssisə və obyektlərin özəlləşdirilməsindən təxminən 1 milyard manat dövlət büdcəsinə vəsait daxil 

olmuşdur ki, bu da müvafiq qaydada ölkənin sosial-iqtisadi problemlərinin həllinə yönəldilmişdir. 

Bundan əlavə, 100-ə yaxın dövlət müəssisə və obyekti investisiya müsabiqələri vasitəsilə 

özəlləşdirilmişdir. Bu isə müəssisələrin və cəlb edilmiş investorların fəaliyyəti üçün əlverişli şərait 

yaratmışdır. İnvestisiya müsabiqələrinin qalibləri həmin müəssisələrdə istehsal fəaliyyətinin bərpası, 

iş yerlərinin açılması, yeni texnologiyaların və idarəetmə təcrübəsinin tətbiqinə 1 milyard manatdan 

çox investisiya qoymuşlar. 

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, aparılan islahatlar və həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 

özəlləşdirmənin qanuni formada aparılması hüquqi tənzimləmənin möhkəmləndirilməsinin və 

inkişafının keyfiyyətcə yeni perspektivlərini açır. Son illərdə genişləndirilməkdə olan elektron 

hərraclar və həmçinin xarici vətəndaşların cəlbi ilə əlaqədar olan geniş miqyaslı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi özəlləşdirmənin inkişafında geniş rol oynamışdır. 

Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən özəlləşdirmə prosesinin genişləndirilməsi və 

səmərəliliyinin artırılması , özəlləşdirmə prosesinə daha çox xarici və yerli investorların qoşulmasına 

imkan verəcəkdir. Bu isə öz növbəsində respublikamızda iqtisadi aktivliyin yüksəldilməsivə yeni iş 

yerlərinin yaradılması ilə yanaşı, özəlləşdirmə fəaliyyətindən dövlət büdcəsinə daxil olmaların 

artırılmasına da müsbət təsir göstərəcəkdir.  
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AĞIR SƏNAYENİN İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFINDA ROLU 

Ölkə iqtisadiyyatı son on ildə sürətlə inkişaf etmiş, iqtisadiyyatın diversifikasiyası neft amilindən 

asılılığı azaltmış, iqtisadi artımda qeyri-neft sektorunun payı yüksəlmişdir. 2008-ci ildən başlayaraq 

dünyada gedən iqtisadi proseslər yerli müəssisələrin rəqabət qabiliyyətini artırmaq, idxaldan asılılığı 

azaltmaq, ixracyönümlü qeyri-neft iqtisadiyyatının dinamik inkişafını və insan kapitalından səmərəli 

istifadəni təmin etmək istiqamətində islahatların daha da dərinləşdirilməsini zəruri etmişdir. 

Bununla əlaqədar, ölkə iqtisadiyyatının prioritet sektorlarının, beynəlxalq məsləhətçilər də cəlb 

olunmaqla, hərtərəfli təhlili nəticəsində sahəvi yanaşmanın tətbiqi və müvafiq sahələr üzrə spesifik 

təkliflərin hazırlanması üçün ardıcıl işlər görülmüşdür. 

Açar sözlər: Qeyri-neft,ağır sanəye, maşınqayırma, qara metallurgiya, əlvan metallurgiya, neft-

kimya 
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РОЛЬ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

За последнее десятилетие экономика страны быстро росла, диверсификация экономики 

уменьшила ее зависимость от нефтяного фактора и доли ненефтяного сектора в 

экономическом росте. Глобальные экономические процессы, которые происходят с 2008 года, 

привели к дальнейшим реформам, необходимым для повышения конкурентоспособности 

местного бизнеса, сокращения импорта и обеспечения динамичного развития ненефтяной 

экономики и эффективного использования человеческого капитала. 

В связи с этим в результате всестороннего анализа приоритетных секторов национальной 

экономики, в том числе международных консультантов, были предприняты последовательные 

усилия для применения секторального подхода и разработки конкретных предложений по 

соответствующим областям. 

Ключевые слова: ненефтяная, тяжелая промышленность, машиностроение, черная 

металлургия, цветная металлургия, нефтехимия 
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THE ROLE OF HEAVY INDUSTRY IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 

The country's economy has grown rapidly over the past decade, diversification of the economy has 

diminished its dependence on the oil factor, and the share of the non-oil sector in economic growth. 

The global economic processes, which have been taking place since 2008, have made further reforms 
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necessary to enhance the competitiveness of local businesses, reduce imports, and ensure dynamic 

development of the non-oil economy and efficient use of human capital. 

In this regard, as a result of a comprehensive analysis of priority sectors of the national economy, 

including international consultants, consistent efforts have been made to apply a sectoral approach and 

to develop specific proposals for relevant areas. 

Keywords: Non-oil, heavy industry, mechanical engineering, ferrous metallurgy, non-ferrous 

metallurgy, petrochemical 

 

Son illər dünya iqtisadiyyatında sənayenin rolu yenidən artmaqdadır. Bu artım həm inkişaf etmiş, 

həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrə şamil edilir. Ümumilikdə qeyd olunmalıdır ki, iqtisadi sektorlar 

arasında sənaye öz strukturunun mürəkkəbliyi ilə səciyyələnir. Müxtəlif beynəlxalq təsnifatlara əsasən, 

sənaye kompleksinə 300-dən artıq sahə və altsahə daxildir. Sənayenin dünya iqtisadiyyatında payı 

təqribən 30 faizdir və dünya üzrə enerji istehlakının 40 faizi bu sahənin payına düşür. BMT-nin Sənaye 

İnkişafı Təşkilatının hesablamaları sənaye emalında məşğul iqtisadi fəal əhalinin təxminən 12 faiz 

olduğunu göstərir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına əsasən, dünyada sənayedə işləyənlərin 

sayı son 15 ildə 200 milyon nəfərdən çox artmışdır. 

Ağır sənaye və maşınqayırma, əsas etibarilə özündə istehsal vasitələrinin istehsalını birləşdirən 

sahələri əhatə edir. Son onilliklərdə həm ümumi sənayedə, həm də onun ağır sənaye və maşınqayırma 

sahəsində maraqlı meyillər müşahidə olunur. Belə ki, hazırda mədən sənayesinin ümumi sənayedə payı 

azalır, elmi-texniki yeniliklərin tətbiqi nəticəsində əlavə dəyər zəncirində elmtutumlu məhsulların rolu 

artır 

Sənaye inqilabı dövründən ağır sənaye və maşınqayırma sənaye strukturunda dominant mövqeyə 

sahibdir. Son onilliklərdə bu təmayül daha da güclənmişdir, belə ki, elmi-texniki yeniliklərin böyük 

hissəsi məhz bu sahələrdə tətbiq olunur. Digər tərəfdən, mədən sənayesinin payının azalması ilə emal 

sektorunda maşınqayırma və kimya sənayelərinin rolu xüsusilə artmışdır. Ağır sənaye və maşınqayırma 

sahəsini səciyyələndirən amil bu sahədə texnoloji diapazonun (aşağı texnologiyalardan orta və yüksək 

texnologiyalara doğru) tam şəkildə təmsil olunmasıdır. 

MDB regionuna gəldikdə, ağır sənaye və maşınqayırma sahəsinin bu ölkələrdə ənənəvi və tarixən 

formalaşmış strukturu mövcuddur. Burada qara və əlvan metallurgiya, kimya sənayesi, aerokosmik 

sənaye, hərbi sənaye, məişət cihazlarının istehsalı, elektrik, energetika və nəqliyyat avadanlıqlarının, 

kənd təsərrüfatı texnikasının istehsalı kimi sahələri qeyd etmək mümkündür. Eyni zamanda, elektronika 

və robot avadanlıqlarının istehsalı kimi elmtutumlu istiqamətlər üzrə dünya səviyyəsindən geridə qalan 

MDB ölkələrinin idxal strukturunda maşın və avadanlıq nomenklaturası böyük yer tutur. 

Beləliklə, dünyada maşınqayırmanın əhəmiyyətinin davamlı şəkildə artması ilə əlaqədar olaraq, 

sözügedən sahə dünya emal sənayesində mərkəzi yer tutmaqdadır. Bu sektor daxilində elektronika və 

elektrik avadanlığı istehsalı ən sürətlə inkişaf edən sahə olmaqla, həmin avadanlıqlarda istehsal olunan 

məhsullar əlavə dəyər 6 yaradılmasına görə ön sıradadır. 

Sənaye sahələri arasında maşınqayırma ixtisaslı əmək tutumluluğu ilə də seçilir. Əmək resurslarının 

cəlb olunması baxımından cihazqayırma, elektrik avadanlıqlarının istehsalı, aerokosmik sənaye və nüvə 

sənayesi maşınqayırması kimi sahələr xüsusilə seçilir. Bu səbəbdən də, maşınqayırma mərkəzləri 

qurularkən ixtisaslı əmək qüvvəsinin, sənaye mədəniyyətinin, elmi tədqiqat mərkəzlərinin mövcudluğu 

diqqətlə araşdırılmalıdır. Beynəlxalq təcrübədə xammal bazasına yaxınlıq daha az əhəmiyyətlidir və 

yalnız ağır maşınqayırmanın bəzi altsahələrində bu meyar rəhbər tutulur. Eyni zamanda, xammal 

strukturunda qara metallurgiyanın həcminin azalması, əlvan metallurgiya və neft-kimya istehsalının isə 

artması trendi formalaşır. 



341 
 

Ağır sənaye və maşınqayırma sektorunun mövcud vəziyyəti: 

Azərbaycan sənayesi və onun tərkib hissəsi olan ağır sənaye və maşınqayırma zəngin ənənələrə 

malikdir. Bakıda sənaye üsulu ilə neft istehsalına ilk dəfə 1848-ci ildə başlanmış, dünyanın ilk 

neftayırma zavodu 1859-cu ildə Azərbaycanda tikilmişdir. Dünyada ilk dəfə 1871-ci ildə neft 

istehsalında quyu nasosundan, 1877-ci ildə isə neft məhsullarının daşınması üçün tankerlərdən istifadə 

olunması, 1905-ci ildə neft hasilatında kompressorların tətbiqi, 1924-cü ildə neft quyularının qazma 

maşınları vasitəsilə qazılması və 1949-cu ildə dənizdə neft yataqlarından neftin hasil olunması məhz 

ölkəmizə aid tarixi hadisələrdir 

2004-cü ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sənayenin yeni 

inkişaf dövrü başlanmışdır. Bu dövrdə neft-qaz sektorundan əldə edilən gəlirlərin bir hissəsi sənayenin 

müxtəlif sahələrinin inkişafına yönəldilmiş, regionlarda sənaye strukturunun optimallaşdırılması üçün 

dövlət proqramları tərtib edilmiş, enerji təminatının həlli istiqamətində mühüm işlər görülmüş, ümumi 

infrastrukturun yaxşılaşdırılması, yeni istehsal obyektlərinin açılması üçün çoxsaylı layihələr icra 

edilmişdir. Sənayenin inkişafında ölkədə yaradılan əlverişli biznes mühitinin, həmçinin sahibkarlığın 

tənzimlənməsi sahəsində mühüm qərarların böyük rolu olmuşdur. Son illərdə sahibkarlığın inkişafı 

sahəsində görülən dövlət dəstəyi tədbirləri sayəsində 2015- ci ildə özəl sektorun ÜDM-də payı 81,2 faiz 

olmuşdur. Sahibkarlıq subyektlərinin sayı 677 mindən, o cümlədən hüquqi şəxslərin sayı isə 100 

mindən çox olmuşdur. 

Düşünülmüş dövlət siyasətinin reallaşdırılması ölkənin dayanıqlı maliyyə resurslarının 

formalaşmasına və bununla da sənayenin bütün sahələrinin inkişafına şərait yaratmışdır. Son on ildə 

sənayenin həcmi iki dəfəyə yaxın artmışdır ki, bu da əsasən qeyri-neft sənayesi hesabına baş vermişdir. 

Belə ki, son illərdə qeyri-neft sənayesinin artım tempi davamlı olaraq ümumi sənayenin artım tempini 

üstələyir 

Metallurgiya və maşınqayırma: 

Azərbaycan Respublikasında yerləşən və ehtiyatları təsdiq olunmuş dəmir filizi yataqları Daşkəsən 

rayonunun hüdudlarında təmərküzləşmişdir. Daşkəsən dəmir filizi qrupu yataqlarının sənaye ehtiyatı 

təqribən 250 milyon tondur 

Son illər “Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə birgə işləyən 

“Daşkəsən Filizsaflaşdırma” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı 

il 13 iyul tarixli 2198 nömrəli Sərəncamı ilə özəlləşdirməyə açıq elan edilmişdir.(4) Özəlləşdirmə 

nəticəsində idarəetmə və istehsal proseslərinin təkmilləşdirilməsi və strateji investorların (o cümlədən 

xarici investorların) cəlb olunması gözlənilir 

Azərbaycan iqtisadiyyatında mühüm yer tutan ağır sənaye və maşınqayırma sektoru, 2015-ci ilin 

məlumatlarına əsasən, 1 milyard 160 milyon manatlıq istehsal həcminə malik 258-dən çox təsərrüfat 

subyektindən ibarətdir və burada 21,1 min işçi çalışır. Azərbaycanda neft maşınqayırması məhsullarının 

böyük hissəsi “Azneftkimyamaş” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə daxil olan müəssisələrdə 

istehsal olunur. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 mart 2001-ci il tarixli 649 nömrəli 

Sərəncamı ilə yaradılmışdır. Cəmiyyət 100-ə yaxın çeşiddə və 600- dən artıq növ və ölçüdə maşın və 

avadanlıqlar, alət və ehtiyat hissələri istehsal edir. Kompleksə 9 zavod və 4 elmi tədqiqat institutu 

daxildir(1, s. 8) 

Yeni istehsalat obyektləri və perspektivlər: 

Sənayenin strukturunun və regional əhatəsinin diversifikasiyası baxımından ağır sənaye və 

maşınqayırma sahəsində yeni istehsalat obyektlərinin istismara verilməsi üçün son illərdə ciddi işlər 

görülmüşdür. Sumqayıt Texnologiyalar Parkının, Sumqayıt Alüminium Zavodunun, o cümlədən Gəncə 

Alüminium Yarımfabrikatı Zavodunun, Sumqayıt, Gədəbəy və Daşkəsəndə qızıl-mis emalı 
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zavodlarının, Qaradağ Sement Zavodunun, Sumqayıt Karbamid Zavodunun, Gəncədə kənd təsərrüfatı 

texnikası və avtomobil zavodlarının, Naxçıvan Avtomobil Zavodunun, ATEF şirkətlər qrupunun 

İriqabaritli Transformatorlar Zavodunun, “Norm” Sement Zavodunun, Sumqayıt Plastik Emal 

Zavodunun, Mingəçevir Elektron Avadanlıqlar Zavodunun, polad boru, günəş panellər və metal 

konstruksiyalar müəssisələrinin qurulması ölkə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətli hadisələrdir. 

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında xarici və daxili infrastrukturun yaradılması, ofis, konsaltinq, 

laborator müayinə, biznes inkubasiya, treninq və peşə hazırlığı xidmətlərinin göstərilməsi və 

sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi üçün digər zəruri infrastruktur obyektlərinin 

qurulması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti 

tərəfindən parkın ərazisində “Polimer” layihəsinin reallaşdırılması son 40 il ərzində öz növünə və 

miqyasına görə Azərbaycanın neft-kimya sənayesində həyata keçirilən ən iri layihə hesab olunur. 

Bununla yanaşı, son illərdə güclü müdafiə sənayesinin qurulması üçün ölkənin maşınqayırma 

potensialından istifadə edilməklə, 50-ə yaxın yeni istehsal sahəsi yaradılmışdır. 

Azərbaycanda ağır sənaye və maşınqayırma sahəsinin gələcəkdə də inkişafı üçün münbit şərait 

mövcuddur. İxtisaslı kadr potensialı, yenilənən infrastruktur, işləyən institutlar və yaxşılaşan biznes 

mühiti sahənin gələcəyinin əsas təminatıdır. Ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi məqsədilə 2016-cı 

ildə qəbul edimiş sənədlər və görülmüş tədbirlər sənaye sahəsinə investisiyaların cəlb olunması 

baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, metallurgiya, maşınqayırma, kimya sənayesi 

sahələrinə investisiya yatıraraq yeni istehsal obyektləri quran fiziki və hüquqi şəxslər geniş vergi və 

gömrük güzəştlərindən faydalana bilərlər. Qeyd olunan tədbirlər ölkənin ağır sənaye və maşınqayırma 

sektorunun inkişafına əhəmiyyətli təsir edəcəkdir. Ağır sənaye və maşınqayırmanın dayanıqlı inkişafını 

təmin etmək üçün bundan sonra da metallurgiya və neft-kimya sahələri baza məhsullarının təchizatçıları 

olaraq diqqətdə saxlanılacaq, maşınqayırma kompleksində yeni, əlavə dəyəri yüksək olan məhsulların 

mənimsənilməsi və keyfiyyət standartlarının yaxşılaşdırılması məqsədilə tədbirlər görüləcəkdir. 

2020-ci ilədək ağır sənaye və maşınqayırma sektoruna strateji baxış aşağı və orta dəyər məhsulları 

seqmentində ağır sənaye və maşınqayırma müəssisələrinin daxili iri istehlakçıların ehtiyaclarının daha 

böyük hissəsini ödəmələrinə nail olmaq, regional bazarda Azərbaycan məhsullarının payını artırmaqdır. 

Bu Strateji Yol Xəritəsinin məqsədləri üçün aşağıdakı sahələr ağır sənaye və maşınqayırma 

sektorunda prioritet kimi götürüləcəkdir: mədənçıxarma (neft-qaz sektoru istisna olmaqla), 

metallurgiya, bəzi tikinti materialları (məsələn, sement) istehsalı, neftqaz və kənd təsərrüfatı 

maşınqayırması kompleksi, elektrik avadanlıqlarının istehsalı, maşınqayırma sektorunda xidmət 

müəssisələrinin fəaliyyətinin inkişafı. (2) 
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AZƏRBAYCANDA İNHİSARÇILIQ FƏALİYYƏTİNİN DÖVLƏT 

TƏNZİMLƏNMƏSİMEXANİZMİ VƏ ONUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

PRİORİTETLƏRİ 

Məqalədə göstərilir ki, müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın və ya bazarın inkişafının iqtisadi 

paradiqmasının dəyişməsi nəticəsində rəqabəti və inhisarları tənzimləmə meyarları, normaları və 

standartları, onların tətbiqinin mexanizmləri və üsulları modifikasiya olunur. Bütün bunlar öz 

növbəsindəinhisarçılıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması və ya rəqabət mühitinin 

fоrmalaşdırılmasının nəzəri-mеtоdоlоji və əməli prоblеmlərinin araşdırılması və antiinhisar 

qanunvеriciliyininrеallaşdırılması zamanı mеydana çıхan müasir prоblеmlərin sistemli təhlili və 

yadəyərləndirilməsini tələb edir. Digər tərəfdən sоn illərdə Azərbaycanın dünyada baş vеrən 

qlоballaşma proseslərinə, bеynəlхalq sоsila-iqtisadi prоsеslərə intеnsiv qоşulması milli 

iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılmasını, rəqabət mühitinin yaxşılaşdırılmasını və 

inhisarçılıq fəaliyyətinin tənzimlənməsinin təmin edilməsi sahəsində uğurlu nəticələrin əldə 

olunmasına gətirib çıxarmışdır. 

Açar sözlər: İnhisar, rəqabət, rəqib, azad bazar, antiinhisar, bazar subyektləri, təbii inhisar, 

inhisarlaşma     
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ МЕХАНИЗМ И ЕГО ПРИОРИТЕТЫ 

В статье показано, что в наше время в результате изменений экономической парадигмы 

национальной экономики или рынка изменяются критерии, нормы и стандарты 

регулирования конкуренции и монополий, механизмы и методы их применения. Все это, в свою 

очередь, порождает современный мировой подход к разработке теоретических и 

материально-аналитических и практических приложений ограничения монопольной 

деятельности или формализации конкурентной среды и внедрению современных систем, 

возникающих при реализации антимонопольной легитимности. Интенсивная интеграция 

экономических процессов привела к успешному развитию национальной экономики, улучшению 

ее конкурентной среды, улучшению конкурентной среды и регулированию монопольной 

деятельности. 

Ключевые слова: монополия, конкуренция, конкурент, свободный рынок, антимонополия, 
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STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN AZERBAIJAN 

MECHANISM AND ITS PRIORI 

The article shows that in modern times, as a result of changes in the economic paradigm of the 

national economy or market, the criteria, norms and standards for regulating competition and 

monopolies, mechanisms and methods of their application are modified. All these, in turn, give rise 

to a modern world-based approach to the development of theoretical and material-analytical and 

practical applications of the restriction of monopoly activity or the formalization of a competitive 

environment and the implementation of modern systems that emerge in the implementation of anti-

monopoly legitimacy. Intensive integration of economic processes has led to the successful 

development of the national economy, enhancing its competitive environment, improving the 

competitive environment and regulating monopoly activities. 

Keywords: monopoly, competition, rival, free market, anti-monopoly, market entities, natural 

monopoly, monopoly 

 

Bazarda iqtisadi inkişafda bazar mexanizmi bir sıra iqtisadi ünsürlərin qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyəti 

ilə şərtlənir. Yəni bаzаr subyекtləri öz аrаlаrındа dаimа qаrşılıqlı əlаqədə və bir-birinə təsir еtmə 

hаlındа fəаliyyət göstərir ki, bunada azad rəqabət deyilir. Rəqabin meydana gəlməsi tarixən 

mülkiyyət ayrıseçkiliyinin və əmək bölgüsünün şərtləndirdiyi əmtəə istehsalının meydana gəlməsi 

dövrünə təsadüf edir, əmtəə istehsalının inkişafı ilə iqtisadi inkişafın ən fəal ünsürünə çevrilir. İstehsal 

vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyət rəqabətin mövcudluğunu şərtləndirir. Rəqabət latın sözüdür. 

“Concurero” yəni toqquşma, üz-üzə gəlmə mənalarını daşıyır. Rəqabət bəhsləşmə deməkdir. Rəqabət 

bazarın iştirакçılаrı аrаsındа dаim mövсud оlаn iqtisаdi bəhsləşmə fоrmаsıdır. Bu bəhsləşmə 

əmtəələrin və хidmətlərin dаhа yахşı istеhsаlı, аlqısı, sаtqısı şərtlərinə sаhib оlmаq uğrundа gеdir. 

Yəni hər bir bаzаr subyекti bаzаrı öz əlinə аlmаsа, istеhlакçılаrı öz tərəfinə çəкməyə və yüкsəк 

mənfəət götürməyə çаlışır. 

Rəqabət bazarın təbiətinə daxilən xas olan bir ünsür olub, bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirən 

başlıca amillərdən biri kimi çıxış edir. Rəqabət bir tərəfdən istehsalçıların öz aralarında, ikinci 

tərəfdən istehsalçılarla istehlakçılar arasında, üçüncü tərəfdən isə istehlakçıların öz aralarında olan 

mübarizəni əks etdirir.   

Rəqabət bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisəsələrin, xüsusi sahibkarlıq fəəaliyyətinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsinin başlıca amilidir. Rəqаbət аzаd bаzаr şərаitində, çохsаylı əmtəə 

sаhiblərinin müstəqil fəаliyyət göstərdiyi və bаzаr qiymətlərinin sərbəst fоrmаlаşdısı bir şərаitdə аzаd 

şəкildə аpаrılmalıdır. Аzаd bаzаrdа аlıсı və sаtıсı bаzаr qiymətlərindən аsılıdır. Оnlаrın hər biri 

sərbəst şəкildə bаzаrı tərк еdib digər bаzаrа dахil оlа bilərlər 

Bazar iqtisadiyyatına malik olan bütün ölkələrdə rəqabətin ədalətli 9 aparılmasının iqtisadi 

inkişafda böyük rolu vardır. Bazar iqtisadiyyatına malik ölkələrdə ədalətsizliyə yol verməmək üçün 

“Haqsız rəqabət haqqında” qanun qəbul edilir. Haqsız rəqabətə aşağıdılar aid edilir: 

- rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin gözdən salınması  

- rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə  

- haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti 
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- haqsız işgüzarlıq davranışı 

- istehlakçıların çaşdırılması (2, maddə 3) 

Bu tip halların qanunla qarşısının alınması bazar subyektlərinin əsassız üstünlük əldə etməsini 

aradan qaldırır. 

İnhisar rəqabətin əksidir. İnhisarlar istehsal qüvvələrinin inkişafinin müəyyən səviyyəsində 

yaranir. Onlarin yaranmasinin əsas səbəbi istehsalin təmərküzləşməsidir. 

İnhisar və onun formalari. “İnhisar” ərəb dilindən alinmiş “monopoliya” sözünün alternativi kimi 

işlədilir. ”İnhisar” terminini dilimizə çevirsək, hərfi mənada “təkəl”, ”təkəlçilik” mənasini verir ki, 

bu da inhisarin mahiyyətini ifadə edir. Çünki inhisar və inhisarçiliq çoxlu istehsal vasitələrinin və 

insan qüvvəsinin bir əldə cəmləşməsidir. 

stehsalda inhisar bir qrup ən iri müəssisələr firmalar birliklər tərəfindən bu və ya digər məhsulun 

istehsali və satişinin böyük hissəsini öz əlində birləşdirməsidir. Bununla da onlar bazarda hökmranliği 

əldə edirlər və qiymətlə təsir etmək yolu ilə yüksək inhisar mənfəətin götürülməsinə nail olurlar. 

İnhisarlarin meydana gəlməsi əmək məhsuldarliğinin yüksəlməsinə mənfi təsir göstərən 

amillərdən biridir. Əgər azad sahibkarliğin ilk dövründə üstəlik mənfəət əldə etmək və rəqabətdə 

məğlub olmaq təhlükəsi sahibkarlari elmin və texnikanin nailiyyətlərini istehsala tətbiq etməyə sövq 

edilirsə, azad sahibkarliğin 12 inhisarçi dövründə elmin, texnikanin son nailiyyətlərini texnikaya 

tətbiq etmedən qiymətləri artirmaq yolu ilə yüksək inhisar mənfəəti əldə etmək mümkün olur. 

Beləliklə inhisarçiliq –təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti daha yüksək mənfəət əldə etmək 

məqsədilə sərbəst rəqabətə yol verməmələri, onun məhdudlaşdirilmasi və aradan qaldirilmasi 

fəaliyyətidir. 

Beləliklə inhisarçiliq –təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti daha yüksək mənfəət əldə etmək 

məqsədilə sərbəst rəqabətə yol verməmələri, onun məhdudlaşdirilmasi və aradan qaldirilmasi 

fəaliyyətidir. 

Azad rəqabətin məhdudlaşdırılmasına və aradan qaldrılmasına yönəldilmiş inhisarçılıq 

fəaliyyətini iki qrupa bölmək olar: 1. İnhisarların inkişafının ilkin mərhələsində inhisara daxil olan 

təsərrüfat subyektləri üçün qiymətqoymanın razılaşdırılması, xammal və satış bazarlarının 

bölüşdürülməsi və mənfəət götürmək üçün əlverişli şərait yarada biləcək digər məsələlərdə razılıq 

əldə edilməsinə yönəldilən fəaliyyətlər.2. Bazardakı hakim mövqelərindən istifadə edərək inhisar 

qiyməti aləti( aşağı inhisar qiyməti, yuxarı inhisar qiyməti) vasitəsi ilə rəqibin sıxışdırılmasına 

yönəldilmiş fəaliyyətlər. 

Antiinhisar qanunvericiliyi, antiinhisar siyasətin hühuqi əsasları: 

Antiinhisar fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu inhisarçılıq fəaliyyətinin 

qarşısının alınmasının, məhdudlaşdırılmasının və aradan qaldırılmasının təşkilati və hüquqi əsaslarını 

müəyyən edir. Azərbaycan Respublikasının “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” qanununa uyğun olaraq 

bir müəssisə satışın 33 %-ə, 3 müəssisə 50% -ə, 5 müəssisə 66, 6% -ə malik olduğu hallarda inhisarçı 

müəssisə hesab edilir.(4, maddə 2)İnhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınması aşağıdakı hərəkətləri 

özündə əks etdirir: 

1. Bazarda hökmran mövqe tutan və rəqabəti məhdudlaşdıran yeni təsərrüfat subyektlərinin 

yaradılmasının məhdudlaşdırılmasına tədbirləri; 

2. İcra idarəetmə orqanlarının və təsərrüfat subyektlərinin birgə fəaliyyəti haqqında sazişlər 

nəticəsində təsərrüfat subyektlərinin müstəqilliyinin məhdudlaşdırılmasına və iştirakçıların 

mənafelərinin pozulmasına yönəldilən fəaliyyətin qarşısının alınması. 3. İnhisarçı təsərrüfat 

subyektlərinin məhsullarının qiymətkəri üzərində dövlət nəzarəti qoymaqla onların bazardakı 

paylarına uyğun mütərəqqi vergi dərəcələrinin tətbiq edilməsi, təbii inhisarların öz mövqelərindən sui 
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istifadə hallarında aksiz vergilərinin şərtləşdirilmiş dərəcələrin tətbiq edilməsi, kredit veriləsi 

şərtlərinin şərtləndiriləməsi və s. ilə inhisarçıların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasından ibarətdir. (3, 

maddə 14) 

“Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 4 mart 1993-cü il tarixli Qanunu 

qəbul olunmuşdur. 

Ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında antiinhisar qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasından və aşağıda adları sadalanan normativ-hüquqi aktlardan ibarətdir:  

1. “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

2. “Təbii inhisarlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

3. “Haqsız rəqabət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

4. Antiinhisar fəaliyyəti ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və 

sərəncamları5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarları 

6. Digər normativ-hüquqi aktlar.  

Azərbaycanda rəqabət mühitinin və inhisarçılıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi: 

Azərbaycanın müstəqil dövlətə çevrilməsi, eyni zamanda amirlik sistemindən bazar sisteminı 

keçmısi strateji bir vəzifə kimi qarşıya qoyması yəni iqtisadi sistemin normal fəaliyyətinin təmin 

edilməsinin normativ-hüquqi və ya institusional bazanın yaradılmasını obyektiv zərurətə 

çevirdi.Məlumdur ki, effektiv rəqabətin mühitini yaratmadan və ya antiinhisar siyasəti hazırlayıb 

reallışdırmadan milli iqtisadiyyatın davamlı və ya dinamik inkişafına nail olmaq mümkün deyildir. 

(1,s.50) 

Bu məqsədlə müstəqilliyimizin ilk illərindən başlayaraq səmərəli rəqabət mühiti yaratmaq və ya 

antiinhisar siyasətini həyata keçirmək üçünс 1992-ci il 28 iyun tariхindən fəaliyyətə başlamış 

Azərbaycan Rеspublikasının Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Kоmitəsi yaradıldı. 

Bu Azərbaycanda antiinhisar siyasətini reallaşmasını təmin və təşkil edən bir dövlət orqanı oldu. 

Müstəqilliyin ilk yarandığı illər ərzində bazar münasibətlərinin səmərəli fəaliyyətini təmin еtmək 

inhisarcılıq fəaliyyətinin tənzimlənməini həyata kecirmək məqsədi ilə «Antiinhisar fəaliyyəti 

haqqında», «Haqsız rəqabət haqqında», «Təbii inhisarlar haqqında», «Rеklam haqqında», «Qiymətli 

kağızlar bazarında invеstоrların hüquqlarının müdafiəsi haqqında», «Istеhlakçıların hüquqlarının 

müdafiəsi haqqında» və s. qanunlar və AR Nazirlər Kabinеtinin «Azərbaycan Rеspublikasında təbii 

inhisar subyеktlərinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi qaydaları haqqında», «Antiinhisar 

qanunvеriciliyinin pоzulması haqqında işlərə baхılması qaydaları», «Sahibkarlıq fəaliyyəti 

haqqında» və s. qərarları bu sahədə atılan ilk addımlar idi. 

Azərbaycanda inhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınmasının, məhdudlaşdırılmasının və aradan 

qaldırılmasının təşkilati və hüquqi əsasları 4 mart 1993-cü il tariхli «Antinhisar 31 fəaliyəti haqqında» 

qanunla müəyyən еdilməklə ölkə ərazisində bütün fiziki və hüquqi şəхslərə şamil еdilir. Həmin 

qanunda inhisarçılığın dövlət inhisarçılığı; sahə inhisarçılığı; yеrli inhisarçılıq; təsərrüfat 

subyеktlərinin inhisarçılığı; maliyyəkrеdit inhisarçılığı; bazar subyеktlərinin üfiqi və şaquli sazişləri 

nəticəsində yaranan inhisarçılıq; təbii inhisarçılıq; patеnt-lisеnziya inhisarçılığı növləri öz əksini 

tapdı. 

Ölkəmizdə bazar sisteminin formalaşması və ya fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilmisi 2003-

cü ildən başlayaraq sоsial-iqtisadi inkişaf sahısində əldə olunan uğurlar və dəyişikliklər, sahibkarlığın 

irkişafı və rəqabət mühitinin fоrmalaşması istiqamətində həyata kеçrilən tədbirlərin gеnişləndirilməsi 

antiinhisar siyasətinin təkmilləşdirilməsini və rəqabət mühitinin оptimallaşdırılmasını daha təkmil və 

normativ hüquqi bazanınyaradaılmasını obyektiv zərurətə çevirdi.  

Bu məqsədlə2009-cu il 29 iyun tariхində AR Prеzidеntinin fərmanı ilə AR Iqtisadi İnkişaf 
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Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstеhlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Хidməti 

yaradıldı və хarici ölkələrin nоrmativhüquqi bazası və təcrübəsi dərindən öyrənilməklə yеrli 

mütəхəssislərin və Dünya Bankının еkspеrtlərinin iştirakı ilə Rəqabət Məcəlləsinin layihəsi 

hazırlanmış və Milli Məclisə müzakirəyə təqdim еdilmişdir. 

2013-cü ildə Dövlət Xidməti tərəfindən 3273 təsərrüfat subyektində yoxlama aparılması məqsədi 

ilə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrində qeydiyyatı aparılmışdır. 
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YÜNGÜL SƏNAYENİN İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFINDA YERİ VƏ ROLU 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının müasir inkişaf mərhələsi sənayeləşdirmə və 

modernləşdirmə ilə xarakterizə olunur. Belə bir şəraitdə ölkə üçün sənayeləşdirmə kənd 

təsərrüfatının inkişafı nəzərə alınmaqıla aparılmalıdır. Bu zaman ilk növbədə bilavasitə kənd 

təsərrüfatı ilə əlaqədar olan sənaye sahələrini nəzərə alınmalıdır. Bu sənaye sahəsinə yüngül 

sənayesahələrini aid etmək olar. Bu sahənin inkişafının sürətləndirilməsi üzrə dövlətin strategiyası 

ilk öncə iki vacib məsələnin həllinə xidmət edir: birincisi xalq istehlak mallarının əhalinin artan 

tələbatının ödəməsi; ikincisi isə xalq təsərrüfatının növbəti mərhələlərdə də sənayeləşdirilməsi üçün 

yığımın yaradılması. 

Açar sözlər: parça, geyim, əmək, sənaye, məhsul, istehsal, toxuculuq, ərzaq, ayaqqabı, dəri, tikiş, 

pambıq, yun, barama. 
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МЕСТО И РОЛЬ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

 Современный этап экономического развития Азербайджанской Республики 

характеризуется индустриализацией и модернизацией.В этих условиях индустриализация для 

страны должна проводиться учитывая развитие сельского хозяйства.В этом случае 

необходимо учитывать прежде всего отрасли, связанные с сельским хозяйством. К этим 

отраслям можно отнести отрасли легкой промышленности.Стратегия государства по 

ускорению развития этого сектора в первую очередь направлена на решение двух ключевых 

проблем: во-первых, растущий спрос на потребительские товары;и второе - создать пошлину 

за дальнейшую индустриализацию национальной экономики. 

 Ключевые слова: ткань, одежда, труд, промышленность, продукция, производство, 

текстиль, еда, обувь, кожа, шитье, хлопок, шерсть, кокон. 
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THE PLACE AND ROLE OF LIGHT INDUSTRY  

IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 

The current stage of economic development of the Republic of Azerbaijan is characterized by 

industrialization and modernization.Under these conditions, industrialization for the country should 

be carried out taking into account the development of agriculture.In this case, it is necessary to take 

into account, first of all, sectors related to agriculture.These industries include light industries.The 
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state’s strategy to accelerate the development of this sector is primarily aimed at solving two key 

problems: firstly, the growing demand for consumer goods;and the second is to create a fee for the 

further industrialization of the national economy. 

Keywords: fabric, clothing, labor, industry, products, production, textiles, food, shoes, leather, 

sewing, cotton, wool, cocoon. 

 

Yüngül sənaye mühüm xalq istehlakı malları üzrə istehsalın ən mühüm sahələrindən biridir. 

Yüngül sənaye eyni zamanda ölkədə iqtisadi və sоsial vəziyyətin inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Əvvəla оna görə ki, bu sahənin istehsal etdiyi mallara daim böyük tələbat mövcud оlur, yəni bu 

sahə qоyulan vəsaitlərin sürətli dövriyyəsi ilə fərqlənir. Ikincisi bu sahənin texnоlоji dövriyyəsinə 

bilavasitə kənd təsərrüfatı, kimya sənayesi və digər sahələr də daxil оlur.  

İplik istehsalı özlüyündə bir-birilə bağlı bir çоx bəndlərin nəhəng kоmpleksidir. Buraya daxil 

оlan kiçik bəndlər zəncirvari bağlı оlduqlarından bir sıra vacib xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir. İplik 

istehsalında materialın seçilməsi bu sahənin ən mühüm şərtlərindən biri kimi qiymətləndirilir. 

İplikdən istehsal olunacaq məmulatlarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsi, оnların çeşidlərinin təzələnməsi, yeni mоdellərin işlənib tətbiq оlunması, bu 

mоdellərin layihələndirilməsinin daha da mükəmməlləşməsi, eyni zamanda müasir texnikanın 

istifadəsi, yeni texnоlоgiyaların tətbiqi ilə yanaşı, istehsalda standartlaşdırma və sertifikatlaşdırmanın 

metоd, element və vasitələrindən bəhrələnmək hesabına baş verir. 

Yüngül sənaye bütünlükdə emal sənayesinin alt sahələrinə daxil olub, qeyri–neft sənaye 

sektorunun üzv tərkib hissəsini təşkil edir. Bu sənaye sahəsi özünün strukturu, xammal bazası və 

spesifik xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Yüngül sənaye özünəməxsus tarixi inkişaf yolu keçmiş və hazırda 

mürəkkəb texnologiyalara əsaslanan, çoxçeşidli xalq istehlakı malları və ərzaq məhsulları istehsal 

edən sahədir.  

Yüngül sənaye əhalini parça, geyim, ayaqqabı əşyalarla təmin edən sahələr qrupundan ibarət olan 

sahə və yarımsahələri üzündə birləşdirir. O emal sənayesinə aid olmaqla toxuculuq, ayaqqabı, gön – 

dəri, xəz – dəri, tikiş və s. bu kimi sahələri üzündə birləşdirir (1, s. 239). 

Özündə 20-dən çox alt – sahələri birləşdirən yüngül sənaye kənd təsərrüfatı, maşınqayırma və 

kimya sənayesi ilə sıx əlaqəli fəaliyyət göstərən sahədir. Kənd təsərrüfatı yüngül sənayeni ayrı-ayrı 

xammal növləri ilə, maşınqayırma - avadanlıqlarla, kimya sənayesi isə liflərlə və boyalarla təmin edir. 

Yüngül sənaye avadanlıq, kimyəvi liflər və s. alaraq öz növbəsində onların özlərini istehsal 

təyinatlı məhsullarla təmin edir. Yüngül sənaye ölkənin sosial – iqtisadi sistemində mühüm rola və 

əhəmiyyətə malik olub, təkcə fizioloji aspektdə deyil, həmçinin əhalinin estetik planda da tələbatının 

ödənilməsinə xidmət edir (1, s. 255). 

Yüngül sənaye ilkin xammal emal edən və hazır məhsullar istehsal edən sənaye sahə və 

müəssisələrini özündə birləşdirən iri sahədir. Yüngül sənayenin əsas əlamətlərindən iri qoyulmuş 

kapitalın tez qaytarılmasıdır. Sahənin texnoloji xüsusiyyətləri minimum xərclərlə istehsal olunan 

məhsulun çeşidlərinin dəyişməsinə imkan verməsidir ki, bu da öz növbəsində istehsalın mobilliyini 

təmin edir.  

Yüngül sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsinin başlıca amillərinə:  

- yerli xammal bazasına yaxın olması;  

- istehlakçıların daima mövcudluğu;  

- müxtəlif ixtisaslar üzrə əmək resursları (qadınların xüsusi çəkisinin yüksək olmasına tələbat). 

Tarixi mənbələrdən məlumdur ki, toxuculuq mallarının yaranması çox qədim dövrlərə təsadüf 

edir. Belə ki, insanlar geyim paltarlarını ilkin olaraq heyvanların dəriləri, sonralar isə toxuduqları 
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paltarlarla əldə etmişlər. Bir çox dövlətlər kimi Azərbaycan dövlətinin yarandığı vaxtlarda, 

Atropatena və Alban dövlətləri ərazilərində toxuculuq inkişaf etmişdir. Hələ qədim ipək yolunun 

Azərbaycan ərazisindən keçməsi, Şirvan, Şəki, Şamaxı şöhrəti haqqında çox faktlar olması məlumdur 

(2, s. 377). 

Azərbaycanının qədim və ənənəvi sahələrindən biri olan yüngül sənaye ölkənin xarici iqtisadi 

əlaqələrinin inkişafı baxımından mühüm potensiala malikdir. Ölkənin yüngül sənaye müəssisələri 

əsasən pambıq, yun, barama, və gön-dəri xammalı məhsullarının emalına əsaslanır. Yüngül sənayedə 

istehsal edilən məhsullardan geyim kimi istifadə etməkdən başqa mebel, aviasiya, avtomobil, yeyinti, 

kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, səhiyyə və s. sahələrdə istifadə edilir.  

İri sənaye sferası kimi yüngül sənaye XVIII əsrin ikinci yarısında yaranmış və texniki inkişafına 

görə o dövrlərdə ən önəmli kəşflərdən hesab edilən sahə istehsalı üçün zəruri olan istehsal əsas 

fondların aktiv hissəsinin (əyiricilik maşınları, toxuculuq dəzgahları, kardmaşınların) istehsalına və 

istehsala tətbiqinə başlanması olmuşdur. Bu kəşflər toxuculuq sənayesinin kapitalist 

manufakturasından iri maşınlı sənaye sferasına keçidi şərtləşdirdi. Lakin yüngül sənaye sahəsinin 

inkişafı, iri toxuculuq fabriklərinin yaranması Azərbaycanda XIX əsrin birinci yarısı üçün 

xarakterikdir. Ölkədə xammal, material bazasının, enerji sahəsinin inkişafının əsas şərtləridir. 

Azərbaycanda ən iri toxuculuq fabriki Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən 1897-ci ildə yaradılmış 

və “Tağıyevin Qafqaz Səhmdar Cəmiyyəti lifli məmulatlar emal edən fabrik” adı altında fəaliyyətini 

davam etdirmişdir. Sonralar bu fabrik genişləndirilərək ən güclü müəssisəyə çevrilmişdir. 1961-1964-

cü illərdə fabrikin boya, naxış əyirici, toxucu sahələri artırılaraq, 1975-ci ildə fabrik 5164 ton iplik, 

3537 ton cod parça və 114467 ton hazır parça istehsal edərək, yüksək iqtisadi gəlir əldə etmişdir (2, 

s. 394). 

Sonralar bu fabrik genişləndirilərək ən güclü müəssisəyə çevrilmişdir. 1961-1964-cü illərdə 

fabrikin boya, naxış əyirici, toxucu sahələri artırılaraq, 1975-ci ildə fabrik 5164 ton iplik, 3537 ton 

cod parça və 114467 ton hazır parça istehsal edərək, yüksək iqtisadi gəlir əldə etmişdir. Yüngül 

sənaye sahəsində öz xüsusi çəkisi olan Şəki istehsal birliyidir. Bu birliyin əsası, hələ 1827-ci ildə Şəki 

(Nuxa) ipəkçilik manufakturası cəmiyyəti, bir qədər sonra 1829-cu ildə Şəkidə Xanabad ipəkçiliyi 

məktəbi fəaliyyətə başlamış, Xanabad ipək müəssisəsi tikilməklə fabrikin əsası qoyulmuşdur. Birliyə 

çevrilən bu müəssisə ən güclü sənaye kombinatı olub, 1986-cı ildə 37,2 mln. manatlıq ipək parça 

istehsal edərək, SSRİ-də təbii ipək parça istehsalının 19%-i verməklə yüksək iqtisadi gəlir əldə 

etmişdir.  

XIX əsrin ortalarında Qafqazda emal olunan xam ipəyin 2/3-ni Azərbaycan verirdi. 1861-ci ildə 

Şəkidə böyük baramaaçma fabriki tikildi. 1887-ci ildə təşkil olunmuş "Qafqaz ipəkçilik 

stansiyasının" Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Şəki, Ağdam, Qax və s. şöbələrini ipək mədəniyyətini 

əhali arasında yayması sahəsində barama istehsalı xeyli artmışdır. İpəkdən müxtəlif növ parçalar 

toxunurdu. Şamaxı, Şəki, Gəncə, Ordubad şəhərləri ipək parça istehsal edən mərkəzlər idilər. 

Azərbaycan ipəyi dünya bazarında İtaliya və Yaponiya ipəyilə bərabər qiymətləndirilirdi. Keçən əsrin 

əvvəllərində, yəni 1913-cü ildə Şəkidə 1400 pud qura barama, 1425 pud parça, 1850 pud xam ipək 

istehsal olunmuşdur. Həmin dövrlərdə Azərbaycan Rusiya bazarını ipəyə olan tələbatının 25%-i 

ödəmişdir (3, s. 112). 

Yüngül sənaye müəssisələrindən, Ordubad ipək iri məssisəsi də qədim tarixə malikdir. Özünün 

məhsulu ilə şöhrət qazanmışdır. Qarabağ ipək kombinati 1926-28-ci illərdə yaradılaraq, yüksək 

səviyyədə toxuculuq dəzgahları ilə təchiz edilmişdir. Yazılı məlumatlara görə Azərbaycanda 

xalçaçılıq çox qədimdən - eramızdan əvvəl tunc dövründə başlamışdır. Azərbaycanda boyaçılığın da 

tarixi xalçaçılıqla bir dövrə düşür. Lakin bu sahələrin sənaye baxımdan inkişafı XVIII əsrin sonunda 
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və XIX əsrdə geniş miqyas almışdır. 1977-ci ildə 141,7 ton xam ipək, 125 ton eşmə ipək, 15479 min 

kv. metr ipək istehsal edərək, yüksək iqtisadi nailiyyətlər qazanılmışdır. Gəncə toxuculuq kombinati, 

Gəncə xalça-mahud kombinatı 1927-ci ildə yaradılmışdır. Həmin illərdə çox zəif gücə malik 

kombinat yalnız 70-80-ci illərdə, genişləndirilmiş və gücü 10 dəfələrlə artırılaraq yüksək fəaliyyətlər 

edilmişdir. Qeyd edildiyi kimi Azərbaycanda yüngül sənayenin inkişafı əsasən yerli xammalın 

hesabına təmin edilmişdir. Respublikada pambıq, yun, ipək - barama, gön – dəri, quş tükü və s. bu 

kimi təbii xammal növləri üzrə istehsal sahələri hələ qədim dövrlərdən inkişaf etdirilmişdir. 

Azərbaycanda yüngül sənayenin mövcud iqtisadi durumunun, texniki – texnoloji səviyyəsinin, 

innovasiya aktivliyinin və ixrac imkanlarının mövcud vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi 

nəticəsində qeyri – neft sənaye sektorunun həmin sahənin çoxsaylı ehtiyat imkanlarının olduğu aşkar 

edilmişdir. Ölkə əhalisinin xalq istehlakı mallarına olan tələbatının gündən günə artması, keyfiyyət 

amilinə üstünlük verilməsi yüngül sənayesi sahəsinin yaxın və uzaq perspektivdə yenidən qurulması 

və innovativ inkişafı istiqamətində kompleks xarakterli təşkilatı – iqtisadi, texniki - texnoloji, ekoloji 

sosial, institusional tədbirlərin həyata keçirilməsinin vacibliyini şərtləşdirmişdir (4, s. 41).  

Əvvəla, onu qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycanda yüngül sənaye sahəsinin inkişafı üçün geniş 

imkanların istifadəsinə təkan verir.  

Onlara aşağıdakıları aid etmək olar:  

- yüngül sənaye sahəsində güclü tarixi ənənələrin mövcudluğu;  

- zəngin yerli xammal bazasının olması (pambıqçılıq, baramaçılıq, heyvandarlıq, kimya sənayesi  

- süni və sintetik liflər istehsalı sahəsi);  

- nəqliyyat daşımaları baxımından əlverişli iqtisadicoğrafı mövqe;  

- Mərkəzi Asiya və Xəzər regionuna birbaşa çıxış;  

- ölkənin potensial ixrac bazarlarına yaxınlığı;  

- Beynəlxalq Ticarət yollarının istifadəsində yaxından iştirak;  

- bir sıra istehsalatların respublikanın kiçik və orta şəhərlərində yerləşdirilməsi imkanı və ərazi 

ehtiyatı;  

- dövlət mülkiyyətində olan toxuculuq və tikiş müəssisələrinin əksəriyyətinin özəlləşdirilməsinin 

başa çatması;  

- ölkənin enerji daşıyıcılarına malik olması;  

- Avropa İttifaqı tərəfindən Azərbaycan üçün toxuculuq və tikiş məhsullarına heç bir kvotanın 

tətbiq edilməməsi (4, s. 42). 

Yüngül sənayenin inkişafının daha da sürətləndirilməsi və məhsuldarlığın artırılması məqsədilə 

məhsuldar toxum növlərinin artırılması, suvarma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, emal sənayesinin 

iqtisadi və texnoloji cəhətdən yaxşılaşdırılması, məhsulun tədarükü, saxlama, qablaşdırma, daşıma, 

marketinq, aqroservis sistemlərinin, baytarlıq, damazlıq xidməti şəbəkəsinin yeni təsərrüfatçılıq 

şəraitinə uyğun qurulması məqsədəuyğun olardı. 

Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramına uyğun hələ 10-15 il əvvəl 

səhmdar cəmiyyətinə çevrilən yüngül sənaye müəssisələrinin əsas fondlarının aktiv hissəsinin (işçi 

maşınları və avadanlıqlarının) 80-90%-nin istismar müddətinin başa vurduğunu və 2015- ci ildə 

toxuculuq sənayesində ƏİF-in aşınma dərəcəsinin 52%; geyim istehsalında 53,65-nin, ağac emalı və 

ağacdan məmulatların istehsalında 64,6%; mebel istehsalında 64,2% olduğunu nəzərə alsaq, onda 

həmin sahələrin maddi – texniki bazasının əsaslı şəkildə yeniləşdirilməsinin vacibliyi öz aktuallığını 

saxlayır (5, s. 159).  

Son illər yüngül sənaye sferasında müştərək müəssisələrin yaradılması həmin geriliyin aradan 

qaldırılmasında mühüm əhəmiyyətin kəsb etdiyinə baxmayaraq maddi – texniki təminatı, problemi 
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qalmaqdadır. Hesab edirik ki, respublikanın geniş şəbəkəyə malik maşınqayırma sənayesinin 

potensialından geniş istifadə edilməsi və yüngül sənaye müəssisələrinin maşın və avadanlıqlarının 

istehsalının təşkil edilməsi məqsədəuyğundur. Bəzi texnoloji cəhətdən çox da mürəkkəb olmayan 

avadanlıqların istehsalı da daxil olmaqla, onlara lazım olan hissələrin istehsalının dəzgahqayırma 

sənayesində təşkilinin təmin edilməsi zəruridir. Eyni zamanda bu dəzgahqayırma sənayesi üçün də 

geniş perspektivlər açmaqla yanaşı onun təkmilləşdirilməsinə, daha mürəkkəb avadanlıqlarının 

istehsalına nail olunması və yeni iş yerlərinin açılması üçün şərait yaradacaqdır (5, s. 161). 
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Müasir dövrdə regionların həm sosial, həm də iqtisadi inkişafına nail olmaq ölkə qarşısında 

dayanan ən mühüm vəzifələrdən hesab edilir. Regionlarda inkişafın yüksək səviyyəsinin 

müəyyənləşdirilməsində sahibkarlıq subyektlərinin mühüm rolu vardır. Regionların iqtisadi 

potensialını müəyyənləşdirən göstəricilərdən biri də orada olan sahibkar subyektlərin iqtisadiyyat 

sahəsində göstərdiyi fəaliyyətləri ilə bağlıdır. Həmçinin sahibkarlığın inkişafı ölkəni idxaldan asılı 

olmaqdan azad edir, ixracı artırır. Bu məqsədlə də regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafının 

yüksəldilməsi artıq dövlətin vəzifəsinə çevrilməkdədir. Bazar mexanizminin hərəkətverici qüvvəsi 

hesab edilən sahibkarlığın inkişafı keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin sosial-iqtisadisisteminin yenidən 

qurulmasında, hökumətin qarşıya qoyduğu strateji məqsədlərin uğurla reallaşdırılmasında mühüm   rol 

oynayır.  

Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin əsasları 1992-ci ildə qəbul edilmiş 

“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Qanunla reqlamentləşir.Sahibkarlıq fəaliyyətinin hər bir subyekti 

qanuna müvafiq olaraq aşağıdakı hüquqlara malikir: 

- müəssisələrin yenidən təşkil edilməsi və ya təsis edilməsi yolu ilə sahibkarlıq fəaliyyətini 

başlamaq və aparmaq, eləcə də bankların təsisatlarında hesablar açmaq, müəssisələrin əmlakının 

mülkiyyətçisi ilə müqavilə bağlamaq, kassa vəkredit əməliyyatlarını reallaşdırmaq; 

- müqavilə əsasında maliyyə vəsaitlərini almaq və istifadə etmək, vətəndaşların və hüquqi 

şəxslərin mülkiyyətini və mülkiyyət hüququnu, intellektual mülkiyyət obyektlərini cəlb etmək və 

istifadə etmək; 

- xarici iqqtisadi fəaliyyəəti reallaşdırmaq,  

- birliklərini qurmaq; 

- Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə, müəssisənin nizamnaməsinə və müqaviləyə 

müvafiq olaraq vergiləri və digər məcburi ödəmələri valyuta əməliyyatlarını aparmaq; 

- müəssisələrin idarə edilməsi üzrə inzibati-sərəncamverici fəaliyyəti reallaşdırmaq; 

- sahibkarlar assosiasiyalarını, ittifaqlarını və digər ödədikdən sonra müəssisənin sahibkarlıq 

fəaliyyətindən əldə olunan mənfəətin qalan hissəsinə azad şəkildə sərəncam vermək; 

- Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq təşkilatlarla və müəssisənin adı ilə və 

ya sərbəst muzdla işləyən vətəndaşlarla əmək müqavilələri bağlamaq və s. 

2004-cü ildən icra olunan regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları infrastruktur 

təminatının, kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yüksəlməsinə, rayonların iqtisadi 

potensialının artmasına, biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşmasına səbəb olur.  

"Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı"nda da sahibkarlığın inkişafına önəm verilmişdir. Proqrama əsasən ölkədə sahibkarlığın 

inkişafı məqsədilə biznes mühitinin daim yaxşılaşdırılması nəticəsindəixracyönümlü, rəqabət 

qabiliyyətli və yüksək keyfiyyətli məhsulların istehsal edilməsi dövlətin iqtisadi inkişaf strategiyasının 

əsas prioritetlərindəndir. Bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasəti sahibkarlığa yaradılmış fəaliyyət 

mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına,dövlət-sahibkar münasibətlərinin yaxşılaşdırılmasının təmin 

edilməsinə və dövlət himayəsinin təkmilləşdirilməsinə yönəldiləcəkdir. Qarşıdakı illərdə sahibkarlığın 

inkişafı istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçiriləcəkdir: 

 sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi bazanın daha da təkmilləşdirilməsinin 

davam etdirilməsi; 

 dövlət-sahibkar münasibətlərinin digər institusional mexanizmlərinin daha da 

təkmilləşdirilməsi; 

 regionlarda sahibkarların maliyyə təminatının daha da yaxşılaşdırılması; 

 sahibkarlığın bazar, sosial və istehsal infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması,o cümlədən, 
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müasir bazar infrastrukturu mexanizmlərinin (fond bazarının, maliyyə, bank və sığorta 

sisteminin,ipoteka, lizinq, audit, françayzinq kimi xidmətlərin) inkişafının sürətləndirilməsi; 

 regioinlarda kiçik, orta və iri müəssisələr arasında qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığın, o cümlədən 

istehsal-kooperasiya əlaqələrinin genişləndirilməsi və gücləndirilməsi üzrə səylərin dəstəklənməsi. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il19 oktyabr tarixli “Sahibkarlıq fəaliyyətinin 

xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan növlərinin sayının azaldılması, xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi 

prosedurlarının sadələşdirilməsi və şəffaflığının təmin edilməsi haqqında” Fərmanı, sahibkarlıq 

fəaliyyətinin inkişafının Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin prioritetistiqamətlərindən biri 

olduğunu bir daha sübut edir.Bu fərmanın müddəaları ilə sahibkarlıq fəaliyyətinin reallaşdırılması üçün 

tələb olunan bütün növləri üzrə lisenziya verilməsi Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye 

Nazirliyinə tapşırılmışdır. Sahibkarlıq fəaliyyəti növündən asılı olaraq, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi 

tərəfindən zəruri hesab edildikdə lisenziya verilməsi ilə əlaqədar aidiyyatı dövlət orqanlarının rəyi 

nəzərə alınmalıdır. Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş müddət ərzində aidiyyatı dövlət orqanı tərəfindən 

rəy bildirilmədikdəmüsbət rəy verilmiş sayılır.  

Prezident İlham Əliyevin 2016-cı il 6 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq etdiyi milli iqtisadiyyat və 

iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri Azərbaycanda müstəqilliyin bərpasından sonra 

qəbul edilmiş səviyyəsinə, həcminə və reallıqlara söykənmə dərəcəsinə görə ən mühüm, perspektivli 

sənəddir. Qəbul olunan “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 

Xəritəsi”nin qarşısında duran başlıca məqsəd məhz bundan ibarətdir. “Azərbaycan Respublikasının 

milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”nin beşinci bölməsində göstərilir ki, 2025-ci ilə 

qədər Azərbaycanda hər il ÜDM istehsalı 3 faizdən çox artacaq və əlavə olaraq 450 mindən çox yeni iş 

yeri yaradılacaq. 

Ümumiyyətlə, qeyd olunan sənəddə sahibkarlığın inkişafı üçün aşağıdakı tədbirlər 

planlaşdırılmışdır: 

- Azad rəqabət mühitinin inkişaf etdirilməsi; 

- Səmərəli vergi sisteminin təşviq edilməsi; 

- Dövlət xidmətlərinin çevikliyinin və səmərəliliyinin artırılması; 

- Azad ticarət sazişlərinin bağlanması; 

- Texniki tənzimləmə və milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğun 

formalaşdırılması, onların biznes mühitinə dəstək istiqamətində tətbiq edilməsi. 

Həyata keçirilməsi planlaşdırılan iqtisadi islahatlar Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının 

(ASK) qarşısında çox böyük vəzifələr qoyur.Özündə minlərlə sahibkarlıq subyektini, o cümlədən 70-ə 

qədər assosiasiya və birlikləri birləşdirən Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası bu tədbirlərin uğurla 

həyata keçirilməsi istiqamətində öz qüvvə və imkanlarını səfərbər etmişdir. 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozuna görə Azərbaycan iqtisadiyyatında 2025-ci ilədək illik 

artımın 2-3 faiz olacaq. Bu səbəbdən də, Azərbaycanda ucuz neft şəraitində iqtisadiyyat yeni təməllər 

üzərində qurulmaqla daha yüksək artım tempinə nail olunmalıdır. 

Qəbul olunan “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 

Xəritəsi”nin qarşısında duran başlıca məqsəd məhz bundan ibarətdir. “Azərbaycan Respublikasının 

milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”nin beşinci bölməsində göstərilir ki, 2025-ci ilə 

qədər Azərbaycanda hər il ÜDM istehsalı 3 faizdən çox artacaq və əlavə olaraq 450 mindən çox yeni iş 

yeri yaradılacaq. Bu gün yaradılan əlverişli şəraitdən bacarıqla istifadə edib işini qurmuş 

sahibkarlarımızın timsalında xarici ölkələrdə ən müxtəlif layihələrin icrasına sərmayə yatırılır. 

Azərbaycanlı iş adamının çox qısa müddətdən sonra hətta xarici ölkəyə külli miqdarda investisiya 

qoymağa vəsait tapması sahibkarlığın inkişafına dövlət səviyyəsində verilən diqqət və dəstəkin 
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nəticəsində mümkün olur. Son illərdə infrastruktur layihələrinin icrası, biznes və investisiya mühitinin 

yaxşılaşdırılması, həyata keçirilən dövlət dəstəyi tədbirləri regionların iqtisadi potensialını 

gücləndirməklə cənab Prezidentin iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi sahibkarlığın 

inkişafına təkan vermişdir. Sahibkarlığın inkişafının ən vacib komponentlərindən biri də sahibkarların 

maarifləndirilməsi, konsaltinq və innovasiya xidmətlərinin göstərilməsi, beynəlxalq təcrübənin 

öyrənilməsidir. 

Müasir dövrdə regionların həm sosial, həm də iqtisadi inkişafına nail olmaq ölkə qarşısında 

dayanan ən mühüm vəzifələrdən hesab edilir. Regionlarda inkişafın yüksək səviyyəsinin 

müəyyənləşdirilməsində sahibkarlıq subyektlərinin mühüm rolu vardır. Regionların iqtisadi 

potensialını müəyyənləşdirən göstəricilərdən biri də orada olan sahibkar subyektlərin iqtisadiyyat 

sahəsində göstərdiyi fəaliyyətləri ilə bağlıdır. Həmçinin sahibkarlığın inkişafı ölkəni idxaldan asılı 

olmaqdan azad edir, ixracı artırır. Bu məqsədlə də regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafının 

yüksəldilməsi artıq dövlətin vəzifəsinə çevrilməkdədir. Bazar mexanizminin hərəkətverici qüvvəsi 

hesab edilən sahibkarlığın inkişafı keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin sosial-iqtisadisisteminin yenidən 

qurulmasında, hökumətin qarşıya qoyduğu strateji məqsədlərin uğurla reallaşdırılmasında mühüm   rol 

oynayır.  

Milli inkişaf prioritetlərini düzgün müəyyənləşdirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu re-

allığı düzgün dəyərləndirməklə özəl sektorun inkişafına, yerli və xarici iş adamlarının fəaliyyətinə  hə

rtərəfli imkanların yaradılması, iqtisadi mühitin liberallaşdırılması yolu ilə əlverişli biznes və investisi

ya mühitinin formalaşdırılması üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirir.  

 Sahibkarlığa dövlət himayəsinin sistemli şəkildə həyata keçirilməsi, sahibkarlara dövlət 

dəstəyitədbirlərinin səmərəsinin yüksəldilməsi bu sahədə mühüm nailiyyətlərin əldə edilməsinə şərait 

yaratmışdır. Dövlət-sahibkar münasibətləri inkişaf etdirilmiş, sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi 

sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmışdır. Sahibkarların hüquqlarının 

müdafiəsinin işlək mexanizmləri yaradılmış, onların tətbiqi nəticəsində müdaxilə halları azalmışdır. 

Sahibkarlığın məsləhət, informasiya təminatının gücləndirilməsi və işgüzar əlaqələrinin inkişafı 

istiqamətində mütəmadi tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bununla yanaşı, sahibkarlığa dövlət maliyyə 

köməkliyi mexanizmi yaradılmış və bu mənbə hazırda kiçik və orta sahibkarların maliyyə vəsaitlərinə 

olan tələbatının ödənilməsinin real mənbəyi kimi çıxış edir. 

Sahibkarlığın inkişafı sahəsində qəbul edilmiş normativ-hüquqi sənədlər, sahibkarlığa dövlət 

maliyyə mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi iş adamlarında özünəinam hissini artırmış, 

sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, xüsusilə də regionlarda yeni sahibkarlıq subyektlərinin 

fəaliyyətə başlamasına təkan vermişdir. Artıq ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri sosial 

təşəbbüslərə daha fəal qoşulmaqdadırlar. 

Bazar iqtisadiyyatının əsas hərəkətverici qüvvəsi hesab edilən sahibkarlıq fəaliyyəti iqtisadi 

təbiətinə görə fəaliyyətinin məqsədi gəlir əldə etmək olan, öz mənafeyini güdən şəxsdir. Sahibkarların 

öz məqsədləri üçün çalışmalarına baxmayaraq, cəmiyyətdə vacib və mühüm xidmətləri ilə seçilirlər. 

Belə ki, sahibkarlar istehsal və sahibkarlıq obyektlərini yaratmaqla milli iqtisadiyyatın yaranmasına 

təkan verir, cəmiyyət üzvlərinin məhsul və xidmətlərə olan tələbatlarını ödəyir, onları iş yerləri ilə təmin 

edir, əldə etdiyi mənfəətdən (gəlirdən) vergi ödəməklə ümumi xərclərin ödənilməsində iştirak edirlər. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti sivilizasiyalı bazar iqtisadiyyatının formalaşmasının mühüm komponentlərindən 

biridir. Sahibkar üçün əsas fərdi xüsusiyyətlər aşağıdakılardır: sahibkar açıq fikirli olmalı; həyata 

müsbət baxışlarla baxmalı; hadisələrin gedişinə obyektiv yanaşmalı; problemi həll etməyi bacarmalı; 

cəsur olmalı; riskə getməyi bacarmalı; rəqabəti sevməli; işgüzar olmalı; qərar qəbul etməyi bacarmalı; 

özünü inkişaf etdirməli və etdiyi səhvlərdən nəticə çıxarmağı bacarmalıdır. Azərbaycan Respublikası 
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prezidentinin “Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı olaraq əlavə tədbirlər haqqında” verdiyi fərmana əsasən 

ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf edirilməsi və biznes mühitinin formalaşdırılması istiqamətində 

sistemli tədbirlər davam etdirilməklə, daha mütərəqqi normativ – hüquqi baza yaradılmışdır. 

Sahibkarların elektron formada qeydiyyatının, xarici ticarət əməliyyatlarının aparılması, korporativ 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, investisiya yatırımlarını həyata keçirən investorların maraqlarının 

qorunması və müflisləşməsi üzrə qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər edilmişdir. Ümumiyyətlə, 

regionlarda iqtisadi inkişafı tənzimləmək üçün regional idarəetmə strukturlarının təşkil edilməsi, bu 

struktura qarşısına müəyən tələblərin qoyulması və bu tələblərə uyğun səlahiyyətlərin verilməsibizim 

təklif etdiyimiz idarəetmə sistemidir. Bu tənzimləmə sistemində qarşıya qoyulmuş məqsədlərin 

mütəmadi olaraq, regionların inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi, yaranan 

problemlərin araşdırılması və aradan qaldırılması təkcə ayrı-ayrı regionların deyil, bütünlükdə ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafına təkan verəcəkdir. 

 Regionların sosial - iqtisadi sahədə inkişafının təmin edilməsi dövlətin qarşısında duran ən mühüm 

vəzifələrdəndir. Regionları inkişaf etdirmək üçün sahibkarlıq subyektləri əsas ünsürlərdəndir.. Hər bir 

regionun iqtisadi gücünü müəyyən edən amillərdən biri də orada olan sahibkarların iqtisadi fəaliyyəti 

ilə bağlıdır. Həmçinin sahibkarlığın inkişafı ölkəni idxaldan asılı olmaqdan azad edir, ixracı artırır. 

Buna görə də regionlarda sahibkarlığı inkişaf etdirmək artıq dövlətin vəzifəsinə çevrilmişdir. 

Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafının təmin edilməsində əsas yük regionların üzərinə düşür. Regionların 

inkişaf etdirilməsi prioritet olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı məhz həmin təməllər üzərində 

quruludur. Regionların inkişafının artırılması sahibkarların fəaliyətini stimullaşdırır, onların daha da 

rahat fəaliyyət göstərmələrinə şərait yaradır. Sahibkarlığın inkişafının ən vacib komponentlərindən biri 

də sahibkarların maarifləndirilməsi, konsaltinq və innovasiya xidmətlərinin göstərilməsi, beynəlxalq 

təcrübənin öyrənilməsidir. 
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AZƏRBAYCANDA TURİZM SEKTORUNUN RƏQABƏTƏ DAVAMLILIĞI : 

PROBLEMLƏR VƏ PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏR 

 İyirminci əsrdən başlayaraq turizm sektoru bütün dünyada ən sürətlə inkişaf edən sahələrdən 

birinə çevrilmişdir. Məqalədə Azərbaycanın turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin 

yüksəldilməsi problemi araşdırılmışdır. Məqalədə eyni zamanda SWOT və PEST analizə əsaslanaraq 

Azərbaycan Respublikasında turizmin rəqabət qabiliyyətliliyinin spesifik xüsusiyyətlərindən 

danışılacaq.  

 Açar sözlər: Turizm sektorunda rəqabətlilik, SWOT analiz, PEST analiz, turizmin ətraf 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА 

АЗЕРБАЙДЖАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

С двадцатого века индустрия туризма стала одной из самых быстрорастущих в мире. В 

статье исследуется проблема повышения конкурентоспособности туристического сектора 

в Азербайджане. В статье также будут описаны особенности конкурентоспособности ту-

ризма в Азербайджанской Республике на основе SWOT и PEST анализа. 

 Ключевые слова: Конкурентоспособность в сфере туризма, SWOT-анализ, PEST-анализ, 
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THE COMPETITIVENESS OF THE TOURISM SECTOR OF AZERBAIJAN: 

PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

Since the twentieth century, the tourism industry has become one of the fastest growing in the 

world. The article explores the problem of increasing the competitiveness of the tourism sector in 

Azerbaijan. The article will also describe the features of tourism competitiveness in the Republic of 

Azerbaijan based on SWOT and PEST analysis.  

Keywords: Competitiveness in tourism, SWOT analysis, PEST analysis, the impact of tourism on 

the environment, the economic impact of tourism, infrastructure 

 

 Turizm industriyası bütün dünyada ən sürətlə inkişaf edən sahələrdən biri olmaqla bir çox dünya 

ölkələrində iqtisadi fəallığın, məşğulluğun, vergi və valyuta daxilolmalarının təmin olunmasının 
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mühüm mənbəyi kimi nəzərdən keçirilir.Bu sektorun iqtisadi artımın əldə olunmasında mühüm 

rolunu nəzərə alaraq, turizmin rəqabətqabliyyətliliyi məsələlərinin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir.Rəqabətə davamlılıq, və ya rəqabətdə tendensiya, iqtisadi, sosial və siyasi fəaliyyətin bütün 

sferalarında mövcud olmuşdur. Turizm sənayesi də rəqabət ruhundan məhrum edilməmişdir, Turizm 

sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinə daxili və beynəlxalq nöqteyi-nəzərlərdən baxıla bilər. Ölkə 

daxili perspektivlər baxımından rəqabətqabiliyyətli turizm sektoru yerli nəqliyyat (daşımalar), otel və 

mehmanxana, restoran, mədəni-kütləvi tədbirlər (asudə vaxtın təşkili) və ticarət sektorlarına fayda 

gətirməklə sosial, mədəni və siyasi əhəmiyyət daşıyır və iqtisadiyatda tələbin ödənilməsinin və 

artımının mühüm mənbəyi kimi, kiçik və orta ölçülü müəssisələr üçün biznesin təşkili imkanlarından 

yararlanmağa mühüm vasitə kimi, əldə olunmuş maliyyə və iqtisadi faydaların iqtisadiyyatın müxtəlif 

sektorları və səviyyələri, xüsusilə regional səviyyədə paylaşdırılmasına imkan yaradır, hökumətin 

bəyan etdiyi iqtisadi və fiskal hədəflərin əldə olunmasına töhfə verir, dövlət və özəl sektor arasında 

əməkdaşlığın sürətləndirilməsində, eyni zamanda dayanıqlı iş yeri imkanları yaratmaqla 

iqtisadiyyatın bütün səviyyələrində məşğulluğun təminatçısı kimi mühüm müsbət təsirlər 

formalaşdırır. 

“Ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyi – azad və ədalətli bazar sistemi şəraitində beynəlxalq bazarın 

tələblərinə cavab verən, bununla da əhalinin real gəlirlərinin artımını təmin edən məhsul və xidmətlər 

istehsal etmək qabiliyyətidir” 

 Pun turizm sektorunda rəqabətqabiliyyətliliyin qiymətləndirilməsi konsepsiyasında dörd baza 

prinsiplərini müəyyən etmişdir: ətraf mühitin mühafizəsi, turizmin ölkə iqtisadiyyatının qabaqcıl 

sektorlarından birinə çevrilməsinin təmin edilməsi, bazara çıxış kanallarının genişləndirilməsi, 

dinamik özəl sektorun formalaşdırlması. 

 Krouç və Riçi rəqabətqabiliyyətliliyin beynəlxalq turizmdə dinamik inkişafını izah edəcək 

analitik sistem yaratmaq üçün təklif etdiyi model müqayisəli üstünlüklər (resurs zənginliklikləri) və 

rəqabət üstünlükləri ilə eyni zamanda rəqabət mühiti, makro mühit, əsas resurslar və cəlbedici amillər 

(coğrafi, mədəni və tarixi, bazar əlaqələri, fəaliyyət növləri, xüsusi hadisələr və turizm təsisləri), 

dəstəkləyici faktor və resurslar (məsələn: infrastruktur, əlverişlilik, yardımçı resurslar və 

müəssisələr), marketinq, xidmət, informasiya, təşkilati və idarəetmə funksiyaları, keyfiyyət 

determinantlarını (məsələn: dəyər, təhlükəsizlik, yerləşmə və asılılıqlar) özündə əks etdirir. Daha 

sonra Kon və Mayer turizm xidmətlərinin bir-birini əvəz etmə xüsusiyyətlərini, həmçinin turizm 

resurslarının bərpa olunması və xarici amillər kimi turizmin spesifik xüsusiyyətlərini Krouç və 

Riçinin sisteminə əlavə etmişdir. Onların təklif etdiyi turizm rəqabətqabiliyyətlilik modeli beş amili 

özündə əks etdirir: cəlbedicilik, idarəetmə, təşkilatçılıq, informativlik və səmərəlilik. Dünya İqtisadi 

Forumu (DİF) 2007-ci ildən başlayaraq M.Porterin rəqabətqabiliyyətlilik konsepsiyasının bazasında 

çoxamilli turizm rəqabətqabiliyyətlilik indeksi işləyib hazırlamışdır. Müəlliflər turizmin 

rəqabətqbiliyyətliliyinə təsir göstərən 73 göstəricini üç böyük altindeksdə 

ümumiləşdirmişdir.Ölkənin turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin mövcud vəziyyətinin 

öyrənilməsi məqsədilə təqdim olunan tədqiqat işində M.Porter tərəfindən təklif olunmuş ölkənin 

rəqabət üstünlüklərinin determinantları nəzəriyyəsi və Dünya İqtisadi Forumu (World Economic 

Forum) tərəfindən tətbiq olunmuş multiamilli qiymətləndirmə metodologiyasından istifadə 

olunmuşdur. Həmin metodologiyaya əsasən turizm rəqabətqabiliyyətlilik indeksi aşağıdakı üç 

altindeksin təsiri altında formalaşır:  

 Turizm Siyasəti və Sahənin Dövlət Tənzimlənməsi;  

 Turizm Sektorunda Biznes Mühit və İnfrastruktur; 

 Turizm Sektorunda İnsan, Mədəni və Təbii Resurslar 
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Azərbaycanda turizm sənayəsinin inkişafını SWOT və PEST analizi baxımından 

incələyək. SWOT təhlil ölkənin daxili və xarici mühitini qiymətləndirmək üçün istifadə edilən analiz 

üsuludur. 

S (Strength-Güclü tərəflər) təbii sərvətlərləzənginlik,əlverişli iqlim şəraiti, Avropa və Asiya-

qitəsinin kəsişməsində yerləşməsi, mədəni turizmin inkişafı üçün 6 mindən artıq tarix və mədəni 

abidələrlə zənginlik, termal turizm üçün minə qədər mineral su qaynaqlarının mövcudluğu, qış turiz-

min inkişafı üçün ərazinin 2/3-nin dağlıq olması, yayla turizmi üçün ərazilərlə zənginlik, turizm 

məqsədli istifadə oluna biləcək Milli Parkların mövcudluğu,dağ,ekologiya,kənd turizminə 

uyğunərazilərin mövcudluğu,coğrafi mövqe baxımdan turist göndərən bazarlara yaxınlıq, 

Azərbaycan əhalisinin qonaqpərvərlik mədəniyyəti, ekologiyanın hələ pozulmaması, siyasi stabilli-

yin mövcudluğu, mənəvi milli dəyərlərin mövcudluğu, təkmilləşən normativ-hüquqi baza, modern-

ləşən infrastruktur, siyasi stabillik. 

W (Weaknesses- Zəif tərəflər) Maliyyə vasaiti çatışmazlığı, infrastrukturun zəif inkişafı, kom-

munal xidmətlərin aşağısəviyyəsi, düzgün marketinq və reklam çatışmazlığı, regionun inkişafına 

yönəlik tikintilərdə fond çatışmazlığı,təbii, mədəni və tarixi mirasın yetərincə qoruna bilməməsi, tur-

izm şüurunun formalaşmaması, investisiya təşviqlərinin kifayət qədər olmaması, turizm potensialı 

daşıyan bəziərazilərdə plansız tikintilərin mövcudluğu, turizm təhsilində keyfiyyətin aşağı olması, 

turizm personallarında dil biliyinin aşağı olması, azad rəqabətşəraitinin olmaması, idxaldan asılılıq, 

dünya turist bazarında rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması, reklam-informasiya təbliğatı geniş 

aparılmaması, brend keyfiyyətlər məhdudluğu, imicin yetərli olmaması , sahəvi biznesin tam liber-

allaşmaması,məhdud rəqabətqabiliyyətli infrastruktur, xarici tur operatorlarının satış katoloqunda 

Azərbaycandakı turizm imkanlarına lazımınca yer verilməməsi, turizm sahəsinə aid statistik məlu-

matların vahid sisteminin olmaması, bürokratikəngəllərin mövcudluğu, regionlarda mehmanxana-

ların çatışmazlığı, turizm sənayesi biznesində təcrübəsizlik, turizm məhsulunun bazara çıxarıl-

masında səriştəsizlik, xarici tur operatorlarının daxili bazara müdaxiləsi. 

O (Opportunities- Imkanlar) Getdikcə inkişaf edən dünya turizmi, mədəni-tanınma, dəniz və çay 

kruizləri, rekreasion turizm, intellektual turizm , məcarə, idman, ekoturizm kimimüxtəlif tur-

izm növlərinə olan marağın artmağı, nəqliyyat sektorunun inkişafıvə buna bağlı olaraquzun məsafəli 

səyahət imkanlarının artmağı, müxtəlif sinif insanlar arasında tətil mədəniyyətianlayışının for-

malaşması, insanlarda fərqli ölkəmədəniyyətlərini öyrənmə istəyinin artmağı, dünya əhalisinin xər-

clənəbilən gəlirinin artması, gənc nəslin çoxluğu, dünya əhalisinin sürətli artımı, dünya üzrə yoxsul-

luğun azaldılması proqramlarının və davamlı inkişaf konsepsiyasının həyata keçirilməsi.  

 T(Threat-Təhlükələr) Sərt rəqabət, integrasiya birliklərinin birlik içi səyahətləri 

dəstəkləyən siyasətləri, qlobal böhranlar, rəqib ölkələrin bu sahədə təcrübələrinin çox olması (Əsas 

rəqiblər: Qara dəniz, Antaliya ), ətraf mühit faktoru , münaqişəli vəziyyəti 

PEST analiz SWOT analizdən fərqli olaraq ölkənin xarici faktorlarını təhlil etməyə yönəlmişdir. 

Siyasi, iqtisadi, sosial və texnoloji amilləri araşdıraraq ölkəyə müsbət və ya mənfi təsirini araşdıran 

analiz növüdür. 

Siyasi faktorlar - əlaqədar qanunlar, vergi sistemi, xarici ticarət qaydaları, hökumətin siyasəti, 

mövcud hökumətin vəziyyəti, hökumətin müdaxiləsi, beynəlxalq münasibətlər. 

İqtisadi amillər - dünyadakı ümumi iqtisadi vəziyyət, beynəlxalq iqtisadi təsisatlar, ticarət 

dövriyyələri, inflyasiya və dəyişiklik dərəcələri, iqtisadi artım və ÜMM dəyişiklikləri, faiz dərəcələri, 

pul və kredit mənbələri, etibarsızlıq, işçi qüvvəsi, enerjinin mövcudluğu və dəyəri 

Sosial amillər - ətraf mühitə həssaslıq, istehlakçı meylləri, yeni ehtiyaclar və istəklər, iş və 

istirahət meylləri, var-dövlət və gəlir bölgüsü, cəmiyyətin yaşı və təhsili, doğuş və orta həyat, 

http://azkurs.org/cocuklarda-ve-eriskinlerde-haemophilus-influenzae-enfeksiyonla.html
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cəmiyyətdəki etik dəyərlər 

Texnoloji amillər - İT istifadəsinin yayılması, yeni məhsullar, enerji mənbələri və istifadəsi, 

alternativ və yeni texnologiyalar, giriş mənbələri, xərclər və mövcudluq, hökumət, ekoloji amillər, 

texnologiya ötürülməsi, infrastruktur texnologiyası. 

 Hazırda Azərbaycan Respublikasında ölkənin mövcud turizm potensialından səmərəli istifadə 

edilməsi və bununla da rəqabətqabiliyyətli qeyri-neft sektorunun formalaşdırılması hökumət 

tərəfindən əsas hədəf kimi qarşıya qoyulmuşdur. Belə ki, 2000-ci illərdən başlayaraq ölkədə qəbul 

olunan dövlət proqramları, xarici təcrübəylə müşayiət olunan layihələr, ölkənin turizm potensialından 

daha da səmərəli istifadə etmək üçün əlverişli şərait yaratmışdır. Aşağıda verilən cədvəldə qəbul 

edilən, göndərilən turistlərin sayı, səyahət agentlikləri, turoperatorların gəlir və xərcləri əks 

etdirilmişdir. 

 

Cədvəl 1  

min manat 

 2016 2017 2018 

Səyahət agentlikləri və turoperatorların əldə 

etdiyi gəlir  
36 758,3 41 034,2 56 439,4 

Məhsul (xidmət) istehsalına çəkilən xərclər  29 101,8 36 734,6 46 085,1 

Qəbul edilmiş və göndərilmiş turistlərin 

sayı, nəfər  
63 543 77 587 83 722 

Qəbul edilmiş və göndərilmiş turistlər üzrə 

tur-günlərin sayı, adam-gün  
370 520 487 446 549 037 

 

 2016-cı ildə səyahət və turizm sənayesinin Azərbaycanın ümumi daxili məhsuluna (ÜDM) 

birbaşa təsiri 2 milyard 285,3 milyon manat (2016-cı ildəki AZN/USD orta məzənnəsi ilə 1 milyard 

437,3 milyon dollar), yaxud hesabat dövründəki ÜDM-in ümumi həcminin 4,1 faizi qədər 

olub.WTTC təşkilatının hesabatında yer alan məlumatlara əsasən, 2016-cı ildə turizm və səyahət 

sektorunun (investisiya və digər parametrlərin daha geniş təsiri daxil olmaqla)Azərbaycan ÜDM-nə 

tam təsiri 8 milyard 91,3 milyon manata (5 milyard 88,9 milyon dollar), yaxud VDM-in 14,6 % qədər 

olub. 2016-cı ildə sektor birbaşa olaraq 171 min iş yeri təmin edib ki, bu da əhalinin ümumi 

məşğulluq səviyyəsinin 3,7 %-i qədər olub. Ümumiyyətlə, turizm və səyahət sənayesinin məşğulluğa 

tam təsiri 2016-cı ildə 609 min iş yeri, yaxud əhalinin ümumi məşğulluğunun 13,2 faizi qədər təşkil 

edib. WTTC təşkilatının məlumatlarına əsasən, 2016-cı ildə “Visitor Exports” (əcnəbi ziyarətçilərin 

məsrəfləri) göstəricisi 4 milyard 552,2 milyon manat (2 milyard 863 milyon dollar, yaxud 16,9 %) 

olub. 2017-ci il üzrə Ümumdünya Turizm Təşkilatının hesabatına görə, Azərbaycana 2 milyon 454 

min turist gəlib. Bu, 2016-cı ildəkindən 0,4 faiz çoxdur. Eyni hesabata görə, ölkənin turizmdən əldə 

etdiyi gəlirlər 3 milyard 012 milyon dollara çatıb və bu, 2016-ci ildəkindən 0,6 faiz çoxdur. Buna 

baxmayaraq, yerli statistik rəqəmlər dünya statistikasından kəskin şəkildə fərqlənir. Azərbaycanın 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2017-ci ildə Azərbaycanı 2 milyon 969 min, 2016-

cı ildə 2 milyon 248 min əcnəbi ziyarət edib. Turizm sahələrindəki mənbələrə görə, 2017-ci ildə 

əcnəbilər 3 milyard 100 milyon manat, 2016-cı ildə isə 2 milyard 700 milyon manat xərcləyiblər. 

Dövlət Turizm Agentliyinin nümayəndəsi Kənan Quluzadə Turan agentliyinə müsahibəsində qeyd 

edib ki, ölkənin ÜDM-in strukturunda turizm gəlirlərinin əlavə dəyərinin nəzərə alınması daha 

düzgün olardı. Onun sözlərinə görə, 2016 və 2017-ci illərdə turizm gəlirlərinin əlavə dəyəri ÜDM-in 

4,6 faizini təşkil edir. 
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2018-ci ildə Azərbaycana dünyanın 196 ölkəsindən 2849,6 min və ya əvvəlki illə müqayisədə 5,7 

faiz çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. Gələnlərin 30,9 faizi Rusiya Federasiyası, 21,4 

faizi Gürcüstan, 10,2 faizi Türkiyə, 8,5 faizi İran, 3,3 faizi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 2,6 faizi 

Səudiyyə Ərəbistanı, 2,4 faizi İraq, 2,0 faizi Ukrayna, 1,4 faizi İsrail, 17,2 faizi digər ölkələrin 

vətəndaşları, 0,1 faizi isə vətəndaşlığı olmayan şəxslər olub. Gələnlərin 66,1 faizini kişilər, 33,9 

faizini isə qadınlar təşkil edib. Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 6,5 faizi yanvar, 5,8 faizi 

fevral, 9,7 faizi mart, 7,7 faizi aprel, 7,3 faizi may, 9,5 faizi iyun, 11,6 faizi iyul, 11,3 faizi avqust, 

8,1 faizi sentyabr, 7,4 faizi oktyabr, 7,5 faizi noyabr, 7,6 faizi isə dekabr ayında ölkəyə gəlib. 

2018-ci ildə Körfəz ölkələrindən (Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və İran istisna olmaqla) gələnlərin 

sayında daha çox artım müşahidə edilib. 2017-ci illə müqayisədə ölkəmizə gələn Səudiyyə Ərəbistanı 

vətəndaşlarının sayı 2,2 dəfə, Bəhreyn vətəndaşlarının sayı 2,0 dəfə, Küveyt vətəndaşlarının sayı 1,8 

dəfə, Qətər vətəndaşlarının sayı 1,6 dəfə, İraq vətəndaşlarının sayı 7,9 faiz, Oman vətəndaşlarının 

sayı 7,4 faiz artıb. İrandan gələnlərin sayında 33,7 faiz, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən gələnlərin 

sayında isə 8,3 faiz azalma müşahidə edilib. Ümumilikdə Körfəz ölkələrindən 554,1 min nəfər gəlib 

və ölkəmizə gələnlərin demək olar ki, hər beş nəfərindən biri bu ölkələrin vətəndaşları olub. 2017-ci 

ilə nisbətən Hindistandan gələnlərin sayı 2,7 dəfə, İsraildən gələnlərin sayı 2,6 dəfə, Misir, 

Türkmənistan və Cənubi Koreyadan gələnlərin sayı 1,7 dəfə, Çindən gələnlərin sayı isə 1,5 dəfə artıb. 

2018-ci ildə Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin sayı 6,7 faiz artaraq 112,5 min nəfər, MDB 

ölkələrindən gələnlərin sayı 3,8 faiz artaraq 1044,2 min nəfər olub. Ölkəmizə gələn əcnəbilər və 

vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 57,5 faizi dəmir yolu və avtomobil, 41,5 faizi hava, 1,0 faizi isə su 

nəqliyyatından istifadə etmişdir. Turist artımı özünü maliyyə statistikasında da göstərir: Ötən ilin 

yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda əcnəbilər plastik kartlar vasitəsilə 1,119 milyard manatlıq 

bank əməliyyatlarını həyata keçirib. Əməliyyatların dəyəri ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

248 milyon manat və ya 28 faiz artıb. 

 Bazar münasibətlərinin bərqərar olduğu iqtisadiyyatlarda bazarın əsas göstəriciləri kimi tələb, 

təklif və qiymət çıxış edir. Sahənin rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi üçün həmin sahənin 

məhsullarına olan tələbin strukturunun öyrənilməsi, onun kəmiyyət qiymətləndirilməsinin və 

gözlənilən dəyişikliklərin tədqiq edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir 

 Son illərdə ölkəmizdə həyata keçirilən infrasturktur və regional inkişaf proqramları hökumətin 

qeyri-neft sektorunun, o cümlədən turizmin, rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində 

məqsədyönlü fəaliyyətinin elementləri kimi qiymətləndirilməlidir. Turizm sektorunun inkişafında bu 

sektorun özü ilə yanaşı, əlaqədar sahələrin də mühim rolu olmuşdur. Turizmin rəqabətqabiliyyətliliyi 

məhz həmin sahələrin (bəzi rəylərə görə bu sektorların sayı 30-dan çoxdur) birbaşa təsiri altında 

formalaşır. Azərbaycan turizm sektorunun rəqabət apardığı coğrafiyada əsas yeri Rusiyanın Qara 

dəniz və Şimali Qafqazdakı turizm müəssisələri və Turkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki turizm 

mərkəzləri təşkil edir. Orta gəlirli Azərbaycan vətəndaşları, əsasən, müalicəvi turizm xidmətlərindən 

yararlanmaq üçün Rusiya, istirahət və əyləncə üçün Türkiyə turizm bazarını seçirlər. Digər 

alternativlər də mövcuddur ki, buraya Gürcüstan, Qazaxıstan, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və İranı daxil 

etmək olar. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın kütləvi turist cəlb etməsi üçün bir tərəfdən daxili turistləri, 

digər tərəfdən Rusiya və digər şimal ölkələrinin (əsasən MDB dövlətləri) vətəndaşlarının potensial 

bazar seqmenti qismində nəzərdə tutulması arzu olunandır. Burada, xüsusilə, etnik azərbaycanlıların 

turist qismində ölkəyə cəlb edilməsi kimi məqsəd xüsusi vurğulanmalıdır. 

 Azərbaycanın müharibə şəraitində olmasına baxmayaraq, turizmi inkişaf etdirmək niyyətindədir. 

Əslində, müharibə amili turistlərin və ölkənin təhlükəsizliyi baxımından ziddiyyətli bir məqam olsa 

da, yüksək inkişaf etmiş turizm xidmətlərini təklif edən və oxşar vəziyyətdə olan ölkələr də vardır 
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(Türkiyə, İspaniya və İsrail). Bu ölkənin təhlükəsizlik orqanlarının ciddi səyləri nəticəsində 

mümkündür. Gələn turistlər onlara ölkələrindəki qədər təhlükəsiz mühitin yaradıldığına əmin 

olduqlarında, o ölkəyə gəlməkdən çəkinmirlər.  

 Azərbaycanda birbaşa və dolayı məşğulluq yaradan, iqtisadiyyata külli miqdardavalyuta 

qazandıran sahə kimi turizmin inkişafı üçün kifayət qədər təklif potensialı mövcuddur. Buqaynaqları 

effektiv və səmərəli şəkildə istifadə edə bilmək üçün üzləşiləcək fürsətlər və təhlükələr əvvəlcədən 

nəzərə alınaraq strateji turizm planlaması edilməlidir. Turizm və regionların inkişaf kimi məsələlərdə 

dövlət müdaxiləsi mənfi yan təsirlər yarandığı, ictimai əmtəə təmin edildiyi, özəl sahibkarlıq 

fəaliyyətinin uğursuz olduğu zamanlar baş verir. Turizm çoxşaxəli bir sahə olduğundan turizmlə bağlı 

insan resurslarının inkişafı, infrastrukturun qurulması, ətraf mühitin pozulması, çirklənmə, sosial 

mədəni həyatda meydana gələn dəyişikliklər, turistərin və yerliəhalinin mədəniyyəti arasında 

qarşıdurmaların olması, turizmin gəlirlərinin mövsümi xarakter alması, turistik xərcləmələrin 

bölgəsəl inflyasiyaya səbəb olması, bəzi istehlak mallarının idxal olunması kimi problemlərin dövlət 

müdaxiləsi olmadan tam şəkildə aradan qaldırılması imkansızdır. Turizmin yararlarından 

faydalanmaq üçün ilk öncə infrastruktur qurulmalıdır.İnfrastruktur və nəqliyyat sektoru yatırımları 

dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Mövcud və potensial qaynaqların müəyyənləşdirilməsi, turizm 

sərmayə qoyuluşlarında istifadə olunan xərclərinin minumumlaşdırılması, xarici turizm xərclərinin 

azaldılması, idxal əvəzləmə siyasəti vasitəsilə turizm sektorunda istifadə olunan idxal malların 

azaldılması, vergi güzəştləri vasitəsilə xarici sərmayənin axınının təmini, özəl sektoru təşviq edici 

subsidiyaların verilməsi, normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, turizmsahəsində 

lisenziyalaşdırmanın sadələşdirilməsi, turistlər üçün daha əlverişli viza rejiminin yaradılması, turizm 

bölgələrinin sosial infrastrukturu ilə iqtisadi infrastrukturunun birlikdə dəyərləndirilməsi, turizm 

təhsilinin inkişafına investisiyaların qoyulması, təbii tarazlığın qorunub saxlanması, çirklənmənin 

qarşısının alınması, arxeolojik, tarixi memarlıq abidələrinin dəyərləndirilməsi, bərpasıvə qorunması 

tədbirləri turizmin inkişafı üçün əsas hədəflərdə yer almaqdadır. Bu hədəflər planına nail olunmaqla 

zəif cəhətlərin əksər hissəsi aradan qalxacaq və Azərbaycanın dünya turizm gəlirlərindən aldığı pay 

əhəmiyyətli dərəcədə artacaqdır. 

 Azərbaycanın turizm sektoru lazımi təbii, mədəni və tarixi resurslara sahib olmasına və 

həmçinin, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və digər sosial sahələrdə regionda rəqabət üstünlüyünün 

mövcudluğuna baxmayaraq, əldə edilən xarici turizm gəliri yetərli səviyyədə deyil və hələ də dünya 

turizm bazarında öz potensialını tam reallaşdırmamışdır. Ümumiyyətlə turizm sektorunun 

iqtisadiyyatın digər sahələrinə təsiri yüksəkdir. Bu təsir özünü xüsusilə də yeni iş yeri yaratmaq və 

ümumiyyətlə, məşğulluğu təmin edə biləcək sahələrə multiplikativ effekt verir. Ölkədə son dövrlərdə 

turizm sektorunda müşahidə edilən müsbət meyillər gələcəkdə bu sektorun potensial imkanlarının 

artırılmasını, həmçinin onun iqtisadiyyatın öncül sahələrindən birinə çevrilməsini şərtləndirə bilər. 

Turizm sektorunda aparılan tədqiqatlar və mövcud materialların təhlili belə bir nəticə çıxarmağa 

imkan verir ki, turizm industriyasının əhəmiyyətli dərəcədə gizli potensialından istifadə etməklə, 

onun rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi və ixrac gəlirlərinin artırılması mümkündür. Lakin 

bunun əldə olunması üçün sahədə dövlət tənzimlənməsi, bazar münasibətlərinin mükəmməl inkişafı, 

həmçinin diversifikasiya və dünya bazarına çıxan turizm məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

şərtlərinin reallaşdırılması vacibdir. Sektorun inkişafında maraqlı olan bütün biznes-strukturlar 

ölkənin turizm sektorunun inkişafına böyük dinamika qazandıracaq səylərdə ümumi bir fikirə 

gəlmələri vacibdir. Turizm industriyasının inkişafının strateji planlaşdırılması sahəsində: Turizm 

industriyasının inkişaf etdirilməsi üçün hökumətin qısamüddətli və uzunmüddətli planını müəyyən 

edən, bu prosesdə turizm bazarının bütün iştirakçılarının aktiv şəkildə iştirakını təmin edən məntiqli 
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siyasət və detallı strategiya işlənib hazırlanmalıdır. Strategiya turizm məhsullarının diversifikasiyası 

və keyfiyyətinin yüksəldilməsi (onu istehlakçılar üçün cəlbedici və əlçatan etmək, bununla da ölkənin 

turizm bölgəsi kimi rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması), infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, 

institusional potensialın yaradılması, ölkənin yeni imicinin formalaşdırılması məqsədilə milli 

səviyyədə marketinq siyasətinin, həmçinin, beynəlxalq arenada tur-məhsul portfeli yaratmaq və digər 

konkret marketinq tədbirlərinin həyata keçirilməsi, turizm haqqında statistik məlumatların 

toplanılması, təhlili və yayılmasında müasir sistemlərin yaradılması istiqamətlərində həyata keçirilir. 

Bununla əlaqədar olaraq Turizm köməkçi hesabların (Tourism Satellite Accounts) milli hesablar 

sisteminə tətbiq edilməsi, sektorun potensialının tam şəkildə realizə edilməsi məqsədilə rəqabət 

mühitinin təkmilləşdirilməsi, təbii, tarixi və mədəni irsə qarşı laqeyd münasibətin aradan qaldırılması 

məqsədilə bu sahədə dövlət və ictimai nəzarətin artırılması, Azərbaycana gələn xarici turistlər üçün 

ölkənin turizm potensialı haqqında xəritələr, broşuralar, kitabçalar və s. bu kimi informasiya 

bülletenləri hazırlamaq, ölkə ərazisində yol hərəkəti qaydalarını və istiqamətləri göstərən nişanların 

sayını artırmaq və həmçinin onların beynəlxalq dillərin birində verilməsi, turizm sektorunun 

çoxşaxəli istiqamətləri üzrə ixtisaslaşmanın təşkili məqsədilə yeni yaradılmış Azərbaycan Turizm 

İnstitutuunda peşəkar müəllim-pedaqoq heyətinin formalaşdırılması istiqamətində tədbirlərin davam 

etdirilməsi.  

Viza və sərhəd rejimi sferasında: Strateji məqsəd kimi Azərbaycan, onun tarixi, mədəniyyəti ilə 

maraqlananlar, ölkəyə biznes və istirahət məqsədilə gələn əcnəbilər üçün əlçatan ölkə olması üçün 

viza alma müddətinin azaldılması və müraciət edən potensial turistlər (ölkəyə gələnlər) üçün vizanın 

alınması üçün müxtəlif seçim imkanlarının yaradılması müraciətlərin, sənədlərin qəbulunun və viza 

göndərilməsinin poçt vasitəsilə həyata keçirilməsi mümkünlüyü, xidmətlərin keyfiyyətini 

yüksəldilməsi, sərhədi keçmə müddətinin və gömrük proseduralarının sadələşdirilməsi, Azərbaycana 

gələn xarici vətəndaşlara qarşı bürokratik əngəllikləri və viza problemlərini sadələşdirmək 

baxımından, ölkənin sərhəd-keçid məntəqələrində xarici vətəndaşlara diqqətin daha da artırılması. 

Lisenziyalaşdırma və sertfikatlaşdırma sahəsində, turizm şirkətlərinin fəaliyyətinə və onunla əlaqəli 

xidmətlərə məcburi lisenziyalaşdırmanın şamil edilməməsi, turizm obyektlərinin məcburi 

sertifikatlaşdırılmasından imtina edilməsi, onların xidmətlərinin sertifikatlaşdırma yolu ilə 

kateqoriyalara ayrılma sisteminin işlənib hazırlanması, lisenziya və sertfikatların təkrarlanmasına yol 

verilməməsi tədbirləri həyata keçirilməsi vacibdir. 

Regional səviyyədə isə xarici turistlərin ölkəyə giriş və çıxış nöqtələrində, həmçinin onların 

hərəkət marşrutları istiqamətində kompleks servis xidmətlərinin yaradılması üçün zəruri tədbirlərin 

görülməsi, əsas nəqliyyat yolları üzrə xidmət məntəqələrinin yaradılmasına özəl biznesin təşviq 

edilməsi, turizm müəssisələrinin imkanlarının genişləndirilməsi üçün yeni qəbul ediləcək dövlət 

proqramlarında bu istiqamətdə daha çevik tədbirlərin və mexanizmlərin nəzərdə tutulması, turizm 

səyahətlərinin təşkilində digər nəqliyyat vasitələrindən istifadə imkanlarının artırılması məqsədilə 

regionlara xüsusi marşrutların təşkil edilməsi üçün regional səviyyədə mövcud olan infrastrukturun 

potensialından daha səmərəli istifadə edilməsi, regional infrastrukturun beynəlxalq standartlara cavab 

verməsi üçün bu istiqamətdə aparılan işlərin daha da sürətləndirilməsi, turizm marşrutları üzrə 

mövcud olan istirahət dayanacaqlarının xidmətlərinin yüksəldilməsi, xarici və ölkə vətəndaşlarının 

alış-verişlərinin müasir standartlara uyğunlaşdırılması üçün plastik (kredit) kartlar vasitəsilə ödəmə 

sisteminin genişləndirilməsi, beynəlxalq dillərdə sərbəst ünsiyyətin təmin olunması üçün ümumtəhsil 

məktəblərində xarici dil fənləri üzrə tədris aparan müəllimlərin mütamadi olaraq seminar və təlimlərə 

cəlb edilməsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi vacibdir. 
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Əmək bazarı - əmtəə, kapital, qiymətli kağızalar, investisiya və digər bazarlar kimi, bazar 

iqtisadiyyatının mühüm ünsürlərindən biridir. İqtisad elmində əmək bazarı nəzəriyyəsinin əsasını 

klassik məktəbin nümayəndələri olan iqtisadçılar Adam Smit, David Rikardo və Jan – Batist Sey 

qoymuşlar. Adam Smit maddi, maliyyə və əmək ehtiyatlarından optimal istifadəni azad rəqabətdə 

görür və sübut edirdi ki, ölkənini iqtisadiyyatında əhalinin məşğulluğunun səviyyəsi bir işçinin 

orta əmək haqqı məbləği ilə müəyyən edilir, yəni əgər orta əmək haqqı artırsa, bu illərdə əhalinin 

məşğulluğunun təmin edilməsi imkanları azalır. David Rikardo isə əmək haqqı məbləğinin əməyə 

olan tələbatından asılılığını önə çəkirdi. O, göstərdi ki, əmək haqqının artması, əhalinin təkrar 

istehsalının normal qaydada həyata keçirilməsi üçün tələb edilən minimum səviyyədən yuxarı 

olması əmək təklifinin artmasına, bu isə əmək haqqının aşağı düşməsinə təsir göstərir. J.B.Sey isə 

tələblə təklif arasındakı qarşılıqlı təsirin və bu əsasda alqı – satqı predmetinin, o cümlədən iş 

qüvvəsinin qiymətinin tarazlığının əldə edilməsi qanununu formalaşdırmışdır. (1 s.82) 

XIX əsrin axırlarında və XX əsrdə bazar nəzəriyyəsi bir sıra görkəmli iqtisadçıların əsərlərində 

geniş öyrənilmişdir. Bu alimlərin əsərlərində əmək bazarına dair bir – birindən fərqli xeyli fikirlər 

söylənsə də, nəticədə hamısı eyni bir məntiqə gəlirlər ki, əmək bazarı dedikdə, iş qüvvəsinin təkrar 

istehsalı, mübadiləsi və istifadəsini təmin edən ictimai münasibətlər,sosial norma və institutlar 

başa düşülür. İqtisadçı A.İ.Rofenin başçılıq etdiyi iqtisadçılar qrupu belə hesab edirlər ki, “əmək 

bazarı hər şeydən əvvəl muzd və əmək təklifi ilə bağlı olan ictimai münasibətlər sistemidir: bu 

həm də özünəməxsus əmtəəninəməyin alıcıları ilə satıcılarının qarşılıqlı hərəkət etdiyi iqtisadi 

münasibətlər, işədüzəlmə idarəsidir: bu, nəhayət işverənlərlə muzdlu işçilərin qiymət və əmək 8 

şəraiti üzrə razilaşmanın təmin edilməsi mexanizmidir”. (1 s.84) 

 Ayrı – ayrı ölkələrdə əmək bazarının xüsusiyyətləri və cəhətlərinə isə müxtəlif kontekslərdən 

yanaşmaq olar: ya iqtisadi və sosial amillərin qarşılıqlı əlaqəsində və yaxud da ayrılıqda o 

əlamətlərə ki, onlar ancaq əmək bazarının özünə aiddir. 

 İnkişaf etmiş bazar ölkələrində iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkifındakı bütün 

oxşarlıqlara baxmayaraq, hər bir ölkədə həyata keçirilən məşğulluq siyasəti bu ölkələrdə əmək 

bazarının müxtəlif modellərinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. İqtisadi mənbələrdə bu əmək 

bazarı modelləri iki tipə - xarici (və ya peşə) və daxili (və ya qapalı) əmək bazarına bölünürlər. 

Xarici əmək bazarı tipi iş qüvvəsinin müəssisə və firmalar arasındakı mobilliyini nəzərdə tutur. Bu 

tip əmək bazarı müəssisə və təşkilat daxilində işçilərin hərəkətinin şaquli və üfüqi surətdə 

yerləşdirilməsinə, əvvəlki işlərinin xarakteri və funksiyalarına uyğun şəkildə və yaxud daha 

yüksək vəzifə və dərəcəli yeni iş yerlərində yerləşdirilməsinə əsaslanır. Xarici əmək bazarı 

işçilərin elə peşələrə malik olmasını nəzərdə tutur ki, onların müxtəlif müəssisə və firmalarda işə 

düzəlməsinə imkan yaratsın. (1 s.86) 

 Məşğulluq və işsizlik səviyyəsi müxtəlif peşə qrupları və regionlar üzrə də bir – birindən 

fərqlənir. Ayrı – ayrı regionlarda və bütünlükdə ölkədə baş verən sosial – iqtisadi və struktur 

dəyişikliklərinə müvafiq olaraq, əmək bazarı hansı peşə və ixtisaslara tələbatın olduğunu və 

hansılarına isə tələbatın olmadığını üzə çıxarır. “Daxili əmək bazarına gəldikdə isə bu elə əmək 

bazarı tipidir ki, burada işçilərin eyni firma və ya müəssisədə çalışması üçün zəruri olan ixtisas və 

peşələr üzrə hazırlanması nəzərdə tutulur. Bu səbəbdən də həmin işçilərin başqa müəssisə və 

firmalarda yerləşdirmək çox çətindir.” ( 3 s.18) 

Müxtəlif əmək bazarı modelinin formalaşması şəraiti göstərir ki, onun məşğulluq səviyyəsinin 

artırılması sahəsində əldə etdiyi nailiyyət bu işdə milli adətə-ənənələrin, siyasi şəraitin və ictimai 

əhvali – ruhiyyənin nə dərəcədə nəzərə alınıb – alınmamasından asılıdır. İqtisadiyyatın struktur 

cəhətdən yenidən qurulması sənaye sahələrində, məşğulluğun xüsusi çəkisinin azalması, xidmət 
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sferasında isə yüksəlməsi, qeyri – standart məşğulluq imkanlarının yaranması, istehsalın maddi 

bazasının fasiləsiz yeniləşməsi, əmtəə və xidmətlərə olan tələbatın həcmi və tərkibinin 

müəssisələrin işçi qüvvəsinin kəmiyyət və keyfiyyətinə olan tələbinin dinamikasına səbəb 

olmuşdur. Standart rejimdə məşğul olan işçilərin əmək şəraitinə sərt rejimin qoyulması isə 

istehsalın çevikliyinə mane törətməklə, onun rəqabət qabiliyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. 

Odur ki, çevik əmək bazarı istehsalın səmərəliliyinin yüksəltməsi alətinə çevrilmişdir. Çevik əmək 

bazarının formalaşmasında sosial amillər də köməklik edir. Bunlara əmək fəaliyyəti dövrü ərzində 

işçilərin əmək şəraitinə tələbatlarının dəyişilməsi, vaxtaşırı olaraq onların biliklərinin 

yeniləşdirilməsi, peşə ixtisaslarının dərinləşdirilməsi əlverişli iş vaxtı rejimi seçimləri və s. amillər 

aiddir. Çevik əmək bazarının yaranması və inkişafında demoqrafik amillər sə mühüm rol oynayır. 

Çünki çevik əmək bazarı ailəli olan qadınlar, yaşlı insanlar, əlillər, gənclər və digər 

kateqoriyalardan olan işçilərin əmək potensialının reallaşması üçün geniş imkanlar yaradır. Bu 

kateqoriyalardan olan işçilər üçün özünəməxsus xüsusiyyət tələb edən əlverişli iş vaxtı rejimi, iş 

yerləri və s. yaratmaq tələb olunur. Əmək bazarında bu kateqoriyalardan olan işçilərin sosial 

davranışı məşğulluq siyasətində nəzərə alınması zəruri olan öz qanunvericikləri ilə nizamlanır. (1 

s.88) 

Əmək bazarının formalaşması iqtisadi inkişafın bazar modelinə keçilməsi şəraitində ən 

mürəkkəb problemlərdən biri hesab edilir. Müasir dövrdə iqtisadi ədəbiyyatlarda məcmu iş 

qüvvəsinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, iş qüvvəsindən istifadənin səmərəliliyinin artırılması, 

işçilərin sahə və ərazi mobilliyinin stimullaşdırılması əmək bazarının yaranması ilə bağlıdır. Əmək 

bazarında iş qüvvəsinin dəyəri öz qiymətini alır, onun muzdla işləməsi şəraiti, əmək haqqının 

məbləği, əmək şəraiti, təhsil almaq, peşə yüksəlişi, məşğulluq təminatı və s. müəyyən edilir. Əmək 

bazarı özündə əhalinin məşğulluq səviyyəsi, dinamikası, peşə - ixtisas, sahə və demoqrafik 

dəyişikliklərə görə məşğulluq quruluşunda baş verən əsas meylləri, işçi qüvvəsinin mobilliyi, 

işsizliyin miqyası, dinamikası və ona təsir edən amilləri əks etdirir. Əmək bazarının 

formalaşmasında, əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsində və yeni əmək 

münasibətlərinin yaranmasında həmin bazarın subyektləri olan həmkarlar Təşkilatları, dövlət 

sahibkarlar və muzdlu işçilər mühüm rol oynayırlar. Əgər sahibkarların iqtisadi mənafeyi başlıca 

olaraq, istehsal fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsindən ibarətdirsə öz iş qüvvəsini 

satan muzdlu işçilərin marağı isə sərf etdikləri əmək müqabilində özlərinin və ailə üzvlərinin 

yaşayışı üçün zəruri olan vəsait (haqq) almaqda ifadə olunur. (3 s.36) 

Əmək bazarının fəaliyyət göstərməsi mexanizminin izahına keynsçilər və monetaristlər isə 

tapıb fərqli mövqedən yanaşırlar. Onların fikrincə əmək bazarı daim və fundamental surətdə qeyri 

– tarazlıq hadisəsidir. Keynsçilik modelinə görə (C.M.Keyns, sonra R.Qordon və başqaları) iş 

qüvvəsinin qiyməti - əmək haqqı qəti olaraq müəyyənləşdirilir və əsasən dəyişdirilmir. Onların 

fikrincə, qiymət (əmək haqqı) bazarın tənzimləyicisi hesab edilmir və bunu ondan kənarda 

axtarmağı təklif edirlər. Həmçinin hesab edirlər ki, dövlət məcmu tələbi artırıb azaltmaqla, bu qeyri 

– tarazlığı ləğv edə bilər. Bu modelə görə iş qüvvəsinə olan tələb onun bazar qiyməti ilə deyil, 

məcmu tələblə, yəni istehsalın həcmi ilə nizamlanır. M.Fridman başda olmaqla monetarist 

məktəbin nümayəndələri də iş qüvvəsinin sərt qiymət strukturundan, həm də onların bir 

istiqamətdə, yüksəliş hərəkəti zəminindən çıxış edirlər.Monetaristlər əmək bazarının strukturunu 

özündə əks etdirən, onların qiymətlərini qeyri – çevik edən, normal fəaliyyət göstərməsinə əngəl 

olan və qeyri – tarazlığın yaranmasına dəb olan “təbii” işsizlik səviyyəsi anlayışını irəli sürürlər. 

Respublikamızdahəyata kecirilən səmərəli sosial – iqtisadi siyasət birbaşa makroiqtisadi 

mühitə təsir etməklə məşğulluğun səviyyəsinin tənzimlənməsində böyük rol oynayır. Ölkəmizddə 
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investisiya fəallığının yüksək olması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsinin faktorlarından 

mühüm biri də makroiqtisadi sabitlikdir. Məşğulluq səviyyəsinin təmin edilməsində makroiqtisadi 

stabilliyin olması mühüm amil olsa da, əksər qabaqcıl dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, bu kifayət 

deyildir. Makroiqtisadi sabitlik dövlət təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə siyasətilə əlaqələndirdikdə 

məşğulluğun səviyyəsinə bilavasitə təsir göstərə bilərvə səmərəli məşğulluq təmin edilir. (4 s.144) 

Həmçinin makroiqtisadi sabitliyini təmin edilməsi, aşağı inflyasiya səviyyəsi və manatın sabit 

məzənnəsi ilə də bağlıdır. Yüksək inflyasiya mövcud olduğu şəraitində sərmayicilər üçün qeyri – 

müəyyənlik faktoru, risk artır və gələcək işləri planlaşdırmaq çətinləşir. Aşağı inflyasiya səviyyəsi 

isə iqtisadiyyata kapital qoyuluşlarının artmasına stimul yaradır ki, bu da yeni iş yerlərinin 

açılmasına səbəb olur. Müasir dövrdə Azərbaycanda həyata keçirilən makroiqtisadi islahatlar 

çərcivəsində yüksək inflyasiya şəraitində sərmayiçilərin qeyri – müəyyənlik hallarında olmaları və 

gələcək işlərin reallaşdırılmasında müəyyən çətinkliklərlə üzləşmələri haqqında daha dolğun 

məlumatlar olması çox vacibdir. Son zamanlarda müəyyən müşahidələr manatın ucuzlaşması ilə 

əlaqədər sahibkarlıq fəaliyyəti dollarla bağlı olan şirkətlərdə müəyyən narahatlığın olmasını 

göstərir. Hökümət tərəfindən manatın devalvasiyası ilə əlaqədar maliyyə sektorunda nizamlama 

aparılması məşğulluğu təmin edilməsində müsbət rola malik sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına 

mane olan əngəllərin aradan qaldırılması, xarici – iqtisadi fəaliyyət sağlam rəqabət şəraitinin 

yaradılması məqsədilə Ölkəmizin gömrük orqanıarının işinin təkmilləşdirilməsi üzrə də tədbirlərin 

həyata keçirilməsinə, eyni zamanda müvafiq gömrük tarif rüsumlarının tətbiq edilməsinə yenidən 

baxılması yaxşı olardı. Məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə təsir edən amillərdən biri də qeyri 

– neft sektorunun inkişaf etdirilməsi və kənd təsərrüfatı məhsulunun ixracı ilə bağlıdır. Aparılan 

araşdırmaların nəticələri sübut edir ki, Ölkəmizdə aqrar sahə məhsullarının istehsalı və emalı 

müqayisəli üstünlüyə malikdir. Ancaq son illərdə ölkənin istehlak bazarında qiymətlərdə baş verən 

dəyişikliklərin əsasən yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satış qiymətlərində əks 

olunmuşdur. Respublika da iqtisadiyyatın inkişafının yerli ərzaq məhsulların istehsalı, ixracı və 

istehlakçılara çatdırılması istiqamətində qurulması səmərəli məşğulluğun təmin edilməsinə geniş 

imkanlar açır. Qeyd edək ki, bu istiqamətdə dövlət tərəfindən məqsədyönlü və ardıcıl tədbirlərin 

həyata keçirilməsinə ciddi fikir verilir. Ölkəmizdə bank sektorunun təkmilləşdirilməsi məşğulluq 

siyasətinin səmərəliliyinin təmin edilməsi və yeni iş yerlərinin yaradılması üçün yeni imkanları 

yarada bilər. Azərbaycanda orta və kiçik sahibkarlığın formalaşması və onun inkişafının təmin 

edilməsi ilə məqsədilə ölkəmizdə bank olmayan mikrokreditləşmə təşkilatları yaradılmışdır. Belə 

təşkilatlar kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə hazırlanmış biznes planlar əsasında kreditlər 

təklif edilir. Biznes planlarda layihənin üstünlüyü, onların səmərəliliyi və kreditlərin hansı 

müddətdə qaytarılması şərtləri və ardıcıllığı öz əksini tapır. Bu zaman kreditin alınmasının əsas 

zəruri şərti kimi girovun qoyulması hesab edilir. Həmçinin banklarda yaradılmış fondlar hesabına 

da sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi və inkişafı maliyyələşməsi həyata keçirilir. (4 s. 247) 

Respublikamızda səmərəli məşğulluq siyasətinin həyata keçirilməsində, əhalinin az təminatlı 

qruplarının sosial müdafiəsinin və işsiz insanların işlə təmin edilməsində dövlətin büdcə, pul – 

kredit siyasəti böyük rol olmalıdır. Son illər bu 22 proseslərin həyata keçirilməsi sayəsində 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə 

artmışdır.Ölkədə sahibkarların ümumi bölgüsünə görə onların 15,5 faizini hüquqi şəxslər əksər 

hissəsini, yəni 84,5 faizini isə fiziki şəxslər təşkil edir. Fiziki şəxslərin əsas hissəsi ticarət, 

nəqliyyat, xidmət və aqrar sahələrində fəaliyyət göstərirlər. (6) 

“2008-2015 – ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramı” nda nəzərdə tutulduğu kimi əhalinin ərzaq məhsullarına olan 
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tələbatının daha çox yerli istehsal hesabına təmin edilməsi, qida məhsulları ilə özünütəminetmə 

səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Dövlət Proqramına müvafiq 

olaraq, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 2014- cü ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı və emalı ilə əlaqədar 5344 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 164,2 milyon 

manat, aqrar sahənin məhsullarının emalı ilə bağlı 11 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 

22,2 milyon manat və digər qida məhsullarının istehsalı ilə bağlı 57 investisiya layihəsinin icrasına 

12,2 milyon manat güzəştli kredit ayrılmışdır. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 11050 yeni iş 

yerinin yaradılması təmin edilmişdir. (2) 

Ölkəmizdə işsizliyin azalmasına inkişafyönümlü hər bir dövlət proqramının birbaşa təsir var. 

Axırıncı 12 ildə qəbul olunan “2003-2005 – ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun 

azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan Respublikası regionlarının 

sosial – iqtisadi inkişafı (2004-2008 – ci illər) Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan Respublikası 

regionlarının 2009-2013 – cü illərdə sosial – iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan 

Respublikasının Məşğulluq (2006 – 2015 – ci illər) Strategiyası”, “2008-2015 – ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”, 

Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 2011-2015- ci illər 

üçün Dövlət Proqramı” işsizliyin səviyyəsinin azaldılmasında böyük rol oynayır. Regionların 

sosial iqtisadi inkişafına yönəldilən dövlət proqramları yeni yerlərinin yaradılmasında mühüm rolu 

vardır. 2003- cü ildən indiyədək respublikada 1,5 milyonadək yeni iş yeri açılmışdır və bu işlər 

davam etdirilir. (2) 

Hal-hazırda əsas problemlərdən biri də işsizlər arasında, əsasən gənclərin və 50 yaşından 

yuxarı olan vətəndaşların sayının yüksək olmasıdır. Bu istiqamətdə qanunvericiliyə dəyişikliklərin 

edilməsi lazımdır. Həmin dəyişikliklərin bir qismi gəncləri və 50 yaşdan yuxarı vətəndaşları işə 

götürən firmalar üçün güzəştlərin tətbiqini nəzərdə tutur. Doğurdan da dövlət özəl müəssisələrdə 

bu kateqoriyadan olan vətəndaşların işə götürmək üçün ciddi maraq oyatmalıdır. (4 s. 248) 

Respublikamızda sosial tərəfdaşların (partnyorların) məşğulluq problemlərinin həllinə təsirini 

gücləndirmək məqsədilə bu sahədə konkret işlər görülməlidir.  

- Qanunvericilik və normativ sənədlərində nəzərdə tutulmuş qarşılıqlı təsir mexanizminin daha 

da fəallaşdırılması zəruriliyi;  

- Sosial tərəfdaşlığın (partnyorluğun) iqtisadi, maliyyə bazasını təmin edən orqanların 

fəaliyyətinin genişləndirilməsi lazımdır;  

 Məşğulluq sahəsində zəruri qərarların qəbul edilməsi, onların həyata keçirilməsi, yaranan 

problemlərin operativ şəkildə həll edilməsi üçün “Məşğulluq haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan 

məşğulluğa kömək göstərən yerli əlaqələndirmə Komitələrinin fəaliyyətlərini təşkil edilməlidir. 

 XX əsrin 80- cı illərinin sonlarında yaranmış dərin iqtisadi böhran, keçid dövrünün ilkin 

mərhələsində keçmiş sovet ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da təsərrüfat fəaliyyətinin çox 

ağır vəziyyətə düşməsinə, geniş əhali təbəqələrinin maddi vəziyyətinin kəskin pisləşməsi, işçi 

qüvvəsinə tələbatın və işçilərin sosial müdafiənin kəskin olaraq azalmasına gətirib çixarmışdır. 

Ölkə rəhbərliyinin həyata keçir ardıcıl və məqsədyönlü islahatlar Respublikamızda, siyasi və 

iqtisadi sabitliyin təmin etməsinə, sosial – iqtisadi inkişaf meyllərinin möhkəmlənməsinə içkan 

vermişdir. Sosial – iqtisadi həyatın bütün sahələrində ciddi dönüş yaranmış, əhalinin maddi rifah 

halının yaxşılaşmasında yüksək nəaliyyətlər qazanılmışdır.Yeni, yəni bazar iqtisadi 

münasibətlərinin formalaşması, sahibkarlığın inkişaf edilməsi,səmərəli işgüzar mühitin 

yaradılması ilə əlaqədar atılan müsbət addımlar əmək bazarı və məşğulluq sahəsində uğurlar əldə 

etməyə imkan vermişdir. Belə ki, son 12 il ərzində Azərbaycan dünyada iqtisadi və sosial 
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baxımdan ən sürətlə inkişaf edən ölkələrdən olmuşdur. 2004- cü ildən 2015- ci ilə qədər ümumi 

daxili məhsulumuz 3,5 dəfədən çox artmışdır. (4 s.386) 

 Sevindirici halda ki, prezidentimizin başçılığı ilə aparılan siyasət nəticəsində qeyri – neft 

sektoru 6 faiz artmışdır və bu istiqamətində işlər uğurla davam etdirilir. Sənaye məhsulları istehsalı 

2,7 dəfə artmış 12 il ərzində ölkə iqtisadiyyatına 180 milyard dollar investisiya yönəldilmişdir. 

Təsadüfi deyildir ki, Davos Dünya İqtisadi Forumu ölkəmizi iqtisadi sahədə 

rəqabətqabiliyyətliyinə görə 38- ci yerdə olduğu qeyd edilmişdir.( 3 s.18) 

 Yeni iqtisadi mühitdə dövlətin məşğulluq siyasətinin hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsasları 

2001- ci il iyulun 2-də qəbul olunmuş “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanında təsdiq edilmişdir. Qanunda göstərilən olunan 

müddəaların yerinə yetirilməsi Respublikamızda əmək bazarının tənzimlənməsində dövlət 

siyasətinin əhəmiyyətini və rolunu artırmışdır. Həmçinin bu Qanun məşğulluğunun təmin 

etdirilməsində, məşğulluq siyasətin vasitə və istiqamətlərinin formalaşmasında, institusional 

şəraitin yaradılmasında və təkmilləşdirilməsində çox böyük rol oynamışdır. Həqiqətəndə bu illərdə 

Azərbaycanda 1 milyon 500 minədək yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bunların da 1 milyonu daimi iş 

yeridir. İşsizliklə bağlı aparılan uğurlu və zəruri tədbirlər nəticəsində işsizlik 5 faizə düşmüşdür. 

Əhalinin gəlirləri 6,6 dəfə, əmək haqqı isə 6,1 dəfə yüksəlmişdir. (9) 

 Ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında daxili potensialdan səmərəli istifadə edilməsi, 

iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarına sağlam rəqabət şəraitinin 

yaradılması, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının təmin edilməsi nəticəsində 2003-cü ilin 1 

oktyabr tarixindən 2011-ci ilin 1 yanvar tarixinə olan vəziyyətə respublikada 912899, o cümlədən 

654809 daimi iş yeri açılmışdır. Yeni iş yerlərinin 79,1 faizi regionlarda, 87,0 faizi qeyri-dövlət 

sektorunda, mütləq əksəriyyəti isə qeyri-neft sektorunda yaradılmışdır 4 .2014-cü ilin fevral ayının 

əvvəlinə olan rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin sayı 4 761 300 nəfər olub, 

onlardan 4 525100 nəfərini iqtisadi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əhali təşkil edib. Bu halda işsiz 

əhalinin sayı 236 200 nəfər təşkil edir.2014-cü ilin yanvarın 1-nə muzdla işləyənlərin sayı 1 510,1 

min nəfər, o cümlədən iqtisadiyyatın dövlət bölməsində 900,2 min nəfər, qeyri-dövlət bölməsində 

isə 609,9 min nəfər təşkil edib. İqtisadiyyatın neft sektorunda 37,2 min nəfər, qeyri-neft sektorunda 

isə 1 472,9 min nəfər çalışıb. Muzdla işləyənlərin tərkibində qeyrikənd təsərrüfatı sahəsində əmək 

fəaliyyəti ilə məşğul olanlar 1 466,7 min nəfər təşkil edib.Müəssisə və təşkilatlarda muzdla çalışan 

işçilərin 23,0%-i məhsul istehsalı sahələrində, onlardan 7,1%-i tikintidə, 6,7%-i emal sənayesində, 

2,9%-i kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində, 2,5%-i mədənçıxarma 

sənayesində, 2,1%-i elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sahəsində, 

1,7%-i su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sahəsində məşğul olublar.Xidmət sahəsində 

çalışanların 22,4%-i təhsil, 18,6%-i ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 8,7%-i əhaliyə səhiyyə 

və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 6,6%-i dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat, 4,9%-i 

nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 3,8%-i istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət, 3,6%-i 

peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 1,9%-i maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 1,7%-i informasiya və rabitə, 

1,5%-i inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi, 1,4%-i turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai 

iaşə, 1,1%-i digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi və 0,8%-i daşınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar sahələrində cəmlənib. (3 s.36) 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddəsinə görə “Dövlət işsizliyin aradan 

qaldırılması üçün bütün imkanlarından istifadə edir”. (7) Həmin maddənin digər müddəasına görə 

“İşsizlərin dövlətdən sosial müavinət almaq hüququ vardır”. 2001-ci ilin iyun ayında “Məşğulluq 

Haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu qəbul оlunmuşdur. 2006-2015-ci illər üçün 
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“Azərbaycan Respublikasının məşğulluq strategiyası”, 2007-2010-cu illər üçün “Azərbaycan 

Respublikasının məşğulluq siyasətinin həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Prоqramı” və “Azərbaycan 

Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət 

Proqramı” qəbul edilmişdir. 

Dövlət Proqramının effektiv həayata keçirilməsindən gözlənilən əsas nəticələr aşağıdakılar 

olacaqdır: 

  səmərəli məşğulluq siyasətinin həyata keçirilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılması; 

  əmək ehtiyatlarının keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması və iqtisadi fəallığın yüksəldilməsi üçün 

əlverişli şərait yaradılması, kadr hazırlığı sisteminin, o cümlədən peşə hazırlığı və əlavə təhsil 

şəbəkəsinin fəaliyyətinin dinamik inkişaf edən əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması;  

 işaxtaran və işsiz şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi;  

 əmək bazarında tələb və təklif arasında dinamik uyğunluğun gücləndirilməsinə yönəldilmiş 

institusional mühitin təkmilləşdirilməsi;  

 yüksək beynəlxalq standartlara uyğun işgüzarlıq mühitinin formalaşdırılması;  

 struktur islahatların dərinləşdirilməsi, investisiya fəallığının artırılması;  

 insan kapitalının yüksək inkişaf səviyyəsinin təmin edilməsi 

 Ümumiyyətləmakroiqtisadi sabitlik her bir ölkə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir , eləcə də 

Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyin eldə olunması, saxlanmasına təsir edən bütün faktorları 

nəzarətdə saxlayırvə belə bir inkişafa ehtiva edir. (2) 
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Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı ayrı-ayrı ölkələrin milli iqtisadiyyatının beynəlxalq təsərrüfat 

miqyasında inteqrasiyasının sürətləndirilməsinin əsas şərtidir. Ölkələr iqtisadi inteqrasiya axınlarına 

qoşularaq bu yolla öz istehsal güclərini, istehsalın səmərəliliyini və bütün bunların nəticəsində isə 
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əhalinin ümumi rifah səviyyəsini artırmağa çalışırlar. Beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən 

maksimum istifadə edilmədən, xarici iqtisadi əlaqələrin bütün formaları intensiv şəkildə geniş-

ləndirilmədən ölkə iqtisadiyyatının inkişafında əsaslı dönüş aparmaq mümkün deyildir. Dünya 

ölkələrindən heç biri öz inkişafını xarici ölkələrdən təcrid olunmuş şəkildə təmin edə bilmədiyinə 

görə öz aralarında beynəlxalq və regional səviyyədə iqtisadi əlaqələr yaratmağa çalışırlar. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici iqtisadi siyasətini artıq özü 

müəyyən etməyə başlamışdır. Ölkəmizin Asiya və Avropanın kəsişməsində çox əlverişli coğrafi 

mövqedə yerləşməsi bu siyasətin uğurla həyata keçirilməsinə müsbət təsirini göstərmişdir. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında müxtəlif mülkiyyət formalarının inkişafı, iqtisadiyyatın 

yüksək maddi-texniki bazaya malik olması, əmək bölgüsü və kooperasiyasının geniş vüsət alması və 

s. milli iqtisadiyatımızın beynəlxalq əməkdaşlıqda mövqeyinin daha da artmasına obyektiv zərurət 

yaradır. 

Beləliklə, Azərbaycanın neft sənayesinin yaxın onilliklərdə inkişafı Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Neft Strategiyası çərçivəsində imzalanmış müqavilələrlə təmin edilmişdir. Neft 

sektorunun bütün əhəmiyyətinə baxmayaraq, ümumi daxili məhsulun formalaşmasında onun payı 

hələlik 18-19 %-dir. Bundan əlavə, Azərbaycanda xarici investisiya bank sektoruna da yatırılmışdır. 

Belə ki, respublika ərazisində xarici kapitalın iştirakı ilə 23 bank fəaliyyət göstərməkdədir. Xarici 

kapital 7 bankın nizamnamə kapitalının 50%-dən 100%-ə qədərini, 14 bankın nizamnamə kapitalının 

isə 50%-dən az olan hissəsini təşkil edir. Xarici bankların yerli filiallarının sayı isə 2-yə bərabərdir. 

Bundan əlavə “Nabukko” layihəsinin gündəmdə olması ölkə ərazisinə xarici investorların marağını 

daha da artırır. 

Son illərdə xarici ticarətin inkişafında yüksək göstəricilərə nail olunmuşdur. 2007-ci ilin yanvar-

dekabr ayları ərzində Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 11766,9 milyon 

ABŞ dolları, o cümlədən idxalın həcmi 5708,6 milyon ABŞ dolları, ixracın həcmi isə 6058,3 milyon 

ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Bu dövr ərzində Azərbaycan Respublikası 137 xarici ölkə ilə ticarət sahəsində qarşılıqlı surətdə 

faydalı əməkdaşlıq etmişdir. 

İxrac-idxal əməliyyatlarının 28,5 %-i Avropa Birliyi, 25,5 %-iMDB ölkələri ilə, 46 %-i isə digər 

dövlətlərlə aparılmışdır. 

Xarici ticarət əlaqələrinin 47,4 %-i Avropa, 44,6 %-i Asiya, 7,7 %-i Amerika, 0,2 %-i Afrika 

qitəsi ölkələri, 0,1 %-i isə Okeaniya ilə aparılmışdır. Azərbaycana xarici ölkələrdən 61,4 milyon 

dollarlıq humanitar və texniki yardım daxil olmuşdur. 

Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin strukturuna nəzər salsaq, burada İtaliya, İngiltərə, 

Almaniya və Fransanın xüsusi çəkisinin böyük olduğunu görərik: 

2007-ci ilin yanvar-aprel ayları ərzində Azərbaycan Respublikasının Fransa Respublikası ilə 

ümumi ticarət dövriyyəsinin həcmi 110,3 milyon ABŞ dolları, o cümlədən Azərbaycan 

Respublikasına idxalın həcmi 35,1 milyon ABŞ dolları, Azərbaycan Respublikasından ixracın həcmi 

isə 75,2 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu dövr ərzində ikitərəfli ticarətdə saldomuz 40,1 milyon 

ABŞ dolları olmuşdur. 

2007-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində Azərbaycan Respublikasının Almaniya Federativ 

Respublikası ilə ümumi ticarət dövriyyəsinin həcmi 199 milyon 721 min ABŞ dolları, o cümlədən 

Azərbaycan Respublikasına idxalın həcmi 192 milyon 509 min ABŞ dolları, Azərbaycan 

Respublikasından ixracın həcmi isə 7 milyon 213 min ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu dövr ərzində 

ikitərəfli ticarətdə saldomuz mənfi 185 milyon 296 min ABŞ dolları olmuşdur. 

2007-ci ilin yanvar-aprel ayları ərzində Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya və Şimali 
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İrlandiya Birləşmiş Krallığı ilə ümumi ticarət dövriyyəsinin həcmi 81,8 milyon ABŞ dolları, o 

cümlədən Azərbaycan Respublikasına idxalın həcmi 81,3 milyon ABŞ dolları, Azərbaycan 

Respublikasından ixracın həcmi isə 506,2 min ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu dövr ərzində ikitərəfli 

ticarətdə saldomuz mənfi 80,8 milyon ABŞ dolları olmuşdur. 

2007-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində İtaliya Respublikasının Azərbaycan Respublikasının 

xarici ticarət dövriyyəsindəki payı 9,2 %, o cümlədən idxalda 2,47 %, ixracda isə 15,5 % təşkil 

etmişdir. 

2007-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində Azərbaycan Respublikasının İtaliya Respublikası ilə 

ümumi ticarət dövriyyəsinin həcmi 1 milyard 82 milyon ABŞ dolları, o cümlədən idxalın həcmi 141 

milyon ABŞ dolları, ixracın həcmi isə 941 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu dövr ərzində xarici 

ticarət saldosu müsbət 800 milyon ABŞ dolları olmuşdur. 

2000-2007-ci illərdə xarici investisiyalar 6,9 dəfə artmışdır. Xarici investisiyalar ölkə üzrə bütün 

investisiyaların 58,3%-ni təşkil etmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş xarici investisiyaların 

mənbələrini maliyyə kreditləri, neft sənayesinə qoyuluşlar, birgə müəssisələr və xarici firmalara 

investisiyalar təşkil edir. Xarici investisiyaları yönəldən dövlətlər içərisində Türkiyə, ABŞ, 

Almaniya, Böyük Britaniya üstün mövqeyə malikdirlər. Xarici investisiyalar əsasən mədənçıxarma 

sənayesinə (90,6%) yönəldilmişdir. Gələcəkdə qeyri-neft sektorunun payının artırılması onun 

səmərəliliyini yüksəldə bilər. 

2009-cu ildə ölkənin həm iqtisadi həm də sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 7358,7 

mln. manat investisiya yönəldilmişdir. Bunların 5881,4 mln. manatı daxili investisiyalar, 1477,3 mln. 

manat isə xarici investisiyalar təşkil etmişdir. Xarici investisiyanın 73% qeyri neft, 27% isə neft 

sektorunun payına düşür. Xarici investisiyanın 87,3%-i Böyük Britaniya, ABŞ, Yaponiya, Fransa, 

Norveç, Çexiya və Türkiyə investorlarının payına düşür.(3) 

Son 15 ildə ölkəmizdə nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı irimiqyaslı layihələr həyata 

keçirilib, bu sahəyə böyük həcmli dövlət investisiyaları yönəldilib. Avtomobil yollarının və dəmir 

yolu xətlərinin, xüsusilə Gürcüstan, Rusiya və İran istiqamətində ölkə ərazisindən keçən magistral 

yolların beynəlxalq standartlar əsasında yenidən qurulması, Bakıda və regionlarda beynəlxalq hava 

limanlarının, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tikintisi, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub 

nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı istiqamətində gerçəkləşdirilən layihələr Azərbaycanın nəqliyyat 

infrastrukturunun inkişafında əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı, ölkəmizin tranzit potensialını daha 

da gücləndirib.  

Nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşən və əlverişli geostrateji mövqeyə malik olan 

Azərbaycanda nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı istiqamətində son illər görülən işlər xüsusilə 

vurğulanmalıdır. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi Çinlə Avropa arasındakı ən qısa marşrut olduğundan, 

tranzit və yükdaşıma baxımından səmərəlidir. Orta hesabla 5400 kilometr uzunluğunda olan Şərq-

Qərb nəqliyyat dəhlizinin tranzit müddəti 15 gündür. Əhəmiyyətinə görə “Dəmir İpək yolu” 

adlandırılan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsindən sonra isə dəhliz quru xətlə 

birbaşa Avropaya çıxış imkanı yaradıb. 

Azərbaycanda, həmçinin alternativ dəhlizlərdən üstünlüyü ilə seçilən Şimal-Cənub beynəlxalq 

nəqliyyat dəhlizinin inkişafı ilə bağlı mühüm işlər görülüb. Bu nəqliyyat dəhlizinin önəmli 

həlqələrindən olan Astara çayı üzərində dəmir yolu körpüsünün tikintisi, eləcə də Azərbaycan və İran 

sərhədində dəmir yolu məntəqələrinin birləşməsi üzrə nəzərdə tutulan inşaat işləri ölkəmiz tərəfindən 

sürətlə icra edilib. 

Sözügedən dövrdə beynəlxalq və regional təşkilatlarla aparılan ardıcıl iş Azərbaycanın xarici 

iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsinə müsbət təsir göstərib. Nəticədə ötən müddət ərzində 
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Azərbaycanın BMT və onun qurumları, Avropa İttifaqı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, eləcə də Dünya Bankı, Beynəlxalq 

Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı və s. kimi nüfuzlu beynəlxalq institutlarla 

əlaqələri daha da möhkəmlənib.  

Respublikamızın xarici iqtisadi əlaqələrinin mühüm tərkib hissəsi olan ticarət fəaliyyətini 

tənzimləyən qanunvericilik də təkmilləşdirilib,mütərəqqi beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla 

hazırlanan yeni Gömrük Məcəlləsi, “Gömrük tarifi haqqında”, “Antidempinq, kompensasiya və 

mühafizə tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları və digər normativ hüquqi aktlar 

qəbul edilib. 

Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsində bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan 

Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 160 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət 

əməliyyatları həyata keçirib, 95 ölkəyə məhsul ixrac edilib, 150 ölkədən idxal olunub. 

Gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılan, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa 

çatdırılmayan ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilən dəyəri nəzərə alınmaqla 

cari ilin yanvar-may aylarında xarici ticarət dövriyyəsi 12068,6 milyon ABŞ dolları, o cümlədən 

ixracın dəyəri 8213,3 milyon dollar, idxalın dəyəri 3855,3 milyon dollar təşkil edib, nəticədə 

4358milyon dollarlıq müsbət ticarət saldosu yaranıb. Ötən ilin yanvar-may ayları ilə müqayisədə 

xarici ticarət dövriyyəsi faktiki qiymətlərlə 35,4 faiz, real ifadədə isə 3,1 faiz, o cümlədən ixrac 2,8 

faiz, idxal 3,8 faiz artıb. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatlarına əsasən, ixracın 22,4 faizini İtaliyaya, 8,3 faizini 

İsrailə, 7,6 faizini Türkiyəyə, 5,8 faizini Tayvana (Çinin əyaləti), 5,3 faizini İndoneziyaya, 4,8 faizini 

Kanadaya, 4,4 faiziniAlmaniyaya, 4faizini Çexiyaya, hər biri 3,4 faiz olmaqla Gürcüstan və 

Rusiyaya, 3,2 faizini Portuqaliyaya, 3faizini Hindistana, 2,7 faizini ABŞ-a, hər biri 2,5 faiz olmaqla 

Fransa və İspaniyaya, qalan 16,7faiziniisə digər ölkələrə göndərilən məhsulların dəyəri təşkil edib. 

Ölkəmizə idxal olunan məhsulların ümumi dəyərinin 17,4 faizi Rusiya, 15,8 faizi Türkiyə, 10,2 

faizi Çin, 7,6 faizi Almaniya, 4,8 faizi ABŞ, 4,2 faizi Ukrayna, 3,4 faizi İtaliya, 3faizi İran, 2,7 faizi 

Belarus, 2,4 faizi Birləşmiş Krallıq, 28,5 faizi isə digər ölkələr ilə aparılan idxal əməliyyatlarının 

payına düşüb. 

Hazırda respublikamızda mövcud siyasi və makroiqtisadi sabitlik, investorların hüquqlarının 

etibarlı qorunması, zəngin təbii ehtiyatlar, yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsi Azərbaycanı xarici 

investisiyalar üçün ən cəlbedici ölkələrdən birinə çevirib. Bugünədək Azərbaycan Respublikası 

hökuməti ilə xarici dövlətlər arasında investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı qorunması haqqında 48 

saziş imzalanıb.Həmin sazişlərin imzalanması xarici investorlara bir çox hüquqlar verir. Bu 

hüquqların düzgün tənzimlənməsi investisiya mühitini daha da yaxşılaşdırır. Azərbaycanın model 

sazişləri BMT Ticarət və İnkişaf Komissiyası ilə birlikdə hazırlanıb və müvafiq təkmilləşdirmələr 

aparılıb. Bunun nəticəsidir Azərbaycan iqtisadiyyatınaki, 110 milyard dollardan çox investisiya cəlb 

edilib. Eyni zamanda, ölkəmizindiyədək böyük həcmli investisiya mübahisələrinə, bundan 

qaynaqlanan cərimələrlə qarşılanmayıb. Bu, Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olduğunun göstəricisidir. 

Həmçinin bu, Azərbaycanda yaradılmış investisiya mühitinin bugünkü tələblərə cavab verməsinin bir 

sübutudur. (4) 

Azərbaycana investisiya yatıran xarici ölkələr siyahısının ilk beşliyində Böyük Britaniya, ABŞ, 

Türkiyə, Norveç, Yaponiya kimi ölkələr qərarlaşıb. Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoruna ən çox 

investisiya yatıran ölkələrin ilk beşliyində isə Türkiyə, Böyük Britaniya, ABŞ, Niderland və BƏƏ-ni 

qeyd etmək olar.  

İndiyədək Azərbaycanda xarici ölkələrin müxtəlif sahələri əhatə edən 8 mindən çox şirkəti 
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qeydiyyatdan keçib. Xarici şirkətlər respublikada dövlət əsaslı vəsait hesabına həyata keçirilən 

infrastruktur və digər layihələrdə podratçı və subpodratçı qismində də fəal iştirak edirlər.  

Davamlı iqtisadi inkişaf, maliyyə imkanlarının artması, özəl sektorun inkişafı Azərbaycanı, eyni 

zamanda, investisiya ixracatçısına çevirib. Ötən müddət ərzində Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya, ABŞ, 

Yaponiya, Çin, İsveçrə, Serbiya, Monteneqro, Ukrayna və digər ölkələrə əhəmiyyətli həcmlərdə 

investisiya yatırılıb. Azərbaycan şirkətlərinin potensialı və peşəkarlığı yüksəlib, bir sıra ölkələrdə, o 

cümlədən Avropada mühüm infrastruktur layihələrinin icrasında özəl şirkətlərimiz fəal fəaliyyət 

göstərməyə başlayıb. Bununla yanaşı, Yaxın Şərq, ABŞ və Asiya ölkələri ilə də əməkdaşlığımız 

genişlənir və bu regionlarla iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Azərbaycan hazırda beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT, Avropa İttifaqı (Aİ), İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası və 

digərləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Dövlət başçısı tərəfindən müəyyən olunan Azərbaycan 

Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri Avropa İttifaqı ilə səmərəli və davamlı 

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsidir. 

Xatırladaq ki, Aİ ölkələri Azərbaycanın əsas xarici ticarət tərəfdaşıdır. Son 10 ildə Azərbaycanda 

əsas kapitala yönələn xarici investisiyaların yarıdan çoxu, qeyri-neft sektoruna birbaşa xarici 

investisiyaların isə 35,3 faizi bu təşkilatın üzv dövlətlərinin payına düşüb. 

Yeri gəlmişkən, Aİ Azərbaycanın əsas xarici ticarət tərəfdaşıdır. 2016-cı ildə Aİ-nin 

Azərbaycanın xarici ticarətindəki payı 35 faiz, 2017-ci ilin 4 ayında isə 38 faiz təşkil edib. Son 10 

ildə Avropa İttifaqı Azərbaycanda əsas kapitala təqribən 20 milyard ABŞ dolları investisiya yatırıb.  

Azərbaycanda hazırda 1300-dən çox Aİ ölkələrinin şirkəti var. Bu qurumun 23 üzv ölkəsi ilə 

ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması, 17 üzv ölkə ilə sərmayələrin təşviqi və qorunması sazişləri, 

7 üzv ölkə ilə Strateji Tərəfdaşlıq bəyannamələri imzalanıb, 13 üzv ölkə ilə Hökumətlərarası 

Komissiya fəaliyyət göstərir. Aİ-ninbir sıra ölkələri ilə Azərbaycan arasında ticarət palataları 

mövcuddur. Son 5 ildə Aİ-yə üzv ölkələrlə 123 biznes forum və digər tədbirlər keçirilib. 

Göründüyü kimi, Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin inkişafı daim diqqətdə olan 

məsələlərdəndir. Belə ki, yerli məhsulların xaricə, o cümlədən qeyri-ənənəvi bazarlara ixracının 

genişləndirilməsi məqsədilə zəruri tədbirlər görülür. Dövlət başçısının bu istiqamətdə tapşırıqlarına 

uyğun olaraq, dövlət dəstəyi ilə potensial ixrac ölkələrində logistik mərkəzlərin yaradılması üzrə 

tədbirlər reallaşdırılır. Bununla yanaşı, qarşılıqlı investisiya fəaliyyətinin təşviq edilməsi 

istiqamətində işlər daha da gücləndiriləcəkdir. Bu, ilk növbədə, investorlar üçün mühüm əhəmiyyət 

kəsb edən investisiyaların qarşılıqlı qorunmasını, təşviqini, eləcə də ikiqat vergitutmanın aradan 

qaldırılmasını nəzərdə tutan hüquq-müqavilə bazasının yaradılması işlərini əhatə edəcək. 

Makroiqtisadi sabitliyin qorunması, iqtisadiyyatın diversifikasiyasının davam etdirilməsi, biznes 

və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyanın 

sürətləndirilməsi, xarici iqtisadi əlaqələrin və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi, 

xarici ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı müstəqil Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsinə xidmət 

edəcək, ölkəmizin dünyada nüfuzunu daha da artıracaqdır. 

Xarici ticarət əlaqələrinın inkişafında yaranan ziddiyyətli nəticələr tələsikliyin və ən əsası XİF 

sferasında düşünülməmiş liberallaşdınlmanın nəticəsi idi. Çünki xaotik element ölkənin ümumi 

iqtisadi kursunun reallaşdırılmasmda məhz bırbaşa bu formada özünü gostərib. Təşkilatlandırılmış 

ümumi planda hökumət, lap başlanğıcdan bazar iqtisadiyyatmm tələblərinə cavab verən və konkret 

olaraq Azərbaycan reallığı şərtlərinı nəzərə alan kompleks XİF-in tənzimlənməsi sıstemim qurmaq 

və onu təkmilləşdirmək istiqamətində kurs götürmək əvəzinə. bu sistemi müxtəlif bloklar üzrə qurdu, 

yəni güclər ümumi məqsəddə deyil, islahatların gedişində meydana çıxan ayn-ayn problemlərin 
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həllində mərkəzləşdirildi.(2, 160) 

Əlverişli ticarət rejimi tətbiq olunmayan ölkələrin mallarına və ölkə mənşəyi müəyyən 

olunmayan ölkələrin mallarına idxal gömrük rusumlarının dərəcələri iki dəfə artıq müəyyən olunur. 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi mənafelərini qorumaq üçün idxal edilən mallara müvəqqəti 

olaraq aşağıdakı xüsusi növ rüsumlar tətbiq oluna bilər: xüsusi rüsumlar, antidempinq rüsumları, 

konpensasiya rüsumları. Azərbaycan Respublikasından ixrac olunan mallar gömrük ixrac rüsumuna 

cəlb olunmurlar. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi Azərbaycan Respublikasının dünya təsərrüfatına 

daxil olan ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin əsas formalarından biri xarici ticarətdir. Əvvəllərdə 

öyrəndiyimiz kimi xarici ticarətin zəruriliyi ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi, təbii coğrafi mühit və 

s. kimi amillərdən asılıdır. A.Smitin qeyd etdiyi kimi xarici ticarət onu həyata keçirən bütün ölkələr 

üçün faydalıdır. Azərbaycan Respublikasının xarici ticarəti də milli iqtisadiyyatın mənafeyinə uyğun 

həyata keçirilir. 

Azərbaycanın dünya təsərrüfatına inteqrasiyasında, bu təsərrüfata daxil olan ölkələrlə iqtisadi və 

digər əlaqələrin genişləndirilməsində müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara daxil olması da mühüm rol 

oynayır. Buna görə də Azərbaycan Respublikası siyasi müstəqillik əldə etdiyi dövrlərdən başlayaraq 

müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara üzv olamağa başlamışdır. Siyasi müstəqilliq əldə etdikdən sonra 

Azərbaycan Respublikasının birinci dəfə üzv olduğu beynəlxalq təşkilat İslam Konfransı Təşkilatıdır. 

8 dekabr 1991-ci ildən Azərbaycan bu təşkilatın üzvüdür. 50-dən artıq müsəlman ölkəsini özündə 

birləşdirən bu təşkilatın İslam İnkişaf Bankı və İslam həmrəylik fondu Azərbaycanda bir sıra iqtisadi 

layihələrin həyata keçirilməsində iştirak edir. İslam Konfransı Təşkilatına məxsus kapital əsasən 

meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsinə yönəldilmişdir. Mil-Mugan kollektorunun və Samur-Abşeron 

kanalının yenidən qurulması kapitalın iştirakı vasitəsilə həyata keçirilir. Azərbaycanın dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiyasında İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı da mühim rol oynayır. Bu təşkilat 

1992-ci ilin fevralında yaradılmış və Azərbaycanın nisbətən yaxın qonşu müsəlman ölkələrini özündə 

birləşdirir. Bu təşkilat da bir sıra iqtisadi layihələrin hazırlanmasında və onların yerinə yetirilməsində 

iştirak edir. Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında onun Beynəlxalq Valyuta Fonduna 

və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankına üzvlüyü də mühüm rol oynayır. Belə ki, bu 

beynəlxalq təşkilatlar onlara daxil olan ölkələr arasında valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsi, 

onlara uzunmüddətli borcların verilməsində fəal iştirak edir. Azərbaycanda həyata keçirilən bir çox 

iqtisadi layihələr bu təşkilatların verdikləri kreditlər hesabına həyata keçirilir 

İƏT (İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı) ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin təhlili əsasən ticarət 

sferasında aparılır. Çünki Azərbaycan bu beynəlxalq təşkilata XX əsrin sonlarında üzv оlmuşdur və 

ölkəni əhatə edən sazişlər nisbətən təzə qəbul edildiyi üçün (preferensial tariflər haqqında, tranzit 

ticarət haqqında və s.) оnların praktiki nəticələri barədə danışmaq hələ tezdir. Digər tərəfdən, 

Azərbaycanın iştirak etdiyi bəzi İƏT layihələri (elmi fоnd, gəmiçilik təşkilatı, sığоrta təşkilatı, ticarət 

və investisiya bankı və s.) bağlanmış niyyət prоtоkоlları şəklindədir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

respublikamızın xarici ticarət dövriyyəsində İƏT yeddinci yerdədir. Azərbaycanın ümumi xarici 

ticarət dövriyyəsində İƏT ölkələrinin payı isə 30,1% artmışdır. Ümumilikdə İƏT ölkələri ilə ticarət 

dövriyyəsi 31% artmışdır. Bu da Azərbaycanın İƏT üzv ölkələri ilə əlaqələrinin genişlənməsinin 

göstəricisidir. 2014-cü ilin yekunlarına gorə İƏT Azərbaycanın idxalında 24% xüsusi çəki ilə İƏT 

(49,9%), Qara Dəniz İƏT (36,8%), Asiya-Sakit Оkeanı İƏT (37,1%), MDB (33%), İslam Kоnfransı 

Təşkilatı (27,1%), ixracında isə 9,7%, xüsusi çəki ilə İƏİT (72,4%), Avrоpa Birliyi (61,4%), Qara 

Dəniz İƏT (21,3%), MDB (14,5%), İslam Kоnfransı Təşkilatından (9,96%) geri qalmaqla hər iki 

göstərici üzrə beşinci yerdə durur. Azərbaycanla İƏT ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığının 

dərinləşməsinə təkan verəcək ən mühüm səbəblərdən biri оnların çoxunun yüksəliş dövründə оlması, 
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21 arasıkəsilmədən оrta və yüksək inkişaf templəri göstərmələridir. Həm də İƏT üzvlərinin 

makrоiqtisadi göstəricilərinin xeyli hissəsinin yaxınlığı, iqtisadi durumlarının, prоblemlərinin оxşar 

оlması müxtəlif sahələrdə (prоteksiоnizm və ya təşkilat daxilində liberallaşma, antiinflyasiya, xarici 

ticarət, valyuta-kredit) uyğunlaşdırılmış iqtisadi siyasət yeridilməsini və çətinliklərin birgə aradan 

qaldırılmasını daha asanlıqla mümkün edir. Azərbaycanın bu ölkələrlə idxal-ixrac əməliyyatlarının 

strukturuna baxsaq görərik ki, Respublikamız İƏT ölkələrindən idxalında hazır məhsulların payı 

27%-dən çox olduğu halda, Azərbaycanın bu ölkələrə ixracında hazır məhsulların payı 6,1% təşkil 

edir. Оnlardan ümumiyyətlə ölkəyə idxal оlunan məhsulların əsas hissəsini elektrik avadanlıqları, 

buğda unu, un məmulatları, şəkər, məişət avadanlıqları, rabitə cihazları, оnlara ixrac оlunan 

məhsulların əsas hissəsini isə neft və neft məhsuları, aluminium оksidi, plastik kütlələr, pambıq lifi 

təşkil edir. İƏT ölkələrindən idxalın 8,6%-i, ixracın 1,5%-i istehsal təyinatlı avadanlıq və 

maşınlardır.(5) 

Dünya iqtisdiyyatında baş vermis yeni meyllər, təmayüllər və proeslərin fonunda xarici iqtisadi 

əlaqələrin tənzimlənməsi, xarici iqtiadi siyasətin qurulması və onun strateji və prioritet 

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi Azərbaycan Respublikası üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır və 

bütün bunlar dünya iqtisadiyyatna inteqrasiya etməyə şərait yaradır. (1, 153) 
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İQTİSADİ RƏQABƏTLİLİK VƏ MÜASİR DÖVRDƏ  

ONUN MİLLİ-İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTLİLİYİ 

Məqalədə makroiqtisadi siyasətin çox mühüm və strateji amillərindən olan iqtisadi 

rəqabətqabiliyyətlilik haqqında elmi-nəzəri əsaslandırmalar irəli sürülmüşdür. Bazar münasibətləri 

şəraitində ölkələrin iqtisadi perspektivlərinin hərəkətverici qüvvəsi olaraq, rəqabət anlayışının ak-

tuallığına müxtəlif yönlərdən yanaşılmışdır. Göstərilmişdir ki, müasir dövrdə dövlətin müvafiq 

tənzimləyici funksiyalarının mühüm məqsədlərindən birini məhz iqtisadi rəqabətlilik təşkil 

etməkdədir. Bu mənada, əsas hədəf də elə qarşıdakı uzunmüddətli dövrlər üzrə rəqabət mühitinin 

stimullaşdırılması məqsədilə prioritetlərin düzgün müəyyən olunmasıdır.  

 Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, iqtisadi rəqabətlilik, regional iqtisadiyyat, dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiya, inkişaf konsepsiyası və s. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ 

В статье приведены теоретические обоснования экономической конкурентоспособно-

сти, одного из важнейших и стратегических факторов макроэкономической политики. Раз-

личные подходы к актуальности концепции конкуренции как движущей силы экономических 

перспектив стран в контексте рыночных отношений. Было показано, что в наше время одной 

из важных целей соответствующих регуляторных функций государства является создание 

экономической конкурентоспособности. В этом смысле главная цель состоит в том, чтобы 

правильно определить приоритеты для стимулирования конкурентной среды на такие дол-

госрочные периоды. 

Ключевые слова: национальная экономика, экономическая конкурентоспособность, реги-

ональная экономика, интеграция в мировую экономику, концепция развития и др. 
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ECONOMIC COMPETITION AND THE NATIONAL ECONOMIC  

IMPORTANCE IN THE MODERN TIME 

The article provides theoretical justifications for economic competitiveness, one of the most im-

portant and strategic factors of macroeconomic policy. Different approaches to the relevance of the 

concept of competition as a driving force of the economic prospects of countries in the context of 

market relations. It has been shown that in modern times one of the important goals of the relevant 

regulatory functions of the state is to create economic competitiveness. In this sense, the main goal 

is to correctly identify priorities to stimulate a competitive environment for such long-term periods. 

 Keywords: national economy, economic competitiveness, regional economy, integration into 

world economy, development concept and so on 

 

Müstəqil Azərbaycan bazarında rəqabət şəraitinə ilkin baxış sığorta bazarından öz başlanğıcını 

götürmüşdür. Bu seçimi tasadüfən olmayıb. Belə ki, bazar haqqında müvafiq hesablama və analizlərin 

aparılması üçün yetərli etibarlı informasiyanın olması, bazarın inkişafının müşahidə oluna bilməsi 

kimi amillər, ilkin olaraq, məhz sığorta bazarının götürülməsini əsaslandırdı. Digər tərəfdən, rəsmi 

məlumatlar və bazarın ümumi rəqabət təhlilinin tam mənzərəni yaradacağını hesab etmək bir qədər 

sadəlövhlük olardı. Bazarın təhlilinin tamlığını təmin etmək üçün sığorta bazarında mövcud olan ek-

spert rəylərinə istinad olunmuşdur. Bu, bizə bazarın ilkin olaraq, görünməyən tərəflərini də üzə çıx-

armağa və rəqabət mühiti təhlilini gerçəyə daha uyğun bir şəkildə ralaşdımağa imkan yaratmışdır. 

Beləliklə, ümumi amillərlə bazarın tam rəqabət mühitinin təhlili mümkün omuş, orada inhisarçılıq, 

qeyri-iqtisadi dəstək, haqsız rəqabət kimi xüsusiyyətlərin rolu aşkar olunmuşdur. Eyni zamanda, ölk-

ədə rəqabət mühitinin kəmiyyət ifadələrinin hesablanması zamanı mobil rabitə bazarı nümunəsinə 

diqqət yetirimiş, bazar iştirakçıları, onların bazar payı və ümumi bazarın təmərküzləşmə səviyyəsi 

ayırd olunmuşdur. 

Bununla da, bazar analizinin yekunu olaraq, Azərbaycan bazarında rəqabət mühitinin əsas 

özünəxas hissəsi kimi çıxış edən qeyri-iqtisadi dəstək anlayışının nəzəri-praktik hüdudları aar-

tırılmışdır. Belə ki, qeyri-iqtisadi dəstəkli şirkət, müəssisə, qeyri-iqtisadi zona, qeyri-iqtisadi zona 

əmsalı, bazarın qeyri-iqtisadi potensiallı zonası, qeyri- iqtisadi neytral zona, qeyri-iqtisadi təhlükəsiz 

bazar, qeyri-iqtisadi rəqabətli bazar, qeyri-iqtisadi inhisarlı bazar kimi rəqabət mühitini təyin edən 

anlayışlar verilmiş, şirkətlər və firmalar üçün qarşıdakı dövrlər üzrə bazar dəyərləndirmələrində isti-

fadə oluna biləcək mexanzimlər irəli sürülmüşdür (1, s. 109). Ümumi bazar təhlilindən sonra, 

Azərbaycan bazarında daimi olaraq ortaya çıxan haqsız rəqabət halları, onların səbəbləri, şirkətlarin 

davranış prosedurları nümunələrlə verilmişdir. Müəssisələrin zaman-zaman rastlaşdıqları məhsul 

saxtakarlığı, təqlid, yamsılama, korporativ sirrin istifadəsi, dövlət orqanları ilə rəqabət sahəsində da-

vamlı yaşanan problemlər analitik olaraq təqdim olunmuşdur. Verilən nümunələrdə yaranmış çətin-

liklərin səbəbi və həlli yollarının aydın bir şəkildə ortaya qoyulması məqsədi ilə bəhs olunan 

şirkətlərin ekspertlərinin rəylərindən istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqat çərçivəsində rəqabət mühitinin kəmiyyət ifadəsi olaraq, bazar payları ilə yanaşı, əsas 

hesablama aləti olaraq Herfindal-Hirşman indeksindən istifadə olunmuşdur. Bununla yanaşı, 

aparılmış hesablamaların bazar barəsində olan rəsmi informasiyalara əsaslandığını, həmçinin rəqabət 
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şəraitində olan problemlərin gizlilik meyllərini nəzərə alaraq araşdırmada uyğun sahənin ekspert 

rəyindən istifadə olunmuşdur. Digər tərəfdən, araşdırma zamanı tədqiqatçının rastlaşdığı problemlər 

də olmuşdur. Belə ki, bazar ilə bağlı müvafiq rəqabət mühiti təhlillərinin aparılması məqsədilə lazım 

olan ilkin məlumatların əldə olunması çox sayda bazar sahələri üçün asan deyil. Buna görə də, 

tədqiqatda Azərbaycanda yalnız iki bazarın ümumi hesablama nəticələri göstərilmişdir. Bunlarla 

yanaşı, şirkətlərin özlərindən informasiya əldə olunması zamanı ciddi çətinliklər yaşanmışdır. Belə 

ki, firmalar, xüsusilə bazarın rəqabət təhlilinin reallaşması üçün hətta ən minimum informasiyanın 

belə ötürülməsindən çəkinir və şirkətin adının hallanmamasını təkid edirlər. Nəticə isə tədqiqatın 

müəyyən mərhələsində kifayət edəcək miqdarda informasiyanın olmaması səbəbindən müvafiq 

araşdırmaların saxlanılması ilə nəticələnmişdir. Tədqiqatın digər bir problemi də zaman məhdudiy-

yəti olmuşdur. Belə ki, araşdırmanın nəzəri və praktik cəhətdən tam işlənilməsi geniş informasiya 

ehtiyatlarının emal olunmasını tələb edir. Bu informasiya mənbələrinin əldə olunması isə (istər rəsmi, 

istərsə də qeyri-rəsmi) bəzən həddindən çox zaman alır. 

Ümumiyyətlə, rəqabət anlayışının elmi və nəzəri təriflənməsinə baxdıqda onun latın sözü olub 

(concurere) “toqquşma” mənasını verdiyini görməkdəyik. Rəqabətin yaranması tarixən mülkiyyət 

müxtəlifliyinin və əmək bölgüsünün şərtləndirdiyi əmtəə istehsalının meydana gəlməsi dövrünə gedib 

çıxır. Beləliklə, əmtəə istehsalının inkişafı ilə iqtisadi inkişafın ən çevik hissəsinə çevrilir. Təbii ki, 

istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətin olması rəqabətin varlığını şərtləndirir. Yaranan rəqabət 

nəticəsində istehsalçı və istehlakçılar eyni imkanlara malik olsalar da, bunlardan daha səmərəli 

yararlanmaqla qalib gəlmək istəyi daima onları istehsalın nəticəsini yaxşılaşdırmağa sövq edir. 

Bununla da rəqabət – müxtəlif istehsalçılar və satıcılar arasında aparılan mübarizə formasıdır. Ümu-

milikdə isə, istənilən subyektlərlə, bazarı qazanmaq üçün mövqe yarışıdır. Burada daha məhsuldar 

şərtlə mal və xidmətlərin bazarda alqı-satqısı üzrə fəaliyyət mövcuddur ki, daha çox gəlir, mənfəət, 

digər qazanclar əldə olunsun. 

 
Eyni zamanda, rəqabət – bazarda mövcud olan müəssisələr arasında qarşılıqlı iş, qarşılıqlı 

münasibət və mübarizənin iqtisadı gedişi kimi öz məhsulunun reallaşması üçün əlverişli imkanların 
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təsisatı, alıcıların tələbatının təmin olunmsası və əsasən gəlirin əldə olunması məqsədinı güdür. 

Hazırda tətbiq olunan rəqabət, dünya bazarının ayrılmaz tərkibi olaraq, həmin bazarda cərəyan edən 

proseslərin təzahür forması kimi indiki şəraitdə görünməmiş miqyasla, sürətlə və qətiyyətlə ifadə 

olunur.  

Qeyd edək ki, rəqabətin geniş miqyaslılığı ayrı-ayrı sahələrdə beynəlxalq əmək bölgüsünün, 

beynəlxalq ixtisaslaşma və kooperasiyanın təsiri altında beynəlxalq mübadiləyə cəlb olunan xarici 

ticarət prosesləri üzrə iştirakçıların sayının daimi olaraq artması ilə əlaqədardır. Gerçək mənada, 

təsərrüfat həyatının sənayeləşdirilməsi rəqabətin ümüumi bazasını artırır. İnkişafyönümlü iri 

inhisarçılarla birgə bazar yarışmasına orta, xırda və hətta çox xırda firmalar cəlb olunurlar. İstənilən 

halda təsərrüfatçılığın bazar sisteminin inkişaf tempi zəruri bazar tənzimləyicilərinin təşkilatlanması 

üzrə məsələlərin istiqamətləndirilməsini tələb edir. Onlardan ən zərurisinə rəqabət aid olunur (1, s. 

48). Bu anlayış işgüzar fəaliyyətin çevikliyini, elmi-texniki tərəqqinin nəticələrindən istifadə 

olunmasının, əmtəələrin və xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasının, alıcıların daim dəyişən 

tələblərinin ödənilməsinin ən optimal və təsirli mexanizmlərindən biridir. Çünki, rəqabətdə olan 

firmaların işlərinin tədqiq olunması üç mərhələli sistemli araşdırmadan ibarətdir:  

- həm fəaliyyətdə olan və həm də potensial rəqiblərin ayırd olunması;  

- mövcud rəqiblərin fəaliyyətlərinin, məqsəd və strategiya göstəricilərinin araşdırılması;  

- bazardakı rəqiblərin işlərinin güclü və zəif tərəflərinin müəyyən olunması.  

Davamlı rəqabətdə olan firmaların ayırd olunması ikili yanaşma əsasında mümkündür:  

1. mövcud bazarda olan əsas rəqib firmalar tərəfindən qarşılanan tələbatların qiymətləndirilməsi 

ilə bağlıdır;  

2. həmin rəqiblər tərəfindən tətbiq olunan bazar konsepsiyası tiplərinə əsasən rəqiblərin 

xarakteristikasından ibarətdir.  

Qeyd edək ki, rəqiblərin aşağıdakı əsas qruplarını göstərmək olar:  

- əsasən eyni bazarda oxşar malları göstərən firmalar;  

- daha çox oxşar malların digər bazarlarında fəallıq göstərən firmalar;  

- həmçinin hazırki malları bazardan sıxışdırıb çıxartmağa qadir olan əvəzedici əmtəələri (substi-

tute products) istehsal edən firmalar (7, s. 197).  

Xüsusilə, rəqiblərin fəaliyyətlərinin məqsəd və strategiyası ifadələrinin araşdırılması rəqib fir-

manın iqtisadi gücünü xarakterizə edən göstəricilərlə mümkündür. Həmin göstəricilərə: aktivlər, 

satışlar, xalis və ümümi mənfəət, əsas və dövriyyə kapitalı, kapital qoyuluşları, xüsusi və borc 

kapitalı, istehsalat ehtiyatları, elmi-tədqiqat mənbələri və s. daxildir. Beləliklə, rəqiblərin işlərinin 

güclü və zəif tərəflərinin ayırd olunması mərhələsində rəqiblərin bütün istehsal və satış aktivlərinin, 

həmçinin konsepsiyalarının təhlilinin nəticələri verilir və bunlara əks-təsir üsulları haqqında nəticələr 

alınır.  

Mövcud firmaların fəaliyyətlərində güclü və zəif tərəfləri təyinetmə, idarəetmə, texniki yenilik, 

innovasiyalar, istehsalat, maliyyə, satış, mənfəət, istehlakçılar kimi əsas bölmələr üzrə dəyərləndirilir 

(6, s. 82). Uğurla işləmək üçün firma öz rəqibləri haqqında konkret anlayışa malik olmalı, rəqabət 

çəkişməsinin müəyyən prosedurları, həmçinin, rəqabət mübarizəsində davranış qaydalarına bələd 

olmalıdır. Düzdür, hər bir bazar özünəməxsus xüsusiyyətlərinə malikdir. Ayrı-ayrı bazarlarda 

rəqabətin həyata keçirilməsində oxşar tərəflər vardır. Buna görə də ki, rəqabətin xüsusiyyəti onun 

təbiətini, mahiyyətini, qiymətləndirilməsini, tərəflərini və intensivliyini aşkar etməyə imkan verən 

vahiq analitik konsepsiya ilə ifadə oluna bilər.  

Görkəmli ingilis alimi və araşdırmacısı rəqabət sahəsində qəbul olunan yanaşması olan M.Por-

terin tədqiqatlarına görə istənilən bazarda rəqabətin vəziyyətinin beş rəqabət qüvvələri ilə xarakterizə 
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edilməsi mümkün olar (şək.1.1.). Bu qüvvələr sahənin mənfəətliliyini aydınlaşdırır. Çünki, onlar 

qiymətlərə, məsrəflərə, kapital qoyuluşlarının ölçülərinə etibarlı təsir edirlər.  

Bazarda yeni rəqiblərin yaranma ehtimalı sahənin gəlirliyinin ümumi çəkisini aşağı salır, çünki, 

onlar sahəyə yeni istehsalat gücləri daxil edirlər və satış bazarından pay almağa çalışırlar. Bu isə 

mövqe üzrə mənfəəti düşürdür. Sahədə cərəyan edən gərgin rəqabət mənfəətlilik səviyyəsini zəiflədir, 

çünki, rəqabət qabiliyyətini qorumağa görə əlavə xərclər çəkilməli (tanıtıma, satışın təşkilinə, elmi-

tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinə, mövqelərin tutulmasına) və ya qiymətlərin aşağı düşməsi 

nəticəsində mənfəət alıcıya “axıb gedir”.  

 

 
 

Qeyd edək ki, əvəzedici malların mövcudluğu qiyməti sıxışdırır: artan qiymətlər alıcıları 

əvəzedici ucuz əmtəələrə meyl etməyə vadar edə bilər və bu da sahədə istehsal həcmlərinin aşağı 

düşməsinə səbəb olar. Rəqabət mübarizəsinin hər bir beş qüvvəsinin səmərəliliyi sahənin strukturu 

ilə, yəni onun mühüm iqtisadi və texniki xarakteristikaları ilə müəyyən olunur. Öz strategiyaları ilə 

təşkilatlar bütün beş qüvvələri bu və ya digər istiqamətlərə dəyişə bilərlər. Sahədəki mövqe – firmanın 

ümumilikdə rəqabətə yanaşması strategiyasından ibarətdir. Sahədəki mövqeyi rəqabət üstünlüyü 

(competitive advantage) ayıdnlaşdırır. Davamlı rəqabət üstünlüyü iki əsas hissəyə ayrılır: 1) daha 

aşağı xərclər; 2) əmtəələrin fərqləndirilməsi (2, s.165).  

Firmada rəqabət üstünlüyü firma tərəfindən müxtəlif fəaliyyət növlərini necə təşkil etməsi və 

reallaşdırması hesabına əldə olunur. Bu üstünlükləri nə qədər çox vaxtında qorumaq qabiliyyəti üç 

amildən ibarətdir.  

- üstünlüyün mənbəyi müəyyən olunur. Minimum dərəcəli üstünlükləri (ucuz işçi qüvvəsi və ya 

xammal) rəqiblər də asanlıqla əldə edir. Bazarda yeni rəqiblərin yaranma təhlükəsinin olması. 

Malgöndərənlərin sövdələşmə potensialları. Hazırkı rəqiblər arasında yaranan rəqabət. Əsasən 

satıcıların sövdələşmə perspektvləri. Əvəzedici əmtəələr və xidmətlərin yaranma qorxusu əldə edə 

bilərlər. Daha yüksək səviyyəli üstünlükləri (patentləşdirilən texnologiya, nadir mallar və ya 

xidmətlər ilə fərqlənmə, güclü marketinq xidmətinə əsaslanan firmanın mövqeyi və ya müştərilərlə 

sıx münasibətlərin varlığı) daha böyük müddət ərzində saxlamaq olur.  
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- müəyyən firmanın məlum rəqabətli istehsal dayaqlarının sayından asılıdır.  

- əsasən istehsalın və digər fəaliyyət növlərinin ardıcıl yeniləşdirilməsindən ibarətdir.  

Qeyd edək ki, qlobal rəqabət özünü sərnişin təyyarələri, televizorlar, yarımkeçirici cihazlar, 

surətçıxarma aparatları, avtomobil və saatlar istehsalı sahələrində daha çox göstərir. Əsasən qlobal 

sahələrdə rəqabət üstünlüyünü əldə etmək qabiliyyəti ölkənin firmasına həm ticarət sahəsində, həm 

də xarici sərmayələrdə əhəmiyyətli mənfəət gətirir (3, s. 190). Bütün bunlarla, qlobal strategiya o 

deməkdir ki, firma öz məhsullarını bir çox ölkədə reallaşdırır və bu zaman bərabər yanaşma 

prinsiplərini tətbiq edir. Bununla yanaşı, rəqabət qabiliyyəti – inkişafda olub, daimi dinamik 

dəyişiklərə uğrayan çoxcəhətli qarışıq iqtisadi anlayışları ifadə edir. 

Müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın (ölkənin) rəqabət qabiliyyəti adı altında həm daxili, həm də 

xarici bazarlarda əcnəbi mallar və xidmətlərə rəqabət göstərən əmtəələr və xidmətlərdə özünü 

göstərən iqtisadi, elmi-texniki, istehsalat, təşkilati-idarəetmə, marketinq və digər imkanların 

aydınlaşdırılması anlayışı başa düşülür. Qeyd edək ki, milli iqtisadiyyat elə millətin iqtisadiyyatıdır, 

ona xidmət edir və onun mənafeyini qoruyur (4, s. 75). 

 
 

Hər bir sahənin (sahələr birliyinin) rəqabət qabiliyyəti yüksək keyfiyyətli məhsulları istehsal 

etməyə imkan verən müəyyən rəqabət keyfiyyətlərinin olması ilə ayırd olunur. Sahənin rəqabət 

üstünlüyü aşağıdakıların olmasını ehtiva edir: - səmərəli sahəvi tərtibat; - sahənin digər idarələrini öz 

səviyyəsinə çəkib çıxara bilən böyük rəqabət qabiliyyətli müəssisə - liderlər birliyi; - yararlı təcrübi-

konstruktor, inkişaf edən istehsalat-texnoloji bazanın, yüksək səviyyəli sahəvi infrastrukturun olması; 

- sahə daxilində, həm də ölkə daxilində və onun xaricindəki digər sahələrlə sistemli və dinamik elmi-

texniki, istehsalat, maddi-texniki, kommersiya münasibətləri sistemi.  
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Dünya İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının “Texnologiyalar və iqtisadiyyat üzrə 

proqramı” hesab edir ki, rəqabətqabiliyyətlilik – ölkənin sərbəst bazar şəraitində real milli gəliri 

qorumaq və artırmaq şərti ilə xarici rəqiblərin tələblərinə uyğun mal və xidmətlər istehsal etmək 

keyfiyyətlərini əks etdirir.  

Digər Amerika iqtisadçıları D. Dollar və E. Vulfa görə o ölkə rəqabətqabiliyyətli hesab olunur 

ki, yüksək məhsuldarlıq və texnologiyalar yolu ilə beynəlxalq ticarətdə uğur qazanmağı yüksək 

gəlirlər və əmək haqqı ilə eyniləşdirməyi bacara bilsin (1). Bu sahədəki araşdamaları ilə diqqəti çəkən 

M. Danna görə rəqabətqabiliyyətlilik – milli iqtisadiyyatın struktur təşkilini öncədən görmə və onlara 

uyğunlaşma prosesləridir. O, ilk dəfə rəqabətqabiliyyətliliyin operativ aspektinə diqqət yetirərək 

göstərir ki, rəqabətqabiliyyətliliyin ən zəruri xüsusiyyətlərindən biri onun zamanla fərqliliyidir (1, s. 

188).  

Bütün verilənləri olduğu kimi təhlil edərkən aydın olur ki, hamısında rəqabətqabiliyyətlilik 

aşağıdakı məqamlarla uyğunlaşdırılır:  

- sərbəst bazar şəraitində beynəlxalq bazarlarda rəqabətə davam gətirmək keyfiyyəti;  

- artan məhsuldarlıq - yəni ölkənin öz insan və təbii ehtiyatlarından və kapital potensialından 

istifadəsinin səmərəliliyi;  

- ölkə əhalisinin yüksək həyat səviyyəsinin –rifahının təmin olunması və uzunmüddətli 

perspektivdə firəvanlığının daha da yüksəlməsi imkanlarının olması.  

Nəticə etibarı ilə rəqabətqabiliyyətlilik ölkənin sərəncamında olan ehtiyatlardan istifadə 

olunmasının səmərəliliyini əhalinin məşğulluğu və gəlirləri ilə bağlayır. Belə olmadığı halda 

rəqabətqabiliyyətliliyin yalnız resurs verimliliyi kimi ayırd olunması istehsalın əmək tutumluluğunun 

aşağı düşürülməsi nəticəsində işsizliyin səviyyəsinin artmasına haqq qazandırmış olardı.  

Yuxarıda göstərilmiş təriflərin əsas tərəflərini nəzərə almaqla rəqabətqabiliyyətliliyə belə bir tərif 

verilməsini də təklif etmək mümkündür. Qənaətimizcə, rəqabətqabiliyyətlilik – millətin öz 

ehtiyatlarından (insan, təbii, kapital) səmərəli istifadə etməsi, yəni yüksək məhsuldarlığı təmin etməsi 

yolu ilə sərbəst bazar şəraitində beynəlxalq bazarlarda rəqabətə davam gətirmək keyfiyyətini, ölkə 

əhalisinin yüksək və perspektivdə davamlı artan rifahı əsasında birləşdirmək imkanı ilə təyin olunur 

(4, s. 48).  

Müasir dövrdə ölkələrin rəqabətqabiliyyətliliyinin təhlilinə metodoloji yanaşma xarici ölkələrdə 

keçən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərindən keçilib. Həmin dövrdə rəqabətqabiliyyətliliyi müəyyən edən 

mühüm amillər olaraq makroiqtisadi stabillik, liberallaşma və özəlləşdirmə qəbul olunurdu. Ötən 

əsrin 90-cı illərindən investisiya mühitinin təşəkkülü və əlverişli biznes şəraitinin yaradılmasına 

diqqət artdı. Göstərilən dövrdə beynəlxalq təşkilatların tovsiyyələri ilə bir sıra ölkələrdə iqtisadi 

islahatlar başlasa da, onlar gözlənilən nəticələri vermədi və nəticədə sonrakı iqtisadi artımın 

qiymətləndirilməsinə tamamilə yeni metodoloji yanaşmalar hazırlandı. Bu dövrdən etibarən iqtisadi 

artıma təsir göstərən amillərin ardıcıllığına infrastruktur, təhlükəsizlik, makroiqtisadi vəziyyət, 

maliyyə institutlarının perspektivləri, innovasiya siyasəti, insan kapitalı kimi amillər əlavə olundu.  

Sonrakı dövrlərdə, xüsusilə də 2000-ci illərdən başlayaraq investisiya iqlimi, inzibati problemlər, 

müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliliyinin tədqiqinə xüsusi diqqət göstərilir. Bütün ölkələrdə 

iqtisadiyyatın vəziyyətinin davamlı monitorinqi üçün xüsusi vasitələr işlənib və beynəlxalq təşkilatlar 

öz illik hesabatlarında rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsinin ayrı-ayrı aktual problemlərinə vaxt 

ayırırlar. Hazırda ölkələrin milli rəqabətqabiliyyətliliyinin nəzəri əsaslarının açıqlanmasında Harvard 

universitetinin professoru M. Porterin xüsusi rolu vardır. Porterin fikrincə, ölkənin milli 

rəqabətqabiliyyətliliyi – insan, təbii və kapital ehtiyatlarından istifadə olunmasının məhsuldarlığı ilə 

təyin olunur. Nəticədə, bu isə öz növbəsində ölkədə həyat səviyyəsini formalaşdırır (3, s. 201). Alimin 
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fikrincə, ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyinin təsisçiləri milli firmalardır. Onlar dünya bazarında rəqabət 

aparır və qlobal komsepsiyanı reallaşdırırlar. Bunun nəticəsində firmaların rəqabətqabiliyyətliliyi 

yerləşdiyi ölkənin vəziyyətindən asılı olur. Təbii ki, firmaları ölkədə aktiv fəaliyyətə, bazarda yeni 

tələb qarşısında çevik reaksiya verməyə nəyin sövq etdiyini aydınlaşdırmaq üçün Porter 

əsaslandırılmış araşdırma aparıb. Yekun olaraq, belə nəticəyə gəlib ki, ölkə daxilində firmaların 

fəaliyyətinin uğurluluğunu iqtisadi mühiti təyin edən dörd əsas və iki əlavə xarakteristika 

(determinant) istiqamətləndirir. Dörd əsas əlamət Porterin məlum rəqabətqabiliyyətlilik rombunu 

yaradır. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir:  

- ilk olaraq, amil şərtləridir. Bunlara ölkədə təbii resursların olması, müvafiq iqlim şəraitinin 

varlığı, lazımi miqdarda işçi qüvvəsinin, zəruri infrastruktur və s. daxildir;  

- növbəti yerdə tələb şərtlərinə yanaşma dayanır. Bu, ölkənin daxili bazarında təklif olunan əmtəə 

və xidmətlərə olan tələbin mühüm cəhətlərini (o cümlədən, ölkədə tələbin həcmi, ölkə 

istehlakçılarının tələbkarlıq səviyyəsi) ifadə edir; 

- üçüncü olaraq, firmanın əsas tutduğu strategiya, strukturu və mövcud rəqiblərini qeyd etmək 

olar. Buraya ölkədə firmaların təsis olunması və idarəçiliyin xarakterini aydınlaşdıran mövcud şərait 

və eləcə də daxili bazarda rəqabət mühitinin xarakteri aiddir;  

- dördüncü isə, yaxın və yardımçı sahələri görürük. Yəni ölkədə firmanın fəaliyyətinə təsir edən, 

onun uğuruna təminat verən yaxın və yardımçı sahələrin mövcud olması öz əksini tapır. 

Qeyd edək ki, milli rəqabətqabiliyyətlilik “romb”unun determinantları bir – birinin önəmini 

qarşılıqlı sürətdə artıran bir sistem olub, proseslərdə hər bir determinantın digərlərinə təsir göstərməsi 

ilə ifadə olunur. Əgər bir determinantda üstünlük olars, bu, digər determinantlarda da üstünlük yarada 

bilər və yaxud mövcud üstünlüyün daha da artmasına yol açar.  

Bu ideyalarla Porter göstərilən dörd əsas determinantdan başqa, rəqabətqabiliyyətliliyə 

əhəmiyyətli təsir göstərən daha iki determinantı da xüsusi olaraq, vurğulayır ki, bunlara da:  

- ortaya çıxacaq təsadüflər. Bunlara əhəmiyyətli kəşflər, ölkədə baş verən siyasi dəyişikliklər, 

eyni zamanda, dünya iqtisadiyyatında qəflətən cərəyan edən dəyişiklikləri; 

- həmçinin ölkədə iqtisadi mühiti əsaslandıran digər göstəricilərin təsirini artran və yaxud aşağı 

salan dövlət siyasətinin olmasını aid edir.  

Beləliklə, bu iki determinantı da əlavə etdikdə, Porterin rəqabətqabiliyyətlilik “rombu”- yəni 

“rəqabətqabiliyyətlilik alması”na yaranır.  

Araşdırmalarının davamında Porter rəqabətqabiliyyətliliyi müəyyən edən amilləri iki qrupa 

ayırır:  

- ilk olaraq, əsas və ya varisliklə keçən amillər; 

- növbəti isə sonradan inkişaf etdirilmiş amillər (4, s. 607).  

Birincilərə ölkənin təbii resursları, ölkədə mövcud olan iqlim şəraiti, coğrafi vəziyyəti, aşağı 

ixtisaslı işçi quvvəsi və s. kimi amillər daxildir. İkincilərə isə ölkədə yaradılmış yeni infrastruktur, 

yüksək peşə ixtisaslı kadrlar, elmi-araşdırma işlərinin həyata keçirildiyi mərkəzlər kimi amillər aiddir. 

Əsaslandırılmış olaraq, varisliklə ifadə olunan amillər hesabına əldə olunmuş rəqabət üstünlükləri 

daimi olmur və əsasən hasilat sənayesində və eyni zamanda, kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar olan sahələr 

üçün xarakterikdir. Əlbəttə ki, ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyi üçün əsasən inkişaf etdirilmiş amillər 

xüsusi əhəmiyyətə malikdir. İkincilər miras qalmır və ölkənin milli iqtisadiyyatı tərəfindən 

formalaşdırılır. Bunlar əsasən daha yüksək tərtibli rəqabət üstünlüklərinin qazanılmasını asalandırır.  

Mövzu ilə bağlı onu da qeyd etmək zəruridir ki, məhz əsas amillərə görə səmərəli olmayan şərait 

gerçək rəqabət üstünlüklərinin əldə olunmasının əsasını təşkil edir. Məsələn, ölkədə aşağı ixtisaslı 

işçi qüvvəsinin qiymətinin baha olması firmaları vadar edir ki, onlar belə əməkdən imtina etməyə 
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yardım edən yeni texnologiyalar cəlb etsinlər. Digər tərəfdən, yuxarıda göstərilən determinantlardan 

yalnız birinə əsaslanan rəqabət üstünlükləri davamlı olaraq azmüddətli və etibarsız olur. Qabaqcıl 

sahələrdə dinamik iqtisadi artımı təmin edə biləcək rəqabət üstünlükləri əldə etmək və bu üstünlükləri 

mühafizə etmək yalnız o halda olur ki, “almas”ın bütün determinantlarında üstünlük əldə olunmuş 

olsun. Ardıcıl rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın yaradılmasını yalnız yüksək inkişaf etmiş 

determinantların sinergetik səmərəsi təmin edə bilər.  

Məhz Porterin yanaşmasına görə ölkələrin rəqabətqabiliyyətliliyinin tərəqqisini amillərin inkişaf 

səviyyəsi və eləcə də onların qarşılıqlı təsiri səviyyəsinə görə aşağıdakı mərhələlərdə aydınlaşdırır:  

- bütün sahələri əhatə etməklə, amillər mərhələsi,  

- inkişafı hədəfləyən investisiyalar mərhələsi,  

- ardıcıl dövrlər üçün innovasiyalar mərhələsi,  

- təminatlılığına görə zənginlik mərhələsi. 

 
Bölmələr üzrə birinci mərhələyə görə ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyi ancaq istehsal amillərinə 

görə təmin olunur. Bu mərhələdə iqtisadiyyat qlobal böhranların təsirinə çox həssas olur, amillərin 

azalması rəqabətqabiliyyətliliyin də aşağı enməsinə səbəb olur. Göstərilən ardıcıllıqda olan 

ölkələrdəki biznes qiymət əsasında rəqabətə girir. Təbii ki, aşağı əmək haqqı aşağı əmək 

məhsuldarlığının ifadəsidir. Həmin ölkələrin dünya bazarında rəqabət aparması üçün daimi 

makroiqtisadi mühit, normal fəaliyyətə malik ictimai və özəl institutlar, sağlam və savadlı kadrlar 

olmalıdır.  

İkinci mərhələyə uyğun olaraq, investisiyalar əsasında rəqabətqabiliyyətlilik ifadəsində 

iqtisadiyyatın rəqabət keyfiyyətləri milli firmaların aqressiv investisiyalaşdırılmağa hazirlığı və 

ölkənin investisiya potensialı, ali təhsil və professional yetkinliyin keyfiyyəti, əmək bazarının 
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səmərəliliyi, biznesin inkişafına yardım edən əmək qanunvericiliyinin olması ilə təyin olunur. Eyni 

zamanda, bu mərhələdə istehsalın müasirləşməsi yaranır, əhalinin əmanətləri aktiv investisiyalara 

transformasiya olunur. Beləliklə, ölkədə yeni firmaların sayı artır ki, bu da daxili rəqabətin 

sürətlənməsinə zəmin olur. Vacib amillərdən biri də ölkənin texnoloji yetkinlik, yəni şirkətlərin və 

bütünlükdə ölkənin yeni texnologiyaları tətbiq etmək hazırlığının olmasıdır.  

Müasir dövrə xas üstünlükləri ilə üçüncü yerdə olan innovasiyalar mərhələsində ölkənin rəqabət 

üstünlüklərinin bütün detalları yüksək səviyyədə aktivləşir. Bu mərhələ əmək haqlarının əhəmiyyətli 

artması və uyğun olaraq yüksək rifah səviyyəsi ilə ifadə olunur. Ümumi olaraq, qiymət rəqabəti 

saxlanılsa da, bu amillərin aşağı qiymətinə yox, artan əmək məhsuldarlığına güvənilir. Bu mərhələdə 

olan ölkələrin ayrı-ayrı şirkətləri və ümumiyyətlə biznes qlobal bazarlarda öz məhsullarının mütləq 

müasirliyi, nadirliyi və xüsusiliyi, artan keyfiyyəti və yüksələn mürəkkəbliyi ilə rəqabət aparır.  

Sözügedən mərhələyə yüksələn ölkələrdə aşağıdakı dinamik inkişaf etmiş institutlar mövcud 

olmalıdır:  

- sərbəst bazar iqtisadiyyatı və bu keyfiyyətlərə xas qiymətəmələgəlmə, aşağı gömrük maneələri 

və yüksək rəqabətli bazar şəraiti; 

- əsasən xüsusi mülkiyyətin üstünlük təşkil etməsi və artan səviyyəyə malik müdafiəsi; 

- ardıcıl vergi ödəyicilərinin demokratik təmsilçilik mexanzimləri vasitəsi ilə nəzarət edə 

bildikləri vergi siyasəti;  

- rüşvətin səviyyəsinin aşağı olduğu səmərəli dövlət mexanizmləri;  

- dinamik, eyni zamanda şəffaf ictimai və maliyyə təşkilatları; 

- keyfiyyətli siyasi rəqabət, həmçinin dövlət və bürokratiya üzərində etibarlı nəzarət 

mexanizminin olduğu demokratik siyasi formasiya,  

- hüquqi tənzimləmənin, qaanunların aliliyinin, müstəqil məhkəmə sisteminin, vətəndaşların 

etibar etdiyi güclü hüquq mühafizə və məhkəmə qərarlarının olduğu icra sistemi.  

Nəhayət, zənginlik mərhələsində mahiyyət etibarı ilə iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsi əldə 

olunmuş çoxluqdur. Bu mərhələnin tələbi xüsusi sahələrin açılmasına səbəb olur ki, ölkə bu sahələrdə 

rəqabət üstünlüklərini qorumuş olur. Əlbəttə ki, rəqabət strategiyası sosial sahələrdəki sülh 

strategiyasının axtarışı ilə əvəz olunur. Həmin mərhələdə ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyi tədricən 

aşağı düşür. Hazırda Böyük Britaniya rəqabətqabiliyyətliliyin zənginlik mərhələsində inkişaf 

etməkdədir (2, s. 168). 

Qeyd edək ki, ölkənin milli rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin olunması üçün ilk növbədə onu 

düzgün dəyərləndirmək gərəkdir. Çünki, bu, mühüm analitik mahiyyətə malikdir. 

Rəqabətqabiliyyətliliyin dəyərləndirilməsi ayrı-ayrı amillərin və determinantların ölkənin 

rəqabətqabiliyyətliliyinə təsirinin araşdırılması, ölkədə uzunmüddətli perspektivdə dayanıqlı və 

tarazlı iqtisadi inkişafın təmin olunması üçün resursların düzgün paylanması, təşkilati-struktur 

siyasətinin aparılması, ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması prinsiplərinin hazırlanması, 

strateji vəzifələrin prioritetlərinin ayırd olunması üçün istifadə oluna bilər.  

Bunlarla yanaşı, milli rəqabətqabiliyyətlilik yalnız digər ölkələrlə müqayisə olunmaqla 

qiymətləndirilə bilər. Dünya təcrübəsində ölkə iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin 

dəyərləndirilməsinə üç yanaşma əsasında rast gəlinir:  

- birinciş, xərclər və qiymətlərin müqayisəsi yolu ilə ehtiyatlardan istifadənin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi yolu ilə;  

- inkinci, ölkənin ixrac və xarici ticarət kvotalarının ifadələri əsasında xarici ticarətlə əldə olunan 

rəqabət üstünlüklərinin araşdırılması yolu ilə,  

- üçüncü isə, Dünya İqtisadi Forumu (Davos), Menecmentin İnkişafı Beynəlxalq İnstitutu 
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(Lozanna) və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tərtib olunmuş rəqabətqabiliyyətlilik reytinqləri 

yolu ilə.  

İlk olaraq, rəqabətqabiliyyətlilik əmək məhsuldarlığı, əmək haqqı və valyuta məzənnəsinin 

funksiyası olan əməyin qarşılanması göstəricisi əsasında dəyərləndirilir. Birinci üsul ancaq qiymət 

rəqabətqabiliyyətliliyinin təhlili üçün istifadə oluna bilər ki, hazırda, postindustrial cəmiyyətin 

formalaşması mühitində nəzərə alınmır.  

Növbəti yanaşmaya görə ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyi əsasən xarici ticarət dövriyyəsinin 

tərkibinə görə qiymətləndirilir. Ancaq bu baxış da əsaslı deyil. Belə ki, ölkənin daxili 

rəqabətqabiliyyətliliyini dəyərləndirməyə imkan yaratmır. Misal üçün: ödəniş balansının nəticələrinə 

görə Azərbaycanda xarici rəqabətqabiliyyətliliyin yaxşı qiymətləndirilməsi mümkündür. Xarici 

ticarətin strukturuna nəzər saldıqda isə bu vəziyyətin o qədər də qənaətbəxş olmadığını görmək olur.  

Sonuncu yanaşmaya görə ölkələrin rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsi milli təsərrüfatın ümumilikdə 

fəaliyyətinin səmərəliliyini ortaya çıxaran çoxlu sayda indikatorlar vasitəsilə təyin olunur.  
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 This article highlights the importance of foreign investment in the Azerbaijani economy.At 

present, attraction of foreign investment to the national economy is one of the most important issues 

facing the country.One of the most important things to do in this area is to improve the investment 
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Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı birinci növbədə onun invetisiyalar üçün əlverişliliyi ilə 

bağlıdır. Azərbaycan iqtisadiyyatı investisiya qoyuluşlarının davamlı şəkildə nəticələrini verməsi üçün 
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xüsusi ilə böyük potensiala malikdir. Onu da vurğulamaq lazımdır ki, ölkə iqtisadiyyatına 

investisiyaların cəlb edilməsinin intensivləşməsi nəticəsində, iyirmi il ərzində Azərbaycan Cənubi 

Qafqazın iqtisadi və ondan da irəli gələrək hərbi və siyasi liderinə çevrilə bilmişdir. Artıq bölgədə 

həyata keçirilən bütün layihələrdə Azərbaycan söz sahibi olmaq hüququna malikdir. Təbii ki, 1994-cü 

ildən sonra ölkəyə böyük həcmdə investisiyalar yönəlməsə idi, dövrün mövcud imkanları əsasında 

respublikamız əldə etdiyi nəticələri ortaya qoya bilməzdi. Bu da ilk növbədə Azərbaycan xalqının 

Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin müəllifi olduğu neft strategiyası ilə bağlı idi. Heydər Əliyev milli 

iqtisadiyyatın formalaşdırılmasını və ədalətli sosial cəmiyyətə keçidi məhz ilk növbədə, liberal 

iqtisadiyyatın təmin edilməsində görürdü. Bu məqsədlə, 1994-cü ildən planlı iqtisadi sistemdən liberal 

bazar iqtisadiyyatına keçid üçün strateji qərarlar qəbul edildi. Məlum olduğu kimi, iqtisadiyyatın 

liberallasdırılması özündə çoxsistemli tədbirləri ehtiva edir və islahatların dinamikliyini təmin etmək 

üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bazar iqtisadiyyatına uyğun qanunvericiliyin, büdcə, 

vergi, bank-maliyyə sisteminin formalasdırılması, torpaq və aqrar islahatların həyata keçirilməsi, dövlət 

əmlakının özəlləsdirilməsi, sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli biznes mühitinin təmin edilməsi 

islahatların əsas komponentləri idi. Daha sonra isə, bu siyasət Azərbaycan Respublikası prezidenti 

İlham Əliyev tərəfindən davam etdirildi. Azərbaycana yönəlmiş investisiyaların müvafiq pozitiv 

istiqamətlərə yönəldilməsi daha da intensivləşdi. 

İstər makroiqtisadi səviyyədə, istərsə də sahələr üzrə investisiyaların cəlb edilməsinin rolu özünü 

göstərməkdədir. İnvestisiyalar milli iqtisadiyyatda fəaliyyət katalizatorlarıdır. Onu da qeyd edək ki, 

investisiya qoyuluşlarının stimullaşdırılması üçün qanunvericilik sistemi getdikcə təkmilləşdirilir. 

Eləcə də, investisiya layihələrin dəyərləndirilməsi istiqamətində aparılan işlərin elmi-akademik tərəfləri 

gücləndirilir. Bir sözlə, getdikcə praktika ilə nəzəriyyənin arasında olduqca möhkəm bağlar 

yaranmaqdadır. Bizim burada əsas aldığımız hədəf isə Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının 

investisiya münbitliyinin ümumi dəyərləndirilməsinin həyata keçirilməsidir. 

Beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən, Azərbaycan davamlı iqtisadi artıma malik ölkə kimi 

qiymətləndirilir. Son 8 il ərzində orta illik artım tempi 15,2 % təşkil edir. Azərbaycanda, diversifikasiya 

problemlərinə müasir mərhələdə yüksək diqqət yetirilməsi və həllinin aktuallığı, bir sıra səbəblərlə 

bağlıdır:  

 Azərbaycan iqtisadiyyatının xammal yönümlüyu; 

 ixracın monostrukturunun aradan qaldırılmasına imkan verə biləcək işlək vasitə və 

mexanizmlərin axtarışı;  

 qlobal iqtisadi məkanın rəqabətqabiliyyətli istirakçısına çevrilməyə imkan verə biləcək, Milli 

İnnovasiya Sisteminin formalaşdırılması zəruriliyi;  

 iqtisadi artımın yeni amillərin, xüsusilə investisiya-innovasiya və elmtutumlu mənbələrin 

üstünlüyü hesabına təmin olunması;  

 yeni «Bilik iqtisadiyyatı» modeli quruculuğu. 

İnvestisiya mühiti, hər hansı bir ölkədə mövcud vəziyyətin nə dərəcədə əlverişli olmasını 

xarakterizə edir. Təcrübə göstərir ki, investorlar adətən siyasi və iqtisadi sabitlik olan ölkələrdə 

işləyirlər. Digər tərəfdən isə potensial investor bilir ki, investisiya qoyuluşları ilə gəlir əldə etməyin 

etibarlılığı əks proporsional asılılıqdadır. Başqa sözlə desək, investisiya qoyuluşuna görə ölkə nə qədər 

etibarlıdırsa, mənfəət bir o qədər azdır. Məsələn, məlumatlara görə ABŞ investisiya qoyuluşu üçün ən 

etibarlı ölkədir. Lakin investorların Azərbaycanda neft hasilatından bir il ərzində əldə etdikləri gəlir, 

ABŞ-da təxminən 8-10 il müddətində əldə olunan gəlirə bərabərdir. Buna görə də fikrimizcə, son illər 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün qoyulan investisiyaların həcminin və burada fəaliyyət 

göstərən investorların sayının artımında bu amil də öz rolunun oynamışdır [1]. Buna səbəb, hər 
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investisiya vahidinə düşən gəlirin kifayət qədər yüksək olmasıdır. İnvestorların maraqları daxilində olan 

əsas məsələlərdən biri də, ölkə iqtisadiyyatında rəqabət mühitinin formalaşdırılmasıdır. Rəqabət 

mühitinin formalaşdırılması işgüzar dairələrin, həmçinin dövlətin maraqlarına uyğundur. Sağlam 

rəqabət mühitinin formalaşması dövlətin sosial yükünün azalması deməkdir. Bir sözlə, bu ölkə 

daxilində rifah səviyyəsinin yüksəlməsinə ictimai nəzarəti və vətəndaş institutlarının təsirini 

gücləndirir. 

İnvestisiya siyasəti dedikdə, investisiya qoyuluşlarının əsas istiqamətlərini iqtisadiyyatın aparıcı 

sahələrində cəmləşdirilməsi üzrə kompleks tədbirləri müəyyən edən təsərrüfat qərarlarının məcmusu 

başa düşülür. İnvestisiya vasitəsi ilə, respublikanın makro və mikro iqtisadiyyatının yüksək inkişafına 

nail olunur. Eyni zamanda iqtisadiyyatın tarazlığı, onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi və milli gəlirin 

artımı təmin edilir. İnvestisiya siyasətinin ən mühüm vəzifəsi mövcud ehtiyatlardan səmərəli istifadə 

etməklə vəsaiti ETT-nin sürətləndirilməsini təmin edən sahələrin xeyrinə yenidən bölüşdürülməsindən 

ibarətdir. 

Respublikada investorların hüquq və mənafelərinin qorunması, mülkiyyətin toxunulmazlığı, yerli 

və xarici sahibkarlara eyni iş şəraitinin yaradılması, əldə edilmiş mənfəətdən maneəsiz istifadə olunması 

ilə bağlı mühüm qanunlar qəbul edilərək hüquqi baza yaradılmışdır. Azərbaycan hökumətinin bir sıra 

xarici ölkələrlə ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması və investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı 

qorunması haqqında sazişlərin imzalanması işinin davam etdirilməsi xarici investorların, beynəlxalq 

maliyyə qurumlarının və iqtisadi təşkilatların Azərbaycana olan marağını daha da artıracaq. Son illərin 

tendensiyasına əsasən, qeyri-neft sektoru üzrə yönəldilmiş investisiyaların həcmi neft sektoru üzrə 

yönəldilmiş investisiyaların həcmini üstələyir. Qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən birgə və xarici 

investisiyalı müəssisələri cəlb edən əsas sahələr sənaye, tikinti, nəqliyyat və ticarətdir [2, s.54-55]. 

İnvestisiya iqlimi dedikdə (bəzən buna sahibkarlıq iqlim də deyirlər), investisiya fəaliyyəti üçün 

ölkədə mövcud olan iqtisadi və siyasi şərait başa düşülür. Bu iqlim çoxlu sayda elementlərdən yaranır 

və onları aşağıdakı qrupda birləşdirmək olar. 

1.Ölkədə mövcud olan sosial-siyasi situasiya və onun perspektivləri. 

2.Daxili iqtisadi situasiya və onun inkişaf perspektivləri. 

3.Daxili iqtisadi fəaliyyət və onun perspektivləri. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, IEÖ-in əksəriyyətində xarici investisiyaların tənzimlənməsi sahəsində 

xüsusi qanunlar mövcud deyildir. (Böyük Britaniya, Belçika, Hollandiya, Lüksenburq, İtaliya, Afrika 

və s.). Düzdür, bu ölkələrin qanunvericilik sistemində strateji xarakteri sahələrdə (hava və dəniz 

nəqliyyatı, sığorta və bank sistemi, aviakosmik sənaye və s.) xarici investisiyaların qanunauyğunluğunu 

tənzimləyən ayrıcı qeydlər vardır. Böyük Britaniyada, xarici investorlar üçün aviakosmik sənayeyə, 

aviasiya və dəniz nəqliyyatı, kino sənayesi, televiziya və radioyayımı sənayesində kapital qoyuluşunda 

məhdudiyyətlər mövcuddur. ABŞ-da peyk əlaqəsi, AES-in tikintisi və istismarı, televiziya yayımı 

sahələrinə xarici investorun kapital qoyuluşu federal qanunvericilik tərəfindən ümumiyyətlə qadağan 

edilmişdir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya daxilolmalarını, onun iki mühüm komponenti olan 

bir tərəfdən, xarici investorların yüksək mənfəət götürməsi, digər tərəfdən isə Azərbaycan iqtisadiyyatı 

üçün daha vacib və önəmli olan milli iqtisadiyyat sahələrinin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin 

artırılmasını qarşılıqlı əlaqə və şərtlənmə halında araşdırmaqdır. Araşdırmanı birtərəfli, yəni yalnız 

investorların mənafelərinin reallaşması, daha çox mənfəət götürməsi baxımından qiymətləndirsək, bu 

yüksək reinvestisiya məvacibinin artmasına, milli iqtisadiyyat sahələrinin xaricilərlə müqayisədə 

geriləməyə doğru aparacaqdır. Real gerçəklik belədir ki, həmin hal yalnız birbaşa xarici investisiyalara 

kömək edir. Yəni, Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının sahələri, onların firmaları birbaşa xarici 
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investisiyalı müəssisələrin buraxdığı məhsulların istehlakçılarına çevrilməsi daha da güclənir. Birbaşa 

xarici investisiyalı müəssisələr Azərbaycanın daha çox xammal və enerji daşıyıcılar sektoruna, 

müəyyən qədər isə telekommunikasiya sahələrinə meylli olduqlarından son emal və hazır məhsullar 

istehsalı sahələrinin inkişafına investisiya yatırımları ikinci sahəyə keçir. Bununla milli iqtisadiyyatda 

son emal və hazır məhsulların nəinki xarici və habelə daxili bazarda rəqabət qabiliyyəti formalaşa 

bilmir. Daxili və xarici bazarlarda iqtisadi rəqabətin güclənməsi, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının 

qeyri-sabitliyi Azərbaycan dövlətini sabit iqtisadi artımın daha səmərəli yollarının tapılmasına doğru 

əsaslı addımlar atmasına sövq edir. Bunun üçün, ölkədə milli təsərrüfat sahələrinin rəqabət 

üstünlüklərinin potensial imkanlarından yararlanmaqla, eyni zamanda milli sənayenin 

modernləşdirilməsi və rəqabətqabiliyyətli məhsullar istehsal etmək məqsədilə xarici birbaşa 

investisiyaların, onların mütərəqqi texnika və texnologiyalarının əldə edilməsi üzrə tədbirləri kifayət 

qədər tez reallaşdırmaq lazım gəlir. 

Azərbaycanda güclü xarici investisiya axınına nail olmaq üçün hər şeydən əvvəl bütöv iqtisadi 

sistem formalaşdırılmalıdır. Dünya iqtisadiyyatında öncül yer tutan ölkələrin təcrübəsini nəzərə alaraq 

demək olar ki, Azərbaycanın xarici iqtisadi fəaliyyəti və xarici investorla effektiv münasibəti aşağıdakı 

ümumi prinsiplər nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir [3]: 

 milli iqtisadiyyat açıq sistem olmalıdır. 

 ölkədə iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi mexanizmi beynəlxalq hüquq normalarına və dünya 

praktikasına uyğun olmalıdır. 

 iqtisadiyyatın və xarici ticarət əlaqələrinin strukturu ölkənin iqtisadi potensialına, daxili 

tələbatına və beynəlxalq əmək bölgüsündə malik olduğu üstünlüklərə uyğun olaraq 

formalaşdırılmalıdır. 

 xarici iqtisadi əlaqələrin mütərəqqi formalarının tətbiqi üçün əlverişli şərait yaradılmalıdır. 

 xarici iqtisadi əlaqələr siyasi, psixoloji-etnik və s. amillərlə deyil, iqtisadi səmərəlilik və 

zərurilik məntiqi ilə şərtlənməlidir. 

 ölkənin milli mənafelərinə cavab verən beynəlxalq və regional iqtisadi birliklərə və təşkilatlara 

daxil olmalı və onların işində fəal iştirak etməlidir. 

 xarici iqtisadi əlaqələr həmişə strateji məqsədləri və elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini 

nəzərə almalı, ehtiyatlardan istifadə olunmasına xidmət etməlidir. 

 ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. 

Dövlətimiz xarici firmaları ölkəyə cəlb etmək üçün əksər üstünlüklərə malikdir. Bu üstünlüklərdən 

aşağıdakıları göstərmək olar: 

 Azərbaycanın əlverişli coğrafi-nəqliyyat mövqeyinə malik olması ilə yanaşı, burada inkişaf 

etmiş beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat şəbəkəsi də (hava, su, dəmiryolu və avtomobil yolları, neft qaz 

kəmərləri) vardır ki, bu da xariclə intensiv əlaqələr yaratmaq imkanını asanlaşdırır. 

 Azərbaycan güclü təbii-iqtisadi potensiala (zəngin mineral-xammal ehtiyatları, məhsuldar 

torpaq sahələri, əlverişli təbii-iqlim şəraiti, bol və ucuz işçi qüvvəsi və s.) malikdir. 

 Azərbaycanda bir sıra müasir texniki-iqtisadi bazaya malik sənaye müəssisələri, istehsal 

sahələri və infrastruktura obyektləri mövcuddur. 

 Azərbaycanda bir sıra sahələrdə güclü elmi potensial və ixtisaslı kadr ehtiyatı mövcuddur. 

 Ölkədə bazar münasibətlərinə keçidlə əlaqədar aparılan iqtisadi islahatların (mülkiyyətin 

özəlləşdirilməsi və dövlətsizləşdirilməsi, qiymətlərin sərbəstləşdirilmə-si, xarici iqtisadi əlaqələrin 

liberallaşdırlması, bazar infrastrukturasının yaradılması) gerçəkləşməsi. 

 Ölkədə xarici investisiyaların cəlb olunması və onun mühafizəsi haqqında, xarici iqtisadi 
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əlaqələrin liberallaşdırılması və inkişafı haqqında və bir sıra bu kimi digər hüquqi-normativ aktların 

qəbul olunması və onların həyata keçirilməsi üçün təşkilati-idarəetmə işlərinin görülməsi. 

 Ölkədə xarici işgüzar dairələrlə birgə təsərrüfatçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin 

yaradılması. 

 Azərbaycan Respublikasının bir çox ölkələrlə dövlətlərarası iqtisadi əlaqələrə dair 

müqavilələrin bağlaması, bir sıra beynəlxalq müqavilə və sazişlərə qoşulması, bir neçə beynəlxalq və 

regional iqtisadi birliklərə və təşkilatlara daxil olması və s. Lakin aparılan təhlil həm də onu göstərir ki, 

son dövrlərdə xarici investorlarla qurulan əlaqələr sistemində baş verən bir sıra müsbət dəyişikliklərə 

baxmayaraq, hazırda qeyd olunan üstünlüklərdən və imkanlardan kifayət qədər tam və səmərəli istifadə 

olunmur. 

 Ölkəmizdə əlverişli investisiya iqliminin yaranmasına təsir edən ən mühüm amillərdən biri, 

güzəştli vergi və gömrük ödənişləri sisteminin tətbiqi olmuşdur. Məsələn, onlar xaricdən istehsal 

avadanlıqları gətirdikdə gömrük rüsumundan və idxal vergisindən azad olunurlar. Onlara öz 

məhsullarını lisenziyasız ixrac etmək hüququ verilir. Bildiyimiz kimi, gömrük-tarif siyasəti iqtisadi 

siyasətin həyata keçirilmə alətlərindən biridir və gələcəkdə də bu güzəştlərin tətbiqi müsbət effekt 

verərdi. Lakin bu güzəştlər tətbiq edilərkən xarici ticarət rejimlərinin, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında 

öhdəlikləri nəzərə almaqla daxili bazarın strukturası, iqtisadiyyatın cari vəziyyəti, tələb və təklifin 

nisbəti əsasında çevik, çoxpilləli, amma birqiymətli izah olunan tariflər sistemindən istifadə olunması 

daha məqsədəuyğun olardı. 
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dağılandan sonra iqtisadiyyatın təkmilləşdirilməsi üçün fikirlər bildirilib. Azərbaycanın 

iqtisadiyyatına xarici investisiyaların axını ölkənin ixracat potensialının genişləndirilməsinə, 

istehsalın inkişafına, əmək ehtiyatlarından tam və səmərəli istifadə edilməsinə, sahibkarlıq sahəsində 

müasir bazar münasibətlərinin mənimsənilməsinə, yeni texnologiyanın ölkəyə gətirilməsinə və 
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This article highlights the main features of the national economy of Azerbaijan. The flow of 

foreign investments to the economy of Azerbaijan has been shown to affect the country's export 

potential, the development of production, the full and effective use of labor resources, the adoption 

of modern market relations in entrepreneurship, the introduction of new technology and the country's 
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Azərbaycan Respublikası artıq iyirmi beş ildən artıq bir müddətdə beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlər sistemində özünəməxsus yer tutmuşdur. Respublikanın müstəqillik qazanması ona 

iqtisadi potensialından və təbii sərvətlərindən sərbəst bir şəkildə istifadə edə bilmək imkanını 

vermişdir. Hələ Sovet İttifaqının 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 təkmilləşdirilməsi istiqamətində 

kardinal dəyişikliklər edildi. Azərbaycan iqtisadiyyatında ümummilli liderin konseptual 

yanaşmasının real təzahürü olaraq müxtəlif yeni sənaye müəssisələri yarandı, istehsalın keyfiyyəti 

yüksəldi. Azərbaycan Respublikasının kadr potensialının gücləndirilməsi istiqamətində böyük işlər 

görüldü. İqtisadiyyatın strukturunda və mahiyyətində baş verən dəyişikliklər ona gətirib çıxardı ki, 

Azərbaycan ixrac imkanlarına malik olan məhsulların istehsalına başladı.  

İnkişaf yalnız sənayeni əhatə etmirdi. Respublika iqtisadiyyatının mühüm sahələrindən olan kənd 

təsərrüfatı sahəsində də irəliləyişlər əldə edildi. Ekstensiv təsərrüfat formalarının əvəzinə intensiv 

metodlara üstünlük verilməyə başlandı. Bütün bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatının imkanlarının 

diversifikasiya edilməsi istiqamətində aparılan mühüm işlərin nəticəsi idi. Daha doğrusu indiyə qədər 

bu sahədə görülməyən tədbirlər paketinin reallaşması idi. Təəssüf ki, Ümummilli Lider Heydər 

Əliyevin iqtisadi inkişafla bağlı olan bu strateji yanaşması sovet ittifaqının son dövrlərinə qədər digər 

ölkə rəhbərləri tərəfindən davam etdirilmədi. SSRİ-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 edilmiş müharibə, dağılmış vəziyyətdə olan infrastruktur ilə öz iqtisadiyyatını 

qurmağa məhkum edildi. Ölkəyə xarici investisiyaların cəlb edilməsi məsələsi də acınacaqlı 

vəziyyətdə idi. İlk növbədə ona görə ki, respublika qanunvericiliyi müasir şəraitdə 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 formalaşmışdı. Bu isə yeni münasibətlərin tələblərinə cavab vermirdi. 

Respublikada müstəqilliyin ilk illərində investisiya mühiti xarici investorlar üçün cəlbedici 

deyildi. Dağlıq Qarabağ müharibəsinin getdiyi dövrdə xarici şirkətlər üçün zəmanət amilinin 

olmadığı bir şəraitdə ölkə iqtisadiyyatına hər hansı təməlli investisiyaların yatırılmasından söhbət 

gedə bilməzdi. Azərbaycanda möhkəm bir hakimiyyətin olmaması, Ermənistanın təcavüzünün davam 

etməsi xarici investisiyaların cəlbinin qarşısını alırdı. İnvestisiyaların məhdudluğu real sektoru da 

inkişafdan 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. 

İnvestisiyaların bu şəkildə 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 şəklində təzahür etdi. Respublika iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb edilməsi 

üçün münbit şərait 2003-2013-cü illər arasındakı onillik ərzində də gücləndi. Bu isə Azərbaycan 
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Respublikası Prezidenti İlham 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 artmışdır. Ölkənin strateji 

valyuta ehtiyatları 30 dəfə artaraq 50 milyard dollara yaxınlaşmışdır. Həyata keçirilən məqsədyönlü 

tədbirlər nəticəsində əhalinin rifah halı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmış, gəlirləri 6,1 dəfə artmış, 

1,2 milyon iş yeri açılmışdır. Bu dövrdə yoxsulluğun səviyyəsi 6 faizə, işsizliyin səviyyəsi isə 5,2 

faizə qədər azalmışdır. Bu illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 132 milyard dollar investisiya 

qoyulmuş, xarici ticarət dövriyyəsi 6,4 dəfə, qeyri-neft ixracı 4,5 dəfə artmışdır. Hazırda ümumi 

daxili məhsulda özəl bölmənin payı 83, məşğulluqda isə 73,9 faizdir. Bu müddətdə 19,4 min 

sahibkarlıq subyektinə 1,2 milyard manat məbləğində güzəştli dövlət kreditləri verilmişdir. Bu 

kreditlər 113 min yeni iş yerinin açılmasına imkan yaratmışdır. 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 artmışdır [6, s.1,2]. 

Qeyri-neft sektorunun inkişafı və eləcə də regionların sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı olan iqtisadi 

siyasi fəaliyyətlər xarici investisiyaların ölkəyə cəlb olunmasında xüsusi rol oynamışdır. 2003-2011-

ci illər arasında 8 ildə qeydə alınan sürətli iqtisadi inkişafda 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 şaxələndirilməsinə hesablanmış xərclənmə strategiyası özünü doğruldub. 

2014-cü ildə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru 7 faiz artmış, onun ÜDM-də xüsusi çəkisi əvvəlki 

ildəki 56,6 faizdən 60 faizədək yüksəlmişdir [9, 109]. 2014-cü ildə ölkə sənayesinin qeyri-neft 

bölməsində 6,9 faizlik artım qeydə alınmışdır. Regionlarda mövcud olan əmək ehtiyatlarından, təbii 

və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etmək, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafını 

sürətləndirmək və aqrar sektorda islahatları dərinləşdirmək, əhalinin məşğulluğunu artırmaq, 

yoxsulluğun səviyyəsini azaltmaq, infrastrukturu yeniləşdirmək, əlverişli investisiya şəraiti, müasir 

tipli müəssisələr, yeni iş yerləri yaratmaq istiqamətində sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi 

məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə 

«Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci 

illər)» təsdiq edilmişdir. Regionların inkişafına 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 inkişafı Dövlət Proqramı» təsdiqləndi. Həmin 

proqramda qarşıya qoyulan vəzifələr də uğurla yerinə yetirildikdən sonra regional inkişaf 

proqramının 2014-2018-ci illəri əhatə edən üçüncü dövlət proqramı qəbul edildi ki, bu da milli 

iqtisadiyyatın diversifikasiyası istiqamətində başlıca vəzifələri müəyyənləşdirdi. Regionların 

inkişafının statistikası da ölkə iqtisadiyyatının inkişafının göstəricilərini ortaya qoydu.  

Təbii ki, bütün bunlar iqtisadiyyatın inkişafında öz xüsusiyyətləri ilə seçilən Azərbaycan Milli 

İqtisadi Modelinin nəticələri idi. Dövlətin iqtisadi siyasətinin inkişafın davamlılığı, dayanıqlılığı və 

tarazlığına hədəflənməsi milli inkişaf modelinin ən mühüm xüsusiyyəti hesab edilməlidir. Bu iqtisadi 

siyasətdə uzunmüddətli məqsədlərə üstünlük verilməsi önəmlidir. Bu məqam ölkə miqyasında 

infrastrukturun əsaslı modernləşdirilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkişafının ciddi dəstəklənməsi, 

məcburi köçkünlərin, şəhid və əlil ailələrinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması və s. üçün ardıcıl 

tədbirlərin həyata keçirilməsində bariz şəkildə ifadə olunur. 

Müasir iqtisadi modellərin təhlili göstərir ki, Azərbaycanda ümumdünya prosesləri ilə uzlaşan, 

xarici ölkələrin təcrübəsini nəzərə alaraq onları yerli şəraitlə uyğunlaşdıran inkişaf strategiyası 

formalaşmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük uzaqgörənliklə müəyyənləşdirdiyi bu 

strategiya alman modelinə - sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatına daha çox yaxındır. Azərbaycan milli 
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iqtisadi inkişaf modelinin səciyyəvi cəhətlərini xüsusi qeyd etmək olar: Birincisi, həqiqətən 

Azərbaycanda müxtəlif mülkiyyət və təsərrüfat formalarına əsaslanan qarışıq iqtisadiyyatın 

formalaşması prosesi gedir və dövlət mülkiyyətinin formalarının səmərəli fəaliyyəti üçün bərabər 

təsərrüfatçılıq mühiti yaradılmışdır. İkincisi, «standart» bazar iqtisadiyyatı ölkələri ilə müqayisədə 

Azərbaycanda bu gün iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi prosesinin çox güclü olması, ilk 

növbədə, keçid mərhələsinin ilk illərində iqtisadiyyatın böhran vəziyyətindən çıxarılması, iqtisadi 

artımın təmin edilməsi, iqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi həm daxili, həm 

də xarici bazarda rəqabət qabiliyyətli olması üçün əlverişli şərait yaratmışdır. Üçüncüsü tənzimlənmə 

nəinki makroiqtisadi səviyyədə, həm də mikroiqtisadi səviyyədə həyata keçirilmişdir. Dördüncüsü, 

Azərbaycan milli iqtisadi inkişaf modelinə iqtisadiyyatın yüksək dərəcədə sosialyönümlüyü, 

xalqımızın mentaliteti, tarixən ictimai ənənələrin güclü olması, bir çox sosial problemlərin dövlət 

tərəfindən həll edilməsi xasdır. Azərbaycan milli iqtisadi inkişaf modeli sosialyönümlü mahiyyət 

daşıyır. İqtisadi siyasətin sosialyönümlü səciyyə daşıması insan amilinə xidmət bazar iqtisadiyyatı 

yolu ilə inkişaf etmiş qabaqcıl dünya dövlətlərinin təcrübəsinə əsaslanır. Eyni zamanda iqtisadiyyatın 

innovativ inkişafı, modernləşmə strategiyasının həyata keçirilməsi də Azərbaycan milli iqtisadi 

inkişaf modelində prioritet məsələlərdəndir. Məhz bütün bunlara əsasən deyə bilərik ki, sosial 

yönümlü iqtisadi sistemin yaradılması, milli iqtisadiyyatın inkişafına təsir edən spesifik amillərin 

öyrənilməsi və s. aktual məsələlər olduğundan Azərbaycan milli iqtisadi inkişaf modeli üzrə 

tədqiqatın predmetini təşkil edir. İqtisadi sistem, insan kapitalı, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri və s. 

isə milli iqtisadi inkişaf modeli üzrə tədqiqatın obyektinə aid edilir. 

Uğurlarla yanaşı respublika iqtisadiyyatına xarici kapital qoyuluşları istiqamətində həllini 

gözləyən məsələlər də az deyildir. İnvestisiya sferası təsərrüfat mexanizminin təkmilləşdirilməsi 

prosesində mühüm rol oynadığından investisiya siyasətinin formalaşmasına daim diqqət 

artırılmalıdır. Azərbaycanın iqtisadiyyatına xarici investisiyaların axını ölkənin ixracat potensialının 

genişləndirilməsinə, istehsalın inkişafına, 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 formalaşması və inkişafında 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 baş verən bir çox iqtisadi hadisələr təkcə real iqtisadi sektorda baş verən 

münasibətlərlə deyil, həm də bu sektorun maliyyə imkanlarının yaxşılaşdırılmasına, onun texnoloji 

cəhətdən yeni avadanlıqlarla təchiz olunmasına, burada çalışa biləcək yüksək ixtisaslı kadrların 

hazırlanmasına yönəldilmiş yatırımlarla bilavasitə bağlıdır. Müasir iqtisadi proseslərin anlaşılması və 

eləcə də iqtisadiyyatın dayandığı təməl əsaslarını öyrənmək üçün, kapital anlayışını və ondan 

qaynaqlanan fəaliyyətləri tədqiq etmək lazımdır. Bir sıra hallarda, investisiya və kapital anlayışlarının 

izah edilməsində müəyyən qarışıqlıqlara rast gəlinir. İqtisadiyyat elmində xüsusi ilə önəm kəsb edən 

məsələlərdən biri də anlayışların doğru bir şəkildə formalaşması və anlaşılmasıdır. Hər bir proses 

onunla bağlı olan anlayışlar vasitəsi ilə başa düşülür, onda olan problemlər aşkar edilir və aşkarlanan 

problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində elmi tədqiqat fəaliyyəti həyata keçirilir. İstənilən bir 

ölkənin iqtisadiyyatının və ya ümumiyyətlə götürdükdə müasir dünya iqtisadiyyatının struktur 

baxımından yenidən qurulması, texniki tərəqqinin təmin olunması, məşğulluq və gəlirlərin 

səviyyəsinin artırılması və s. kimi məsələlərin həll edilməsi yollarından biri də investisiya 

qoyuluşlarının təmin edilməsi prosesidir. Ona görə də investisiya proseslərinin nəzəri və eləcə də 
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təcrübi öyrənilməsinin təşkili, 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 qurulmuş proses, öz mahiyyətinə uyğun 

olaraq iqtisadi qanunlar və qanunauyğunluqlar ilə xarakterizə edilir. 

İnvestisiya kapital yığımına gətirib çıxarır ki, bu da ölkənin istehsal imkanlarının artması 

hesabına məhsul və xidmətlərin buraxılışı potensialını artırır. Ölkə xaricində və ölkə daxilində 

mənfəət əldə etmək üçün maddi istehsal sferasına – sənaye, kənd təsərrüfatı və tikinti sahələrinə, 

həmçinin qeyri-maddi istehsal sahələrinə xidmət edən sferalara – infrastrukturlara (nəqliyyat rabitə, 

tədarük və satış, bank-kredit, sığorta və s. sahələr) tətbiq edilən uzunmüddətli kapital-maliyyə 

qoyuluşları kimi qəbul olunur [7, s.2]. İstənilən ölkənin iqtisadi qüdrəti onun təqdim etdiyi məhsul və 

xidmətlərin kəmiyyət və keyfiyyətinə bağlıdır. İnvestisiya qoyuluşlarının kəmiyyət və keyfiyyətinin 

qarşılıqlı və tarazlı inkişafını 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 qənaətbəxş olmayan xidmətlər və məhsullar da ölkəyə 

az gəlir gətirəcəkdir. Eləcə də, makroiqtisadi baxımdan investisiya ölkədə çəkilən xərclərin 

əhəmiyyətli və dəyişən hissəsidir. Onun azalması və ya artması məcmu tələbə ciddi təsir etməklə, 

ölkədə məhsul və xidmətlər buraxılışının həcmini və məşğulluğun səviyyəsini müəyyən edir. Burada 

məşğulluğun qeyd edilməsi də təsadüfi deyildir. İnvestisiya prosesləri birbaşa məşğulluğa, əhalinin 

real gəlirlərinə və ölkə əhalisinin rifah səviyyəsinə təsir edir. Cəmiyyətin rifah səviyyəsinin yüksək 

olması isə, hər bir dövlətin maraq dairəsindədir. İnvestisiya proseslərinin pozitiv axarı, dövlətlərin 

özlərini bir sıra sosial xərclərdən azad edir və iqtisadi potensialının gücləndirilməsi istiqamətində 

fəaliyyətlərini təmərküzləşdirə bilir. Kapital – istehsal amillərindən biri, fiziki kapitala (binalar, 

qurğular, ofislər, maşınlar, alətlər və s.) və insan kapitalına (ümumtəhsil və peşə hazırlığı) 

investisiyalar qoyuluşu ilə həyata keçirilən fəaliyyətdir [8, s.601-602]. Bütün bunların nəticəsi olaraq 

müasir investisiya-innovasiya siyasəti ölkədə əlverişli iqtisadi inkişaf mühitinin yaranmasına, həm 

milli, həm də xüsusi kapitalın cəlb edilməsinin stimullaşdırılmasına, perspektiv layihələrin birgə (özəl 

və dövlət) maliyyələşdirilməsinin yeni formalarının axtarılıb tapılmasına yönəldilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafının öyrənilməsində önəmli istiqamətlərdən biri də, 

ölkə iqtisadiyyatına kapital qoyuluşlarının tədqiq edilməsidir. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi 

prosesləri tənzimləyən qanunvericilik bazası, kapital qoyuluşları məsələlərini də ehtiva etməkdədir. 

İnvestisiya ilə müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə oxşar cəhətlərə malik olan kapital qoyuluşu xüsusi bir 

istiqamət kimi fərqləndirilir. Belə ki, «İnvestisiya fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının 

qanuna əsasən, əsas fondların yaradılmasına və təkrar istehsalına, habelə maddi istehsalın digər 

formada inkişafına investisiya, kapital qoyuluşları 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 ümumbəşəri dəyərlərlə uzlaşan iqtisadi 

və sosial siyasət həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyi ondan ibarətdir ki, 

müstəqil surətdə xalq təsərrüfatının strukturu, onun inkişafının üstün istiqamətləri müəyyənləşdirilir, 

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 vətəndaşın layiqli həyat şəraitini, şəxsiyyətin 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 vətəndaşların ədalətli 
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tələblərini və hüquqlarını qoruyur. Xüsusi müəssisələrin muzdlu işçiləri ictimai bölmədə çalışan 

işçilərin malik olduqları bütün sosial təminatlardan istifadə edirlər. İstehlakçıların mənafeyini 

qorumaq üçün məhsulun təhlükəsizliyinə və zərərsizliyinə, malların keyfiyyətinə nəzarət həyata 

keçirilir. Azərbaycan Respublikasında həmkarlar ittifaqları və zəhmətkeşlərin başqa birlikləri 

zəhmətkeşlərin və əmək kollektivlərinin sosial-iqtisadi mənafeyini qorumaq üçün qanunvericiliyə 

müvafiq surətdə hüquqlara və səlahiyyətə malikdirlər. Azərbaycanda reallaşdırılan uğurlu neft 

strategiyası, qeyri-neft sahələrinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 

nəticəsində ölkənin maliyyə imkanları ilbəil genişlənir. Ölkəmizin sürətlə artmaqda olan valyuta 

ehtiyatları isə, öz növbəsində bütün lazımi infrastruktur layihələrini vaxtında və müvəffəqiyyətlə 

reallaşdırmağa imkan verir. Bir neçə ildir ki, Azərbaycan karbohidrogen ehtiyatlarından əldə etdiyi 

gəlirlər hesabına iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində uğurlu tədbirlər həyata keçirir. 

Statistik göstəricilərin təhlili onu deməyə əsas verir ki, ölkə iqtisadiyyatının inkişafı müəyyən 

konseptual əsaslar üzərində qurulmuşdur.  

Ölkənin iqtisadi inkişafının izlənilməsi onu deməyə əsas verir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan 

Respublikası iqtisadiyyatına kapital qoyuluşlarının strukturunda kifayət qədər dəyişikliklər baş 

vermişdir. Müstəqilliyinin ilk dövründə əcnəbi sərmayələrdən və kreditlərdən asılı vəziyyətdə olan 

Azərbaycan, hazırda izafi kapital resurslarını yerləşdirmək 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 inkişafının gücləndirilməsinə 

yönəlmiş birinci dövlət proqramının ilk ilindən sonra özünü göstərməyə başlamışdır. 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 şəraitin yaradılması istiqamətində işlər genişlənir 

[11]. Azərbaycanın maliyyə imkanlarının ilbəil artması, regionların sosial-iqtisadi inkişafını bir qədər 

də sürətləndirir, bölgələrdə yeni infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Son illərin buraxılış 

obyektlərinin əksəriyyətinin regionların payına düşməsi isə, heç şübhəsiz, Azərbaycanın hərtərəfli 

inkişafının bariz nümunəsidir. Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində konkret 

işlər görülür. Neft amilindən bacarıqla istifadə olunaraq iqtisadiyyatın bütün sahələri inkişaf etdirilir, 

ölkəmizin gələcək tərəqqisinə, xalqın firavan yaşayışına xidmət göstərən vacib investisiya layihələri 

həyata keçirilir. Bütün bunlar isə, əsas kapitala yönəldilən vəsaitlərin həcminin getdikcə artmasına 

səbəb olur. 
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Yeni iqtisadi şəraitə uyğun olaraq, bazar və dövlət valyuta tənzimlənməsi bir-birini tamamlayır. 

Bu mənada, bazar mexnizmi rəqabətə dayanan inkişaf üçün stimul əldə edir, dövlət tənzimlənməsi 

isə valyuta münasibətlərinin bazar tənzimlənməsinin pozitiv nəticələrinin çevik olmasına 

istiqamətlənir. Hər ikisi arasında olan nisbət tez-tez dəyişir. İqtisadi böhran, müharibə, müharibədən 

sonrakı dağıntılar şəraitində dövlət valyuta prosesləri üstünlük qazanır. Sosial- iqtisadi vəziyyətin 

pozitivliyi mühitində valyuta proseslərinin liberallaşdırılması yaranır və bu sahədə bazar rəqabətinə 

şarait olur. Lakin, dövlət valyuta proseslərini tənzimləmək üçün davamlı valyuta nəzarətini 

reallaşdırır. 

Elmi mahiyyətinə görə valyuta tənzimlənmasi beynəlxalq hesablaşmaların və valyuta 

proseslərinin aparılması prosedurlarının dövlət tərəfindən müəyyən olunmasıdır. Qeyd edək ki, 

birbaşa valyuta tənzimlənməsi əməliyyatların qanunvericilik qaydasında çevik olmasıdır. Bu 

tənzimlənmə qanunvericilik aktları vasitəsilə, dolayı valyuta tənzimlənməsi isə bazarın iqtisadi 

agentlərinin davranışına iqtisadi, eyni zamanda, maliyyə-kredit üsulları ilə təsir etmək yolu ilə 

reallaşır. Ümumiyyətlə, valyuta tənzimanməsi regional, milli və beynəlxalq səviyyələrdə gerçəkləşir. 

Hazırda dövlətlər saviyyəsində valyuta (maliyyə) nəzarəti orqanları tərəfindən icra olunur. 

Ölkəmizdə valyuta tənzimlənməsini reallaşdıran mühüm orqan –Mərkazi Bankdır. Bu orqan 

“Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən valyuta tənzimlənməsi 

sahəsində aşağıdakı bir sıra əsas vəzifələri reallaşdırır: 

- müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında xarici valyutanın və xarici valyutada qiymətli 

kağızların tədavülü prosedurunu müəyyənləşdirir; 

- davamlı valyuta əməliyyatlarının tənzimlənməsinə dair normativ aktlar qəbul və mühafizə 

edir; 

- əsasən rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin ölkədə xarici valyuta ilə və xarici valyutada 

qiymətli kağzlarla əməliyyatlar aparması prosedurlarını, həmçinin Azərbaycan Respublikasında 

qeyri-rezidentlərin milli valyuta ilə və milli valyutada qiymətli kağızlarla əməliyyatlar aparması 

qaydalarını təyin edir; 

- sadəcə rezidentlərə aid xarici valyutanın və xarici valyutada qiymətli kağızların ölkəyə 

məcburi köçürülməsi, qəbul olunması və göndərilməsi prosedurunu, həmçinin Azarbaycan 

Respublikasının hüdudlarından kənarda rezidentlər tərəfindən xarici valyuta hesablarının açılmasının 

hal və şərtlərini aydınlaşdırır; 

- ölkədə valyuta əməliyyatları reallaşdırmaq üçün banklara və digər kredit təşkilatlarına 

lisenziya verilməsinin ümumi qaydalarını təşkil edir və onlara bu məqsədlə lisenziyalar verir; 

- ardıcıl valyuta əməliyyatları üzrə uçotun, qaydaların, hesabatın, sənədləşmənin və 

statistikanın vahid formalarını, habelə onların təqdim olunması qaydasını və müddətlərini təyin edir; 

- müvafiq şəkildə qəbul olunmuş beynəlxalq standrtlar əsasında Azərbaycan Respüblikası üzrə 

valyuta əməliyyatlarının statiskasını tərtib edir və yayımlayır (1, s. 125). 

Qeyd edək ki, valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsinin beynəlxalq qurumu olan BVF səhmdar 

müəssisəsi olaraq təşkil olunmuşdur. Həmin təşkilatda har bir iştirakçının fondun fəaliyyətinə təsir 

göstərən səslərinin sayı kapitalda olan kvotası ilə təyin olunur. Daha çox kvotaya malik olduğundan 

ABŞ çox səsə də malik olur. 

Təşkilati baxımdan valyuta-kredit münasibətlərinin beynəlxalq səviyyədə tənzimlənməsində 

BVF- nin roluna aşağıdakıları da daxil etmək olar: 

- gerçək olaraq, BVF valyuta məzənnələri rejiminin dövlətlararası tənzimlənməsini 

reallaşdırır; 
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- davamlı SDR buraxmaq vasitəsi ilə BVF şərtsiz likvid vəsait yaratmaq səlahiyyətinə 

malikdir. Həmin vəsait isə tədiyyə balansı kəsirinin qarşılanmasına şərait yaradır; 

- BVF qızılın demonetizasiyası proseslərinin nəticəsidir; 

- BVF-nun tənzimləmə siyasətinin zəruri istiqamati valyuta məhdudiyyətlərinin aradan qal-

dırılmasıdır; 

- həmin fond üzv ölkələrə kredit verməklə beynəlxalq valyuta-kredit münasibətlərinin tənzim-

lənməsinə yardım edir; 

- BVF – daim üzv ölkələrin milli-iqtisadi proseslərinə və dünya iqtisadiyyatının təşkilinə təsir 

və nəzarət edə bilir (5, s. 67). 

Bütövlükdə valyuta və mühüm bazar münasibətlərinin tənzimlənməsi sistemində mühüm rol 

oynayan valyuta prosesləri ölkənin cari və strateji hədəflərinə uyğun olaraq beynəlxalq valyuta və 

digər iqtisadi münasibətlər sferasında reallaşan tədbirlər sistemidir. Məhz dövlatlararsı valyuta müna-

sibətlərinin yeridilməsinə yönəlmiş tədbirlərin cəmi kimi valyuta siyasəti iqtisadi siyasətin içindədir. 

Onun əsas məqsədləri, müvafiq olaraq iqtisadi inkişafın təmin olunmasına, işsizliyin və inflyasiyanın 

qarşısının alınmasına, tədiyya balansının tarazlığının tamin olunmasında ifadəa olunur. 

Beləliklə, valyuta sıxıntılarının aradan qaldırılması və valyuta sabitliyinin təmin olunması, val-

yuta məhdudiyyətlərinin tətbiqi, valyuta dönərliyinə keçid olunması, valyuta əməliyyatlarının liber-

allaşdırılması kimi amillər valyuta siyasətinin əsas məqsədlərindəndir. 

Artıq qeyd olunduğu kimi, valyuta siyasətinin zəruri formalarından biri valyuta ehtiyatlarının 

diversifikasiyasının təmin olunmasıdır. Strateji valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası valyuta 

siyasətinin forması olmaqla, beynəlxalq hesablaşmaların təmin olunması, valyuta müdaxiləsinin re-

allaşması və valyuta itkilərinin aradan qaldırılması üçün valyuta ehtiyatlarının tərkibinə ayrı-ayrı val-

yutaların daxil olunması vasitəsilə valyuta ehtiyatlarının strukturunun tənzimlənməsinə 

istiqamətlənmişdir. Həmin valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası siyasəti, adatən qeyri- sabit val-

yutaların satılması və daha sabit valyutaların, habelə beynəlxalq hesablaşmaların reallaşması 

məqsədilə lazım olan valyutaların alınması yolu ilə reallaşır. Əksər ölkələr hazırda bəzi aparıcı 

dövlətlərin dayanıqlı dönərli valyutalarından (əsasən, ABŞ dolları, İngiltərə funt sterlinqi, Yaponiya 

ieni və s.) özləri üçün valyuta ehtiyatı formalaşdırırlar (4, s. 109). 

Göründüyü kimi, valyuta proseslərinin ənənəvi ünsürlərindən olan devalvasiya milli valyutanın 

məzənnəsini xarici valyutalara və ya beynəlxalq pul vahidlərinə, keçmişdə isə qızıla nisbətən rəsmən 

aşağı salınmasında ifadə olunur. Develvasiya proseslərinin əsas hədəfləri aşağıdakılardır: 

- ardıcıl ixracatı stimullaşdırmaq və idxalatı minimum endirməklə xarici ticarət balansının və 

müvafiq olaraq tədiyyə balansının kəsirini aradan qaldırmaq və ya azaltmaq; 

- əsasən daxili qiymətlərlə xarici qiymətlər arasında yaranmış uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq 

və s. 

Aydın olur ki, devalvasiya ölkənin tədiyyə balansına ciddi təsir edir və bu təsir devalvasiyanı 

reallaşdıran ölkə ilə başqa ölkələrdəki tələb və təklifin necəliyindən asılı olur. Həmin siyasətin 

reallaşdığı zaman xarici valyutalara nisbətən ixrac qiymətləri aşağı düşür. Bununla ilə əlaqədar olaraq 

ölkə mallarına xarici tələb çoxalır. Həmin tələb ixrac malları qiymətlərini devalvasiyadan qabaqkı 

miqyasa doğru apardığı halda, idxal malları bahalaşmasına görə idxala tələb məhdudlaşır. Beləliklə, 

xarici ticarət balansının tarazlığı təmin olunur. 

Qeyd edək ki, devalvasiyanın əsas məqsədi tədiyə balansındakı kəsiri ləğv etməkdir. Valyuta 

siyasətinin növü kimi devalvasiyanın uğuru daxili qiymətlərin miqyasının sabit qalmasına 

istiqamətlənmiş tədbirlərin faydalılığından asılıdır (6, s. 115). 
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Ümumiyyətlə, devalvasiya tədbirlərinin müsbət nəticəsi tədiyyə balansının kəsirinin 

azalmasında, mənfi nəticəsi isə ölkədə qiymətlərin artması və məşğulluq imkanlarının azalmasında 

ifadə olunur. 

Xüsusilə, milli valyutanın məzənnəsinin xarici valyutalara və ya beynəlxalq pul vahidlərinə, 

keçmişdə isə qızıla nisbətən rəsmən artırılması revalvasiya olaraq ifadə olunur. Həmin siyasətin 

strateji məqsədi idxalı artırmaq, ixracatı isə azaltmaqdır. Nəticədə isə xarici ticarət balansının və 

müvafiq olaraq tədiyyə balansının müsbət saldosunu aşağı endirməkdir. Bu zaman milli valyutanın 

məzənnəsinin rəsmən yüksəldilməsilə ixrac qiymətlari yüksəlir. İdxal mallarının isə qiymətləri 

ucuzlaşır. Beləliklə, ölkəyə məhsul idxalı çoxalır, ixrac isə aşağı düşür və müvafiq olaraq tədiyyə 

balnsının müsbət saldosu minimum düşür. 

Göründüyü kimi, valyuta proseslərinin tərkib hissəsi olaraq valyuta məhdudiyyətləri aşağıdakı 

hədəflərə xidmət göstərir: 

- əsasən valyuta məzənnəsinin sabitliyinin nəzarətdə saxlanılması; 

- ölkənin tədiyyə blansının tarazlaşdırılması; 

- zəruri, strateji və taktiki gedişlərin reallaşması məqsədilə valyuta dəyərlilərinin dövlətin 

sərəncamında toplanması və s (7, s. 57). 

Bunlarla yanaşı, valyuta məhdudiyyətləri xarici ticarətdə, “görünməyən” əməliyyatlarda, 

kapitalın və kreditin hərəkətində, qızıl və xarici valyutalarla reallaşan əməliyyatlarda və s. tətbiq 

olunur. Qeyd edək ki, valyuta məhdudiyyətlərinin iki sahəsi; tədiya balansının cari əməliyyatları, 

həmçinin, ticarət və “görünməyən” əməliyyatlar, maliyyə əməliyyatları, eyni zamanda, kapitalın və 

kreditin hərəkəti, mənfəətin, köçürülməsi, vergi və digər ödəmələr bir-birindən seçilir. 

Digər tərəfdən, tətbiq sahəsindən asılı olaraq valyuta məhdudiyyətləri ayrı-ayrı formalarda 

reallaşır. Tədiyyə balansının cari əməliyyatları üzrə valyuta məhdudiyyətlərinin aşağıdakı növlərini 

ayırd etmək olar: 

- çox ixracatçıların valyuta daxilolmalarının (tam və ya qismən) mərkəzi banka və ya valyuta 

lisenziyası olan müvəkkil banklara məcburi satılması; 

- əsasən xarici ixracatçıların əmtəə satışından qazandıqları vəsaitlərin dondurulması və bu 

vəsaitlərdən istifadə imkanlarına məhdudiyyətlər qoyulması; 

- milli idxalçılara xarici valyuta satışının həcminin azadılması. Əksər ölkələrdə idxalçı idxal 

lisenziyası almaq üçün banklara müəyyən məbləğdə milli valyuta depozitə qoymalıdır; 

- ölkələrdə forvard sövdələşməsi üzrə idxalçıların xarici valyuta almasına məhdudiyyət 

qoyulması (2, s. 108); 

Əsasən çoxsaylı valyuta məzənnəsi sabit və sərbəst məzənnə sahələrində tətbiq oluna bilər. Belə 

məzənnənin tətbiqində milli valyutanın digər valyutalara nisbətən məzənnəsi tədiyyə balansının 

konkret maddələr üzrə kəsirdən asılı olaraq dövlət hər maddə üçün ayrı-ayrılıqda müəyyən edir. 

Həmçinin bu mazannanin tətbiqində sabit məzənnədə olduğu kimi, ayrı-ayrı maddələrə ayrı-ayrı 

məzənnə tətbiq olunur. Sərbəst sistemdə isə bu fərqli məzənnələr valyutaya olan tələb və təklifdən 

asılı olaraq bazarda təsbit olunur. 
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 İstehlak bazarının kompleks təhlili ilkin olaraq onun situativ təhlilindən başlamalıdır ki,əldə edilən 

tədqiqat nəticələri əsasındasonrakı mərhələdə istehlak bazarının strateji planlaşdırılması həyata 

keçirilsin.  
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İstehlak bazarı, xüsusilə onun əsas elementi olan pərakəndə ticarət sabit templə artan sahələrdən 

biridir ki,bu sahədə yaradılan əlavə dəyərin ÜDM-də payı 10% olmaqla son 10 ildə 1,89 dəfə artmışdır. 

Məşğul əhalinin ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri sektorunda payı isəson 10 ildə 15,8%-dən 14,7%-

ə düşsə də, Global Retail Development İndex-ə əsasən Azərbaycan 23-cu yerdə qərarlaşmaqla 

dinamikinkişaf yolundadır [6, s.14]. MDB ölkələri arasında isə Azərbaycan pərakəndə ticarət 

dövriyyəsinin həcminə görə 5-ci,fiziki həcm indeksinin əvvəliki ilə nisbətinə görə isə 4-cü yerdə 

qərarlaşmışdır. 

Daha sonra təhlilə Azərbaycan istehlak bazarının material bazasını ətraflı nəzərdən keçirməklə 

başlayaq. Azərbaycan DSK-nın məlumatlarına görə ölkəmizdə ticarət və ictimai iaşə sferasında 2016-ci 

ildə hüquqi şəxs statuslu ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri və onlara texniki xidmət müəssisələrinin 

sayı 27873 (son 10 ildə 10% azalmış),əşya, ərzaq və qarışıq məhsullar üzrə bazar və yarmarkaların sayı 

122(24% azalmış), bazarlarda və yarmarkalarda ticarət yerlərinin sayı 36096(4% azalmış), hüquqi şəxs 

təsis etmədən ticarətlə məşğul olan fərdi sahibkarların sayı 199255(67% artmış), mağazaların sayı 

61 102(27% artmış), mağazaların ticarət sahəsi3 385,4 min m2 (43% artmış), köşklərin sayı isə 3940 

(0,38% artmış) olmuşdur. Həmçinin, 2016-ci ildə ümumi məhsul buraxılışında ticarət və nəqliyyat 

vasitələrinin təmirinin payı əvvəli ildəki 10,6%-dən 10,9%-ə yüksələrək əhalinin tələbatlarının ödənilmə-

sində müsbət artım meylini göstərir [8]. Hazırda əhali daha ənənəvi ticarət formatlarından istifadə edir 

və ölkənin top 7 (New world market, continental, bravo, neptun və s.) ərzaq ticarətçiləri yalnız ərzaq 

satışının 5%-ni reallaşdırırlar. Həmçinin, qeyri-ərzaq ticarətinin inkişafı ərzaq ticarətindən geridədir. 

Françayzinq əsasında xarici pərakəndə ticarət operatorları da fəaliyyət göstərir. (Novco, Sinteks, Zara, 

Debenhams və s.). Qeyd edək ki, İEÖ-də pərakəndə ticarətin 70%-dən çoxu müasir ticarət formatları ilə 

həyata keçirilir [9, s. 30]. 

Sevindirici haldır ki, artıq ölkəmizdə iri və xırda mağazalar, yüksək ticarət xidməti göstərən ticarət 

mərkəzləri, aşağı qiymətlərlə mal satan və əhaliyə daha yaxın olan xırda ticarət şəbəkələrinin sayı artır. 

Bu rəqabətin güclənməsinə və ticarət xidməti mədəniyyəti səviyyəsinin yüksəlməsinə təkan verir. 

Həmçinin, qloballaşma nəticəsində özünə xidmət formasında malların satışı sürətlə azalır, poçtla ticarət 

və xüsusilə elektron ticarət genişlənib. İlkin mərhələdə pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və əhaliyə 

göstərilən pullu xidmətlərin inkişafının situasion - transformasiontəhlilinin aparılmasına zərurət var. 

Ölkəmizdə elektron pərakəndə ticarət dövriyyəsi 2015-ci ildə 12779,8 min manat olaraq 2012-ci illə 

müqayisədə təxminən 8 dəfə artmışdır. Elektron ticarət dövriyyəsinin 96 faizini qeyri-ərzaq məhsulları 

təşkil etmişdir. 2015-ci ildə əhaliyə göstərilən məişət xidmətlərin həcmi 7 462 765,2 min manat olaraq 

2010-cu illə müqayisədə 54,75 faiz artmışdır. Məişət xidmətlərinin 44,94faizini vətəndaşlara mənsub 

olan nəqliyyat vasitələrinin təmiri və onlara texniki xidmət,19,6 faizini isə nəqliyyat xidməti təşkil 

edir.Mebel hazırlanması (0,25%) və təmiri və fotoqrafiya və foto-kino laboratoriya xidməti (0,35%) isə 

cüzidir. Həmçinin, əvvəlki illə müqayisədə məişət xidmətlərinin artımı 0,23 faiz olmuşdur. 

2015-ci ildə ölkə üzrə PTD 25 721,1 milyon manat təşkil edərək əvvəli ilə nisbətən 17 faiz artmış, 

2005-ci illə müqayisədə isə 5,3 dəfə artmışdır.Son on ildə ictimai iaşə 11,4 dəfə,əhaliyə göstərilən pullu 

xidmətlər isə 5,6 dəfə artaraq , 1215,4 min və 7809,8 milyon manat təşkil edərək,istehlak bazarının 

ümumilikdə 5,48 dəfə artımına səbəb olmuşdur.Eləcədə,istehlak bazarında bazar proseslərinin dərk 

edilməsində pərakəndə ticarətin mülkiyyət növləri üzrə bölgüsü də əhəmiyyətlidir. 2016-ci ildə 

pərakəndə ticarət,ictimai iaşə və pullu xidmətlərdə xüsusi mülkiyyətin payı 95,7% və dövlət 

mülkiyyətinin payı isə 4,3% olmuş və ölkədə xüsusi sektorun inkişaf dinamikasından xəbər verir. 

Qeyd edilməlidir ki, əhalinin hər bir nəfərinə düşən PTD-nin həcmi müstəqil mikroiqtisadi göstərici 

olmaqla iki əhəmiyyətli funksiyanı icra edir: regional PTD-inin və ticarətin sosial səmərəliliyini əks 

etdirən fərdi əmtəə alışlarının həcminin dinamik müqayisəsində istifadə olunur. 
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Əhalinin bir bir nəfərinə düşən PTD 2016-cı ildə 3132,5 manat təşkil edərək, əvvəli illə müqayisədə 

16%,son on ildə isə 4,7 dəfə artmışdır. Əhalinin bir nəfərinə düşən. Adambaşına PTD-nin artması son 

illərdə aşağı inflyasiya həddində, əmək haqqlarının və yeni iş yerlərinin sayının artırılması hesabına 

olmuşdur. 

İstehlak bazarının vəziyyətini əks etdirən əsas göstəricilərdən digəri isə pərakəndə ticarət 

dövriyyəsinin strukturudur.2006-cı ildə əhalinin bir nəfərinə düşən pərakəndə ticarət dövriyyəsinin 

strukturunda ərzaq məhsullar 66%, qeyri ərzaq məhsullarının payı isə 34% olmuşdur. Lakin, 2014-cü 

ildənpərakəndə ticarətin strukturunda qeyri ərzaq məhsullarının payı ərzaq məhsullarının payına 

yaxınlaşmış və 2015-ci ildə ona bərabər olmuşdur. Təhlil onu deməyə əsas verir ki, sürətlə inkişaf edən 

iqtisadiyyatımızı nəzərə alsaqqeyri-ərzaq məhsullarının artım dinamikası davam etməkdə olacaqdır. 

2000-ci illərdən başlayaraq əhalinin pul gəlirlərinin strukturunda baş verən dəyişikliklər, əmək 

haqqının, sosial transfertlərin artması nəticəsində istehlakın strukturu da dəyişilmişdir. 

İlkin olaraq, qidalanma standartları yüksəlmiş, meyvəvə giləmeyvələr, tərəvəzlərin, ət məhsullarının, 

balıq və balıq məhsullarının istehlakı artmışdır. İkincisi, birinci dərəcəli əhəmiyyətə malik olan əmtəələrə 

xərclər azalmağa başlamışdır. Çörək və çörək məhsullarının istehlakı 2006-ci illə müqayisədə 2016-ci 

ildə 12,4 % azalmışdır. 

Həmçinin, əvvəllər rifah halı yaxşılaşdıqca əksəriyyət halda geyim və ayaqqabı alışına xərc 

çəkilirdisə, hazırda istehlakçılar nəqliyyat vasitələri, məişət texnikaları, istirahət və əyləncəyə daha çox 

xərcləməyə çalışırlar. Elmi təhlillər göstərir ki, əmtəə dövriyyəsinin strukturu, xüsusilə də qeyri-ərzaq 

əmtəələrin payının səviyyəsi əhalinin həyat səviyyəsinin əsas indikatorudur. Adam başına düşən əmtəə 

dövriyyəsinin payının yüksək olduğu regionlarda qeyri-ərzaq məhsullarının payı ümumi əmtəə dövriy-

yəsində daha yüksək olur. Ölkəmizdə PTD-nin böyük hissəsinin şəhər yerlərində təmərküzləşməsinin 

digər səbəbi isə kənd yerlərinə nisbətdə şəhərdə məskunlaşan ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin daha çox 

olmasıdır. Məsələn, 2016-ci ildə 300 manatdan çox gəliri olan ev təsərrüfatlarının payı şəhərdə 

kənddəkindən 2 dəfə (8,3%) çoxdur. Həmçinin, gəlirlər 190 manat sərhədini keçdikdən sonra bu 

tendensiya daha sürətlənir. 2016-ci ildə PTD- nin strukturunda isə meyvə (5,79%↓), tərəvəz (4,68↓%), 

ət (4,96%↓), çörək-bulka məhsulları (2,28%↓), şəkər qatılmış şirniyyət məhsulları (2,97↑%), süd və süd 

məhsulları (1,69%↓) , kərə yağı (1,84%↓) və.s. təşkil edir. 

Əhalinin rasionunda və istehlak bazarında mühüm olan qida məhsullarından ət və ət məhsullarını 

göstərmək olar. Ətin növlər üzrə istehsalı, diri çəkidə 2006-cı illə müqayisədə 2016-ci ildə 40% 

artaraq,448,8 min tona ət istehsalına ,kəsilmiş çəkidə isə analoji olaraq 48% artaraq 302,2 min tona 

çatmışdır.Həmçinin, 2015-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə ət idxalı 94,49% artaraq 38,622 mln. dollar, 

kərə yağı və süddən hazırlanmış digər yağlar - 2,2 dəfə artaraq 48,384 mln. dollar, meyvə-tərəvəz - 2,3 

dəfə artaraq 135,005 mln. dollar, çay - 2,7 dəfə artaraq 44,735 mln. dollar, süd idxalı 34,4% artaraq 8,034 

mln. dollara çatıb. Bu müddətdə buğda idxalı isə 18,2% artaraq 1,6 mln.ton olub.Ölkəüzrə PTD-ndə yerli 

məhsulların xüsusi çəkisi iki iləvvəlkindən 4% azalaraq 2016-ci ildə 62,9% olmuşdur. 2016-ci ildə yerli 

istehsal mallarının 4% azalması həmin ildə idxalın da təxminən 3,68% artmasına səbəb olmuşdur. 

Tədqiqatlar göstərir ki, ölkəmizin ən çox idxal etdiyi məhsullardan digəri əczaçılıqməhsulları, 

dərmanlardır. 2015-ci illə müqayisədə əczaçılıq məhsullarının idxalı 16.4 faiz artmışdır ki, idxal edilən 

dərmanların müəyyən hissəsi saxta yaxud dövriyyəsi qadağan edilənlərdir.Dövriyyəsi qadağan edilən dər-

manlar əsasən Türkiyə, Hindistan, Rumınya, Danimarka, Rusiya, İordaniya, Gürcüstan, Ukrayna və digər 

ölkələrdə istehsal edilir. Mütləq əczaçılıq sənayemizin inkişafını sürətləndirilməlidir ki, bu sahədə idxaldan 

asılılığımızı azalsın və əhalinin sağlamlığı təmin edilsin. 

Həmçinin, istehlak bazarımızın qeyri ərzaq malları sferasında da ciddi çatışmazlıqlar mövcuddur. 

Təhlil göstərir ki, qeyri ərzaq mallarının böyük hissəsi idxal olunur, çünki milli istehsalımız həmin 
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mallara olan təlabatı ödəmir. Yüngül sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti çox zəif olduğundan, istehlak 

bazarı keyfiyyətsiz xarici məhsullarla doldurulur. Qeyri-ərzaq məhsullarının pərakəndə ticarətində isə 

paltar və alt geyimləri (19,59%), sərnişin avtonəqliyyat vasitələri (4,56%), televizorlar (2,49%),digər 

tikinti materialları (2,95%),trikotaj məmulatlar (5,04%), ayaqqabılar (4,87%), benzin (9,25%)və s.təşkil 

edir. 

Qeyd edək ki, qısa müddətdə ölkəmizin ixrac imkanlarını artırmaqdan ötrü ənənəvi və ucuz başa 

gələn məhsulların istehsal sahələrinin inkişafı vacibdir. Belə sahələrdən olan yüngül sənaye 

məhsullarının alınmasına hər il böyük miqdardapul xərclənir. 2015-ci ilin məlumatına əsasən, əhali 

paltara 2,582 milyard manat pul xərcləyib ki, bir ildə trikotaj (maşınla toxunan parça) məmulatlarına 

xərclənən pul 651 milyon manat, baş geyimlərinə 14 milyon manat, xəz və xəz məmulatlarına 19,5 

milyon manat, coraba 83,2 milyon manat, ayaqqabıya 652 milyon manat, sair geyimlərə 451 milyon 

manat olub. 

Beləki,son 5 ildə adı çəkilən malların alınması kəskin şəkildə artıb. Baş geyimlərinə xərclər 4 dəfə, 

trikotaj məmulatlarına 1,65 dəfə, xəz və xəz məmulatlarına 6 dəfə, coraba 1,55 dəfə, ayaqqabıya xərclər 

1,7 dəfə artıb. [7] 

Istehlak bazarında tələbi formalaşdıran sosial-iqtisadi amillər:əhalinin pul gəlirlərinin, əhalinin pul 

yığımlarının səviyyəsi, həyat səviyyəsi,əhalinin iqtisadi fəallığı və məşğulluq səviyyəsidir.İstehlak 

bazarında təklifi formlaşdıran iqtisadi amillərə iqtisadiyyatın inkişaf, regionlar arası əlaqələrin, istehlak 

mallarının istehsalı, qiymət səviyyəsi, ticarət obyektlərinin dəyəri, istehlak bazarı infrastrukturlarının 

inkişaf və şəbəkə strukturlarının bazara daxil olma səviyyələri aiddir. İctimai-siyasi amillərə isə istehlak 

bazarının subyektlərinə münasibətdə dövlət strukturlarının siyasəti, istehlak bazarının inkişafı və 

fəaliyyətinə nəzarət sistemini aid etmək olar. 

 İstehlak bazarının inkişafını müəyyən edən əsas amillər isə sosial - iqtisadi amillərdir. Çünki 

regionda bazarın ərazi differensiasiyası sosial - iqtisadi amillər kompleksi ilə müəyyənləşir. 

Mövcud regionda əhalinin pul gəlirlərinin səviyyəsi istehlak bazarının inkişafının əsas 

indikatorlarından biridir. Beləki, adambaşına düşən əmtəə dövriyyəsinin ərazi bögüsü ilə adambaşına 

düşən pul gəlirlərinin arasında bilavasitə əlaqə vardır [1, s.39; 2,s.109]. Əhalinin iqtisadi aktivliyi yüksək 

olan ərazilərdə əhalinin istehlak xərcləri də yüksək olur.  

Əhalinin əmtəə və xidmətlərə tələbinin ödənilməsi və gəlirlər səviyyəsi qiymətləndirilərkən əhalinin 

pul yığımlarının həcmi, xüsusilə pul gəlirlərinin yaşayış minimumuna nisbəti kimi sosial-iqtisadi amil 

nəzərdən qaçmamalıdır [3, s.124]. 

Bundan başqa, ev təsərrüfatlarıa verilən kredit həcmində baş verən dəyişikliklər və istehlak kreditləri 

də əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə bilavasitə təsir edərək,istehlak bazarını canlandırır. Son 5 ildə ev 

təsərrüfatlarına verilən kreditlər 1,76 dəfə artaraq 2016-ci ildə 5858,7 milyon manat olmuşdur. Lakin, 

istehlak kreditlərinin artması birmənalı indikator deyil. Beləki, 2016-cı ildəproblemli kreditlərin 283 

milyon manat artaraq ümumi kredit portfelində payı 10 faizə yaxınlaşmışdır[10;8].Deməli, hər verilən 

100 manatlıq kreditin 10 manatı geri qayıtmır və bu gələcəkdə bank sektoruna, həmçinin məşğulluqa 

təsir edəcək.  

Ölkədə əhalinin həyat səviyyəsi və keyfiyyəti istehlak bazarının vacib göstəricilərindən biridir ki, 

əhalinin tələbatlarının, həyat maraqlarının reallaşmasında əsasdır. Əhalinin həyat səviyyəsinin daima 

yüksəldilməsi müasir şəraitdsə bazarın sosial simasının ən vacib elementidir. [4,s.123; 55,s.135]. 

Əhalinin gəlirləri artdıqca həyat səviyyəsi də yüksəlir, digər tərəfdən isə həyat keyfiyyətinin artması isə 

daha yüksək tələbatların ödənilməsinə təkan verir. Əhalinin gəlirləri artdıqca istehlak səbətinin dəyəri və 

yaşayış minimumu da artır. 
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 Azərbaycanda mövcud şəraitə uyğun həyata keçirilən iqtisadi islahatlar nəticəsində ölkə 

iqtisadiyyatında durğunluq qısa müddətdə aradan qalxmışdır. Bununla birlikdə qeyri-neft ixracında 

da müsbət tendensiyalar müşahidə olunmağa başlanmışdır.Məqalədəqeyri-neft ixracının mövcud 

vəziyyəti təhlil edilmiş və ixrac potensialının artırılması istiqamətində aparılan islahatlar 

öyrənilmişdir. 
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As a result of the economic reforms implemented in Azerbaijan, the stagnation in the country's 

economy was soon eliminated. However, non-oil exports also began to show positive trends. The 

article analyzes the current state of non-oil exports and examines the reforms to increase export 

potential. 
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АНАЛИЗ РЕФОРМ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 В результате экономических реформ, осуществляемых в Азербайджане в соответствии 

с существующими условиями, за короткое время стагнация в экономике страны была 

устранена. Вместе с тем наблюдались позитивные тенденции и в ненефтяном экспорте.В 

статье проанализировано текущее состояние ненефтяного экспорта и изучены реформы по 

повышению экспортного потенциала. 

Ключевые слова: стратегическая дорожная карта, внешняя торговля, ненефтяной 

экспорт, ненефтяной сектор, цифровой торговый центр 

 

Neftlə zəngin ölkələrin iqtisadiyyatında dayanıqlı inkişafın təmin olunması baxımından qeyri-

neft sektorunda ixrac potensialının formalaşdırılması və inkişafı aktuallığını saxlamaqdadır. İxrac 
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potensialı, ölkənin iqtisadi potensialının bir hissəsi olmaqla, xalq təsərrüfatı və onun ayn-ayrı 

sahələrinin istehsal vasitələrindən tam şəkildə istifadə edilməsi nəticəsində xarici bazar 

istehlakçılarının tələblərinə müvafiq miqdarda və keyfiyyətdə müxtəlif növ maddi nemət və xidmət 

istehsalı və ixrac etmək qabiliyyətidir. 

İxrac potensialının daxili məzmunu və mürəkkəb quruluşu çoxlu sayda müxtəlif amillərin təsiri 

altında formalaşır. Bu amillərə elmi-texniki tərəqqi, istehsal fondlarından istifadənin 

yaxşılaşdırılması, işçi qüvvəsinin təkmilləşdirilməsi, yeni və daha səmərəli faydalı qazıntıların aşkar 

edilməsi, istehsal vasitələrinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın 

inkişafı və bir çox başqaları daxil edilir. Bu amillərin hər birinin ixrac potensialına təsiri əhəmiyyətli 

dərəcədə fərqlənir. 

İxrac potensialından istifadənin daha səmərəli istiqamətinin müəyyən edilməsi, elmi-texniki 

tərəqqinin inkişafı və ekoloji siyasətin təkmilləşdirilməsi baxımından əsaslandırılması ixrac 

potensialının düzgün qiymətləndirilməsini tələb edir. İxrac potensialının iqtisadi cəhətdən 

kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi demək olar ki, bütün ölkələrdə aparılır. 

Azərbaycan neft gəlirlərinə görə sürətlə artan iqtisadiyyata malik olsa da, son illər neftin dünya 

bazarındakı qiymətinin azalması, manat-dollar nisbətinin kəskin dəyişməsi və digər amillər milli 

iqtisadiyyatımızda müəyyən artım göstəricilərinin azalmasına gətirib çıxarmış oldu. Bu baxımdan 

iqtisadi artımı bərpa etmək və uzunmüddətli strateji hədəf kimi dayanıqlı iqtisadi inkişafa nail olmaq 

üçün xüsusi elmi-iqtisadi əsaslandırılmış hədəflərin qoyulması və həmin hədəflərə çatmaq üçün yeni 

iqtisadi islahatların zəruri olduğu aşkar hiss olunmağa başladı. 

 Müstəqillik illərindən başlayaraq ixrac potensialının artırılması istiqamətində bir sıra Fərman və 

Sərəncamlar qüvvəyə mindi. Bu normativ aktlara13 avqust 1992-ci ildə imzalanmış “Azərbaycan 

Respublikasının ixracat potensialından səmərəli istifadə edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı”-nı və “Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac 

əməliyyatlarının liberallaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 mart 1993-

cü il tarixliSərəncamınıqeyd edəbilərik. (4)  

2003-cü ildə ölkənin ixrac qabiliyyətinin artırılması və xarici investisiyaların cəlb edilməsi kimi 

öncül məqsədlərin reallaşdırılması məqsədilə Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi 

Fondu (AZPROMO) təsis edilmişdir. Fond ölkə sahibkarlarının ixrac potensialının artırılmasında, 

investisiya imkanlarının genişləndirilməsində, potensial tərəfdaşların tapılmasında və birgə 

əməkdaşlıq layihələrinin həyata keçirilməsində sahibkarlara yaxından dəstək verir. İqtisadiyyat və 

Sənaye Nazirliyi və Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO) tərəfindən 

bu istiqamətdə həm ölkənin daxilində, həm də xaricdə mühüm iqtisadi tədbirlər, o cümlədən biznes 

forumlar, sərgilər, seminar və konfranslar keçirilir. Bu tədbirlərin keçirilməsi istər ölkənin biznes 

mühitinin və iqtisadi potensialının təbliği, istərsə də yerli sahibkarların işgüzar əlaqələrinin inkişafı 

baxımından əhəmiyyətlidir. Xüsusilə xarici ölkələrdə təşkil edilən tədbirlər, eyni zamanda ölkə 

iqtisadiyyatının prioritet inkişaf istiqamətləri üzrə investisiya qoyuluşlarının həcminin artımında öz 

müsbət nəticələrini göstərməkdədir. Ölkəmizdə keçirilən biznes forumlar yerli iş adamlarının 

tanıdılması, məhsulların xarici bazarlara çıxarılması, işgüzar müqavilələrin imzalanması onların 

xarici işgüzar əlaqələrinin inkişafı baxımından əhəmiyyətli rol oynamaqdadır. (9) 

26 oktyabr 2004-cü ildə “İxrac nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunuqəbul 

edilmişdir. Bu normativ aktda dövlət orqanları tərəfindən ixrac nəzarətinin həyata keçirilməsinin 

hüquqi əsasları və ixrac nəzarətinə düşən malların Azərbaycan Respublikasının gömrük 

sərhədlərindən keçirilməsi qaydaları müəyyən edilmişdir. 

Bundan başqa, sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinə başlama 
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prosedurlarınınsadələşdirilməsi zəruri tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə “Sahibkarlıq fəaliyyəti 

subyektlərinin “bir pəncərə” prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 25 oktyabr tarixli Sərəncamı imzalanmışdır.Əlavə olaraq, 2007-

ci il 18 dekabr tarixində isə sahibkarlıq subyektlərinin dövlət qeydiyyatının “bir pəncərə” prinsipinə 

uyğun təşkilini təmin etmək məqsədi ilə “Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin dövlət qeydiyyatının 

“bir pəncərə” prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsinə dair əlavə tədbirlər barədə” Prezident 

Sərəncamını qeyd edə bilərik. 

 Bu istiqamətdə atılan ən mühüm addımlardan biri Nazirlər Kabinetinin 8 fevral 2011-ci il tarixli 

qərarı ilə “2011-2013-cü illər üçün qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılmasına dair 

Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsidir. Həmin planda qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, 

ixrac siyasətində koordinasiyanın gücləndirilməsi, ixrac malları istehsalının stimullaşdırılması, 

ixracın infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması, keyfiyyətə nəzarət sisteminin gücləndirilməsi, 

ixracın təşviqi və maarifləndirmə kimi vacib məsələlər öz əksini tapmışdır. 

Ölkədə iqtisadiyyatıın tarazlı və dayanıqlı inkişafını təmin etmək,əhalinin sosial rifahını 

yüksəltmək, habelə sosial-iqtisadi inkişafın orta və uzunmüddətli dövrləri arasında qarşılıqlı uzlaşma 

yaratmaqla, inkişafın keyfiyyətcə yeni modelini formalaşdrmaq Azərbaycan dövlətinin fəaliyyətində 

mərkəzi yer tutur. Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 29 

noyabr tarixli Sərəcamına əsasən, müvafiq dövlət orqanlarının, elmi təşkilatların və yüksək ixtisaslı 

mütəxəssisərin iştirakı ilə, həmçinin ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli 

əməkdaşlıq şəraitində “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasıhazırlanmışdır. (3) 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin“Qeyri-neftməhsullarıın ixracının təşviqi ilə bağlı əlavə 

tədbirlər haqqında” 2016-cı il 1 mart tarixlivə “Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici 

bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda 

təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici ölkələrdə sertifikat və patent almasına, ixracla əlaqəli 

tədqiqat-inkişaf proqram və layihələrinə çəkilən xərclərin dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsinin 

müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə mexanizminin tənzimlənməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 

haqqında2016-cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanları ilə bu sahədə müvafiq dəstək tədbirlərinin həyata 

keçirilməsinə başlanılmışdır. (4)  

 Strateji hədəflər və müvafiq iqtisadi islahatların aparılması üzrə hazırlanan “Azərbaycan 

Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi” dayanıqlı iqtisadi inkişafa 

nail olmaq üçün kifayət qədər ciddi və ümidverici bir sənəddir. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə 2016-2020-ci illər üçün iqtisadi 

inkişaf strategiyası və tədbirlər planı, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxışı və 2025-ci 

ildən sonrakı dövrə hədəf baxış müəyyənləşib. Belə ki, sənədə uyğun olaraq konkret hədəflər və bu 

hədəflərə nail olma yolları göstərilmiş, milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması 

prioritetləşdirilmişdir. Bu baxımdan, sənəddə yer alan məsələlərin diqqətlə həyata keçirilməsi, orta 

və uzunmüddətli dövr üçün geniş perspektivlər açır.(1) 

 “Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə 

straetji hədəflər kimi Azərbaycan üzərindən ticarət həcminin artırılması, logistika və ticarət sahəsində 

qarşıya qoyulmuş məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün mexanizmlər müəyyənləşdirilmişdir.Yeni 

iqtisadi yanaşma özəl sektorun qeyri-neft iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunu stimullaşdırmaq 

üçün biznes mühitinin daha da təkmilləşdirilməsini tələb edir. Bu baxımdan iqtisadi islahatlar biznes 

mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasını,institusional islahatları əhatə edəcəkdir.  

 2025-ci ilədək olan dövr ərzində ölkənin regional əhəmiyyətli logistika və ticarət qovşağına 

çevrilməsi üçün regional miqyasda fəaliyyət göstərən şirkətlərin Azərbaycanda bazalarının 
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yaradılması üzrə işlər görüləcək, investisiya qoyuluşlarının təşviqi məqsədilə biznes mühitinin 

əlverişliliyi təmin olunacaq və bu sahədə optimallaşdırılmış təklif və təşəbbüslər irəli sürüləcəkdir. 

Logistika və ticarət sahəsində güclü inkişafın təmin edilməsi yolu ilə Azərbaycan regional şirkətlər 

üçün logistika və ticarət mərkəzinə çevriləcəkdir. Eyni zamanda, logistika və ticarət sahəsində yüksək 

imkanlara malik müəssisələrin potensialı diqqətlə qiymətləndirilərək, özəl sektorun bu sahəyə cəlb 

olunması istiqamətində işlər davam etdiriləcəkdir.  

 Standartlaşdırma sahəsində aparılan işlərlə yanaşı, ölkə daxilində ticarət mühitinin 

yaxşılaşdırılmasına da səy göstəriləcək, bu yolla logistika sahəsində əməliyyatların təkmilləşdirilməsi 

və xərclər baxımından rəqabətqabiliyyətliliyin təmin olunması məqsədilə fəaliyyətin 

optimallaşdırılmasına stimul yaranacaqdır.(2) 

 Son illərqeyri-neft sektoru üzrə ixracatın artması dövlət tərəfindən ixracatçılar üçün hazırlanmış 

biznes mühitinin nəticəsidir. Bu istiqamətlərdən biri “Made in Azerbaijan” brendinin yaradılmasıdır. 

Xarici ölkələrdəfəaliyyət göstərən mağazalarda və “Duty Free”lərdə “Made in Azerbaijan” rəflərinin 

təşkili yerli qeyri-neft məhsullarının bir marka ilə dünayada tanıdılması və təşviq edilməsi məqsədi 

ilə yaradılmış dəstək tədbiridir. “Made in Azerbaijan” rəflərinin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan 

mağazaların və “Duty Free”lərin , həmçinin həmin rəflərdə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan 

məhsulların siyahısı İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilərək elan edilir. 

Rəqəmsal Ticarət Qovşağı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 Fevral 2017-ci il tarixli 

«Rəqəmsal Ticarət Qovşağı kimi Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin gücləndirilməsi və xarici 

ticarət əməliyyatlarının genişləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında» Fərmanı əsasında 

yaradılıb. Azərbaycanın Rəqəmsal Ticarət Qovşağı ölkədə elektron ticarətin infrastruktur bazasının 

daha da inkişaf etdirilməsi və Azərbaycan Respublikasının regionda rəqəmsal ticarət qovşağı kimi 

mövqeyinin gücləndirilməsi məqsədi ilə yaradılmış elektron dövlət-özəl tərəfdaşlıq platformasıdır.(7) 

Rəqəmsal Ticarət Qovşağı sahibkarlara onlayn vahid ixrac ərizəsi; Gömrük bəyannamələrinin 

doldurulması; e-İxrac təşviqi; Sərbəst Satış sertifikatı; Transsərhəd əməliyyatları; İmzaların qarşılıqlı 

tanınması və validasiyası kimi imkanlar yaradır. Bu layihə ilə Azərbaycan regionda qeyri-neft sektoru 

üzrə ən rahat investisiya mühiti yaradıb və xarici investorlar üçün olduqca cəlbedici ölkəyə çevrilıb. 

Rəqəmsal Ticarət Qovşağı qeyri-rezident investorların mövcud regionda investisiya layihələrini ən 

rahat və təhlükəsiz şəkildə həyata keçirmələri üçün unikal imkanlar yaradır. Ölkələr arasında 

rəqabətin gücləndiyi dövrdə belə bir islahatın aparılması olduqca mükəmməl düşünülmüş iqtisadi 

addımlardan biridir.(6) 

Portal sahibkarlara yerli qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması ilə bağlı ixrac 

təşviqinin ödənilməsi üçün tələb olunan bütün prosedurların Rəqəmsal Ticarət Qovşağı vasitəsilə 

elektron qaydada aparılmasını təklif edir. Xidmət həm də Onlayn Vahid İxrac Ərizəsi vasitəsi ilə daha 

sürətli və asan şəkildə həyata keçirilə bilər. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, ixrac əməliyyatlarının 

həcmi 2017-ci ildə 13811,62 milyon ABŞ dolları olduğu halda, 2018-ci ildə 19458,63 milyon ABŞ 

dolları olmuşdur. Bu nəticə göstərir ki, son illərdə həyata keçirilənislahatlar iqtisadiyyatın inkişafına 

öz töhfəsini verməyə başlamışdır. (10) 

 Qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin ixrac imkanlarının genişləndirilməsi problemi ilə yanaşı, 

ölkənin idxal siyasətinə də fikir vermək lazımdır. Çünki ölkənin ixrac potensialının inkişafında idxalı 

əvəzetmə strategiyası da az rol oynamır. İxrac yönümlü modelin inkişaf etməkdə olan və xüsusilə də, 

keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin aparıcı sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin mövcud və potensial 

imkanlarından maksimum istifadə etməklə ixrac potensialının inkişafına yönəldilmiş əsas strategiya 

olmasına baxmayaraq, formalaşma dövründə milli sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin idxalın 



419 
 

mənfi təsirlərindən qorunması, onların getdikcə daha güclü inkişafı və rəqabət qabiliyyətinin 

artırılması və gələcəkdə xarici bazara çıxış imkanı əldə etməsi məqsədilə idxalı əvəz etmə 

siyasətindən də istifadə olunmalıdır. 

Yekun olaraq qeyd edə bilərik ki, “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi 

üzrə Strateji Yol Xəritəsi”nin 2025-ci ilə qədər qarşıya qoyulan hədəflərinə çatması istiqamətində 

biznes mühitinin əlverişliliyinin daha da yaxşılaşdırılması, qeyri-neft ixracının diversifikasiyası, 

gömrük keçid məntəqələrində sənədləşmə proseduralarının daha da sadələşdirilməsi, habelə ixracı 

stimullaşdıracaq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Azərbaycanın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyanın 

sürətləndirilməsi, həmçinin xarici bazarlarda Azərbaycan mənşəli məhsulların rəqabət qabiliyyətinin 

güclənməsinə, mövcud və yeni ixrac bazarlarına çıxış imkanlarının genişlənməsinə qeyri-neft 

ixracının artması öz töhfəsini verməkdədir. 
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Одной из насущных проблем в Азербайджане, требующих своего решения, является 

дальнейшее развитиерегионов в социально-экономическом аспекте, устранение резкого раз-
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Ölkə regionlarında mövcud təbii resurslardan səmərəli istifadə etmək sosial-iqtisadi inkişafa nail 

olmaq üçün başlıca şərtdir. Ölkəmizin zəngin təbii resurslara malik olması və əlverişli mövqedə 

yerləşməsi onun sosial-iqtisadi tərəqqisinə şərait yaradan amillərdən biridir. Lakin bu resurslar 

regionlar üzrə qeyri-bərabər bölündüyü üçün regionların inkişafı arasında kəskin fərqlər mövcuddur. 

Belə ki, bir çox sənaye sahələrinin paytaxtda cəmləşməsi insanların buraya axınına səbəb olmuşdur. 

Bu isə regionların təsərrüfatının inkişafına mənfi təsir göstərmişdir. Bu şəraitdə regional sosial-iqtisadi 

inkişafı təmin etmək məqsədilə dövlət tənzimlənməsi zəruri olmuşdur.  

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi dövlətin başlıca vəzifələrindən biridir. 

Bildiyimiz kimi, regionların əsaslı sosial-iqtisadi inkişafına başlanması mərhələsi 2004-2008-ci illəri 

əhatə edir. Bu mərhələ regionların inkişafında böyük dönüş illəri olmuşdur. Regionlarda iqtisadi, təbii 

potensialdan və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək, yoxsulluğun səviyyəsini azaltmaq, 

əhalinin məşğulluğunu artırmaq, yeni iş yerləri yaratmaq, müasir tipli müəssisələr təsis etmək 

istiqamətində sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikası 

regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” təsdiqlənmişdir. Bu 

proqramın başlıca məqsədi Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonlarında mövcud iqtisadi 

potensialdan səmərəli istifadə etməklə ayrı-ayrı sahələrin inkişafına, əhalinin həyat səviyyəsinin 

yaxşılaşdırılmasına, məşğulluğun artımına və nəticə olaraq ölkə iqtisadiyyatında dinamik inkişafa nail 

olmaqdır. [1] 

Region səmərəli ixtisaslaşmaya malik ərazi-istehsal kompleksidir.“Region” anlayışına yanaşmalar 

müxtəlifdir. Belə ki, M. S. Perloff regionu şəhərdən böyük, ancaq ölkənin ümumi səthindən kiçik, bir 

sıra özünəməxsus xüsusiyyətləri olan ərazi kimi qeyd etmişdir. 

Müasir dövrdə regional siyasət iqtisadi rayonların kompleks inkişafı və ehtiyatlardan minimum və 

səmərəli istifadə etməklə rayon daxilində yerli məhsullara olan tələbatının ödənilməsini nəzərdə tutur. 

Regional siyasətin əsas obyekti regionlarda olan iqtisadi bərabərsizliklərin aradan qaldırılmasıdır. 

Burada iqtisadi bərabərsizlik dedikdə, regionlardakı həyat şəraiti, məşğulluq və işsizliyin səviyyəsi, 

iqtisadi artım sürəti, sahibkarlığın inkişaf tempi və s. nəzərdə tutulur. Regional siyasətin ən vacib 

xüsusiyyəti, mövcud potensialdan səmərəli istifadə etmək üçün iqtisadiyyatı mövcud imkanlarla 

müqayisədə geridə qalmış regionların daha sürətlə inkişafının təmin edilməsidir. Regionlarda ərazi 

fərqlərinin yaranmasına səbəb ola biləcək böhranların aradan qaldırılmasında regional inkişaf 

strategiyası mühüm rol oynayır. AR Prezidentinin həyata keçirdiyi uzunmüddətli iqtisadi inkişaf 

strategiyası ölkə regionlarının davamlı inkişafının təmin olunmasını, yüksək standartlara cavab verən 

sosial rifah, təbii resursların səmərəli istifadəsini təmin edən əlverişli mühit yaratmaq məqsədini 

daşıyır. Regionlarda ərazi fərqlərini aradan qaldırmaqla “bərabərləşdirmə” planını reallaşdırmağın 

bazar iqtisadiyyatında bir sıra yolları var. Burada əhali və büdcə “bərabərləşdirilməsi” mühüm önəm 

daşıyır. Əhali bərabərləşdirilməsi zamanı sosial xidmətlərin ödənilməsi qismən əhalinin üzərinə 

qoyulur. Büdcə bərabərləşdirilməsi zamanı isə regionların büdcələrinin qanunauyğun halda 

bərabərləşdirilməsilə əhali gəlirlərinin müəyyən hissəsi büdcədən həyata keçirilir. Bu üsullar vasitəsilə 

sosial-iqtisadi inkişaf zamanı regionlar üzrə fərqləri nisbətən azaltmaq və aradan qaldırmaq 

mümkündür. Ancaq bunları hələ ki, Azərbaycan Respublikasında həyata keçirmək mümkün deyil. 

Hal-hazırda Azərbaycanda həlli vacib sayılan problemlərdən biri də regionlarda məhsuldar 

qüvvələrin düzgün yerləşdirilməsi və səmərəli inkişaf mexanizminin təmin edilməsidir. Azərbaycan 

Respublikası regionlarının mövcud potensialından daha səmərəli istifadə etməklə yerlərdə sənaye 

sahələrinin və kənd təsərrüfatının inkişafını sürətləndirmək, bu işdə sahibkarlara dəstək olmaq, əhalinin 

yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaqla yoxsulluq probleminin həllinə nail olmaq və ölkəni iqtisadi 

cəhətdən hərtərəfli inkişaf etdirmək bu gün də dövlətin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir. 
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Əmək resurslarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin mühüm istiqaməti ixtisaslı kadrlar 

hazırlığı sistemini təkmilləşdirməkdən ibarətdir. Kənd təsərrüfatının intensiv inkişafında yeni kadrların 

rolu həlledicidir. İstehsalın və əməyin təşkilində aparıcı mövqe tutacaq həmin kadrlar müasir iş 

üsullarını dərindən mənimsəməli, intensiv aqrotexnologiyaların tətbiqində, dərk edilən risk və qeyri-

standart situasiyalar şəraitində əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməli, eyni zamanda çevik manevr etmək 

qabiliyyətinə malik olmalıdır. Resurslardan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsində həlledici 

istiqamətlərdən biri də innovasiyaların stimullaşdırılması, innovasiyalı inkişaf potensialının 

reallaşdırılmasıdır. Resurslardan səmərəli istifadənin innovasiyalı istiqaməti intensiv 

aqrotexnologiyaların, mütərəqqi təsərrüfatçılıq formalarının, resursqoruyucu üsulların geniş tətbiqini 

nəzərdə tutur. [2, səh 34 ]  

Dövlətin regional siyasətinin məqsədi məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi yolu ilə 

dinamik inkişafın təmin edilməsidir. Buna görə də, rəqabətqabiliyyətlilik konsepsiyasının əsaslandığı 

başlıca prinsip resurslardan istifadənin səmərəliliyidir. Regional inkişaf strategiyasının həyata 

keçirilməsi zamanı ədalətlilik və səmərəlilik təmin olunmalıdır. Ədalətlilik dedikdə, ölkə regionlarının 

sosial-iqtisadi inkişafı zamanı bütün regionların əhalisinə eyni imkanların (yeni iş yerləri, əmək haqqı 

səviyyəsi) yaradılması nəzərdə tutulur. Səmərəlilik dedikdə isə mövcud real şəraitin nəzərə alınması 

ilə istehsalın səmərəli yerləşdirilməsi, hər bir regionun iqtisadi potensialından səmərəli istifadə 

edilməsi nəzərdə tutulur. Dövlətin regional siyasətinin ən başlıca strateji məqsədi əmək ehtiyatlarından, 

maddi-texniki resurslardan, təbii ehtiyatlardan səmərəli və məqsədyönlü istifadə etməklə əmək 

məhsuldarlığının sürətli inkişafını təmin etməkdir. Bu məsələnin həlli üçün ilk növbədə istehsal 

sahələri ərazi üzrə səmərəli yerləşdirilməli və ixtisaslaşmalıdır.  

Strateji Yol Xəritəsində qeyd olunur ki, insan kapitalı əmək məhsuldarlığının artırılmasında, 

dayanıqlı iqtisadi artımda, istehsal və xidmət sektorlarının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində və 

ölkənin qlobal bazarlara inteqrasiyasında həlledici rol oynayır. Strateji yol xəritələrinin icrasında əsas 

məqsəd Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişaf əsasında iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin və 

sosial rifahın artırılmasının təmin edilməsindən ibarətdir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət 

proqramlarının icrası çərçivəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesinin şəbəkəsi əsaslı 

şəkildə genişlənmiş, müxtəlif sahələrdə müasir texnologiyalar əsasında fəaliyyət göstərən emal 

müəssisələri yaradılmışdır. [3] 

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən 

davamlı sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Regional inkişafın idarə 

edilməsinin başlıca məqsədi gəlirlərin ədalətli bölüşdürülməsi və regionlarda həyat keyfiyyətinin, 

sosial şəraitin yaxşılaşdırılmasına nail olmaqdır. Tarixən regional inkişafın idarə edilməsinə ehtiyac 

regionlar arasında kəskin fərqlərin, qeyri-bərabərliyin əmələ gəlməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Müasir 

dövr üçün regional inkişafın idarə edilməsinin əsas məqsədi indiki və gələcək nəsillər üçün əlverişli 

həyat şəraitinin formalaşdırılması və innovasiya strukturlarının yaradılmasıdır. Ölkədə regional 

iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün məhsuldar qüvvələr regionlar üzrə səmərəli yerləşdirilməli, təbii və 

insan resurslarından səmərəli istifadə etməklə istehsal təşkil edilməli, yeni sənaye və iş yerləri 

yaradılmalı, regionların iqtisadi və sosial inkişafları arasında disproporsiyalar azaldılmalı və ya ləğv 

edilməli, regionlararası səmərəsiz işçi qüvvəsi axını azaldılmalı, yerli və xarici investorlar üçün 

əlverişli şərait yaradılmalı, elm, mədəniyyət və inkişaf mərkəzləri yaradılmalı və digər bu kimi tədbilər 

həyata keçirilməlidir. [4] 

Regionlarda məhsuldar qüvvələrin düzgün yerləşdirilməsi və onlardan səmərəli istifadə olunması 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu problemin həlli istehsal vasitələrindən səmərəli istifadə olunmasını, 

ictimai əməyə qənaət edilməsini, işçi qüvvəsindən və digər amillərdən məqsədyönlü istifadə 
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olunmasını və hər bir regionun kompleks qaydada səmərəli inkişafını təmin edir. Bu da əhalinin sosial-

iqtisadi şəraitinin inkişafına mühüm təsir göstərir. Beləliklə, regionlarda məhsuldar qüvvələr 

proporsional olaraq yerləşdirilməli və müxtəlifistehsal sahələri xammal mənbələrinə 

yaxınlaşdırılmalıdır. Məhsul istehsalında bunun vasitəsilə qənaət rejimi tətbiq olunmuş olur.  

Regionlarda məşğulluğun artırılması məqsədi ilə yeni istehsal və emal müəssisələrinin yaradılması 

və fəaliyyətini dayandırmış müəssisələrin bərpa edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yüksək əmək 

qabiliyyətinə malik iqtisadi rayonlarda yeni iş yerləri yaradılmalı, müəssisələr açılmalıdır. Ölkədə 

əhalinin məşğulluq və işsizlik problemlərini həll etmək üçün vacib məsələlərdən biri də ölkə 

iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb edilməsidir. İnvestisiya cəlb ediciliyinin artırılması üçün 

investorlar üçün münbit şərait yaradılmalı, bütün investorların hüquqi bərabərliyi təmin edilməlidir. 

Regionların inkişafına dair 2009-2013-cü illəri əhatə edən ikinci dövlət proqramı çərçivəsində dövlət 

tərəfindən bölgələrə yatırılan investisiyaların həcmi ildən-ilə daha da artırılmışdır. Bu proqramın 

reallaşdırılmasının dörd ili ərzində (2009-2012) regionların inkişafına ümumi 14,5 milyard manat 

dövlət investisiyası yönəldilmişdir. 2013-cü il üçün isə regionlar üçün ölkə üzrə əsaslı vəsait 

qoyuluşundan 5,3 milyard manat vəsait ayrılmışdır. Qeyd etdiyimiz kimi, respublikamızda regionlar 

arasında məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsində kəskin fərqlər var və son illərdə bəzi səbəblər 

nəticəsində bu fərqlər daha da artmışdır. Buna görə də ölkənin bütün iqtisadi rayonlarının vahid milli 

bazar halında inteqrasiyasına ehtiyac vardır. İqtisadi rayonlarda urbanizasiya prosesləri 

sürətləndiyindən onun tənzimlənməsi vacibdir.  

Bildiyimiz kimi, infrastrukturu inkişaf etmiş region iqtisadi inkişafa nail olur. İnfrastrukturun ləng 

inkişaf etdiyi və ya ümumiyyətlə inkişaf etmədiyi regionlar əhali və investorlar üçün cəlb edici olmur. 

Bu səbəblə əhali paytaxta, ya da iqtisadi inkişafa malik iri şəhərlərə miqrasiya edir, bununla da həmin 

ərazilərdə əhali sıxlığı yaranır. Deməli, regionlardakı iqtisadi inkişafın səviyyəsi təbii resurslardan, 

iqlim şəraitindən, regional infrastrukturdan və əhalinin ərazi üzrə yerləşməsindən asılıdır. 

Yeni texnologiyaların inkişafı nəticəsində iş yerlərinin sayının azlığı və tələbatın azlığı ilə əlaqədar 

olaraq, şəhərdə əmək bazarında rəqabət daha da artır. Kənd əhalisi dolanışıq tapmaq üçün özünə 

şəhərdə yer tapa biləcəyini düşünərək şəhərə axın edir.Respublikamızın regionları arasında pərakəndə 

mal dövriyyəsi, adambaşına düşən pul gəlirləri və bu kimi digər göstəricilər kəskin səviyyədə fərqlidir. 

Beləliklə, regional iqtisadi inkişafın tənzimlənməsinin çox önəmli vasitələrindən biri əsas sənaye 

mərkəzləri olan Bakı, Sumqayıt, Gəncə şəhərlərində yeni sənaye obyektlərinin, müəssisələrinin 

yaradılmasının qadağan edilməsi, həmçinin bəzi mövcud müəssisələrin, obyektlərin həmin şəhərlərdən 

digər müvafiq regionlara köçürülməsidir. 

Ümumiyyətlə, regionlarda aqrar bazarın inkişafına nail olmaq üçün dövlət tənzimlənməsi vacib 

şərtlərdəndir. Regionlarda kənd təsərrüfatının inkişafını ləngidən başlıca problem kənd təsərrüfatı 

texnikasının çatışmaması, kredit təminatının və aqroservis xidmətlərinin olmamasıdır. Bununla bağlı 

olaraq, regionlarda aqrar sahədə kooperativ təsərrüfatların, alternativ aqrolizinqlərin, maliyyə ehtiyatı 

və kredit fondlarının yaradılması və infrastruktur bölmələrinin formalaşdırılması kimi məsələlərin 

həllinə dövlətin müdaxiləsi olduqca zəruridir. Həmçinin kənd əhalisinintorpaq sahələrindən səmərəli 

istifadə etməsi məqsədi ilə meliorasiya-irriqasiya sisteminin inkişafı sahəsində müvafiq tədbirlər 

həyata keçirilməlidir. Regionlarda aqrar sahədə məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi və 

inkişafı əmək resurslarının düzgün yerləşdirilməsi və onların ərazi üzrə təşkilindən bilavasitə 

asılıdır.Regionlarda inkişafın əsas amili regionun sahib olduğu resurslar və buradakı təbii-iqlim 

şəraitidir. Bu obyektiv amillər region əhalisinin həmin regiondakı yaşayış şərtlərini və regional 

ixtisaslaşmanın istiqamətini təyin edir. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, işçi qüvvəsinin məşğulluq səviyyəsinə görə respublikanın əksər 
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rayonlarında əmək qabiliyyətli əhalinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri yüksəkdir. Apardığımız 

tədqiqatlar göstərir ki, ölkədə əhalinin tələbatının ödənilməsi üçün bütün regionlarda kifayət qədər təbii 

resurslar (torpaq, su, hava şəraiti) mövcuddur. Regionlarda əmək qabiliyyətli əhalinin çatışmaması 

halları demək olar ki, yoxdur. Lakin regionlar arasında müəyyən səviyyədə fərqlər özünü göstərir. Belə 

ki, əmək resurslarının ən yüksək göstəriciləri əsasən, Gəncə-Qazax, Lənkəran, Dağlıq Şirvan iqtisadi 

rayonlarındadır. Araşdırmalar göstərir ki, əmək ehtiyatları və onların məşğulluq səviyyəsi arasında 

müəyyən nisbət fərqləri mövcuddur. Belə ki, regionun inkişafı əhalinin və əmək qabiliyyətlilərin sosial 

keyfiyyətindən, intellektual səviyyəsindən asılıdır. Regionlar arasında əmək ehtiyatlarının və 

məşğulluq səviyyəsinin xarakterinə görə Abşeron yüksək əmək potensialına malik olması ilə fərqlənir. 

İnsan resursları iqtisadi inkişafda əhəmiyyətli rol oynayır. Bu resurslardan səmərəli istifadə 

olunması cəmiyyətin ümumi inkişafına və yoxsulluğun aradan qaldırılmasına imkan verən ən mühüm 

amillərdən biridir. Məlumdur ki, əmək bazarının formalaşmasının qaynağı əhalidir. Onların müəyyən 

bir hissəsi əmək resursu olaraq nəzərə alınır. Əmək resurslarını iş qabiliyyətinə malik bütün insanlar 

təşkil edir. Əmək resurslarından verimli istifadə edilməsi insanların yaşayışının yaxşılaşdırılması, 

ishtehsalın artırılması və ümumi olaraq, ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün vacibdir. İnkişaf 

etmiş əmək bazarı ölkənin istehsal, elmi və insan potensialından tam və səmərəli istifadə etməyə, 

məşğulluq sahəsində olan əsas problemləri aradan qaldırmağa imkan verir. 

Aparılan araşdırmalara əsasən, respublikamızın bəzi rayonlarında əmək ehtiyatlarının 

çatışmamazlığı, digərlərində isə artıqlığı müşahidə olunur. Kəndlərdə əmək ehtiyatlarının səviyyəsinin 

aşağı düşməsinə işçilər üçün iş və istirahət şəraitinin yaradılmaması, yeni texnologiyaların tətbiq 

edilməməsi, əməyin mühafizəsinin norma və qaydalarına riayət olunmaması və ən başlıcası isə yeni iş 

yerlərinin yaradılmasının lazımi səviyyədə olmamasıdır. Əmək ehtiyatları dedikdə, əmək bazarında 

işçi qüvvələrinin ehtiyatı nəzərdə tutulur. Əmək ehtiyatlarının əsas hissəsini əmək qabiliyyətli əhali 

təşkil edir. Əmək ehtiyatlarına demoqrafik vəziyyətin güclü təsiri mövcuddur. Ötən illər ərzində 

respublikamızda əhalinin artım sürəti azalmışdır. Bu prosesin səbəbləri isə əsasən Ermənistanın 

Azərbaycana hərbi təcavüzü, eləcə də gənclərin respublikadan miqrasiyası ilə bağlıdır. Daxili və xarici 

miqrasiyalar respublika üzrə əmək ehtiyatlarının paylanmasında mütənasiblik prinsiplərinin 

pozulmasına təsir göstərir. Bu səbəbdən, respublikanın şəhər və kəndlərində əmək ehtiyatlarının sayı 

azalmışdır.  

Sürətli tərəqqinin əsas elementlərindən biri əmək potensialından səmərəli istifadənin təşkil 

olunması, iqtisadi fəaliyyət üçün lazımi şəraitin yaradılması, işçi qüvvə əmsalının yüksək göstərici ilə 

ifadə olunmasıdır. Azərbaycan Respublikasında son illərdə həyata keçirilən sosial siyasətin əsas 

istiqamətləriməşğulluğa dair siyasətin həyata keçirilməsi və işçi qüvvəsindən səmərəli istifadə 

edilməsi, məşğulluq sahəsində keyfiyyət göstəricilərinin inkişaf etdirilməsi, layiqli iş yerlərinin 

yaradılmasıdır. Bu mənada, respublikamızda çeviklik, mobillik və rasionallıq kimi mühüm prinsipləri 

özündə ehtiva edən məşğulluq strategiyası əmək resurslarından səmərəli istifadə olunmasında önəmli 

rol oynayır. Beləliklə, respublikamızda əmək ehtiyatlarından daha dolğun istifadə etmək və əhalinin 

səmərəli məşğulluğunu təmin etmək məqsədilə Məşğulluq Strategiyasının reallaşdırılmasını təmin 

edən Dövlət Proqramı hazırlanmışdır. Strategiyanın məqsədi əhalinin məşğulluq səviyyəsini artırmaq, 

tam məşğulluğu təmin etmək və əmək məhsuldarlığını yüksəltməkdir.Beləliklə, son 14 ildə ölkədə 1,96 

milyonyeni iş yeri yaradılmışdır ki, bunun da 73,3 faizi daimi iş yerləridir. Bununla yanaşı, yeni 

yaradılmış iş yerlərinin 70 faizdən çoxu regionların, mütləq əksəriyyəti qeyri-neft sektorunun (tikinti, 

ticarət-xidmət, emal sənayesi, nəqliyyat və s.) payına düşür. Bu gün Azərbaycanda əmək ehtiyatlarının 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi, əmək bazarının iqtisadiyyatın tələblərinə uyğunlaşdırılması, bütövlükdə 

əmək bazarında işçi qüvvəsinin istifadəsində səmərəliliyin artırılması sahəsində məsələlərin həlli 
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beynəlxalq və milli əmək bazarının tələblərinə cavab verən peşə və ixtisas (kvalifikasiya) 

standartlarının hazırlanması və tətbiqi vasitəsilə həyata keçirilir. [5] 

 

 Cədvəl -1.İqtisadi rayonlar üzrə məşğul əhalinin sayı ( min nəfərlə)  

  

 
Cədvəldə 2018-ci il üzrə məşğul əhali sayının dəyişilməsi göstərilmişdir. Buna əsasən iqtisadi 

rayonlar arasında müqayisə aparsaq, ən yüksək artımın Dağlıq Şirvanda olduğunu görmək olar. Bəzi 

iqtisadi rayonlardakı artım faizi ümumi ölkə üzrə olan göstəricidən bir qədər aşağı olmuşdur. Bu 

iqtisadi rayonlar Naxçıvan və Quba-Xaçmazdır. Bu regionların artım faizinin digərlərinə nisbətən az 

olmasının səbəbi bu regionların məşğulluq səviyyəsinin yuxarı olmasıdır.Başqa iqtisadi rayonlarda 

artım faizi ölkə üzrə orta göstəriciyə yaxın olmuşdur. Bunlar Bakı, Abşeron və Gəncə-Qazax iqtisadi 

rayonlarıdır. İqtisadi regionlar üzrə məşğul əhalinin paylanma sayı göstərir ki, ən yüksək nəticə 

Bakıdadır. Bakı şəhərindən əlavə Gəncə-Qazax və Aran rayonlarında da məşğul əhalinin sayı çoxdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, regionların inkişafı üçün həmin regionun üstün olduğu sahələr dəqiq 

araşdırılmalıdır. Müxtəlif regionlarda eyni cür istehsal səhələri yaradılır ki, bu isə nəticədə həmin 

istehsal səhələrinin uğursuzluğu ilə nəticələnir. Burada əsas həmin regionun malik olduğu təbii və 

iqtisadi resursları, həmçinin istehsal ənənələrini nəzərə alaraq bu səhəyə aid layihələr tərtib edilməlidir. 

Misal üçün deyə bilərik ki, pambıq istehsalı ilə fərqlənən bir regionda kartof istehsalı ilə məşğul 

olunması bu regionu nəinki iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirə, əksinə onu daha da zəiflədə bilər.  

Son illərdə regionların inkişafı məqsədilə həyata keçirilmiş dövlət proqramlarının icrası ölkədə 

sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, regionlarda əmək ehtiyatlarından, təbii iqtisadi 

resurslardan daha effektiv istifadə olunmasına, qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, regionlarda 

sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin 

açılmasına,investisiya qoyuluşunun artmasına, əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və yoxsulluq 

səviyyəsinin azaldılmasına təkan vermişdir. Ölkənin iqtisadi potensialından səmərəli istifadə və 

ixracyönümlü məhsul istehsalının təşviqi istiqamətində həyata keçirilmiş tədbirlər ənənəvi kənd 

təsərrüfatı sahələrinin inkişafında mühüm nəticələr əldə etməyə imkan vermişdir. Regionların 

inkişafına dair 2004-2008, 2009-2013 və 2014-2018-ci illəri əhatə edən dövlət proqramlarının uğurla 

həyata keçirilməsi nəticəsində bölgələrdə kütləvi işsizlik problemi aradan qaldırılmışdır. Ölkə 

regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı, regionlarda əhalinin məşğulluq imkanlarının artmasına yönələn 

tədbirlər urbanizasiya probleminin həllində mühüm rol oynamışdır. 
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İnkişaf etmiş dünya ölkələrinin təcrübələri göstərir ki, regionlarda məhsuldar qüvvələrin düzgün 

yerləşdirilməsi ərzaq bolluğunun təmin edilməsinə, regionlar üzrə iqtisadi tarazlığın yaradılmasına, işçi 

qüvvəsindən səmərəli istifadə olunmasına, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə hərtərəfli şərait 

yaradır. Ölkənin bütün regionlarında sosial-iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün mövcud potensialdan 

istifadənin səmərəsini artırmaq, ölkəmizin regionları arasında olan kəskin inkişaf fərqini aradan 

qaldırmaq və bu inkişafın bərabərləşdirilməsində güclü infrastruktur qurmaq, maliyyə axınını potensial 

sahələrə yönəltmək, yeni müəssisə və istehsal obyektləri yaratmaq və digər tədbirləri həyata keçirmək 

lazımdır. 

Araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, əvvəllər regionların sosial-iqtisadi tərəqqisinə lazımınca 

nəzər yetirilmədiyi üçün regionların inkişafı bir-birindən kəskin fərqlənir. Regionların bəziləri inkişaf 

edərkən digərlərinin bu inkişafdan kənar qalması ümumilikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına öz 

mənfi təsirini göstərir. Bu o deməkdir ki, ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar bütün 

regionları əhatə etməli, regional inkişaf dövlət səviyyəsində həyata keçirilməlidir. 

Yuxarıda da bildirdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası şəraitində regional iqtisadi inkişafın 

tənzimlənməsinin çox önəmli vasitələrindən biri əsas sənaye mərkəzləri olan Bakı, Sumqayıt, Gəncə 

şəhərlərində yeni sənaye obyektlərinin, müəssisələrinin yaradılmasının qadağan edilməsi, həmçinin 

bəzi mövcud müəssisələrin, obyektlərin həmin şəhərlərdən digər müvafiq regionlara köçürülməsidir. 

Həmçinin regionlarda şəhər və kəndlər arasında fərqlər ləğv edilməli, sosial-iqtisadi inkişafları bir-

birinə yaxınlaşdırılmalı; regionların əmək resurslarından səmərəli istifadə edilməli; rayonlarda texniki 

təminat yaxşılaşdırılmalı, kənd təsərrüfatı işçilərinə yardım üçün müxtəlif servis mərkəzləri təşkil 

edilməli; investisiyanı regionlara cəlb etmək üçün investorlar üçün əlverişli şərait yaradılmalı; 

regionlarda yeni iş yerlərinin təşkil edilməsi stimullaşdırılmalıdır. Regionlarda sosial-məişət 

infrastrukturu obyektlərinin tikilməsi mühüm məsələlərdən biridir. Bu əhalinin həmin məhsul və 

xidmətlərə olan tələbatının ödənilməsi ilə yanaşı, regionlarda iş yerlərinin artmasına da şərait yaradar. 

Bildiyimiz kimi, hazırda ölkəmizdə bölgələrin tarazlı inkişafının təmin edilməsi, paytaxt və digər 

iri şəhərlərlə regionlar arasında fərqin aradan qaldırılmasına nail olunması istiqamətində məqsədyönlü 

siyasət həyata keçirilir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair ilk Dövlət Proqramının icrasına start 

veriləndən indiyədək Azərbaycanın bölgələrində 60 mindən çox müəssisə fəaliyyətə başlamışdır. 

Araşdırmalar göstərir ki, işsizliyin azaldılması məqsədilə respublikamızda həyata keçirilən məşğulluq 

siyasəti bölgələrdə əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasında öz bəhrəsini verir. Bu məqsədlə qəbul 

edilmiş dövlət proqramlarının da regionlarda işsizliyin səviyyəsinin azaldılmasında rolu böyükdür. 

Bunun nəticəsində regionlarda yeni iş yerlərinin yaradılması, əhalinin yaşayışının daha da 

yaxşılaşmasına şərait yaranır. Ölkədə yaradılan yeni iş yerlərinin təxminən 80 faizi bölgələrin payına 

düşür.  

Regionlarda sahibkarlığın dəstəklənməsi, aqrar sektorun inkişafına hər cür kömək göstərilməsi, 

yeni infrastruktur və sosial layihələrin həyata keçirilməsi və Dövlət Məşğulluq Xidmətinin regionlarda 

əmək yarmarkaları təşkil etməsi əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Son 

10 ildə neftdən əldə edilən gəlirlərdən regionlarda həyata keçirilən layihələrə hər il milyardlarla manat 

vəsait ayrılmışdır ki, bu investisiyalar da öz növbəsində bölgələrdə sosial-iqtisadi inkişaf üçün ən 

mühüm infrastrukturun yenidən qurulmasını və inkişafını təmin etmişdir. 

Beləliklə, regional iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün regionlarda mövcud təbii resurslardan səmərəli 

istifadə etmək və bu təbii sərvətlərin regionlarda emalı ilə əlaqədar müəssisələri təşkil etmək, nəticə 

etibarilə dünya bazarına hazır, son məhsulu çıxartmaq; xarici və yerli investisiyaların regionlara cəlb 

edilməsi üçün tədbirlər yerinə yetirmək və regionlarda sosial-mədəni vəziyyəti yaxşılaşdırmaq, təhsili, 

səhiyyəni, kadr hazırlığını daim inkişaf etdirmək lazımdır. Bu təqdirdə regionların, o cümlədən kənd 
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yerlərinin inkişaf potensialı daha da güclənəcək və bu potensialdan istifadənin səmərəliliyi yüksələcək; 

yeni müasir emal müəssisələri açılacaq, qeyri-neft sənayesi daha da inkişaf edəcək; regionlarda 

məşğulluq imkanları artacaqdır. 

Həyata keçiriləcək tədbirlər nəticəsində, təbii resurslardan mümkün qədər tam və səmərəli istifadə 

olunması, yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı üçün münbit şəraitin yaradılması, bununla da ölkədə neft sektoru 

ilə yanaşı, qeyri-neft sektorunun da dayanıqlı inkişafının təmin olunması, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 

həcminin artımına nail olunması, regionlarda, o cümlədən kənd yerlərində yaşayan əhalinin layiqli 

məşğulluq və gəlir əldəetmə imkanlarının artması və onların sosial rifah halının yüksəlməsi, beləliklə 

də regionların davamlı və tarazlı inkişafının təmin olunması gözlənilir. 

Aparılan araşdırmalara əsasən, regionlarda əhalinin məşğulluğunu təmin etmək məqsədilə yeni iş 

yerləri, istehsal müəssisələri, infrastruktur obyektləri və s. yaradılmalıdır. Yeni iş yerlərinin 

yaradılmasında sahibkarlığın müxtəlif formalarının inkişafının rolu əvəzsizdir. Sahibkarlığın 

formalaşması ölkənin iqtisadi inkişafının, məşğulluğun təmin olunmasının və həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsinin mühüm şərtlərindən biridir. Fikrimizcə, yeni iş yerlərinin yaradılması üçün sənaye 

müəssisələrini, onların filiallarını kiçik şəhərlərdə, şəhər tipli qəsəbələrdə, əhalisi çox olan kəndlərdə 

təşkil etmək daha məqsədəuyğun olar və bu, kənd yerlərindən gedənlərin axınının qarşısının alınmasına 

öz müsbət təsirini göstərər. 
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Günümüzdə qloballaşan dünya iqtisadiyyatı şəraitində ölkələrin iqtisadi təhlükəsizlik 

probleminin həlli üzrə müəyyən istiqamətlərin təyin edilməsi obyektiv bir zərurətdir.Dünya təcrübəsi 

göstərir ki,ölkə daxilində siyasi sabitliyin təmin olunduğu andan etibarən suveren dövlətə iqtisadi 

sfera ilə bağlı xarici təhlükələr heç də azalmır.Bu faktı əsaslandırsaq qeyd edə bilərik ki,beynəlxalq 

maliyyə bazarı,dünya ticarəti,transmilli şirkətlərin fəaliyyəti genişləndikcə,informasiya və 

telekommunikasiya texnologiyaları inkişaf etdikcə ölkələrin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək 

problemləri də mürəkkəbləşir.Dünya iqtisadiyyatında baş verən,eləcə də baş verəcəyi ehtimal olunan 

proseslərin təhlilindən çıxarılan mühüm nəticələrdən biri də ondan ibarətdir ki,hər bir xarici 

dövlət,beynəlxalq təşkilat,xarici investor başqa ölkəyə maraqsız kömək etmir.Ona görə də hər bir 

xarici köməyin milli mənafelər,iqtisadi təhlükəsizlik baxımından qiymətləndirilməsi vacibdir. 

İqtisadi təhlükəsizlik milli iqtisadiyyatın müstəqilliyini,sabitliyini və dayanıqlığını təmin edən,bu 

istiqamət üzrə yenilənməyə və özünü təkmilləşdirməyə imkan verən şərt və amillərməcmusudur. 

Beləki,günümüzdə qloballaşma meylinin güclənməsi,inteqrasiya prosesinin sürətlənməsi,ölkələr 

arasında qarşılıqlı münasibətləri əks etdirən iqtisadi əlaqə və asılılığın güclənməsi,həmçinin bu 

proseslərin ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsirlərinin artması ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasını ön plana çıxartmışdır.İqtisadi təhlükəsizlik milli təhlükəsizliyin tərkib hissəsi olaraq 

cəmiyyətdə sosial sabitliyin,tarazlı inkişafın təmin olunması,ölkənin kənar təsirlərə qarşı müdafiə 

qabiliyyətinin yüksəldilməsi və.s üçün şərait yaradır.Bu istiqamətdə problemin mahiyyətini 

açıqlamaq,real təhlükələri aydınlaşdırmaq və onların qarşısının alınması üçün səmərəli təkliflər 

verilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.İqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyətini aydınlaşdırsaq bir sıra 

məqamlara diqqətlə yanaşmalıyıq ki,bunun üçün dəilk növbədəiqtisadi maraqları müəyyənləşdirmək 

lazımdır.İqtisadi təhlükəsizlik eyni zamanda özündə dövlətin milli iqtisadivə sosial maraqlarının 

müdafiəsini əks etdirir.Burada həm cəmiyyətin maraqlarının dövlət səviyyəsində təmin 

olunması,həm də onun reallaşmasına mənfi təsir göstərən daxili və xariciamillərdən qorunması əsas 

amil kimi götürülür. 

İqtisadi təhlükəsizlik aşağıdakı üç şərtin ödənilməsini tələb edir. 

   -iqtisadi sərbəstlik,yəni dövlətin bütün milli ehtiyyatlar və istehsala tam nəzarəti və sərbəst 

iqtisadi qərar qəbul edə bilməsi; 

   -milli iqtisadiyyatın dayanıqlığı və sabitliyinin təmin olunması; 

   -iqtisadiyyatın özünü inkişaf etdirmə qabiliyyətinin olması.(1,s.71) 

İqtisadi təhlükəsizlik probleminə digər bir yanaşmada qeyd olunur ki,iqtisadi təhlükəsizlik 

iqtisadiyyatın elə bir inkişaf səviyyəsidir ki,bu iqtisadi maraqların həm milli,həm də beynəlxalq 

səviyyədə səmərəli şəkildə qorunmasına və idarə edilməsinə təminat yaradır. Ümumiyyətlə, 

araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki,tarixi və məntiqi cəhətdəniqtisadi təhlükəsizlik problemi 

dövlətçiliyin meydana gəlməsivə inkişafı,millətin öz iqtisadi maraqlarının dərk edilməsi ilə bağlıdır. 

  Dövlətin qarşısında duran iqtisadivə sosial vəzifələrin milli iqtisadi maraqlar çərçivəsindəhəll 

edilməsi,milli dövlət maraqlarının beynəlxalq səviyyədə müdafiəsinə şərait yaradır.Maraqların 

etibarlı təminatı kimi dövlətin inkişafı isə onun iqtisadi təhlükəsizliyindən,yəni inkişafa maneçilik 

törədən bütün mənfi amillərin neytrallaşdırılmasından asılıdır. 

  Ölkənin iqtisadi maraqlarını aşağıdakı kimi xarakterizə edə bilərik: 

-ölkənin iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunmasıdır ki,resursların bölgüsü,istifadəsivə 

digəriqtisadi qərarların qəbulu zamanı kənar təsirlərin qarşısının alınması,yəni sərbəst qərar qəbul 

etmək imkanlarını özündə əks etdirir; 

-iqtisadiyyatın modernləşdirilməsivə inkişafı,yerli istehsalın dünya bazarında həyatvə rəqabət 

qabiliyyətinin yüksəldilməsi.Buraya aid edə bilərik resursların səmərəli bölgüsü və istifadəsinöqteyi-
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nəzərindən iqtisadiyyatın strukturunun daim təkmilləşdirilməsi,ölkədə geniş təkrar istehsalın təmin 

olunması,perspektivsiz sahələrin fəaliyyətinin dayandırılması,rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi 

imkanları; 

-iqtisadiyyatın özünümüdafiə və özünü inkişaf etdirmə mexanizminin yaradılması.Burada 

sənayenin emaledici sahələrinin inkişafı və ixrac potensialının artırılması,ölkənin maliyyə-bank 

sisteminin dayanıqlı inkişafının təmin olunması,ölkənin elmi-texniki potensialının inkişaf etdirilməsi 

və istehsalata tətbiqi,hüquqi bazanın möhkəmləndirilməsi və.s nəzərdə tutulur; 

-iqtisadiyyatın sosial yönümlülüyünün təmin olunması.Burada insan kapitalının inkişaf 

etdirilməsi,əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi,əhali gəlirlərinin qorunmasıvə artırılması,bu 

istiqamətdə müvafiq siyasətin həyata keçirilməsi,digərsosial tələbatların ödənilməsivə.s nəzərdə 

tutulur. 

   İqtisadiyyatın dayanıqlığı onun elementlərinin sistemdaxili əlaqələrinin möhkəmliyini və 

stabilliyini,daxili və xarici təzyiqlərə əks təsir göstərmək imkanlarını xarakterizə edir. 

 İqtisadi təhlükəsizlik meyarları müəyyənləşdirilərkən bir sıra cəhətlər nəzərə alınmalıdır.Eyni 

zamanda,burada qabaqcıl xarici təcrübənin də nəzərə alınması məqsədəuyğundur.Rusiya 

Federasiyasının iqtisadi təhlükəsizlik strategiyasında qeyd olunur ki,iqtisadi təhlükəsizlik tələblərinə 

cavab verən kriteriylar müəyyənləşdirilərkən aşağıdakılarınnəzərə alınması vacibdir. 

-iqtisadiyyatın geniş təkrar istehsal rejimində fəaliyyət göstərmək qabiliyyəti,yəni istənilən 

şəraitdə dövlətin mövcudluğu üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən sahələrin inkişaf etdirilməsivə bu 

sahələrin xaricdən asılılığının aradan qaldırılmasını əks etdirir; 

-qəbul olunmuş standartlara uyğun olaraq əhalinin normal həyat səviyyəsinin təmin olunmasıvə 

qorunub saxlanılması; 

-maliyyə sisteminin dayanıqlığı,büdcə kəsri,qiymətlərin normallaşdırılması,bank sisteminin,milli 

valyutanın dayanıqlığı,investisiya cəlbediciliyinin artırılması,investisiya axını üçün müvafiq şərait 

yaradılması,daxili və xarici borcların,həmçinin tədiyyə balansı kəsrinin aşağı salınması.(2,s.204) 

 Bütün bu yanaşmaları birləşdirən bir ümumi cəhət mövcuddur.Bu ümumilik isə ondan 

ibarətdir ki,iqtisadi inkişafı təmin etmədən etibarlı iqtisadi təhlükəsizliyi təmin etmək qeyri-

mümkündür.İqtisadi artım göstəricilərinə milli gəlirin,istehsalın strukturu və dinamikası,sənaye 

istehsalının həcmivə tempi,təsərrüfatçılığın sahə strukturu və sahələrin inkişaf dinamikası və s.aiddir. 

 Təsərrüfatçılıq mexanizminin uyğunlaşa bilmək qabiliyyəti və dinamikliyi,həmçinin onun 

investisiyalarınınsəviyyəsi,büdcə kəsri,xarici iqtiadi amillərin təsiri,milli valyutanın 

dayanıqlığı,daxili və xarici borcların səviyyəsi və s.kimi bir sıra amillər iqtisadi təhlükəsizliyin təmin 

olunmasında əsas göstəricilərdəndir. 

 Araşdırmalar göstərir ki,elmi-texniki potensialın zəifləməsinə təsir göstərən əsas amillərdən 

biri ölkədə innovasiya mühitinin əlverişsiz olmasıdır.İnnovasiya mühitinin pisləşməsi həm aktivliyin 

aşağı düşməsiylə,həm də qısa bir zamanda geriləmələrin müşahidə olunması ilə nəticələnir. 

Beləliklə,ölkəninelmi-texniki potensialının yüksəldilməsi,əlverişli innovasiya mühitinin 

yaradılmasıvə onların dövlətin iqtisadi maraqlarına uyğunlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 Maliyyə sisteminin pozulması ölkə iqtisadiyyatının əsas həlqəsi olan maliyyə sektorunun 

sabitliyinin təmin olunmasıhər şeydən əvvəl dövlətin həyata keçirdiyi maliyyə siyasətinin təmin 

olunması maliyyə siyasətinin əsas parametrləri arasında uyğunluğun təmin olunmasından,ölkə 

iqtisadiyyatında,o cümlədən,real sektordabaş verən proseslərinvə xarici təsirlərin nəzərə 

alınmasından çox asılıdır. Maliyyə sabitliyinin pozulması nəticəsində ölkədə pul kütləsinin normal 

həcminin təmin olunmaması,pulun dövriyyə sürətinin artması,inflyasya səviyyəsinin yüksəlməsi, 

büdcə kəsrinin əhəmiyyətli dərəcədə çoxalması və.s neqativ meyllərin güclənməsi prosesi baş 
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verir.Bu meyllərin sürətlənməsi ölkənin bütün təsərrüfat sisteminin,əsasən real sektorla maliyyə 

sektorunun əlaqələrinin pozulması nəticəsində istehsal sahələrinin tənəzzülünə,ölkənin idxaldan 

asılılığının artmasına gətirib çıxarır.Maliyyə sabitliyinin pozulması qeyd olunanlarla yanaşı ölkədə 

işgüzar aktivliyin aşağı düşməsi ilə,kapitalın istehsal sahələrindəticarətəvə spekulyativ əməliyyatlara 

yönəlməsiilə,investisiya aktivliyinin zəifləməsiilə nəticələnir.Həmçinin bu prosesin sərt vasitələrlə 

tənzimlənməsiiqtisadiyyatınuzun müddət durğunluq şəraitində qalmasına gətirib çıxardır.Bu isə 

xarici investisiyaların əsasən resurs mənbələrinə yönəlməsinə,yerli kapitalın xaricə axınına və bunun 

nəticəsində milli iqtisadiyyatın inkişafınınvə rəqabət qabiliyyətinintəmin olunması üçün lazım olan 

kapitalın çatışmamasına,bu isə öz növbəsində dövlətin xarici borclarının artmasına şərait yaradır.

 Maliyyə təhlükəsizliyi dedikdə maliyyə sisteminin səmərəli fəaliyyəti ilə yanaşı,milli 

iqtisadiyyatın inkişafının maliyyə-iqtisadi mexanizminin bütün həlqlərində təhlükəsizliyin təmin 

edilməsi nəzərdə tutulur. 

 Maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aşağıdakımaliyyə problemlərinin həlli nəticəsində 

mümkündür: 

 -ənənəvi ixrac sahələri ilə yanaşı,qeyri-ənənəvi sahələrin də pul vəsaitləri ilə təminatındakı 

çətinliklərin aradan qaldırılması;  

 -pul-kredit və maliyyə alətlərinin öz aralarında lazımi səviyyədə koordinasiya 

edilməsi.Uzunmüddətli investisiya qoyuluşları planlaşdırılarkənpul kütləsinin həcmi diqqət 

mərkəzində olmalıdır; 

-investisiya qoyuluşları proqnozlaşdırılarkən daxili investorların fəaliyyətinin düzgün 

müəyyənləşdirilməsi.Bu problemin həlli üçün ilk növbədə kapitalın xaricə axınının qarşısı 

alınmalıdır; 

-xarici ticarət və valyuta nəzarətinin şəffaf sisteminin işlənib hazırlanması; 

-əmtəə və maliyyə bazarlarının,ölkəmizin xaricdəki investisiya qoyuluşlarını,ölkəmizdə xarici 

investisiyanın dövlət tənzimlənməsini xarakterizə edən göstəricilər sisteminin işlənib hazırlanması; 

-təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyət sahələrinə maliyyə nəzarətinin lazımi səviyyədə təşkil 

edilməsi; 

-makroiqtisadi tənzimləmə ilə yanaşı iqtisadi siyasətdə mikro tənzimlənmənin kifayət qədər 

nəzərə alınması və s.(1,s.66) 

Dövlətin iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək və öz funksiyalarını icra etmək üçün müəyyənləşdirdiyi 

iqtisadi siyasət həlledici dərəcədə maliyyə vasitələrinin köməyi ilə gerçəkləşdirilir. 

Bazar münasibətləri şəraitində milli iqtisadiyyatın müxtəlif səviyyələrində qarşıya çıxan 

problemlərin həllinə yeni vasitələrin cəlb edilməsini və yeni yanaşmaları tələb edir.Buyanaşmalar 

maliyyə alətlərinin tətbiqi sayəsində reallaşdırıla bilər. 

İstənilən sahədə irəliləyişə nail olmaq və beləliklə də ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin 

etmək üçün lazımi maliyyə təminatı olmalıdır.Elə bu səbəbdən hər bir ölkənin istər beynəlxalq aləmə 

səmərəli inteqrasiya etməsində,istərsə də müvafiq milli iqtisadiyyatın formalaşdırmasında maliyyə-

investisiya potensialı və bu potensialdan səmərəli istifadəyə imkan verən maliyyə-investisiya siyasəti 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.Aparılan araşdırmalar göstərir ki,maliyyə-investisiya sahəsində 

investisiyaların cəlb edilməsi üçün xüsusi əlverişli mühitin yaradılması mühüm yer tutur.Bunun 

nəticəsi olaraq həm daxildə inkişaf sürətlənir,həm də müasir texnikatexnologiya idxalını 

stimullaşdırır.Belə ki,güzəştli vergi-gömrük siyasəti nəticəsində,istehsal avadanlıqları idxal gömrük 

rüsumundanvə idxal vergisindən azad olunur.Bu göstəricilər müasir texnika və texnologiyanın 

tətbiqini stimullaşdırır ki,bu da nəticədə kəmiyyət və keyfiyyət irəliləyişlərinə imkan verir. 

Xarici investisiyaların cəlb edilməsinin mümkün həcmi investisiya mühitinin ən başlıca amili 
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olan investisiya iqliminin vəziyyətindən asılıdır.İnvestisiya iqliminin formalaşmasında mövcu 

amillərdən biri də investisiya potensialıdır.İnvestisiya potensialının tərkib hissəsinə istehsal və 

istehlakın səviyyəsi,kadr və xammal-resurs ehtiyyatları,istehlak,infrastruktur təminatı,institusional 

baza,innovativ fəaliyyət,kommunikasiya vasitələrininvəziyyəti və s.aidetmək olar ki,qeyd etdiyimiz 

parametrlər üzrə ölkənin investisiya potensialını təhlil edərkə aydın olur ki,bu göstəricilərin 

əksəriyyəti müasir tələblərə cavab verir.Lakin,investisiyalara hər hansı zəmanətin olmaması,eləcə də 

sığorta sisteminin lazımi səviyyədə inkişaf etməməsi müəyyən problemlər yaradır. 

İnvestisiya riski çox hallarda iqtisadi-siyasi sabitlik,gömrük-vergi dərəcələri və onların 

tənzimlənməsi və səmərəliliyinin təmin olunması,yerli bazarın xarakteristikası,kapitalın risklilik 

dərəcəsi,dövlətin investisiya risklərindən sığorta təminatı kimi məhdudiyyətlər nəzərə almaqla 

qiymətləndirilir. 

İnvestisiya iqliminə mənfi təsir edən amilləri Azərbaycan Respublikası timsalında bu formada 

təsnifləşdirmək olar ki,siyasi və sosial sabitliyin,iqtisadi artımın dinamikliyi,xarici iqtisadi sferanın 

liberallaşma dərəcəsi,inkişaf etmiş sənaye infrastrukturunun,bank və telekommunikasiya sisteminin 

və s. kimi kriteriyalardan istifadə edərək beynəlxalq standartlar üzrə Azərbaycan investisya iqlimini 

qiymətləndirərək təsdiq etmək olar ki,bütün istiqamətlərdəmüəyyən inkişaf göstəriciləri özünü biruzə 

versə də bu istiqamətdə davamlı tədbirlərin həyata keçirilməsi çox vacibdir.İnvestisiya fəaliyyətinin 

aktivləşdirilməsində MDB ölkələrinin öz maliyyə güclərini birləşdirməsi və qırılmış əlaqələrin 

bərpası mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Strateji əhəmiyyət kəsb edənvə böyük kapitaltutumlu olması ilə 

seçilən yanacaq-energetika və xammal kompleksi istiqamətində investisiyaəməkdaşlığının qurulması 

aktual məsələlərdəndir.Eyni zamanda,regionların maliyyə potensialının formalaşmasında mühüm rol 

oynayan digər bir vacib istiqamət regional büdcədənkənar fondlardır ki,bunlar da region əhalisinin 

və müəssisələrin könüllü ayırmaları,payları,xüsusi yığımlar və s. kimi mənbələr hesabına formalaşır 

və bir çox hallarda məqsədli xarakter daşıyır. 

Ölkənin hər hansı sahəsinə investisiyaların cəlb edilməsinin səmərəliliyi bir sıra makroitisadi 

göstəricilərlə müəyyən olunur ki,bunlara aid etmək olar: 

-ölkəyə investisiya qoyuluşlarının ümumi həcmində sahə üzrə investisiyalarınxüsusi çəkisi; 

-istehsalın ümumi həcmində yeni qoyulmuş investisiyaların iştirakı ilə yaradılan müəssisələrdə 

buraxılan məhsulların həcmi və payı; 

-investisiya qoyuluşlarının təsiri ilə yaradılan yeni müəssisələrdə əmək məhsuldarlığı; 

-ölkənin ümumi ixrac və idxalında xarici investisiyalı müəssisələrdə istehsal edilən məhsulların 

payı; 

-cəmi iqtisadi fəal insanların ümumi sayında yeni yaradılan müəssisələrdə məşğulolanların 

miqdarı və payı; 

-yeni yaradılan müəssisələrdə istehsal edilən məhsulların ÜDM-də xüsusi çəkisi. 

Beləliklə,maliyyə-investisiya potensialının iqtisadi təhlükəsizlik baxımından araşdırılmasında bu 

nəticəyə gəlirik ki,təhlükəsizliyin təmin edilməsi mövcud potensialdanvə bu potensiaaldan istifadə 

səviyyəsindən çox asılıdır.Ona görə də mövcu potensialın əvvəlcədən dəqiqliklə qiymətləndirilməsi 

olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Bütün bunlar,həm də region və ya sahə üzrə investisiya 

layihələrini daha dəqiq planlaşdırmaq mümkün olur.Bu isə,öz növbəsində uzunmüddətli dayanıqlı 

iqtisadi inkişafa dəstək verir və iqtisadi təhlükəsizlik baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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MAKROİQTİSADİ TARAZLIQ MODELLƏRİ VƏ MAKROİQTİSADİ  

TARAZLIĞA DAİR BAXIŞLAR 

Məlumdur ki, makroiqtisadi tarazlıq iqtisadi sistemin bütöv bir orqanizm kimi balanslaşdırılmış 

vəziyyətidir və eyni zamanda, makroiqtisadi analizin fundamental problemidir. Bu məqalədə də 

makroiqtisadi tarazlıq, onun modelləri və makroiqtisadi tarazlığa dair baxışlar öz əksini tapır. 

Tarazlığın ideal, real, qismən və ümumi növləri ayrılır. Müxtəlif tarixi dövrlərdə iqtisadi tarazlığa 

dair çoxlu sayda modellər mövcud olmuşdur. Məqalədə F.Kenedən başlayaraq J.B.Seyin, K.Marksın, 

L.Valrasın, C.M.Keynsin, V.Leontyevin tarazlıq nəzəriyyələrinin ümumi xarakteristikası, onların 

yaranması və təmin olunma şərtləri verilmişdir. Həmçinin, makroiqtisadi tarazlıq modelləri olan AD-

AS və İS-LM modellərinin əsas müddəaları qiymətləndirilmişdir. Bazar iqtisadiyyatı tələb, təklif və 

qiymət səviyyəsinin nisbətinin dəyişməsi prosesləri nəticəsində qaçılmaz olaraq makroiqtisadi 

tarazlıq vəziyyətinə gəldiyi göstərilir. İS-LM modelinə yeni yanaşma verilmiş, “gözlənilən İS-LM 

modeli” təhlil olunmuşdur. 

Açar sözlər: Makroiqtisadi tarazlıq, tarazlıq növləri, İS-LM modeli, AD-AS modeli, 

SAB(sahələrarası balans) modeli 
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МОДЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ И ВЗГЛЯДЫ НА 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

Известно, что макроэкономическое равновесие является сбалансированным состоянием 

экономической системы в целом и в то же время фундаментальной проблемой макро-

экономического анализа. В этой статье также представлен обзор макроэкономического 

баланса, его моделей и взгляды на макроэкономическое равновесие. Идеальные, реалистичные, 

частичные и общие типы баланса различаются. В разные исторические периоды 

существовали многочисленные модели экономического равновесия. В статье начиная Ф.Кене 

приведены общие характеристики теорий равновесия Ж.Б.Сейа, К.Маркса, Л.Валраса, 

К.Кейнса, В.Леонтьева, их создание и условия. Также были оценены основные положения 

моделей AD-AS и IS-LM, которые являются моделями макроэкономического равновесия. 

Показано, что рыночная экономика неизбежно находится в состоянии макроэкономического 

равновесия в результате процессов изменения соотношения спроса, предложения и цены. 

Дается новый подход к модели IS-LM, анализируя «ожидаемую модель IS-LM». 

 Ключевые слова: Макроэкономическое равновесие, виды равновесия, модел IS-LM, мо-

дел AD-AS, модель МОБ (межотраслевой баланс) 
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MACROECONOMIC EQUILIBRIUM MODELS AND APPROACH TO 

MACROECONOMIC BALANCE  

It is known that macroeconomic equilibrium is a balanced state of the economic system as a 

whole and at the same time is a fundamental problem of macroeconomic analysis. This article also 

provides an overview of the macroeconomic balance, its models and views on the macroeconomic 

equilibrium. Ideal, realistic, partial and general types of balance vary. In different historical periods, 

there were numerous models of economic equilibrium. Starting article by F. Kene, the general char-

acteristics of the equilibrium theories by J.B.Say, K.Marx, L. Walras, C.Keynes, W.Leontief, their 

creation and conditions are given. The key points of the AD-AS and IS-LM models, which are models 

of macroeconomic equilibrium, were also evaluated. It is shown that a market economy is inevitably 

in a state of macroeconomic equilibrium as a result of processes of changing the ratio of demand, 

supply and price. A new approach to the IS-LM model is given by analyzing the "expected IS-LM 

model". 

Keywords: Macroeconomic equilibrium, types of equilibrium, IS-LM model, AD-AS model, 

IIB(interindustry balance)model 

 

 

GİRİŞ 

 

Siyasi tədbirlərin inkişaf etməkdə olan ölkələrdə uzunmüddətli iqtisadi inkişafa necə təsir etdiyini 

başa düşmək yalnız maraqlı bir mövzu deyil, həm də bu gün yoxsulluqda yaşayan milyardlarla insan 

üçün həyati əhəmiyyəti olan bir məsələdir. 1990-cı illərdə müzakirə olunan əsas mövzu makroiqtisadi 

siyasət ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə artım arasındakı əlaqə idi. Dünya Bankı və BVF-nin inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin artımı təşviq edən siyasətlərini həyata keçirməyə məcbur etmək məqsədilə 

hazırladığı struktur tənzimləmə proqramları sayəsində bu mövzu aktual oldu. Bu proqramın vacib bir 

hissəsi makroiqtisadi tarazlıq çərçivəsi yaratmaq idi. 

"Makroiqtisadi tarazlıq" termini iqtisadiyyatın xarici şoklara qarşı möhkəmlədilməsi ilə iqtisadi 

artım üçün hazırladığı bir siyasət konseptini təsvir edir. Daha geniş şəkildə desək, "makroiqtisadi 

sabitlik" termini xarici şoklara qarşı zəifliyi minimuma endirən milli iqtisadiyyatı təsvir edir və bu da 

davamlı inkişaf üçün perspektivləri artırır. 

Makroiqtisadi tarazlıq konsepsiyası son onilliklər ərzində iqtisadi müzakirələrdə əhəmiyyətli 

dəyişikliklərə məruz qalmışdır. I Dünya Müharibəsindən sonra keynsçi düşüncə hakim olmuşdur, 

hansı ki, burada makroiqtisadi stabillik daxili və xarici balansın uyğunluğunu özündə birləşdirir. Bu 

da öz növbəsində, inflyasiyanın aşağı həddi ilə xarakterizə olunan tam məşğulluğu və stabil iqtisadi 

artımı nəzərdə tuturdu. Zamanla keynsian düşüncəni real iqtisadi aktivliyə yönəldərək fiskal balans 

və qiymət sabitliyi diqqət mərkəzində durdu (7, p.3). 

 İqtisadi tarazlıq və onun növləri 

İqtisadi sistem istehsalın bütün elementlərini daim müəyyən nisbətlərdə, eləcə də bütün iqtisadi 

əlaqələri təkrarlamadan mövcud ola bilməz. Bu əlaqələrin subyektləri makroiqtisadiyyatda ümumi 

iqtisadi agentlərdir. Onların iqtisadi əlaqələri, bir-birinə olan bağlılığı qarşılıqlı razılaşma, balans və 

ya iqtisadi tarazlıq tələb edir. Ən ümumi formada iqtisadi tarazlıq resurslar və istehlak arasındakı 

uyğunluq şəklində, bazar əmtəə və xidmətlərinin yaradılması və onların cəmiyyət üzvləri arasında 
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bölgüsü üçün məhdud resurslardan istifadə üsulu kimi çıxış edir. Tarazlıq cəmiyyətdə hər kəsə uyğun 

seçimi əks etdirir.  

İqtisadi nəzəriyyədə iqtisadi tarazlığın bir neçə növünü ayırırlar. Qismən tarazlıq - iqtisadiyyatın 

bir-birinə bağlı iki parametrinin və ya aspektinin kəmiyyət uyğunluğudur. Ümumi tarazlıq - iqtisadi 

sistemin bütün sahələrinin əlaqəli inkişafıdır. Makroiqtisadi tarazlıq - ictimai təkrar istehsalın mərkəzi 

problemidir. Ideal və real tarazlıqlar ayrılır. İdeal tarazlıq – milli iqtisadiyyatın bütün sektorlarında, 

bölmələrində, struktur elementlərində bütün fərdlərin iqtisadi davranışlarında onların maraqlarının 

tam optimal reallaşdırılmasına nail olunur. Belə tarazlığa nail olma təkrar istehsalın aşağıdakı 

şərtlərinə riayət olunmasını tələb edir: 

- Bütün fərdlər bazarda tələbat malları tapmalıdır; 

- Bütün sahibkarlar bazarda istehsal amilləri tapmalıdır; 

- Ötən ilin bütün məhsulu reallaşdırılmalıdır. 

İdeal tarazlıq mükəmməl rəqabətin və yan təsirlərin olmamasına əsaslanır, hansı ki, bu real deyil, 

çünki real iqtisadiyyatda nə mükəmməl rəqabət, nə də xalis bazar mövcud deyil. Böhranlar və 

inflyasiya iqtisadiyyatı tarazlıq vəziyyətindən çıxarır. Real makroiqtisadi tarazlıq isə – iqtisadi 

sistemdə mükəmməl olmayan rəqabət və bazara yan təsirlərin olduğu şəraitdə yaranan tarazlıqdır. 

Makroiqtisadi tarazlıq dedikdə, balansla və bütün iqtisadi proseslərin proporsionallığı ilə 

xarakterizə olunan iqtisadi sistemin bütövlükdə tarazlığı nəzərdə tutulur. 

Müxtəlif dövrlərdə müxtəlif iqtisadçıların makroiqtisadi tarazlıq probleminə dair fikirləri 

müxtəlif olmuşdur. Məsələn, F.Kene XVIII əsr Fransa iqtisadiyyatı nümunəsinə əsaslanan sadə təkrar 

istehsal modelini yaratmışdır. 

J.B.Sey özünün “Siyasi iqtisad haqqında Traktat”ında (1803) iddia edirdi ki, hər zaman gəlirlərin 

səviyyəsi tam məşğulluq zamanı yaradılmış məhsulları almağa kifayət edir (6, c.24-25, 27). Bu 

müddəa “Sey qanunu”na əsaslanır. Sey qanununa əsasən istehsal prosesinin gedişində istehsal olunan 

məhsulların dəyərinə bərabər gəlir yaradılır, başqa sözlə, məhsulların təklifi öz tələbini yaradır. Lakin 

Sey qanununun prinsipial çatışmazlıqları var. Belə ki, bütün gəlirin xərclənəcəyinə zəmanət yoxdur. 

Gəlirin bir hissəsi yığıma sərf oluna bilər ki, bu da, tələbdə və istehlakda mənfi əks olunur. Çünki 

belə olan halda, məhsulun bir hissəsi satılmayacaq, istehsal ixtisar olunacaq, işsizlik artacaq və 

gəlirlər azalacaq. Beləliklə, makroiqtisadi tarazlıq yığımdan asılı olur.  

K.Marksın makroiqtisadi tarazlıq modeli ümumi ictimai məhsul ilə kapitalın hərəkəti 

nəzəriyyəsinə əsaslanır. Makrosəviyyədə fəaliyyət göstərən ictimai kapital fərdi kapitalların cəmini 

onların dövriyyə prosesində qarşılıqlı əlaqəsi və qarşılıqlı asılılığında əks etdirir. İctimai kapitalın 

fəaliyyəti prosesində dəyər və natural formada ümumi ictimai kapital (ÜİK) müəyyən olunur. 

K.Marks sadə və geniş kapitalist ictimai təkrar istehsalın sxemini qurmuşdur. Onun fikrincə, 

ictimai təkrar istehsal həm dəyişilməz ölçüdə (sadə təkrar istehsal), həm də artan ölçüdə (geniş təkrar 

istehsal) mövcud ola bilər (5, c.877). 

ÜİK dəyər və natural formada aşağıdakı kimi əks olunur: 

I c+v+m (istehsal vasitələrinin istehsalı); II c+v+m (istehlak şeylərinin istehsalı). 

 Sadə təkrar istehsal zamanı geniş təkrar istehsalın əsasını təşkil edən əlavə dəyər kapitalistlər 

tərəfindən gəlir formasında istifadə olunur. Nəticədə, istehsal əvvəlki ölçüdə təkrarlanır. Beləliklə, 

sadə təkrar istehsal zamanı tarazlığın əsas şərti aşağıdakı kimi olacaqdır: 

I (v+t) = II c 

Tarazlığın istehsal şərtləri isə aşağıdakı kimi olacaqdır: 

I(c+v+t)= Ic+IIc;II(c+v+t)=I(v+t) + II(v+t). 

Verilən bərabərlik onu göstərir ki, I bölmənin məhsulu hər iki bölmənin bərpa fonduna, II 
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bölmənin məhsulları isə xalis ictimai məhsula bərabər olmalıdır. 

Geniş təkrar istehsal zamanı, hər iki bölmənin əlavə dəyərinin bir hissəsi yığım məqsədinə, daha 

doğrusu, kapitalın artırılması məqsədinə yönləndirilir. O, əlavə istehsal vasitələrinin və işçi 

qüvvəsinin alınmasında istifadə olunur. Ona görə də, geniş təkrar istehsal zamanı tarazlığın təmin 

olunması üçün aşağıdakı şərt vacibdir: 

I (v+t) > IIc; I(c+v+t) > Ic + IIc; 

II(c+v+t) < I(v+t) +II(v+t). 

Buradan belə nəticə çıxır ki, I bölmənin xalis məhsulu II bölmənin istehsal vasitələrinin bərpası 

fondundan hər iki bölmədə istehsalı genişləndirmək üçün zəruri olan istehsal vasitələrinin yığılmış 

dəyəri miqdarında artıq olmalıdır (5, c.1078). 

Makroiqtisadi tarazlığı təmin edən ictimai təkrar istehsal prosesi o deməkdir ki, 1-cisi, hansı halda 

sahibkar ozünün bütün məhsullarını satır; 2-cisi, bazarda işçilər və kapitalistlər şəxsi istehlak üçün 

ictimai məhsulun hansı hissəsini alırlar; 3-cüsü, kapitalistlər bazarda istehlak olunmuş istehsal 

vasitələrinin bərpası üçün ictimai məhsulun hansı hissəsindən istehsal vasitələri tapırlar; 4-cüsü isə, 

ümumi məhsul hansı yolla təkcə şəxsi və istehsal tələbatlarının ödənməsinə deyil, həm də yığımı və 

geniş təkrar istehsalı təmin etməyə imkan verir. 

Maksimum faydalılıq prinsipi əsasında ilk makroiqtisadi tarazlığın neoklassik modelini XIX 

əsrin böyük iqtisadçı-riyaziyyatçısı Lozanna məktəbinin yaradıcısı L.Valras qurmuşdur. O, özünün 

“Xalis siyasi iqtisad elminin elementləri” (1874) əsərində A.Smitin fərdi əmtəə istehlakçısının (alıcı) 

və ya fərdi əmtəə istehsalçısının (satıcı) birbaşa bazar qiymətlərinə təsir edəbilməyəcəyi azad 

(mükəmməl) rəqabət bazarının "görünməz əlləri" haqqında nəzəriyyəsini ciddi riyazi dilə çevirmiş 

və formalaşdırmışdır (4). 

Tələb və təklifin təhlilinə əsaslanan L.Valrasın ümumi tarazlıq modeli bütöv bərabərlik sistemini 

əhatə edir. Onların arasında aparıcı rol iki bazarın tarazlığını xarakterizə edən bərabərlik sisteminə 

aiddir: istehsal xidmətləri və tələbat malları. L.Valrasa görə, tarazlıq vəziyyəti 3 şərti nəzərdə tutur: 

- Birincisi, istehsal amillərinin təklifi və tələbi bərabərdir; onların əsasında daimi qiymətlər 

müəyyən olunur; 

- İkincisi, məhsulların (xidmətlərin) təklifi və tələbi bərabərdir və daimi qiymətlər əsasında 

reallaşdırılır; 

- Üçüncüsü, məhsulların qiymətləri istehsal xərclərinə müvafiq olur. 

Valras modelindən çıxan əsas nəticə yalnız əmtəə bazarında deyil, həm də bütün bazarlarda 

tənzimləyici alət kimi bütün qiymətlərin bir-birinə bağlılığı və qarşılıqlı əlaqəli olmasıdır. Istehlak 

mallarının qiymətləri istehsal amillərinin qiymətləri ilə, işçi qüvvəsinin qiymətləri ilə – məhsullara 

nəzarət və qiymətlərin təsiri və s. ilə qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində müəyyən 

olunur. Taraz qiymətlər bütün bazarların (əmtəə bazarının, əmək bazarının, pul bazarının və s.) 

qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində müəyyən olunur. 

Neoklassiklərdən fərqli olaraq, C.M.Keyns bazar iqtisadiyyatı üçün qeyri-tarazlığın xarakterik 

oldugunu düşünürdü: o, tam məşğulluğu təmin etmir və özünütənzimləmə mexanizminə tabe olmur 

(10, pp.69-73). Belə ki, C.M.Keyns neoklassik nəzəriyyənin iki əsas tezisini tənqid edirdi. 

Birincisi, o, investisiya, yığım və faiz dərəcələri arasındakı əlaqənin xarakteri ilə razılaşmırdı. 

Məsələ bundadır ki, investisiya ilə yığım arasında uyğunsuzluq mövcuddur. Çünki müxtəlif iqtisadi 

marağa və motivlərə sahib yığım subyektləri ilə investorlar əhalinin ayrı-ayrı təbəqələrini təmsil 

edirlər. Bəziləri pul yığımı edirlər ki, ev alsın, digəri torpaq, digəri maşın və s., investisiyanın motivi 

də fərqlidir. Belə motiv, misal üçün, investisiyanın ölçüsündən və effektivliyindən asılı olan mənfəət 

ola bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, investisiyanın mənbəyi təkcə yığım yox, həm də kredit təşkilatları 
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ola bilər. Nəticədə yığım və investisiya prosesi üst-üstə düşmür və hansı ki, istehsalın, gəlirin, 

məşğulluğun və qiymətin ümumi ölçüsündə dalğalanmalarla müşahidə olunur. 

İkincisi, iqtisadiyyat qeyri-dinamik bir şəkildə inkişaf edir, neoklassiklərin düşündüyü kimi, 

qiymətlərlə əmək haqlarının nisbətində elastiklik yoxdur. Burada monopolist-istehsalçının 

mövcudluğu ilə əlaqədar bazarın qeyri-mükəmməlliyi ortaya çıxır. C.M.Keynsin fikrinə görə, bu 

şərtlərdə məcmu tələb dəyişkən, qiymətlər isə qeyri-elastik olaraq, işsizliyin uzun müddət davam 

etməsinə səbəb olur. Buna görə də, məcmu tələbin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi vacibdir (8, 

pp.53-54). 

C.M.Keyns hesab edir ki, iqtisadiyyatı balanslaşdırmaq, onun tarazlığını təmin etmək üçün 

“səmərəli tələb” vacibdir (1, s.18-20). Səmərəli tələb istehlak və investisiya xərclərindən ibarətdir. 

Səmərəli tələbi dəstəkləmək investisiyaların artımı ilə bu tələbin artımını birləşdirən multiplikatorun 

köməyi ilə mümkündür. Bu zaman, hər bir investisiya yığıma və istehlaka gedən şəxsi gəlirlərə 

çevrilir. Nəticədə, “səmərəli tələb”in artımı ilkin investisiyanın daha da artırılmış həcmi qədər olur. 

Multiplikator insanların gəlirlərin hansı hissəsinin istehlaka xərcləmələrindən birbaşa asılı olur. Lakin 

şəxsi istehlak gəlirlərdən daha az dərəcədə olsa da, gəlirlərin artımı ilə o da artır. Bu, insanlarda 

yığıma meylli olan psixoloji faktorla izah olunur. C.M.Keynsin fikrinə görə, məhz psixoloji faktor 

ümumi gəlirdə istehlakın payını azaldır. Ümumi gəlirdə istehlakın payının azalmasını təbii qəbul 

edərək, C.M.Keyns qeyd edir ki, ümumi gəlirin tərkib hissəsi olan investisiyanı dəstəkləmək lazımdır. 

Dövlət xüsusi investisiyaları vergi, pul-kredit siyasəti və dövlət xərcləri ilə dəstəkləməlidir. Bu yolla 

“səmərəli tələb”in çatışmazlığı əlavə dövlət tələbi ilə kompensasiya olunur ki, bu da makroiqtisadi 

tarazlığa nail olmağa imkan verir. 

İctimai təkrar istehsalın baxılan modelləri makroiqtisadi tarazlığın şərtlərini əks etdirir. Lakin 

onlar iqtisadiyyatın inkişafınıproqnozlaşdırmaq, milli iqtisadiyyatın rasional nisbətlərini və 

strukturunu müəyyən etmək, onların inkişaf perspektivləri, investisiyaların dinamikası, 

materialtutumlu və enerjitutumlu istehsal, məşğulluq səviyyəsi və xarici iqtisadi əlaqələr kimi 

praktiki məsələləri həll etməyə imkan vermir. Bu məsələlərin həlli üçün Sahələrarası Balans 

Modelindən (SAB) istifadə olunur (7, cc.471-486). 

Xətti cəbrdən istifadə edərək “Şahmat tipli” cədvəl köməyi ilə sahələrarası əlaqələrin analizi 

metodu ilk dəfə 30-cu illərdə Nobel mükafatı laureatı rus əsilli amerikan iqtisadçısı V.V.Leontyev 

tərəfindən ABŞ iqtisadiyyatının makrostrukturunu öyrənmək üçün tətbiq olunub. V.V.Leontyev 

tərəfindən tətbiq olunmasına 1923-1924-cü illərdə SSRİ-də milli iqtisadi balansın tərtib olunma 

təcrübəsinin təsir etdiyi metod “məsrəflər-buraxılış” adını almışdır. Ilk sahələrarası balans “ABŞ-ın 

iqtisadi sistemində “məsrəflər-buraxılış” nisbətinin kəmiyyətcə təhlili” adı altında ABŞ-da 1936-cı 

ildə dərc olunub (11, pp.105-125). Daha sonra isə 1941-ci ildə 1929-cu il üçün hesablanan 41 ölçülü 

sahələrarası axın cədvəli tərtib olundu ki, sonradan 10 ölçü daxilində birləşdi. Onun əsasında 

V.V.Leontyev son tələbi (ümumi yığım, cari istehlak, dövlət satınalmaları) ödəmək üçün zəruri olan 

ümumi məhsul buraxılışının həcmini hesabladı. Bu sahələrarası balans cədvəli 1941-ci ildə 

V.V.Leontyevin “1919-1929-cu illər Amerika iqtisadiyyatının strukturu: tarazlıq nəzəriyyəsinin 

empirik tətbiqi” monoqrafiyasında dərc olundu (12, pp.164-177). 

V.V.Leontyevin SAB modeli ÜMM-in strukturunun “şahmat tipli” cədvəlini əks etdirir. 

Cədvəldə şaquli xətt üzrə hər sahənin məsrəfləri, üfüqi xətt üzrə isə sahələr üzrə buraxılış verilir. 

Cədvəli şaquli xətt üzrə oxuyarkən hər sahənin aralıq məhsulunun istehlakı və onun sonməhsulun və 

milli gəlirin yaradılmasına olan qatqısını müəyyən etmək olar. Cədvəli üfüqi xətt üzrə oxuyarkən isə 

istehlakın sahə strukturunu həm bu və ya digər sahədə yaradılan aralıq məhsulun bir hissəsi kimi, 

həm də son məhsulun bir hissəsi kimi ayırmaq olar. Bu cür qruplaşdırma son məhsulun natural və 
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dəyər strukturunu təyin etməyə imkan verir. 

Matris formada V.V.Leontyevin SAB modeli aşağıdakı kimidir: 

X = ax+ y, 

burada, a – birbaşa xərclərin texnoloji əmsal matrisi  

x – milli iqtisadiyyatın müvafiq sahələrinin ümumi məhsulu 

y- sahənin son məhsul buraxılışıdır. 

SAB modeli verilən məhsul (x) zamanı son məhsul buraxılışını (y), verilən son məhsulda isə 

onun istehsalı üçün milli iqtisadiyyatın sahələr üzrə ümumi məhsulunun zəruri olan həcmini tapmağa 

imkan verir. 

500 sahəni əhatə edən SAB modeli təkcə makroiqtisadi vəziyyəti təhlil etməyə yox, həm də onun 

inkişafını proqnozlaşdırmağa imkan verir. V.V.Leontyevin metodu əsasında bir çox inkişaf etmiş 

ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda BMT tərəfindən tövsiyə edilən milli hesablar sisteminə uyğun 

olaraq SAB modelləri tərtib edilir. 

Makroiqtisadi tarazlıq məcmu tələblə məcmu təklif bir-birinə bərabər olduğu zaman yaranır. 

Buna görə də, makroiqtisadi tarazlığı açmaq üçün məcmu tələblə məcmu təklifin xarakteristikalarına 

baxmaq lazımdır. 

Məcmu tələb – istehlakçıların, müəssisələrin və dövlətin qiymətin müxtəlif səviyyələrində 

almağa hazır olduqları milli iqtisadiyyatın real həcmidir (2, c.264). 

Məcmu təklif – bazarda müxtəlif qiymətlər səviyyəsində istehsalçılar tərəfindən təklif oluna 

biləcək məhsul və xidmətlərin məcmusudur (2, c.267). 

 AD-AS modeli məcmu tələbin məcmu təklifə bərabər olduğu haldakı qiymət səviyyəsini və real 

istehsal həcmini göstərir. Məcmu tələb əyrisi (AD) aşağı meyillidir (qrafik 1). Bu da aşağı qiymət 

səviyyəsində istehsala daha çox tələb olmasını göstərir. Məcmu tələbin aşağı meylli olmasına 3 effekt 

təsir göstərir: 

 Piqu və ya real balans effekti. Əgər ölkədə real qiymətlərin səviyyəsi aşağı enirsə, real sərvət 

artır.  

 Keyns və ya faiz dərəcəsi effekti. Məhsulların qiyməti düşürsə, pula olan tələb azalır. Bu faiz 

dərəcəsini aşağı endirir. Investisiya imkanları genişləndiyi üçün istehsal artır. 

 Xalis ixrac effekti. Hansı ölkədə ki, qiymətlər qalxırsa, onun məhsulları xarici məhsullar 

qarşısında daha az rəqabət qabiliyyətli olur və ixrac azalır. Daha az ixrac edən müəssisə daha az 

istehsal edir. Qiymətlər düşdükdə isə əksinə olur. 

Məcmu təklif əyrisi (AS) isə aşağı istehsal səviyyələrində üfüqi (elastik) və bütün istehsal 

amillərinin tam istifadə olunduğu potensial istehsal nöqtəsindən etibarən isə şaquli (qeyri-elastik) 

olur. Nə qədər ki, istehsal öz potensial səviyyəsinə çatmayıb, məcmu tələbin genişlənməsi özü ilə 

daha yüksək qiymət və istehsal səviyyəsi gətirəcək. AD-AS diaqramı inflayasiya ilə bağlı müxtəlif 

makroiqtisadi hadisələri izah etmək üçün də istifadə edirlir. Həmçinin bu model müxtəlif 

makroiqtisadi siyasətlərin effektlərini izah etmək üçün geniş pedaqoji əhəmiyyətə malikdir. 
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Yuxarıda göstərilən makroiqtisadi tarazlıq modelləri məhsul və xidmətlər bazarını pul amillərini 

nəzərə almadan təsvir edirdi. Ümumi tarazlığın təhlilinə pul bazarının daxil edilməsi məhsul və pul 

bazarında eyni zamanda qarşılıqlı əlaqənin tədqiq olunmasına imkan verənİS-LM modeli ilə mümkün 

oldu. 

İS-LM modeli C.M.Keynsin nəzəri fərziyyəsinə əsaslanır. Ilk dəfə o, C.R.Hiks və A.Hansenin 

əsərlərində təqdim edildi. İS-LM modeli onu göstərir ki, ümumi makroiqtisadi tarazlığa məhsul və 

pul bazarlarının tarazlığı zamanı nail olunur. Məhsul bazarında tarazlıq investisiyalar (I)yığıma (S) 

bərabər olduğu zaman yaranır ki, bu da IS əyrisini göstərir: I=S. 

Pul bazarında tarazlıq vəziyyəti pul tələbinin L pul təklifinə M bərabər olduğunu göstərir. Bu 

vəziyyət “likvidlik-pul” LM xəttini əks etdirir (qrafik 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qiymət  

səviyyəsi 

P Qısamüddətli  

məcmu  

təklif 

Potensial  

istehsal  

Yeni AD 

AD 

Real istehsal həcmi 
Y* 

Y 

AD-AS Modeli 

İ 
LM 

İ2 

Y1 Y2 

İS1 
İS2 

Y 

İS-LM Modeli 

İ1 



441 
 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu modeldə faiz dərəcəsi məhsul və pul bazarı arasında əsas 

əlaqələndirici vasitədir (2, c.283-284). 

Son illərdə makroiqtisadi fəaliyyətin müəyyənləşdirilməsini və pul-kredit siyasəti qaydalarının 

tərtib edilməsini müzakirə etmək üçün daha çox istifadə olunan yeni İS-LM modeli işlənib 

hazırlanmışdır. Bu modeli çox vaxt mikrofundamentlərdən qurula biləcəyi üçün “İS-LM modelinin 

optimallaşdırılması” adlandırırlar. Alternativ olaraq isə "gözlənilən İS-LM modeli" adlandırırlar, 

çünki ənənəvi modelin davranış tənlikləri bu mikrofundamentlərin təklif etdiyi gözlənilən şərtləri 

əhatə etmək üçün dəyişdirilir və yeni çərçivə rasional gözləntilərlə təhlil edilir. 

Qısaca, Yeni İS-LM modeli mərkəzi banka inflyasiyanın hədəf alınmasını göstərir. Bu onu 

göstərir ki, real iqtisadi fəaliyyətə mərkəzi bankın uzunmüddətli təsirində əhəmiyyətli 

məhdudiyyətlər var və hətta siyasətin qaydalarının seçilməsində də məhdudiyyətlər mövcuddur. 

Lakin Yeni İS-LM modeli, eyni zamanda, mərkəzi bankın pul-kredit siyasəti qaydalarının seçilməsi 

ilə, həmçinin, pul-kredit siyasəti şokları vasitəsi ilə makroiqtisadi dalğalanmalara qarşı təsir göstərə 

biləcəyini göstərir (9, pp.45-46). 

 

Nəticə 

Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki: 

- İqtisadi inkişaf makroiqtisadi tarazlıqdan asılıdır. Buna görə də, makroiqtisadi tarazlığa nail 

olmaq ən vacib problemlərdən biridir. Bu səbəbdən də, makroiqtisadi tarazlığın yaradılması bütün 

tarixi dövrlərdə iqtisadçıların hər zaman maraq dairəsində olan məsələ olmuşdur. 

- Müxtəlif dövrlərdə makroiqtisadi tarazlığa müxtəlif yanaşmalar olmuşdur. Beləliklə də, bir 

çox makroiqtisadi tarazlıq nəzəriyyələri yaranmışdır. Bu nəzəriyyələrdən çıxan nəticə isə belədir: 

1) K.Marksın makroiqtisadi tarazlıq modeli ümumi ictimai məhsul ilə kapitalın hərəkəti 

nəzəriyyəsinə əsaslanır. Makroiqtisadi tarazlığı təmin edən ictimai təkrar istehsal prosesi o deməkdir 

ki, 1-cisi, hansı halda sahibkar ozünün bütün məhsullarını satır; 2-cisi, bazarda işçilər və kapitalistlər 

şəxsi istehlak üçün ictimai məhsulun hansı hissəsini alırlar; 3-cüsü, kapitalistlər bazarda istehlak 

olunmuş istehsal vasitələrinin bərpası üçün ictimai məhsulun hansı hissəsindən istehsal vasitələri 

tapırlar; 4-cüsü isə, ümumi məhsul hansı yolla təkcə şəxsi və istehsal tələbatlarının ödənməsinə deyil, 

həm də yığımı və geniş təkrar istehsalı təmin etməyə imkan verir. 

2) Valrasın modelindən çıxan əsas nəticə yalnız əmtəə bazarında deyil, həm də bütün bazarlarda 

tənzimləyici alət kimi bütün qiymətlərin bir-birinə bağlılığı və qarşılıqlı əlaqəli olmasıdır. 

3) C.M.Keyns qeyd edir ki, ümumi gəlirin tərkib hissəsi olan investisiyanı dəstəkləmək lazımdır. 

Dövlət xüsusi investisiyaları vergi, pul-kredit siyasəti və dövlət xərcləri ilə dəstəkləməlidir. Bu yolla 

“səmərəli tələb”in çatışmazlığı əlavə dövlət tələbi ilə kompensasiya olunur ki, bu da makroiqtisadi 

tarazlığa nail olmağa imkan verir. 

 4) V.V.Leontyevin SAB modeli ÜMM-in strukturunun “şahmat tipli” cədvəlini əks etdirir və 

ondan ÜMM-in istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak sferalarının, aralıq məhsulun, ictimai son 

məhsulun, milli gəlirin, milli iqtisadiyyatda maddi axınların, daxili-xarici əlaqələrin makroiqtisadi 

təhlili məqsədi üçün istifadə edilir. Bununla belə, V.V.Leontyevin modelində makroiqtisadiyyatın 

bazar proseslərinin tsiklliyi kimi vacib problemlər öz əksini tapmayıb. 

- Makroiqtisadiyyatda tarazlığı müəyyən etmək üçün bir neçə modeldən istifadə olunur. 

Makroiqtisadi tarazlıq məcmu tələblə məcmu təklif bir-birinə bərabər olduğu zaman yaranır. Buna 

görə də, makroiqtisadi tarazlığı açmaq üçün məcmu tələblə məcmu təklifin tarazlığı olan AD-AS 

modelindən istifadə olunur. 

- Ümumi tarazlığın təhlilinə pul bazarının daxil edilməsi məhsul və pul bazarında eyni zamanda 
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qarşılıqlı əlaqənin tədqiq olunmasına imkan verənİS-LM modeli ilə mümkün oldu. Son illərdə 

makroiqtisadi fəaliyyətin müəyyənləşdirilməsini və pul-kredit siyasəti qaydalarının tərtib edilməsini 

müzakirə etmək üçün daha çox istifadə olunan yeni İS-LM modeli işlənib hazırlanmışdır. Bu modeli 

“İS-LM modelinin optimallaşdırılması” adlandırırlar. 

- Makroiqtisadi tarazlıq iqtisad elmində 1930-cu illərdə olan Böyük Depressiya dövründən böyük 

rol oynamağa başladı. Məhz bu dövrdə makroiqtisadiyyat yarandı. C.M.Keyns daxili tələbi idarə 

etməklə tam məşğulluğa nail olmağı təklif edirdi. Lakin iqtisadi həyatın getdikcə artan 

beynəlmiləlləşməsi fonunda makroiqtisadi tarazlıq yalnız minimum inflyasiyanı və tam məşğulluğu 

deyil, həm də xarici heablaşmaların tarazlıq sistemini nəzərdə tuturdu.  

- Makroiqtisadi tarazlığa nail olmaq üçün daxili və xarici tarazlığa eyni anda nail olmaq vacibdir. 

Daxili tarazlıq minimum inflyasiya şəraitində məcmu tələblə məcmu təklifin dəyərinin bərabərliyini 

nəzərdə tutur. Xarici tarazlıq balanslaşdırılmış tədiyyə balansını, sıfır cari hesab balansını, sabit xarici 

ehtiyatların səviyyəsini nəzərdə tutur. Əgər daxili iqtisadiyyatda makroiqtisadi siyasət pul və maliyyə 

siyasəti vasitəsi ilə həyata keçirilirsə, açıq iqtisadiyyat üçün xarici ticarət, valyuta siyasəti və s. 

istifadə edilir. Əlbəttə ki, bu, dünya ölkələri arasında makroiqtisadi əlaqələrin çətinləşməsini nəzərdə 

tutur. Bu da, öz növbəsində, getdikcə artan amilləri və şərtləri nəzərə almağı tələb etdiyi üçün daha 

da çətinləşir. 
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İXRAC POTENSIALININ İQTISADİ İNKİŞAFDA ROLU VƏ ONUN 

TƏNZİMLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASLARI 

İxrac potensialının mövcudluğu onunla şərtlənir ki, məhsul və ya xidmətin daxili bazardakı 

qiyməti beynəlxalq bazardakı qiymətdən aşağı olsun. İxrac potensialının qiymətləndirilməsi zamanı 

baxılan məhsulun beynəlxalqbazarda satışı zamanı mənfəətlilik dərəcəsi dəqiqliklə hesablanmalı və 

nəzərə alınmalıdır. İxrac potensialı konseptinə kompleks yanaşma bir sıra vacib parametrlərin 

qarşılıqlı əlaqəsi və təsiri ilə şərtlənir.  

İxrac potensialının mahiyyəti və onun inkişafı ilə bağlı məsələlər bir sıra beynəlxalq 

nəzəriyyələrdə şərh olunmuşdur. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsi ölkələr arasında əmtəə və xidmətlərin 

mübadiləsini xarakterizə edir. Beynəlxalq ticarət əlaqələri təkcə iqtisadi sferada deyil, eyni zamanda 

xarici siyasi əlaqələrin qurulmasında müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də hər hansı bir 

ölkədə xarici ticarət əlaqələri qurulan zaman ilk öncə onların özlərinin və ticarət fəaliyyəti həyata 

keçirdikləri ölkələrin siyasi və iqtisadi statusu nəzərə alınaraq müxtəlif idxal və ixrac iqtisadi 

modellərinə əsaslanırlar.  

Açar sözlər: ixrac potensialı, ixrac potensialına kompleks yanaşma, beynəlxalq ticarət 

nəzəriyyələri, mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsi, müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi. 

 

 

Гульнар ГУСЕЙНОВА  

диссэртант, Бакинский Государственный Университет 

 

РОЛЬ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ И 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Существующий экспортный потенциал обусловлен тем, что цены на товары или услуги 

на внутреннем рынке ниже, чем на международном рынке. При оценке экспортного потен-

циала, рентабельность продукта, рассматриваемого на международном рынке, должна 

быть тщательно рассчитана и учтена. Комплексный подход к концепции экспортного по-

тенциала обусловлен взаимодействием и влиянием ряда важных параметров. 

Сущность экспортного потенциала и его развитие были объяснены в ряде международ-

ных теорий. Теория международной торговли характеризует обмен товарами и услугами 

между странами. Международные торговые отношения играют важную роль не только в 

экономической сфере, но и в формировании внешней политики. Поэтому при установлении 

внешней торговли в любой стране они в первую очередь опираются на различные экономиче-

ские модели импорта и экспорта с учетом политического и экономического статуса самих 

себя и стран, в которых они работают. 

Ключевые слова: экспортный потенциал, комплексный подход к экспортному потенци-

алу, теория международной торговли, теория абсолютных преимуществ, теория сравни-

тельных преимуществ. 
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THE ROLE OF EXPORT POTENTIAL IN ECONOMIC DEVELOPMENT AND 

THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASES OF ITS REGULATION 

Existing export potential is due to the fact that the price of products or services at the domestic 

market is lower than the international market. In assessing the export potential, the profitability of 

the product considered in the international market must be carefully calculated and taken into ac-

count. A comprehensive approach to the concept of export potential is due to the interaction and 

impact of a number of important parameters. 

The essence of export potential and its development has been explained in a number of interna-

tional theories. International trade theory characterizes the exchange of goods and services between 

countries. International trade relations play an important role not only in the economic sphere, but 

also in the establishment of foreign policy. Therefore, when establishing foreign trade in any country, 

they first rely on various import and export economic models, taking into account the political and 

economic status of themselves and the countries in which they operate. 

Keywords: export potential, complex approach to export potential, international trade theory, 

absolute advantage theory, comparative advantages theory. 

 

Ölkənin iqtisadi potensialının tərkib hissələrindən biri də ixrac potensialıdır. İxrac potensialı 

dedikdə, daxili imkanlardan tam şəkildə istifadə etməklə beynəlxalq miqyasda istehlakçıların 

tələblərinə uyğun miqdarda və keyfiyyətdə məhsul və xidmət istehsal etmək imkanları başa düşülür. 

İxrac potensialının ən vacib şərtlərindən biri istehsal olunacaq məhsullara xarici bazarlarda lazımi 

tələb səviyyəsinin mövcudluğudur. İxrac potensialının mövcudluğu onunla şərtlənir ki, məhsul və ya 

xidmətin daxili bazardakı qiyməti beynəlxalq bazardakı qiymətdən aşağı olsun. İxrac potensialının 

qiymətləndirilməsi zamanı baxılan məhsulun beynəlxalqbazarda satışı zamanı mənfəətlilik dərəcəsi 

dəqiqliklə hesablanmalı və nəzərə alınmalıdır. Başqa sözlə desək, ixracın rentabelliyi ixrac 

potensialının əsas kəmiyyət göstəricilərindən biri kimi qeyd olunmalıdır. 

İxrac potensialı konseptinə kompleks yanaşma bir sıra vacib parametrlərin qarşılıqlı əlaqəsi və 

təsiri ilə şərtlənir. Bu o deməkdir ki, ixrac potensialının qiymətləndirilməsinin mürəkkəbliyi bir sıra 

mikro və makroiqtisadi amillərin təsiri ilə izah olunur. Bu amillərə istehsal fondlarından effektiv 

istifadə olunması, informasiya texnologiyalarının intensiv cəlb olunması, elmi-texniki tərəqqi, insan 

resurslarının təkmilləşdirilməsi, təbii resurslardan səmərəli istifadə olunması, inteqrativ 

paradiqmanın tətbiqi və s. aid oluna bilər. Əlbəttə ki, qeyd olunan amillərin hər biri ixrac potensialına 

eyni dərəcədə təsir göstərmir. Belə ki, həmin amillər birbaşa ixrac potensialına deyil,onun ayrı-ayrı 

tərkib hissələrinə təsir göstərir. Belə olan halda, bu amillərin hər biri ölkənin ümumi ixrac 

potensialında xüsusi rola malikdir. 

İxrac potensialının mahiyyəti və onun inkişafı ilə bağlı məsələlər bir sıra beynəlxalq 

nəzəriyyələrdə şərh olunmuşdur. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsi ölkələr arasında əmtəə və xidmətlərin 

mübadiləsini xarakterizə edir. Beynəlxalq ticarət əlaqələri təkcə iqtisadi sferada deyil, eyni zamanda 

xarici siyasi əlaqələrin qurulmasında müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də hər hansı bir 

ölkədə xarici ticarət əlaqələri qurulan zaman ilk öncə onların özlərinin və ticarət fəaliyyəti həyata 

keçirdikləri ölkələrin siyasi və iqtisadi statusu nəzərə alınaraq müxtəlif idxal və ixrac iqtisadi 

modellərinə əsaslanırlar. Belə modellərin qurulmasında bir çox mühüm iqtisadi nəzəriyyələrdən 

istifadə olunur. Ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinin tənzimlənməsində, ixrac strategiyasının 
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hazırlanmasında, müasir beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinin meydana gəlməsində bu gün həmin 

nəzəriyyələr mühüm rola malikdir. 

Xarici ticarətin müxtəlif aspektlərini izah etməyə çalışan ilk nəzəriyyə kimi merkantilizmi 

göstərmək olar. Bu nəzəriyyə feodalizm quruluşunun dağılması və milli dövlətlərin möhkəmlənməsi 

dövründə təşəkkül tapmışdır. Bu dövrdə yeni bir nəzəriyyəyə ehtiyac var idi ki, bu da Merkantilizm 

nəzəriyyəsi oldu. Merkantilizm nəzəriyyəsi iqtisadi fikrin bir istiqaməti olmaqla yanaşı, ilk dəfə 

olaraq feodal özünütəminetmə nəzəriyyələri çərçivəsindən kənara çıxdı və yeni təsərrüfat sistemində 

əmtəənin rolunu əsaslandırdı. Merkantilistlər iqtisadi sistemin - istehsal sektoru kənd təsərrüfatı 

sektoru və xarici koloniyalardan ibarət olduğunu qeyd edirdilər. Onlara görə iqtisadi sistemin ən 

əhəmiyyətli subyekti tacirlər idi. Bu nəzəriyyəyə görə hər bir ölkənin gücü, qüdrəti onun sahib olduğu 

qızıl və digər qiymətli metallarla ölçülməlidir. Merkantilizm nəzəriyyəsində dövlətin mövqelərinin 

gücləndirilməsi üçün aşağıdakı şərtlərin vacibliyi qeyd olunur: 

 Ölkə daha çox əmtəə ixrac edərək müsbət ticarət balansı təmin edilməlidir. Bununla ölkəyə 

qızıl axını təmin olunacaq və bu da öz növbəsində daxili istehsalın, məşğulluğun artmasına gətirib 

çıxaracaq. 

 İxrac stimullaşdırılmaqla yanaşı, idxal da məhdudlaşdırılmalıdır. Bu da son nəticədə müsbət 

ticarət saldosunun təmin edilməsinə gətirib çıxarır. 

 Xammal ixracı qadağan olunmalı və ya ciddi şəkildə məhdudlaşdırılmalıdır.  

 Ölkə daxilində hasil edilməyən xammalın rüsumsuz idxalına şərait yaradılmalıdır.  

Buradan da aydın olur ki, Merkantilistlər dövlət xəzinəsinə ölkənin iqtisadi və siyasi gücünün 

təməli kimi baxırdılar. Ölkə sərvətinin qaynağını isə qızıl və digər qiymətli metallar hesab edirdilər. 

Merkantilistlərin beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsinə verdikləri töhfə danılmazdır. İlk dəfə onlar 

xarici ticarətin ölkə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətini qeyd etmiş və müasir iqtisadiyyatda tədiyyə 

balansı adlanan anlayışı təsvir etmişlər. Merkantilistlərin fikirləri həmçinin klassik məktəbin 

inkişafına təkan vermişdir. Onların baxışlarının məhdudluğu isə ondan ibarət idi ki, bu nəzəriyyənin 

nümayəndələri bir ölkənin varlanmasını ancaq hansısa digər bir ölkənin yoxsullaşması halında 

mümkün olduğunu düşünürdülər.  

Merkantilizm məktəbi təxminən 150 il müddətində hökmran mövqedə olmuş və bu müddət 

ərzində beynəlxalq ticarət bütün mümkün məhdudiyyətlərlə əhatə olunmuşdu. Bu cür məhdudiyyətlər 

beynəlxalq ticarətin inkişafını xeyli mürəkkəbləşdirirdi ki, bu da kapitalizm münasibətlərinin inkişafı 

üçün ciddi maneə idi. Belə bir vəziyyətdə merkantilist yanaşma öz mövqelərini itirərək yerini azad 

ticarət tərəfdarlarına verməyə başladı.  

Klassik Siyasi İqtisad məktəbinin banisi Adam Smit dəqiq olaraq müəyyənləşdirmişdir ki, 

millətin rifahı onun yığdığı qızılın miqdarından daha çox, onların əmtəə və xidmətlər istehsal etmək 

qabiliyyətlərindən asılıdır. O, qeyd etmişdir ki, əsas vəzifə qızıl yığımından deyil, əmək bölgüsü 

əsasında istehsalın inkişaf etdirilməsindən ibarət olmalıdır. Bu isə subyektlərin iqtisadi cəhətdən tam 

azad olduqları, yəzi azad rəqabətin təmin olunduğu şəraitdə daha yaxşı şəkildə əldə edilə bilər. 

A.Smitə görə, məcmu dünya sərvəti sabit deyildir. Beynəlxalq əmək bölgüsünə əsaslanan xarici 

ticarət son nəticədə dünya istehsalının artmasına gətirib çıxarır. Yəni, öz aralarında ticarət edən iki 

ölkə beynəlxalq əmək bölgüsü nəticəsində daha yüksək istehsal və istehlak səviyyələri əldə edərək 

həyat standartlarının artımına nail olurlar. Dolayı olaraq, A.Smit merkantilistlərin ―xarici ticarətdə 

bir tərəf qazandığı halda digər tərəf uduzur fikrini alt-üst edir. Çünki, xarici ticarətdən hər iki tərəf 

mənfəət əldə edir. A.Smitin xarici ticarət nəzəriyyəsinin izahına keçməzdən əvvəl qeyd edək ki, 

ümumiyyətlə klassik xarici ticarət nəzəriyyələri çoxsaylı ehtimallara əsaslanır. Onları aşağıdakı kimi 

sıralamaq olar:  
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 istehsalın yeganə amili kimi əmək çıxış edir;  

 mövcud olan əmək resurslarından istehsalda tam istifadə olunur, başqa sözlə tam məşğulluq 

mövcuddur;  

 beynəlxalq ticarətdə iki ölkə iştirak edir ki, onlar da bir-birləri ilə yalnız iki əmtəə ilə ticarət 

edirlər; 

 istehsal xərcləri dəyişməz olaraq qalır, onun aşağı düşməsi isə əmtəəyə tələbi artırır; 

 əmtəənin qiyməti digər bir əmtəənin istehsalına sərf edilən əməyin kəmiyyəti ilə ifadə olunur;  

 tam və azad rəqabət şəraiti bərqərardır; 

 əmtəələrin bir ölkədən digərinə daşınması zamanı çəkilən xərclər sıfıra bərabərdir;  

 xarici ticarətdə heç bir məhdudiyyət mövcud deyil.  

Qeyd edək ki, klassik iqtisadçıların dəyər barəsindəki mülahizələri əmək-dəyər nəzəriyyəsi 

olaraq tanınır. Bu yanaşmaya görə, bir əmtəənin dəyəri onun istehsalı üçün sərf edilən əməyin 

kəmiyyəti ilə ölçülür. Buna görə də, istehsalına daha çox əmək sərf edilən malın dəyəri yüksək, az 

əmək sərf edilənin dəyəri isə aşağı olur. Bundan çıxış edərək klassik iqtisadçıların dəyəri 

formalaşdıran digər faktorlardan xəbərdar olmadıqlarını söyləmək düzgün olmazdı. Əslində, onlara 

görə, təbii amillər Allahın insanlara bir bəxşişidir, yəni cəmiyyət onların əldə olunması üçün heç bir 

əmək sərf etməmişdir və deməli, təbii amilləri dəyəri formalaşdıran faktorlar kimi qəbul etmək 

düzgün deyildir. A.Smitin öz əsərində işlədiyi və “Mütləq üstünlüklər” nəzəriyyəsi adlandırılan 

konsepsiyaya görə, ölkələr daha az xərclərlə istehsal etdikləri (yəni istehsalında mütləq üstünlüyə 

malik olduqları) əmtəələri ixrac edir və digər ölkələr tərəfindən daha az xərclərlə istehsal olunan (yəni 

istehsalında mütləq üstünlüyün tərəfdaş ölkələrə məxsus olduğu) əmtəələri idxal edir. Millətlər isə 

mütləq üstünlüyə malik olduqları əmtəə istehsalında ixtisaslaşmalı və bu əmtəələrin ixracı ilə məşğul 

olmalıdırlar. İstehsalında digər ölkələrin üstünlüyə malik olduqları əmtəələr isə idxal edilməlidir. 

Klassik nəzəriyyənin banisi həmçinin öz əsərində xarici ticarətin əmək məhsuldarlığının inkişafını 

stimullaşdırdığını sübut etməyə çalışıb. Bu isə, onun fikrincə, xarici ticarətin satış bazarını milli 

sərhədlər çərçivəsindən kənara genişləndirməsi yolu ilə baş verirdi. Ona görə, ixrac ölkə iqtisadiyyatı 

üçün müsbət faktordur, çünki, ixrac daxili bazarda satıla bilməyən məhsul artığının satışını təmin 

edir. Digər tərəfdən, ixrac subsidiyaları mahiyyətinə görə, əhalinin üzərinə qoyulan vergi olduğundan 

daxili qiymətləri artımına gətirib çıxarır və buna görə də, onlar ləğv olunmalıdırlar.  

Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinin güclü tərəfi ondan ibarətdir ki, o, əmək-dəyər nəzəriyyəsinə 

əsaslanır və əmək bölgüsünün üstünlüklərini nəinki milli, həmçinin beynəlxalq səviyyədə əks etdirir. 

Lakin bununla yanaşı, bu nəzəriyyənin çatışmazlığı da mövcuddur və o ―əgər hər hansı bir ölkə heç 

bir istehsal sahəsində mütləq üstünlüyə malik deyilsə, o zaman digər ölkələr bu ölkə ilə ticarət 

edəcəkmi? sualına cavab vermir. İstehsal xərcləri baxımından mütləq üstünlüyə malik olmayan hər 

hansı bir ölkə, məgər beynəlxalq ticarətdən iqtisadi səmərə əldə edə bilməzmi? Bu suallara A.Smitin 

davamçıları cavab verməyə çalışmışlar. A.Smitdən sonra klassik məktəbin digər görkəmli 

nümayəndəsi David Rikardo mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinin müddəalarını inkişaf etdirərək 

“Müqayisəli üstünlüklər” nəzəriyyəsini işləyib hazırladı. Bu nəzəriyyənin təməli o qədər güclüdür ki, 

müasir dövrdə də müqayisəli üstünlüklərin beynəlxalq ticarətin əsasını formalaşdırdığı qəbul edilir. 

Bu nəzəriyyənin müddəalarını ― “Siyasi iqtisadın prinsipləri və vergiqoyma”əsərində əks etdirən 

D.Rikardonun fikrincə, beynəlxalq ticarəti təkcə mütləq üstünlüklərə əsaslanaraq izah etmək düzgün 

olmazdı. O, beynəlxalq əmək bölgüsünün əlverişliliyini müqayisəli üstünlük prinsipi əsasında izah 

etməklə sübut etmişdir ki, iki ölkə arasında ticarət, hətta onlardan biri digəri qarşısında mütləq 

üstünlüyə sahib olmadıqda belə, onların hər biri üçün sərfəlidir. Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinə 

görə, əgər ölkələr digər ölkələrlə müqayisədə nisbətən daha az xərclərlə istehsal edə bildikləri 
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əmtəələrin istehsalında ixtisaslaşırlarsa, onda ticarət hər iki tərəf üçün qarşılıqlı faydalı olacaq. Bu 

zaman, istehsalın onların birində digərinə nisbətən mütləq effektivliyə malik olması əhəmiyyətə 

malik olmayacaq. D.Rikardo öz nəzəriyyəsini iki ölkə arasındakı ticarət mübadiləsi misalında izah 

edirdi. O, beynəlxalq ixtisaslaşmanın meyarını müəyyən edərək, iki ölkə arasında mübadilənin hansı 

həddə mümkün və arzuolunan olduğunu göstərirdi. Onun fikrincə, hər bir ölkə daha böyük üstünlüyə 

malik olduğu əmtəə istehsalı üzrə ixtisaslaşsa, bu, həmin ölkə üçün daha faydalı olar. Ona görə, 

beynəlxalq ticarətin zəruri şərti kimi eyni bir əmtəənin müxtəlif xərclərlə istehsalı çıxış etdiyindən, 

hər bir ölkənin digər əmtəələrlə müqayisədə daha aşağı xərclərə malik olduğu əmtəə istehsalı üzrə 

ixtisaslaşması məqsədəuyğun olardı.  

Sözsüz ki, müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi sadələşdirilmiş xarakter daşıyır və buna görə də, 

beynəlxalq ticarətin inkişafına birbaşa təsir edən bir çox hadisələri nəzərə almır. Onun məhdudluğu 

bu nəzəriyyənin əsaslandığı ilkin ehtimallarla şərtlənir. Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi nəqliyyat 

xərclərini nəzərə almır ki, bu xərclər də bəzən əhəmiyyətli dərəcəyə qədər yüksələ və müəyyən 

əmtəələrlə ticarəti hətta müqayisəli üstünlüklər şəraitində belə qeyri-səmərəli edə bilər. Digər 

tərəfdən, haqqında söhbət gedən konsepsiya ancaq bir istehsal amilinin mövcudluğundan çıxış edir 

və ölkələrin istehsal amilləri ilə fərqli surətdə təchiz olunduqları kimi mühüm ilkin şərtləri nəzərə 

almır. Qeyd olunan konsepsiya tam məşğulluq şərtindən çıxış edir, yəni bir sahəni tərk edən işçi 

dərhal digər bir sahədə iş yeri tapır və işsizə çevrilmir. Bu nəzəriyyə həmçinin xarici ticarətin ölkə 

daxilində gəlirlərin bölgüsünə, qiymət tərəddüdlərinə və əmək haqqına, inflyasiyaya və beynəlxalq 

kapital hərəkətinə təsirini nəzərə almır və təxminən eyni vəziyyətə malik olan, yəni heç birinin digəri 

qarşısında müqayisəli üstünlüyü olmadığı ölkələr arasında ticarəti izah etməyə imkan vermir. 

Beynəlxalq ticarətdə mübadilənin hansı qiymətdə həyata keçirildiyi sualına ilk dəfə D.Rikardonun 

davamçısı Con Stüart Mill cavablandırmışdır. O özünün ―Siyasi iqtisadın prinsipləri əsərinin bir 

fəslini beynəlxalq dəyər qanununa həsr etməklə göstərirdi ki, mübadilə qiyməti tələb və təklif 

qanununun elə bir səviyyəsinə görə müəyyənləşir ki, bu qiymətdə hər bir ölkənin ixracı onun idxalını 

ödəyir. C.S.Mill qeyd edirdi ki, əmtəələrinə xarici tələbin daha yüksək olduğu ölkə xarici ticarətdən 

daha çox xeyir əldə edir. Ölkənin əmtəələrinə xarici tələb digər ölkələrin əmtəələrinə olan tələbdən 

nə qədər yüksək olarsa mübadilə şəraiti bir o qədər onun üçün faydalı olar, ölkə müəyyən miqdar 

əmtəəsi müqabilində daha çox xarici əmtəə əldə edər. Beynəlxalq dəyər nəzəriyyəsinə görə, 

əmtəələrin mübadilə dəyəri onlara olan tələbin elastikliyindən asılı olaraq formalaşır. O, müəyyən 

qiymət dairəsini müəyyənləşdirir ki, bu dairədən də kənarda beynəlxalq mübadilə özünün 

cəlbediciliyini itirir. Deməli, beynəlxalq dəyər nəzəriyyəsinə görə ölkələr arasındakı əmtəə 

mübadiləsini optimallaşdıran qiymət mövcuddur və bu qiymət tələb və təklifdən asılı olan bazar 

qiymətidir. C.S.Millin xarici ticarət əlaqələrinin mahiyyəti ilə bağlı açıqlamaları qarşılıqlı tələb 

qanununa əsaslanır. Bu qanuna görə, idxal olunan əmtəənin qiyməti idxalı ödəmək üçün ixrac 

edilməsi zəruri olan əmtəənin qiyməti vasitəsilə müəyyən edilir. Buna görə də, ticarət zamanı 

qiymətlərin son nisbəti ticarət edən hər bir ölkədə əmtəəyə olan daxili tələbin həcmi ilə müəyyən 

edilir. Beynəlxalq dəyər nəzəriyyəsi qiymətin müəyyən edilməsinin əsası kimi müqayisəli 

üstünlüklərə nisbətən əhəmiyyətli bir çatışmazlığa malikdir. Bu nəzəriyyənin yalnız hər iki ölkənin 

ölçülərinə görə təxminən bərabər olduqları halında tətbiq edilməsi mümkündür. Özü də bu zaman 

birinin daxili tələbinin digərinin daxili qiymətlərinin səviyyəsinə ciddi təsir etmək imkanı mövcud 

olmalıdır. 

Üstünlüklər nəzəriyyəsinin digər nəzəriyyə nümayəndələri tərəfindən tənqidi ona əsaslanırdı ki, 

bu nəzəriyyə istehsal xərclərini ancaq əməklə bağlayır. Həqiqətdə isə bir sıra konsepsiya 

təmsilçilərinə görə, istehsalın bir neçə amili vardır. Istehsal amilləri nəzəriyyəsinin banisi Jan Batist 
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Sey bu cür amillər kimi əməyi, torpağı və kapitalı göstərirdi. Onun fikrincə, bu amillərin bazar 

qiymətləri (əmək haqqı, kapital faizi və torpaq rentası) istehsal xərclərini formalaşdırır və istehsal 

amillərini qiymətləndirməyə imkan verir. XIX əsrdə istehsal amilləri nəzəriyyəsinin müxtəlif 

variantlarının əmək-dəyər nəzəriyyəsini sıxışdırması nəticəsində klassiklərin davamçıları olan 

neoklassik məktəbin nümayəndələri beynəlxalq ticarəti istehsal amilləri nəzəriyyəsi vasitəsilə izah 

etməyə başladılar. Bu zaman bir çox variantlar irəli sürülürdü. Lakin bu istiqamətdə doğrudan da 

əhəmiyyətli irəliləyiş XX əsrin 20-ci illərinin ortalarında baş verdi. Isveş neoklassikiqtisadçıları Eli 

Hekşer və onun şagirdi Bertil Olin yeni bir konsepsiya işləyib hazırladılar ki, bu da sonradan istehsal 

amillərinin nisbəti nəzəriyyəsi adını aldı. Bu nəzəriyyə çox sadə və rasional müddəaya əsaslanır. 

Nəzəriyyədə müdafiə edilən ana fikri belə formalaşdırmaq olar: bir ölkə hansı istehsal amili ilə 

zəngindirsə, istehsalı həmin amildən daha çox tələb edən əmtəələr üzrə müqayisəli üstünlük əldə edər, 

yəni onları daha ucuz istehsal edər və bu sahədə də ixtisaslaşar. Tutaq ki, hər hansı bir ölkədə əmək 

amili boldur. Belə bir ölkədə normal olaraq əməktutumlu mallar daha ucuz istehsal olunar. Həmçinin, 

kapital amili ilə zəngin olan ölkələrdə də kapitaltutumlu əmtəələrin daha ucuz istehsal olunması 

gözlənməlidir.  

Bəzən Hekşer-Olin nəzəriyyəsi adlandırılan bu nəzəriyyə də mütləq və müqayisəli üstünlüklər 

nəzəriyyəsi kimi bir sıra ilkin ehtimallara əsaslanır. Bu ilkin ehtimalların əksəriyyəti üstünlüklər 

nəzəriyyələrinin ilkin ehtimalları ilə üst-üstə düşür. Belə ki, burada da ticarətdə iki ölkənin və iki 

əmtəənin iştirak etdiyi göstərilir. Lakin əmtəələrdən biri əməktutumlu, digəri isə kapitaltutumludur. 

Digər tərəfdən, artıq bir deyil, iki istehsal faktoru mövcuddur və hər bir ölkə bu istehsal amilləri ilə 

müxtəlif dərəcədə təmin olunublar. Əmək dəyər nəzəriyyəsi mahiyyətcə inkar edilmir, sadəcə bu 

zaman qeyd olunur ki, dəyərin yaradılmasında əməklə yanaşı digər istehsal amilləri də iştirak edirlər. 

Bu zaman göstərilir ki, ölkələrin hər hansı bir əmtəə istehsalı üzrə tam ixtisaslaşması mümkün 

deyildir və hər iki ölkədə mövcud olan texnologiya eynidir. Beləliklə, istehsal amillərinin nisbəti 

nəzəriyyəsinin əsas ilkin ehtimalları kimi ayrı-ayrı əmtəələr üzrə amillərin müxtəlif dərəcədə istifadə 

intensivliyi (bir əmtəə əməktutumlu, digəri isə kapitaltutumludur) və ayrı-ayrı ölkələrin amillərlə 

fərqli təmin olunması və ya amillərin dolğunluğudur (bir ölkədə kapital daha çoxdur, digərində isə 

azdır və ya əksinə birində əmək çox, digərində azdır). Nəzəriyyəyə görə, beynəlxalq mübadilə artıq 

amillərin nadir amillərlə mübadiləsidir. Yəni ölkə nisbətən daha artıq malik olduğu amillərdən 

istifadə etməklə istehsal olunan əmtəələri ixrac etməli və əksinə nisbətən daha az malik olduğu və 

çatışmazlığını hiss etdiyi amillər vasitəsilə istehsal olunan məhsulları idxal etməlidir.  

Beləliklə, Hekşer-Olin teoremi müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsindən də bir addım irəli gedərək 

ticarətin müqayisəli üstünlüklərə əsaslandığını göstərir və eyni zamanda müqayisəli üstünlüklərin 

səbəbini müəyyən edir. Bu səbəb isə ölkələrin istehsal amilləri ilə fərqli surətdə təmin olunmasıdır. 

D.Rikardonun ardıcılları kimi, E.Hekşer və B.Olin də istehsal amillərinin ölkələrarası yerdəyişməsini 

çətinləşdirən müxtəlif məhdudiyyətlərə mənfi yanaşırdılar. Ticarətin həyata keçirilməsi nəticəsində 

mübadilədə iştirak edən əmtəələrin nisbi qiymətləri bərabərləşmə tendensiyasına malikdirlər. Lakin, 

əmtəənin nisbi qiymətinin ölkənin istehsal amilləri ilə təmin olunma səviyyəsindən və onların nisbi 

qiymətlərindən asılı olduğu fərz edildiyi halda ortaya belə bir sual çıxır: əmtəə qiymətlərinin 

tarazlaşmasının istehsal amillərinin qiymətlərinə əks təsiri necədir? Başqa sözlə, əməktutumlu 

əmtəənin nisbi qiyməti dəyişərsə, bu əmtəəni istehsal edən və deməli əmək amili ilə yaxşı təmin 

olunan ölkədə əməyin özünün nisbi qiyməti necə dəyişəcək və ya ümumiyyətlə dəyişəcəkmi? Bu 

suala amerika iqtisadçısı Pol Samuelson cavab vermişdir. Onun tərəfindən isbat olunan və Hekşer-

Olin teoreminə əsaslanan bu teorem istehsal amillərinin qiymətlərinin bərabərləşdirilməsi teoremi 

adını almışdır. Hekşer-Olin Samuelson teoremi də adlandırılan bu teoremə görə, beynəlxalq ticarət 
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mübadilədə iştirak edən ölkələrdə istehsalın homogen amillərinin mütləq və nisbi qiymətlərinin 

bərabərləşməsinə gətirib çıxarır. Daha sadələşdirilmiş şəkildə desək, ticarət nəticəsində əmtəələrin 

nisbi qiymətinin bərabərləşməsi son nəticədə bu əmtəələrin istehsalında istifadə edilən amillərin də 

nisbi qiymətlərinin bərabərləşməsinə gətirib çıxarır. Kapitalın homogenliyi dedikdə eyni məhsuldarlı 

və riskli kapital, əməyin homogenliyi dedikdə isə eyni hazırlıq, təhsil və məhsuldarlıq səviyyəsi ilə 

xarakterizə olunan əmək nəzərdə tutulur. Reallıqda isə istehsal amillərin qiymətləri nəzəriyyədə 

göstərildiyi kimi, heç də balanslaşdırılmış deyil. 

Yuxarıda göstərilən nəzəriyyələr beynəlxalq ticarətin klassik və neoklassik nəzəriyyələridir. Bu 

nəzəriyyələrin hamısının ümumi zəif tərəfi ondan ibarətdir ki, onların praktikada təsdiq olunması 

üçün çoxsaylı məhdudiyyətlərə və ilkin ehtimallara əməl etmək lazımdır. Buna görə XX əsrin ikinci 

yarısında da iqtisadçılar beynəlxalq ticarətin müxtəlif aspektlərini izah edən yeni nəzəriyyələr 

axtarışında olmuşlar. 

Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinin inkişafında XX əsrin 80-ci illərində amerikan iqtisadçısı 

Maykl Porterin işlədiyi ölkələrin rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsi mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

O özünün bu nəzəriyyəsində klassik və neoklassik iqtisadçıların baxışları ilə neotexnoloji məktəbin 

təmsilşilərinin baxışlarını bir araya gətirə bilmişdir. Alim dünya ticarətinin ikidə bir hissəsini özündə 

cəmləşdirən 10 ən iri sənaye ölkələrinin şirkətlərinin praktiki fəaliyyəti üzrə tədqiqat apararaq belə 

bir nəticəyə gəlmişdir ki, dünya bazarında ölkənin rəqabət qabiliyyətinin bir-biri ilə qarşılıqlı 

fəaliyyətdə və əlaqədə olan dörd başlıca parametri mövcuddur: 1. Amillərin şəraiti. Bu zaman 

müəyyən sahədə müvəffəqiyyətlə rəqabət aparmaq üçün lazım olan konkret istehsal faktorları nəzərdə 

tutulur. M.Porter klassik amillər nəzəriyyəsini də qəbul etməklə onların sırasına yenilərini də əlavə 

edir. 2. Əmtəə və xidmətlərə tələb şəraiti. Bu, sahə tərəfindən təklif edilən məhsul və xidmətlərə daxili 

bazarda olan tələbi nəzərdə tutur. Tələb müəssisənin inkişafını müəyyən edən əsas parametrdir. Bu 

zaman daxili tələbin vəziyyəti xarici bazarın potensial imkanları ilə birlikdə situasiyaya əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir edir. Burada müəssisənin xarici bazarlara çıxışına təsir edən milli xüsusiyyətləri də 

nəzərə almaq lazımdır. M.Porterin yanaşması ayrıayrı şirkətlərin fəaliyyəti üçün daxili bazarın əsas 

əhəmiyyət kəsb etdiyini qəbul edir. 3. Ölkələrin firmalarının strategiyası, onların strukturu və 

rəqabəti. Bu, ölkədə firmaların yaradılması və idarəedilməsini müəyyən edən şəraiti və daxili baxarda 

rəqabətin xarakterini nəzərdə tutur. Firma tərəfindən seçilən bazar strategiyası və lazımi çevikliyi 

təmin edən təşkilati struktur beynəlxalq ticarətə müvəffəqiyyətlə qoşulmanın əsas şərtlərindən biridir. 

4. Ölkədə mövcud olan qohum və yaxın sahələrin xarakteri. Bu zaman ölkədə dünya bazarında 

rəqabət qabiliyyətli olan qohum və ya yaxın sahələrin mövcudluğu və ya qeyri-mövcudluğu nəzərdə 

tutulur. Müvafiq avadanlıqla təminat, nəqliyyat, komersiya və maliyyə strukturları ilə sıx əlaqələr 

rəqabət baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sayılan parametrlər özlüyündə milli ―romb əmələ 

gətirirlər ki, onun da komponentləri bir-birlərini qarşılıqlı surətdə gücləndirir. Bu sistemə həmçinin 

təsadüfi hadisələr və hökumətin siyasəti də əlavə edilir. Bu parametrlər ölkənin rəqabət üstünlüklərini 

həm gücləndirə, həm də zəiflədə bilər. M.Porterə görə, daxili bazarda rəqabətin mövcudluğu 

mühümdür. O, dövlət tərəfindən müdafiə edilərək istehsalın bir milli firmada cəmləşdirilməsinin 

potensial səmərəliliyini qəti surtədə rədd edir. Bu cür dövlət firmalarının əksəriyyəti aşağı 

səmərəliliyi, təbii ehtiyatlarda qeyri-səmərəli sitifadəsi və aşağı əmək məhsuldarlığı ilə fərqlənir. 

Daxili bazarda sərt rəqabət firmaları xarici bazara çıxmağa stimullaşdırır, xarici bazar axtarmağa sövq 

edir. Bununla yanaşı, daxili bazarda rəqabət qabiliyyətli əmtəələrin kifayət qədər olduğu şəraitdə 

xarici satış bazarının tapılması məsələsi nisbətən asanlıqla həll edilir. Bu baxımdan, M.Porterin 

nəzəriyyəsinə görə, xarici ticarətdən daha çox uduş qazanmaq üçün milli əmtəələrin rəqabət 

qabiliyyətliliyini yüksəltməyə ehtiyac vardır. 
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MADDİ AXINLARIN İDARƏEDİLMƏSİ 

Məqalədə maddi və əlaqəli məlumat axınlarının əsas obyektləri təhlil edilir. Bu, logistikanın 

xammal və yarı bitmiş məhsulların alınması və hazır məhsulun istehlakçıya çatdırılması arasında 

vaxt intervalı əhəmiyyətli dərəcədə azaldığını göstərir, xidmət. Bu baxımdan təhlil, satıcının 

bazarından alıcı bazarına, istehlakçı və sistemlərin istehlakçıların sürətlə dəyişən prioritetlərinə 

çevik reaksiyanın müxtəlif aspektlərinə keçidinin təhlilidir. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ 

  В статье анализируют основные объекты материальны и связанных с ними информа-

ционных потоков. Показывается, что логистика позволяет существенно сократить времен-

ной интервал между приобретением сырья и полуфабрикатов и поставкой готового про-

дукта потребителю, способствует резкому сокращению материальных запасов, ускоряет 

процесс получения информации, повышает уровень сервиса.В этой связи анализируется пере-

ход от рынка продавца к рынку покупателя, различные аспекты гибкого реагирования произ-

водственных и торговых систем на быстро изменяющиеся приоритеты потребителя. 

Ключевые слова: логистика, управление материальными ресурсами,материальныепо-

токи, снижение транспортных расходов. 

 

Elmar DADASHEV 

Lecturer of Baku State University 

Ilkin ABDULLAYEV 

master, Baku State University 

 

MANAGEMENT OF MATERIAL FLOWS 

The article analyzes the main objects of material and related information flows. It shows that 

logistics can significantly reduce the time interval between the acquisition of raw materials and semi-

finished products and the delivery of the finished product to the consumer, contributes to a sharp 

reduction in inventories, speeds up the process of obtaining information, and increases the level of 

service. In this regard, the analysis is analyzed of the transition from the seller's market to the buyer's 

market, various aspects of the flexible reaction of production and trading systems to the rapidly  
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Logistikanın məqsədi istehlakçıları logistika əməliyyatları və istifadə edilmiş istehsal 

mənbələrini həyata keçirmək üçün lazımi vaxtda və ən az yerlərdə məhsullarla təmin etməkdir. Logis-

tika fiziki paylama və maddi qaynaqları idarə edir. Fiziki paylama idarəetməsi hazır məhsulu istehsal 

yerindən istehlak yerinə köçürülməsi və müştəriyə xidmət keyfiyyətinin tələb olunan səviyyəsinə 

uyğun olaraq saxlanması ilə əlaqəli xərclərin azaldılmasından ibarətdir. Maddi idarəetmə, təşkilatın 

istehsal ehtiyatlarına olan ehtiyaclarını səmərəli şəkildə ödəməkdən ibarətdir. Bir logistika sistemini 

idarə edərkən sistem yanaşmasının üç əsas anlayışı istifadə olunur: 

1) ümumi xərclər anlayışı; 

2) alt optimallaşdırmanın qarşısının alınması anlayışı; 

3) maliyyə mübadiləsi anlayışı. 

Logistikanın əsas məqsədinə çatmaq üçün yerinə yetirilməsi lazım olan dörd şərt: 

1) müəyyən bir keyfiyyətə uyğun məhsulun tələb olunan miqdarda tədarükü; 

2) müqavilədə göstərilən vaxt; 

3) müəyyən bir çatdırılma yeri; 

4) ümumi xərclərin minimuma endirilməsi. 

Logistikanın öyrənilməsinin obyekti maddi və əlaqəli material (məlumat, maliyyə, xidmət) axın-

larıdır, bunlar olmadan maddi istehsalın həyata keçirilməsi mümkün deyildir. Logistikanın araşdırma 

mövzusu, vahid bir nöqteyi-nəzər baxımından həyata keçirilən istehsal və ticari prosesi təmin edən 

maddi, məlumat, maliyyə, xidmət axınlarının optimallaşdırılmasıdır. hər bir fərdi elementdə deyil, 

bütün logistika sistemində xərcləri minimuma endir. Logistika, məhsul keyfiyyətinə dair müştərilərin 

tələblərini effektiv şəkildə qarşılamaqla və ümumi xərcləri azaltmaqla iş proseslərinin təşkilində tak-

tiki, strateji, əməliyyat məqsədlərinə nail olmağa kömək edən idarəetmə vasitəsidir. İstehsalın artan 

mürəkkəbliyi və artan rəqabət, logistikanın firmaların strateji hədəfləri ilə daha dəqiq uyğunlaşdırıl-

masını, həmçinin firmaların çevikliyini və bazar siqnallarına tez reaksiya vermək qabiliyyətlərinin 

artırılmasında logistika rolunun artmasını tələb etdi. Bu baxımdan, logistikanın əsas vəzifəsi, şirkətin 

ən yüksək səmərəliliyinə nail olmağa, bazar payını artırmağa və rəqiblər üzərində üstünlük əldə 

etməyə kömək edəcək diqqətlə balanslaşdırılmış və məlumatlı bir təklifin hazırlanması idi. Loqisti-

kanın əsas vəzifələrindən biri də məhsulun yüksək keyfiyyətli çatdırılmasını təmin edən maddi və 

məlumat axınlarının vahid effektiv tənzimlənməsi və tənzimlənməsi sisteminin yaradılmasıdır. 

Müəssisə və təşkilatların idarə edilməsinin köklü yeni bir fəlsəfəsi hesab edildiyi zaman logistika ən 

böyük effekt verir. Əvvəla, tədarükçülərə və istehlakçılara şirkətin maraqlarını bölüşən tərəfdaş kimi 

baxmağı tövsiyə edir. Əsas fondların və işçilərin istehsal prosesinin sabit elementləri olduğuna da 

əsaslanır. Və ən çox hərəkət edən element, müəssisənin bir çox şöbəsinin hüdudlarından tez və 

mütəmadi olaraq üfüqi olaraq keçən materiallar axını və müşayiət olunan məlumat axınlarıdır. Beləli-

klə, müəssisə idarəçiliyində bir logistika sisteminin tətbiqi, əməliyyat müddətini azaldır, material 

tədarükünü və məhsulların marketinqini sürətləndirir və ümumiyyətlə məhsuldarlığı artırır. Maddi 

axını idarə etmək üçün ənənəvi yanaşmadan məntiqi yanaşma arasındakı fərq. Logistik yanaşmada, 

nəzarət obyekti material axınıdır. Eyni zamanda, maddi axın vasitəsilə əlaqələndirilmiş idarəetmə 

məqsədi ilə müəssisələrin özəlliyi aradan qaldırılır. Ümumiyyətlə, idarəetməyə məntiqi yanaşma ilə 

ənənəvi yanaşma arasındakı fərq əvvəllər fərqlənməmiş maddi axınların vahid idarəetmə 

funksiyasının ayrılmasındadır. Ümumi xərclərə şirkətin logistikasını təmin etmək üçün lazım olan 

bütün xərclər daxildir. Lazımi logistika xərclərinin həcmini müəyyənləşdirərkən bir tərəfdən ümumi 

xərclərin minimuma endirilməsi meyarından, digər tərəfdən müştəri xidmətinin istənilən 

səviyyəsindən götürülməlidir. Logistikanın yaxşılaşdırılmasının üç mərhələsi: 1) dövriyyə sferasında 

maddi axınları idarə etmək üçün logistik yanaşmadan istifadə etmək, yəni. nəqliyyat və anbar; 2) 
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istehsal saxlama və daşınma ilə birlikdə nəzərə alınır; 3) məhsulun ilkin xammal mənbəyindən son 

istehlakçıya qədər hərəkətinin bütün mərhələlərinin idarə edilməsi. Logistika istifadəsinin iqtisadi 

effekti: material axınının hərəkətinin bütün yolu boyunca ehtiyatların azalması; malların logistik 

zəncirdən keçməsi vaxtının azaldılması; nəqliyyat xərclərinin azalması; əl əməyi və yük əməliyyatları 

ilə əlaqəli xərclərin azaldılması. Maddi axın (MA) - istehsalçıdan istehlakçıya və müəssisə daxilində 

- bu ehtiyatların istehlakçısına gedən yolda onların hərəkəti prosesi kimi başa düşülən maddi 

ehtiyatların fiziki hərəkəti. Maddi axın anlayışı logistikada açardır. Maddi axınlar xammal, yarımfab-

rikatlar və hazır məhsullar - ilkin xammal mənbəyindən son istehlaka qədər nəqli, saxlanması və digər 

maddi əməliyyatlar nəticəsində formalaşır. Material axını müxtəlif müəssisələr arasında və ya eyni 

müəssisə daxilində baş verə bilər. Maddi qaynaqlardan "materiallar" adlı bir qrup tez-tez fərqlənir. 

İki alt qrupa bölünür: əsas materiallar - istehsal emalı zamanı məhsul istehsalı üçün maddi əsas 

yarandığı materiallar; köməkçi materiallar - hazır məhsulun maddi hissəsində olmayan materiallar, 

istehsalda sərf olunduğu üçün yalnız onun pul dəyərinə daxil edilirlər. Maddi axın müəyyən 

mənbələrə, müəyyən miqdarda, bu mənbələrin müəyyən tədarükçülərindən müəyyən bir yerdən başqa 

bir yerə müəyyən bir zamanda köçürülən maddi qaynaqlardır. Maddi qaynaqlar bir yerdə toplanarsa, 

ancaq bir adresə göndərilməsi nəzərdə tutulsa da, tərpənməsə də, maddi axın deyildir və maddi 

ehtiyatı təmsil edir. Maddi axınlar sıx və sıx olmayanlara bölünür. Güclü və güclənmiş axınlar hesab 

olunur. Material axını aşağıdakı işarələrlə gərginləşir: 

1) daşınmanın formalaşması və mürəkkəbliyi ilə; 

2) şəxsi mürəkkəbliyi ilə; 

3) yüklərin sürətlə daşınmasına ehtiyac olduğuna görə; 

4) onu qəbul etməkdə çətinlik çəkdiyinə görə və s. 

Aşağı axınlar hərəkət zamanı stresə səbəb olmayan axınlar hesab olunur. Axınlar xarici və daxili 

bölünür. Xarici maddi axınlar, logistika sisteminin xaricində hərəkət edir, yəni. formalaşdığı və ya 

yönəldildiyi logistika sistemindən kənar bir mühitdə. Daxili material axını yalnız bir logistika sistemi 

içərisində hərəkət edir. Axınları gəliş və gediş yerlərində fərqləndirin. Gələn material axınları giriş, 

göndərilən - çıxış hesab olunur. Giriş və çıxış axınları maddi axınların vacib tərifləridir, axın hərəkəti 

başlanğıc anını (logistik sistemdən) və bu hərəkətin sonundan (təyinat logistika sisteminə giriş) 

göstərir. Maddi axınlar xammal, yarımfabrikatlar və hazır məhsullar - ilkin xammal mənbəyindən son 

istehlakçıya qədər nəqliyyat, anbar və digər maddi əməliyyatlar nəticəsində formalaşır.Mədən axını 

- davam edən material, davam edən işlər və hazır məhsullar. məkanda fiziki hərəkəti ilə əlaqəli logis-

tik əməliyyatlar tətbiq olunur: yükləmə, boşaltma, qablaşdırma, daşınma, çeşidləmə, konsolidasiya, 

azalma və s. Maddi ehtiyatlar - xammal, əsas və köməkçi materiallar, yarımfabrikatlar, komponentlər, 

yanacaq, ehtiyat hissələri, sənaye tullantıları, qablaşdırma və qablaşdırma. İş davam edir - müəssisə 

daxilində istehsalla tamamlanmayan məhsullar. Hazır məhsullar - bu müəssisədə istehsal dövründən 

tamamilə keçmiş, tam təchiz olunmuş, texniki nəzarətdən keçmiş və anbara təhvil verilmiş və ya 

istehlakçıya (satıcıya) çatdırılmış məhsullardır.Müəyyən vaxtlarda material axını maddi ehtiyatların 

ehtiyatı, davam edən iş və ya hazır məhsul, maddi axın hərəkət vəziyyətində deyilsə.Hər bir material 

axını məlumat və maliyyə axınlarına uyğundur. Material axını aşağıdakı parametrlərlə xarakterizə 

olunur: 

məhsulların nomenklaturası, çeşidi və keyfiyyəti; 

ümumi ölçülər (həcm, sahə, xətti ölçülər); 

çəki xüsusiyyətləri (ümumi çəki, ümumi çəki, xalis çəki); 

yükün fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri; 

qabların xüsusiyyətləri (qablaşdırma); 
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alqı-satqı müqavilələrinin şərtləri (mülkiyyətin təhvil verilməsi, tədarük); 

maliyyə (maya dəyəri) xüsusiyyətləri və s. 

Logistika sistemi ilə əlaqəli material axınlarının növləri:  

daxili (logistika sistemindən kənara çıxmır); 

xarici (logistika sisteminin hüdudlarından kənarda). 

Logistika sisteminin bağlantısı ilə əlaqəli axın növləri: 

giriş; cıxış. 

Həftə sonu Nomenklatura görə, maddi axınlar aşağıdakılara bölünür: 

tək məhsullu (tək növ); 

çox məhsullu (çox növ). 

Çeşid üzrə material axınlarının növləri: 

tək çeşid; 

çox çeşidli. 

Bu ayrılma zəruridir, çünki Axının çeşid tərkibi onunla işləməyi əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. 

Məhsulların çeşidi, sinif, tip, ölçü, marka, xarici və digər xüsusiyyətlərinə görə fərqlənən müəyyən 

bir növ və ya adda məhsulların tərkibi və nisbətidir.Məsələn, ət, balıq, tərəvəz, meyvə, topdan 

məhsulları satan topdan ərzaq bazarında logistika prosesi. bir yük məhsulu ilə işləyən kartof anbarın-

dakı prosesdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.Vaxtında hərəkətin xarakterinə görə maddi axınlar 

fərqlənir: 

fasiləsiz (davamlı istehsal (texnoloji) qapalı döngə proseslərində xammal axını, boru kəməri 

nəqliyyatı ilə nəql olunan neft məhsulları, qaz axını və s.); diskret. 

Maddi axınların digər qrupları var. Məlumat axını, logistika sistemində, habelə bu sistem və ətraf 

mühit arasında, logistika əməliyyatlarını idarə etmək və idarə etmək üçün lazım olan mesajların cəmi 

hesab olunur. Məlumat axınını təşkil edən mesajlar müxtəlif medialarda səsləndirilir: 

ənənəvi tipli sənəd sənədləri; elektron sənədlər; 

Mesajlar şifahi ola bilər: telefon, həm də səsli (telefonsuz rabitə). Logistikada aşağıdakı məlumat 

axını növləri fərqləndirilir: 

Axınla əlaqəli sistemlərin növündən asılı olaraq: üfüqi və şaquli; 

keçid yerindən asılı olaraq: xarici və daxili; 

logistika sisteminə münasibətdə istiqamətdən asılı olaraq: giriş və çıxış. 

Bir səviyyəli idarəetmə səviyyəsində olan iqtisadi münasibətlərdə tərəfdaşlar arasında mesajları 

əhatə edən üfüqi zəng məlumatları axını. Şaquli - yuxarıdan gələn idarəetmə orqanlarından logistika 

sistemindəki tabeliyindəki bağlantılara gələn mesajları əhatə edən məlumat axını. Xarici, logistika 

sistemindən kənar bir mühitdə informasiya axınlarıdır. Daxili məlumat axını - vahid bir logistika sis-

temi (müəssisə, topdansatış bazası və s.) Daxilində yayılan mesajlar. Loqistika alt sistemləri üçün 

daxili, alt sistem içərisində mesaj axını, qalan mesajlar onlar üçün xaricidir. Giriş məlumat axını, 

logistika sisteminə və ya onun alt sistemlərindən birinə daxil olan mesajlardır. Çıxış məlumat axını - 

bir logistika sisteminin və ya onun alt sistemlərindən birinin hüdudlarından kənara çıxan mesajlar. 

Məlumat axınları təcili olaraq bölünür: adi, təcili, çox təcili ("ildırım"). Müvafiq işarə ("təcili", 

"ildırım") məlumat daşıyıcısında qeyd olunur və mesajın aktuallığının göstəricisi kimi xidmət edir. 

Məlumat axınları məxfilik dərəcəsi (məxfilik) ilə fərqlənir. Kommersiya sirri olan mesajlar sənədin 

məxfiliyinə möhür (işarə) ilə göndərilir. Dövlət sirri olan mesajlar eyni qaydada göndərilir. Bunun 

sayəsində bu cür sənədlərə girişi məhdudlaşdırmaq və vacib məlumatların sızmasının qarşısını almaq 

mümkündür. Dəyərinə görə poçt mesajlarının məlumat axını sadə, xüsusi və qiymətli bölünür. 

Qeydiyyata alınmış poçt göndərişləri qeydiyyata alınmaqla, qəbul edildiyi göndərənə qəbz verilərək, 
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imza ilə adresə verilir. Çatdırılmaların vaxtında aparılması üçün rabitə təşkilatları sadə mesajlara 

nisbətən daha tam nəzarət edirlər. Dəyərli mesajlarda əlaqə itirildiyi təqdirdə mesaj göndərənə 

ödənilən kompensasiya qiyməti var. Mesajların ötürülmə sürətinə görə, məlumat axını sürətli və 

ənənəvi olaraq təsnif edilir. Sürətli - faks, elektron poçt, teleqraf, teletip, telefon. Ənənəvi poçt mesaj-

larıdır. Məlumat axınlarının həcminə görə yerli, qeyri-rezident, uzaq, beynəlxalq bölünür. Bundan 

asılı olaraq mesajların göndərilməsi üsulu, onların göndərilməsi xərcləri, icra qaydası, mesajın dili və 

mesajların hazırlanması və göndərilməsinin digər xüsusiyyətləri fərqlənir. Məlumat axınları arasında 

mühüm rol, ümumiyyətlə müəyyən bir forma kağızında buraxılmış, tamamlanmış, müəyyən edilmiş 

qaydada hazırlanmış və mesaj göndərənin imzası və möhürü ilə təsdiqlənən sənədli mesajlardır. Belə 

mesajlara sənədli deyilir. Logistikada, məlumat axını material axını ilə əlaqəli tez-tez müşayiət olunur 

(əlaqələndirilir) və onun hərəkətini idarə etmək üçün lazım olan material axını haqqında məlumat var. 

Logistika sahəsindəki məlumat axınlarının bir hissəsi maddi axınlara xidmət etmir, lakin onların for-

malaşması, anbarda ehtiyatların saxlanması, maddi ehtiyatların daxili və daxili saxlanması prosesidir. 

Logistika böyük maddi sərvətlərlə məşğul olduğundan sənədli mesajlar bunda böyük rol oynayır. 

Logistika sahəsində istifadə olunan sənəd axınları forma, məzmun, metodlar və raf ömrü və digər 

xüsusiyyətlər baxımından müxtəlifdir. Hər bir logistika sistemində, maddi ehtiyatların istehlakının və 

orada qurulmuş ehtiyatların uçotu, planlaşdırılması və qəbul edilməsinə nəzarət qaydalarına uyğun 

olaraq seçilir. Logistika prosesinin sənədləşdirilməsi vacib bir logistik vəzifədir. Logistikada məlu-

mat axını materiala uyğun olaraq formalaşır. Çox vaxt məlumat və maddi axınlar müxtəlif vaxt 

fasilələrində baş verir. Beləliklə, material axını müəyyən bir yerə gələ bilər və bunun üçün sənədlər 

hələ çatdırılmamış ola bilər. Sonra maddi axın, alıcı tərəfindən saxlanılması üçün qəbul edilən, 

ödənilməmiş tədarük hesab olunur və yalnız bundan sonra sənədlər gəldikdən sonra gələn material-

ların bu sənədlərə uyğunluğu yoxlanılır. Əksinə ola bilər: təyinat yerinə gələn malların sənədləri və 

maddi axın hələ də tranzit vəziyyətindədir. Bu cür sənədlər "tranzit ehtiyatlar" ın uçotu üçün əsas 

kimi qeyd olunur və mallar gəldikdən sonra tərkibi və həcmi ilə yoxlanılır. Maddi axınların hərəkəti 

ilə müqayisədə irəliləyən məlumat axınının üstünlük verilən variantı. Bu, malların qəbuluna daha 

yaxşı hazırlaşmağı mümkün edir. Əslində, informasiya axını həmişə əyrini qabaqlamır. İnformasiya 

məkanında informasiya axını. Bu genişdir və praktik olaraq bütün kürəni və kosmosun 

mənimsənilmiş hissəsini əhatə edir. Logistika sahəsindəki informasiya axınlarının idarə edilməsi 

özlüyündə bir sonluq deyil, maddi axınları, onların meydana gəlməsini, hərəkət etməsini, qəbul 

edilməsini idarə edən bir vasitədir. Məlumat axınlarını bacarıqlı idarə etməklə, onların meydana 

gəlməsi, ötürülməsi, qəbul edilməsi və saxlanması xərcləri azalır, məlumat mübadiləsi sürətlənir, on-

ların qəbul sürətinə icazə verilmir, ötürücü və qəbuledici sürətinin uyğunsuzluğu nəzərə alınır, infor-

masiya yolunun hər hissəsində rabitə vasitələrinin bant genişliyi və operatorların keyfiyyətləri nəzərə 

alınır. onlar tərəfindən işə götürülür. Yuxarıda göstərilənlərdən məlumat axınının əhəmiyyətini görə 

bilərsiniz, əgər bu əlaqə tədarük zəncirindən qoparsa, bütün istehsal prosesi dayanacaqdır. İndi 

müəssisələr informasiya axınını təmin etmək üçün külli miqdarda pul xərcləyirlər. Ancaq özlərini 

haqlı sayırlar. Logistikada avtomatlaşdırılmış idarəetmə texnologiyasının tətbiqi maddi axınların 

idarə edilməsini logistika prosesinin bütün mərhələlərində əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıra bilər. 

Maddi axınlar, müxtəlif texnikalardan istifadə edərək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən təbliğ olunur: 

nəqliyyat vasitələri, material işləyən maşınlar və s. Strukturun müxtəlif binaları logistika prosesində 

iştirak edir, prosesin gedişatı buna hazırlıq dərəcəsindən, ehtiyatlarda yığılan ən çox hərəkət edən 

yüklərdən, malların daha yaxşı və ya daha pis keçməsini təmin edən məhsuldar qüvvələrin məc-

musundan daima bir növ mütəşəkkil olur. Logistika çıxışda verilən material axınlarının verilmiş par-

ametrləri ilə ahəngdar, əlaqələndirilmiş material keçirici (məntiqi) sistemlərin layihələndirilməsi 
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problemini yaradır və həll edir.Bu sistemlər son material material axınlarını idarə etmək üçün onlara 

daxil olan məhsuldar qüvvələrin yüksək tutarlılığı ilə fərqlənir.Listika sistemlərinin xüsusiyyətlərini 

hər dördün kontekstində səciyyələndirirlər hər hansı bir sistemə xas olan xüsusiyyətlər.Bütövlük və 

diksiya - bir sistem bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan elementlərin məcmusudur. Loqistika sistem-

lərinin elementlərə parçalanması müxtəlif yollarla həyata keçirilə bilər.Materoloji axını bir 

müəssisədən digərinə ötürərkən bu müəssisələrin özləri, həmçinin onları birləşdirən nəqliyyat ele-

mentləri hesab edilə bilər.Mik səviyyədə, logistika sistemi aşağıdakı alt sistemlər şəklində təqdim 

edilə bilər. 

 Satınalma - maddi logistika sisteminə axını təmin edən alt sistem. 

 İstehsalın planlaşdırılması və idarə edilməsi - bu alt sistem maddi axını satınalma alt sis-

temindən götürür və müxtəlif texnoloji əməliyyatları həyata keçirməklə, əmək predmetini əmək 

məhsuluna çevirir. 

 Satış maddi axınının logistika sistemindən çıxmasını təmin edən bir alt sistemdir.Gördüyümüz 

kimi, logistika sistemlərinin elementləri müxtəlifdir, lakin eyni zamanda uyğun gəlir. Uyğunluq, 

logistika sistemlərinin fəaliyyət göstərdiyi birliyin təmin edilməsi ilə əlaqədardır. Bağlantılar - logis-

tika sisteminin elementləri arasında məntiqi ehtiyacı olan inteqrativ keyfiyyətləri müəyyən edən 

əlaqələr mövcuddur. Makroloji sistemlərdə elementlər arasındakı əlaqənin əsası müqavilədir. Mikro-

məntiqi sistemlərdə elementlər daxili istehsal əlaqələri ilə bağlanır.Təşkilat - logistika sisteminin el-

ementləri arasındakı münasibətlər müəyyən bir qaydada sifariş edilir, yəni logistika sistemi bir təşki-

lata sahibdir. Bu, lazımi məhsulu lazımi vaxtda, lazımi yerə, lazımi keyfiyyətə, minimum qiymətə 

çatdırmaq, həmçinin dəyişən ətraf mühit şəraitinə uyğunlaşma qabiliyyətidir. Yaranan tələbə tez bir 

zamanda düzgün məhsul təqdim etməklə cavab verə bilən bir logistika sistemi canlı bir orqanizmə 

bənzədilə bilər. Əzələlər qaldırıcı və nəqliyyat vasitəsidir, sinir sistemi vahid informasiya sistemində 

təşkil olunmuş iş yerlərindəki kompüterlər şəbəkəsidir. Ölçü baxımından bu orqanizm bir fabrikin və 

ya topdan bir bazanın ərazisini tuta bilər və dövlətin hüdudlarından kənara çıxa bilər. Ətraf mühitin 

pozğunluğuna uyğunlaşa, uyğunlaşa bilir, hadisələr baş verdikcə eyni sürətlə reaksiya verir.Fəaliyyət 

sahəsinin miqyasına görə logistika sistemləri makro və mikro logistika sistemlərinə bölünür.Mak-

roloji sistemə müəssisə və sənaye təşkilatları, təchizat və satış daxildir müxtəlif şöbələrin strukturları 

və nəqliyyat təşkilatları, müxtəlif bölgələrdə. Bu şəkildə biz transmilli korporasiyalar, transkontinen-

tal firmalar, regional sənaye birlikləri, ərazi istehsal komplekslərini nəzərdən keçirə bilərik. Makros-

kopik sistemlərin qurulması və idarə edilməsi aşağıdakı kimi problemlərin həllinə kömək edir. 

Məhsul paylanmasının ümumi konsepsiyasının hazırlanması; 

Transportdaşıma növünü seçmək, nəqliyyat vasitələrinin qarşılıqlı təsirinin xüsusiyyətlərini 

müəyyənləşdirmək, nəqliyyat prosesinin texnologiyasını təşkil etmək; 

 maddi axınların hərəkətinin rasional istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi; çatdırılma 

məntəqələrinin və xammal, yarımfabrikatlar, enerji daşıyıcıları tədarükçü tərəfdaşların seçilməsi; 

xidmət sahəsinin sərhədini müəyyənləşdirmək, tədarükü "vaxtında" prinsipi ilə təmin etmək; 

Anbar sistemləri şəbəkəsinin layihələndirilməsi və təşkili: maddi axınların optimallaşdırılması 

nəzərə alınmaqla mərkəzi regional, yenidən yüklənmə, mikroloji sistem firmaların strateji hədəfləri 

və əsas əməliyyat proseslərinin optimallaşdırılması baxımından qurulmuşdur, fərdi bir müəssisənin 

əhatə dairəsini əhatə edir və logistik sistemlərin fərdi funksional elementləri çərçivəsində yerli 

məsələlərin həllini təmin edir. Funksional məqsədlərinə görə mikoloji sistemlər birinci və ikinci 

səviyyəli sistemlərə bölünür.Birinci səviyyəli mikro sistem həm müəssisənin daxili istehsal 

fəaliyyətini, həm də xarici əlaqələrini və rabitə sahələrini əhatə edən müəssisənin logistikasını əks 

etdirir.İkinci səviyyəli makro-məntiqi sistemlər istehsal planlaşdırmağı, marketinqi birləşdirən daxili 
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istehsal logistikasını əks etdirir. müəssisənin təchizatı, daşınması və saxlanması və idarə olun-

ması.Makro logistika səviyyəsində üç növ logistika sistemi mövcuddur. Birbaşa əlaqələri olan logis-

tik sistemlər. Bu logistika sistemlərində maddi axın birbaşa istehsalçıdan istehlakçıya, vasitəçiləri 

keçərək meydana gəlir. Belə sistemlərdə, maddi axın yolunda ən azı bir vasitəçi var. Çevik logistika 

sistemləri. Burada məhsul istehsalçısından istehlakçıya maddi axınının hərəkəti birbaşa olduğu kimi 

həyata keçirilə bilər. Beləliklə vasitəçilər vasitəsilə. Logistik prinsiplər əsasında qurulmuş bir sistemi 

nəzərdən keçirmədən əvvəl maddi axın təşviqi sistemlərinin iki növə bölünməsini qeyd edirik: 

itələmə və çəkmə.Burma sistemi material və ya qovşaqların istehsal prosesinə və ya əvvəlki texnoloji 

əməliyyatdan digərinə verilməsi üçün bir sistemdir. sonrakı texnoloji əməliyyatda müəyyən bir za-

manda və müəyyən bir miqdarda ehtiyac duyulmasından asılı olmayaraq. Bir itələmə sistemi ənənəvi 

bir təşkilat üçün xarakterikdir: tələb dəyişkənliyinə cavab vermək üçün çevik tənzimləmə 

qabiliyyətindən azdır. Təkan tipli sistemdə hər bir bölmə mərkəzi bir idarəetmə orqanı tərəfindən 

bağlanır.Tərkibində təkan verən, lakin logistika prinsiplərindən istifadə edən ilk sistem MTP sistemi 

(material tələblərinin planlaşdırılması) idi. Sıxma sistemində bazar şərtlərinin proqnoza uyğun olaraq 

müəyyən miqdarda hazır məhsul istehsalı üçün zəruri materialların siyahısı tərtib edilir, sonra 

tədarükçülər üçün sifarişlər formalaşdırılır. MTP, real vaxtda şirkət miqyasında təchizat, istehsal və 

marketinq funksiyalarının operativ tənzimlənməsini əlaqələndirməyi təmin edən geniş maşın 

proqramlarına malikdir. 

Bu funksiyaları MTP sistemində həyata keçirmək üçün istifadə olunur: 

 İstehsal planı məlumatları 

 Maddi sənəd 

 Fond sənədləri 

MTP sistemində qərar qəbuletmə proseslərinin formalaşdırılması əməliyyatların araşdırılmasının 

müxtəlif metodlarından istifadə etməklə həyata keçirilir. Xammal və istehsal cədvəlinə olan tələbatın 

hesablanması problemlərini həll etmək imkanı var; çap və ya ekran formaları. MCI istifadə inventar 

səviyyəsini azaltmağa, inventar dövriyyəsini sürətləndirməyə, çatdırılma müddətinin pozulma 

hallarının sayını azaltmağa imkan verir.Materiala ehtiyacın müəyyənləşdirilməsi proqnozlaşdırma, 

inventar idarəetmə, satınalma və s daxil olmaqla bir sıra problemlərin həllini nəzərdə tutur. Proqno-

zlaşdırma problemləri həll edərkən aşağıdakılar yerinə yetirilir: prioritet və prioritet olmayan si-

farişlər üçün xammal ayrı-ayrılıqda, ehtiyat saxlanma xərcləri nəzərə alınmaqla mümkün qurğuşun 

müddətinin və sığorta ehtiyatlarının səviyyəsinin təhlili və müştəri xidmətinin keyfiyyəti, xammal və 

materialların hər bir növü üçün proqnozlaşdırma strategiyasını seçmək məqsədi ilə iş vəziyyətlərinin 

retrospektiv təhlili.Mühasibatların idarə olunması problemlərinin həlli zamanı xammal, materiallar, 

komponentlər və ehtiyatların gəlməsi, hərəkəti və istehlakı ilə bağlı bütün məlumatlar işlənir və 

tənzimlənir. onların saxlanması, xammal və materiallar çeşidində hər bir maddə üçün ehtiyatların 

səviyyəsini artırmaq və nəzarət etmək üçün fərdi strategiyaların seçimi, inventar dövriyyəsinin 

sürətinə nəzarət və s. fayl üçün, sifarişlər və onların yerinə yetirilməsi barədə informasiya istifadə Ia 

satınalma idarə vəzifələri. Məlumat müxtəlif fasilələrlə verilə bilər. Təchizatçı, müştəri, əlavə məlu-

matlar olan xammal və material növü daxilində verilə bilər.Hər bir hissəni tədarük etmək üçün çəkmə 

sistemi həyata keçirilir. Çəkmə sistemində mərkəzi orqanın nəzarət hərəkətləri yalnız hazır məhsulun 

çıxışında logistika sisteminin son bölməsinə tətbiq edilir və alt sistemlərin vəziyyətini bildirən məlu-

mat bağlantısı çıxışdan texnoloji zəncirin girişinə göndərilir. Logistika sisteminin əvvəlki bloklarının 

fəaliyyəti yalnız sonrakı mərhələdə materialların ehtiyat səviyyəsinin minimuma çatdığı zaman özünü 

göstərir. Bu əlaqələr və logistika sisteminin fəaliyyət prinsipinin həyata keçirilməsini təmin edir. 
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Nəticələr: Bizim hesab etdiyimiz logistikanın formalaşması və inkişaf mərhələləri, şirkətin 

rəqabət siyasətinin təkamülü, müxtəlif kateqoriyalı axınlar üçün müəyyən bir ardıcıllıqla 

nəticələnməyə imkan verir. Logistikada əsas obyekt həmişə maddi axın olmuşdur. İdarəetmə pros-

esini optimallaşdırmaq üçün məlumat və maliyyə axınları, daha sonra isə xidmət iqtisadiyyatı 

çərçivəsində xidmət axınları geniş tətbiq olundu. Müəyyən şərtlərdə qanuni axınları (məsələn, 

gömrük sahəsində və gömrük sahəsində), işçi axını və enerji axınlarını idarə etmək təsirli ola bilər. 

İdarəetmə miqdarı və mürəkkəbliyi iş proseslərinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq axın növləri 

arasında əhəmiyyətli dərəcədə bölüşdürülə bilər. Beləliklə, alqı-satqı əməliyyatının idarə edilməsi 

vəziyyətində, məlumat və maliyyə axınlarını yalnız bir vasitə kimi istifadə etməklə, maddi 

fəaliyyətində çatdırılma şərtlərinin yerinə yetirilməsinə diqqət yetirmək məsləhət görülür. 
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DÜNYA İQTİSADİ BÖHRANLARININ TARİXİ  

VƏ MAHİYYƏT XARAKTERİSTİKASI 

Bu məqalədə iqtisadi sistemdəki qlobal böhranın əsas xüsusiyyətləri, yerli milli iqtisadiyyatlara 

gətirdiyi qarşıdurma və məhvetmə elementləri müzakirə olunur. Müasir iqtisadi iqtisadiyyatın inkişaf 

forması tsiklikdir. Proqnozlaşdırma və planlaşdırma vəzifələrinə əsasən iqtisadi dövrün bütün 

mərhələlərini öyrənmək məsləhət görülür: böhran, depresiya, bərpa və bərpa, ancaq böhran 

mərhələsi iqtisadi inkişaf üçün ən əhəmiyyətlidir. İndiki dövrdəki iqtisadi inkişaf səviyyəsini və 

gələcəkdə iqtisadi artım potensialını göstərir. Böhran daha mənfi, dərin və tez-tez gözlənilməz olan, 

eyni zamanda yeni inkişaf imkanları daşıyan bir dəyişiklikdir. Böhranlar iqtisadi sistemlərin 

yaranması və inkişafı üçün əsasdır. Böhran, iqtisadiyyatı köhnəlmiş texnoloji formalara əsaslanan 

sahələrdən, zərərli, səmərəsiz fəaliyyət göstərən müəssisələrin balastlarından azad edən təmizləyici 

bir funksiyanı əhatə edir. Böhran hər hansı bir sosial-iqtisadi sistemdə, istər ictimai quruluşda, istər 

firma, istər təşkilat, istərsə də hər zaman kəskin bir dönüşdür, ətraf mühitdə dayanıqlığını təhdid edən 

yığılmış ziddiyyətlərin kəskinləşməsidir. Sosial-iqtisadi sistem müxtəlif malların istehsalı, mübadiləsi, 

paylanması və istehlakı ilə əlaqəli proseslərlə xarakterizə olunur. 

Açar sözlər: qlobal böhranın xüsusiyyətləri; müstəmləkə iqtisadiyyatı; beynəlxalq maliyyə 

böhranı; artan qloballaşma; milli reproduktiv səviyyə. 
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ИСТОРИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

В этой статье рассматриваются ключевые особенности глобального экономического 

кризиса, элементы конфликта и истребления, которые привели к местной национальной 

экономике. Форма современной экономической экономики является циклической. Для целей 

прогнозирования и планирования целесообразно изучить все стадии экономического цикла: 

кризис, депрессия, восстановление и восстановление, но фаза кризиса наиболее важна для 

экономического развития. Он показывает текущий уровень экономического развития и 

потенциал будущего экономического роста. Кризис - это изменение, которое является более 

негативным, более глубоким и часто непредсказуемым, но в то же время с новыми 

возможностями для развития. Кризисы являются основой для создания и развития 

экономических систем. Кризис включает в себя очищающую функцию, которая освобождает 

отрасли от экономики, основанной на устаревших технологических формах, от балласта 

злонамеренных, неэффективных предприятий. Кризис является резким поворотным 

моментом в любой социально-экономической системе, социальной организации, компании, 

организации или всегда, усугубляя накопившуюся напряженность, которая угрожает 

устойчивости окружающей среды. Социально-экономическая система характеризуется 

процессами, связанными с производством, распределением, распределением и потреблением 
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различных товаров. 

Ключевые слова: особенности мирового кризиса; колониальная экономика; междуна-

родный финансовый кризис; растущая глобализация; национальный репродуктивный уровень. 
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HISTORY AND CHARACTERISTICS OF WORLD ECONOMIC CRISIS 

This article discusses the key features of the global economic crisis, the elements of conflict and 

extermination that have led to local national economies. The form of the modern economic economy 

is cyclical. For the purposes of forecasting and planning, it is advisable to learn all stages of the 

economic cycle: crisis, depression, recovery and recovery, but the crisis phase is most important for 

economic development. It shows the current level of economic development and the potential for 

future economic growth. The crisis is a change that is more negative, deeper and often unpredictable, 

but at the same time, with new development opportunities. Crises are the basis for the creation and 

development of economic systems. The crisis involves a cleansing function that liberates industries 

from economies based on obsolete technological forms, from the ballast of malicious, inefficient en-

terprises. Crisis is a sharp turning point in any socio-economic system, social organization, company, 

organization, or always, aggravating the accumulated tensions that threaten sustainability in the en-

vironment. The socio-economic system is characterized by processes related to the production, shar-

ing, distribution and consumption of various goods. 

Keywords: features of the global crisis; colonial economy; international financial crisis; growing 

globalization; national reproductive level. 

 

 Eyni zamanda ABŞ, Almaniya, İngiltərə və Fransa milli iqtisadiyyatına və sosial həyatına zərbə 

vuran ilk dünya iqtisadi böhranı 1857-ci ildə baş verdi. Böhran birinci ABŞ-da başladı. Səbəb dəmir 

yolu şirkətlərinin kütləvi iflas etməsi və fond bazarının çökməsi idi. Birjanın çökməsi Amerika bank 

sistemində də böhrana səbəb oldu. Elə həmin il böhran İngiltərəyə, sonra isə bütün Avropaya yayıldı. 

Birjada iğtişaşlar dalğası hətta Latın Amerikasında da yaşandı. Böhran dövründə ABŞ-da çuqun 

istehsalı 20%, pambıq istehlakı 27% azaldı. İngiltərədə gəmiqayırma ən çox vuruldu, istehsal 26% 

düşdü. Almaniyada çuqun istehlakı 25% azalıb; Fransada - 13% dəmir əritmə və eyni pambıq 

istehlakı; Rusiyada çuqun istehsalı 17%, pambıq istehsalı 14% azalıb. Növbəti dünya iqtisadi böhranı 

1873-cü ildə Avstriya və Almaniya ilə başladı. 1873-cü il böhranı böyük beynəlxalq maliyyə böhranı 

olaraq görülür. Böhranın əsas şərtlərindən biri Latın Amerikasındakı İngiltərədən gətirilən kreditlərin 

geri qaytarılması və Almaniya və Avstriyadakı əmlak bazarında spekulyativ yüksəliş idi. May ayında 

Vyanada birjanın çökməsi ilə Avstriya-Alman yüksəlişi başa çatdı. Sürix və Amsterdamdakı birjalar 

da çökdü. ABŞ-da bank çaxnaşması Nyu York birjasında səhmlərin kəskin düşməsi və Birləşmiş 

Sakit Okean Dəmir Yolunun baş maliyyəçisi və prezidenti Cey Kukun iflasından sonra başladı. 

Almaniyadan Amerikaya Alman banklarının kredit verməkdən imtina etməsi səbəbindən böhran 

yayıldı. Amerika və Avropa iqtisadiyyatı tənəzzül mərhələsinə (istehsalın azalması) düşdükdə Latın 

Amerikası ixracatı kəskin şəkildə azaldı və bu da dövlət büdcəsinin gəlirlərinin azalmasına səbəb 

oldu. Bu kapitalizm tarixindəki ən uzun böhran idi: 1878-ci ildə başa çatdı. 1914-cü ildə Birinci 

Dünya Müharibəsinin başlaması ilə beynəlxalq maliyyə böhranı yaşandı. Səbəb hərbi əməliyyatların 
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maliyyələşdirilməsi üçün ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya hökumətləri tərəfindən xarici 

emitentlərin qiymətli kağızlarının ümumi satılmasıdır. Bu böhran, başqalarından fərqli olaraq 

mərkəzdən periferiyaya qədər uzanmadı, lakin müharibə edənlərin xarici aktivləri ləğv edilməsindən 

sonra demək olar ki, eyni vaxtda bir neçə ölkədə başladı. Bu, həm əmtəədə, həm də pulda bütün 

bazarlarda çökməyə səbəb oldu. ABŞ-da, İngiltərədə və bir sıra digər ölkələrdə bank çaxnaşması 

mərkəzi bankların vaxtında müdaxiləsi ilə yumşaldı. Müharibədən sonrakı deflyasiya (milli 

valyutanın alıcılıq qabiliyyətinin artması) və tənəzzül (istehsalın azalması) ilə əlaqəli növbəti qlobal 

iqtisadi böhran 1920-1922-ci illərdə baş verdi. Fenomen Danimarka, İtaliya, Finlandiya, Hollandiya, 

Norveç, ABŞ və Böyük Britaniyadakı bank və valyuta böhranları ilə əlaqələndirildi. 24 Oktyabr 1929 

(Qara Cümə axşamı) New York Birjasında, qlobal iqtisadi böhran tarixində ən böyüyün başlanğıcını 

qeyd edən səhmlərdə kəskin azalma oldu. Qiymətli kağızların dəyəri 60-70% ucuzlaşdı, işgüzar 

fəallıq kəskin şəkildə azaldı, əsas dünya valyutaları üçün qızıl standartı ləğv edildi. Birinci Dünya 

Müharibəsindən sonra ABŞ iqtisadiyyatı dinamik inkişaf edir, milyonlarla səhmdar kapitalını artırdı 

və istehlak tələbi sürətlə artdı. 1929-cu ilin sonlarında qiymətli kağızların qiymətinin düşməsi 

fantastik bir şəkildə 40 milyard dollara çatdı. Firmalar və fabriklər bağlandı, banklar partladı, 

milyonlarla işsiz iş axtarır. Böhran 1933-cü ilə qədər davam etdi və onun nəticələri 30-cu illərin 

sonlarına qədər hiss edildi. Bu böhran dövründə sənaye istehsalı ABŞ-da 46%, İngiltərədə 24%, 

Almaniyada 41%, Fransada 32% azaldı. Sənaye şirkətlərinin səhm qiymətləri ABŞ-da 87%, 

İngiltərədə 48%, Almaniyada 64%, Fransada 60% düşdü. Böyük ölçü işsizlik səviyyəsinə çatdı. 

Rəsmi məlumatlara görə 1933-cü ildə 32 inkişaf etmiş ölkədə, o cümlədən ABŞ-da 30 milyon işsiz 

var idi. Müharibədən sonrakı ilk dünya iqtisadi böhranı 1957-ci ilin sonlarında başladı və 1958-ci ilin 

ortalarına qədər davam etdi. ABŞ, İngiltərə, Kanada, Belçika, Hollandiya və bir sıra digər kapitalist 

ölkələrini əhatə etdi. İnkişaf etmiş kapitalist ölkələrində sənaye istehsalı 4% azaldı. İşsizlərin ordusu 

təqribən 10 milyona çatdı. Qara bazar ertəsi 1987 19 oktyabr 1987-ci ildə Dow Jones Sənaye birjası 

indeksi 22,6% düşdü. Amerika bazarının ardınca Avstraliya, Kanada və Hong Kong bazarları çökdü. 

Cari qlobal maliyyə və iqtisadi böhranın ilk əlamətləri 2006-cı ildə ABŞ-da ev satışının azalması 

şəklində meydana çıxdı və 2007-ci ilin əvvəlində yüksək riskli ipoteka kreditləri böhranına çevrildi 

İpoteka ipoteka saxlayan şəxsin mülkiyyətində və istifadəsində olan əmlakın öhdəliyin yerinə 

yetirilməsini təmin edən bir formasıdır. borclunun ipoteka ilə təmin edilmiş öhdəliyi yerinə 

yetirmədiyi təqdirdə ipoteka predmeti hesabına öz tələblərini ödəmək hüququ olan girov saxlayanın 

hüququ vardır. bu borclunun digər kreditorları tərəfindən düzəldilmişdir. "İpoteka" termini ilk dəfə 

Yunanıstanda VI əsrin əvvəllərində yaranmışdır. E.ə. e. Qədim yunanlar borclunun kreditor 

qarşısında məsuliyyətini öz torpaqları ilə təyin etmişdilər. Borcalanın torpaq sahəsinin haşiyəsində 

bu torpaq borcu təmin etdiyi yazısı olan bir yazı qoyun. Təbiətdə bənzər terminlərin uğurlu təfsiri XX 

əsrin ortalarında məşhur alim-iqtisadçı Murray Rothbard tərəfindən verilmişdir. "Köhnə günlərdə 

dövri iqtisadi böhranlardan əziyyət çəkdik. Qəfil başlanğıc" çaxnaşma "adlandı və çaxnaşma" 

depressiya "adlandı. Uzun müddət davam etdi. Yeni dövrün ən məşhur depressiyası təbii ki, 1929-cu 

ildə adi bir maliyyə çaxnaşması ilə başlayan və Bu, II Dünya Müharibəsi başlayana qədər davam etdi. 

1929-cu il fəlakətindən sonra iqtisadçılar və siyasətçilər bu bir daha baş verməməyi qərara aldılar.Bu 

vəzifənin uğurla və asanlıqla öhdəsindən gəlmək üçün yalnız xaric olmaq lazım idi. "Depressiya" 

kəlməsinin özü daha çox depresiyaya çevrildi. O andan Amerikada artıq depresiya yaşamağa ehtiyac 

qalmadı. 1937-1938-ci illərdə başqa bir ağır depresiya meydana gələndə iqtisadçılar sadəcə bu 

qorxunc addan istifadə etməkdən imtina etdilər və yeni, daha ahəngdar bir konsepsiya - tənəzzül 

(tənəzzül) tətbiq etdilər. O vaxtdan bəri, biz bir çox tənəzzüldü, ancaq bir depressiya yaşamadıq, lakin 

tezliklə "tənəzzül" sözü Amerika ictimaiyyətinin təmizlənmiş hissləri üçün olduqca sərt oldu. 
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Görünür, son tənəzzül 1957-1958-ci illərdə bizimlə oldu. O zamandan bəri, biz "tənəzzülə" və ya 

daha yaxşı "yavaşlama" ya da "sapmalara" rast gəldik. Beləliklə, böhran sürətlə inkişaf edən sənaye 

sahələrinin satış problemi ilə üzləşdiyi zaman həddindən artıq istehsal vəziyyətidir. Bazarda təqdim 

olunan mal və xidmətlər adekvat ödəmə tələbini tapmır. Satılmamış mallar ehtiyatların yığılmasına, 

istehsalın azalmasına, investisiya qoyuluşunun azalmasına kömək edir, işçi qüvvəsinə tələbatın 

düşməsi səbəbindən işsizlik artır. Bütün bunlar ödəmə tələbinin azalmasını daha da artırır.Hazırki 

qlobal maliyyə və iqtisadi böhran haqlı olaraq son bir neçə onillikdə ən dərin və dramatik hesab 

olunur, əksər ölkələrin iqtisadi inkişafı. Böhranın əsas qlobal və obyektiv səbəbi dünya 

iqtisadiyyatının tsiklik inkişafının özəllikləridir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr, ilk növbədə 

ABŞ və Qərbi Avropa ölkələri, 20-ci əsrin sonunda texnoloji və iqtisadi inkişaf zirvəsindən sonra 

yeni bir dövrə - iqtisadi artımın yavaşladığı bir dövrə girirlər və bir çox ekspertlərin fikrincə, hətta bir 

tənəzzül var. Doğrudan da əvvəlki sələfinin ABŞ-da ipoteka böhranı olduğu, ilk əlamətləri 2006-cı 

ildə ev satışının azalması şəklində ortaya çıxdığı və 2007-ci ilin əvvəlində yüksək riskli ipoteka 

kreditləri böhranına çevrildiyi və daha sonra etibarlı borcalanların da kredit vermə problemi yaşadığı 

məlum oldu. Tədricən ipotekadan yaranan böhran maliyyə birinə çevrilməyə başladı və təkcə ABŞ-a 

deyil, digər ölkələrə də təsir göstərməyə başladı. 2008-ci ilin əvvəlində böhran dünya miqyasında 

inkişaf etdi və tədricən istehsal həcminin ümumi azalması, xammala tələbatın və qiymətlərin aşağı 

düşməsi, işsizliyin artması ilə özünü büruzə verməyə başladı.Bu gün ABŞ-da ÜDM-in artım 

templərində, işgüzar fəallıq indekslərində, istehlakçı inamında və s. İqtisadiyyatın real sektorunda 

azalma maliyyə sektorunun səmərəliliyinin azalmasına səbəb olur. Beləliklə, mövcud böhran 

şəraitində dövrilik inkişaf problemi qlobal iqtisadiyyatın struktur çevrilməsi kimi təsvir edilə bilər. 

Böhranın subyektiv səbəblərindən danışırıqsa, əsas olan ABŞ iqtisadiyyatı, onun dünya iqtisadi 

proseslərindəki əhəmiyyəti və hazırkı vəziyyəti.On illərdir mövcud olan dünya iqtisadi sistemi 

praktik olaraq vahid valyuta, əsas dominant valyuta statusu almış Amerika dollarına sahib olmuşdur. 

Bu, onun buraxılmasına demək olar ki, məhdudiyyətsiz bir ehtiyac yaratdı, nəticədə dollar 

dayanmadan çap edildi. Qlobal iqtisadiyyat böyüdükcə tələb artdı, maşın getdikcə daha fəal işləyirdi. 

Eyni zamanda, aparıcı iqtisadi güclərin (Rusiya da daxil olmaqla) valyuta ehtiyatlarında böyük 

(dominant) dollar komponenti bu ölkələri ABŞ iqtisadiyyatında gedən proseslərin girovuna çevirdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son iki onillikdə ABŞ hökuməti vəziyyəti nəzarətdə saxlamadı və 

dövriyyədəki dollar kütləsi, təsadüfən başa düşüləndir. Qlobal ödəniş vasitələrinin emitenti yalnız 

sabitliyini təmin edə bilməz və mümkün nəticələrə görə məsuliyyət daşımır. Bu gün dövriyyədəki 

dollar kütləsinin dəyərini dəqiq qiymətləndirə bilmərik, lakin buna baxmayaraq, onun dünya ticarət 

və dünya iqtisadi əməkdaşlığı çərçivəsində yenidən bölüşdürülən real aktivlərin dəyərindən bir neçə 

dəfə çox olduğu qəbul edilir. Bunun uzun müddət davam edə bilmədiyi aydındır. Bu gün maliyyə 

bazarı ilk növbədə real dəyərlər üçün deyil, spekulyativ mənfəət əldə etmək üçün istifadə olunan 

törəmələr (törəmə maliyyə alətləri - opsionlar, fyuçerslər, ekspeditorlar) üçün satılır.Qiyməti real 

əməliyyatların həcmindən əhəmiyyətli dərəcədə çox olan maliyyə öhdəliklərinin bir növ "sıçrayır". 

Törəmə dünya bazarı haqlı olaraq müasir maliyyə böhranının mərkəzi hesab edilə bilər. Bu illər 

ərzində Amerikanın ən böyük investisiya bankları Federal Ehtiyat Sisteminin müdaxiləsi olmadan 

demək olar ki, laqeyd davrandılar və nəticədə "geri dönüş nöqtəsi" bir anda əldən verildi. Üstəlik, 

hətta 2008-ci il sentyabrın ortalarına qədər Avropa və Amerika maliyyə qurumları və qurumları 

böhrana olduqca səthi baxdılar, dərinliyini və mümkün nəticələrini qiymətləndirmədilər. Və burada 

bir sıra ən böyük investisiya bankları (investor və maliyyə bazarı iştirakçıları üçün təlimat idi) ya 

müflis oldu (Lehman Brothers), ya da yenidən satıldı və ya dəyişdirildi (Merrill Lynch, Goldman 

Sachs və s.). Bütün bunlar dünya maliyyə sistemində başlayan mənfi proseslərin yanlış 
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qiymətləndirilməsinin birbaşa nəticəsi idi. Son illərdə qlobal maliyyə bazarındakı artım 

dinamikasından "müvəffəqiyyətdən baş dönmə", eyforiya var, bu da avro-dollar məzənnəsinin hər 

hansı bir dəyişməsi və ya enerji qiymətlərinin kəskin artması qarşısını almadı. Üstəlik, dünya 

iqtisadiyyatının dövri inkişafının, durğunluğun və ya böyümə tempinin azalmasının fonunda maliyyə 

kapitalının aşılması iqtisadiyyatın real sektoruna deyil, maliyyə sahəsinə düşdü, nəticədə "maliyyə 

qabarcağı" meydana gəldi. Yaxşı, və balon, aşağıdakı kimi partladı. Rusiyadakı maliyyə böhranına 

gəldikdə, səbəblərin siyahısı da çox genişdir Əlbəttə ki, xarici amillərin təsiri və xarici maliyyə 

bazarlarında vəziyyət göz qabağındadır. Bununla yanaşı, Rusiya maliyyə bazarının kapitallaşmasının 

azalması miqyası bu bazarların dünyanın digər ölkələrindəki enişi ilə müqayisə olunmazdır. Böhran 

mərhələləri: Faza 1. Spekulyativ böhran (2007-ci ilin yazı - 2008-ci ilin əvvəlində) FR və daşınmaz 

əmlak bazarının, səhmlərdən və daşınmaz əmlakdan əmtəə fyuçerslərinə və qızıldan uçuşun ilk 

mərhələsi. Dolların devalvasiyası, inflyasiyanın yavaşlaması Faza 2. İqtisadi tənəzzül (2008-ci ilin 

əvvəlləri - 2008-ci ilin ortaları). Bazarlarda azalma, istehsalın durğunluğu, əmtəə bazarlarında enişin 

başlanğıcı, dolların yenidən qiymətləndirilməsi, sıfır inflyasiya. 

Faza 3. İstehlakçı böhranı (2008-ci ilin ortaları-2008). Əhalinin kütləvi defolt və iflas etməsi, 

xərclərin kəskin azalması, istehlak bazarının çökməsi, deflyasiya, dolların yenidən 

qiymətləndirilməsini sürətləndirmək Faza 4. İstehsal böhranı (2009-cu ilin ortaları - 2009-cu illərin 

ortaları). Sənaye böhranı, investisiya böhranı, kütləvi iflas, kütləvi işdən çıxma və maaş azalması, 

istehlak böhranının şiddətlənməsi. Bütün bazarların - birja, əmtəə, daşınmaz əmlakın davamlı olaraq 

düşməsi. Deflyasiyanın sürətlənməsi, buğanın yenidən qiymətləndirilməsinin sürətlənməsi Mərhələ 

5. Büdcə böhranı (2009-cu illərin ortaları - 2010-cu ilin əvvəlləri). İqtisadi çöküşü dayandırmaq və 

dövlətin sürətli böyüməsi səbəbindən vergilərin kəskin azalmasını kompensasiya etmək cəhdi. 

piramidal xarici kreditlər, bəzi iqtisadi bərpa, bəzilərinin deflyasiyasının qarşısını almaq, dolların 

sabitləşməsinə əsaslanan xərclər. 

Faza 6. Hiperinflyasiya şoku. Geosiyasi qarşıdurmanın başlanğıcı (2010-cu ilin ikinci rübü - 

2011-ci ilin əvvəlləri). Hiperinflyasiyanın süni təşviqi. Doğrudan dövlət borcunun köhnəlməsi, 

pensiya öhdəliklərinin köhnəlməsi, real büdcə xərclərinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması, əhalinin 

borc yükünün əhəmiyyətli dərəcədə azalması, kadr xərclərinin azalması və biznesin gəlirliliyinin 

artması, bütün milli əmlakın maliyyə elitasına cəmlənməsi. ABŞ GKO-nun dağılması. Birja və əmtəə 

bazarlarının, daşınmaz əmlak bazarının müvəqqəti böyüməsi. Hiperinflyasiya, buğanın təkrar 

devalvasiyası Faza 7. Qlobal iqtisadi çöküş. Qlobal geosiyasi münaqişənin inkişafı. (ortada 2011 - 

2013-14) Milli iqtisadiyyatların dağılması, bütün bazarların dağılması və ya fiziki dayanması, 

beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin dağıdılması, Yamayka pul sisteminin çökməsi, regional və vətəndaş 

müharibələri. Son 60 ildə ilk dəfə dünya iqtisadiyyatı və ölkələrin böyük əksəriyyəti 2009-cu ildə 

əsas makroiqtisadi göstəricilərdə mütləq azalma yaşadı. Böhran, eyni zamanda, ən böyük maliyyə 

itkiləri və dövlətlərin qarşısını alma və aradan qaldırmaq üçün sərmayələri ilə yadda qalacaqdır. Artıq 

dünyanın bütün ölkələrində böhrana qarşı mübarizə üçün ayrılmış vəsaitin ümumi həcminin 17 

trilyona çatacağı təxmin edilir. dollar təşkil edib ki, bu da dünya ÜDM-nin üçdə birini təşkil edir, 

bunun 11 trilyon. BVF mütəxəssislərinin hesablamalarına görə, artıq dollar xərclənmişdir.Böhranın 

dərinliyi və miqyası böhran amillərinin təsirini təsirli şəkildə neytrallaşdıra biləcək anti-böhran 

tədbirlərinin əsaslandırılması problemini daha da artırır. Bu baxımdan onun həyata keçirilməsində iki 

əsaslı fərqli yanaşma ayırmaq olar. Birinci yanaşma, qlobal iqtisadi məkanın iqtisadi quruluşunun 

əsaslarını qorumaqla böhranın qarşısını almaq üçün bir siyasətdir. İkincisi, onu yaradan kök 

səbəblərin aradan qaldırılması və nəticədə dünya iqtisadiyyatının iqtisadi quruluşu tipinin və onun 

tərkib hissəsi kimi milli iqtisadi sistemlərin dəyişməsi ilə böhranın öhdəsindən gəlməkdir.Birinci 
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halda, iqtisadi ziddiyyətlərin kəskinliyini müvəqqəti olaraq nağd inyeksiya köməyi ilə aradan 

qaldırmaqdan bəhs edirik. dizaynla dünya iqtisadi sistemini adi formada yenidən həyata keçirməlidir. 

Ancaq pulun böhranı ortaya qoya biləcəyi fikri bir illüziyadır. Bu gün əksər dövlətlər, o cümlədən 

Rusiya Federasiyası tərəfindən həyata keçirilən bu qədər misli görünməmiş miqdarda pul 

inyeksiyaları böhranın təsirini müvəqqəti zəiflədə bilər və hətta bir müddət iqtisadiyyatı inkişaf 

mərhələsinə gətirə bilər. Həqiqətən, 2009-cu ilin üçüncü rübündən başlayaraq böhrandan təsirlənən 

əksər ölkələrdə onun zəifləməsi müşahidə oluna bilər. Bu, dünya iqtisadiyyatında 2009-cu ilin birinci 

yarısında əldə edilmiş “böhranın dibi” və 2010-cu ildə qaçılmaz keçid ilə bərpa olunmasının 

başlanğıcı haqqında bir nəticəyə gəldi .. Yenə də yeni bir böhran dalğasının, bəlkə də daha da dağıdıcı 

olma ehtimalı yüksək olaraq qalır. Axı, maliyyə sektoruna atılan külli miqdarda pul istehsala getmədi, 

yenidən canlanmış maliyyə bazarlarına qaçdı və nəticədə ölkələrin maliyyə və iqtisadi inkişafı üçün 

dövlət borcuna olan təzyiq artdı. Buna 2009-cu ilin payızında kütləvi çöküşdən sonra qeydə alınan 

törəmə maliyyə alətlərinin artması, neftin qiymətinin növbəti spekulyativ sürətlənməsi, digər 

"baloncukların" meydana gəlməsi, məsələn, Şərqi Asiyada əmlak bazarında və ya qızıl bazarında və 

s. Və s. . İqtisadiyyatın yeni yaranan modelinə xas olan artan gözlənilməzliyi və iqtisadiyyatın 

dayanıqlı inkişafı üçün yeni təhlükələrin yaranmasını nəzərə almaq lazımdır.Bu, böhranın qarşısını 

almaq üçün maliyyə sektoruna dövlət sərmayələri tərəfindən gücləndirilmiş böyük borcun artmasıdır. 

Borc probleminin kəskinləşməsi dünya iqtisadiyyatında böhranın yeni mümkün bir mərkəzini - 

Avrozonanı və bütövlükdə AB-ni ortaya qoydu. 

Avrozonanın ümumi borcu 6.4 trilyon avro və ya bu qrup ölkələrin ÜDM-nin təxminən 70 faizini 

təşkil edir.Bu baxımdan Böyük Depressiya və sonrakı illərdə istifadə edilən Keyns nəzəri 

platformasında hazırlanan böhran əleyhinə reseptlərin bütün spektrini daha diqqətlə və tənqidi şəkildə 

təhlil etmək tövsiyə olunur. dövrlər. Xüsusilə iqtisadiyyatı böhrandan çıxartmaq üçün bir məcmu 

tələbin əlavə stimullaşdırılması ilə əlaqəli bu cür tədbirlərin səmərəliliyinin yenidən düşünülməsi 

tələb olunur. Əsasən artan qloballaşma və milli iqtisadiyyatların açıqlığı, habelə inkişaf etmiş 

kapitalist ölkələrinin bir çoxunda həddindən artıq istehlak və həddindən artıq kredit qoyuluşu həddinə 

çatması ilə əlaqəli əhəmiyyətli dərəcədə dəyişən iqtisadi şərtləri nəzərə almaq lazımdır. Bu o 

deməkdir ki, “kazino iqtisadiyyatı” modelindən imtina etmək üçün böhrandan çıxış yolu 

axtarılmalıdır. Böyük Depressiyadan sonra kapitalizm tənzimlənən bir iqtisadiyyat modelinə keçdi 

və böhrandan sonrakı dövrdə indiki mərhələdə tənzimlənən iqtisadiyyat modelinin daha da 

genişlənməsini gözləmək olar, lakin bu həm maliyyə sahəsinə aiddir, həm milli, həm də beynəlxalq 

tənzimləyicilərin istifadəsini nəzərə alaraq. Əslində, bu müasir dövlət tərəfindən tənzimlənən 

iqtisadiyyatın yeni keyfiyyətinə keçiddir: tənzimlənən bazar iqtisadiyyatının qlobal-regional 

modelinin yaradılması. Nə ola bilər? Əvvəla, müvafiq beynəlxalq əlaqələndirici mərkəzlərin 

yaradılması və məcburi və tövsiyə qaydaları və normalarının hazırlanması ilə maliyyə fəaliyyətinin 

daha çox dövlətlərarası tənzimlənməsinin dəqiq müəyyənləşdirilmiş sahələri tapılmalıdır. Beynəlxalq 

maliyyə münasibətləri sahəsinə gəldikdə, yaranan tənzimləmə mexanizminin belə bir seqmenti, milli 

maliyyə və iqtisadi sistemlərin dövlət idarəetmə mexanizmini tamamlayacaqdır. Beləliklə, müasir 

dünya böhranının əsasını qoyan spontan və spekulyativ-bazar alətlərinin üstünlük təşkil etməsi istisna 

olmaqla, milli reproduktiv səviyyədə işləyən dövlət tərəfindən tənzimlənən iqtisadiyyat modeli ilə 

faktiki olaraq tənzimlənməyən qlobal miqyasda fəaliyyət göstərən maliyyə şəbəkəsi arasındakı 

ziddiyyəti həll etmək mümkün olacaqdır. qlobal maliyyə tənzimlənməsinin belə bir yeni sisteminin 

qloballaşma və regionalləşmə, qlobal və milli əlaqələri ilə əlaqəli olması nnogo. Məsələ burasındadır 

ki, iqtisadi şəraiti və inkişaf səviyyələrində və iqtisadi maraqlar baxımından olduqca yüksək dərəcədə 

fərqlənməklə milli iqtisadiyyatı boğaraq qloballaşmanı məcbur etmək cəhdi qeyri-real kimi 
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qiymətləndirilməli və onun inadkar irəliləməsi qlobal böhranın səbəblərindən biri olmuşdur. . Buna 

görə tənzimləmə sahəsində, gələcəkdə dünya iqtisadiyyatı üçün qloballaşmanı gücləndirməyin real 

olmadığını nəzərə alaraq qlobal səviyyəyə daha çox diqqət ayırmaq məqsədəuyğundur, lakin "geniş 

məkanların" genişləndirilməsində obyektiv bir nümunə tətbiq edən dünya iqtisadiyyatında 

regionalləşmə meylidir. inkişaf səviyyələrində kifayət qədər sosial-iqtisadi homogenlik və yaxınlıq. 

Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyada 30-dan çox müxtəlif formatlı inteqrasiya qrupları fəaliyyət göstərir 

və 80-ə yaxın regional ticarət sazişi həyata keçirilir, bu o deməkdir ki, böhrandan sonrakı dövrdə 

iqtisadi fəaliyyətin təşkilinin yenidən qurulması prosesi bir-biri ilə əlaqəli və əlaqələndirilmiş üç 

səviyyədə tənzimləmə sisteminin yaranmasına səbəb olmalıdır: qlobal , regional və milli. Prinsipcə, 

maliyyə bazarlarının daha yaxın olması və proteksionizm şəraitində fəaliyyət göstərən sübut edilmiş 

milli tənzimləyicilər sisteminə qayıtması ilə əlaqəli alternativ bir ssenari də istisna edilmir.Beləliklə, 

dünya iqtisadi birliyi, hadisələrin inkişafı əlverişli olarsa, kökündən dəyişə biləcək növbəti illərdə 

məsuliyyətli qərarlar qəbul etməli olacaqdır. müasir iqtisadiyyatın siması. 

Nəticə: Yalnız qlobal iqtisadiyyatda spekulyativ komponentin zəifləməsi və maliyyə sisteminin 

istehsal, istehlak və sosial-iqtisadi fəaliyyət maraqlarına uyğun olaraq təyin edilməsi ilə iqtisadiyyatın 

tam sağlamlaşmasına inanmaq olar. 
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Turizmin inkişafı potensialının 50%-i regionlarda olan siyasətlə bağlıdır. Regionların sosial 

iqtisadi inkişafı əhalinin məskunlaşması bir sıra dövlətin aparıcı himayəçilik obyektidir. Bunun üçün 

dövlət sosial iqtisadi inkişafın potensialı olan hər bir regiona şərait yaradır. Dövlətin regional siyasəti 

güclü respublika məqsədilə həyata keçirilir. Regionlar daxili və xarici əlaqələri təkmilləşdirməklə öz 

müstəqil iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edir. Dövlət və region münasibətləri müasir şəraitdə sərbəst 

bazar iqtisadiyyatına uyğun və dövlət tənzimləməsi yolu ilə əlaqələndirilir. Regionların iqtisadi 

müstəqilliyi və mərkəzləşdirilmiş qərarlar arasında iqtisadi maraqlar əsas götürülür. Region turizm 

potensialı öz istifadə və davamlı inkişafına görə tükənən resurslardır. Onların təkrar istehsalı 

idarəetmə və tənzimləmə mexanizmləri vasitəsilə həll olur. Region potensialını artırmaq üçün sa-

hələrarası və sahədaxili resursların təkrar istehsalı vacibdir, o cümlədən regionların əmək 

ehtiyatlarını, regionda əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltmək, onların xüsusi vəsaitlərini artırmaq və 

regionun infrastrukturunu genişləndirmək yolu ilə turizm dövriyyəsinə cəlb olunması potensialını 

artırmaq olur, lakin bu potensialın istifadəsinin səmərəliyini artırmaq müasir innovasiya xarakterli 
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tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə daha əlverişli yol hesab olunur. Turizm sahələrinin özündə də po-

tensialların istifadəsinin səmərəliyi eyni olmur. Ona görə də hər bir turist fəaliyyətinin ətrafında ix-

tisaslaşmış region potensialı formalaşır. Region potensialı özü istehsal xarakterli müdafiəni kəsb edir. 

Həmin potensialın təbii sərvətdən hazır məhsula və xidmətə çevrilməsi etapı turizm fəaliyyəti ilə 

resurs arasında aralıq mərhələləri rolunu oynayır.Bu vəsaitlərin bir hissəsi regionda turizm sənayesi 

üçün istifadə olunur. Digər hissəsi isə turizm üçün qida məhsulu formasında istehsal olunur. Turizm 

sənayesi regionun təbii sərvətlərinə və kənd təsərrüfatına əsaslanır. Azərbaycan Respublikası kənd 

təsərrüfatı xarakterli respublikadır. Əhalisinin 50% kənd yerlərində və təbii sərvətlərinin yarıdan çoxu 

rayonlarda yerləşir və sənayenin potensialı isə daha çox ərzaq və yerli istehlak tələbatına yönəldilir. 

Bunlar da öz növbəsində turizm fəaliyyəti üçün şərait yaradır. 

Turizm sənayesinin inkişafı iri sənaye deyil, kiçik müəssisələr şəklində daha çox səmərəlidir. Bu 

da ev təsərrüfatının inkişafı ilə bağlıdır. Kənd təsərrüfatı, təbii resursların çox hissəsi yerli və əhali 

mülkiyyətindədir. Kənd təsərrüfatında fermer təsərrüfatı, ailə təsərrüfatı turistlər üçün zəruri olan qida 

məhsulları, suvenirlər və xidmət göstərmək imkanlarına daha ahəngdar olaraq dəyişə bilər. 

Azərbaycan Respublikası regionlarının inzibati və iqtisadi əmək bölgüsü turizmin inkişafının 

kontorunu yaradır, lakin regionlarası komplekslərin yaradılması təşkilati cəhətdən daha sərfəlidir, 

çünki elə resurslar vardır ki, onlar ancaq bir və ya bir neçə regionda mövcuddur. Onlardan istifadə 

etmək zərurəti yaxın rayonların vahid radius ətrafında birləşməsini təmin edir. Fikrimizcə, inzibati 

rayondan daha çox ərazi cəhətdən daha səmərəli formada təşkil olunan rayonlarası funksional turizm 

fəaliyyəti daha səmərəlidir. 

Turizm sferası iqtisadi amillər üzərində qurulduğuna görə onun sahədaxili problemləri mövcud-

dur. Sahə müəssisələri eyni şəraitdə yerləşmədiyi üçün və bazar tələbinə uyğunluğunda müəyyən 

fərqlər yarandığına görə gəlirlərin bölgüsü və istifadəsi meyarlar üzərində fərqlər meydana gəlir. 

Gəlirli turist fəaliyyəti daxili potensialın artırılmasına və iş qüvvəsinin təkrar istehsalına şərait 

yaradır. Əməyin təşkilində bazar tələbi, əmək haqqı sistemində isə onun faydalılığı əsas götürülür. 

Turizmdə əmək haqqına təsir edən kənar amillər mövcuddur. Turizm bazarında əmək bazarının xa-

rakteri, iş yerlərinin və iş qabiliyyətinə malik insanların arasında nisbətlər də əsas 194 rol oynayır. 

Bir sıra turist fəaliyyəti mövsümi xarakter daşıyır. Belə hallarda əmək bazarından müvəqqəti olaraq 

iş qüvvəsi cəlb olunur. Turist sferasında işçilərə verilən əmək haqqı turistlərin sayı ilə müəyyənləşir. 

Ona görə də hər bir obyektdən vəsait hesablanır. Turizmdə əmək haqqı nominal və real əmək haqqına 

bölünür. Nominal əmək haqqı hər bir turist işçisinə müqavilə ilə təklif olunan muzdlu haqdır. Əməyin 

xarakteri vahid deyil. Əmək məsrəfi vaxt məsrəfi və ya xidmət edən turistlərin sayı ilə ölçülür. Əmək 

bazarında tələb təklifin arasındakı fərq turizm sahəsində iş qüvvəsinin dəyərini müəyyənləşdirir. O 

regionlarda ki, işsizlik daha çoxdur həmin regionlarda əmək haqqının aşağı salınmasına rast gəlinir. 

Əmək haqqı iş miqrasiyasını formalaşdırır. Miqrasiya təkcə regionlarda deyil, həm də ölkələrarası 

baş verir. İşçilərin pulsuz yeməyi, bəzi xidmətlərdən istifadəsi, mənzil-kommunal xərci turizm 

müəssisələri tərəfindən ödənildiyi halda nominal əmək haqqı aşağı salına bilər. Ona görə də turizm 

işçilərinin real əmək haqqı formalaşır 

Əməyin mövsümi xarakteri regionlarda iqlim şəraiti, digər regionlardan turistlərin axını, gəlmə 

turizminin çoxalması və istirahət vaxtlarının mövsümi olması ilə əlaqəlidir. Ona görə də hər bir re-

gionda turizmin təşkili onun istehsal gücü, xidmət tutumu səviyyəsi hər mövsümə uyğun gələn 

turistlərin ümumi sayı ilə proqnozlaşdırılır. Mövsümi xarakter gəlmə turizmin təşkilində iqtisadi 

təşkilati rol oynayır. Yay turizmi, qış turizmi, istirahət günləri üçün zəruri olan turizm fəaliyyəti daimi 

və müvəqqəti istehlak və infrastruktur obyektlərinin təminatı ilə bağlıdır. Mövsümi turist obyektləri 

ixtisaslaşır və bu ixtisaslaşma zamanı konkret istehlakçılar formalaşır və həmin regionda mövsümi 
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turizmlə bağlı sənaye xidmət kompleksi yaradılır. Mövsümi turizmin təşkili təbii resurslara əsaslanır. 

Bu da turist tarifinin qiymətlərinin aşağı salınmasına gətirib çıxarır. Turizmin regional təşkili, onun 

səmərəliyi mövsümi amilin qiymətindən və onun turizmin səmərəliyindən xeyli asılıdır. Həm maddi 

resurs potensialına təsir edir. Turistlər yaşadığı şəraitdən, iş yerindən və gəlirlərin formalaşmasından 

asılı olaraq özlərinin turizm ehtiyaclarını, tələbatını müxtəlif fəsillərdə formalaşır. Bu baxımdan 

sağlamlıq, idman, müalicə fəaliyyətləri hər bir regionda birdəfəlik və ya konkret vaxt amilinə malik-

dir. Belə ki, müsəlman ölkələrində dinlə bağlı turizmin inkişafı və ya əmtəə və xidmət bazarında 

əhalinin tələbatına uyğun olaraq turizm təşkil olunur. Turizmin inkişafının mövsümi xarakteri 

sağlamlığın, regionlarda və turistlərin özlərinin fiziki hazırlığı, fiziki tələbatı və yaxud ölkə iqtisady-

yatında kommersiya tikililərinin baş verməsidir. Mövsümi amil turizm fəaliyyətinin ahəngdarlığında 

və turist şirkətlərinin daimi fəaliyyətinin təşkili üçün qiymətləndirilir. 

Azərbaycan Respublikasında iqlim şəraiti dünyada olan iqlim şəraitinin çoxunu əhatə edir. 

Uyğun olaraq dağ turizminin, qış turizminin, dini abidələrin səyahətini təşkil etmək üçün turist 

obyektlərinin tikilməsini əsaslandırır. Regionların təbii şəraitində olan kəskin fərqlər, lakin yaxın 

məsafələr region turizmində müxtəliflik yaradır. Bu baxımdan turizmin regional ixtisaslaşması 

mövsümi amildən xeyli asılıdır. Mövsümi amil həmçinin əhalinin məşğulluğunda baş verən dəyişi-

klikləri nəzərə alır. Təhsil sistemində yay ayları turist tələbinin ən yüksək səviyyəsi ilə ifadə olunur. 

Qış aylarında müalicə turizmi daha çox səmərəlidir. Kənd təsərrüfatı istehsalı daha çox qış aylarında 

işçilərin istirahətini təşkil edə bilər. Inzibati idarə orqanları isə istirahət vaxtlarını şənbə, bazar 

günlərində 2-3 günlük turist səfərləri təşkil edilir. Kütləvi orqanlar turizm fəaliyyətini təşkil etmək 

üçün öz vəsaitləri hesabina ödənilir. Hər bir turist təşkilatı üçün potensial imkanlar vasitəsilə xidmət 

ödəməsi turistlərin ümumi sayını, onların əsas motivini öyrənir və müqavilə əsasında yerli 

orqanlarla, kəndlərlə, şəhərlərlə saziş bağlayır. Beləliklə, turizm fəaliyyətinin səmərəli təşkili, 

onun bütün daxili, xüsusi vəsaitləri və regionda yerləşən vəsaitlərdən səmərəli istifadə etməklə baş 

verir. 

Turizmin inkişafının, onun təşkilinin əsas şəraiti və amili olaraq reklamçılıq, əmək işi əhəmiyyət 

kəsb edir. Reklam fəaliyyəti bazarın öyrənilməsi, turizm bazarının tədqiqi və turizmin tələbatının 

artırılması üçün köməkçi fəaliyyətdir. Reklam fəaliyyəti turizm fəaliyyətinin tərkib hissəsidir. Əgər 

reklam fəaliyyətini ixtisaslaşma üzrə bölsək turizm həm reklamçıların obyektidir, həm də turizm 

fəaliyyətinin özünün obyektidir. Respublikada reklam haqqında qanun fəaliyyət göstərir. Reklamın 

formaları, vasitələri ondan gələn gəlirlərin istifadəsi, bölgüsü, reklamın yerləşməsi müxtəlif normativ, 

hüquqi, iqtisadi prinsip əsasında qurulur. Reklam məqsədli, qərəzsiz olmalıdır. Azad rəqabət şərait-

ində istehlakçını artırmaq məqsədi güdür. Reklam məhsulu turizmin öz məhsuludur. Reklamın 

vəzifəsi həmin məhsulların nəticələrini ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Ona görə də reklamçılar fəaliyyəti 

mövcuddur. Hər bir turist şirkəti öz məhsulunu reklam etmək üçün xüsusi icazə ala bilər. Reklamın 

arxasında xərclər və gəlirlər dayanır. Həmin xərclər reklamın vasitələrinin seçilməsi onlardan istifadə 

və yaxud reklamların yerləşməsini əhatə edir. Televiziya radio, nəqliyyat, metro, əhalinin toplaşdığı 

meydanlar, küçələr və s. reklam yeri ola bilər. Lakin bu yerlər heç də kortəbii baş vermir. Reklamın 

xüsusi lisenziyası olmalıdır. Reklam xərcləri material xərclərinə və reklam ediləcək obyektlərə veri-

lən haqqlarla, ödəmələrlə baş verir. Hər bir müəssisə öz məhsulunu yaymaq üçün müəyyən xərc çəkir 

və xərcin hesabında onun effekti formalaşır. Təcübə göstərir ki, reklam xərcləri turizmin 198 

məhsulunun maya dəyərinə oturur və bu xərcin dəyişməsi tələb və təklifdən asılıdır. Reklamin əhatə 

dairəsi nə qədər çox olarsa, nə qədər informasiya yayılarsa bir o qədər seçim üçün xərclər çoxalar. 

Bu da gəliri formalaşdırır. Buna görə də turistlər turizm reklam bazarında onun şəraiti, göndərişlərin 

qiyməti, kommunikasiya və digər şəraitlərlə tanış olur və özünə turizm obyektlərinə uyğun xərcləri 
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seçir. Turizmin gəliri xalis gəlirdir. Turizmin xərclərində maddi və reklam xərcləri də öz əksini tapır. 

Reklamdan gələn gəlir reklam təşkilatının gəliridir. Reklam xərclərini aşağı salmaq, artırmaq turizm 

mənfəətini maksimumlaşdırmağa, artırmağa imkan verir. Reklamın təşkili informasiya bazasından 

asılıdır. Hər bir turist müəssisəsinin mülkiyyət formasından asılı olaraq onun xarakteristikası, qiyməti 

və həmin turist müəssisəsinə getməyin, gəlməyin şərtləri elektron variantda verilir. Hər bir reklamın 

qiyməti ona çəkilən xərclərdən asılı olaraq formalaşır. 

Turizmdə sahibkarlıq problemləri makroiqtisadi və sahədaxili ərazi problemlərinə bölünür və 

iqtisadiyyatın sosial iqtisadi inkişaf istiqamətləri çərçivəsində prioritet kimi formalaşır. Prioritetliyin 

zəruriliyi müxtəlif ölkələrdə müxtəlif mövqelərdən qiymətləndirilir: 

1. İqtisadi artımı təmin etmək baxımın danpotensial resurslar kimi formalaşdırılır  

2. İqtisadiyyatın mövcud şəraitində ən səmərəli investisiya qoyuluşlarını, onların istifadəsinin 

əsas istiqamətləri kimi qəbul olunur, layihələşdirilir  

3. Regionların sosial iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün bazarın və məşğulluğun doldurulması 

təminatı kimi istifadə olunur Sahibkarlıq mikrosəviyyəli izah olunur. Belə ki;  

1. Gəlirlər formalaşır 

 2. Müəssisənin davamlı inkişafı təmin olunur 

3. Müəssisədə işləyənlərin həyat səviyyəsi təmin olunur 

4. Regionların, şəhər əhalisinin təminat səviyyəsi yaxınlaşır Prioritetlər iqtisadi, sosial cəhətdən 

əsaslandırılır. Iqtisadi prioritetlik məhsulların, xidmətin maya dəyərinə görə müəyyənləşir, fəaliyyət 

növü seçilir. Maya dəyəri aşağı olan müəssisələrdə turizmin fəaliyyət növü daha səmərəli hesab olu-

nur. Turizmin səmərəliyi həmçinin onun xarici təzahürləri ilə qiymətləndirilir. Prioritetliyin arxasında 

subyektlər dayanır, turizm sahibkarları dayanır. Bu maraqların uzlaşması gəlirlərin ölçüsü ilə təmin 

olunur. Turizm gəlirləri regionda prioritet istiqamətdə bölgüsü dövlətin, regionun əhalisinin payının 

səmərəli bölgü prinsipləri ilə müəyyən olunur. Beləliklə, turizm işçiləri öz yaşayışlarını, həyat 

səviyyəsini bu fəalliyyətlə bağlı təmin etməklə iqtisadi, mənəvi stimullar alınır. Turizm prioritetliyi 

sahibkarlıq prioritetliyi ilə uzlaşır və onun yerləşməsi regionlar üzrə inkişafı tənzimlənən siyasət kimi 

meydana çıxır. Prioritetlər tənzimləməni formalaşdırır. Dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının, sa-

hibkarların, yerli təşkilatların marağını təmin edən prioritetlər sistemi pilləvari ierarxiya strukturu 

kimi formalaşır:  

1-ci mərhələ - dövlət maraqları prioritetləri  

2-ci mərhələ - region maraqları prioritetləri  

3-cü mərhələ - əhalinin maraqları prioritetləri  

4-cü mərhələ - turizm subyektinin maraqları prioritetləri Bir mərhələdən digərinə keçid ümumi 

maraqların ölçüsünü yaradır, tarazlıq formalaşdırır. Tarazlıq vəzifələrin, səlahiyyətlərin və resursların 

bölgüsü ilə təmin olunur. Gəlirlərin bölgüsü ilə resursların məsrəfi arasında faydalılıq kriteriyası, 

meyarı əsas götürülür. Hər bir subyekt ierarxiya strukturunda öz iştirak payı, risklərin bölgüsündə 

rolu və əldə olunan nəticənin mənimsənməsində ədalətli bölgü sistemi formalaşdırır. Buna görə də 

istənilən ierarxiya mərhələsində turizmin qərarlarının qəbulu digər mərhələ ilə tarazlaşdırır, uyğun-

laşdırır və son dərəcədə səmərəlilik alır. Bu səmərəyə ümumiləşmiş səmərə deyilir. 

Turizmin sferasında şəxsi maraqlar, dövlət maraqları və ictimai maraqlar mövcuddur. Sahibkar 

dövlətin maraqlarını ödəmək üçün vergilər verməlidir, dövlət büdcəsinə ödəmələr etməlidir və yerli 

icra orqanlarının, bələdiyyələrin zəruri resurslarını formalaşdırmalıdır. Sahibkar digər tərəfdən 

davamlı inkişaf etmək üçün özlərinin perspektiv proqnozlarını və həmçinin əhalinin yaşayışı üçün 

zəruri olan resursları təmin etməlidir. Şəxsi maraqlar isə əmək haqqı kimi işlə təmin olunmaq, sosial 

müdafiə olaraq həmin yaşayan ərazidə sosial infrastruktur obyektlərinin inkşafında müəyyən gəlir 
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əldə etməlidir. Təcrübə göstərir ki, turizm inkişaf edən regionlarda onun ətraf kənd və şəhər 

qəsəbələrində xidmət sferası, rekreasiya obyektləri əlavə iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxarır. Bu 

da öz növbəsində prioriet sahə kimi inteqral effekt yaradır. Faydalılıq hər bir subyektin çəkdiyi əmək 

məsrəfləri, xərc strukturu və faydalılığa təsir edən elastiklik əmsalı ilə müəyyənləşir. Sahibkarlıq pri-

oritetləri dəyişəndir, bazar diktəsi ilə və dövlət siyasəti ilə bağlıdır. Ölkənin sosial iqtisadi inkişaf 

layihələrində konseptual əsas olaraq turizm fəaliyyəti mütərəqqi və zəruri sahə hesab olunur və per-

spektivdə ölkə ehtiyatlarının əldə etdiyi gəlirlərin turizm potensialının dövriyyəyə daxil olması ilə 

inkişafın yeni trayektoriyasıdır. 
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Статья посвящена проблеме анализа управления персоналом как особого типа социаль-

ного взаимодействия с позиции теоретического подхода основателя структурного функцио-

нализма Т. Парсонса. По мнению Т. Парсонса, его концепция AGIL может с успехом исполь-

зоваться для понимания социальной природы управления персоналом как системы взаимодей-

ствия субъектов деловой организации. 

  Ключевые слова: социальное взаимодействие, управление персоналом, структурный 
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TƏŞKİLATLARIN KADRLAR İDARƏETMƏ SİSTEMİNDƏ  

T.PARSONSUN KONSEPSİYASI SOSİAL QARŞILIQLI TƏSİRİN 

NƏZƏRİ ANALİZİNİN İNSTRUMENTİ KİMİ 

Məqalə, struktur funksionallığının banisi T. Parsonsun nəzəri yanaşması nöqteyi-nəzərindən 

sosial qarşılıqlı əlaqənin xüsusi bir növü kimi kadr idarəetməsinin təhlili probleminə həsr edilmişdir. 

T. Parsonsa görə, onun konsepsiyasından bir iş təşkilatı subyektləri arasında qarşılıqlı əlaqə sistemi 

kimi kadr idarəetməsinin sosial mahiyyətini başa düşmək üçün uğurla istifadə edilə bilər. 

Açar sözlər: sosial qarşılıqlı əlaqə, personalın idarə edilməsi, T. Parsonsun struktur 

funksionallığı. 
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THE CONCEPT OF T. PARSONS AS AN INSTRUMENT OF THE THEORETICAL 

ANALYSIS OF SOCIAL INTERACTION IN THE ORGANIZATION PERSONNEL 

MANAGEMENT SYSTEM 

The article is devoted to the problem of the analysis of personnel management as a special type 

of social interaction from the perspective of the theoretical approach of the founder of structural 

functionalism T. Parsons. According to T. Parsons, his concept of AGIL can be successfully used to 

understand the social nature of personnel management as a system of interaction between subjects 

of a business organization. 

Key words: social interaction, personnel Management, structural functionalism of T. Parsons.  

 

Обзор социальной теории показывает, что проблема социального взаимодействия, пожа-

луй, одна из наиболее сложных и объемных в социологии. Как справедливо отмечает Д.В. 

Ушаков, в различных направлениях социологической мысли концепции социального взаимо-

действия формировались в качестве оснований манифестируемых теорий, хотя и не всегда в 

достаточной мере рефлексируемых [1,с.22]. Очевидно, что взаимодействие людей является 
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признаком социума, это начало и итог общественного развития, и охарактеризовать социаль-

ное взаимодействие всесторонне весьма сложно, подчас невыполнимо. Но также очевидно, 

что для определения собственного подхода к исследованию общественных явлений необхо-

димо четко сформулировать, какие стороны социального взаимодействия наиболее суще-

ственны. Хотя в настоящее время для анализа социального взаимодействия весьма активно 

используется интегративный подход, тем не менее структурный функционализм вполне под-

ходит в качестве инструмента теоретического анализа социальных интеракций в деловой ор-

ганизации, которая, как правило, имеет определенную иерархическую структуру, уровни 

управления и соответствующие им функции. Подобным инструментом может служить струк-

турно-функциональная концепция американского социолога Толкотта Парсонса. По словам 

Г.С. Батыгина, ее можно считать своеобразным синтезом утилитаризма, позитивизма и идеа-

лизма [2, с. 8]. 

Для анализа функций систем действия было предложено четыре функциональных рекви-

зита, известных как схема AGIL: адаптация (adaptation), целедостижение (goal attainment), ин-

теграция (integration) и поддержание латентного образца (latent pattern maintenance). Первые 

две функции системы относятся к ее отношению с внешней средой, а две оставшиеся характе-

ризуют внутреннюю организацию взаимодействия социализированных индивидов. Общая ги-

потеза, возникавшая из четырехфункциональной схемы, заключалась в том, что каждое обще-

ство стремится к дифференциации на подсистемы (социальные структуры), которые специа-

лизированы на четырех функциях: культура, ориентированная на поддержание образца; соци-

альная система, обеспечивающая интеграцию; личность, задачей которой является достиже-

ние целей; органическая система, занимающаяся адаптацией(3,с.94-122). 

Социальное взаимодействие, по Парсонсу, обеспечивает социализацию личности, которая 

усваивает нормы поведения и интернализует культурные символы. Протекание социального 

взаимодействия обеспечивается механизмом социального контроля, воплощенного в ста-

тусно-ролевых репертуарах. Социальный контроль осуществляется посредством институцио-

нализации, которая обеспечивает усвоение актором в процессе взаимодействия общих паттер-

нов (образцов поведения и культурных норм) для выполнения скоординированных действий, 

поддерживающих социальную структуру общества. Элементами социального контроля также 

выступают санкции в форме поощрения или принуждения, ритуалы, а также средства безопас-

ности и реинтегративные структуры, которые обеспечивают защиту общества от социальных 

девиаций. Сформированная им концепция «среды взаимодействующих моделей» рассматри-

вает формы взаимодействия четырех секторов высокодифференцированных обществ: эконо-

мического, политического, общественного и фидуциарного (поддерживающего). Для каждого 

сектора существуют средства символического обмена: деньги, власть, влияние и привержен-

ность ценностям, которые комбинируются и взаимно дополняют друг друга, но при этом со-

храняют функциональную определенность. В целом, несмотря на критику теории Парсонса, 

его разработка аналитической методологии социального исследования позволяет осуществ-

лять теоретизирование с помощью абстрактных моделей действия и взаимодействия. Рассмат-

ривая управление кадрами с точки зрения концепции AGIL, можно определить в нем особый 

тип социального взаимодействия субъектов организационной подсистемы, находящихся на 

разных ступенях организационной иерархии и реализующих соответствующие своему ста-

тусно-ролевому репертуару функции. Субъектами социального взаимодействия в системе 

управления кадрами деловых организаций являются следующие социальные группы:  

 работники кадровых служб (функциональные специалисты по кадровому менеджменту 
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(ФСКМ)) (4,с.37); 

  руководители высшего звена организации;  

 руководители среднего и низшего звена (линейные менеджеры);  

 работники организации, не имеющие подчиненных (персонал). 

Линейные менеджеры и ФСКМ находятся в роли посредника между вышестоящим руко-

водством и персоналом, обеспечивая обратную связь в общем руководстве. Между специали-

стами по кадрам и линейными менеджерами существует тесное горизонтальное взаимодей-

ствие, обусловленное совместным выполнением функций по управлению кадрами. Высшее 

руководство организации объединяет в своем лице линейный и функциональный аспекты про-

цесса управления кадрами и выступает в роли стратега. Персонал находится в прямом и опо-

средованном взаимодействии с линейными менеджерами и ФСКМ (прямое взаимодействие – 

с непосредственным руководителем, опосредованное (через линейного менеджера) – с функ-

циональными специалистами). Если применить к характеристике рассмотренных нами субъ-

ектов социального взаимодействия схему AGIL, разработанную Т. Парсонсом, то каждому из 

участников можно приписать соответствующие функции, исходя из их организационной роли 

в управлении кадрами. Так, функция адаптации и жизнеобеспечения принадлежит персоналу, 

который своим трудом поддерживает организацию. Человеческие ресурсы организация как 

открытая система получает из внешней среды, для того чтобы преобразовать остальные типы 

имеющихся ресурсов в продукты или услуги. Персонал – это один из наиболее ценных типов 

организационного ресурса, состояние и потенциал которого во многом определяет уровень 

развития и эффективность организации. Это также единственный из организационных ресур-

сов, который: а) способен к постановке собственных целей и проявлению активности, к изме-

нению своих свойств и своего поведения во времени, а также к обучению, самопрограммиро-

ванию, самоконтролю, саморазвитию, самоорганизации, сотрудничеству; б) демонстрирует 

способность к сопротивлению внешним, в том числе организующим воздействиям; в) может 

выступать не только объектом, но и субъектом воздействия на другие объекты; г) во многом 

предопределяет доступность и эффективность использования других организационных ресур-

сов и т. д. [5, с. 68]. Функция целедостижения находится в зоне ответственности высшего ру-

ководства, ставящего основные цели и контролирующего их выполнение. Для постановки ор-

ганизационных целей необходима связь с внешней средой, поскольку именно внешняя среда 

определяет смысл существования организации. Потребители продукции или услуг устанавли-

вают организационные приоритеты, от конкурентов зависит формирование рыночных страте-

гий, от поставщиков – качество сырья и материалов и т. д. Высшее руководство, выполняя 

функцию целедостижения, определяет целерациональный характер социального взаимодей-

ствия в системе управления кадрами. Функция интеграции выполняется линейным менедж-

ментом, поскольку его роль является центральной, объединяющей остальных субъектов в си-

стеме взаимодействия. По данным совместного социологического исследования Бостонской 

консультационной группы (BCG) и Европейской ассоциации менеджеров по персоналу 

(EAPM), проведенного более чем в 100 странах мира среди 5,5 тыс. руководителей, статус 

среднего уровня менеджмента в организации не соответствует их значимому положению в 

управленческом процессе. По мнению исследователей, роль среднего менеджмента определя-

ется их возможностью одновременно видеть цели высшего руководства и проблемы подчи-

ненных, что подчеркивает их интегративную роль для системы социального взаимодействия. 

Функция поддержания латентных образцов органично соответствует роли специалистов по 
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кадровому менеджменту, которые накапливают и передают важную организационную инфор-

мацию, общие паттерны взаимодействия и культурный опыт организации. Это консерваторы 

в хорошем смысле слова. Основными организационными ролями ФКСМ являются: специа-

лист по оказанию услуг внутренним клиентам; советник; деловой партнер; стратег; агент из-

менений; внутренний консультант; контролер; хранитель ценностей. В целом, все эти роли 

связаны с сохранением традиций или их интеграцией в реформируемое организационное про-

странство. Выполняя функцию поддержания латентных образцов, специалисты по кадровому 

менеджменту поддерживают механизм социального контроля в организации, несут ответ-

ственность за управление организационными коммуникациями и организационное развитие.  

Таким образом, выполняя функцию поддержания латентных образцов, специалист по кад-

ровому менеджменту обеспечивает социальную идентичность организации, создает, сохра-

няет и изменяет образцы требуемого организационного поведения в документах (положениях, 

регламентах, должностных инструкциях), формирует ключевые компетенции и несет ответ-

ственность за соответствие персонала ролевому профилю идеального сотрудника организа-

ции. Он обязан быть «аутентичным» по отношению к внутренним и внешним клиентам, чтобы 

создавать и поддерживать положительный имидж организации. В итоге, если каждый субъект 

взаимодействия в системе управления кадрами осознает свою ответственность за выполнение 

присущих ему социальных функций и будет обеспечивать их выполнение, полагаем, органи-

зация будет существовать органично и синергично, как существует любое высокоразвитое об-

щество. 
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AZƏRBAYCAN, GÜRCÜSTAN VƏ TÜRKMƏNİSTAN ÜDM-LƏRİNİN  
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Məqalədə 10 illik statistik göstəricələrə əsasən Azərbaycan, Gürcüstan və Türkmənistan ÜDM-

lərinin müqayisəli təhlili aparılmışdır. Hər bir ölkə ÜDM-nin zamandan asılılığının ekonometrik 

modeli qururulmuş və qiymətləndirilmişdir. Son olaraq isə müxtəlif ekonometrik və statistik 

parametrlər üzrə nəticə və təkliflər göstərilmişdir.  
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В работе проведен сравнительный анализ валового внутреннего продукта Азербайджана, 

Грузии и Туркменистана на основе статистических данных за 10 лет. Была построена и оце-

нена эконометрическая модель зависимости валового внутреннего продукта от каждой 

страны. Наконец, представлены результаты и предложения по различным эконометриче-

ским и статистическим параметрам. 

Ключевые слова: рессионный анализ, t-критерий стьюдента , критерий фишера, коэф-

фициент детерминации,критерии нормальности, вероя́тность 

 

Abbas ISMAYILOV 

master, Baku State University 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF GDP OF AZERBAIJAN,  

GEORGIA AND TURKMENISTAN 

Paper on provides a comparative analysis of the gross domestic product of Azerbaijan, Georgia 

and Turkmenistan based on statistical data for 10 years. An econometric model of the dependence of 

GDP of each country has been established and evaluated. And finally, results and suggestions has 

been made due different econometric and statistic parameters. 

Keywords: regression analysis, student's t-test, fisher's criterion, coefficient of determination, 

normality test, probabilty 

 

 Ölkə iqtisadiyyatının əsas göstəricilərindən biri olan ümumi daxili məhsul verilmiş zaman 

müddətində ölkə daxilində istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin bazar dəyərini göstərir. Ölkə 

iqtisadiyyatının qiymətləndirilməsi məsələsinə baxdıqda bütün iqtisadi göstəricilərin cəminin 

gətirdiyi gəlirlərə nəzər yetirmək lazımdır. Bu gəlirlər ölkənin təbii sərvətlərindən, istehsal etdiyi 

məhsullarda, ixrac, idxal və s. göstəricilərdən formalaşır. 
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Azərbaycan, Gürcüstan və Türkmənistanın ÜDM-lərinə baxdıqda bir-birindən çox da uzaq olma-

yan rəqəmləri görə bilərik. 2018-ci ilin statistik məlumatlarına əsasən Azərbaycanın ÜDM-i 46,96 

milyard ABŞ dolları, Türkmənistanın ÜDM-i 40,76 milyard ABŞ dolları, Gürcüstanın ÜDM-i isə 

16,21 milyard ABŞ dolları dəyətində olmuşdur. 3 ölkənin Ümumi daxili məhsullarına nəzər 

yetirdikdə Gürcüstanın ÜDM-nin nisbətən az olmasını görə bilərik. Bunun əsas səbəbi kimi isə neft 

faktorunu göstərə bilərik. Məlum olduğu kimi Azərbaycan və Türkmənistanın zəngin neft 

yataqlarının olması ÜDM-də öz yerini göstərir. 

Son 10 illik statistik məlumatlara baxaq: 

 
Göstəricilər ABŞ dolları ilə verilmişdir. 
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3 ölkənin ÜDM-lərinə nəzər yetirdiyimiz zaman son on ildə ən yüksək ÜDM göstəricisinin 2014-

cü ildə olduğunu görə bilərik. Azərbaycan və Türkmənistan ÜDM-lərində baş verən bu artımın səbəbi 

dünya bazarında kəskin artan neft qiymətləri olmuşdur. Ortalama olaraq 2014-cü ilin əvvəllərində 

neftin qitməti 115 ABŞ dollarına qədər artmışdır və bu artım da neft ixracatçısı olan Azərbaycan və 

Türkmənistandan yan keçməmişdir. 2014-cü ildə Azərbaycanın ÜDM-i 75,24 milyard ABŞ dolları, 

Türkmənistanın ÜDM-i isə 43,52 milyard ABŞ dolları olmuşdur. Neft kimi təbii sərvətlə zəngin 

olmayan Gürcüstanın ÜDM-də isə bu artım bir o qədər də nəzərə çarpmamışdır. 

ÜDM-də ümumi nəticə müxtəlif faktorların təsirindən asılıdır.Bu faktorların bir qismi ÜDM-in 

artmasına,bir qismi isə azalmasına təsir göstərir. ÜDM-i formalaşdıran faktorları əsasən 3 hissəyə 

bölürlər. Bunlar sənaye, kənd təsərrüfatı və xidmət sahələridir. 2018-ci ilin statistik məlumatlarına 

baxdığımız zaman görərik ki Azərbaycanın ÜDM-də 5% - i kənd təsərrüfatı, 52,5% - i sənaye, 42,5% 

- i isə xidmət sektoru yer tutur. Bu rəqəmlər Gürcüstan ÜDM-də 7,7% kənd təsərrüfatı, 43,3% sənaye 

və 49% xidmət sektoru kimi formalaşmışdır. Eyni zamanda Türkmənistan ÜDM-ə nəzər 

yetirdiyimizdə ÜDM-in 7,5% - ni kənd təssərüfatı, 44,8% - ni sənaye və 47,7% - ni isə xidmət 

sektorunun təşkil etdiyini görə bilərik. 

2018-ci ilin statistik məlumatlarına nəzər yetirdiyimiz zaman görərik ki, Azərbaycan Respu-

blikasında adambaşına düşən ÜDM 4569 ABŞ dolları dəyərində, Gürcüstanda 4400 ABŞ dolları, 

Türkmənistanda isə 7646 ABŞ dolları dəyərində olmuşdur. 

2018-ci ildəki ÜDM göstəricilərinə baxdığımızda ÜDM-in həcminə görə Azərbaycanın 87-cı 

sırada, Türkmənistanın 88-ci sırada, Gürcüstanın isə 121-ci sırada qərarlaşdığını görə bilərik. Adam-

başına düşən ÜDM sıralamasında isə Azərbaycan 4569 ABŞ dolları ilə 107-ci sırada, Gürcüstan 4400 

ABŞ dolları ilə 108-ci sırada, Türkmənistan isə 7646 ABŞ dolları ilə 82-ci sırada qərarlaşmışdır. 

Bundan əlavə adambaşına düşən ÜDM ilə alıcılıq qabiliyyəti sıralamasında Azərbaycan 78-ci sırada, 

Türkmənistan 71-ci sırada, Gürcüstan isə 105-ci sırada qərarlaşmışdır. 

Hər üç ölkənin illərə görə ÜDM göstəricilərinin trend əyrisini quraq. Qeyd edək ki, Azərbaycan 

ÜDM-i üçün ən uyğun 4-cü tərtibdən polinomial funksiyasından istifadə edilmişdir. 

y = 0,127x4 - 1022,5x3 + 3E+06x2 - 4E+09x + 2E+12 
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Bildiyimiz kimi reqressiya modelinin effektivliyini ifadə edən qiymətlənmələrdən biri determi-

nasiya əmsalıdır və alınan nəticədə determinasiya əmsalının R2 = 0,9355 (94%) olması iqtisadi 

faktorlar arasında variasiya 94% dərəcəsi ilə izah olunur. Bu isə emprik göstəricilərin modeldə yüksək 

aproksimasiya olması deməkdir.  

Gürcüstan ÜDM-i üçün ən uyğun 4-cü tərtibdən polinomial funksiyasından istifadə edilmişdir və 

nəticə aşağıda əks edilmişdir:  

y = 0,0124x4 - 99,984x3 + 301838x2 - 4E+08x + 2E+11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan nəticədə determinasiya əmsalının R2 = 0,9183 (92%) olması iqtisadi faktorlar arasında 

variasiya 92% dərəcəsi ilə izah olunur. Bu isə emprik göstəricilərin modeldə yüksək aproksimasiya 

olması deməkdir. 

Nəhayət Türkmənistan ÜDM-i üçün ən uyğun 4-cü tərtibdən polinomial funksiyasından istifadə 

edilmişdir və nəticə aşağıda əksedilmişdir:  
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Alınan nəticədə determinasiya əmsalının R2 = 0,9549 (96%) olması iqtisadi faktorlar arasında 

variasiya 96% dərəcəsi ilə izah olunur. Bu isə emprik göstəricilərin modeldə yüksək aproksimasiya 

olması deməkdir. 

İndi isə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkmənistan ÜDM-lərindən formalaşan sıralarda zaman 

sırası tənliklərini EViews proqram paketinin alətləri vasitəsilə quraq. 

İlk olaraq Azərbaycan ÜDM-nin zamandan asılılıq modelinə baxaq:  

Baxılan halda, 2-ci tərtib avtoreqressiya tənliyi qurulmuşdur. Qeyd edək ki, AR(p) modeli 

aşağıdakı düstürla təyin olunur: 

Yt = β0 + β1yt-1 + β2yt-2 + .... + βpyt-p + εt(t=1,2,...,n)  

Bizim baxdığımız halda isə aşağıdakı düstür keçərlidir:  

Yt = β0 + β1yt-1 + εt 

 

Dependent Variable: AZERBAYCAN  

Method: Least Squares   

Date: 11/20/19 Time: 16:58   

Sample (adjusted): 2011 2018   

Included observations: 8 after adjustments  
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squared 1 10 

S.E. of regression 

8.38147

6 Akaike info criterion 

7.3699

21 

Sum squared resid 

351.245

7 Schwarz criterion 

7.3997

12 

Log likelihood 

-

26.47969 Hannan-Quinn criter. 

7.1689

96 

F-statistic 

8.91294

1 Durbin-Watson stat 

2.2430

59 

Prob(F-statistic) 

0.02245

7    

     
     Əldə etdiyimiz nəticə əsasında deyə bilərik ki, Prob. dəyərinin 5% dən çox olması modelimiz 

adekvat olduğunu bizə göstərir. 

EViews proqramının ən kiçik kvadrat üsulu ilə əldə etdiyimiz məlumatlara əsasında formalaşan 

reqressiya modeli aşağıdakı kimi olacaq: 

AZERBAYCAN = 1.20272399096*AZERBAYCAN(-1) - 

0.784439981656*AZERBAYCAN(-2) + 33.7479839207 

İndi isə Gürcüstan ÜDM-dən formalaşan sıranın zamandan asılılığının modelini Eviews proqramı 

vasitəsilə quraq:  

 

Dependent Variable: GURCUSTAN   

Method: Least Squares   

Date: 11/06/19 Time: 19:26   

Sample: 2009 2018   

Included observations: 10   

     
     

Variable 

Coeffici

ent 

Std. 

Error 

t-

Statistic Prob. 

     
     

C 

-

810.1808 353.5162 

-

2.291778 0.0511 

TIME 

0.40957

6 0.175573 2.332797 0.0480 

     
     

R-squared 

0.40484

8 Mean dependent var 

14.500

00 
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squared 

0.33045

4 S.D. dependent var 
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20 

S.E. of regression 

1.59471
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3.9481

29 

Sum squared resid 

20.3450

4 Schwarz criterion 

4.0086

46 

Log likelihood 

-

17.74064 Hannan-Quinn criter. 

3.8817

42 

F-statistic 5.44194 Durbin-Watson stat 0.7914
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3 16 

Prob(F-statistic) 

0.04795

2    

 

EViews proqramının ən kiçik kvadrat üsulu ilə əldə etdiyimiz məlumatlara əsasında formalaşan 

reqressiya modeli aşağıdakı kimi olacaq: 

GURCUSTAN = -810.18078788 + 0.409575757576*TIME 

Modelin əhəmiyyətliliyini bilmək üçün Prob. dəyərinə baxdığımızda 5%-lik dəyəri keçmədiyini 

görə bilərik.Bu isə modelin əhəmiyyətli olduğunu bizə göstərir. 

Nəhayət Türkmənistan ÜDM-dən formalaşan sıranın zamandan asılılığının modelini Eviews 

proqramı vasitəsilə quraq:  

 

Dependent Variable: TURKMENISTAN  

Method: Least Squares   

Date: 11/06/19 Time: 19:45   

Sample: 2009 2018   

Included observations: 10   

     
     

Variable 

Coeffici

ent 

Std. 

Error t-Statistic Prob. 

     
     

C 

-

4034.311 1093.435 

-

3.689577 0.0061 

TIME 

2.02054

5 0.543051 3.720728 0.0059 

     
     

R-squared 

0.63376

4 Mean dependent var 
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00 
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squared 

0.58798

4 S.D. dependent var 

7.6844

13 

S.E. of regression 

4.93250

7 Akaike info criterion 

6.2064

28 

Sum squared resid 

194.637

0 Schwarz criterion 

6.2669

45 

Log likelihood 

-

29.03214 Hannan-Quinn criter. 

6.1400

41 

F-statistic 

13.8438

2 Durbin-Watson stat 

0.7424

16 

Prob(F-statistic) 

0.00586

5    

     
      

EViews proqramının ən kiçik kvadrat üsulu ilə əldə etdiyimiz məlumatlara əsasında formalaşan 

reqressiya modeli aşağıdakı kimi olacaq: 

TURKMENISTAN = -4034.31127273 + 2.02054545454*TIME 

Modelin əhəmiyyətliliyini bilmək üçün Prob. dəyərinə baxdığımızda 5%-lik dəyəri keçmədiyini 
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görə bilərik.Bu isə modelin əhəmiyyətli olduğunu bizə göstərir. 

Modellər qurulduqdan sonra isə hər bir model normal paylanma testini yolayaq. İlk olaraq 

Azərbaycan ÜDM-i əsasında qurulan modeldə normal paylanma testinə EViews proqramı vasitəsilə 

nəzər salaq:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əldə etdiyimiz nəticələrdə probabilty dəyərinə nəzər salsaq Prob. dəyərinin 0,05-lik dəyərdən 

böyük olduğunu görə bilərik.(0,700 > 0,05). Bu isə öz növbəsində normal paylanmanın olmaması 

deməkdir. 

Gürcüstan ÜDM-i üzərində qurulan modeldə normal paylanma testinə EViews proqramı va-

sitəsilə nəzər salaq:  

0

1

2

3

4

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Series: Residuals

Sample 2009 2018

Observations 10

Mean      -1.48e-13

Median  -0.493303

Maximum  1.964364

Minimum -1.886909

Std. Dev.   1.503516

Skewness   0.256577

Kurtosis   1.415212

Jarque-Bera  1.156199

Probability  0.560963


 
 

Əldə etdiyimiz nəticələrdə probabilty dəyərinə nəzər salsaq Prob. dəyərinin 0,05-lik dəyərdən 

böyük olduğunu görə bilərik.(0,56 > 0,05). Bu isə öz növbəsində normal paylanmanın olmaması 

deməkdir. 

İndi isə Türkmənistan ÜDM-i üzərində qurulan modeldə normal paylanma testinə EViews 

proqramı vasitəsilə nəzər salaq: 
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Kurtosis   1.745926
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Probability  0.700909
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Əldə etdiyimiz nəticələrdə probabilty dəyərinə nəzər salsaq Prob. dəyərinin 0,05-lik dəyərdən 

böyük olduğunu görə bilərik.(0,529 > 0,05). Bu isə öz növbəsində normal paylanmanın olmaması 

deməkdir. Həmçinin histoqrama nəzər yetirdiymizdə də soltərəfli asimmetriyanın olduğunu görə 

bilərik. 

Nəticə: Azərbaycan, Gürcüstan və Türkmənistan ÜDM-ləri araşdırılmış, müqayisəli təhlil 

aparılmışdır. Hər 3 ölkənin Ümumi daxili məhsuluna nəzər yetirdiyimizdə kənd təsərrüfatının payının 

çox az olduğunu görə bilərik. Hər 3 ölkənin kənd təsərrüfatı potensialını nəzərə aldıqda kənd 

təsərrüfatının ÜDM-də payının artırılması prioritet istiqamət kimi seçilə bilər. Azərbaycan və 

Türkmənistanın neft ixrac edən ölkə olması ÜDM-nin əsasının neft-qaz sənayesindən formalaşdığını 

da görə bilərik. Lakin son illər turizm sektorunun inkişaf etməsi bu ölkələrin xidmət sektoruna xüsusi 

diqqət yetirdiyini göstərir. Xidmət sektorunun ÜDM-də payının yüksək olması da bunun 

göstəricisidir. 

Bundan əlavə hər üç ölkənin ÜDM-lərinin zamandan asılılıq modeli qurulmuş və nəticələr əldə 

olunmuşdur. Azərbaycan ÜDM-dən formalaşan model istisna olmaqla hər iki ölkənin ÜDM-ləri üzrə 

formalan modellər əhəmiyyətli hesab edilmişdir. Modellər qurulduqdan sonra hər üç ölkə normal 

paylanma testi yoxlanılmış və hər üç ölkənin modelində asimmetriyanın mövcudluğu qeyd 

edilmişdir. 
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BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDU İLƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

ƏMƏKDAŞLIĞI İSTİQAMƏTLƏRİ 

Müstəqillikdən sonra Azərbaycanın beynəlxalq pul təşkilatları ilə əməkdaşlığı nəticəsində milli 

iqtisadiyyata mühüm töhfələr verildi. Bu çərçivədə, BVF son on ildə dünya pul sisteminin 

tənzimlənməsi və az inkişaf etmiş ölkələrə istiqamətlənmiş siyasət çərçivəsində Azərbaycanla 

əhəmiyyətli əməkdaşlıq və kredit proqramları həyata keçirdi, nəticədə milli iqtisadiyyata əhəmiyyətli 

müsbət töhfələr verildi. 

Açar sözlər: Beynəlxalq Valyuta Fondu, valyuta sistemi, BVF əməkdaşlıq, valyuta bazarı, valyuta 

siyasəti 

Vusala ABDULLAYEVA  

master, Baku State University 

 

DIRECTIONS OF COOPERATION BETWEEN THE INTERNATIONAL  

MONETARY FUND AND THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

After the independence of Azerbaijan and as a result of interactions with international monetary 

organisations, there has been great success in the country’s economy. Within the framework, of the 

IMF`s order towards monetary systems and policies towards under-development countries in the last 

decade, a partnership with Azerbaijan has been achieved. Through that partnership essential, posi-

tive effect has been achieved.  

Key words: International Monetary Fund, currency system, IMF cooperation, foreign exchange 

market, foreign exchange policy 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ВАЛЮТНЫМ ФОНДОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

В результате сотрудничества Азербайджана с международными валютными 

организациями после обретения независимости были внесены значительные вклады в 

экономику страны. В этих рамках МВФ в последние десятилетия осуществил значительные 

программы сотрудничества и кредитования с Азербайджаном в рамках регулирования 

мировой валютной системы и политики, направленной на менее развитые страны, что 

привело к значительному позитивному вкладу в национальную экономику.  

Ключевые слова: Международный валютный фонд, валютная система, сотрудничество 

с МВФ, валютный рынок, валютная политика 

 

Mövzunun aktuallığı: Dünya miqyasında fəaliyyət göstərən iki böyük beynəlxalq maliyyə 

təşkilatlarından biri Beynəlxalq Valyuta Fondudur. Beynəlxalq Valyuta Fondu dünya valyutasının 

monitorinqini həyata keçirtmək, ölkələr arasında ödəmə sistemini təskil etmək və ödəmə balansında 

ciddi kəsri olan ölkələrə borc verməyi qarsısına məqsəd qoyur, qlobal inkisaf və iqtisadi sabitliyə 

kömək etmək məqsədilə fəaliyyət göstərir. O, iqtisadi çətinliklərlə üzləsən üzvlərə siyasət məsələləri 

üzrə məsləhət verir və onları maliyyələsdirir, həmçinin, inkisaf etməkdə olan ölkələrlə isləyərək, 
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makroiqtisadi stabilliyə nail olmaq və yoxsullugu azaltmaq üçün onlara kömək edir. 

Dünya Bankı ancaq inkisaf etməkdə olan ölkələrə kredit verməkdədir. BVF isə az bir vaxt 

çərçivəsində yaranan maliyyə problemlərini aradan qaldırmaq üçün ehtiyacı olan bütün üzv ölkələrə 

kredit verir. Bu baxımdan Beynəlxalq Valyuta Fondunun tədqiq edilməsi olduqca maraqlı və 

aktualdır. 

Beynəlxalq Valyuta Fondu - valyuta münasibətləri sahəsində qlobal əməkdaşlığı 

stimullaşdırmaq, maliyyə stabilliyini təmin etmək, beynəlxalq ticarətə köməklik etmək, yüksək 

məşğulluq səviyyəsini və davamlı iqtisadi artımı təmin etmək, və bütün dünyada yoxsulluğun 

azaldılması məqsədilə fəaliyyət göstərən, 188 ölkədən ibarət təşkilatdır.  

BVF “Xüsusi borcalma hüquqları” formasında beynəlxalq maliyyə ehtiyatları yaratmaq və öz 

üzvlərinə təqdim etmək səlahiyyətlərinə malikdir. Fondun maliyyə resursları üzv dövlətlərin 

abunəliyi (“kvota”) əsasında formalaşır. Kvota üzv dövlətlərin iqtisadiyyatlarının nisbi ölçüsünə 

əsaslanan düstur əsasında müəyyən olunur. 

 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun yaranması və inkişafı  

Beynəlxalq Valyuta Fondu – BVF (International Monetary Fund) ilk anda beynəlxalq problemlər 

üzrə ölkələrarası məsləhət və əməkdaşlığı, dünya maliyyə sistemini istiqamətləndirən, valyta 

məzənnəsinin təsbit və nəzarət edən bir mərkəzi xatırlaması zənn edilirdi. Beləliklə, BVF bütün öl-

kələrin beynəlxalq ticarətinin və istehsal resurslarının inkişaf etdirilməsinə köməklik göstərəcəkdir. 

Ölkələrin qarşılıqlı valyuta münasibətində tənzimlənməsi, beynəlxalq maliyyə köməkliyi 

göstərməklə ödəmə balanslarının korrektə olunması, onların defisitlik miqyasını və müddətinə ixtisar 

etmək ideyası 30-cu illərin axırları 40-cı illərin əvvəlləri Ingiltərə və Amerika alimləri tərəfindən 

müzakirə edilmişdir. Lakin 1942-ci ildə Ingiltərə Parlamentinə baxmaq beynəlxalq klirinq ittifaqının 

yaradılması haqqında C.Keyns planı təqdim olundu. Keyns planında ittifaqın iştirakçıları beynəlxalq 

hesablaşmaların tənzimlənməsi üçün məsuliyyət daşımaları təqdim olunurdu. Keynsin fikrincə, 

klirinq ittifaqı milli üstünlük emissiya institutları olmalı və xüsusi hesablaşma üçün pul vahidi burax-

malıdır. Kollektiv valyuta emissiyasının ölçüsü beynəlxalq ticarət dövriyyəsinin real tələbləri ilə 

müəyyən edilməlidir və onun kütləsi iqtisadi cəhətdən nə dərəcədə məqsədəuyğun olmasından asılı 

olaraq onun artırılıb azaldılması yolu ilə maliyyə təşkilatlarının rəhbərləri tərəfindən düşünülmüş 

tənzimlənməlidir. Qarşılıqlı kredit köməkliyi avtomatik borc formasının müəyyən müddətə verilən 

əlavə beynəlxalq ödəmə vəsaitlərinin köməkliyi ilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. ABŞ-da 

C.Keyns problemi ilə paralel doktor Uayt da işləmiş və 1942-ci ildə problemi həll etmək üçün öz 

planını ABŞ hökumətinə təqdim etmişdir. Uayt beynəlxalq tənzimləyici fond və investisiya bankı 

yaradılmasını təklif edirdi. Hər iki elmi ideya bir il müddətində ABŞ və Ingiltərə dairələrində 

müzakirə olundu. Sonra həmin ideyalarla digər dövlətlərin hökumətləri tanış oldu və onlar geniş 

müzakirə üçün mətbuatda çap edildi. Uayt və Keyns proqramları fərqlənirdilər. Lakin həmin proq-

ramlarda çoxlu ümumi fikirlər var idi. Hər iki plan beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin çoxtərəflilik 

əsasında genişləndirilməsi məsələsini qarşıya qoyurdu. Lakin bu vaxt məsələyə çatmaq üçün metod 

və vasitələr prinsipcə müxtəlif idi.Uayt və Keynsin proqramları BMT çərçivəsi daxilində müzakirə 

olundu. BMT-nin komissiyası 22 iyul 1944-cü ildə Beynəlxalq Investisiya bankı və Tənzimləyici 

fondun yaradılmasınıqəbul etdivəbuməsələyəbaxılmaqüçünBretton-Vudsk konfransına üzv olan 

dövlətlərin iştirakçılarına təqdim olundu. Konfrans beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının ancaq adı 

dəyişilməklə yaradılmasını təsdiq etdi. Razılaşmanın imzalanması nəticəsində Beynəlxalq 

yenidənqurma və inkişaf bankı və Beynəlxalq valyuta fondu yaradıldı. 1946-cı ilin mart ayında 

Savanna (ABŞ) şəhərində bu təşkilatların ilk təsis sessiyası keçirildi. Razılaşmanın bəndində (BVF-
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nun Nizamnaməsi) dünya ticarətinin, valyutanı, kreditin, maliyyə münasibətlərinin təşkili qaydaları 

və Bretton-Vuds adı almış 3-cü dünya valyuta sistemi tərtib edildi.Sovet Ittifaqı 1944-1946-cı illərdə 

BVF və BYIB-nın yaradılması haqqında danışıqlarda iştirak etdi. Sovet ekspertləri həmçinin Bank 

və Fondun yaradılmasının layihə planının müzakirəsində iştirak etdi. Konfransda ilk dəfə müxtəlif 

sosial-iqtisadi sistemlərin əməkdaşlığının iştirakının mümkün olması haqqında məsələhəlledildivə 

SSRIilk dəfə konfrans sədrinin birinci müavini rolunu yerinə yetirdi.Sədr müxtəlif komitə və işçi 

komissiyalarının üzvlərindən ibarət idi. SSRI-nin Bretton-Vudsk konfransında səsləndiyi kimi əsas 

tələbi də təmin edildi. ABŞ-rı müəyyən dərəcədə artırılan layihə üzrə 1200 mln. dollar olan 763 Sovet 

kvotasına tərəfdar çıxdı. (3 s 8) 

ABŞ və Böyük Britaniyadan sonra çox böyük kvotaya malik olmayan üçüncü ölkə SSRI BVF-

nun ali icraedici orqanında özünün daimi nümayəndəsini və icraedici direktorunu təyin etmək hüququ 

aldı. BVF-da SSRI-nin malik olduğu səslərin sayı ümumi səslərin 12,5 %-ni təşkil edirdi. Bu ABŞ-

dan və Ingiltərədən sonra (28,9 %) üçüncü yer 13 % təşkil etmişdir. 

BVF-du haqqında razılaşmada bu dövrdə SSRI-nin mövcud sosial-iqtisadi vəziyyətini, 

təsərrüfatçılıq mexanizmini nəzərə alaraq sovet nümayəndə heyətini məcbur etməyə çalışırdılar ki, 

bu məsələlər razılaşmaya əlavə edilsin. Lakin BVF-du haqqında razılaşmanı sovet hökuməti 

qeydiyyatdan keçirmədiyindənSovet Ittifaqı dünya maliyyə sisteminin və bu təşkilatın yaranmasında 

ən aktiv iştirakçı hesab olunsa da müəyyən olmayan səbəblərdən həmin sistemə cəlb edilmədi. SSRI 

və onun müttəfiqləri hesab edilən əsas ölkə qrupları dünya valyuta-maliyyə sistemi iştirakçılarının 

sayına daxil edilmədilər. Ancaq bir neçə sosialist ölkələri (Polşa, Çexoslovakiya, Kuba və 

Yuqoslaviya) razılaşmanın şərtlərini qeydiyyatdan keçirtdilər. Lakin onlar 1950, 1954 və 1964-cü 

illərdə birinci olaraq Fondun tərkibindən çıxdılar. BVF-nun tərkibində ancaq Yuqoslaviya qaldı. Çin 

Bretton-Vuds institutlarının üzvü hesab edilsə də onun yerini Tayvan tutmuşdu. Sosialist ölkələrinin 

dünya təsərrüfatından və onun institutlarından təcrid olunması siyasi və ideoloji motivlərlə 

əlaqələndirilir və iki şərtlə izah edilirdi: 

 dünyanın iki hərbi bloka (NATO və Varşava müqaviləsi) parçalanması və Şərqlə Qərb 

arasında kəskin ziddiyyətlərin baş verməsi; 

 -sosialist sistemində hakim olan planlı iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı ilə əvəz etmək; 

M.S.Qorbaçov başda olmaqla yeni siyasi rəhbərliyin hakimiyyətə gəlməsi və 1985-1991-ci 

illərdə hökumətin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etməkdə münasibəti dəyişdi. BVF-nun işində 

iştirak etmək məsələsi 1991-ci ilin iyul ayında SSRI rəhbərliyi ilə müzakirə olundu. Lakin SSRI-nin 

dağılması ona gətirib çıxartdı ki, onun keçmiş respublikaları BVF-na üzv olmaq haqqında məsələni 

müstəqil həll etdilər. Rusiya bu instituta 1992-ci ildən üzvdür. Beynəlxalq Valyuta Fondunun 

yaradıldığı vaxtdan bu təşkilatın üzvlərinin sayı 4,2 dəfə artmışdır (şəkil 3.1.). Hazırda dünyanın184 

dövləti BVF-nun üzvüdür. BVF-du BYIB ilə çox sıx əlaqədə işləyir. BYIB-nın üzvü BVF-nün üzvü 

hesab edilir. Hər iki təşkilatın mənzil-qərargahı Vaşinqtonda bir binada yerləşir. BVF və BYIB formal 

olaraq BMT-nin ixtisaslaşmış müəssisəsi hesab edilirdi. Lakin fəaliyyətlərinin ilk günlərindən bu 

təşkilatlar BMT-nin istiqamətləndirmə rolunu rədd etmişlər. Razılaşmanın bəndində tam muxtariyyət 

qeydə alınmışdır. BMT Fondun apardığı siyasətə aid olan BVF-na heç bir təlimat vermək hüququna 

malik deyil. BVF-nun BYIB ilə BMT-na və digər təşkilatlara münasibət xarakteri də razılaşma 

bəndində müəyyən edilmişdir. BVF-nun nümayəndəsi BMT Baş Assambleyasının işində iştirak edir 

və təşkilatlar aşkar olmayan informasiya ilə mübadilə edirlər. BVF-nun yaradılmasından 60 il keçir. 

Bu illərdə dünya iqtisadiyyatında, bu fondun üzvü olan dövlətlərin iqtisadi siyasətinin müşahidə 

olunmasında, beynəlxalq valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsi formalarında, gəlirin formalaşdırıl-

masında, valyuta ehtiyatlarının cəlb olunması mexanizmlərində, kreditləşmə fəaliyyətində, təşkilata 
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üzv olan ölkələrin kvota sistemində, siyasətin məqsədli qurulmasında, təşkilat strukturunda və fondun 

digər fəaliyyət sahələrində müəyyən dəyişikliklər olmuşdurBVF-nun müəyyən inkişaf 

mərhələlərində fəaliyyətin dəyişməsi dövri olaraq razılaşmanın bəndlərinə baxmağa xidmət edir. 

1969, 1978 və 1992-ci illərdə dəyişiklik edilən üç bənd nisbətən əhəmiyyətli hesab edilir: Birinci 

dəyişiklik kollektiv milli üstünlük ödəmə vəsaitlərinə girişlə – xüsusi qaydaların götürülməsi – XQG 

–(Special Drawing Rights - SDR). SDR – bu ödəmə balanslarında saldo defisitliyini tənzimləmək 

üçün nəzərdə tutulan xüsusi ehtiyat valyutalarının daxil olması və milli valyutaların dəyərinin 

ölçülməsi ilə əlaqədar yaradılan kredit ehtiyat aktividir. Ilk dəfə xüsusi qaydaların götürülməsi 1970-

ci ildə 21,4 mlrd.məbləğindəburaxılmışdır.Ötənillərdə buməbləğ demək olarki, 10 dəfə artmışdır. 

5sentyabr 2003-cü ilə onun ümumi məbləği 212,8 mlrd. təşkil etmişdir.Ikinci dəyişiklik (1978-c il) 

yeni beynəlxalq valyuta sisteminin valyuta tənzimlənməsinə dəyişməsinin hüquqi tərtib edilməsi ilə 

əlaqədar olaraq Yamayka razılaşmasının imzalanması nəticəsində baş vermişdir. Valyuta bərabərlik 

hüququnun təsdiqlənməsi əvəzinə dünya valyuta sistemi və valyuta kursunun fəaliyyət göstərməsini 

müşayiət etmək sözü əlavə edilmişdir. Razılaşma bəndində üçüncü dəyişiklik (1992-ci il) ölkələrin 

Beynəlxalq Valyuta Fonduna xarici borclarla vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar olmuşdur ki, bu 

da Fonda təqdim olunan hüquqlardan istifadə edərək müvəqqəti olaraq səsvermədə iştirak etməkdən 

dayandıra bilər. Bu tədbir vaxtı keçmiş borcları olan və öz nizamnamə öhdəçiliklərini ödəməkdən 

yayınan borclu ölkələr üçün tətbiq edilmişdir. BVF-nun tarixində bu tədbir bir neçə dəfə 

tətbiqedilmişdir. Axırıncı dəfə 2003-cü ildə Liberiya və Zimbabve ölkələrinə tətbiq edilmişdir. 

Razılaşma bəndlərində fondun əsas məqsədləri möhkəmləndirilmişdir ki, bunlar da aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

 valyuta problemləri üzrə qarşılıqlı təsir və məsləhətlər yolu ilə beynəlxalq valyuta 

əməkdaşlığına yardımçı olmaq; 

 dünya ticarətinin balanslaşdırılması və gücləndirilməsi üçün yaxşı mühitin 

yaradılması; 

 rəqabətə çağıran valyutanın devalvasiya (yəni qiymətdən düşmüş kağız pulların 

tədavüldən götürülərək sabit kağız pullarla əvəz olunması) olunmasından qaçmaq, valyuta 

üzrə qarşılıqlı münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə tərəfdar olmaq, valyuta kursunun 

sabitliyinə köməklik etmək; 

 dünya ticarətinin inkişafını nəzərdə tutan, valyuta mübadiləsində məhdudiyyəti aradan 

qaldırmaq və çoxtərəfli ödəmə sisteminin yaradılmasına köməklik göstərmək; 

 milli və beynəlxalq səviyyədə çiçəklənməsi üçün dağılma tədbirləri tətbiq etmədən 

üzv olan ölkələrə onların ödəmə balanslarında düzəlişlər edilməsi üçün müvəqqəti əsasda 

maliyyə vəsaiti verməli; 

 üzv olan ölkələrdə beynəlxalq ödəmə balansları üzrə qıtlığın miqyası və davam etməsi 

ixtisar edilsin; 

 beynəlxalq valyuta münasibətlərində ölkələrin əxlaqını və beynəlxalq valyuta 

sisteminin vəziyyətini müşahidə etmək; 

 qısa və orta müddətə kreditlər vermək; 

 üzv olan ölkələrin valyuta ehtiyatlarına əlavə etmək; 

 əməkdaşlıqda iştirak etmək və məsləhətlər təqdim etmək. 

BVF-nun ali orqanı Rəislərin Şurasıdır. BVF-nun üzvü olan hər bir ölkə Sovetdə işləmək üçün 

beş il müddətinə iki nümayəndəsini göndərir. Bir qayda olaraq nümayəndə üzv olan ölkənin maliyyə 

naziri səviyyəsində və ya mərkəzi bankın rəhbəri olmalıdır. 

Şura rəislərinin vəzifəsi BVF-na yeni üzvləri qəbul etmək, üzv olan ölkələrin valyutalarında baş 
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verən dəyişiklikləri təsdiq etmək, kvotalara baxmaq, Fondun təmiz gəlirini bölüşdürmək, icraçı 

direktoru seçməkdən ibarətdir.BVF-nun təşkilat strukturunda 1974-cü ildən beynəlxalq valyuta 

sisteminin fəaliyyətdə olması məsələləri haqqında məsləhətlər vermək, vəziyyətin dəyişməsilə 

əlaqədar olaraq beynəlxalq valyuta sisteminin idarə edilməsi haqqında məruzələr hazırlamaq, 

həmçinin Fondun Nizamnaməsinə əlavələr işlənib hazırlanması və digər məsələlərin həlli ilə əlaqədar 

Müvəqqəti komitə mövcuddur. 1999-cu ilin sentyabrından Rəislər Şurası Icraedici Şuranın 

təkliflərini qəbul edərək Müvəqqəti komitəni Beynəlxalq Valyuta-Maliyyə Komitəsi adlandırdı. Bu 

gün Rəislər Şurasında iki komitə işləyir: (3,s 8) 

Beynəlxalq maliyyə komitəsi,Dünya Bankının və BVF-nun Inkişaf Komitəsi kimi məşhur olan 

Birləşmiş NazirlərKomitəsi.RəislərŞurasıIcraediciŞuraya hər hansı bir funksiyanı verə bilər. Icraedici 

Şura sərəncamverici direktora və icraedici şuranın sədri hesab edilən müavinlərinə,24 icraedicidirek-

torlaraayrılır. Icraedici Şura cariəməliyyatların həyata keçirilməsi üçün cavabdehdir və Rəislər Şurası 

ilə birlikdə işlənibhazırlanmışsiyasiproseslərinhəyata keçirilməsinə nəzarət edir və 

istiqamətləndirir.Icraedicikomitə BVF-nun məqsəd və vəzifələrinihəyata keçirməküçün 

özbaxımından istənilənkomitəni yarada bilər. O, sərəncamçıları – direktorları təyin edir. Mövcud 

ənənəyə görə sərəncamçı – direktor Avropa ölkələrinin sədri hesab edilir. O, gündəlik şöbə və 

xidmətlərə cavabdehdir və o, tabeliyində olan işçiləri təyin etməklə eyni zamanda işdən azad etmək 

səlahiyyətinə malikdir. (1 s 8) 

 

Azərbaycanın BVF ilə əməkdaşlıgının əsasları və ilkin şərtləri 

1992-ci ilin yanvarında Azərbaycan Respublikası BVF-nin 170-ci üzvü oldu. BVF-dən 

Azərbaycana 70.000.000 ECU (112.000.000 ABŞ dolları) məbləğində xüsusi çəkilmə hüququ (SDR) 

verilib. Azərbaycanın kvotasının dəyəri 160,9 milyon SDR təşkil edir. Beynəlxalq Valyuta Fondu 

Azərbaycanda beş layihənin reallaşdırılması üçün maliyyə yardımı ayırıb. Azərbaycan Beynəlxalq 

Valyuta Fonduna üzv qəbul edildikdən sonra ölkədə həyata keçirilən islahatları dəstəkləmək üçün 

adıçəkilən qurum tərəfindən bəzi proqramlar həyata keçirildi. BVF-nin Azərbaycana kredit verməsi 

mexanizmi 1995-ci ildən fəaliyyət göstərir. Məqsəd bazar iqtisadiyyatına keçid mərhələsini 

yaşamaqdır. (5 s, 8) 

 Bu kredit çərçivəsində Azərbaycana ayrılan məbləğ 58.5 milyon ŞDR (88.9 milyon ABŞ dolları) 

təşkil edir. Azərbaycan bu krediti iki mərhələdə əldə etdi: 19 aprel 1995-ci ildə 29.250.000 SDR; 17 

noyabr 1995-ci ildə 29.250.000 SDR; Ümumi dəyəri 58,5 milyon ŞDR (85.0 milyon ABŞ dolları) 

olan Stand-Bay krediti 1995-ci ildə Azərbaycana ayrılmışdır.7 olmuşdur. Bu kredit Azərbaycana 

aşağıdakı şərtlərlə verilib: 1) 17 noyabr 1995-ci il tarixdən 16 noyabr 1996-cı ilədək Azərbaycan 

fonddan 58.5 SDR götürməlidir; 2) Stand-Bay xəttində alınan kreditlər aşağıdakı tarixlərdə həyata 

keçirilməlidir: 9,36 milyon SDR - 15 avqust 1996-cı ilədək; 21,645 milyon SDR - 15 may 1996-cı 

ilədək; 33.93 milyon SDR - 15 avqust 1996-cı ilədək; 46.215 milyon SDR - 15 noyabr 1996-cı ilədək; 

Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən dəstəklənən bu proqramın həyata keçirilməsindən sonra 

Azərbaycanda iqtisadi tərəqqi müşahidə edildi və milli valyutanın ABŞ dollarına nisbətdə dəyəri 

artmağa başladı. Bu proqram üçün başqa bir ESAF krediti 93,6 milyon SDR (130 milyon ABŞ dolları) 

təşkil etmişdir. Bu kredit 1996-1999-cu illərdə qorunurdu. Kredit 10 il müddətinə verilir, illik 0,5% 

5 il gözəldir. Bu kredit orta müddətli proqramlar üçün təyin edilmişdir. Makroiqtisadi və struktur 

problemlərindən qaynaqlanan çətinliklərin aradan qaldırılmasına xidmət edir. SDİF-in Azərbaycana 

10 il müddətinə verdiyi 58.5 milyon (80 milyon ABŞ dolları) kredit. 3-4,5%. Endirim müddəti 5 ildir. 

Kredit 1996-1999-cu illərdə Azərbaycana verilib. ESAF və EFF proqramlarının ən vacib məqsədləri 

aşağıdakılardır. (3 s 8) 
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 - illik inflyasiyanı 10% -ə endirmək; 

 - ÜMM artımını 3% -ə qədər artırmaq; 

 - Özəlləştirmeyi sürətləndirmək;  

- Dövlət idarəetmə orqanlarının yenidən təşkil olunmasını təmin etmək.  

- Bazar iqtisadiyyatı şəraitinə uyğun olaraq normativ hüquqi qayda yaratmaq. 

Bu hədəflərə çatmaq üçün Beynəlxalq Valyuta Fondu 20 dekabr 1996-cı ildə 20.48 milyon SDR 

və EFF krediti üzrə 4.68 milyon SDR ayırmışdır. 1997-ci ildə hər iki proqram çərçivəsində 22 milyon 

dollar dəyərində kredit ayrıldı. Bu kreditin ayrılmasına səbəb 1998-ci il dövlət büdcəsinin qəbul 

edilməsi və mərkəzi xəzinə sisteminin yaradılmasıdır. ESAF və EFF kreditləri 3 il müddətində verildi. 

20 dekabr 1996-cı ildən 1997-ci il oktyabrın 1-dək 116 milyon dollar, 1997-ci il oktyabrın 1-dən 

1998-ci il sentyabrın 30-dək 63 milyon dollar, 1999-cu il üçün isə 39.5 milyon dollar ayrıldı. ESAF 

və EFF 1998 və 1999-cu illərdə ÜDM-ni 7-8% artıraraq inflyasiya səviyyəsini yavaşlatdı və 1999-cu 

ildə büdcə ehtiyatlarını 0,5% azaltdı. Kreditin məqsədi 1998-ci ildə Rusiyadakı iqtisadi böhranın 

Azərbaycana təsirini azaltmaq idi. SSFF Azərbaycana 5 il verildi. Faiz dərəcəsi 3-4,5% -dir. 3 illik 

endirim. Bununla yanaşı, 2001-ci ilin may ayında PRGF proqramı çərçivəsində Beynəlxalq Valyuta 

Fondu Azərbaycana 80,5 milyon SDR (100 milyon dollar) borc verdi. Proqramın məqsədi dövlət 

tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi inkişaf proqramına dəstək verməkdir. Bu proqramın fərqli tərəfi, 

ölkədə yoxsulluğun aradan qaldırılması və mövcud sabitliyin qorunması məqsədi daşıyır. 2001-ci ildə 

iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi üçün büdcədən 1 milyard manat, mikrokredit fondlarının 

yaradılması üçün isə 3,2 milyard manat ayrılmışdır. Bu pul BVF-nin Azərbaycana ayırdığı üç illik 

proqrama daxildir. 

 

Azərbaycanın BVF ilə əməkdaslıgının mövcud vəziyyəti və inkşaf 

perspektivləri 

BVF-nin Azərbaycanla əməkdaslıq əlaqələri Struktur əslahatları Proqramı (SəP) kontekstində 

qurulmusdur. Qeyd etmək lazımdır ki, əməkdaslıq əlaqələrinin ilkin qiymətləndirilməsi dövründə 

BVF-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi proqramların iqtisadi səmərəsi böyük olmuşdur. Belə ki, 

müstəqilliyin bərpa olunması dövründə BVFnin maliyyə dəstəyi ilə aparılmıs struktur islahatları 

proqramı daxili və xarici balansın tarazlaşdırılması və iqtisadi sabitliyin təmin edilməsinə töhfə 

vermisdir. BVF tərəfindən Azərbaycana asagıdakı proqramlar həyata keçirilmişdir: 

• Yoxsullugun azaldılması və iqtisadi inkisaf; 

• Struktur quruculugunun artırılması; 

• Sistem dəyisikliyi; 

• əlavə maliyyələsmə proqramları 

BVF ilə Azərbaycan Hökuməti arasında Maddələr Sazisinin IV Maddəsinə uygun olaraq bu günə 

kimi Azərbaycan hökumətinə iqtisadi proqramların həyata keçirilməsinin dəstəklənməsinə təqdim 

edilmis maliyyə yardımları ilə yanası BVF texniki yardım, institusional və monetar idarəetmə üzrə 

potensialın artırılması üzrə Azərbaycanda bir sıra sahələrdə, o cümlədən dövlət xərclərinin idarə olun-

ması, vergi-gömrük siyasəti və idarə olunması, mərkəzi bankçılıq, bank nəzarəti, pul siyasəti və statis-

tika sahələrində texniki yardımlar da göstərmisdir. Azərbaycanda makroiqtisadi təhlillər və siyasət, 

maliyyə proqramlasdırılması, fiskal siyasət və idarəçilik, mərkəzi bank mühasibatlıgı və bank nəzarəti 

sahələrində BVF tərəfindən təmin edilmis təlimlərdən faydalanılmısdır. (5 s, 6) 

BVF-nin ekspertlərinin AMB-yə mütəmadi səfərləri təskil edilir. Bu səfərlər zamanı qısa 

müddətdə inflyasiyanın səviyyəsini azaltmaq və orta müddətdə inflyasiya proqnozlarının 

sabitləsdirilməsi üçün Mərkəzi Bankın apardıgı siyasətlər, ölkənin bank sisteminin həssaslıgının 



491 
 

qiymətləndirilməsi, məzənnə və faiz dərəcəsi siyasəti, müdaxilə və sterilizasiya, manatla pul ba-

zasının artımı, bank sistemində likvidlik şəraitinin inkisafı və xarici valyuta ehtiyatlarının diversifi-

kasiya planları və digər məsələlər barədə BVF ekspertləri ilə müzakirələr aparılır. BVF ilə əməkdaslıq 

çərçivəsində bank nəzarəti çərçivəsinin gücləndirilməsi məqsədilə tənzimləyici normativ aktların və 

likvidlik normalarının təhlil edilməsi, likvidlik tələblərinin təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələrin ver-

ilməsi, nəzarət təcrübəsi, həmçinin çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələsdirilməsinin 

qarsısının alınması, bu sahədə bank nəzarətinin gücləndirilməsi, pul və məzənnə siyasəti çərçivəsinin 

təkmilləsdirilməsi, orta müddətli perspektivdə sərbəst üzən məzənnə rejiminə keçid, həmçinin, 

Mərkəzi Bankın monetar, makroiqtisadi, real və xarici sektorlar üzrə statistik göstəricilərdəki kəmiy-

yət və keyfiyyət meyarlarının artırılması, statistik proseslərin formalasması isini təkmilləsdirilməsi 

üzrə məsləhət xidmətinin göstərilməsi məqsədilə BVF-nin missiyasının səfərləri mütəmadi təskil olu-

nur. 

BVF ilə mövcud əməkdaşlıq iqtisadiyyatın əksər sahələri üzrə aparılır, müxtəlif dövlət 

strukturlarının rəhbərləri BVF-nin region və ölkə üzrə nümayəndələri ilə məsləhətxarakterli görüşlər 

keçirir. Bu görüslərdə mövcud əməkdaslıq əlaqələrinin cari vəziyyəti və perspektivləri, 2014-cü il və 

sonrakı illər üzrə ümumi iqtisadi göstəricilər, gələcəkinkisaf planları, cari ilin dövlət büdcəsinin icrası 

və 2015-ci il üzrə dövlət büdcəsinin parametrləri müzakirə olunub, xərclər üzrə səmərəliliyin 

artırılması istiqamətində atılan addımlar qeyd olunub. 

Həmçinin, qeyri-neft sektoru üzrə büdcə daxilolmaları və investisiya proqramı da daxil olmaqla 

hökumətin ortamüddətli əsas maliyyə məqsədlərinə diqqət yetirilib, regional geosiyasi gərginliyin 

ölkəmizə və onun iqtisadi inkisafına ehtimal olunan riskləri və mənfi təsirləri barədə fikir mübadiləsi 

aparılıb. Qədim "İpək Yolu"nun bərpası, bu ölkələr arasında mövcud əməkdaslıgın hazırkı vəziyyəti 

ilə baglı məsələlərin müzakirəsi zamanı əpək Yolu ölkələrində gömrük-sərhəd keçid prosedurlarının 

sadələsdirilməsi, tranzit sistemləri, gömrük-biznes əməkdaşlığına dair təcrübə mübadiləsi və sairə 

məsələlər müzakirə edilmişdir. 

 

NƏTICƏ  

Bildiyimiz kimi Beynəlxalq Valyuta Fondu iqtisadicəhəttən çətinlik yaşayan ölkələrə yardım 

edir. Bəs iqtiadi böhran yaşayan bu dövlətlər hansı öhdəlikləri öz üzərinə götürürlər ? Götürülən 

öhdəliklər ölkə iqtisadiyyatına necə təsir edir ? Milli pul vahidi dəyər qazanırmı yoxsa tam əksinə 

dəyər itirir?  

 BVF nin borc verdiyi ölkələrin qarşısına qoyduğu əsas şərtlərdən biri özəlləşdirməözəl sektorda 

nəzarətin azaldılması və dövlət xərclərinin azaldılması. Qısa bir qeyd kimi bildirə bilərik ki , bazarın 

istənilən sahəsini yenidən qurduğumuz zaman həmin sahə üzrə ilk şirkətlər hər zaman daha çox 

mənfəət əldə edirlər və hətta təkəlçilik başka sözlə desək inhisar sistemi yaranır. BVF nin şərtlərini 

yerinə yetirən ölkə iqtisadiyyatında nələr baş veriyini analiz edək .  

 Əyani şəkildə 1985-90 ci illərdə Bolivya dövləti üzərində gedən proseslərə nəzər yetirək. Uzun 

müddətdən bərihərbi rejim tərəfində idarə edildiyindən ölkədə istehsalın azalması və qanunsuzluğun 

artması ilə xarici borclar çoxalmış milli valyuta dəyəri aşağıdüşmüş, infilyasiya yüksək həddə 

çatmışdır. BVF nin borc verməsi ilə ölkə qarşıya qoyulan şərtlərə əməl edər. Dövlətə məxsus 

şirkətləri xarici şirkətlərə satdı və bununlada ölkədə özəlləşdirmə apardı , yoxsul ailələrə etdiyi maliyə 

dəstəyini kəsdi və dövlət xərclərində azalma etdi. Bəli bu zaman yenidən iqtisadi sitem quruldu ancaq 

ölkə əhalisinin rifahı dahada aşağı düşdü və əksinə mənfəət əldə edən yenədə xarici ölkələr oldu. 

İşsizliyində artması ilə ölkədə orta əmək haqqı 50 faiz azalmışdır. Eyni ilə 1983 cu il Argentina 

dövlətində baş verən prosesləridə misal göstərə bilərik.  
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Bu misallardan gördüyümüz kimi BVF dən borc alinması hər zaman müsbət nəticə vermir. Bəli 

ölkə iqtisadiyyatı dirçəliş yaşasada əhalinin sosial rifahı azalır bununlada ölkə daxili gərginliklər 

yaranmağa başlayır. Nəzərə alsaq ki , xarici investisya qoyuluşunun ölkədə mübət təsirləri əsasən 

ölkə xəzinəsinin doldurulmasına və qisamüddətli infilyasiyanın aradan qaldırılmasına yol açsada 

ölkəni uzunmüddətli dövürdə dərin böhrana sala bilər. Bu səbəbdən ölkədə əsasən yerli sahibkarların 

artırılmasına yönələn siyasətlə daxili bazarı yerli məhsullarla təmin etməklə müəyyən borc yükünün 

altına girməkdən qançınmaq olar. Zənnimcə daxili bazarın tələbatlarının doğru şəkildə araşdırılması 

bazarada hər hansı təklif və ya tələb artiqliğı yaranmayacağı şəkildə tənzimləməklə ölkə iqtisadiyyatı 

dirçəlmə poresesi ilə ən yüksək çiçəklənmə dövrünü yaşaya bilər. Tam təkmil rəqabət bazarının real 

bazar siferasında var olma dərəcəsinin mümkünsüz olduğunu nəzərə alaraq C.Keynsin nəzəriyyəsi ilə 

dövlətlər iqtisadiyyatın idarə edilməsində qısamüddətli dövr üçün müəyyən tənzimləmələr 

aparılmalıdır. A.Smitin uzunmuddətli dövr üçün irəli sürdüyü dövlət nəzarətinin azaldılması , 

Fridmanında daha sonrakı dövrlərdə bu nəzəriyyəyə yaxın olaraq irəli sürdüyü nəzəriyyə ilə BVF 

siyasəti həyata keçirilir.Ancaq hər zaman nəzərə alınmalıdır ki ölkə iqtisadiyyatında dövlət 

nəzarətinin 65-70 faizdən aşağı endirilməsi təqdirdə ölkə uzunmüddətli böhranla üzləşə bilər. 

Bu mənfi hallara rəğmən Azərbaycnaın BVF yə üzv olması ilə ölkəmizdə bir çox irəlləyişlər 

olmuşdur. Azərbaycan Respublikası 1995-2005 ci illərdə aldiğı borcların tamamını 2006 cı ildə 

ödəmiş və həmin ildən etibarənValyuta Fondundan məsləhət və texniki xidmətlər alır. Ölkəmiz kredit 

almmasına rəğmən 2016-cı ilin əvvəlində BVF kvotasını 160,9 milyon ŞDR (224.34 milyon dollar) 

səviyyəsinə qaldırdı. 

 

 

ƏDƏBİYYAT 

 

1. “Azərbaycan BMT ailəsində” / Bakı nəsriyyatı. Bakı-2005 

2. "BVF-nin Azərbaycan hesabatları" (1995-2016) 

3. Elçin əhmədov. “Beynəlxalq Təskilatlar”. əxtisas kursu üzrə metodik vəsait. Bakı. 

Mürtəcim 2005 

4. Ə.Həsənov. Müasir Beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Dərslik, 

Bakı, 2005. 

5. Z.F.Məmmədov. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredir 

sistemi. Bakı. Аzərnəşr. 2008  

6. Değirmenci koray “Imf nedir” ulus yayınları, Ankara 2001 

7. Balance of Payments Statistics Yearbook 2003. IMF, Washington DC, 2014 

8. Mohsin S.Khan, The GCC Monetary Union – Choice of exchange rate regime, IMF,2008 

9. World Bank, World Development Indicators, 2001, Washington D.C.: World Bank 

10. www.imf.com 

 

  

http://www.imf.com/


493 
 

Anar ABDURAHMANLI  

 Magistr,BakıDövlət Universiteti 

 

MONETAR SİYASƏTİN İQTİSADİ AKTİVLİYƏ TƏSİRİ 

 Magistrant A.H.Abdurahmanlının “Monetar siyasətin iqtisadi aktivliyə təsiri” məqaləsində 

monetar siyasət anlayışı və bu siyasətin iqtisadi aktivliyə necə təsir göstərməsi araşdırılmış , təhlil 
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In the article "The impact of monetary policy on economic activity" written by master student 
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monetary policy.  

Keywords: economic development, monetary policy, supply and demand, economic activity, 

economic balance, economic resources 

 

Monetar siyasət iqtisadi siyasətin iki alətindən biri olub maliyyə orqanlarının əsasən də mərkəzi 

bankın pul təklifi əsasında həyata keçirilir. Monetar siyasət iqtisadi artıma nail olmaq və inflyasiya 

prosesini nəzarət etmək üçün istifadə edilir .Monetar siyasətin məqsədi 3 iqtisadi göstəricidə 

stabilliyin əldə olunmasıdır: Bu iqtisadi göstəricilər bunlardır: 

- faiz dərəcəsi ; 

-inflyasiya ; 

- valyuta məzənnəsi. 

Monetar siyasət ümumi olaraq Mərkəzi Banklarvə ya monetar qurumlar tərəfindən aparılır, hansı 

ki, bu qurumların missiyası dövriyyədə olan pul təklifi ilə bağlıdır.Monetar siyasət iki cür aparıla 

bilər: 

Ümumi faiz dərəcələrinin müəyyən edilməsi ( misal üçün Azərbaycanın mərkəzi bankı) 



494 
 

Pula olan təklifə təsir edilməsi , buna misal olaraqpula olan təklifin miqdarının artırılması 

tədbirlərini göstərmək olar 

Monetar siyasətvasitəsi ilə iqtisadiyyata necə təsir edilir ? Misal olaraq qeyd edə bilərik ki, 

mərkəzi bank inflyasiya həddinimüyyən məbləğ olacağını müəyyən edib.Əgər mövcud inlyasiyanın 

inflyasiya səviyyəsindən yuxarı olacağı pronoz edilərsə, mərkəzi bank daha çox iqtisadi artıma nail 

olmaq üçün faiz dərəcələrini artırır. Daha yüksək faiz dərəcəsi,borclanma maliyyətini artırar və bu da 

sərmayə və istehlak xərclərini azaldar.Beləliklə pula olan tələbin azalması nəticəsində inflyasiya 

aşağı düşər. Əgər iqtisadi durğunluq baş verərsə, Məkəzi Bank faiz dərəcələrini azaltma siyasəti 

yürüdəcək. 

Respublikamızda pul siyasəti Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilir. Əsasən inflaysiyanı 

nəzarətdə saxlamaqdan ötrü pul siyasəti həyata keçirilir. Mərkəzi Bank valyuta məzənnəsi, pul kütləsi 

və faiz dərəcələrinə təsir göstərərək inflaysiyanı tənzimləyir. Monetar siyasət yumşaq pul və sərt pul 

siyasətiolaraq ayrilir . 

Yumşaq pul siyasəti: dövriyyədə olan pul kütləsini artırmaq yolu ilə həyata keçirilir. Bunun üçün 

Mərkəzi Bank verdiyi kreditlər üzrə faiz dərəcələrini aşağı salır, bu da agentləri daha çox kredit 

götürməyə təhrik edir; qiymətli kağızlar alaraq dövriyyəyə pul buraxır; kommersiya banklarına daha 

çox kredit verir. Bu siyasəti tələbin artmasına və iqtisadiyyatın stimullaşdırılmasına yönəlib. Bununla 

belə, dövriyyədə olan pul kütləsi inflaysiyanın yüksəlməsinə,dolayı yolla milli valyutanın 

ucuzlaşmasına şərait yaradır. 

- Sərt pul siyasəti isə əksinə olaraq inflyasiyanın məhdudlaşdırılmasına yönəlik bir siyasətdir. 

Mərkəzi Bank dövriyyədə olan pul kütləsini azaltmağa yönəlik tədbirlər həyata keçirir: verdiyi 

kreditlər üzrə faiz dərəcələrini yüksəldir, qiymətli kağızları sataraq dövriyyədəki pulu azaldır, 

banklara kredit verilməsini məhdudlaşdırır. Nəticədə,milli valyutanın məzənnəsi möhkəmlənir. 

Əslində, makroiqtisadi sabitlik və monetar yumşalma – bəzi hallarda buna kəmiyyət genişlənməsi 

deyilir - bir-birilə müxtəlif zaman kəsiyində ziddiyyət təşkil edən strateji məqsədlərdir.  

Gəlin bu suala dünya təcrübəsi əsasında cavab verək. Monetar yumşalma üçün fundamental 

makroqitisadi şərt aşağı inflyasiya və ya deflyasiyadır.  

İnflyasiya səviyyəsinin və inflyasiya gözləntilərinin yüksək olduğu dövrlərdə isə istənilən 

monetar genişlənmə və ya monetar yumşalma maliyyə sabitliyinə ciddi risklər yarada bilər. Nəticədə 

inflyasiya daha da artar, iqtisadi aktivlik zəifləyər və maliyyə-bank sektorunda aktivlər itirilə bilər. 

Çünki, qiymətlərin sürətli artımı nəticədə iqtisadi agentlər üçün real ifadədə gəlir itkisi, investisiya 

üçün vəsait çatışmazlığı, istehlakın daralması, bir sözlə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin 

pozulması deməkdir.  

Konkret olaraq, monetar genişlənmə Amerika və Avropa ölkələrində Mərkəzi bankların özəl 

sektorun qiymətli kağızlarını almaqla reallaşdırılırsa, Yaponiya təcrübəsində isə Mərkəzi Bankın 

iqtisadiyyatı birbaşa kreditləşdirilməsi ilə həyata keçirilir. Monetar genişlənmənin baş verməsinə bir 

neçə fundamental səbəb olmalıdır: 

1. Mərkəzi Bankın siyasət faiz dərəcəsinin texniki olaraq sıfra yaxınlaşması. Bu halda siyasət 

faiz dərəcəsinin transmissya imkanları məhdudlaşır və maliyyə bazarlarında faizlərə təsir edə bilmir. 

Belə hal Avropada və Yaponiyada müşahidə edilmişdir. Qeyd edim ki, hər iki halda olduqca aşağı 

səviyyəli inflyasiya və ya deflyasiya müşahidə edilmişdir.  

2. İqtisadiyyatda mövcud risklərə görə maliyyə vasitəçiliyi gec bərpa olur və maliyyə 

institutlarının kreditləşməyə marağı azalır. Nəticədə maliyyə institutlarında izafi likvidlik 

akkumulyasiya olunur. Bir sözlə iqtisadiyyatın kreditləşməsi üçün maliyyə institutlarında olan 

mövcud fondlar dövr etmir. Bu hal dünyanın bır sıra aparıcı ölkələrində müşahidə edilmişdir. Əsas 
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səbəb maliyyə institutlarının iqtisadi bərpanın zəif getməsindən narahat olmalarında irəli gəlir.  

3. İqtisadiyyatın hər-hansı bir sahəsi dövlətin inkişaf prioritetinə çevrilir və bu məqsədlə həmin 

sahənin inkişafına güzəştli kreditlər verilir. Bu kreditlər həcm və ya faiz baxımından Mərkəzi 

Bankların müdaxiləsinə məruz qalır. Əslində bu o qədər də uğurlu təcrübə deyil, belə ki, exist, yəni 

kreditləşmə proqramından çıxış strategiyası müəyyən olunmadığı halda, proqramın davam etməsi 

bazar faizlərinə mənfi təsir göstərə bilər.  

Qeyd edək ki, bütün hallarda monetar genişlənmə iqtisadiyyatda məcmu tələbin və ya təklifin və 

ya hər ikisini stimullaşdırılmasına xidmət edir. 

 Monetar siyasət qısa və ortamüddətli dövrdə iqtisadi aktivliyə təsir göstərə bilər. Lakin bu 

iqtisadi aktivliyin dayanıqlı olmasını və ya uzunmüddətliyini təmin etmək üçün monetar genişlənmə 

ilə struktur islahatlar eyni zamanda olmalıdır. Yəni, monetar genişlənmə hesabına yaradılan dəyər 

zəncirinin dayanıqlığı əsasən məhsuldarlıqdan asılıdır. Belə ki, qlobal dəyər zəncirində məhsuldar 

sahələr rəqabətə daima dayanıqlı olurlar. Bu səbəbdən struktur islahatları iqtisadi artımın daynıqlığı 

və keyfiyyəti baxımından vacibdir. 

Bu gün dünya iqtisadiyyatı davamlı olaraq inkişaf edir . Bu səbəbdən dünya ölkələri texnoloji 

dəyişiklərdən irəli gələn və məhsuldarlığa təsir edən müxtəlif real şoklara məruz qalırlar. Xarici 

sektordan gələn şoklar milli iqtisadiyyatların gəlir axınlarını daraldır, məhsul buraxılışını azaldır və 

ciddi işsizlik problemi yaradır. Nəticədə iqtisadiyyatlar tarazlıq səviyyələrindən kəskin şəkildə 

uzaqlaşırlar.  

İqtisadiyyatı bu vəziyyətdən çıxarmağın aktiv kontrtsiklik monetar siyasət hesabına mümkün 

olmayacağını anlamaq lazımdır. Belə bir halda istənilən monetar genişlənmə dayanıqlı iqtisadi artım 

yaratmayacaq və əksinə ÜDM-də ciddi volatilliyə səbəb ola bilər.  

Beləliklə, monetar siyasətin iqtisadi artıma töhfəsinin təhlilindən 2 əsas nəticə hasil olur: 1) 

monetar siyasətin uzunmüddətli dayanıqlı artım tempini yüksəltməsini gözləmək düzgün deyil – 

başqa cür buna monetar neytrallıq deyilir. Təcrübə göstərir ki, monetar siyasətin uzunmüddətli artıma 

ən böyük töhfəsi qiymət sabitliyini təmin etməsidir. Fridman demişkən, inflyasiya monetar amil 

olduğundan, monetar siyasət orta və uzunmüddətli dövrdə qiymət sabitliyini effektiv olaraq təmin 

edə biləcək yeganə siyasət alətidir. Bu baxımdan monetar siyasətin əsas məqsədi qiymət sabitliyinin 

təmini olmalıdır. 2) ortamüddətli dövrdə monetar siyasət stabilləşdirici rola malik olsa belə, bu rol 

qiymət sabitliyinə nail olunması, transmissiya mexanizminin təbiəti və siyasətçilərin üzləşdiyi qeyri-

müəyyənlik kimi müxtəlif faktorlarla məhdudlaşır.  

Əgər qarşıya çıxan problemlər müvəqqəti xarakterə malikdirsə, məsələn, istehlakçı inamındakı 

müvəqqəti zəifləmədən qaynaqlanırsa, bu zaman monetar siyasət daha səmərəli olacaqdır. Bu halda 

qiymət sabitliyinə təhlükə yaratmayan müvəqqəti monetar yumşalma iqtisadi agentlərə tsiklik 

ləngimə ilə mübarizə aparmaq üçün lazımi stimul verə bilər.  

Lakin əgər iqtisadi çətinliklər davamlıdırsa və struktur problemləri əks etdirirsə, bu zaman 

monetar siyasətin səmərəliliyi aşağı olacaqdır. Məsələn, əgər firmalar biznes imkanlarının 

çatışmazlığı səbəbindən investisiya qoymağa həvəsli deyillərsə, qısamüddətli monetar ekspansiyanın 

əhəmiyyətli təsiri olmayacaqdır. Bu zaman iqtisadi artımı dəstəkləyən struktur islahatları 

investorların iqtisadiyyata inamını bərpa edə bilər. Bu cür islahatlar iqtisadiyyatda inamı artıraraq, 

məcmu tələbi yüksəldər və beləliklə də, qısamüddətli dövrdə iqtisadi aktivliyi dəstəkləyər. 

Deyilənləri ümumiləşdirsək, monetar siyasət iqtisadi artım üçün orta və uzunmüddətli dövrdə 

tam məqbul seçim deyil. Əksinə monetar siyasət əsasən makroiqtisadi sabitliyi təmin etmək məqsədlə 

həyata keçirilməlidir.  

Müasir dövrdə monetar siyasətin faiz dərəcələri, kreditlərin verilməsi, valyuta məzənnəsi, 
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səhmlərin dəyəri və s. kimi transmissiya kanalları mövcuddur. monetar siyasət qərarları real 

iqtisadiyyata bu kanallar vasitəsilə dərhal deyil, müəyyən vaxtdan sonra təsir göstərir. 

Beləliklə, monetar siyasət qiymətləri stabil saxlayaraq iqtisadi fəaliyyəti stimullaşdırır. 

 Növbəti illərdə də makroiqtisadi sabitliyinin qorunması monetar siyasət qarşısında duran başlıca 

vəzifədir. Belə ki, iqtisadi artımın dinamikası makroiqtisadi sabitliyin dayanıqlığından və struktur 

islahatların effektivliyindən asılı olacaq. Burada iki məqam nəzərə alınmalıdır: ı) iqtisadi artım və 

inflyasiya səviyyəsi; ıı) qlobal gözləntilər.  

Son illərdə qlobal maliyyə şəraitinin bir qədər də sərtləşmişdir. Bu sərtləşmə sektora inamın 

zəifləməsi, aktivlərin qiymətinin azalması və risk premiyasının artması hesabına makroiqtisadi 

aktivliyə neqaitv təsir göstərir. Eyni zamanda formalaşmaqda olan iqtisadiyyatlarda maliyyə 

sistemində qeyri-sabitlik müşhidə olunur.  

Bütün bunları nəzərə alaraq Mərkəzi Bank makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinə üstünlük verməli, 

inflyasiya gözləntiləri və valyuta bazarında sabitliyin dayanıqlı hala çevrilməsini diqqətdə 

saxlamalıdır. Monetar şərait məcmu tələbin yaradacağı inflyasiya gözləntilərini məhdudlaşdırmalıdır.  

Pul təklifi kanallarının effektiv idarə edilməsinin diqqətdə saxlanılması vacib məsələlərdəndir. 

Belə ki, maliyyə bazarlarının və alətlərinin zəif inkişaf etdiyi şəraitdə pul təklifi real sektora deyil, 

istehlak və valyuta seqmentlərinə keçməklə makroiqtisadi sabitliyi poza bilər. Pul təklifini 

iqtisadiyyatda bank sektoru yaratmalı və artımın maliyyələşmə mənbəyinə çevirməlidir.  

Qiymət və maliyyə sabitliyi, inkişaf etmiş və dayanıqlı maliyyə sektoru, müasir ödəniş 

ekosisteminin formalaşdırılması iqtisadi artım üçün geniş imkanlar yaradır. Qabaqcıl dünya 

təcrübəsinə əsasən uzunmüddətli dövrdə qiymət sabitliyinə gedən ən qısa yol inflyasiyanın 

hədəflənməsi rejiminin tətbiqidir. 

Bu rejim çərçivəsində mərkəzi bank pul bazarındakı faiz dərəcələrini siyasət faiz dərəcəsinə 

uyğunlaşdırmaqla maliyyə sektorunun pul yaratma qabiliyyəti və inflyasiya gözləntilərini effektiv 

idarə edir, inflyasiya hədəfinə nail olurlar. Bazar faiz dərəcələrinin siyasət faiz dərəcələrinə yaxın 

olmasını təmin etmək üçün mərkəzi banklar əsasən (i) daimi əsasda bank sektoruna likvidlik verilməsi 

və likvidliyin absorbsiyası imkanlarını və (ii) müntəzəm əsasda açıq bazarda bank sektorunun 

likvidlik mövqeyindən asılı olaraq likvidliyin absobsiyası və likvidliyin verilməsi əməliyyatlarını 

həyata keçirirlər. 

İqtisadi artımın sürətləndirilməsi və diversifikasiya güclü bank-maliyyə sektoru, kapital bazarı 

olmadan qeyri-mümkündür. Şübhəsiz ki, ortamüddətli dövrdə tədiyə balansının və valyuta bazarının 

fundamental tarazlaşması başlıca olaraq ixracyönümlü təklif iqtisadiyyatının – post-neft iqtisadi artım 

modelinin formalaşmasına yönəlmiş yeni nəsil struktur islahatların effektivliyindən asılı olacaq. 
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MÜSTƏQİLLIK DÖVRÜNDƏ İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏSƏLƏLƏRİ VƏ 

ONUN SОSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

Müstəqillik dövrümdə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan 

iqtisadiyyatının sabit artım qabiliyyəti üzrə təhlükəsizlik indikatorlarının dinamikasının və sosial-

iqtisadi inkişafı üzrə faktiki indikatorlarının iqtisadi təhlükəsizliyin astana kəmiyyətləri ilə müqayisəli 

tədqiqi aparılmış, iqtisadi təhlükəsizliyə olan təhdidlər, iqtisadi təhlükəsizlik meyarlarının sahəsində 

mövcud problemlər araşdırılmış, davamlı iqtisadi in- kişafında iqtisadi təhlükəsizliyini təmin 

edilməsi, daxili bazarının qorunması mexanizminin səmərəliliyinin artı- rılması və təkmillləşdirilməsi 

məqsədilə elmi cəhətdən əsaslandırılmış makroiqtisadi sabitləşmə, maliyyə və qiymət, əhaliinin həyat 

səviyyəsi və səhiyyə, sənaye və tikinti, təhsil və elm, xarici iqtisadi fəaliyyət, qeyri-resurs sahələri 

əhatə edən inkiaf tədbirlərinin sürətləndirilməsi məslələrinə baxılmışdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan iqtisadiyyatı, iqtisadi təhlükəsizlik, təhlükəsizlik meyarları, təhlükəsizlik 

sərhədləri, astana kəmiyyətləri. 
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКА  

ЕГО ВЛИЯНИЯ НА СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКУЮ РАЗВИТИЮ  

В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕЗЮМЕ 

Была проведена сравнительная исследование динамики индикаторов на постоянной спо-

собности роста экономики Азербайджана и фактических индикаторов по социально-эконо-

мическому развитию с порого- выми значениями экономической безопасности в обеспечения 

экономической безопасности страны. Ана- лизированы угрозы экономической безопасности, 

существующие проблемы в области критериев экономич- ной безопасности. Рассмотрены 

вопросы ускорения научно обоснованных мер развития охватывающий макроэкономическую 

стабильность, финансы и цен, уровень жизни населения и здравоохранения, промыш- лен-

ность и строительства, образование и науку, внешнеэкономическую деятельность, не-ре-

сурсные отрасли в целях обеспечения экономической безопасности, повышения и совершен-

ствования эффективности меха- низма защиты внутреннего рынка в устойчевой экономиче-

ской развитии в годы независимости. 

Ключевые слова: Экономика Азербайджана, экономическая безопасность, критерии без-

опасности, границы безопасности, пороговые значения. 
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ECONOMIC SECURITY ISSUES OF AZERBAIJAN DURING  

INDEPENDENCE PERIOD AND EVALUATION ITS AFFECTS  

ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT ABSTRACT 

 The objective of this research is to make a comparative research of dynamics of indicators in 

constant ability of economic growth of Azerbaijan and actual indicators on social and economic 

development with threshold values of economic safety in maintenance of economic safety in the 

country and protection of domestic market. Results of research is an accelerations of scientifically 

well-founded measures of development covering macroeconomic stability, the finance and the prices, 

a population's standard of living and public health services, the industry and buildings, education 

and science, foreign trade activities, not-resource branches with a view of maintenance of economic 

safety, increase and perfection of efficiency of the mechanism of protection of home market in steady 

economic development. 

Keywords: Economy of Azerbaijan, economic safety, criteria of safety, limits of safety, threshold 

values. 

 

JEL Classification Codes: H56, H6, O11.1. 

 

Ölkəmizin müstəqilliyinin ilk illərində (1991- 1993) mövcud siyasi nəziyyət öz fəsadlarını sosial-

iqtisadi durumda əks etdirdi. Respub- likamızın ictimai-siyasi vəziyyəti iqtisadiyyatda güclü təhdidlər 

yaratdı. Bu ərəfədə xalqın təkidi ilə hakimiyyətə gəlmiş Ulu Öndər Heydər Əliyev ictimai-siyasi 

sabitliyi bərpa etdi, iqtisadiyyatda baş vermiş böhranın və iqtisadi təhdidlərin aradan qaldırılması üzrə 

ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməyə başladı. Bu tədbirlərin hədəflərindən əsası iqtisadi 

təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələləri olmuşdur.İqtisadi təhlükəsizlik təhdidlərinin aşkara 

çıxarılması və onların nəticələrinin proqnozlaşdırılması Azərbaycan iqtisadiyyatının göstəricilərinin 

köməyi ilə həyata keçirilir.Monitorinq üçün göstəricilərin (indikatorların) birbaşa seçilməsi xüsusi iş 

tələb edir. İqtisadiyyatın vəziyyətinin «diaqnozunun» dəqiq müəyyən edilməsi, təhlükəli meyllərin 

aşka ra çıxarılması və aradan qaldırılması üçün bütün göstəricilərin (indikatorlarının) astana 

kəmiyyətlərinin kompleks qiymətləndiril məsi zəruridir ki, bu da öz növbəsində cəmiyyətin bazisinin 

və Azərbaycanın spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla iqtisadi parametrlərin klassik və klassik 

olmayan asılı- lığı əsasında əlavə dərin tədqiqat tələb olunur.Azərbaycanın milli maraqlarının bu cür 

ümumi şəkildə təsbit olunması mühüm prinsipial əhəmiyyət kəsb etsə də bu, iqtisadi təhlükəsizliyin 

müdafiəsi üzrə dövlət funksiyasının həyata keçirilməsi aləti kimi çıxış edə bilməz. Ona görə də hesab 

edirik ki, milli maraqlar baxımından iqtisadiyyatın vəziyyətini kəmiyyətcə qiymətləndirən 

parametrlər zəru ridir. Kəmiyyət parametrlərin və ya astana kəmiyyətlərinin iqtisadiyyat sahəsində 

milli maraqlara uyğun qruplaşdırılmasına iqtisadi ədəbiyyatda müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. 

Azərbaycanın milli maraqlarının bu cür ümumi şəkildə təsbit olunması mühüm prinsipial 

əhəmiyyət kəsb etsə də bu, iqtisadi təhlükəsizliyin müdafiəsi üzrə dövlət funksiyasının həyata 

keçirilməsi aləti kimi çıxış edə bilməz. Ona görə də hesab edirik ki, milli maraqlar baxımından 

iqtisadiyyatın vəziyyətini kəmiyyətcə qiymətləndirən parametrlər zəruridir. Kəmiyyət parametrlərin 

və ya astana kəmiyyətlərinin iqtisadiyyat sahəsində milli maraqlara uyğun qruplaşdırılmasına iqtisadi 

ədəbiyyatda müxtəlif yanaşmalar mövcuddur.İqtisadi təhlükəsizlik məsələlərinə nəzəri-metodilji 

baxış bəzi iqtisadçıların fikrincə, iqtisadi təhlükə sizlik dedikdə, dövlət institut və hakimiyyət 
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orqanları tərəfindən milli mənafelərin təminatlı müdafiəsi, eləcə də daxili və xarici əlverişsiz şəraitin 

mövcud olduğu dövrdə kifayət dərəcədə müdafiə potensialının təmin edilməsi başa düşüldüyü halda, 

[3], bəzi iqtisadçıların fikrincə isə iqtisadi təhlü kəsizlik zamanı uzunmsüddətli perspektivdə daha 

səmərəli üsulla əhalinin hər nəfərinə iqtisadi resursların maksimum miqdarının dayanıqlı istehsalı 

təmin olunan iqtisadi, si- yasi və hüquqi şəraitlərin optimal uzlaşması baş verir [5]. Deyilənlərə əlavə 

olaraq onu demək olar ki, ümumiyyətlə əlverişsiz şəraitin yaranmasına imkan verməmək, eynilə də, 

milli sərvətin hər manatından tutmuş, hər bir fərdin fəaliyyətinin ətraf mühütə müsbət təsirinin 

maksimumlaşdırılmasına nail olmaq. 

 Bir qrup iqtisadçılar iqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının astana kəmiyyətlərini aşağıdakı kimi 

qruplaşdırırlar [7]: Istehsal sferası üzrə. Əhalinin həyat səviyyəsi üzrə. Maliyyə vəziyyəti üzrə.Rus 

alimi L.Vidyaminin ümumi redaktəsi ilə yazılmış «Pul və kreditin ümumi iqtisadi nəzəriyyə» adlı 

kitabda iqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının astana kəmiyyətləri aşağıdakı səviyyələr üzrə 

təsnifləşdirilir [5]. Cəmiyyətin iqtisadi, sosial, ekoloji potensialının mövcud səviyyəsi üzrə. Milli 

iqtisadiyyat, cəmiyyətin qeyri-sabit halları üzrə. İtkilər və neqativ risklər üzrə.A.Arxipovun redaktəsi 

ilə yazılmış «İqtisadiyyat» kitabında iqtisadi təhlükəsizlik gös- təricilər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 

iqtisadiyyatın struktur deformasiyasının güclənməsi; elmi-texniki potensialın dağıdılması, investisiya 

və innovasiya fəallığının aşağı düşməsi; inkişaf etmiş ölkələrinin xammal- yanacaq əlavəsinə 

çevrilməsi; idxaldan asılılığın güclənməsi; valyuta ehtiyatlarının ölkədən axının güclənməsi; 

cəmiyyətin əmlak cəhətdən təbəqələşməsinin güclənməsi; xarici borcun artması; iqtisadiyyatın hədsiz 

dərəcədə açıqlığının artması; iqtisadi münasibətlərin kriminallaşması.Akademik Z.Ə.Səmədzadə isə 

iqtisadi təhlü kəsizlik indikatorlarının astana kəmiyyətlərini aşağıdakı kimi ifadə edir [2]: adambaşına 

düşən ÜDM, onun dinamikası, ölkələr üzrə müqayisəsi; emaledici sənayenin ÜDM-də xüsusi çəkisi; 

sənayenin ÜDM- də xüsusi çəkisi; investisiyaların ÜDM-ə nisbəti; elmi tədqiqatlar, təcrübi-

konstruktor işləri üzrə xərclərin ÜDM-ə nisbəti; beynəlxalq standartlara görə müəyyən olunmuş 

yoxsulluğun səviyyəsi; həyatın orta yaşayış müddəti, il; on faiz ən çox gəlirləri olan əhali ilə on faiz 

gəlirləri az olan əhali arasında nisbət, dəfə; beynəlxalq standartlara görə işsizlik səviyyəsi, faizlə; illik 

inflyasiya; dövlət borcunun ÜDM-ə və büdcə kəsirinə nisbəti, faizlə; xarici borcların ÜDM-ə nisbəti, 

faizlə; idxalın ÜDM-ə nisbəti, faizlə; ərzaq məhsulları idxalının ərzaq istehlakına nisbəti, faizlə.Prof. 

M.Əhmədov iqtisadi təhlükəsizliyi xa rakterizə edən ümumi göstəricilərin aşağı- dakı təsnifatını 

vermişdir [1]: ölkədə geniş təkrar istehsalın həyata keçirilməsinin təmin edilməsi; əhalinin həyat 

səviyyəsi və keyfiyyəti; inflyasiyanın, işsizliyin səviyyəsi; büdcə kəsiri; dövlətin daxili və xarici 

borcu; maliyyə sisteminin iqtisadiyyatın strukturunun milli maraqlara uyğunluğu dərəcəsi; əhalinin 

gəlirləri; əhalinin mənzillə təminatı; idxal və ixracın saldosu;ÜDM ilə nağd pul kütləsinin nisbəti; 

yədiyyə balansının vəziyyəti və s. 

 Müasir dövrdə iqtisadiyyatın inkişafı ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin müdafiəsi üzrə dövlətin 

müstəqil funksiyasını doğurmuşdur. Bu funksiyasının həyata küçirilməsində makroiqtisadi 

göstəricilər qrupuna istinad böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ümumi makroiqtisadi göstəricilər qrupuna 

bazar iqtisadiyyatının daha çox qarşılıqlı asılılığa və spesifik xüsusiyyətlərə malik olan parametrləri 

daxildir ki, bunlar da bütövlükdə iqtisadiyyatın vəziyyətinin daha tam xarakteristikasını verir lər. 

Onların bir hissəsi bu və ya digər birləşmədə sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə fəal istifadə 

olunur. Məsələn, həmin göstəricilərdən inflyasiya tempi, işsizlik səviyyəsi, iqtisadi artım klassik 

göstəricilər olmaqla müntəzəm olaraq dövlət və hökumətlərin müraciətnamələrində təsbit olunur. 

Ümumi makroiqtisadi göstəricilər qrupunun tərkibinə aşağıdakılar daxildir: Əhalinin həyat səviyyəsi, 

inflyasiya, işsizlik, iqtisadi artım-sənaye, aqrar sfera, o cümlədən sahələr üzrə istehsalın artım tempi 

və onun ÜDM- də xüsusi çəkisi, istehlak, sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlər indeksi, 



500 
 

büdcə kəsiri, dövlət borcu, ÜDM-də %-lə, dünya iqtisadiyyatına yaxınlıq: ixrac, idxal, saldo; 

struktura, hazır məmulatların və yüksək texnoloji əmtəələrin ixracında payı; idxal asılılığı: daxili 

istehlakda idxalın payı, valyutanın mübadilə məzənnəsi və alıcılıq qabiliyyəti pariteti. 

Respublikanın müstəqillik dövründə sosial-iqtisadi inkişafının dinamikasının təhlili.Azərbaycan 

Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi 1991-ci ildən keçən dövr ərzində ölkəmizin sosial-

iqtisadi həyatında yaranmış müxtəlif köklü dəyişikliklər, sosial- iqtisadi inkişaf strategiyasının inamla 

davam etdirilməsi sayəsində Azərbaycanda yaradılmış sosial-iqtisadi potensial davamlı iqtisadi 

inkişafı və makroiqtisadi sabitliyi təmin etmişdir. Bu strategiyanın həyata keçirilməsi nəticəsində 

iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft sahələrinin, regionların inkişafı sürətlənmiş, strateji 

valyuta ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi təmin olunmuşdur. Müəyyən edilmiş siyasətin həyata 

keçirilməsi gələcək illər üçün dayanıqlı inkişafın möhkəm təməlinin yaradılmasına, Azərbaycan 

Respublikası iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsinə, əhalinin 

həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına, iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə imkan 

vermişdir.Respublikanın mili iqtisadiyyatının inkişaf dövrünü 1995-2000-ci, 2001-2005-ci, 2006-

2010-cu illərə ayiraraq tədii və iqtisadi təhlil edərək gələcək perespektiv istiqamətlərin müəyən 

edilməsi üçün əhəmiyyətli nəticələr əldə etmək olar. Belə ki, mili iqtisadiyyatın inkişafının ötən üç 

dövründə makroiqtisadi və bir çox sahələrdə mikroiqtisadi baxımdan böyük irəlləyişlər olmuşdur. 

İqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə əhəmiyyətli rola malik olan əsas makroiqtisadi 

göstərici ÜDM 2010-cu ildə mili iqtisadiyyatın inkişafının birinci dövrünün başlanğıcı 1995-ci illə 

müqayisədə 19 dəfədən çox, ikinci dövrün başlanğıcı 2001-ci illə müqayisədə 8 dəfəyə yaxın, üçüncü 

dövrün əv vəli 2006-cı illə müqayisədə 2 dəfə artmışdır. Otra hesabla isə I dövrdə artım 2,1 dəfə, II 

dövrdə 2,2 dəfə, III dövrdə 3,3 dəfəyə olmuşdur. Müvafiq dövrlər üçün iqtisadiyyatda əsas fondlar 

2010-cu ildə 1995-ci illə müqayisədə 55 dəfədən çox, 2001-ci illə müqayisədə 3,2 dəfə, 2006-cı illə 

müqayisədə 1,9 dəfə artmışdır. Otra hesabla isə I dövrdə iqtisa- diyyatda əsas fondların artımı 15 

dəfə, II dövrdə 1,87 dəfə, III dövrdə 1,87 dəfə olmuşdur. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının 

sürətləndirilməsi məqsədilə, tədqiqat illərində neft sektoru ilə yanaşı investisiya siyasətinin əsas 

prioritet istiqamətlərini infrastruktur sahələrinin inkişafı, investisiya resurslarının qeyri- neft 

sektorunun və regionların inkişafına yönəldilməsinin stimullaşdırılması, regionlar arasında 

investisiyaların bölgüsünün optimallaşdırılması, ölkədə investisiya fəaliyyətinin sosial istiqamətinin 

gücləndirilməsi təşkil etmişdir. 

 İqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və təhdidlərin azaldılmasında investisiya amili önəmli 

yerə malikdir. Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqda onu demək olar ki, müstəqillik 

dövründə 2010-cu ildə 1995- ci illə müqayisədə 43 dəfədən çox, 2001-ci illə müqayisədə 8,5 dəfə, 

2006-cı illə müqayisədə 5,3 dəfə artmışdır. Otra hesabla isə I dövrdə artım 4,2 dəfə, II dövrdə 4,2 

dəfə, III dövr- də 1,7 dəfə olmuşdur.Əhalinin gəlirləri, işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı, 

minimum əmək haqqının dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin əsas göstəriciləri kimi çıxış edə bilər. 

Əhalinin gəlirləri 2010-cu ildə 2001-ci illə müqayisədə 6 dəfə, 2006-cı illə müqayisədə 2,5 dəfə 

artmışdır. Otra hesabla isə II dövrdə artım 2 dəfə, III dövrdə 3,2 dəfə olmuşdur. İqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə muzdlu işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 2010-cu ildə 2001-ci illə müqayisədə 7,5 

dəfə, 2006-cı illə müqayisədə 2,2 dəfə artmışdır. Otra hesabla isə II dövrdə artım 3,3 dəfə, III dövrdə 

2,7 dəfə olmuşdur. Respublukada minimum əmək haqqının dinamikasında böyük irələyişlər mövcud 

olmuşdur. Belə ki, minimum əmək haqqı 2010- cu ildə 1995-ci illə müqayisədə 77 dəfə, 2001- ci illə 

müqayisədə 15,5 dəfə, 2006-cı illə mü- qayisədə 2,8 dəfə artmışdır. Otra hesabla isə I dövrdə 

minimum əmək haqqının artımı 5 dəfə, II dövrdə 5,5 dəfə, III dövrdə 2,8 dəfə olmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri təhlil olunan dövrdə cox sürətlə artmışdır. Statistik məlumat- lara 
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əsasən onu qeyd etmək olar ki, dövlət büdcəsinin gəlirləri 2010-cu ildə 1995-ci illə müqayisədə 36 

dəfə, 2001-ci illə müqayisədə 15 dəfə, 2006-cı illə müqayisədə 3 dəfə artmışdır. Otra hesabla isə I 

dövrdə Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artımı 2,5 dəfə, II dövrdə 2,9 dəfə, III dövrdə 5,5 dəfə olmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin xərcləri haqda isə onu söyləmək olar ki, 2010-cu ildə 1995-ci illə müqayisədə 27 

dəfə, 2001-ci illə müqayisədə 14,6 dəfə, 2006-cı illə müqayisədə 3,1 dəfə artmışdır. Otra hesabla isə 

I dövrdə Dövlət büdcə- sinin xərclərinin artımı 1,9 dəfə, II dövrdə 1,8 dəfə, III dövrdə 5,5 dəfə 

olmuşdur.Respublikada cəmi mallar və xidmətlərin qiymət indeksləri bunu söyləməyə imkan verir 

ki, 1995-ci ildəki, 511,8%-lik inflyasiyanı çıxmaq şərtilə 1996-2000-ci ildə orta hesabla ildə 

inflyasiya 103,2%, 2001-2005-ci ildə 104,6%, 2006-2010-cu ildə isə 110,6 % olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının müstəqillik illərində dövlət investisiya siyasəti ölkənin sosial-

iqtisadi inkişaf məqsədlərinə uyğun olaraq daha əlverişli investisiya mühitinin təmin edilməsi üçün 

ümumi biznes şəraitinin yaxşılaşdırılması, xüsusi mülkiyyətin qounması və korporativ idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi, bütün investorlar üçün azad rəqabət mühitinin yaradılması, sabit normativ-hüquqi 

rejimin təmin edilməsi və iqtisadi sabitliyin qorunması prinsiplərinə əsaslanmış və aşağıdakı 

prioritetlərin həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir: 

• İnfrastruktur sahələrinin inkişafı və onların davamlı istismarının təmin edilməsi; 

• investisiya axınının qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafına yönəldilməsinin 

stimullaşdırılması; 

• regionlar arasında investisiyaların bölgüsünün optimallaşdırılması; 

• ölkədə investisiya fəaliyyətinin sosial istiqamətinin gücləndirilməsi, insan kapitalına, 

infrastruktura qoyulan investisiyaların prioritetliyi; 

• dövlət investisiya siyasətinin şəffaflığının təmin edilməsi. 

Dövlət investisiya proqramının əsas məqsədi ölkə iqtisadiyyatının, xüsusilə, qeyri-neft 

sektorunun dinamik inkişafına, əhalinin iqtisadi və sosial təlabatlarının daha dolğun təmin 

olunmasına, regionların inkişafına, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, ətraf mühitin 

mühafizəsinə yönəldilmiş dövlət əhəmiyyətli investisiya layihələrinin sistemli və səmərəli şəkildə 

həyata keçirilməsini təmin etməkdən ibarətdir.Neft gəlirlərindən səmərəli istifadə etməklə bu vəsaitin 

bir hissəsi insan kapitalının inkişafına, qeyri-neft sektorunun inkişafını təmin etmək üçün 

infrastrukturun yenidən qurulmasına, iqtisadi-sosial inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq bütün 

sahələr üzrə dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbir- lərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. 

2010-cu il ərzində iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına bütün maliyyə mənbələri hesabına 

9.7 mlrd. manat əsas kapitala investisiya yönəldilmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi 

sərmayələrin 29.9%-i neft sektorunun, 70.1%-i isə qeyri-neft sektorunun inkişafında istifadə 

edilmişdir. Əsas kapitala qoyulmuş vəsaitin 72.2%-ni daxili investisiyalar, 27.8%-ni isə xarici 

investisiyalar təşkil etmişdir.Aydındır ki, dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının astana 

kəmiyyətləri iqtisadi vəziyyətdən asılı olaraq müəyyən edilməlidir. İqtisadi təhlükəsizlik məsələləri 

ilə məşğul olan iqtisadçılar tərəfindən milli iqtisadiyyatın inkişafının təhlükəsizlik sərhəddini 

müəyyən edən astana kəmiyyətləri sistemindən geniş istifadə olunur.1995-ci ildən etibarən sənaye 

məhsullarının artım tempi təmin olunmuş və bu sahədə yaranan əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi 2008-

ci ildə 2 dəfədən çox artmış, 2010-cu ildə isə bir qədər səngimişdir. Belə ki, 2010- cuildə 1995-ci illə 

müqayisədə sənaye məhsulunun həcmi 15,5 dəfə, 2000-ci ilə nisbətən 7,6 dəfə, 2005-ci ilə nisbətən 

3 dəfə artmışdır. ÜDM-də ümumi sənayedə yaranmş əlavə dəyərin payı müvafiq olaraq 1995-ci ildəki 

27,3-dən 2010-cu ildə isə 52,6 %-ə qədər yüksəlmişdir. Eyni zamanda ümumi sənaye məhsulunda 

hasilat sənayesi, xüsusilə də yanacaq-energetika sənayesi önəmli yer tutmaqda davam edir. Belə ki, 

hazırda ümumi sənaye məhsulunun təxminən 79,8%-i yanacaq-energetika kompleksində istehsal 
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olunur. 1995-2010-cu illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının sabit artım qabiliyyəti üzrə təhlükəsizlik 

indikatorlarının dinamikası. 

Ölkənin emal sənayesi ümumi sənaye məhsulunun həcmində yalnız 25,7%-ə qədərlə təmsil 

olunur ki, bu da iqtisadi təhlükəsizliyin müvafiq astana kəmiyyətinin səviyyəsindən xeyli (70%) 

aşağıdır. Bununla yanaşı, maşınqayırma və metal emalı sənayesinin ümumi sənaye məhsulunda 

xüsusi çəkisi 2000-ci ildə 3,7 %-dən 2005-ci illdə 2,85 %-ə qədər aşağı düşmüş və 2010-cu ildə 2,7%-

ə qədər enmişdir ki, bu göstəriciyə görə respublikamız iqtisadi təhlükəsizliyin müvafiq astana 

kəmiyyətindən (25%) çox geri qalır. Lakin bu o qədər də təhlükəli deyil. Çünki azal- ma mütləq deyil, 

yanacaq-energetika sənayesinin ümumi sənaye məhsulunda xüsusi çəkisinin 1999-cu ildə 47%-dən 

2005-ci ildə 66,5% və 2010-cu ildə 79,8% qədər yüksəlməsi fonunda nisbi azalmışdır. Halbu ki bu 

sahədə artım faizlə deyil dəfələrlə ölçülür.Araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

həcmi 2010-cu ildə 1995-ci ilə nisbətən 5,4 dəfə, 2000-ci ilə nisbətən 3,7 də- fə, 2005-ci ilə nisbətən 

isə 2,2 dəfə artmasına baxmayaraq, bu sahədə yaranan əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi getdikcə 

azalmaq- da davam edir. Belə ki, əgər bu göstərici 1995-ci ildə 25,3%, 2000-ci ildə 15,9% təşkil 

edirdisə, 2005-ci ildə 8,6%-ə, 2010-cu ildə isə 5,4%-ə enmişdir. Bu azalma da yuxarıda qeyd olunan 

maşınqayırma və metal emalı səna- yesinin ümumi sənaye məhsulunda xüsusi çəkisinin azalma 

səbəbindən baş vermişdi və mütləq deyil nisbi azalmadır. 

 Apardığımız müşahidələr göstərir ki, təhlil olunan dövrdə ÜDM-də sənaye və kənd tə- 

sərrüfatının xüsusi çəkilərinin aşağı düşməsi ilə eyni vaxtda, tikinti, xidmət vənəqliyyat– rabitənin 

ÜDM-də payları artmağa doğru meyl etmişdir. Son illər tikinti sahəsində baş verən yüksək artım onun 

ÜDM-in struktu- runda payının 2000-ci ildə 6,5 %-dən 2002-ci ildə 8,7 %-ə, 2003-cü ildə 11,2 %-ə, 

2004-cü ildə 12,5 %-ə qədər yüksəlməsinə səbəb olmuş, yalnız 2005-2008-cı illər arası xeyli azlaraq 

2008-cı ildə 7,0 %-ə enmişdir. 2010-cu ildə isə 7,5 % olmudur. Eyni zamanda ÜDM- in artımında 

əhəmiyyətli iştirak payı olan nəqliyyat sektorunda təhlil olunan dövrdə orta artım tempi 3,7% təşkil 

etmişdir. Nəqliyyat sektorunda baş verən artımda 1996-cı ildən başlayaraq ölkədən keçən tranzit yük 

daşımalarının getdikcə intensivləşməsi mühüm əhə- miyyət kəsb edir. 2010-cu ildə nəqliyyat 

sektorun ÜDM-in strukturunda payı 7,9% olmuşdur.İndi isə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının əsas 

göstəricilərinin iqtisadi təhlükəsizliyin müvafiq astana kəmiyyətləri ilə müqayisəsini aşağıda tərtib 

etdiyimiz cədvəlin məlumatları əsasında aparmağa çalışaq 1995-2000-ci illərdə dövlətin xarici 

borcunun xeyli atrması ÜDM-də xüsusi çəkisininin 12,2%-dən 25,6%-ə qədər yüksəlməsinə səbəb 

ol- muşdur. 2000-2003-cü illərdə dövlətin xarici borcunun ÜDM-də xüsusi çəkisi 25,6%-dən 23% 

enmişdir ki, bu da təhlükəsizliyin müvafiq astana kəmiyyətindən aşağı idi. 2005- ci ildə bu göstərici 

12,7 faizə düşmüş, 2006- cı ilin əvvəlinə isə xarici borcun həcmi 1,81 mlrd. dollar təşkil etməklə, 

ÜDM-in 9,9 %- nə, 2010-cu ildə isə 7,5%-ə bərabər olmuş, iyul 2011-ci il tarixinə isə dövlət xarici 

borcunun həcmi (milyon ABŞ dolları ekvivalentində) 4 512,6 təşkil etmiş və ÜDM-a faiz 

nisbəti8.1%-olmuşdur.Dünya təcrübəsinə görə, strateji məqsəd saxlanılmaqla tənzimlənən 

inflyasiyanı təmin etmək üçün büdcə kəsirinin 5 faizə qədər ar- tırılması məqsədəuyğun hesab edilir. 

1991- 1995-ci illərdə Azərbaycanda büdcə kəsiri 3-5,2% cüvarında dəyişsə də, 2000-ci ildən 2005-

cü ilə qədər bu göstərici 1,0-0,7% arasında tərəddüd etmişdir. 2005-2010-cu illər arasında büdcə 

kəsiri 0,7-0,9% cüvarında dəyişmişdir.Artıq ölkədə büdcə kəsiri özəlləşdirmədən, dövlət istiqraz 

vərəqələrinin satışından daxil olan vəsaitlər və beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından cəlb edilən 

vəsaitlər hesabına maliyyələşdirilir. Odur ki, fikrimizcə, hazırda keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə, o 

cümlədən keçid iqtisadiyyatını başa vurmuş Azərbaycanda büdcə kəsirinin qeyd edilən amillər 

hesabına ÜDM-in 3-5%-i həcmində planlaşdırılmasını optimal hesab etmək olar. 

İqtisdiyyatın ayrı-ayrı sahələrinə gəlincə isə aşağıdakıları söyləmək olar. İqtisadiyyatın aparıcı 
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sahəsi və iqtisadi artımın sürətləndiricisi olan sənayedə, mədənçıxarma sənayesi, emal sənayesi, 

elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi də daxil olmaqla ÜDM 2010-cu ildə 1995-

ci illə müqayisədə 37,5 dəfə, 2001-ci illə müqayisədə 10,9 dəfə, 2006-cı illə müqayisədə 2 dəfə 

artmışdır. Otra hesabla isə I dövrdə artım 2,9 dəfə, II dövr- də 6,3 dəfə, III dövrdə 2 dəfə olmuşdur. 

Sənaye əsas sənaye-istehsal fondlarının mövcudluğu onu göstərir ki, əsas fondlar 2010- cu ildə 

1995-ci illə müqayisədə 86 dəfə, 2001- ci illə müqayisədə 4,6 dəfə, 2006-cı illə müqayisədə 1,8 dəfə 

artmışdır. Otra hesabla isə I dövrdə sənayedə əsas fondların artımı 18 dəfə, II dövrdə 2,9 dəfə, III 

dövrdə 2 dəfə olmuşdur. Sənayedə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqda onu demək olar ki, 

2010- cu ildə 1995-ci illə müqayisədə 40,3 dəfə, 2001- ci illə müqayisədə 5,2 dəfə artmış, 2006-cı 

illə müqayisədə 0,9 dəfə olmuşdır. Otra hesabla isə I dövrdə artım 7,8 dəfə, II dövrdə 6,5 də- fə, III 

dövrdə 1,0 dəfə olmuşdur. Respublkada millli iqtisadi inkişafda özünə məxsus rola malik olan onun 

ərzaq təhlükəsizliyinin təmi olunmasında aparıcı rol oynayan sahə- kənd təsərrüfatı milli iqtisadi 

inkişafın ötən üç dövründə aşağıdakı göstəricilərlə yadda qalmışdır. Kənd təsərrüfatında ÜDM 2010- 

cu ildə 1995-ci illə müqayisədə 4,1 dəfə, 2001- ci illə müqayisədə 2,8 dəfə, 2006-cı illə mü- qayisədə 

1,8 dəfə artmışdır. Otra hesabla isə I dövrdə artım 1,4 dəfə, II dövrdə 1,7 dəfə, III dövrdə 2,1 dəfə 

olmuşdur.Kənd təsərrüfatında əsas istehsal fondları 2010-cu ildə 1995-ci illə müqayisədə 21 

dəfə,2001-ci illə müqayisədə 1,9 dəfə, 2006-cı illə müqayisədə 1,5 dəfə artmışdır. Otra hesabla isə I 

dövrdə sənayedə əsas fondların artımı 10 dəfə, II dövrdə 1,3 dəfə, III dövrdə 1,1 dəfə olmuşdur. Kənd 

təsərrüfatında əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqda onu demək olar ki, 2010-cu ildə 1995 -

ci illə müqayisədə 97,7 dəfə, 2001-ci illə müqayisədə 51,7 dəfə artmış, 2006-cı illə müqayisədə 7,3 

dəfə olmuşdır. Otra hesabla isə I dövrdə artım 1,9 dəfə, II dövrdə 9,0 dəfə, III dövrdə 10,6 dəfə 

olmuşdur.Milli iqtisdiyyatda son zamanlar aparıcı sahəyə çevrilmiş tikinti sahəsində ÜDM 2010- cu 

ildə 1995-ci illə müqayisədə 37,5 dəfə, 2001- ci illə müqayisədə 3,9 dəfə, 2006-cı illə mü- qayisədə 

2,1 dəfə artmışdır. Otra hesabla isə I dövrdə artım 3,9 dəfə, II dövrdə 4,7 dəfə, III dövrdə 2,6 dəfə 

olmuşdur. Tikinti sahəsində əsas istehsal fondları 2010-cu ildə 1995- ci illə müqayisədə 28 dəfə, 

2001-ci illə müqayisədə 2,4 dəfə, 2006-cı illə müqayisədə 1,2 dəfə artmışdır. Otra hesabla isə I dövrdə 

tikintidə əsas fondların artımı 11,5 dəfə, II dövrdə 2,1 dəfə, III dövrdə 1,8 dəfə olmuşdur. Tikinti 

sahəsində əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar 2010-cu ildə 1995 -ci illə müqayisədə 185,6 dəfə, 

2001-ci illə müqayisədə 8,7 dəfə artmış, 2006-cı illə müqayisədə 11,3 dəfə olmuşdır. Otra hesabla isə 

I dövrdə artım 21,3 dəfə, II dövrdə 3,0 dəfə, III dövrdə 2,5 dəfə olmuşdur. 

Müasir dövrdə milli itisadiyyatın inkişafında nəqliyyat, informasiya və rabitə sahəsinin də rolu 

artmaqdadır. Belə ki, sahədə ÜDM 2010-cu ildə 1995-ci illə müqayisədə 8,8 dəfə, 2001-ci illə 

müqayisədə 6,1 dəfə, 2006-cı illə müqayisədə 2,6 dəfə artmışdır. Otra hesabla isə I dövrdə artım 2,5 

dəfə, II dövrdə 2,2 dəfə, III dövrdə 3,5 dəfə olmuşdur. Nəqliyyat, informasiya və rabitə sahəsində 

əsas istehsal fondlarının mövcudluğu haqda onu söyləmək olar ki, əsas fondlar 2010-cu ildə 1995- ci 

illə müqayisədə 61,9 dəfə, 2001-ci illə mü- qayisədə 2,3 dəfə, 2006-cı illə müqayisədə 1,9 dəfə 

artmışdır. Otra hesabla isə I dövrdə nəqliyyat, informasiya və rabitədə əsas fondların artımı 25,8 dəfə, 

II dövrdə 1,26 dəfə, III dövrdə 2,2 dəfə olmuşdur. Nəqliyyat, infor- masiya və rabitə sahəsində əsas 

kapitala yönəldilmiş investisiyalar 2010-cu ildə 1995 - ci illə müqayisədə 225,9 dəfə, 2001-ci illə 

müqayisədə 25,2 dəfə artmış, 2006-cı illə müqa yisədə 3,2 dəfə olmuşdır. Otra hesabla isə I dövrdə 

artım 10,9 dəfə, II dövrdə 9,5 dəfə, III dövrdə 3,9 dəfə olmuşdur.Milli iqtisadiyyatın digər sahələrində 

ÜDM 2010-cu ildə 1995-ci illə müqayisədə 25,5 dəfə, 2001-ci illə müqayisədə 6,5 dəfə, 2006-cı illə 

müqayisədə 2,7 dəfə artmışdır. Otra hesabla isə I dövrdə artım 3,2 dəfə, II dövr- də 2,2 dəfə, III dövrdə 

2,8 dəfə olmuşdur. Milli iqtisadiyyatın digər sahələrində o cümlədən nəqliyyat, informasiya və 

rabitədə əsas istehsal fondların artımı otra hesabla I dövrdə 25,8 dəfə, II dövrdə 1,26 dəfə, III dövrdə 
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2,2 dəfə olmuşdur. Keçən dövr ərzində iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yaranmış əlavə dəyərin ÜDM-

də xüsusi çəkisinə nəzər yetirsək görərik ki, ən yüksək cöstərici mədənçıxar- ma sənayesində 

olmuşdur.Milli iqtisadi inkişafda təkcə ÜDM mütləq və nibi artımı, adam başına düşən ÜDM-in payı 

deyil həm də onun effektiv istifadəsi də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Respublikada istehsal olunmuş 

ÜDM-in istifadəsinə nəzər yetisək görürük ki, xalis ixrac və ixracın ÜDM-də xüsusi gəstəricilərindən 

başqa bütün göstəricilər azalmişdır. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi bu azalmalar da nisbi xarak- ter 

daşıyir. Son istehlak xərclərini, ev təsərrüfatlarının istehlak xərclərinin, dövlət idarələrinin 

istehlakının, fərdi istehlakın, kollektiv istehlakın, ictimai təşkilatların istehlakının azlması fonunda 

ümumi yığımın, əsas fondların ümumi yığımının sabit qalması xalis ixracın çıxılması şərtilə və 

ixracın ÜDM- də xüsusi payının yüksək olmasını da nəzərə almasaq milli iqtisadiyyatın inkişafında 

ÜDM-in düzgün bölüşdürülməsinə dəlalət edir. 

 Respublika əhalisinin real və nominal gəlirləri haqda onu söyləmək olar ki, 2003-2010- cu illər 

ərzində ən yüksək göstərici məhz 2007- 2008-ci illərə aid olub ki, bu zaman da iqtisadiyyatın bütün 

sahələrində yüksək artım templəri qeydə alınmışdır.Müstəqilliyimizin tədqiq olunan 1999-2010- cu 

illəri əhatə edən dövrü ərzində Respublika iqtisadiyyatına cəlb olunmuş dövlət investisiyalarınn 

həcmi əksər illərdə yüksək olmuşdur. Belə ki, 2001-2002-ci illəri, 2004- 2005-ci illəri çıxaq şərtilə 

investisiyaların ümumi həcmində dövlətin payı xüsusilə neft gəlirlərinin atrdığı dövrlərdə böyük 

vüsət almışdır. 1999-2010-cu illər ərzində iqtisadiyyata cəlb olunmuş dövlət investisiyaların həcmi 

23375,6 milyon manat, qeyri-dövlət investisiyaların həcmi 11640,3 milyon manat olmuşdur. Başqa 

sözlə bu dövrdə daxili inves- tisiyaların 66,7 %-i dövlətin 33,3%-i özəl bölmənin payına düşmüşdür. 

İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalara nəzər yetidəndə görürük ki, 

2000-2010-ci illər ərzində sənaye, kənd təsərrüfatı. meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, tikinti, nəqliyyat və 

anbar təsərrüfatı, informasiya və rabitə,digər sahələrin xüsusi çəkilərindəki dəyişikliklər ilk baxışdan 

çaşdırıcı ola bilər. Bu baxımdan nisbi və mütləq göstəricilərin əlaqələndirilməsi vacibdir. Belə ki, 

sənayedə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların ən yüksək xüsusi çəkisi 2003-ci il-də olsa da 

2000-2010-cu illər ərzində xüsusi çəki 69,2%-dən 43,2 %-ə düşmüşdür. Mütələqdə isə 6,3 dəfə artım 

baş vermişdir. Belə hall informasiya və rabitə, digər sahələrdə baş vermişdir. Kənd təsərrüfatı. meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıqda xüsusi çəki 2000-2007- ci ilə qədər 0,7-1,0% cıvarında tərəddüd etsə də 

artım bu illərdə 9 dəfəyə yaxın olmuşdur. Tikintidə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların xüsusi 

çəkisi 2000-2010-cu illərdə 0,3-1,1% arasında tərəddüd etsə də bu illərdə artım 9,8 dəfə olmuşdur. 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı yeganə sahədir ki, burada əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 

xüsusi çəkisi 5,3 dəfə, mütləqda isə 55,5 dəfə artım baş vermiş. Bu artımın sıçrayış dövrü 2002- 2003-

ci illəri və 2007-2008-ci illəri əhatə et- mişdir. Bunlar da respulikada infrastruktur sahələrinin 

inkişafına önəmin bəyan edildiyi dövrü əhatə edir. 

Respublika iqtisadiyyatına yönəlmiş inves- tisiyaların ümumi həcmində tikinti quraşdir- ma 

işlərinə yönəldilmiş investisiyanın həcmi müstəqilliyimizin təhlil aparılan illəri ərzində qənaətdəxş 

olmuşdur. Belə ki, tikinti-quraşdirma işlərinə yönəldilmiş investisiyanın həcmi 2010-cu ildə 1995 -ci 

illə müqayisədə 57, 5 dəfə, 2001-ci illə müqayisədə 17 dəfə artmış, 2006-cı illə müqayisədə 2,1 dəfə 

olmuşdır. Otra hesabla isə I dövrdə artım 3,3 dəfə, II dövrdə 7,7 dəfə, III dövrdə 2,1 dəfə olmuşdur. 
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potensialının təhlili və inkişaf prespektivləri" adlı elmi məqaləsində qeyri-neft məhsullarının ixrac 

potensialının stimullaşdırılması və ixrac strukturunun optimal vəziyyətə gətirilməsi üçün görülən 
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АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Магистрант Рза Фархад в своей статье «Анализ экспортного потенциала и перспектив 

развития стратегических дорожных карт в Азербайджане» представил информацию о ком-

плексных мерах, принятых для стимулирования нефтяного экспортного потенциала и опти-

мизации структуры экспорта. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, экономика, квота, потенциал, стратегия, 

перспектива, анализ, бухгалтерский учет, лицензия, развитие, промышленность 

 

Son illərdə dövlət başçısının həyata keçirdiyi iqtisadi strategiyanın əsaslarından biri olan ixrac 

potensialının stimullaşdırılmasının ölkə iqtisadiyyatının qarşısında duran başlıca problemlərdən biri 

kimi böyük əhəmiyyəti vardır və bu məsələ Azərbaycan hökumətinin diqqət mərkəzindədir. Belə ki, 

dövlət başçısının 28 yanvar 2016-ci il tarixli “Qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması 

ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamının əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, qeyri-neft 

nəhsullarının ixracı zamanı gömrük bəyannamələrində göstərilən dəyərin 3%-i dövlət vəsaiti 

hesabına sahibkara ödəniləcək. Eyni zamanda, bu sərəncam ilə əlaqədar olaraq ixrac potensialının 

stimullaşdırılması məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyində ixrac prosedurlarının sadələşdirilməsi, 

beynəlxalq təcrübə əsasında ixrac təşviqi mexanizmləri, o cümlədən ixrac kreditləşdirilməsi, ixracat 

bazarında təşviqat brendləşmə, logistikanın yaxşılaşdırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanıb və ixrac 
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potensialının stimullaşdırılması məqsədilə sahibkarlıq subyektlərinə mənşə sertifikatlarının bir gün 

ərzində verilməsi nəzərə alınıb. 

Göründüyü kimi, Azərbaycanda ixrac potensialını genişləndirmək və ixracın strukturunu optimal 

vəziyyətə gətirmək üçün kompleks tədbirlər görülür. Bu zaman dünya ölkələrinin təcrübəsinə 

əsaslanaraq ilk növbədə qeyri-neft sahələrinin ixracatını stimullaşdıran və elmi cəhətdən 

əsaslandırılmış uzunmüddətli strateji dövlət proqramı işlənib hazırlanıb. Bu proqramın 

reallaşdırılmasında isə ixracyönümlü sənaye müəssisələrini təşkilati və maliyyə cəhətdən dəstəkləyən 

xüsusi bir mexanizmin yaradılması lazım gəlir. Bu işdə ixracın dövlət tərəfindən stimullaşdırılması 

ön sıraya keçir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ötən ilin dekabrın 6-da ölkənin perspektiv inkişaf 

hədəflərini və istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, onların reallaşdırılmasını təmin etmək məqsədilə 

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətlərinin 

təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər haqqında” 2016-cı il 16 mart tarixli sərəncamına uyğun olaraq 

müvafiq strateji yol xəritəsində göstərilmişdir ki, “ixrac potensialından maksimum istifadə edilməsi 

və qeyri-neft sektorunun diversifikasiyasının qlobal mühitdə daha da dərinləşməsi mühüm strateji 

hədəf hesab edilir”. Göründüyü kimi, Strateji yol xəritəsinin tətbiqi şəraitində ölkənin qarşısında 

duran əsas vəzifələrdən biri ixracın artırılması və stimullaşdırılmasıdır. Belə ki, 2017-ci ilin 18 

aprelində Yevlaxda qeyri-neft ixracatçılarının respublika müşavirəsində ölkədə ixrac potensialının 

daha da yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev demişdir:“ Hazırda birinci yerdə 

fındıqdır, ikinci yerdə pomidordur. Keçən il 94 milyon dollar dəyərində pomidor ixrac edilib. Üçüncü 

yerdə xurmadır – 68 milyon dollar, dördüncü yerdə şəkərdir – 62 milyon dollar. Amma burada biz 

bilməliyik ki, bu şəkərin böyük hissəsi qamış şəkərindən, xammalından istehsal olunub. Yəni, şəkərin 

istehsalı üçün xaricdən xammal gətirilib. İndi biz çuğundura keçəndən sonra 62 milyonun hamısı 

ölkəmizdə qalacaq, yəni idxala pul ayrılmayacaq. Hesab edirəm ki, biz şəkərin istehsalını rahatlıqla 

iki dəfə artıra bilərik, ya İmişli rayonunda yerləşən zavodda, ya da geniş vüsət alarsa, yeni zavod 

tikilə bilər. Beşinci yerdə pambıqdır. Pambıq keçən il bizə 24 milyon dollar valyuta gətirib. Amma 

bu, birinci ildir. 

Əminəm ki, bu rəqəm bu il bundan iki dəfə çox olacaq. Yəni, qeyd etdiyim bu beş pozisiya üzrə 

ölkəmizə keçən il 350 milyon dollar valyuta gəlib. Biz ancaq bunları iki dəfə artırmaqla, görün, 

rahatlıqla nə qədər böyük valyuta əldə edəcəyik. 

Sənaye məhsulları arasında isə birinci yerdə plastik məmulatlardır – təxminən 100 milyon dollar. 

İkinci yerdə alüminium və ondan hazırlanan məmulatlardır – bu da 100 milyon dollara yaxındır. Biz 

alüminium sənayesini mütləq sürətlə inkişaf etdirməliyik. Üçüncü yerdə qara metallar və onlardan 

hazırlanan məmulatlardır – 96 milyon dollar. Dördüncü yerdə qiymətli metallardan hazırlanan 

məmulatlardır – 77 milyon dollar. Beşinci yerdə kimya sənayesi məhsullarıdır – 55 milyon dollar. 

Mən bu rəqəmləri nəyə görə səsləndirirəm? Ona görə ki, sahibkarlar da, ictimaiyyət də bunu bilsin, 

həm müsbət dinamikanı, həm də bizim potensialımızı görsünlər. Ona görə ixracın inkişafı, artırılması 

ən əsas məsələlərdən biridir. Bir daha demək istəyirəm ki, dövlət sahibkarlar üçün hər şey edir. Dövlət 

infrastruktur yaradıb, kreditlər, subsidiyalar verir, fermerləri vergilərdən azad edib, aqrolizinq 

yaradıb, texnika alıb gətirir və paylayır, yanacaq da həmçinin. Ticarət evləri yaradır, ixrac missiyaları, 

sərgilər təşkil edir. 

“ Azexport “ portalı, “ Made in Azerbaijan “ brendi, investisiya və ixrac təşviqi yaradıb. Bundan 

sonra sahibkarlara ancaq bunlardan istifadə etmək və öz imkanlarını genişləndirmək, ölkəmizə daha 

böyük fayda gətirmək qalır” 

İxrac malların, işlərin, xidmətlərin, intellektual fəaliyyətin nəticələrinin və kapitalın ölkə 



508 
 

ərazisinə yenidən gətiriləcəyi barədə öhdəliklər olmadan onların ölkənin iqtisadi ərazisindən daşınıb 

aparılmasıdır. Malların və xidmətlərin ölkə sərhədindən çıxarılmadan xarici hüquqi və fiziki şəxslərə 

satılması da ixraca aiddir. Xarici ticarət əməliyyatının başa çatmasını bildirən əmtəə ixracının əsas 

meyarı həmin məhsulun ixracatçı ölkənin dövlət sərhədindən keçirilməsi, ixracatçı ölkənin ərazisində 

istifadə edilmək üçün xarici alıcılara satılmış mallar barəsində mülkiyyət hüququnun keçməsi və ya 

xidmətlərin təqdim edilməsidir. 

Malların ixracının uçotu onların dövlət sərhədindən keçmə anına, yaxud mülkiyyət hüququnun 

xarici alıcıya verilməsi anına əsasən aparılır. Müasir şəraitdə ixrac adi kommersiya sövdəsindən daha 

mürəkkəb əməliyyatdır, o, istehsal və elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında, patentlər və lisenziyalar 

haqqında müxtəlif tipli ikitərəfli və çoxtərəfli beynəlxalq sazişlərlə sıx əlaqədardır. Malların ixracı və 

idxalı barədə sistematik məlumatın toplanması, çevrilməsi və sistemləşdirilməsi üçün bir sıra 

beynəlxalq nomenklatur sənədlər işlənib hazırlanmışdır. Milli xarici ticarət təsnifçiləri yaradılarkən 

həmin nomenklatur sənədlər, o cümlədən BMT-nin 1985-ci ildə qəbul edilmiş standart ticarət təsnifatı 

hesaba alınmalıdır. Bu sənəd 10 bölmədən, 67 şöbədən, 261 əmtəə qrupundan və 3118 əmtəə 

mövqeyindən ibarətdir. Əmtəələrin təsvir edilməsi və kodlaşdırılması üçün harmonikləşdirilmiş 

sistemin nomenklaturu 21 bölmədən, 96 qrupdan, 33 yardımçı qrupdan, 1241 əmtəə mövqeyindən, 

3553 yardımçı mövqedən və 5019 köməkçi mövqedən ibarətdir. 

Xidmətlərin istismarının uçotu zamanı BMT tərəfindən işlənib hazırlanmış vahid məhsul 

təsnifçiləri bazasında QATT (indiki ÜTT) katibliyi tərəfindən hazırlanmış təsnifçilərdən istifadə 

edilir. Bu təsnifata daxil olan 160-dan çox xidmət növü 12 bölmədə təmsil edilmişdir: işgüzar 

xidmətlər, rabitə xidmətləri, tikinti və lizinq xidmətləri, distributor, ümumtəhsil və maliyyə (o 

cümlədən sığorta) xidmətləri, ətraf mühitin və sağlamlığın qorunması xidmətləri, sosial xidmətlər, 

turizm və səyahətlər, asudə vaxt, mədəniyyət və idman sahələrində xidmətlər, nəqliyyat xidmətləri 

və s. 

Strateji yol xəritəsinin əssası olan ixrac potensialının stimullaşdırılmasında ixrac kvotasının 

xüsusi əhəmiyyəti var. İxrac kvotası - iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri və ya müəssisələr üçün əmtəə 

və xidmətlərin ixracının əhəmiyyətini xarakterizə edən kəmiyyət göstəricisidir (yəni, ölkənin ÜDM-

ində ixracın payı). XXI əsrin əvvələrində ABŞ-ın və Yaponiyanın ÜDM-də ixrac payı 10%-dən bir 

qədər artıq, Böyük Britaniyada və Fransada 24%-ə yaxın, Almaniyada 34%, Belçikada 70%, dünya 

iqtisadiyyatında isə 20% təşkil etmişdir. İxrac kvotası müəyyən əmtəələrin ixracı üçün istehsalın, 

məhsulun göndərilməsinin müəyyən olunmuş həcmidir. Bu halda ixrac kvotasının tətbiqi milli və 

beynəlxalq səviyyədə, eləcə də qeyri-tarif və dünya ticarətində xarici iqtisadi fəaliyyətin 

tənzimlənməsi üzrə tədbirlərə aiddir. 

Bəzi dövlətlərdə strateji əmtəələrin ixracını məhdudlaşdırmaq və ya daxili bazarda ayrı-ayrı 

əmtəə növlərinin tələb və təklifini tənzimləmək məqsədilə ixrac kvotası tətbiq edilir ki, onların sərbəst 

aparılması (ixracı) və bu əmtəələrin milli istehsalının həcmi dəyərindən müəyyən faizlə məhdudlaşır. 

Müəyyən edilmiş kvota çərçivəsində ixrac ona müvəkkil olan dövlət təşkilatları tərəfindən verilən 

lisenziyalar əsasında həyata keçirilir. Lisenziyaların surəti xaricə əmtəələrin buraxılması üçün 

gömrük bəyannaməsinə əlavə olunur. Həmçinin, beynəlxalq çoxtərəfli və ya ikitərəfli ticarət sazişləri 

ixrac kvotası üçün əsas ola bilər. Belə ki, ixrac kvotası hər hansı bir əmtəənin, məsələn Neft İxrac 

Edən Ölkələr Təşkilatı (OPEK) çərçivəsində neftin istehsalında və ixracında saziş iştirakçısı olan hər 

bir ölkənin payını müəyyən edən beynəlxalq sabitləşdirici sazişlərə uyğun olaraq tətbiq edilir. 

Kvotalar müəyyən ölkəyə bu və ya digər əmtəənin ixracının “könüllü” məhdudlaşdırılması haqqında 

sazişlər əsasında müəyyən edilir. 
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Nəticə 

Qeyri-neft məhsullarının ixrac potensialının stimullaşdırılması və ixrac strukturunun optimal 

vəziyyətə gətirilməsi üçün kompleks tədbirlər görülməlidir. İxrac potensialının stimullaşdırılmasında 

ixrac tariflərindən istifadə böyük iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda Azərbaycan Respublikasında 

ixrac tarifinin istifadə edilməsi Azərbaycan bazarının ixrac potensialı üçün baza olan və valyuta 

daxilolmalarının əsas hissəsinə zəmanət verən malların nəzarətsiz ixracdan qorunmasını təmin etmək 

vəzifəsinə əsaslanır. 
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TURİZM SAHİBKARLIĞININ NÖVLƏRİ VƏ XARAKTERİSTİK CƏHƏTLƏRİ 

Turizm sahibkarlığının növləri tədqiq edilmiş və onların xarakteristikaları haqqında məlumatlar 

verilmişdir. Yenilikçi və klassik turizm anlayışları aydınlaşdırılmış və turizm sahibkarlığının növləri 

və onların Azərbaycanda mövcudluğu haqqında məlumat verilmişdir. 
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ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Были изучены виды туристического предпринимательства и предоставлена информация 

об их характеристиках. Уточнена концепция инновационного и классического туризма и 

предоставлена информация о видах туристического предпринимательства и их наличии в 

Азербайджане. 

Ключевые слова: туризм, туристическое предпринимательство, туристическое 

предпринимательство, характеристика туристического предпринимательства. 
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TYPES AND CHARACTERISTICS OF TOURISM ENTREPRENEURSHIP 

Types of tourism entrepreneurship were studied and information about their characteristics was 

provided. The concept of innovative and classical tourism has been clarified and information about 

the types of tourism entrepreneurship and their presence in Azerbaijan has been provided. 

Keywords: tourism, tourism entrepreneurship, tourism entrepreneurship, tourism 

entrepreneurship characteristics 

 

Turizm sektoru hazırda bir çox ölkələriin əsas gəlir mənbəyinə çevrilmişdir. Bu səsəblə bu sahəyə 

sahibkarların marağı xeyli artmışdır. Dünyanın inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan bir çox ölkələri 

turizm sahəsindən külli miqdarda gəlir əldə edir.  

Dünya İqtisadiyyat Formunun verdiyi məlumatlara əsasən İspaniya, Fransa, Almaniya, Yaponiya 

və ABŞ dünyanın ən çox səyahət edilən ölkələridir və eyni zamanda turizmdən ən çox gəlir əldə edən 

ölkələrdə məhz bu ölkələrdir. 

Bildiyimiz kimi sahibkarlıq fəaliyyətinin əsasını gəlir əldə etmək və ya mənfəət qazanmaq təşkil 

edir. Turizm sahəsi digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da gəlirli sahələrdən hesab edilə bilər. 

Buna əsasən Azərbaycanda turizm sahibkarlığının növləri və ona xas olan cəhətləri izah etmək 

lazımdır.   

Turizm sahəsinin inkişafı təkcə turizmlə birbaşa bağlı olan obyektlərin və xidmətlərin 

mövcudluğundan və ya inkişafında asılı deyildir. Beləki burada digər bir çox sahələrdə əsas rol 

oynayır. Ölkədə olan infrastruktur, nəqliyyat və digər bir çox amillər turizm sahəsinin inkişafına təsir 

edir. Turizm sahibkarlığı isə məhz bu sahələrdə edilən investisiyalar nəticəsində formalaşır. 
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Turizm biznesinin intensiv inkişafı onun müxtəlifliyini öncədən müəyyənləşdirir. Səyahət 

sənayesi fəaliyyət sahəsi, sahiblərinin sayı, yenilik dərəcəsi və digər xüsusiyyətlərə görə təsnif edilə 

bilər. 

Sahiblərinin sayına görə turizm fəaliyyətləri fərdi və kollektiv ola bilər. 

Kollektiv turizm sənayesi öz növbəsində təşkilati və hüquqi və təşkilati-iqtisadi formalarla təmsil 

olunur. Birincilər arasında tərəfdaşlıq, cəmiyyət, kooperativ və s., İkincisi konsernlər, konsorsiumlar, 

sindikatlar, maliyyə və sənaye qruplarıdır. 

Yenilik baxımından turizm sənayesi klassik və yenilikçi ola bilər . 

Klassik turizm biznesi, gəlirlilik dərəcəsini artırmaq, xarici və daxili amillərin gəlirliliyi artırmaq 

üçün bir turizm təşkilatının ehtiyatlarının müəyyənləşdirilməsində, məhsul və xidmət çeşidinin 

yenilənməsində iştirak etdiyi qaynaqlarda gəlirin maksimuma çatdırılması, istehsal həcminin idarə 

olunması məqsədi daşıyan ənənəvi bir işdir. Turizm biznesinin bu növü innovativ sahibkarlıqdan daha 

çox ənənəvi adlandırıla bilər. Ancaq burada yüksək nəticələr əldə etmək yüksək rəqabət səbəbindən 

asan deyil. 

İnnovativ səyahət sənayesi ənənəvi mənbələrin yeni birləşmələrindən istifadə etməklə yenilik 

yaratmağa can atan sahibkarlıq fəaliyyətinin bir modelidir. Yenilikçi fəaliyyətlə məşğul olan 

təşəbbüskar, günümüzdə turizm sahəsində daha yeni nə edə bilərəm haqqında düşünür.  

Texnoloji tərəqqinin təsiri altında yeni ixtiralar tez köhnəlir. Məhz buna görə innovativ 

sahibkarlıq növü xeyli sərmayə tələb edir və əhəmiyyətli risklə əlaqələndirilir, lakin bu sahədə bu cür 

iş aparılması ilə yüksək nəticələrə və dünya şöhrətli bir markaya nail olmaq mümkündür. 

Hər bir səyahət biznes modelinin fərqli xüsusiyyətləri var, lakin vahid bir qurum, məqsəd və 

vəzifələri var. Bundan əlavə, hər bir modelin iş sahəsi ilə müəyyən edilmiş öz xüsusiyyətləri var. 

Həcmi və məqsədinə görə turizm biznesini istehsal, ticari, maliyyə və konsaltinqə bölmək olar. 

Bu xüsusiyyət əsasdır, çünki turizm sənayesinin təbiətini və xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. 

Turizm sənayesi aşağıdakı fəaliyyət növləri ilə təmsil oluna bilər: turizm otel xidmətləri, iaşə 

xidmətləri, nəqliyyat xidmətləri, istirahət fəaliyyəti, biznes xidmətləri, turistlər üçün istirahət, təhsil, 

idman və görməli yerlər xidmətləri və s. 

Ticarət turizmdə ilk növbədə turizm agentlikləri tərəfindən təmsil olunur, turizm operatorları və 

turistlərin sığortası ilə maliyyələşdirmə və turizm təşkilatları və turistlərə hüquqi xidmətlər ilə 

məsləhətləşmələr aparılır. 

Bu, tam siyahı deyil, çünki turizm yuxarıda göstərilən cəhətlərlə yanaşı dolayı yolla şəhər 

nəqliyyat müəssisələri, yol və şəhər kommunal müəssisələri, rabitə təşkilatları, istehlak malları 

istehsal edən müəssisələr və s. formalaşdırılır, eyni zamanda qeyri-kommersiya sektoru da 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir turizmin inkişafı və dəstəyi - ictimai turizm təşkilatları və birliklər, 

qeyri-kommersiya tərəfdaşlığı turizm biznesi, turizmə sahibkarlıq sistemini təşkil edir. Səyahət 

sənayesinin əsas növləri haqqında qısa məlumat veririk. 

Tur operatoru fəaliyyəti- istirahət müəssisəsi turistlərin ehtiyaclarını ödəməklə qazanc əldə etmək 

məqsədilə kargüzarlıq işlərini yerinə yetirir. Bu turizm sahibkarlığının əsas vəzifəsini - turizm 

xidmətləri sahəsində təşkilatların cəlb edilməsini və turistlərə inteqrasiya olunmuş xidmətlərin 

göstərilməsini təmin edən əsas fəaliyyət növüdür. 

Mənfəət hesablamaları turizm məhsulunun maya dəyəri ilə satış arasındakı fərqə əsaslanır. 

Turizm kollektiv bir iş forması ilə xarakterizə olunur. Sahibkarlığın ən çox yayılmış formaları 

məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər, qapalı tipli səhmdar cəmiyyətləridir 

Turizmdə kiçik və orta sahibkarlıq, habelə böyük korporasiyalar şəklində çox sayda turoperator 

mövcuddur. Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə əsasən qeyri -dövlət və 
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dövlət səyahət agentlikləri və turoperatorların ümumi sayı 2018 ci-ildə 374 olmuşdur. Ümumi olaraq 

aşağıdakı qrafikdə illər üzrə həmən qurumların sayı göstərilmişdir. 

 

 
  

Səyahət agentliyi fəaliyyəti turizmdə vasitəçilik əsasında qazanc əldə etmək məqsədi ilə həyata 

keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətidir. Bu biznes sektoru geniş pərakəndə bir şəbəkədir. Səyahət 

agentlikləri tur operatorları (turizm məhsulları istehsalçıları) və turistlər (turizm məhsullarının 

istehlakçıları) arasında vasitəçidir. Turizm agentliyi sistemində mənfəət turun satış qiymətinə dair 

komissiya şəklində formalaşır. 

Səyahət agentlikləri fərdi və kollektiv fəaliyyət forması ilə xarakterizə olunur. Səyahət 

agentliyinin ən çox yayılmış forması məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir. 

Tur paketlərin çeşidliliyi, otel xidmətlərinin keyfiyyəti və standartları, həmçinin bir turizm 

mərkəzindəki otellərin sayı turist qəbul etmək imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. 

Otel fəaliyyəti sənaye biznesi sektoru ilə əlaqədardır: burada yaşayış xidmətləri yaradılır və 

turistlərə satılır. Otelçilik sistemindəki mənfəət, yaşayış xidmətləri satışından əldə edilən gəlir və 

xərclər arasındakı fərq kimi hesablanır. 

Otellər kollektiv bir iş forması ilə xarakterizə olunur, çünki otel fəaliyyəti çox əmək və böyük 

kapital qoyuluşu tələb edir. Otel biznesində bir çox kiçik və orta müəssisə, eləcə də iri korporasiyalar 

var. İqtisadiyyatın otel sektorundakı ən çox yayılmış sahibkarlıq forması, ilk növbədə başlanğıc 

kapitalının miqdarı ilə əsaslandırılmış açıq tipli səhmdar cəmiyyətləridir. 

Sertifikatlaşdırmaya əsasən otellərə bir kateqoriya təyin edilə bilər - birdən beş ulduza qədər. Hal-

hazırda Azərbaycanda demək olarki, bütün kateqoriyalı müəssisələr fəaliyyət göstərir ki, bu da 

ölkədəki daxili və gələn turizmin vəziyyətinə müsbət təsir göstərir. Hazırda otel biznesi prioritetdir 

və sahibkarlar onun inkişafına investisiya qoymağa hazırdırlar. Azərbaycanda çox ulduzlu otellərin 

sayı az ulduzlu otellərə görə çoxdur və buna görədə ölkə üzrə götürdükdə xarici turistlərin ölkəyə 

gəldiyi zaman daha çox pul xərcləməli olurlar, bu isə bəzi alternativ turistləri ölkəyə gəlməkdən 

vazgeçirir. Nəticə etibarilə az ulduzlu otellərin sayı daha da artırılmalıdır.. 

Turist xidmətləri içərisində əsas xidmətlərdən biri də yeməkdir. Restoranın keyfiyyəti və 

standartları xidmətlər, eləcə də müəyyən bir turizm mərkəzindəki iaşə obyektlərinin sayı turist qəbul 

etmək imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. 

Restoran fəaliyyəti istehsal işinə aiddir. Bu sahədə turistlər üçün yemək xidmətləri yaradılır və 
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tətbiq olunur. Qida sistemindəki mənfəət ərzaq xidmətlərinin satışından əldə edilən gəlir və xərclər 

arasındakı fərqə əsasən hesablanır. 

Restoran və digər turizm iaşə müəssisələri fərdi və kollektiv fəaliyyət forması ilə xarakterizə 

olunur. Restoran işində bir çox kiçik və orta müəssisələr, eləcə də iri korporasiyalar var 

Turistlər üçün nəqliyyat xidmətləri - turistlərin nəqliyyat xidmətlərinə olan tələbatını ödəmək 

əsasında qazanc əldə etmək məqsədi ilə həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətidir. Nəqliyyat istənilən 

səfərin ayrılmaz hissəsidir. Turistlərin hərəkətini asanlaşdırır və əlçatan edir. Bundan əlavə nəqliyyat 

gəzməli yerlər və köçürmə üçün lazımdır. Nəqliyyat istehsal işinə aiddir. Bu ərazilər və xidmətlər 

turistlərin nəqliyyat xidmətləri tərəfindən yaradılır və həyata keçirilir. Mənfəət nəqliyyat sistemində 

bu nəqliyyat xidmətlərinin satışından əldə edilən gəlir və xərclər arasındakı fərq kimi hesablanır. 

Dəmir yolu nəqliyyatı və digər nəqliyyat müəssisələri üçün kollektiv bir iş forması xarakterikdir. 

Turizmin nəqliyyat sektorunda ən çox yayılmış sahibkarlıq formaları məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyətlər, açıq və qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlərdir. Qanuni forma seçimi ilk növbədə biznes 

məqsədləri və bazar sektoru ilə əsaslandırılır. 

Səyahət sığortası turistlərin həyatının və əmlakının təhlükəsizliyini təmin etmək baxımından 

qazanc əldə etmək məqsədi ilə həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətidir. Sığorta xidmətləri turizm 

xidmətləri texnologiyasının əvəzedilməz elementidir. 

Sığorta maliyyə sahəsinə aiddir. Bu sahədə sığorta xidmətləri yaradılır və turistlərə satılır. Sığorta 

sistemindəki mənfəət, sığorta xidmətlərinin satışından əldə edilən gəlir və xərclər arasındakı fərq kimi 

hesablanır. 

Sığorta şirkətləri kollektiv bir iş forması ilə xarakterizə olunur. Sığortada ən çox yayılmış 

sahibkarlıq formaları məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər və açıq və qapalı tipli səhmdar 

cəmiyyətlərdir. 

Müasir səyahət sığortası bazarı bir çox sığorta növlərini təklif edir: tibbi, həyat və sağlamlıq, 

əmlak, nəqliyyat gecikdirildiyi təqdirdə, səyahət zamanı pis hava şəraiti, turizm xidmətləri, əmlakın 

tam və ya kifayət qədər təmin edilməməsi halında , gömrük qaydalarının pozulması, malların 

müsadirə edilməsi və ya sərhədi keçməkdən imtina halları, alış-veriş turundakı hərbi risk, səfər edə 

bilməməsi ilə əlaqədar xərclər və s. 

Turist təhsili turistlərin təhsil xidmətlərinə olan tələbatını ödəmək əsasında qazanc əldə etmək 

məqsədi ilə həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətidir. Təhsil beynəlxalq əlaqələrin və mübadilənin 

genişlənməsi ilə inkişaf etdirilən turizmin ən gənc komponentlərindən biridir. Bu sahədə turistlər 

üçün təhsil xidmətləri (dil xidmətləri və s.) yaradılır və tətbiq olunur.  

Turizm təhsili müəssisələri kollektiv bir iş forması ilə xarakterizə olunur. Sahibkarlığın ən yaygın 

formaları dövlət və bələdiyyə qurumlarıdır.  

Turistlərin sağlamlığının bərpası (kurort işi) turistlərin istirahət xidmətlərinə olan ehtiyaclarını 

ödəmək əsasında qazanc əldə etmək məqsədi ilə həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətidir. Xəstəliyin 

qarşısının alınması və insanın fiziki, intellektual və emosional qüvvələrinin bərpası da turizmin tərkib 

hissəsidir. Turistlərin sağlamlığının bərpası kurort ərazilərində təbii müalicəvi ehtiyatların 

istifadəsinə əsaslanır. Burada turistlər üçün istirahət xidmətləri (palçıq terapiyası, masaj, fizioterapiya 

və s.) yaradılır və tətbiq olunur. Mənfəət, sağlamlıq xidmətlərinin satışından gəlir və xərclər 

arasındakı fərq kimi hesablanır. 

Turizm sahəsindəki səhiyyə müəssisələri üçün - sanatoriyalar, dispanserlər və pansionatlar - 

kollektiv biznes forması xarakterikdir. Sahibkarlığın ən yaygın formaları açıq səhmdar 

cəmiyyətləridir. Azərbaycan Respublikasında bu sahəyə misal kimi Naftalan müalicəvi neftini və 

burada yaradılan kurort-turizm məntəqələrini misal göstərə bilərik. 
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Turistlər üçün turizm xidmətləri - turistlərin ekskursiya xidmətlərinə olan tələbatını ödəmək 

əsasında qazanc əldə etmək məqsədi ilə həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətidir. Ekskursiya xidməti 

hərtərəfli turizm xidmətinin bir hissəsidir. Ekskursiya görməli yerləri ziyarət edərək bilik və 

üfüqlərini genişləndirmək formasıdır. 

Saf formada ekskursiya müəssisələri olduqca nadirdir. Çox vaxt turistlərə turizm operatorları və 

ya turizm agentliklərinin fəaliyyəti çərçivəsində digər xidmət növləri ilə birlikdə ekskursiya 

xidmətləri göstərilir. Bu, ekskursiya xidmətlərinin ucuz olması ilə əlaqədardır, bu da onları əlavə 

xidmətlər kimi qəbul etməyi məqsədəuyğun edir. 

Turistlərin asudə vaxtının təşkili, turistlərin əyləncəyə olan ehtiyaclarını ödəmək əsasında qazanc 

əldə etmək məqsədi ilə həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətidir. Turizm və asudə vaxt ayrılmaz bir-

biri ilə əlaqəli iki məfhumdur. Əyləncə sənayesi nisbətən gənc və sürətlə inkişaf edən turizmin 

elementidir. İstirahət sənayesi şəxsi və sosial ehtiyacları formalaşdırır. 

İstirahətin təşkili biznesin sənaye sahəsinə aiddir. Bu ərazidə turistlər üçün əyləncə xidmətləri 

(atraksionlarda iştirak, film seyr etmək və s.) yaradılır və tətbiq olunur. Mənfəət, əyləncə 

xidmətlərinin satışından gəlir və xərclər arasındakı fərq kimi hesablanır. 

Turistlər üçün viza xidmətləri - viza sənədlərinin hazırlanması və müsahibə texnologiyalarının 

hazırlanması ilə bağlı turistlərin ehtiyaclarını ödəmək əsasında qazanc əldə etmək məqsədi ilə həyata 

keçirilən viza mərkəzlərinin fəaliyyətidir. Viza əksər səyahətlərin ayrılmaz bir hissəsidir, buna görə 

də bu cür məsləhətləşmələrə ehtiyac artır.  

Son olaraq illər üzrə Azərbaycanda Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən “ Turizm üçün 

xarakterik sahələr üzrə qoyulan investisiyaların həcmi ” aşağıdakı qrafikdə göstərilmişdir. 

Göründüyü kimi 2010-2015 ci illərdə qoyulan investisiyalar 2018-ci ilə görə daha çoxdur. Bunu 

həmin illərdə 

infrastruktura qoyulan 

investisiyalar və iqtisadi 

vəziyyətin dəyişməsi ilə 

əlaqələndirmək olar, on 

görədə 2018-ci ildə digər 

illərə nəzərən məbləğin 

azalmasını başa düşmək 

mümkündür. Lakin 

hazırda Azərbaycanda 

turizm potensialı çox 

yüksəkdir və bu səbəblədə 

bu sahəyə edilən 

investisiyalar artırılmalıdır. 
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BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRİN İNKİŞAFINDA VƏ 

İQTİSADİYYATIN BEYNƏLXALQ-HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ PROSESİNDƏ 

İQTİSADİ TƏŞKİLATIARIN ROLU VƏ ONLARIN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Dünya təsərrüfat əlaqələri ilə bağlı yeni tendensiyalar, ölkələrarası və çoxtərəfli iqtisadi 

əməkdaşlığın, həmçinin ümumilikdə beynəlxalq iqtisadi müansibətlərləin tənzimlənməsində 

beynəlxalq və regional iqtisadi təşkilatların çoxtərəfli tənzimləmə fəaliyyətinin və mexanizminin, 

həmçinin bu tənzimlənmə prosesində dövlətlərarası və beynəlxalq hüququn yeri və rolunun 

müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Tədqiqatın obyektini isə dünya təsərrüfat əlaqələri və milli 

iqtisadiyyatların beynəlxalq və ölkələrarası iqtisadi – ticari münasibətləri, həmçininlə onunla bağlı 

digər proseslər təşkil edir. 

  Açar sözlər: Beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq iqtisadi və hüquqi əlaqələr, hüquqi 

tənzimləmələr, iqtisadi təşkilatlar, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. 
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THE ROLE OF ECONOMIC ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT  

OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND THE PROCESS OF 

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE ECONOMY  

AND THEIR MAIN FEATURES 

New trends in world economic relations are the place and role of interstate and international law 

in regulating international and regional economic organizations, as well as in regulating interna-

tional and multilateral economic cooperation. The subject of the research is the international eco-

nomic relations and international economic relations of the national economies and other processes 

related to it. 

Keywords: International organizations, international economic and legal relations, legal regu-

lations, economic organizations, international economic relations. 
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ОСНОВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ И ПРОЦЕССЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 Новые тенденции, связанные с мировыми хозяйственными связями, заключаются в 

определении многосторонней регуляторной деятельности и механизма многостороннего эко-

номического сотрудничества, а также места и роли межгосударственного и международ-

ного права в регулировании международных экономических отношений в целом. Объект ис-

следования состоит в экономических связях мира и международных и межгосударственных 

торгово – экономических отношениях национальных экономик, а также в других процессах, 

связанных с ним. 
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Beynəlxalq təşkilatlar təcrübi cəhətdən dünya təsərrüfatının, xüsusilə iqtisadi qloballaşma 

şəraitində mümkün olmayan dünya təsərrüfat əlaqələrinin razılaşdırılmasında yeni tənzimlənmə 

formaları tələb edən mühüm element olmaqla BIM sisteminin strukturuna daxil olmuşdur. 

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar dövlətlərarası çoxsahəli razılaşdırılmış məqsədi, daimi orqanı, səriştəsi 

olan beynəlxalq əməkdaşlıq institutu və beynəlxalq iqtisadi münasibətləri tənzimləmək alətidir. 

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar çərçivəsində ümumiqtisad və ya xüsusi məsələlər üzrə gərgin 

danışıqlar gedir, mübahisəli və ziddiyyətli məsələlərin həlli yolları axtarılır və bu təşkilatlara üzv olan 

dövlətlər arasında münasibətlər yaradılır və inkişaf edir. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlərdə öz adından, eyni zamanda təşkilatın üzvü olub beynəlxalq müqavilələrin 

bağlanmasında öz qərarları ilə iştirak edən dövlətlər adından nisbətən sərbəst çıxış edir. Beynəlxalq 

iqtisadi təşkilatlar beynəlxalq hüququn subyekti kimi qəbul edilir. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar bir 

tərəfdən dövlətlərarası münasibətlərindigər tərəfdən beynəlxalq hüququn subyekti olduğundan, 

beynəlxalq qanunçuluğun və dövlətlərarası mübahisəli məsələlərin qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərin 

möhkəmlənməsi, inkişafı və həlli üçün əməli rol oynayır.  

 Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların üzvləri BIM-də öz müstəqillik rolunu itirmiş, eyni zamanda 

birbaşa və ya dolayı yolla BIM-ə müəyyən təsir göstərir. Müxtəlif beynəlxalq iqtisadi təşkilatların 

BIM-də rolu və yeri eyni deyildir. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların üzvlərinin iqtisadi rəftarının 

tənzimlənməsi və istiqamətləndirilməsi mexanizmi real və pozitiv rol oynayır. Bu mexanizmin 

ümumimiyyətlə bu və ya digər beynəlxalq, iqtisadi, sosial-siyasi şəklə salınması və təsviri sadə 

informasiya mübadiləsində ola bilər. Dünya səhnəsində iqtisadi siyasətin və onun strategiyasının ayrı-

ayrı ele-mentləri müəyyən iqtisadi hərəkətin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə 

razılaşdırılır. Çıxışda BIM-lər sistemində tənzimlənmə mexanizmi işləyir və həmin iştirakçı olan 

təşkilat tərəfin təsir göstərən kanal hesab edilir və ümumi iqtisadi siyasətin işlənib hazırlanması yerdə 

baş verən ziddiyyətlərin və gərginliklərin aradan qaldırılmasına – düzəldilməsinə təsir göstərir.  

 Beynəlxalq iqtisadi birlik və ittifaqların yaranması üzv ölkələr arasında istehsal münasibətlərinin 

inkişafına səbəb olduğu kimi, eyni zamanda, müxtəlif ittifaqlara üzv olan ölkələr arasında iqtisadi 

münasibətlərə əngəl olur və iqtisadi birliklər daxilində əmtəə axının bir yerə toplanması ilə 

nəticələnir. 

Dünya təcrübəsinin göstərdiyi kimi baş verən bütün hadisələrin qarşılıqlı asılılığının güclənməsi 

və inkişafı iqtisadi münasibətlərin obyektiv meyilləridir və bu meyllər beynəlxalq iqtisadi 

təşkilatların formalaşmasını və öz tənzimləyici fəaliyyətini həyata keçirmələrini obyektiv zərurətə 

çevirir. Gələcəkdə belə obyektiv qanunçuluğun yaradılması beynəlxalq əmək bölgüsünün dünya 

təsərrüfatının və digər sahələrin beynəlmiləlləşdirilməsinin dövlət və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 

davam etdirilməsi, bir tərəfdən belə qanunçuluğun baş verməsi və həyata keçirilməsi üçün sağlam 

şərait yaradır, digər tərəfdən isə nəticə olaraq beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin zəifləməsinə və ya 

aradan qaldırılmasına səbəb olur.  

 Beynəlxalq təşkilatlar az-çox beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə muxtariyyət quruluşuna 

malikdirlər. Onlar öz qanunvericiliklərinə tabe olaraq onun əsasında hərəkət və inkişaf edir. Onların 

sayına, təfsilatına beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş prinsip və beynəlxalq normaları, 

müvafiq strukturları aid etmək olar ki, bunlar da həmin təşkilatın nizamnaməsi ilə müəyyən edilir və 

beynəlxalq münasibətlərin o sahəsi üzrə fəaliyyətdə olur ki, o məqsədyönlü hesab edilsin. Dövlətin 
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xarici siyasi kursu beynəlxalq iqtisadi təşkilatların kursuna nisbətən dinamik xarakterdə olur, bu buda 

bəzi hallarda Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində və ya təşkilatın iştirakçısının özünün 

strukturunda ziddiyyətlər baş verməsinə səbəb olur. Ola bilər ki, ölkələr obyektiv xarakter daşıyan və 

maneələr yaradan müxtəlif sə-bəblər üzündən beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar tərəfindən maneələrə 

sövq edilsin. Bilavasitə belə vəziyyət bəzi hallarda «kollektiv» iqtisadi siyasəti az səmərəli edir və 

beynəlxalq təşkilatların düşdüyü vəziyyəti dəyişdirməyə tələb yaranır. Mövcud beynəlxalq 

təşkilatların təsnifləşdirilməsilə tanış olmaq ümumdünya inkişaf prosesində beynəlxalq təşkilatların 

əhəmiyyətini dərk etməyə köməklik edir. 

Beynəlxalqtəşkilatların əsas məqsədi ölkələr arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək,azad bazar 

iqtisadiyyatına keçid məqsədilə az inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi inkişaf və yenidənqurmanı müdafiə 

etmək, maliyyə sabitliyini qorumaq, dünya ticarətini çoxtərəfli, bərabərhüquqluəsasda 

genişləndirmək, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə müvafiq layihələr hazırlamaq, iqtisadiyyatı 

transformasiya olunan ölkələrə kömək məqsədilə, həmçinin bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə inkişafı 

və yenidənqurmanı müdafiə etmək, maliyyə və dünya ticarətini çoxtərəfli, bərabər hüquqlu əsasda 

genişləndirmək, nəzərə alınmaqla əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini və mexanizmini müəyyən 

etməkdən ibarətdir. Beləliklə, cəmiyyətin inkişafının bütün dövrlərində beynəlxalq təşkilatlarn rolu 

inkar olunmazdır.  

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların bütün sistemi inkişaf edir. Bu həm iqtisadi və həm də siyasi 

səbəbləri diktə edirdi. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin artması istehsal sferasında, kommunikasiya, 

ticarət, xarici kapital qoyuluşunda, maliyyələşmədə olan partlayış hər şeydən əvvəl ölkələrin dünya 

təsərrüfatı əlaqələrinə görünməyən dərəcədə cəlb edilməsinə gətirib çıxarmışdır. Dünya iqtisadiyyatı 

yalnız sadəcə olaraq beynəlxalq əmək bölgüsü ilə yox, eyni zamanda öz miqyasına görə nəhəng hesab 

edilən istehsal-təchizat strukturları ilə, qlobal maliyyə sistemi və idarəetmənin lazımi adekvat forması 

olan qlobal bir mexanizmə çevrilmişdir.  

Deyilənlərlə yanaşı bir çox qarışıq tipli beynəlxalq təşkilatlar da mövcuddur. Bunlarda fərdi 

üzvlər, birliklər, dövlət idarələri, hökumət iştirak edir. Beynəlxalq şuralara fərdi üzvlərin elmi 

şuraları, milli elmlər akademiyası, elmi-tədqiqat şuraları, universitetlər, elmi təşkilatlar, hökumət, 

hökumət müəssisələri, ayrıca beynəlxalq elmi təşkilatlar daxil olur. Lakin həmişə miqdar 

münasibətində beynəlxalq hökumət təşkilatları üstünlük təşkil etmişlər. 70-ci illərin əvvəllərində 

hökumətlərarası təşkilatlar beynəlxalq təşkilatlarda 11-13 % təşkil etmişlər. 

 Beynəlxalq təşkilatlar öz səlahiyyətlərinə görə beynəlxalq və dövlət səviyyəsində olan 

təşkilatlara bölünür. Birinci qrupa bütün beynəlxalq təşkilatlar aid edilir ki, bunların da məqsədi 

ölkələrin beynəlxalq əməkdaşlığını həyata keçir-məkdir. Bu təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən 

qərarlar həmin təşkilata üzv olan dövlətlərə – ölkələrə ünvanlanır. 

 Dövlət səviyyəsində milli üstünlük beynəlxalq təşkilatlar iştirakçılarının tərkibi üzrə regional 

adlanır və onların məqsədi qeyd edildiyi kimi iqtisadi inteqrasiyanı həyata keçirməklə əlaqədardır. 

Milli üstünlüklər təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən qərarları dövlət üzvləri arasında yayılır. Bu 

meyarlar üzrə dövlət səviyyəsində olan beynəlxalq təşkilatlar səlahiyyət xarakterinə görə dünyanın 

bütün regional təşkilatlarını, o cümlədən Avropa Ittifaqını (AI) aid etmək olar. Nəhayət, bu meyar 

iştirak etmək şərtlərinə görə açıq və qapalı beynəlxalq təşkilatları ayırmağa imkan verir. Açıq 

təşkilata hər hansı bir dövlət öz baxışlarından asılı olaraq üzv ola bilər. Demək olar ki, bütün 

beynəlxalq təşki-latlar açıq təşkilatlar adlanır. Qapalı təşkilatlara qəbul ilk təsisçi kimi dəvətnamə 

üzrə qəbul edilir. NATO belə bir təş-kilata misal ola bilər. Xüsusi qrupları Beynəlxalq konqreslər və 

konfranslar ayırır. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda qərar qəbul etmək üçün mütləq səsvermə əsas 

sayılır. Lakin qərarların qəbulu müxtəlif: birsəsli, nisbi mütləq, sadə və mürəkkəb olmaqla bitərəfsiz 
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və uyğunlaşma yolu ilə qəbul edilə bilər. Müasir şəraitdə və təcrübədə beynəlxalq təşkilatların 

fəaliyyəti konsensus əsasında qərar qəbul etmək qaydaları geniş yayılmışdır. Bunun üçün xarakterik 

cəhət dövlətlərin – üzvlərin ümumi bir fikrə və bütün üzvlərin marağını nəzərə almaq əsasında 

razılığa gəlməkdir. Bütün bunlarla bərabər beynəlxalqtəşkilatların mürəkkəb və müxtəlif olmasına 

baxmayaraq mürəkkəb quruluşlu, ümumi məqsədə xidmət etməklə eyni tipli təşkilatlardır. Bütün 

beynəlxalq təşkilatlar üçün ən əsas əlamət bütün region və regionlararası münasibətləri əhatə edən və 

geniş yayılmış hərbi-siyasi, həmçinin iqtisadi qlobal və regional təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. 

Beynəlxalq təşkilatları əks etdirən əsas sənədlərə baxarkən (həm ümumdünya və həm də regional) 

əməkdaşlıq üzrə məqsəd və vəzifələrin oxşarlığı aşkar edilir. Bütün region və dünya, ayrıca bir 

ölkənin inkişafı və çiçəklənməsi naminə iqtisadi əməkdaşlıq əsas hesab edilir. Müəyyən qədər 

oxşarlığı əldə etməkdə, əməkdaşlığın həyata keçirilməsinə nəzarət və ümumi strateji xətti müəyyən 

et-mək üçün nəzərdə tutulan və müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda yaradılan qaydalarda, təşkilati-

struktur mexanizmlə-rində də müəyyən oxşarlıq vardır. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların çoxnövlü və 

beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində ən aktiv vasitələrdən olmasını və dünyanın 

iqtisadi siyasətində əsas rol oynamasını xüsusi olaraq ayırmaq lazımdır. 

Beynəlxalq ticarətdə əmtəə axınlarının transsərhəd hərəkətinə təsir göstərən institusional-hüquqi 

amillərə ilk növbədə, milli iqtisadiyyatı müdafiə edən “yüksək” tarif və qeyri-tarif hədləri, ikincisi, 

beynəlxalq ticarətin "operatorlarının" hüquqi vəziyyəti, üçüncüsü, xüsusi rejimli malların hüquqi 

vəziyyəti (məsələn, bütün ölkələrdə silahla ticarət xüsusi hüquqi şəraitdə həyata keçirilir), dördüncüsü 

isə, xarici ticarətin tənzimlənməsi məsələlərinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsi aid edilir. Belə aydın 

olur ki, bütün bu aspektlər beynəlxalq ticarət hüququyla tənzilənməlidir. 

 Hazırkı şəraitdə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində ənənəvi institutların rolunun 

yenidən qiymətləndirilməsi, o cümlədən regional əməkdaşlığın, beynəlxalq kapital axınlarının, xarici 

iqtisadi siyasətin və beynəlxalq iqtisadi təşkilatların fəaliyyətinin yeni tələblərə müvafiq 

istiqamətləndirilməsiolduqca vacibdir.Bu baxımdan dissertasiya işində məhz yuxarıda sadalanan 

məsələlər araşdırılma predmetinə çevrilmişdir. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar beynəlxalq hüququn 

subyekti kimi qəbul edilir. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar bir tərəfdəndövlətlərarasımünasibətlərin, 

digər tərəfdən beynəlxalq hüququn subyekti olduğundan, beynəlxalq qanunçuluğun və dövlətlərarası 

mübahisəliməsələlərin qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərin möhkəmlənməsi, inkişafı və həlli üçün əməli 

roloynayır. 

Bütün beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, beynəlxalq müqavilələr əsasında qurulur, beynəlxalq 

müqavilələr isə beynəlxalq razılaşmalar vəbeynəlxalq prinsiplərəsasında formalaşır. Müasir dünyada 

ağırlıq mərkəzi tədricən çoxtərəfli iqtisadi əməkdaşlığa doğru meyl edir. Beynəlxalq iqtisadi hüquq 

normalarının yaradılması baxımından çoxtərəfli müqavilələrin bağlanması xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Məhz çoxtərfli müqavilələr beynəlxalq iqtisadi hüququn özəyini təşkil edir.  

 - İnstitusional-subyektlər; beynəlxalq ticarət sistemində "iştirak edən şəxslər" qismində ictimai 

və xüsusi şəxslər  

- dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları çıxış edirlər; transmilli 

koorporasiyalar, müxtəlif ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri və başqaları beynəlxalq normativ 

sistemin beynəlxalq ticarətə "xidmət edən" hissəsidir;  

- Tənzim edən beynəlxalq hüquq normaları, qeyri-hüquqi normalar, beynəlxalq təşkilatların 

("Ümumdünya Ticarət Təşkilatının hüququ")daxili hüququ, "yumşaq hüquq"; beynəlxalq ticarət 

sistemini tənzimləyən komponentlərinin tərkibinə həmçinin dövlətlərin müvafiq daxili hüquq 

normaları və transmilli hüquq normaları daxil edilməlidir; 

- Funksional; bu komponentə hüquqi və siyasi tənzimləmə metodları aiddir; 
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 - İdeoloji;bu - müxtəlif xarici siyasi və xarici iqtisadi doktrinalardır, konsepsiyalardır, beynəlxalq 

hüquq düşüncəsidirvəs.  

Beynəlxalq ticarət sahəsində hüquqi tənzimləmə ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr sistemində, 

ÜTT və digər beynəlxalq təkilatların daxili hüququnda, beynəlxalq hüquq adətlərində 

möhkəmləndirilmiş prinsiplər və normalar əsasında həyata keçirilir.  

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişafı beynəlxalq ticarətin milli səviyyədə tənzimlənməsi 

ilə yanaşı, son illərdə bu sahədə dövlətlərarası qarşılıqlı fəaliyyətin müxtəlif formalarının yaranması 

ilə müşaiyət olunur. Bu tendensiya bir neçə səbəblərləşərtlənir:  

• təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsinin dərinləşməsi; 

 • dünya əmtəə, xidmət, istehsal amilləri bazarlarının genişlənməsi; 

 • transmilli şirkətlərin inkişafı; 

 • çoxsaylı beynəlxalq təşkilatların yaranması. 

Nəticədə bir ölkənin tənzimləmə tədbirləri digər dövlətlərin iqtisadiyyatına birbaşa təsir göstərir 

ki, bu dövlətlər də öz növbəsində istehsalçılarını və istehlakçılarını müdafiə etmək üçün cavab 

tədbirlər görürlər. Bu tənzimlənmənin dövlətlərarası səviyyədə həyata keçirilməsi zəruriliyini ortaya 

çıxarır. Ticarətin dövlətlərarası tənzimlənməsi aşağıdakı əsaslarda hayata keçirilə bilər:  

• ikitərəfli müqavilələr; 

 • regional təşkilatlar çərçivəsində imzalanan regional xarakterli çoxtərəfli müqavilələr; 

 • qlobal təşkilatlar tərəfindən dövriyyəyə daxil edilən qlobal xarakterli çoxtərəfli konvensiyalar. 

 Dövlətlər arasında ikitərəfli əsasda qurulan ticarət münasibətləri ticarət müqavilələri və 

sazişlərinin köməyi ilə tənzimlənir ki, onlar da ölkələr arasında icraedici hakimiyyət (hökumətlər 

arasında) səviyyəsində bağlanır və qanunverici hakimiyyət (parlament) tərəfindən təsdiq edilir. 

İkitərəfli ticarətin prinsiplərini və rejimini müəyyən edən bu cür müqavilələr və sazişlər adətən 5-10 

il müddətinə imzalanır və dövri olaraq yenidən baxılır və müddətləri uzadılır.  

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin dövlətlərarası tənzimləmə sistemi özündə tənzimləmənin 

obyektlərinin, subyektlərinin və alətlərinin məcmusunu əks etdirir. Beynəlxalq təşkilat üzv-

dövlətlərin müqaviləsi ilə təsis edilmiş, iştiakçılar tərəfindən razılaşdırılmış məqsədlərə, səlahiyyətli 

orqanlara və digər atributlara (nizamnamə, üzv olma qaydası və s.) malik təşkilatdır. Bu müqavilə 

həmin təşkilata beynəlxalq təşkilat statusu verir. Beynəlxalq təşkilatlar müxtəlif adlar daşıyırlar – 

təşkilat, fond, bank, birlik, agentlik – lakin bu, təşkilatın statusuna təsir etmir. 

Beynəlxalq təşkilatların növlərini bir sıra meyarlara görə müəyyən etmək olar. Üzvlərin 

dairəsindən asılı olaraq, ümumi və ya məhdud tərkibli təşkilatları fərqləndirirlər. Ümumi və ya 

universal təşkilatlar potensial olaraq bütün dövlətlərin iştirakı üçün nəzərdə tutulub, lakin hazırda 

bəzi dövlətlər müxtəlif səbəblərdən hətta BMT-nin də işində iştirak etmirlər. Bu cür təşkilatlara BMT 

sisteminə daxil olan təşkilatları aid etmək olar. Məhdud tərkibli təşkilatlar regional ola bilərlər, yəni 

onlar müəyyən ərazidə yerləşən ölkələr üçün açıqdırlar. 

 Məsələn, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Ərəb Dövlətlərinin Liqası, Avropa Şurası. Səlahiyyət xa-

rakterindən asılı olaraq təşkilatlar ümumi və xüsusi səlahiyyətə malik təşkilatlara bölünürlər. Birinci 

halda səlahiyyət hər hansı bir əməkdaşlıq sahəsi ilə məhdudlaşmayıb.  

Nümunə kimi BMT-ni göstərmək olar. Bu təşkilat istənilən beynəlxalq problemi nəzərdən keçirə 

bilər. Burada yalnız onun ixtisaslaşdırılmış təşkilatlarının səlahiyyətinə aid edilən konkret məsələlər 

istisna təşkil edir. Bu cür geniş səlahiyyət universal təşkilatların fəaliyyətində özünü göstərməyə 

bilməz. Təşkilatların əksəriyyəti məhz dövlətlərarasıdır, üstmilli hakimiyyətə malik deyillər, üzvlər 

onlara öz hakimiyyət funksiyalarını vermirlər. Bu cür təşkilatların vəzifəsiəməkdaşlığın tənzim-

lənməsindən ibarətdir.  
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Bununla yanaşı, hazırda, üstmilli təşkilatlar da mövcuddur. Dövlətlər bəzi suveren səlahiy-

yətlərinin həyata keçirilməsin bu cür təşkilatlara verirlər. Müəyyən məsələlər üzrə onlar hüquqi və 

fiziki şəxslər üçün bilavasitə məcburi olan qərarlar qəbul edə bilərlər. Bu təşkilatlar qəbul etdikləri 

qərarların məcburi həyata keçirilməsi mexanizminə malikdirlər. Nümunə kimi Avropa Birliyinin üzv-

ölkələrinin dövlətlərarası orqanlarını göstərmək olar. Təşkilatın fəaliyyətinin əsas mərhələləri müza-

kirədən, qərarların qəbulundan və onların yerinə yetirilməsi üzərində nəzarətdən ibarətdir. Buradan 

beynəlxalq təşkilatın üç əsas funksiyası irəli gəlir: 1)tənzimləmə,  

2)nəzarət. 

3)əməliyyat.  

-Tənzimləmə funksiyası hazırda ən vacib funksiyadır. Bu funksiya üzvdövlətlərin məqsədlərini, 

prinsiplərini, davranış qaydalarını müəyyən edən qərarların qəbulundan ibarətdir. Bu cür qərarlar yal-

nız mənəvi-siyasi qüvvəyə malikdir, lakin, onların dövlətlərarası münasibətlərə və beynəlxalq hüquqa 

təsirini qiymətləndirməmək olmaz: istənilən dövlət üçün beynəlxalq təşkilatın qərarına qarşı çıxmaq 

çətindir. 

-Nəzarət funksiyası dövlətlərin davranışının beynəlxalq hüququn normalarına, həmçinin 

qətnamələrə uyğunluğuna nəzarətin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Bu məqsədlə təşkilat müvafiq 

informasiyanı yığmaq və təhlil etmək, onu müzakirə etmək və öz fikrini qətnamələrdə əks etdirmək 

hüququna malikdir. Bir çox hallarda dövlətlər müntəzəm olaraq təşkilatın müvafiq sahələrdə norma 

və aktlarının yerinə yetirilməsi barədə hesabatlar təqdim etməyə borcludurlar.  

-Əməliyyat funksiyası dedikdə, məqsədlərin təşkilatın özünün vəsaitləri hesabına əldə edilməsi 

başa düşülür. əksər hallarda təşkilatlar reallığa suveren üzvdövlətlər vasitəsilə təsir edirlər. Bununla 

yanaşı, getdikcə dolayı fəaliyyətin də rolu artır. Təşkilat iqtisadi, elmi-texniki və digər yardımlar edir, 

məsləhət xidmətləri göstərirlər. 

Beynəlxalq ticarətin dövlətlərarası tənzimlənməsinin ikinci əsasda aparılmasından danışarkən ilk 

növbədə gömrük birliklərini qeyd etmək lazımdır. Gömrük birlikləri hüquqi baxımdan iki və ya daha 

artıq dövlətin bağladığı sazişdir. Bu sazişə görə, birliyə daxil olan dövlətlər bir-birlərini və üçüncü 

ölkələrə münasibətdə vahid tarif siyasəti həyata keçirilər. İqtisadi nöqteyi-nəzərdən gömrük birlikləri 

vahid iqtisadi məkanın formalaşdırılmasını nəzərdə tutur ki, bu da həmin məkanın daxilində gömrük 

sərhədlərinin ləğv edilməsi deməkdir. 

Hazırkı şəraitdə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində ənənəvi institutların rolunun 

yenidən qiymətləndirilməsi, o cümlədən regional əməkdaşlığın, beynəlxalq kapital axınlarının, xarici 

iqtisadi siyasətin və beynəlxalq iqtisadi təşkilatların fəaliyyətinin yeni tələblərə müvafiq 

istiqamətləndirilməsi olduqca vacibdir. Bu baxımdan dissertasiya işində məhz yuxarıda sadalanan 

məsələlər araşdırılma predmetinə çevrilmişdir.  

 Beynəlxalq iqtisaditəşkilatlar beynəlxalq hüququn subyekti kimi qəbul edilir. Beynəlxalq 

iqtisadi təşkilatlar bir tərəfdən dövlətlərarası münasibətlərin, digər tərəfdən beynəlxalq hüququn 

subyekti olduğundan, beynəlxalq qanunçuluğun və dövlətlərarası mübahisəli məsələlərin qarşılıqlı 

iqtisadi münasibətlərin möhkəmlənməsi, inkişafı və həlli üçün əməli rol oynayır. Bütün 

beynəlxalqiqtisadimünasibətlər, beynəlxalq müqavilələr əsasında qurulur, beynəlxalq müqavilələr isə 

beynəlxalq razilaşmalar və beynılxalq prinsiplərəsasındaformalaşır. Müasir dünyada ağırlıq mərkəzi 

tədricən çoxtərəfli iqtisadi əməkdaşlığa doğru meyl edir. Beynəlxalq iqtisadi hüquq normalarının 

yaradılması baxımından çoxtərəfli müqavilələrin bağlanması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məhz 

çoxtərfli müqavilələrbeynəlxalq iqtisadi hüququn özəyini təşkiledir. 
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QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BAZARINDA HEDJINQ ƏMƏLİYYATI 

Məqalədə hedjinq əməliyyatının qiymətli kağızlar bazarına göstərdiyi təsirlərdən bəhs 

edilmişdir. Həmçinin bu məqalədə hedjinqin qiymətli kağızlar bazarına edə biləcəyi müsbət və 

mənfi faktorlar qeyd edilmişdir. 
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В статье рассматривается влияние операций хеджирования на рынок ценных бумаг. Су-

ществуют также положительные и отрицательные факторы, которые хеджирование мо-

жет принести на рынок ценных бумаг. 
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HEDGING OPERATIONS IN THE SECURITIES MARKET 

The article also discusses the impact of hedging operations on the securities market. The article 

also highlights the pros and cons of hedging on the securities market. 

Keywords: operation hedging, securities market, futures contract, risk, stock, investment, fi-

nance 

 

Hedcinq - bazarda aktiv üzrə əks mövqe tutaraq maliyyə risklərinin sığortası. Məsələn, bir şirkət 

ayda müəyyən miqdarda ton neft istehsal edir. Ancaq üç ayda məhsullarının nə qədər olacağını bilmir. 

Yaxın gələcəkdə neftin qiymətinin azalacağına dair ehtimal var. Bu zaman gələcək qazancını sığortal-

amaq üçün şirkət əks mövqe aça bilər, yəni birjada müvafiq sayda neft müqavilələrini sata bilər. Və 

ya lazımi həcmdə forvard əməliyyatları bağlaya bilər. 

Əgər neftin qiyməti həqiqətən aşağı düşərsə, şirkət fəaliyyət göstərməyin iki yolundan birini 

tətbiq edəcəkdir. Ya da məhsullarını birjaya və ya qarşı tərəfə əvvəlcədən razılaşdırılmış qiymətlə 

hazırkı bazardan daha yüksək qiymətə qoyacaqdır. Və ya həqiqi neftin satılması zamanı törəmə 

qiymətli kağızlar üzrə mövqe bağlanacaq. Onda şirkət real nefti planlaşdırıldığından daha ucuz 

satacaq, ancaq fərq törəmə qiymətli kağızlarla əməliyyatlardan əldə olunan mənfəət hesabına 

ödəniləcəkdir. Digər tərəfdən, şirkətin proqnozlarında səhv etdiyini düşünün. Əslində neft üç ay ər-

zində ucuzlaşmadı, əksinə bahalaşdı. Sonra real məhsullar gözlənildiyindən daha baha satılacaq. 

Lakin bu əlavə fayda şirkətə keçməyəcək: törəmə bazarında alınacaq itkiləri kompensasiya edir. Hər 

halda, şirkət enerji qiymətindəki dəyişikliklərdən asılı olmayaraq planladığını tam olaraq alır,yəni 

vəziyyətdəki dəyişikliklərdən özünü bir növ sığortalamış olur. 

 Hedjinqin (risk sığortası) məqsədi- fond birjasında, əmtəə aktivlərində, valyutada, faiz 
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dərəcələrində və digər əməliyyatlarda daxildə baş verə biləcək mənfi dəyişikliklərdən qorumaqdır. 

Məsələn, investorun portfelindəhər hansı bir şirkətin səhmləri var, lakin o, bu alətin qiymətini aşağı 

salmaqdan çəkinir, buna görə də həmin şirkətin fyuçersləri üzərində qısa bir mövqe açır və ya imtina 

opsiyasını alır və beləliklə bu aktivin qiymətinin düşməsindən sığortalanır. 

 Qiymətli kağızlar bazarında hedjinq - bu fyuçers müqavilələrinin əsas aktivi kimi fəaliyyət 

göstərən qiymətli kağızların (səhmlər, istiqrazlar) qiymətlərində mənfi dəyişiklik riskinin azaldılması 

və ya tamamilə aradan qaldırılmasıdır. Qiymətli kağızlara investisiya qoyarkən investoru riskdən 

qorumaq üçün, hedjləmə üsullarından istifadə olunur, yəni riskli investisiyalar (o cümlədən qiymətli 

kağızlar) ilə əlaqəli maliyyə əməliyyatları riskləri sığortalanır. İnkişaf etmiş ölkələrdə qiymətli 

kağızlar bazarında hedcinq, riskləri azaltmaq üçün qiymətli kağızlardakı gələcək dəyişiklikləri nəzərə 

alan derivativ müqavilələri və əməliyyatları bağlamaq sistemi deməkdir. Seçim sahibinə IBM səhm-

lərinin çatdırılmasını təmin etmək üçün ehtiyat tədbirləri içərisində bəzilərinin ehtiyatı olmadıqda, 

bank onları bazar qiymətinə almağa borcludur. Bu o deməkdir ki, bank opsion sahibinin potensial 

mənfəəti miqdarında potensial zərər çəkə bilər. Ancaq bu vəziyyətdə olan bank heç bir şəkildə silahsız 

deyildir, çünki əvvəlcədən daha ucuz qiymətə kağız almaqla oxşar bir vəziyyətə düşmək riskini 

qoruya bilər. Bu prosedura hedcinq deyilir. Bir hedcinq strategiyası müsbət rəylərə səbəb olur. 

Törəmə bazarının inkişafı və böyüməsi ilə hər şey dəyişdi. İndi özəl investorlarda törəmə maliyyə 

alətlərinin köməyi ilə birja ticarəti etməklə onlara daha geniş investisiya qoyuluşu etmək mövcuddur. 

 Qiymət qalxarsa, seçim edicisi bu mövqeyi hedc etmək üçün bu aktivi daha böyük bir miqdarda 

almalı və bu kağızı seçim alıcısına çatdırmağa hazır olduğunu təmin etməlidir. Əlbəttə ki, əsas aktivin 

alınması kağız qiymətinin daha da artmasına təkan verən qüvvədir. Bu, maliyyə bazarlarında törəmə 

ilə əlaqəli çox saylı nümunələrdən yalnız biridir. 

 1987-ci ildə fond bazarında böhran baş verdi. Böhranın yaranmasına səbəb investisiya portfeli-

nin sığortasından çox istifadə idi. İnvestisiya portfelinin sığortası dinamik bir hedcinqdən başqa bir 

şey deyildi. Səlahiyyətlilər, investisiya portfelinin sığortasını zərərsiz hala gətirən kəsilmənin yeni bir 

qaydasını tətbiq etdi. Lakin sonra dinamik hedcinqə əsaslanan digər maliyyə sənədləri böyük mi-

qdarda ortaya çıxdı. Onlar fond bazarında olduğundan faizli qiymətli kağızlar bazarında daha vacib 

rol oynayır və son həftələrdə ən ciddi sarsıntıları yaşayan bazar faizli qiymətli kağızlar bazarı idi. 

Sharp indeks modeli, təsirli bir portfel tapmaq üçün sadələşdirilmiş bir versiyadır. Sharp, fond 

bazarının vəziyyətinin göstəricisi olaraq geniş istifadə olunan bina indekslərinin görünüş və bənzərli-

yində portfel qurmağı təklif etdi. Bu modeldə portfel məzənnəsi müəyyən bir indeksdəki dəyişi-

kliklərlə xətti bağlı olan alətlər seçərək sistemsiz riskləri istisna edəcək şəkildə seçilir. Sharp, beta 

amil konsepsiyasını - müəyyən bir qiymətin dəyişməsi ilə ümumilikdə bazarın dəyişməsi arasındakı 

əlaqəni səciyyələndirən bir təhlükəsizlik riskinin kəmiyyət ölçüsünü təqdim etdi. Bu model qiymətli 

kağızlar bazarında riskləri azaltmaq üçün böyük imkanlar təklif edir. Tətbiq sahələrindən biri maliyyə 

risklərini minimuma endirmək üçün effektiv vasitələrin yaradılmasıdır. 

Ardıcıl olaraq qiymətli kağızlar bazarını genişləndirərək, bütün Azərbaycandakı banklara satışın 

təşkili işini həvalə etmək olar. Bu məsələdə lazım olan köməyi, əsas funksiyası maliyyə idarəetməsi 

olacaq müəssisələrin təşəbbüsü ilə yaradılan xüsusi holdinq şirkətləri də göstərə bilər. Yeri 

gəlmişkən, firma və müəssisələrin özləri xaricdə birjada iştirak etmir, maraqları həmişə ya bank, ya 

da birjanın üzvü olan holdinq və ya broker şirkəti tərəfindən təmsil olunur. Hər kəs birjaya üzv ola 

bilməz, onların sayı tənzimlənir və nüfuzları qüsursuz olmalıdır. Bundan əlavə, üzvlük pul da tələb 

edir. Nyu-York birjasında bir yerin qiyməti 450 ilə 6000 min dollar arasında dəyişir və üzvlərinin 

sayı demək olar ki, dəyişməz qalır – 1469 nəfər. Gəlir birjası əmtəə birjalarının təşkili üçün müasir 

bir formadır. Fyuçers birjasında ticarət yalnız fyuçers müqavilələri ilə aparılır. Fyuçers birjası XIX 
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əsrin ikinci yarısında ortaya çıxdı.-Fyuçers birjasının yaranması və inkişafı. kapital dövriyyəsində 

qiymətlərin mənfi dəyişməsi riskini azaltmağa, mənfi şərtlər olduqda tələb olunan ehtiyat kapitalının 

miqdarını azaltmağa, qabaqcıl kapitalın pul şəklində qaytarılmasını sürətləndirməyə, ticarət kredit-

ləşməsini ucuzlaşdırmağa və paylama xərclərini azaltmağa imkan verir. Fyuçers birjasında ticarət real 

malların mübadiləsi ilə müqayisədə əməliyyatların çox xəyali olması fərqlənir (əməliyyatların yalnız 

1-2% -i malların təhvil verilməsi ilə, qalanları isə qiymət fərqinin ödənilməsi ilə başa çatır). Fyuçers 

birjalarında əməliyyatlar zamanı həm mallar, həm də valyutalar, səhm indeksləri, faiz dərəcələri və 

s. üçün müqavilələr bağlanır. Bütün bu birja əməliyyatlarının həcmi. dünyada 10 trilyon dollardan 

çoxdur.  

 Bundan əlavə, daxili bazarda satılan səhmlərə əlavə olaraq, indi yalnız daxili bazarda satılan 

səhmlərin dəyərini əks etdirən fond indeksinin səviyyəsini deyil, demək olar ki, hər hansı bir xarici 

qiymətli kağızlar bazarının indeksini də öyrənmək mümkün oldu. Bundan başqa, törəmələr enerji, 

metal, taxıl və ət də daxil olmaqla çox miqdarda mal üzərində ticarət edilir. İndi bir çox dünya val-

yutalarının hərəkəti barədə spekulyasiya etmək mümkündür. Ancaq təbii ki, bazar əməliyyatlarının 

həcmində ən böyük artım faiz dərəcəsi ilə əlaqəli törəmə bazarında müşahidə olunur. 1970-ci ilə 

qədər, hökumətin faiz dərəcələrini qaldırmaq və ya endirmək istəyi mövcud olmasına baxmayaraq, 

investorun spekulyasiya edə biləcəyi bir vasitə yox idi və buna görə dəfond meneceri hedcinqə 

müraciət etməyə başladı. Bu gün ABŞ, Avropa və Yaponiya bazarlarında qısa, orta və ya uzun-

müddətli faiz dərəcəsi ilə birlikdə satılan törəmələrdə mövqelər açmaq mümkündür. 

Ən yaxşı nümunələrdən biri 1987-1993-cü illərdə Yaponiyanın zəmanət bazarıdır. Yapon 

zəmanətləri uzunmüddətli çağırış variantlarıdır və müxtəlif səbəblərə görə Black-Scholes modeli 

tərəfindən təyin olunan nəzəri dəyərinə əhəmiyyətli dərəcədə endirimlə satılmışdır. O dövrdə, mod-

elin dörd-beş illik ömrü olan seçimlərə tətbiq edilməməsi ilə razılaşaraq bu uyğunsuzluq üçün uyğun 

bir izahat verdilər. Bazarın əsas iştirakçıları nəzəri dəyərləri, deltaları və tərəziləri çox nadir hallarda 

başa düşən möhtəkirlər idi. Bazar qalxdığından sadəcə bir zəmanət aldılar. Bu alətlərin likvidliyi digər 

seçim bazarlarında müşahidə olunanlarla müqayisədə böyük idi və bir gündə 20 milyonadək zəmanət 

almaq mümkün idi. Böyük spekulyativ maraq və heç bir əhəmiyyətli bir hedjinqin olmaması saysız-

hesabsız anomaliyaların meydana gəlməsini və bütün illər ərzində qorunub saxlanılmasını təklif etdi. 

Ən çox nəzərə çarpan yanlışlıq zəmanətlər pula girəndə meydana gəldi. Spekulyatorlar, zəmanətləri 

puldan çox uzaq, istənilən qiymətə aldılar və bununla da ehtimal olunan dəyişkənliyi 40% -ə qal-

dırdılar. Bu qədər böyük risk kompensasiyasından məmnun qalan spekulyatorlar onları hissələrə sa-

taraq, qiyməti ekvivalent endirimlərdən nəzəri xərclərdə böyük endirimlərə sürüklədilər. Bu cür 

zəmanətlərin pulları çox vaxt sıfır dəyişkənliyi istifadə edən modellər əsasında əldə edilən 

qiymətlərdən daha aşağı idi. Bu vasitələr, hediserlərə mənfi qiymətə uzunmüddətli dəyişkənlik port-

fellərini yaratmağa imkan verdi və bu, ən pis vəziyyətdə belə sıfır dəyişkənlik olduğu zaman nəticənin 

yenə də qazanc əldə edəcəyini ifadə etdi. Bütün bunlar yapon qiymətli kağızlar bazarı tarixinin ən 

dəyişkən dövrlərindən birini yaşadığı zaman baş verdi. 

 Törəmə valyuta alətləri (törəmələr) bir tərəfdən spekulyativ əməliyyatlar üçün, digər tərəfdən isə 

valyuta əməliyyatlarının hedcinqi üçün istifadə olunur, yəni. valyuta risklərinin sığortası üçün. 

hedciqləşdirərkən kapitallarına mənfi təsir göstərə biləcək məzənnə dəyişkənliyi ilə əlaqəli riskləri 

azaltmaq istəyən iqtisadi agentlər xarici valyutadakı xalis öhdəliklərdən yaxa qurtarmağa çalışırlar. 

Müəyyən bir valyutada aktivlər və öhdəliklər arasında tarazlığa nail olunur. Risklərin yenidən 

bölüşdürülməsi funksiyası, hər hansı bir aktivin (əmtəə, valyuta, maliyyə) sahiblərini bu aktivlərin 

qiymətlərində, dəyərlərində və ya mənfəətindəki mənfi dəyişikliklərdən qorumaq üçün qiymətli 

kağızlar bazarı alətlərindən (ilk növbədə qiymətli kağızlara əsaslanan törəmə alətlərdən) istifadə 
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etməkdir. Bu funksiyanı riskdən müdafiə (sığorta) funksiyası da adlandırmaq olar. 

Törəmə qiymətli kağızlarla bağlı problem ondadır ki, onları satın alanlar adətən delta hedcinqi 

və ya dinamik hedcinqdən istifadə edərək zərərlərdən qorunurlar. Dinamik hedcinq praktikada 

deməkdir ki, əgər bazar qiymətli kağızların emitentinə qarşı çıxsa, o zaman bazarla eyni istiqamətdə 

hərəkət etməli və bununla da qiymətdəki ilkin dəyişikliyi artırmalıdır. Qiymətlər daim dəyişir, lakin 

qiymət dəyişkənliyinin artması istisna olmaqla, böyük zərər yoxdur, bu da öz növbəsində törəmə 

qiymətli kağızlara tələbatı artırır. Lakin dinamik hedcinq kütləvi miqyasda bir istiqamətdə aparılarsa, 

qiymət dəyişiklikləri kəskin ola bilər. Bu, maliyyə balanssızlığının əhatəsini genişləndirir. Dinamik 

bir kirpi istifadə etməli, lakin əmrlərini icra edə bilməyən hər kəs fəlakətli itki verə bilər. 

Maliyyə alətləri maliyyə nəzəriyyəsində nisbətən yeni bir anlayışdır, lakin əhəmiyyəti sürətlə 

artır. Maliyyə aləti - iki qarşı tərəf arasındakı hər hansı bir razılaşmadır ki, bunun nəticəsində eyni 

vaxtda bir qarşı tərəf üçün maliyyə aktivi və digərində maliyyəöhdəliyi və ya kapital yaranır. Maliyyə 

alətləri ilkin və ikinci dərəcəli bölünür. Birincilərə kreditlər, istiqrazlar, digər qiymətli borc kağızları, 

cari debitor borcları və qiymətli səhm kağızları daxildir. İkinci dərəcəli maliyyə alətləri (törəmələrə, 

törəmələrə sinonim) maliyyə opsionları, fyuçerslər, forvard müqavilələri, faiz dərəcələri, valyuta 

svoplarıdır. Maliyyə alətlərinə bunlar daxildir- kapitalın artırılması (bu vəziyyətdə səhmlərin və ya 

istiqrazların buraxılması həyata keçirilir), spekulyativ əməliyyatlar (cari gəlir əldə etmək üçün 

qiymətli kağızların alınması, opsionlarla əməliyyatlar), maliyyə qoyuluşları (investisiya səhmlərdə), 

hedcinq əməliyyatları (fyuçers və ya forvardlar vermək və ya əldə etmək), pul ekvivalentlərinin 

sığorta fondunu yaratmaq (yüksək likvidli qiymətli kağızlar əldə etmək) və s. 

Yeni maliyyə alətləri 80-ci illərdə bankların dünya bazarındakı rəqabətinin artması nəticəsində 

yarandı. Müştəriləri cəlb etmək və mənfəətlərini artırmaq üçün qlobal kredit və maliyyə bazarının 

iştirakçıları - banklar, birjalar, ixtisaslaşdırılmış kredit və maliyyə təşkilatları müxtəlif maliyyə 

sənədlərinin, o cümlədən borc alətləri, bank aktivləri ilə zəmanət verilən qiymətli kağızlar və 

hedcləmə alətlərinin hibridini yaratdılar. Bunlara sahibi ödəmə müddətində ləğv edə biləcəyi ləğv 

edilmiş forvard valyuta müqaviləsi, ödəmə müddətində valyuta məzənnə mübadilə dəyişkənliyi 

çərçivəsində dəyişkən faiz dərəcəsi dəyişən bir kupona sıfır kupon ilə dəyişdirilə bilən ən yüksək 

xarici valyuta müqaviləsi daxildir. Bir valyuta və faiz dərəcələrinin birləşməsi şəklində bir sirk, bir 

mübadilə opsionu - mübadilə və opsionun birləşməsi; silindrik seçim - satıcının birləşdirilmiş valyuta 

opsionu və upatelya dik eyni ödəmə variantları istifadə əsasında yayılmışdır, lakin müxtəlif dəyəri 

ikiqat yayılması ilə - alınması və müxtəlif ödəmə ilə eyni qiymətli kağızların bir seçim satan - iki 

zəng variantları və təqvim yayılması bir neçə ödəmə müddəti iki put variantları birləşməsi. Maliyyə 

fyuçersləri, maliyyə seçimləri və svoplar üçün bir bazar meydana gəldi. 
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PROBLEMİN QOYULUŞU VƏ HƏLLİNƏ METODOLOJİ YANAŞMA 

 Məqalədə davamlı və tarazlı inkişaf anlayışı ilə yanaşı regionların dayanıqlı inkişafındanvə 

müasir dövrdə bu inkişaflar ilə əlaqəli qəbul edilən proqramlar və konsepsiyaların qarşıya 

qoyduqları məqsədləri, vəzifələri və son olaraq əldə edilən nəticələrdən bəhs olunur. 
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В статье устойчивого и сбалансированного развития, понятие, наряду с регионов в 

устойчивом развитии и на современном этапе это развитие событий, связанных с принятых 

программ и концепций поставленных задач в цели, задачи и в заключение полученных резуль-

татов, повествует об 
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SUSTAINABLE AND BALANCED DEVELOPMENT:  

A METHODOLOGICAL APPROACH TO PROBLEM-SOLVING AND SOLUTION 

In the article sustainable development, the concept, along with the regions in sustainable devel-

opment and at the present stage this development of events related to adopted programs and concepts 

goals goals, objectives and conclusion of the obtained results, tells the story. 
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Davamlı inkişaf anlayışı XX əsrin 60-cı illərinin axırları və 70-ci illərin əvvəllərində dünyada 

gedən sosial, iqtisadi və ekoloji inkişaf proseslərinin qanuni nəticəsi kimi meydana gəlmişdir. Bu 

illərdə, bir tərəfdən ətraf mühitə atılan tullantıların sürətlə artması və ətraf mühitin kəskin çirklənməsi, 

digər tərəfdən təbii resursların tükənməyə başlaması, maliyyə-iqtisadi böhranın intensivləşməsi, 

iqtisadi artımda baş verən fasilələr, işsizliyin və yoxsulluğun artması davamlı inkişaf anlayışının 

meydana gəlməsinin başlıca səbəbləridir. 

XX əsrin 60-70-ci illərindən başlayaraq davamlı inkişaf anlayışı ilə yanaşı, regionların tarazlı 

inkişafı anlayışı da geniş miqyasda işlənməyə başlanmışdır. Təbii resurslar hasilatı artımının 

məhdudlaşdığı, eyni zamanda maliyyə və texniki imkanlar genişləndiyi şəraitdə inkişaf səviyyəsinə 

görə geri qalmış regionların mövcud potensialından daha geniş miqyasda istifadə etmək və onların 

inkişaf səviyyəsini yüksəltmək obyektiv zərurətə çevrilir. Bu səviyyənin yüksəlməsi isə geri qalmış 
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regionların inkişaf səviyyəsinin yaxınlaşmasına, nisbi mənada tarazlaşmasına səbəb olur. Eyni 

zamanda davamlı və tarazlı inkişaf arasında fərqləri də görməmək olmaz. Davamlı inkişaf regionlarda 

inkişafın bütün istiqamətlərdə - iqtisadi, sosial, ekoloji fasiləsizliyini, tarazlı inkişaf regionlarda 

inkişaf səviyyəsi və sürətinin yaxşılaşmasını və nisbi tarazlaşmasını nəzərdə tutur. Davamlı inkişaf 

anlayışının meydana gəlməsi, nəzəriyyədə və praktikada müəyyən yer tutması tarixini xülasə 

formasında nəzərdən keçirsək yarandığı vaxtdan müasir dövrədək onun humanist iqtisadi, sosial və 

ekoloji məqsədlər qarşıya qoyduğunu görə bilərik. Bəşəriyyəti gələcək ekoloji fəlakətdən, aclıq, 

yoxsulluq, işsizlik təhlükəsindən xilas etmək, təbiəti gələcək nəsillər üçün hazırki vəziyyətində 

qoruyub saxlamaq davamlı inkişafı ortaya atanların əsas məqsədidir.  

 Davamlı inkişaf anlayışı “Ətraf mühit və inkişafa dair beynəlxalq komissiya” tərəfindən 1987-

ci ildən işlənməyə başlanmışdır. BMT-nin l992-ci ildə Rio De Janeyro konfransında “XXI əsrin 

gündəliyi” adlanan sənəd qəbul edilmişdir. Bu ümumi istiqamətverici sənədi əldə rəhbər tutaraq 

davamlı inkişaf üzrə hər dövlətin öz milli strategiyasının hazırlaması məsləhət bilinmişdir. Bu sənədə 

uyğun olaraq sonrakı illərdə davamlı inkişafa nəzəri və praktiki cəhətdən diqqət artırılmış, hər ölkənin 

yerli şəraitini nəzərə almaqla bir-birindən fərqlənən konsepsiyalar, təsərrüfatçılıq modelləri və 

proqramların hazırlanmağa başlanmışdır. 

Davamlı inkişaf konsepsiyasının formalaşması dünya iqtisadiyyatında baş verən 

transformasiyalarla və köklü dəyişikliklərlə bağlıdır. Əlbəttə, ilk növbədə qlobal iqtisadi proseslərin 

təsirindən yaranan iqtisadi çağırışlar "davamlı inkişaf" və "davamlı iqtisadi inkişaf" məsələlərinə 

sistemli və kompleks yanaşmanı zəruri etmişdir. Bu inkişaf konsepsiyasının kökündə müasir 

texnologiyaların inkişafı və effektiv tətbiqi nəticəsində bəşəriyyətə və ətraf mühitə zərəri minimum 

olan iqtisadi inkişaf prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi, iqtisadi artımın təmin edilməsi dayanır. 

Davamlı inkişaf konsepsiyasının əsas məqsədi və mahiyyəti təbii və milli resursları obyektiv 

qiymətləndirmək, tükənən resurslardan daha səmərəli istifadəni təmin etmək, insanların real 

tələbatları səviyyəsində iqtisadiyyatın davamlı inkişaf parametrlərini və artım sərhədlərini 

müəyyənləşdirmək, qənaətçillik rejiminin fasiləsizliyini təmin etmək, mövcud təbii və iqtisadi 

resursları həm də gələcək nəsillər üçün qorumaqdan ibarətdir. 

 2000-ci ildə BMT-nin təşəbbüsü ilə BMT-nin Qlobal Müqavilə beynəlxalq birliyi yaradılmış və 

bu birliyə dünyanın 135 ölkəsindən 7000 kompaniya daxil olmuşdur. Bu kompaniyaların birgə səyi 

davamlı inkişafa kollektiv köməklik göstərmək və biznesin sosial məsuliyyətini artırmaqdan 

ibarətdir. XX əsrin ortalarından başlayaraq dünya iqtisadi proseslərində iqtisadiyyatın gücü dağıdıcı 

bir səviyyəyə gəlib çıxdı və dünya ölkələri anlamağa başladılar ki, təbii resurslar tükənməz deyildir, 

bunlara qarşı daha qənaətcil olunmalı, maksimum real baxışlar və yanaşmaların ortaya qoyulması 

vaxtı çatmışdır. Digər tərəfdən, bunun üçün yeni iqtisadi mexanizmlər, fərqli iqtisadi baxışlar, iqtisadi 

prioritetlər lazım idi. Davamlı inkişaf konsepsiyasının yeni bir konsepsiya kimi formalaşması bu 

proseslərdən və qeyd olunan zərurətlərdən qaynaqlanmışdır. Bir çox tədqiqatçılar və mütəxəssislər 

davamlı inkişaf məsələləri ilə bağlı problemlərə fərqli yanaşırlar. Əsas fikir bundan ibarətdir ki, 

müasir dövrdə tükənməkdə olan təbii resurslardan, məsələn, neft, qaz, kömür və metallardan istifadə 

etməmək qeyri-mümkündür. Hətta alternativ enerji mənbələrini yaratmaq üçün bu resurslardan 

istifadə edilməsi obyektiv reallıq kimi qəbul olunmalıdır. 2015-ci il 25-27 sentyabr tarixində BMT-

nin davamlı inkişaf üzrə sammitində 150 ölkənin liderlərinin iştirakı ilə 193 ölkə ilə razılaşdırılmış 

tarixi bir sənəd - 2000-2030-cu ilədək olan dövr üçün davamlı inkişafın əsas məqsədləri və vəzifələri 

müəyyənləşdirilmişdir . İşçi qrupunun bu tədbirdə davamlı iqtisadi inkişafın əsas məqsədləri üzrə 

məruzəsində qeyd edilir ki, 2030-cu ilədək olan dövrdə milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə 

inkişafın etibarlı və strateji istiqamətlərinin reallaşdırılması hesabına insanların həyat səviyyəsinin 
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yüksəldilməsi və yoxsulluğun aradan qaldırılması tədbirlərinə investisiyaların artırılması vacibdir. 

Milli iqtisadiyyatların inkişafının sürətləndirilməsi və davamlılığının təmin edilməsi ilk növbədə 

insanların layiqli əməklə təminatında, əmək hüquqlarının qorunmasında, insanların maddi rifahının 

yaxşılaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. 

 Müasir dövrdə davamlı inkişaf, davamlı insan inkişafı və tarazlı regional inkişaf anlayışları 

müvafiq ədəbiyyatlarda ən çox işlənən anlayışlar sırasındadır. Bu heç də təsadüfi deyil. Dünyanın, 

bəşəriyyətin inkişafı gedişində həmişə bu inkişafın tələblərini əks etdirən anlayışlar daha çox 

işlənmişdir. Bugün də iqtisad elmində, bir çox digər elm sahələrində iqtisadi siyasətdə və i.a. bu 

anlayışların daha çox işlənməsi heç də təsadüfi olmayıb cəmiyyətin inkişafının müasir mərhələsinin 

qarşısına çıxan yeni vəzifələrlə əlaqədardır. Demokratik cəmiyyətin inkişafının əvvəlki dövrlərindən 

(keçid dövrü, sənaye cəmiyyəti dövrü) fərqli olaraq müasir dövründə inkişafın, məhsul istehsalı 

artımının mənbələri və inkişafa təsir göstərən amillər əsaslı dəyişikliyə uğramışdır 

Davamlı inkişaf iqtisadi artımla və milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkişafının 

sürətləndirilməsi ilə bərabər, cəmiyyətin inkişafının təmin edilməsi, əhalinin yaşayış səviyyəsinin 

yüksəldilməsi, sosial-iqtisadi problemlərin həllinin səmərəli yollarının tapılması, insanların əmək 

hüquqlarının və daha ədalətli cəmiyyətdə yaşamaq istəklərinin reallaşdırılması, təhsil və səhiyyənin 

inkişafının yüksək səviyyədə saxlanılması, insanların intellektual bacarıqlarının nümayiş 

etdirilməsinə münbit şəraitin yaradılması, dövrün tələblərinə adekvat iqtisadi inkişaf prioritetlərin 

müəyyənləşdirilməsi, mexanizmlərin işlənib hazırlanması, milli resurslardan və bütövlükdə iqtisadi 

resurslardan effektiv istifadəyə nail olunması, ətraf mühitə, atmosferə, bioloji aləmə az zərər verən 

texnologiyaların işlənib hazırlanması və tətbiqinin genişləndirilməsi, enerji resurslarından daha 

qənaətli rejimdə istifadəyə səylərin göstərilməsi, iqlim dəyişikliklərinə gətirib çıxaran istehsal 

proseslərinin məhdudlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi, istehsal tullantılarının minimum səviyyəyə 

endirilməsi, hər bir sahədə, sosial və iqtisadi sahələrdə innovasiya funksiyalarının tətbiqinin 

genişləndirilməsi, bütövlükdə milli iqtisadiyyatın innovasiyalaşdırılmasının başa çatdırılması, 

iqtisadi inkişafın artım mənbələrinin diversifikasiyalaşdırılması, milli iqtisadiyyatın müxtəlif 

sektorlarında əlavə dəyər yaratmaq potensialı olan istehsal və xidmət sahələrinin yaradılması və 

kompleks inkişaf etdirilməsi, ölkəyə daxil olan valyuta vəsaitləri mənbələrinin etibarlılığının 

artırılması, qloballaşan dünyanın və iqtisadi-sosial proseslərin müasir çağırışlarının nəzərə alınması 

vacib məsələlərdəndir. 

 Akademik Z.Səmədzadə yazır ki, biz sözsüz və şərtsiz olaraq qloballaşma amilini obyektiv 

reallıq kimi qəbul etməliyik və hesablaşmalıyıq. Real olaraq respublikamız regional proqramlarda 

müxtəlif əməkdaşlıq səviyyələrində iştirak edir. Müstəqil dövlətin effektiv fəaliyyəti milli 

iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlıdır. Bu istiqamətlərin hər birinin müsbət və mənfi cəhətləri vardır. Bu 

reallıqların hər hansı birinin inkar edilməsi ciddi neqativ fəsadlarla, milli maraqların pozulması ilə 

nəticələnə bilər. Bir sözlə, biz inkişaf strategiyasını formalaşdırarkən mütləq bütün bu amilləri, 

vəziyyəti, daha dəqiq, bizim dövrün yeni reallıqlarını nəzərə almalıyıq. 

 Son illərdə iqtisadi ədəbiyyatda, adi danışıq dilində davamlı inkişafla yanaşı dayanıqlı inkişaf 

anlayışı da işlədilir. Fikrimizcə, davamlı və ya dayanıqlı inkişaf anlayışların hər biri regionun, ölkənin 

inkişaf vəziyyətini əks etdirən göstəricilərin müsbət mənada dəyişməsi, artmasını özündə əks etdirir. 

Lakin bu anlayışlar arasında müəyyən fərqləri də görmək lazımdır. Dayanıqlı inkişaf davamlı 

inkişafın nisbətən uzunmüddətliliyini və etibarlılığım nəzərdə tutur. Hər halda davamlı inkişaf 

nisbətən uzun müddət davam edirsə, burada dayanıqlılıq və etibarlılıq vardır. Hər bir ölkədə 

(regionda) davamlı inkişafın özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Bu xüsusiyyətlər onlarda iqtisadiyyatın 

tarixi inkişaf xüsusiyyətlərindən, ölkənin, regionun istehsal, o cümlədən insan potensialının kəmiyyət 
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və keyfiyyət göstəricilərindən, təbii resurslardan, nəqliyyat şəraiti və istehlak bazarının inkişafı 

vəziyyətindən, iqtisadiyyatın tarixən formalaşmış strukturundan və nəhayət ölkədə yeridilən sosial-

iqtisadi inkişaf siyasətindən, o cümlədən regional siyasətdən asılıdır. Bu baxımdan Azərbaycanda və 

onun regionlarında iqtisadiyyatın davamlı inkişafı özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin həyata keçirdiyi uzunmüddətli iqtisadi inkişaf 

strategiyası ölkənin regionlarının davamlı və tarazlı inkişafının təmin olunmasını, o cümlədən 

yerlərdə dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat, yüksək standartlara 

cavab verən sosial rifah, təbii resursların səmərəli istifadəsini və ətraf mühitin etibarlı mühafizəsini 

təmin edən ekoloji təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılmasına imkan verən əlverişli mühit yaratmaq 

məqsədini daşıyır. 

Bu strategiyanın həyata keçirilməsində, o cümlədən ölkənin regionlarının sosial-iqtisadi 

inkişafının yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəlməsində regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı 

qəbul edilmiş dövlət proqramları (2004-2008, 2009-2013 və 2014-2018-ci illər üzrə) böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 2004-cü ildən uğurla icra olunan bu proqramlar regionlarda şəhər, qəsəbə və 

kəndlərin simasını köklü şəkildə dəyişmiş, regionların potensialının artmasına, infrastruktur 

təminatının, kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin, biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşmasına və 

əhalinin rifahının yüksəlməsinə geniş imkanlar açmışdır. 

 Hazırda bu imkanlardan çıxış edərək ölkənin sosial-iqtisadi həyatında, xüsusilə regionlarda, o 

cümlədən kənd yerlərində iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi, əhalinin layiqli məşğulluğu və sosial 

rifah halının daha da yüksəldilməsi və ekoloji təhlükəsizliyin gücləndirilməsi istiqamətlərində işlərin 

yeni keyfiyyət mərhələsinə keçməsi inkişaf gündəliyində ön plana çıxmışdır.Bu məsələlərin uğurlu 

həlli ölkənin regionlarında mövcud olan potensialdan daha səmərəli istifadə etməklə bölgələrdə, o 

cümlədən kənd yerlərində sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi və bu inkişafın davamlılığının 

möhkəmləndirilməsini zəruri edir. Bu isə öz növbəsində ölkənin regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 

ilə əlaqədar siyasət tədbirlərinin, o cümlədən kompleks proqramlar hazırlanıb icra olunmasının 

davam etdirilməsini nəzərdə tutur. 

Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, ölkə regionlarının, o cümlədən kənd yerlərinin sosial-iqtisadi 

inkişafı sahəsində əldə olunan nailiyyətləri daha da artırmaq və “Azərbaycan Respublikasında kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair” Strateji Yol Xəritəsinin 9.1.4-cü bəndinin 

icrasını təmin etmək məqsədilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” hazırlanmışdır. 

 Dövlət Proqramı çərçivəsində ölkədə regionların inkişafı ilə əlaqədar tənzimlənmə sisteminin, o 

cümlədən qanunvericilik bazasının, institusional və iqtisadi mexanizmlərin daha da 

təkmilləşdirilməsi, investisiya və innovasiya fəallığının artırılması, mütərəqqi texniki avadanlıqlar və 

texnologiyaların tətbiqi əsasında yerli iqtisadi (təbii-iqtisadi, istehsal-texniki və elmi-texniki) 

potensialın gücləndirilməsi və təsərrüfat dövriyyəsinə tam cəlb olunması, buna uyğun olaraq, 

iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin genişləndirilməsi (digər müqayisəli üstünlüyə malik, əlavə dəyər 

yaradan məhsul və xidmət istehsalı sahələrinin də inkişaf etdirilməsi) və səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi hesabına rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması, sahibkarlığın inkişafı, məhsul və xidmət 

istehsalı, satışı və istehsal vasitələri bazarında rəqabət mühitinin daha da sağlamlaşdırılması, maliyyə 

resurslarına və bazara çıxış imkanlarının asanlaşdırılması, istehsal, sosial və bazar infrastrukturunun 

modernləşdirilməsi, sosial xidmətlərin çeşidinin artırılması, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və 

aztəminatlı insanlar üçün əlçatanlığının təmin edilməsi, həssas əhali qruplarının sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsi, təbii ehtiyatlardan daha da səmərəli istifadə olunması və ekoloji təhlükəsizliyin 

qorunması üzərində nəzarətin möhkəmləndirilməsi və bu kimi digər istiqamətlərdə kompleks işlərin 
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görülməsi nəzərdə tutulur. 

Nəticədə, təbii resurslardan mümkün qədər tam və səmərəli istifadə olunması, təsərrüfat 

subyektlərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi, yerlərdə yeni innovasiyalara əsaslanan məhsul və 

xidmət istehsalı sahələrinin dəyər zəncirinin bütün həlqələri üzrə inkişaf etdirilməsi, elmi-texniki 

tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqi ilə yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı üçün münbit şəraitin yaradılması, 

bununla da ölkədə neft sektoru ilə yanaşı, qeyri-neft sektorunun da dayanıqlı inkişafının təmin 

olunması, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac həcminin artımına nail olunması, regionlarda, o cümlədən 

kənd yerlərində yaşayan əhalinin layiqli məşğulluq və gəlir əldəetmə imkanlarının artması və onların 

sosial rifah halının yüksəlməsi, beləliklə də regionların davamlı və tarazlı inkişafının təmin olunması 

gözlənilir. 
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В статье исследуются теоретические основы международных валютных отношений и 

валютной системы, развитие которых, с одной стороны, зависит от развития мировой эко-

номики, политической и военно - политической обстановки в мире, а с другой — от состояния 
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ki, onların da inkişafı bir tərəfdən, dünya iqtisadiyyatının inkişafından, dünyanın siyasi və hərbi - 

siyasi vəziyyətindən, digər tərəfdən isə iqtisadiyyatın vəziyyətindən və siyasi quruluşun vəziyyətindən 

asılıdır. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF CURRENCY  

RELATIONS AND CURRENCY SYSTEM 

The article examines the theoretical foundations of international monetary relations and the cur-

rency system, the development of which, on the one hand, depends on the development of the world 

economy, political and military - political situation in the world, and on the other — on the state of 

the economy and political structure of individual States. 

 Key words: currency relations, monetary system, world economy, development, finance, 

globalization. 

 

 По мере глобализации и расширения мирового хозяйства возрастают международные по-

токи товаров, услуг, капиталов и кредитов. Осуществляется постоянный «перелив» денежного 

капитала, развивающегося в процессе национального общественного воспроизводства. При-

чем в каждом суверенном государстве законным платежным средством являются его нацио-

нальные деньги.  

Денежная единица страны (группы стран) или международная расчетная единица, называ-

етсявалютой (англ. сurrency) (1, с. 5). Любая национальная денежная единица является валют-

ной и выполняет функцию мировых денег, но любой продавец на мировом рынке предпочи-
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тает получать эквивалент своих товаров в валюте своей страны, поэтому всегда в валюте от-

ражаются связи и взаимодействие национального и мирового хозяйства. Отсюда вытекает 

необходимость обмена денежных единиц одной страны на деньги другой. Вся совокупность 

финансовых отношений в мировой экономике, формирующих при реализации торговых опе-

раций, вложении капиталов и прочее, получила название валютных отношений. 

Валютные отношения — составная часть и одна из наиболее сложных сфер рыночного 

хозяйства. Они представляют собой разновидность денежных отношений, возникающих при 

функционировании денег в международном обороте. В них фокусируются проблемы нацио-

нальной и мировой экономики, развитие которых исторически идет параллельно, и тесно пе-

реплетаясь. 

Отдельные элементы валютных отношений появились еще в античном мире — Древней 

Греции и Древнем Риме - в виде вексельного и меняльного дела. Следующей вехой их разви-

тия стали средневековые "вексельные ярмарки" в Лионе, Антверпене и других торговых цен-

трах Западной Европы, где производились расчеты но переводным векселям (траттам). В 

эпоху феодализма и становления капитализма стала развиваться система международных рас-

четов в мире; банки (2, c. 38). 

Международные валютные отношения – совокупность общественных отношений в сфере 

функционирования валюты в мировой экономике в процессе обслуживания внешнеэкономи-

ческой деятельности стран (3, с. 43). Это необходимый элемент мировой экономики, посред-

ством которых осуществляются все расчетные, кредитные и денежные сделки между различ-

ными странами.Их развитие обусловлено международным разделением труда, созданием 

мировых рынков капитала, становлением средств производства и рабочей силы.  

Состояние международных валютных отношений, с одной стороны, зависит от разви-

тия мировой экономики, политической и военно - политической обстановки в мире, с дру-

гой — от состояния экономики и политического устройства отдельных государств (1, с. 13). 

Так как во внешнеэкономических связях, в том числе валютных, интегрируются политика 

и экономика, производство и торговля, валютные отношения занимают особое место в 

национальном и мировом хозяйстве.  

Хотя валютные отношения вторичны по отношению к воспроизводству, они обладают 

относительной самостоятельностью и оказывают на него обратное влияние (2, с. 45). Не-

устойчивость международных валютных отношений, валютные кризисы оказывают отри-

цательное влияние на процесс воспроизводства. В условиях повышения степени интерна-

ционализации мирохозяйственных связей стран, в процессе глобализации мировой эконо-

мики усиливается взаимосвязь валютных отношений и процесса воспроизводства.  

Международные валютные отношения со временем приобрели определенные формы ор-

ганизации в виде валютных систем отдельных государств, их региональных объединений и 

мировой валютной системы. 

В «Современном экономическом словаре» дается следующее определение валютной 

системы: «Валютная система — совокупность валют, правил и норм их использования и 

взаимного обмена, применения в качестве платежных средств, а также денежно‑кредитных 

отношений, связанных с хождением валюты»(4, с. 41). Валютная система представляет со-

бой форму организации валютных отношений на национальном, региональном или миро-

вом уровне и является частью экономической системы государства, группы государств од-

ного региона или мировой экономической системы (5, с. 14). 
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Национальную валютную систему можно определить как форму организации валют-

ных отношений в стране, закрепленную национальным законодательством и учитываю-

щую межгосударственные соглашения (5, с. 14). Национальная валютная система является 

составной частью денежной и платежной систем любого государства, но имеет ряд особен-

ностей. Национальная валютная система выходит за рамки внутренних экономических от-

ношений и взаимодействует с валютными системами других государств, а следовательно, 

зависит как отвнутреннегосостояния экономики страны (например, валютной политики, 

системы валютных ограничений, международных расчетов, международного кредитова-

ния), так и от внешнеэкономических факторов (например, устройства валютной системы, 

влияния международных институтов на валютную ликвидность и пр.) (6, с. 87).  

В ХХ веке мы наблюдали тенденцию объединения валютных систем отдельных госу-

дарств и создания валютных союзов. Так, Европейский экономический и валютный союз 

имеет в настоящее время не только единую денежно-кредитную политику, проводимую 

Европейским центральным банком, но и единую валюту на территории 19 европейских 

государств — евро. В этом случае можно констатировать факт создания региональной ва-

лютной системы, которая включает в себя валютные отношения между группой госу-

дарств, связанных взаимными соглашениями, и представляет собой совокупность нацио-

нальных валютных систем, каждая из которых является составной частью региональной 

валютной системы (1, с. 14). 

Региональная валютная система может считаться более устойчивой по сравнению с 

национальной, поскольку основана на едином межгосударственном валютном регулирова-

нии, и валютном контроле группы стран.  

Мировая валютная система — это форма организации международных валютных отно-

шений, обусловленная историческим развитием мировой экономической системы и закреп-

ленная международными соглашениями(7, c.38). 

Мировая валютная система начала свое формирование еще в XIX веке. Ее стабильность 

зависит от соответствия принципов ее функционирования потребностям развития миро-

вого хозяйства (8, с. 15). При изменениях в мировой экономической системе мировая ва-

лютная система также претерпевала соответствующие поправки. Как известно, мировая ва-

лютная система прошла четыре этапа своего формирования. Переходы от этапа к этапу 

были вызваны мировыми экономическими и валютными кризисами, сопровождаемыми  из-

менением военно‑политической обстановки. 

Мировая валютная система представляет собой совокупность национальных и регио-

нальных валютных систем, взаимосвязанных между собой. Эта связь осуществляется через 

центральные банки, проводящие национальную и региональную денежно-кредитную по-

литику и участвующие одновременно в разработке и реализации международной валютной 

политики, организации межгосударственного валютного регулирования (1, с. 15). Она воз-

никла в результате эволюции мирового капиталистического хозяйства и юридически за-

креплена межгосударственными соглашениями. 

Мировая валютная система связана с национальными валютными системами. Взаимная 

связь национальной и мировой валютных систем не означает их тождества, поскольку раз-

личны их задачи, принципы функционирования и регулирования, влияние на экономику 

отдельных стран и мировое хозяйство. Связь и различие национальной и мировой валют-

ных систем проявляются в их элементах (табл.1) (2, с. 87). 
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Таблица 1.  

Основные элементы национальной и мировой валютных систем. 

 

Национальная валютная система Мировая валютная система 

Национальная валюта Функциональные формы мировых денег 

Условия конвертируемости националь-

ной валюты 
Условия взаимной конвертируемости валют 

Паритет национальной валюты 
Унифицированный режим валютных парите-

тов 

Режим курса национальной валюты Регламентация режимов валютных курсов 

Наличие или отсутствие валютных огра-

ничений, валютный контроль 

Межгосударственное регулирование валют-

ных ограничений 

Национальное регулирование междуна-

родной валютной ликвидности страны 

Межгосударственное регулирование между-

народной валютной ликвидности 

Регламентация использования междуна-

родных кредитных средств обращения 

Унификация правил использования междуна-

родных кредитных средств обращения 

Регламентация международных расчетов 

страны 

Унификация правил основных форм междуна-

родных расчетов 

Режим национального финансового, в 

том числе валютного, рынка и рынка зо-

лота 

Режим мирового финансового, в том числе ва-

лютного, рынка и рынка золота 

Национальные органы регулирования 

валютных отношений страны 

Международные организации, осуществляю-

щие межгосударственное валютное регулиро-

вание 

 

 Главная задача международной валютной системы – регулирование сферы междуна-

родных расчетов и валютных рынков для обеспечения устойчивого экономического роста, 

сдерживания инфляции, поддержания равновесия внешнеэкономического обмена и пла-

тежного оборота разных стран. МВС является одним из важнейших механизмов, который 

может содействовать расширению или, наоборот, ограничению международных экономи-

ческих отношений, а также в значительной мере влиять на внутреннее денежное обраще-

ние. 

Валютная система как форма организации валютных отношений предполагает наличие 
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субъектов и объектов этих отношений, инструментов и конечной цели управления,  являю-

щихся специфическими в зависимости от вида валютной системы (1, с.15).  

Субъектами валютных отношений являются их участники и регулирующие органы. Т. 

е. субъектами международных валютных отношений выступают правительства государств, 

предприятия, физические лица, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность. 

Участниками могут быть физические лица, юридические лицаввиде предприятий раз-

личных отраслей экономики и форм собственности, финансово-кредитные институты, гос-

ударство и пр. 

Участники валютных отношений в зависимости от их влияния на ситуацию на валют-

ном рынке делятся на двекатегории.Первая категория: активные участники, или маркет-

мейкеры, — этоцентральныеи коммерческие банки, транснациональные компании, посто-

янно осуществляющие операции на валютном рынке, от их деятельности зависят спрос и 

предложение на валюту в текущий период и в будущем. Так, например, Центральный банк 

России осуществляет валютные интервенции на внутреннем валютном рынке с целью за-

щиты и обеспечения устойчивости рубля. Такими же функциями наделен, к примеру, Ев-

ропейский центральный банк (1, с.16). 

Вторая категория: пассивные участники, ими являются коммерческие банки, юридиче-

ские и физические лица, проводящие валютные операции и не влияющие на состояние ва-

лютного рынка. 

Регулирующими органами выступают органы валютного регулирования и валютного 

контроля в рамках соответствующей валютной системы — центральные или национальные 

банки и правительства, а также международные валютные и финансово‑кредитные органи-

зации (1, с. 16). 

 Объектами валютных отношений являются: механизмы курсообразования и режимы 

валютного курса; условия конвертации, валютные ограничения, международные кредиты 

и расчеты, инвестиции; порядок участия иностранного капитала и т. д.  

Конечными целями управления валютными отношениями в рамках валютной системы 

являются ее стабильность и положительное влияние на макроэкономические показатели, 

то есть рост ВВП стран, золотовалютных резервов, привлечение иностранных инвестиций, 

расширение экспортно-импортных операций и т. п. 

Различные уровни валютных систем отличаются между собой по степени охвата ва-

лютных отношений, уровню целей и механизмам их достижения. Основные составляющие 

мировой валютной системы представлены в таблице 2 (9, c. 18).  

 

 

Таблица 2.  

Элементы и порядок регулирования мировой валютной системы. 

Элемент Характеристика 

Субъект Международные организации  и финансовые институты;

 пра- вительства, национальные банки,

 кредитные организации, 

юридические лица и население мирового сообщества 

Объект Валютный курс резервных валют и международных расчетных еди-

ниц, кредитные и расчетные операции, режимы движе-

ния иностранного капитала между странами мира 
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Порядок регулирования валютных отношений 

а) режим 

валютных 

курсов 

Регламентация режимов валютных курсов валют и международных рас-

четных единиц. В любом режиме валютный курс может устанавливаться 

с применением механизма валютного управления 

или валютной корзины 

б) условия 

конвертации 

Условия взаимной конвертируемости основных мировых валют. Кон-

вертируемость валют связана с переводом одной валюты в другую, с 

возможностью обмена национальной валюты на валюту 

других стран не только на внутреннем, но и на мировом валютном рынке 

в) валютные 

ограничения 

Межгосударственное регулирование валютных ограниче-

ний. 

Валютные ограничения традиционно вводят с целью стабилизации ва-

лютных отношений в период экономического кризиса 

г) организация 

международ-

ных расчетов, 

кредитования и 

инвестирования 

Унифицированные правила по проведениюмеждународных расчетов, 

кредитных операций, инвестированию иностранного капитала 

д)регулирование 

международной 

валютной лик-

видности 

Межгосударственное регулирование международной валютной ликвид-

ности осуществляется Международным валютным фондом (МВФ) 

 

Таким образом, как уже было отмечено, субъекты делятся на участников валютных от-

ношений и регулирующие органы, например, МВФ. Объектами регулирования в мировой 

валютной системе являются валютные курсы резервных валют — доллара США, евро, 

фунта стерлингов, японской иены и других конвертируемых валют; кредитные и расчетные 

операции между государствами; режимы движения иностранного капитала в мировой эко-

номике и пр. (10, с. 17). 

 Итак, международные валютные отношения являются частью экономических отноше-

ний. Их характерная черта заключается в том, что они возникают при проведении эконо-

мических операций с валютами различных государств, которые впоследствии приобрели 

определенные формы организации в виде валютных систем отдельных государств, их ре-

гиональных объединений и мировой валютной системы. 
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İQTİSADİİNKİSAF MODELLƏRİ 

Bu məqalədə ölkənin sosial iqtisadi inkisafı və iqtisadi qanunauyğunluqlarını şərtləndirən 

amillər öz əksini tapmışdır.Mövzunun aktuallığı milli iqtisadiyatın inkisafına təkan verən iqtisadi 

modellərin seçilməsidir. 

Açar sözlər: inkişaf, modelleşdirmə, milli iqtisadiyyat 
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 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ  

В этой статье излагаются факторы, способствующие социально-экономическому росту 

и экономической легитимности страны.Актуальность темы заключается в выборе экономи-

ческих моделей, способствующих развитию национальной экономики. 

Лючевые слова: развитие, моделирование, национальная экономика 
  

Elmeddin BABAYEV 

master, Baku State University 

 

MODELS OF ECONOMİC DEVELOPMENT 

  This article outlines the socio-economic development and economic legitimacy of the country. 

The relevance of the theme is the selection of economic models that promote the development of the 

national economy. 

Key words: Development, Modeling, National Economy. 

 

 Transformasiya proseslərinə qeyri-xəttilik xasdır, iqtisadi dəyişikliklər hətta fundamental böhran 

mərhələsindən başlayaraq, müxtəlif istiqamətlərdə, həmçinin mühafizəkar meyillərin bərpası 

istiqamətlərində də davam edə bilər. Transformasiya prosesi ilə ələqədar Azərbaycan iqtisadiyyatında 

aşağıdakı mühüm problemlər mövcud olmuşdur : - qeyri-neft sektorunun kifayət qədər inkişaf 

etməməsi; Belə ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində güclü infrastruktur sisteminin 

formalaşdırılmaması və bu sahəyə yatırılan investisiyaların xüsusi çəkisinin məcmu investisiyaların 

strukturundan xeyli aşağı olması nəticə etibarilə bu sahənin inkişafında irəliləyişlərə nail olunmasında 

problemlər yaradır. - güclü maliyyə dayaqlarının mövcud olmaması; - investisiyaların strukturunda 

daxili mənbədən olan investisiyaların xüsusi çəkisinin az olması; Modernləşdirməyə istiqamətlənmiş 

investisiya və innovasiya xarakterli siyasət müasir dövrün tələbidir. - infrastruktur sisteminin tam 

formalaşmaması və onun müasir tələblərə cavab verməməsiStruktur dəyişiklikləri sayəsində həyata 

keçirilən iqtisadi siyasət, hər şeydən əvvəl sahələrarası və sahədaxili dəyişikliklərə təsir edən 

tədbirlərin məcmusu deməkdir.Bunlarla yanaşı,dəyişikliklərin strukturu üzrə dörd əsas modeli də 

fərqləndirmək olar : Birinci model ənənəvi olaraq kontinental və ya alman modeli adlanır. Bu model 

Almaniyadan başqa ,Avstriyada,Belçikada,Niderlandda qismən də Fransada tətbiq 

olunur.Kontinental model üçün büdcə vasitəsi ilə ÜDM-in təkrar bölgüsünün yüksək həcmi 

(50%),işverənlərin hesabına sığorta fondlarının formalaşması,inkişaf etmiş sosial tərəfdaşlıq 

sitemi,yüksək mə.ğulluğa meylilik səciyyəvidir.  

İkinci-ingilis –sakson modelidir və Böyük Britaniya, Irlandiya və Kanadada istifadə olunur. 



540 
 

O,ÜDM-in büdcə vasitəsilə bölgüsünün daha aşağı səviyyəsini (40%-dən az),dövlətin məşğulluq 

siyasətinin passiv səciyyəli olmasını ,sosial xidmətləringöstərilməsində xüsusi ictimai şirkət və təşki-

latların xüsusi çəkisinin yüksək olmasını nəzərdə tutur.  

Üçüncü model-Aralıq dənizi modelidir və Cənubi Avropa ölkələrində (Yunanıstan,Ispaniya və 

İtaliya) həyata keçirilir.Büdcə vasitəsi ilə bölünən ÜDM-in səviyyəsi burada xeyli 

fərqlidir(Yunanıstan və İtaliyada 60%-ə qədər,Ispaniyada 40%-ə qədər).Sosial siyasət əsasən sosial 

müdafiəsi zəif olan vətəndaşlara ünvanlanır və ümumi səciyyə daşımır. 

 Dördüncü model-Skandinav modeli İsveçdə,Danimarkada,Norveçdə və Finlandiyada tətbiq olu-

nur.Skandinav modelində fəal sosial siyasət ,büdcə vasitəsilə təkrar bölünən milli sərvətin həcminin 

böyük olması (ÜDM-in 50-60%-i ),sosial həmrəylik ideyasının həyata keçirilməsi və sosial siyasətin 

fəal qabaqlayıcı xarakteri xasdır. 

İsveç modelinin əsas məqsədlərinə aid edilir: yüksək və stabil məşğulluğa kömək etmək, sürətli 

iqtisadi artım, əhalinin gəlirlərinin bəra-bərləş- dirilməsi, regional iqtisadi tarazlığa kömək etmək, 

qiymətlərin stabilliyinə nail olmaq. Dövlət tənzimləməsi hər şeydən öncə ümummilli səvij^ədə əmək 

münasibətlərinin tənzimlənməsi, iş qüvvəsinin təkrar istehsalını və onun dəyərinin formalaşdıni-

masım təmin edən müəssisələr üzərində dövlət mülkiyyəti vasitəsi ilə həyata keçirilir 

1978-ci ildə ölkə iqtisadiyyatının modemləşdirilməsinə həsr olunmuş proqram elan edilmiş və 

adambaşına gəlirlərin orta dərəcəli inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə çatdırmaq məqsədi qarşıya 

qoyulmuşdur. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün ölkədə «sosialist bazar iqtisadiyyatım» for-

malaşdırmaq, iki təsərrüfat sisteminin idarəetmə vasitələrindən istifadə, etmək qərara alınmışdır. O 

dövrdə Çinin görkəmli reformatoru DEN Syadpin demişdir: “ 

Çin xalq Respublikası 1978-ci ildən azad iqtisadiyyat sistemi qurmağa başladı. Bu ölkədə 

başlanğıcdan iqtisadi islahatlann həyata keçirilməsi strategiyası mərhələlərə bölünmüş və 

mərkəzləşdirilmiş təsərrüfat sistemindən müasir bazar iqtisadiyyatma keçidin tədricən həyata 

keçirilməsi konsepsiyası qəbul edilmişdir 

 Beynəlxalq miqyasda tanınan alman iqtisadi inkişaf modeli “sosialyönümlü bazar təsərrüfatı” 

adlanır. Alman modeli sosial təminatın, təhsil və səhiyyə xidmətlərinin pulsuz olması, onun sosial 

tərəfdaşlıq və sosial məsuliyyət əsaslan üzərində qurulması, sahibkarlarla həmkarlar ittifaqlan 

arasında müəssisə işçilərinin əmək haqlarının yüksəldilməsi uğrunda yarışma- lan, sosial siyasətin 

həyata keçirilməsində istehsal sahəsinə üstünlük verilməsi ilə seçilir. Alman sosial bazar təsərrüfatı 

üçün dövlət mülkiyyətinin yüksək xüsusi çəkisi, təsərrüfat strukturunun formalaşmasında özəl 

sahibkarlığın və bazar mexanizmlərinin güclü mövqeyi xarakterikdir. 

- Bütövlükdə Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesinin gedişini 5 mərhələyə bölmək olar: 

 1-ci mərhələ - 1995-1998-ci illər  

2-ci mərhələ - 1998-2000- ci illər  

3-cü mərhələ - 2000-2001-ci illər 

 4-cü mərhələ - 2001-2005-ci illər  

5-ci mərhələ-2005-.... 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ 

Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələrin milli iqtisadiyyata təsiri və 

qarşılıqlı əlaqəsi öz əksini tapmışdır. Mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, keçid iqtisadiyatı 

dövründə və son mərhələdə xarici iqtisadi əlaqələrin təhsillə bağlı mühüm inkişafa təkan vermişdir. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЭИ АЭЕРБАЙДЖНАСКОЙ РЕСПУБИКИ 

В данной статье отражено влияние и взаимосвязь внешнеэкономических связей Азербай-

джанской Республики с народным хозяйством. Актуальность темы заключается в том, что 

внешнеэкономические связи в переходный период и на последнем этапе способствовали важ-

ному развитию образования. 

Ключевые слова; национальная экономика, экономическая безопасность,законодатель-

ство, хозяйственная деятельность. 
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FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

This article describes the impact and interrelations of foreign economic relations of the Republic 

of Azerbaijan to the national economy. The relevance of the theme is that foreign economic relations 

during the transition period and at the end of the transition have contributed to the important devel-

opment of education. 

Key words: national economy, economic security, legislation, economic activity. 

 

Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı ayrı-ayrı ölkələrin milli iqtisadiyyatının beynəlxalq təsərrüfat 

miqyasında inteqrasiyasının sürətləndirilməsinin əsas şərtidir. Ölkələr iqtisadi inteqrasiya axınlarına 

qoşularaq bu yolla öz istehsal güclərini, istehsalın səmərəliliyini və bütün bunların nəticəsində isə 

əhalinin ümumi rifah səviyyəsini artırmağa çalışırlar. Beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən 

maksimum istifadə edilmədən, xarici iqtisadi əlaqələrin bütün formaları intensiv şəkildə geniş-

ləndirilmədən ölkə iqtisadiyyatının inkişafında əsaslı dönüş aparmaq mümkün deyildir. Dünya ölk-

ələrindən heç biri öz inkişafını xarici ölkələrdən təcrid olunmuş şəkildə təmin edə bilmədiyinə görə 

öz aralarında beynəlxalq və regional səviyyədə iqtisadi əlaqələr yaratmağa çalışırlar. 2017-ci ildə 

Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri 187 ölkədəki tərəfdaşları ilə ticarət 

əməliyyatları həyata keçirmiş, 116 ölkəyə ixrac, 179 ölkədən isə idxal əməliyyatları həyata 

keçirmişlər. 2017-ci ildə xarici ticarət dövriyyəsi 24,3 milyard ABŞ dolları, o cümlədən ixracın dəyəri 

15,5 milyard ABŞ dollar, idxalın dəyəri 8,8 milyard ABŞ dollar təşkil etmiş, xarici ticarət saldosu isə 

müsbət 6,7 milyard ABŞ dollarlı olmuşdur. 2016-cı il ilə müqayisədə xarici ticarət dövriyyəsi faktiki 

qiymətlərlə 12,3 faiz artmışdır. 
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Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatlarına əsasən, ixracın 31,9 faizi İtaliyanın, 9,9 faizi Türki-

yənin, 4,6 faizi İsrailin, 4,3 faizi Rusiyanın, 4,0 faizi Çexiyanın, 3,9 faizi Kanadanın, 3,4 faizi 

Gürcüstanın, 3,4 faizi İndoneziyanın, 3,3 faizi Almaniyanın, 3,2 faizi Portuqaliyanın, 3,2 faizi Çinin, 

2,6 faizi Hindistanın, 2,5 faizi Ukraynanın, 2,4 faizi Fransanın, 17,4 faizi isə digər ölkələrin payına 

düşmüşdür. 

Ölkəmizə idxal olunmuş məhsulların ümumi dəyərinin 17,7 faizi Rusiya, 14,5 faizi Türkiyə, 9,7 

faizi Çin, 8,2 faizi ABŞ, 5,2 faizi Ukrayna, 5,1 faizi Almaniya, 3,6 faizi İtaliya, 2,7 faizi İran, 2,7 

faizi Birləşmiş Krallıq, 2,0 faizi Braziliya, 1,9 faizi Yaponiya, 1,8 faizi Norveç, 1,8 faizi Fransa, 23,1 

faizi isə digər ölkələr ilə aparılmış idxal əməliyyatlarının payına düşmüşdür. 

2017-ci ildə qeyri-neft məhsullarının ixracı 24,4 faiz artaraq 1,54 milyard ABŞ dolları təşkil 

etmişdir. 

Son 15 ildə Azərbaycanın iqtisadi potensialının güclənməsi, reallaşdırılan diversifikasiya 

siyasəti, müasir texnologiyalara əsaslanan və rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal edən yüzlərlə 

müəssisənin fəaliyyətə başlaması təbii ki, ölkəmizin xarici iqtisadi əlaqələrində də müsbət mey-

illərə təkan verib. Belə ki, xarici iqtisadi əlaqələrin coğrafiyası genişlənib, ticarətin əmtəə 

strukturu təkmilləşib. Bunun nəticəsidir ki, sözügedən dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatına 230 

milyard dollardan artıq investisiya qoyulub, xarici investisiyanın həcmi isə 107,2 milyard dollar 

təşkil edib.  

Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər üzrə tədqiq edilir: – Xarici ti-

carət əlaqələri; – Xarici investisiya əlaqələri;– Xarici  

miqrasiya əlaqələri. Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş xarici investisiyaların mənbələrini 

maliyyə kreditləri, neft sənayesinə qoyuluşlar, birgə müəssisələr və xarici firmalara investisiyalar 

təşkil edir. Xarici investisiyaları yönəldən dövlətlər içərisində Türkiyə, ABŞ, Almaniya, Böyük 

Britaniya üstün mövqeyə malikdirlər. Xarici investisiyalar əsasən mədənçıxarma sənayesinə (90,6%) 

yönəldilmişdir. Gələcəkdə qeyri-neft sektorunun payının artırılması onun səmərəliliyini yüksəldə 

bilər. 

 

İLLƏR 

İXRACAT 

(milyon 

dollar) 

İDXALAT 

(milyon 

dollar) 

XARİCİ 

TİCARƏT 

SALDOSU 

XARİCİ 

TİCARƏT 

DÖVRİYƏSİ 

2005 2 121,0 1 881, 2 239, 8 4 002, 2 

2006 637,2 637,2 - 30, 5 1 304, 9 

2007 631,3 960, 6 - 329, 3 1 591, 9 

2008 781,3 794, 4 -13, 1 1 575, 7 

2009 606,1 1 076, 5 - 470, 4 1 682, 6 

2010 929,2 1 035, 9 - 106, 7 2 917, 3 
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Xarici ticarət əlaqələrinin 47,4 %-i Avropa, 44,6 %-i Asiya, 7,7 %-i Amerika, 0,2 %-i Afrika 

qitəsi ölkələri, 0,1 %-i isə Okeaniya ilə aparılmışdır. Azərbaycana xarici ölkələrdən 61,4 milyon 

dollarlıq humanitar və texniki yardım daxil olmuşdur. 2009-cu ildə ölkənin həm iqtisadi həm də sosial 

vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 7358,7 mln. manat investisiya yönəldilmişdir. Bunların 5881,4 

mln. manatı daxili investisiyalar, 1477,3 mln. manat isə xarici investisiyalar təşkil etmişdir. Xarici 

investisiyanın 73% qeyri neft, 27% isə neft sektorunun payına düşür. Xarici investisiyanın 87,3%-i 

Böyük Britaniya, ABŞ, Yaponiya, Fransa, Norveç, Çexiya və Türkiyə investorlarının payına düşür. 

2000-2007-ci illərdə xarici investisiyalar 6,9 dəfə artmışdır. Xarici investisiyalar ölkə üzrə bütün in-

vestisiyaların 58,3%-ni təşkil etmişdir.  

– Azərbaycan dünyanın 149 ölkəsi ilə ticarət əlaqələrinə malikdir. – İdxal olunan mal çeşidlərinin 

sayı 6 159, ixrac olunan mal çeşidlərinin sayı isə 2 111-dir. – Xarici iqtisadi faəliyyət iştiakçılarının 

sayı 7 005-dir. – Xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının 3 132-i fiziki şəxslər, 3 873-ü hüquqi 

şəxslərdir. – Xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçısı hüquqi şəxslərin 286-ı dövlətə, 3 587-i özəl sektora 

aiddir.– Gömrük bəyannamələrinin sayı 296 772-dir. Bunlardan 253 705-i idxal, 43 067-i isə ixrac 

bəyannamələridir. 
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2011 1 745,2 1 172, 1 573, 1 1 965, 1 

2012 3 615,5 3 515, 9 99, 6 2 917, 3 

2013 4 347, 2 4 211, 2 136, 0 7 131, 4 

2014 6 372, 2 5 266, 7 1 105, 0 8 558, 4 

2015 6 058, 2 5 713, 5 344, 7 11 638, 9 
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AZƏRBAYCANIN QEYRİ – NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAFININ 

MÜASİR VƏZİYYƏTİ 

Azərbaycanın iqtisadiyyatında qeyri neft sektorunun inkişafı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Son 

illər ərzində qeyri – neft sektoruna diqqət daha da artmışdır. Həmçinin qeyri – neft sektoruna 

yatırılan investisiyaların da həcmi artmışdır. Hazırki dövrdə də Azərbaycan iqtisadiyyatında qeyri – 

neft sektorunun uğurlu inkişafı davam etdirilir. 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ РАЗВИТИЕ НЕНЕФТЯНОГО 

СЕКТОРАПОЗИЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

 Развитие ненефтяного сектора имеет важное значение в экономике Азербайджана. В 

последние годы - внимание к нефтяному сектору растет. Объем инвестиций в ненефтяной 

сектор также растет. В настоящее время ненефтяной сектор продолжает развиваться в 

экономике Азербайджана. 

Ключевые слова: экономика, нефтяной сектор, ненефтяной сектор, развитие, сектор 
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NON-AZERBAIJAN'S DEVELOPMENT OF OIL 

SECTOR THE POSITION OF THE MODERN 

Development and development of the non-oil sector in the economy of Azerbaijan. Impossible in 

recent years - attention to the oil sector is growing. The volume of investments in the non-oil sector 

is also increasing. At present, the non-oil sector continues to develop in the Azerbaijani economy. 

Keywords: economy, oil sector, non-oil sector, development, sector 

 

Azərbaycanda son illər ərzində milli dövlət quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən islahatlar, 

dövlət proqramları ölkəmizin bütün sahələrində müsbət nəticələrin əldə olunmasına gətirib 

çıxarmışdır. Ölkəmizin siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni nailiyyətləri zaman keçdikcə daha da 

artmaqda davam edir. Azərbaycanda çoxşaxəli, dinamik və innovasiyayönümlü, rəqabətədavamlı 

milli iqtisadiyyat formalaşmışdır. Hazırda daölkəmizin uğurlu inkişafı daha da artmaqdadır. 

Azərbaycanın iqtisadiyyatının uğurlu statistik göstəricilərindən biri kimi qeyri – neft sektorunu 

göstərmək olar.  

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi əsasında qeyri – neft 

sektorunun inkişafına diqqət daha çox artmışdır. Dövlət başçısı bu sahədə müxtəlif proqramlar qəbul 

etmiş, tədbirlər planı hazırlamış vəhəyata keçirilməsi üçün praktiki addımlar atılmışdır. Buna görə də 

ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi üçün gözəl imkankar yaradılmışdır. Nəticədə qeyri – neft 

sektorunun inkişaf etməsi iş yerlərinin yaradılmasında böyük rol oynayır. Bu da öz növbəsində həm 

iqtisadi, həm sosial inkişafa müsbət təsirini göstərir. Azərbaycanda qeyri – neft sektorunun inkişaf 
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etdirilməsində əsas sahələr kimi kənd təsərrüfatı, emal sənayesi, turizm, informasiya – 

komminukasiya hesab edilir.  

Beynəlxalq maliyyə institutları isə bu sahələrdənkənd təsərrüfatı ilə turizmin xüsusi əhəmiyyətini 

qeyd edirlər. Belə i, ölkədə məşğul əhalinin 45 % - ə yaxını kənd təsərrüfatında çalışır. Buna hörə də 

kənd təsərrüfatının inkişafı üçün ardıcıl olaraq dövlət proqramları, islahatlar və yeni 

texnologiyalardan istifadənin artmasını həyata keçirməkdədir. Daha sonra regionlarda infrastrukturun 

yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçının subsidiyalaşdırılması, onlar üçün vergi 

güzəştlərinin saxlanması Azərbaycanda böyük böyük potensiala malik olan kənd təsərrüfatının 

inkişafına kömək edir. Ölkə turizm imkanlarından tam istifadə etdiyi halda qeyri – neft sektorunun 

payı ÜDM – də artıma səbəb olacaqdır. (1. səh, 5) 

Belə ki, ölkmiz zəngin turizm potensialına malikdir, həmçinin turizm infrastrukturunun son illər 

yüksək inkişafı qeyri – neft sektorunun bu istiqaməti üzrə ölkmizə çoxlu sayda gəlirlər vəd edir. 

Azərbaycanda istehsal edilən qeyri - neft məhsulları, o cümlədən kimya sənayesi məhsulları, tikinti 

materialları, elektrik məhsulları və avadanlıqları, onların hissələri, hazır toxuculuq məmulatları və 

s.müxtəlif bölgələrə ixrac edilir. 

 İqtisadiyyatı və qeyri – neft sektorunun inkişafını təmin etməsi üçün dövlət başçısının 

sərəncamları və təsdiq etdiyi inkişaf proqramları çərçivəsində kiçik və orta sahibkarlığın 

dəstəklənməsinə və bu fəaliyyətlə məşğul olanlara güzəştli kreditlərin verilməsinə, kənd təsərrüfatına 

subsidiyaların yönəldilməsinə və s. milyonlarla dollarlıq vəsait xərclənib. Bu xərcləmələr isə öz 

bəhrəsini vermiş və qeyri – neft sektorunda böyük canlanmaya səbəb olmuşdur. (4. səh, 3) 

Azərbaycanda neft – qaz ehtiyatından əldə olunan gəlirlərin iqtisadi sahələrə yönəldilməsi ilə 

qeyri – neft sektorunun inkişafını xüsusi qeyd etmək lazımıdır. Qeyri – neft sektorunun inkişafında 

başlıca istiqamətlərin biri də investisiyaların cəlb olunması və onun sahələrinə yatırılmasıdır. Bu kimi 

investisiyalara həm yerli, həm də ki xarici investisiyanı aid etmək olar.2011 – ci il dövlətimiz üçün 

bütün sahələrdə böyük uğurlarla yadda qalmışdır.  

Belə ki, həyata keçirilən düzgün iqtisadi siyasət bütün sahələrdə olduğu kimi, qeyri – neft 

sektorunda da öz təsirini göstərmişdir. Yəni, qeyri – neft sektoru 9,5 % , həmçinin kənd təsərrüfatı 

6,2 % , informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 12,1 % , nəqliyyat sektorunda yük daşınması 3, 8 

%, və əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 7,9 % artmışdır. Belliklə, ÜDM – in artımı bütünlüklə qeyri 

– neft sektoru hesabına təmin edilmişdir. Bu isə öz növbəsində Azərbaycanın iqtisadiyyatının 

şaxələnməsi, onun neft sektorundan asılılığının minimuma endirilməsi istiqamətində dövlətin düzgün 

siyasətinin uğurlu nəticəsidir.  

 Ölkəmizdə aparılan sənayeləşmə siyasəti qeyri – neft sənayesinin xüsusi dinamik inkişafına 

təkan vermişdir. Belə ki, qeyri – neft sənayesində mhsul istehsalı 11,2 % , həmçinin emal sənayesi 

7,2 %, kimya sənayesi 28,1 %, metallurgiya sənayesi 2 dəfə, tikinti materialları istehsalı 4,5 %, 

elektrik enerjisi istehsalı 8,5 %, qida məhsulları istehsalı 4,8 %, mebel istehsalı 24,6 %, geyim 

istehsalı 56,7 % artmışdır. 

Bundan başqa ağız maşınqayırma və sənaye qazları istehsalı, “Qaradağ Sement” zavodunun 

yenidən qurulması, gəmiqayırma, Günəş panelləri və digərlərinin tikintisinin davam etdirilməsi 

sənayeləşmə siyasətinin real nəticəsidir. Bütünlüklə, bir çox sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə 

verilmişdir, bir çoxunun da tikintisi davam etdirilmişdir. Energetika sənayesinin inkişaf 

etdirilməsində, o cümlədən, alternativ enerji mənbələrindən istifadənin sürətləndirilməsi və bu sahədə 

yeni istehsal obyektlərinin yaradılması istiqamətində zəruri işlər görülmüşdür. (5. səh, 7) 

 Aqrar sektora gəldikdə isə dövlət bu sahəyə uyğun olaraq, tədbirlər, proqramlar hazırlamışdır. 

İntensiv metod və müasir texnologiyaya əsaslanan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı 



546 
 

genişləndirilmişdir. Son illər ərzində aqrar sektorun infrastruktur təminatı əhəmiyyətli dərəcədə 

yaxşılaşdırılmışdır.  

 Ərzaq təhlükəsizliyi daha da güclənmişdir. Ölkəmizdə əsas ərzaq məhsulları ilə özünü 

təminetmə səviyyəsi yüksəlmişdir. Daha sonra iqtisadiyyatın uğurlu inkişafı nəticəsində ölkəmizin 

iqtisadiyyatına investisiyaların yatırılması da çoxalmışdır. İnvestisiyaların müəyyən bir hissəsi qeyri 

– neft sektorunun, digər bir hissəsi isə neft sektorunun payına düşür. Beləliklə, yaradılmış əlverişli 

investisiya mühtində ölkə iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların artımı yüksəkdir.  

Qeyri – neft sektorlarının satış bazarlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə Amerika, Avrasiya, 

Yaxın Şərq ölkələrində və Rusiyada verilmiş sərgilərdə milli şirkətlərin iştirakı təmin edilmişdir. 

Dövlət investisiyalar əsasında əhəmiyyətli infrastuktur, kommunal və sosial obyektlərin inşası, 

yenidın qurulması bir çox məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün vacib hesab edilir. Bu kimi 

investisiyaların yatırılması qeyri – neft sektorunun inmişafına gətirib çıxarır. Və qeyri – neft 

sektorundan əldə olunan gəlirlər isə ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsirini göstərmişdir. Beləliklə də 

bütün sahələrin inkişafı üçün şərait və imkanlar genişlənmişdir. (6. səh, 8) 

 Azərbaycanda gedən belə uğurlu inkişaf sənayesində baş verə biləcək böhranlardan çox az itki 

ilə çıxa bilər. Son illərdə regionların inkişafı ilə bağlı Prezident müvafiq proqramlar qəbul etmiş və 

onların icrasına nəzarət etmişdir. Belə ki, qoyulan hədəflərdən çoxuna nail olunmuşdur. Prezident 

İlham Əliyev müsbət inkişaf dinamikasının qorunması ilə tədbirlərin bunlarla bağlı tədbirlərin 

bundan sonra da davam etdirilməsinin vacib olduğunu qeyd etmişdir. Həmçinin, makroiqtisadi 

sabitlik qorunmalı , süni qiymət artımına yol verilməməsi gözlənilməlidir.  

 Qəbul olunmuş proqramlar ölkələrdəmövcud vəziyyətin yaxşılaşdırılmasında mühüm rol 

oynamışdır. İş yerlərinin açılması, yeni sənaye müəssisələrinin yaradılması, bölgələrdə infrastruktur 

layihələrinin icrası, həmçinin sosial infrastrukturunun yaradılması bir çox ciddi məsələnin həllinə 

gətirib çıxarmışdır.  

 Prezident İlham Əliyev vurğulamışdır ki, son illər Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,5 dəfə artmışdır. 

Bu dövrdə ölkəmizə 160 milyard dollardan çox investisiya qoyulmuş, büdcə xərcləri 21 dəfə 

artmışdır. Pensiyalar və maaşlar ildən ilə artmaqdadır. Bu isə öz növbəsində dövlətimizin apardığı 

uğurlu siyasətin nəticəsi kimi hesab olunur.(6.s,9) 

Qeyri – neft sənayesində 2018 – ci ilin yanvar – iyun ayları müddətində yaradılmış əlavə dəyərin 

həcmi ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisə etsək, 11,2 % artmış 1727,7 milyon manata çatmışdır. 

Ümumi ÜDM – də isə qeyri – neft sənayesinin xüsusi çəkisi 4,8 % , qeyri – neft sektorunda yaradılmış 

əlavə dəyərdə qeyri – neft sənayesinin payı 10% təşkil etmişdir. Bundan başqa mədəçıxarma 

sənayesinin 3,2 %, emal sənayesinin 78 %, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalının xüsusi çəkisi 

21,6 % təşkil etmişdir. 

Qeyri – neft emalı sənayesinin bir çox bölmələərində, habelə içki istehsalında, tütün 

məmulatlarının istehsalında, toxuculuq sənayesində, geyim istehsalında, dəri və dəridən məlumatların 

, ayaqqabıların istehsalında, kağız və karton istehsalında, kimya sənayesində, poliqrafiya məhsulları 

istehsalında, tikinti materialları istehsalında, metallurgiya sənayesində, hazır metal məlumatlarının 

istehsalında, elektrik avadanlıqlarının istehsalında, avtomobillərin istehsalında, mebellərin 

istehsalında və s. sahələrdə məhsul istehsalı yüksək artımla nəticələnmişdir. 2018 – ci ildə həmçinin 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, o cümlədən bitkiçilik məhsulları üzrə 14,7 % , heyvandarlıq 

məhsulları üzrə isə 2,6 % artım müşahidə edilmişdir. Təbii ki, bu ötən illə müqayisə olunduqda ortaya 

çıxan nəticə hesab olunur. 

Aqrar sektor iqtisadiyyatın aparıcısahələrindən biridir. Onun innovativ inkişafını təmin etmək 

məqsədilə aqroparkların yaradılması mühüm rola malik hesab olunur. Artıq Xaçmaz, Cəlilabad, 
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Şəmkir, Goranboy rayonlarında aqroparklarda müəyyən işlər başa çatdırılmışdır. Bundan başqa digər 

rayonlarda da aqroparkların yaradılması üzrə işlər sürətlə davam etdirilir. 

Azərbaycanda aparılan özəlləşmələr nəticəsində ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının 99,7 % - i 

özəl sektor tərəfindən istehsal olunur. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi öz fəaliyyətində 

əkinçiliyə dair dövlət siyasəti aparır ki, bu sahənin canlandırılması planlaşdırılır. Nazirliyin 

hazırlayıb, yerinə yetirdiyi Dünya Bankı, İslam İnkişaf Bankı və digər təşkilatların, beynəlxalq 

maliyyə təşkilatlarının tövsiyyə və məsləhətlərinə uyğun olaraq həyata keçirilmişdir. Azərbaycan 

iqtisadiyyatında neft – qaz hasilatına görə dağ – mədən sənayesi mühüm rola malik olduğundan kənd 

təsərrüfatının ölkənin ÜDM – də payı az olsa da, bu sahə ölkədə məşğulluğun təmin edilməsində 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Ölkəmizin kənd təsərrüfatı sahəsi dövlət rəsmi olaraq ciddi şəkildə dəstəklənməkdədir. Dövlət 

dəstəyinə vergi güzəştlərindən başqa həm maddi, həm texniki dəstəkləri aid etmək olar. Vergi 

güzəştlərinə əəsasən kənd təsərrüfatındakı sahəsindəki xərclər xeyli miqdarda azaldılmışdır. Son 

illərdə kənd təsərrüfatı bölmələrində maliyyə xidmətlərinin verilməsiylə əlaqəli olaraqda bəzi işlər 

görülmüşdür.  

 Bu regionlarda bir çox bank filialının fəaliyyətinə icazə verilmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq, 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının hazırki vəziyyəti potensial imkanların səviyyəsindən 

səviyyəsindən aşağıdadır. Bunun da başlıca səbəbi kimi istehsal üçün lazimi şərtlərin olmaması və 

istehsal imkanlarından səmərəsiz olaraq istifadə edilməsidir. 

Heyvandarlığın inkişafı məqsədiylə bir çox tədbirlər planı hazırlanmışdır. Heyvandarlıqla məşğul 

olan regionlara süni mayalanma texnologiyasından istifadə məqsədiylə Hollandiyadan süni 

mayalanma apultları gətirilmişdir. Daha sonra heyvanlara peyvəndlərin olunmasının yayılmağa 

başlaması və s kimi fəaliyyətlər nəticəsində heyvan məhsullarının istehsalında son illər stabil olaraq 

artımlar müşahidə edilmişdir. Bundan sonra dövlət insanların sağlam qida ilə təmin edilməsi üçün 

lazımi tədbirlər görməyə də davam etməkdədir.  

Qeyri – neft sektorunun bir sahəsi də mədən sektorudur. Belə ki, ölkəmiz zəngin yeraltı 

qaynaqlara malikdir. Neft, təbii qaz, alunit, mis, sink, qurğuşun, sulfat, polimetal filizi, civə, 

molibden, dəmir filizi, kobalt, mərmər, əhəngdaşı, mədən duzu və s başlıca qaynaqlar hesab olunur. 

Beləliklə, ölkəmiz həm metal filizi , həm də sənaye xammalı baxımından zəngin təbii sərvətlərə 

malikdir. Dövlətin başlıca məqsədlərindən biri kimi, mədən sektorunda mədən mallarının istehsalı 

müasir texnologiyalar vasitəsiylə həyata keçirilməsidir. Bunun üçün müəyyən qədər çalışılır ki, bu 

məqsədə nail olmaq mümkün olsun. Bu məsələ ölkə iqtisadiyyatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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AZƏRBAYCANIN NEFT-QAZ LAYİHƏLƏRİ VƏ YENİ PERSPEKTİVLƏR 

Azərbaycan Cənubi Qafqazda öz geosiyasi mövqeyi, zəngin enerji resurlarına malik olması ilə 

dünya dövlətlərinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Azərbaycan neft sənayesi 170 illik tarixi ərzində 

böyük inkişaf yolu keçməsinə baxmayaraq XX əsrin sonralarında, müstəqillik qazandıqdan sonra bu 

ehtiyatlardan azad istifadə imkanı qazanmışdır. Bu baxımdan, xarici ölkələrlə bir sıra neft-qaz 

layihələrinin imzalanması Azərbaycanı dünya arenasında əhəmiyyətini artırmaqdan əlavə, Cənubi 

Qafqaz bölgəsini “Böyük Güc” oyununun yeni oyun sahəsinə çevirmişdir. 

Açar sözlər: Neft strategiyası, Əsrin müqaviləsi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Cənub Qafqaz dəhlizi 
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НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Благодаря своему геополитическому положению и богатым энергетическим ресурсам на 

Южном Кавказе Азербайджан находится в центре внимания государств мира. Несмотря на 

то, что нефтяная промышленность Азербайджана за свою 170-летнюю историю 

претерпела значительные изменения, она получила свободный доступ к этим ресурсам в 

конце XX века после обретения независимости. В связи с этим подписание ряда нефтегазовых 

проектов с зарубежными странами не только повысило значимость Азербайджана на 

мировой арене, но и превратило регион Южного Кавказа в новую площадку великой державы. 

Ключевые слова: нефтяная стратегия, контракт века, Баку-Тбилиси-Джейхан, Южно-

Кавказский коридор 
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AZERBAIJAN OIL AND GAS PROJECTS AND NEW PERSPECTIVES 

With its geopolitical position and rich energy resources in the South Caucasus, Azerbaijan is in 

the focus of attention of the world states. Despite the fact that the oil industry of Azerbaijan has 

undergone great development over its 170-year history, it gained access to these resources freely in 

the late 20th century after independence. In this regard, the signing of a number of oil and gas 

projects with foreign countries has not only increased Azerbaijan's importance in the world arena, 

but also has transformed the South Caucasus region into a new playground of the Great Power. 

Keywords: Oil Strategy, Contract of the Century, Baku-Tbilisi-Ceyhan, South Caucasus Corridor 

 

XX əsrin sonlarından etibarən neftin iqtisadi, siyasi və strateji əhəmiyyətə malik olması bir 

tərəfdən neft resursları üzərində güc mübarizəsini daha da sürətlədirmiş, digər tərəfdən də ölkələrin 

neft üzərində siyasi və iqtisadi baxımdan böyük strategiyalar həyata keçirməsinə səbəb olmuşdur. 

Azərbaycan dünyanın ən qədim neft ölkələrindən biridir və təxmini 170 illik tarixi dövrdə uzun 

inkişaf yolu keçmişdir. XIX əsrin sonu Bakı dünya investisiya üçün bir mərkəzi halına gəlir. Rusiya 

İmperiyası dövründə Bakı Rusiya neftinin 97.7%-ni və 1901-ci ildə isə təxminən dünyanın yarısını 

təmin edən əsas neft tədarükçüsü idi ( 3, s. 3 ).SSRİ-nin dağılmasından sonra ağır iqtisadi böhran, 

məhdud gəlirlər ilə üzləşən keçmiş SSRİ respublikaları iqtisadiyyatlarının neft və qaz sektorunun 
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inkişafından asılı olması, Avropanın enerji ehtiyacı qısa müddətdə Xəzər regionunun inkişafında 

böyük rol oynadı ( 4, s. 5 ). 

Azərbaycanın müstəqilik qazandığı ilk illərdə üzləşdiyi ölkə daxili problemlər onun neft 

strategiyasına da əsaslı şəkildə təsir göstərmişdi. Həm Ayaz Mütəllibov, həmçinin Əbülfəz Elçibəyin 

hakimiyyəti illərində Azərbaycanda neft hasilatı azalmış və xarici dövlətlərin neft şirkətləri ilə 

aparılan danışıqlara baxmayaraq, demək olarki, heç bir uğurlu nəticə əldə edilə bilməmişdi. 1993-cü 

ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanın siyasi və iqtisadi həyatında mühüm 

dəyişikliklərin başlanğıcı oldu. Onlar içərisində ən önəmlisi isə Azərbaycanın neft sənayesinin, 

ümumiyyətlə, iqtisadiyyatının inkişafında yeni dövrün əsasını qoyan “Əsrin Müqaviləsi”nin 

imzalanması idi. 

“Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın yeni neft sazişlərinə də yol açdı. 1995-2004-cü illərdə 

Azərbaycanın müxtəlif neft şirkətləri ilə daha 24 müqavilə imzalayıb. Həmin sazişlərin həyata 

keçirilməsində dünyanın 15 ölkəsinin 30-dan çox neft şirkəti iştirak etmişdi. 

Bununla yanaşı, müasir dövrdə Azərbaycan təbii qazının Avropaya nəqlini nəzərdə tutan 

“CənubiQaz Dəhlizi”nin seqmentləri olan TANAP və TAP boru kəmərləri layihəsinin önəmi 

vurğulanmışdır. “Cənub Qaz Dəhlizi” ilə ilk dəfə olaraq Xəzər regionundakı qaz təchizatını Avropa 

bazarlarına birləşdirməklə bütün regionun enerji xəritəsini dəyişəcəyi gözlənilir. 

Neft strategiyasının tarixi köklərindən Əsrin müqaviləsinə gedən yol  

Sənayenin inkişafı ilə birlikdə kapitalizm dövründə Azərbaycan neft sənayesinin tarixini 3 dövrə 

bölmək mümkündür: 

1873-1898-ci illər arasındakı dövrü əhatə edən birinci dövrdə,kapitalist istehsal münasibətlərinin 

yaranması ilə birlikdə Azərbaycan neft sənayesinin inkişafı sürətlənmiş, Amerika neft sənayesinə 

çatmışdır. 

1899-1901-ci illər arasındakı ikinci dövrdə, Azərbaycan neft sənayesi və neft emalı sahəsində 

birinci yer tutaraq dünyada neft emalının yarıdan çoxunu təmin edirdi.Bu dövrdə neftin çıxarılma və 

emal prosesində iri neft sahibkarlarının əlində cəmləşməsi və xarici kapitalın Azərbaycan neft 

sənayesinə daha sürətlə nüfuz etməsi ilə səciyyələnir.  

1902-1920-ci illər arasında cərəyan edən üçüncü dövrdə isə, Azərbaycan neft sənayesi Amerika 

neft sənayesindən geri qalmağa başlasa da, dünya bazarında əsas neft təchizatlarından biri olaraq öz 

yerini tutmuşdur (1, s. 71 ). 

Tarixi olduqca keçmişə dayanan Bakı nefti 20-ci əsrdə hər iki dünya müharibəsindətəməl stratejik 

rol oynadı. Sovetlər Birliyi zamanı isə Azərbaycan ittifaqın petrol ehtiyaclarının böyük bir qismini 

ödəyirdi. 1970-1980-ci illər Azərbaycan neftçiləri tərəfindən dənizin daha dərin sahələrinin 

mənimsənilməsi ilə səciyyələnmişdir. Məhz bu dövrdə görülən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 

neft sənayesi möhkəmlənmiş və onun geniş infrastrukturu yaranmışdır. Azərbaycanda dəniz 

yataqlarının işlənilməsi üçün qazma qurğuları, dənizdə tikinti işlərini təmin etmək üçün xüsusi 

gəmilər, texnika və avadanlıq gətirilmiş, Bakı Dərin özüllər zavodu tikilmişdir. Bununla yanaşı,neft 

emalı, neft-kimya sənayesi və neft maşınqayırmasının inkişafında böyük sıçrayış olmuşdur ( 2, s. 164 

). SSRİ-nin dağılmasının ardından dünyanın bir çox ölkələri diqqətlərini başda Azərbaycan 

olmaqla,zəngin petrol və təbii qaz yataqlarına sahib olan Türk Respublikalarına yönəltdilər. Amma 

əfsus ki,bu dövlətlər mövcud neft və təbii qaz rezervlərini işləyəcək yetərli maliyyə və texniki 

potensiala malik deyildilər. 1991-ci ildə Sovet İttifaqindan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 

Azərbaycan bir iqtisadi tənəzzül təcrübəsi yaşadı. Azərbaycanda 1980-ci ilində neft hasilatı 

14.7milyon ton idisə, hər il azalma ilə 1990-cı ildə 12.5 milyon ton, 1995-ci ildə 9.2 milyon ton və 

1996-cı ildə isə 9.1 milyon tona düşdü. Neft hasilatının artırılması və mövcud rezervlərin 



550 
 

yaxşılaşdırılması üçün ancaq modern texnologiyaların istifadəsi ilə və yeni layihələr təşkil edilməsi 

ilə təmin edilə bilərdi. Bunun üçün isə böyük miqdarda investisiya gərəkli idi. Ölkənin maliyyə 

qaynaqlarının isə buna imkanı yox idi. Kredit almaq və ediləcək modernizasya işlərini təşkil edəcək 

idarəçilik təcrübəsinə də sahib olmayan Azərbaycan, beynəlxalq neft şirkətləri ilə əməkdaşlığa 

yönəldi ( 6, s. 1 ). 1991-ci ilin sentyabr ayında “AMOCO” şirkəti “AZƏRİ” neft yatağının birgə 

istifadəsi ilə əlaqəli “BP/Statoil”, “RAMCO ENERGE”, “UNOCAL”və “MC Dermott”şirkətləri ilə 

qarşılıqlı maraq sahəsi haqqında müqavilə imzaladı. 

“Amoco”şirkəti ilə keçirilən görüşmələr nəticəsində üç maddədən ibarət müqavilə mətni 

hazırlandı. Bu maddələrə görə : 

 “AMOCO”və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə ortaq bir şirkət yaradılırdı. 

 Geoloji araşdırma tarixi xərcləri də nəzərə alınaraq Azərbaycan tərəfi 1.5-1.7 milyard 

dollar sərmayə qoyacaqdı. 

 “AMOCO”Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün 650 milyon dollar investisiya 

qoyacaq, ortaq şirkət qurulduqdan sonra isə “AMOCO”müqavilənin baza hissəəsi ilə birlikdə 

texniki, iqtisadi əsaslarını da hazırlamalı idi. 

Bu dövrdə hakimiyyətdə olan Ayaz Mütəllibov xalqın mənafeyinə uyğun siyasət yeritməməsi 

nəticəsində və Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətin getdikcə ağırlaşması səbəbilə neft şirkətləri də 

Azərbaycan Hökümətinə etimad etməmişdi. Təhlükəsiz vəziyyətin və əməkdaşlıq üçün münbit 

şəraitin təmin olunması xarici şirkətlər üçün mühüm rola malik idi. Mütəllibovdan sonra hakimiyyətə 

gələn Ə.Elçibəy dövründə neft şirkətləri nəticəsi olmayan görüşmələr təkrar başladı.9 noyabr 1992-

ci ildə “Çıraq”, “Günəşli”və “Azəri” yataqları ilə bağlı yeni bir şirkətin qurulması haqqında ARDNŞ 

və konsorium üzvləri arasında beşinci memorandum imzalandı. Bu memorandumun başqa bir 

xüsusiyyəti də Türkiyənin neft şirkəti TPAO-nun da digər xarici neft şirkətləri birlikdə pay sahibi 

olması ilə əlaqədar ARDNŞ ilə müqavilə imzalanmasıdır. Bu kimi cəhdlərə baxmayaraq, müstəqillik 

əldə etmiş digər sovetrespubliklarından fərqli olaraq, 1991-1992-cü illərdə Azərbaycanda daha da 

dərinləşmiş iqtisadi böhranla bərabər, siyasi böhranla da üzləşmişdir ( 1, s. 73-75 ). 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə yeni neft-qazstrategiyası 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə ölkədə ümumi vəziyyət normallaşmağa başladı və 

dayandırılan danışıqlar 1994-cü il 4 fevralda yenidən başladı. 1994 aprelində SOCAR, Rus şirkəti 

Lukoilin Azərbaycanın öz hissəsindən 10% payı alacağını konsorsium ortaqlarına rəsmən açıqladı. 

Bakı, İstanbul, Houstonda keçirilən bir sıra görüşlərin yekununda, 1994-cü il 20 sentyabr tarixində 

Bakının Gülüstan sarayında “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yer alan “Azəri”, “Çiraq” və 

“Günəşli” yataqlarından petrolun ortaq işlənməsi və pay bölgüsü haqqında müqavilə imzalanaraq, 

əlaqəli bölgələrdə neft axtarma və çıxarma səlahiyyəti AİOC-a (Azerbaijan İnternational 

OperatingCompany) verildi ( 6, s. 2 ). 

Prezident Heydər Əliyevin vaxtında gördüyü qəti tədbirlər nəticəsində neft və qaz təsərrüfatının 

dağılmasının qarşısı alındı, neft sənayesində canlanma baş verdi və Azərbaycanda neft və qaz 

hasilatının aşağı düşməsi tempi dayandırıldı. Belə ki, 1996-cı ildə neft hasilatının aşağı düşməsi tempi 

0,7%, 1997-ci ildə 0,3% olmuş, 1998-ci ildən isə neft hasilatı sabitləşmişdir. Qaz hasilatının isə aşağı 

düşməsi tempi 1998-ci ildə 6,3% olmuş, 1999-cu ildə isə tamamilə dayandırılmışdır. İldən-ilə artan 

səmərəli tədbirlər nəticəsində neft və qaz yataqlarında qazma işləri bərpa edildi, istismar quyularının 

qazılmasının həcmi artırıldı, geoloji-texnoloji tədbirlər keçirildi, quyuların sabit iş rejimini təmin 

etmək məqsədi ilə mövcud kompressor stansiyaları təmir olundu və yenidənqurma işləri aparıldı, yeni 

istehsalat obyektləri istifadəyə verildi və bununla neft sənayesinin infrastrukturu xeyli 

möhkəmləndirildi. Ümumiyyətlə, dəniz neft yataqlarında 1994-2000-ci illər ərzində qazmadan 253 
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yeni quyu mənisənilmiş, fəaliyyətsiz fonddan 652 quyu istismara qaytarılmış, optimal iş rejimini 

təmin etmək üçün minlərlə texniki və geoloji tədbirlər həyata keçirilmişdir ( 2, s. 170). Azərbaycan 

üçün əsas məhdudiyyətlərdən biri də nəqliyyat problemidir. 1999-cu ilin noyabrında Türkiyənin 

İstanbul şəhərində keçirilmiş ATƏT-in Sammitində ABŞ, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, 

Qazaxıstan və Türkmənistan prezidentləri tərəfindən Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) "Əsas İxrac Neft 

Kəməri"nin çəkilişi haqqında dövlətlərarası Müqavilə imzalanmışdır. 2002-ci il sentyabrın 18-də 

Bakıda, Səngəçal terminalında Heydər Əliyevin, Türkiyə və Gürcüstan prezidentlərinin iştirakı ilə 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan ixrac neft kəmərinin təməl daşı qoyulmuş və tikintisinə başlanmışdır. BTC-nin 

Azərbaycan hissəsinin Gürcüstan hissəsi ilə birləşdirilməsi 2004-cü ilin oktyabrında baş tutdu. 2006-

cı il iyulun 13-də isə Türkiyənin Ceyhan şəhərində XXI əsrin ən böyük enerji layihəsi olan Heydər 

Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin açılış mərasimi keçirildi. 2007-ci il 

iyulun 3-də Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Şahdəniz» qaz-kondensat yatağından hasil edilən 

təbii qaz Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri ilə Türkiyənin qaz kəmərləri sisteminə daxil oldu. 

Qaz nəqliyyat infrastrukturunun, xüsusilə də Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəmərinin fəaliyyəti 

sayəsində Azərbaycan Qərbin mühüm qaz ixracatçısına və qlobal enerji təhlükəsizliyinin 

təminatçılarından birinə çevrilmişdir. 

Xəzər dənizinin Azərbaycan hissəsindəki enerji resursları Qərb ölkələri tərəfindən bir sıra səbəbə 

görə strateji prioritet kimi baxılır: 

 Bu, OPEK-in Yaxın Şərqdəki enerji yataqları ilə əlaqəli yerdəyişməsinə 

əhəmiyyətli bir alternativdir və digər neft istehsal edən ölkələrin yaratdığı gələcək neft 

zərbələrinin qarşısını almağa kömək edəcəkdir; 

 Azərbaycanın təsdiqlənmiş və proqnozlaşdırılan ehtiyatları, sürətlə böyüyən 

iqtisadiyyatamalik olan ölkələr üçün gözlənilən neftə olan tələbatı ödəmək üçün vacibdir. 

 Bu bölgədə aşkar olunan resurslar yüksək keyfiyyətli hesab olunur; 

 Azərbaycan hakimiyyətinin bu neft yataqlarının işlənməsinə müstəqil davam etmək 

üçün kapital və texnologiyanın olmaması Qərb şirkətlərinə xeyli investisiya imkanları təklif 

edir. İran, İraq və Fars Körfəzinin bir sıra ölkəsi, ümumiyyətlə xaricilər üçün qapalıdır, buna 

görə də neft şirkətlərinin Azərbaycana, Xəzər hövzəsinə cəmləşməsinə səbəb olmuşdur ( 8, s. 

16). 

 Lakin bir sira tədqiqatçılar qeyd edir ki,Azərbaycan və Qazaxıstan Şimal dənizi və Körfəz 

regionunda neft istehsalçıları kimi enerji ehtiyyatlarından faydalana biləcək qədər şanslı deyildir. 

Bunun bir neçə səbəbləri vardır: 

 Son illərdə (2009-cu il üçün) 140$ çatan neft qiymətlərində dəyişikliklərə baxmayaraq, 

gələcəkdə qiymətlər aşağı səviyyədə saxlanılacağı ehtimalı 

 Qərb ölkələri bir sıra səbəblərdən (yanacaq vergisi kimi) yanacaq tələbatını azaldaraq, 

alternativ enerji mənbələrinə üstünlük verəcək. 

 OPEK istehsalçıları (Küveyt,Qatar,İraq) enerji bazarında artan rəqabət nəticəsində 

iqtisadiyyatlarını xarici investisiyalara açmağa başladılar. Bu da, Transmilli neft şirkətlərin 

aşağı qiymətlər səbəbindən həmin regionları seçim etməsinə təsir edəcək ( 4, s. 6 ). 

Azərbaycanınyeni qaz layihəsi formaları 

 Böyük neft və təbii qaz ehtiyatlarına malik olan Azərbaycan enerji istehsalçısı kimi öz 

karbohidrogen ehtiyatlarını əsasən Avropa bazarlarına, daha az dərəcədə Rusiya və bölgənin digər ölkələrinə 

ixrac edir. 2013-cü ildə enerji, Azərbaycanın ümumi ixracat gəlirlərinin 95 faizini, ümumi maliyyə 

gəlirlərinin 64 faizini təşkil etmişdir ( 5, s. 12 ). 

 Azərbaycanın son illər ən mühüm qaz layihəsi Şahdəniz-2 hesab edilir və Şahdəniz Mərhələ 2 
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çərçivəsində hasil edilən qaz 3500 kilometr məsafə qət edərək Xəzər dənizindən Avropaya nəql edilməsi 

planlaşdırılır. 

Bunun üçün bir sıra mövcud infrastrukturun genişləndirilməsi və yeni boru kəmərləri zəncirinin 

inşa edilməsi tələb olunur: 

 Mövcud Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) Azərbaycan və Gürcüstan ərazisi 

boyunca yeni paralel boru kəməri vasitəsilə genişləndiriləcək, 

 Trans Anadolu Boru Kəməri (TANAP) Şahdəniz qazını Türkiyə ərazisi boyunca 

nəql edəcək, 

 Trans Adriatik Boru Kəməri (TAP) qazı Yunanıstan və Albaniya ərazisindən 

keçməklə İtaliyaya nəql edəcəyi gözlənilir. 

 Bu layihələr birlikdə Cənub Qaz Dəhlizi kimi tanınır. Və bu, çox sayda müxtəlif maraqlı 

tərəfləri- o cümlədən yeddi hökuməti və 11 şirkəti özündə əhatə edən mürəkkəb bir hədəfdir ( 10 ). 

Hökumət etibarlı bir təchizatçı olmaqdan əlavə, vacib bir tranzit ölkə olmaqla AB-nin enerji 

təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyətini artırmaq istəyir. Azərbaycanın energetika naziri İranı, Orta Asiya və Yaxın 

Şərqdəki digər enerji ilə zəngin dövlətləri Cənub dəhlizinə cəlb etməkdə maraqlı olduğunu bildirdi. Şübhəsiz 

ki, bu, Azərbaycanın tranzit boru kəmərlərinə çəkdiyi sərmayələri daha gəlirli edər və ölkənin Avropanın 

enerji təhlükəsizliyindəki mövqeyini artırar. Türkiyə ilə tərəfdaşlıq, bölgənin böyük bir enerji mərkəzinə 

çevrilməsinə və tədarükün etibarlılığına kömək edəcək qədər faydalı görünür. Azərbaycan bu baxımdan 

Rusiyanın uzun müddət hakim olduğu bir bazara girərkən, Rusiya təhdidini düzgün qiymətləndirməlidir. 

Cənub qaz dəhlizi başda Rusiya olmaqla enerji aktorlarının diqqətini çəkmişdir. Rusiya, Gazproma 

qarşı alternativ çıxmasından, qaz qiymətlərinin aşağı düşməsi və ən əsası Avropa bazarlarının 

daralması səbəbilə bu layihəyə qarşı “Mavi Axım” irəli sürmüşdür ( 9 ). 

Cənub Qaz Dəhlizi boru kəməri sistemi elə layihələndirilib ki, gələcəkdə mümkün əlavə qaz 

həcmlərinin təchiz edilə bilməsi üçün onun ötürücülük gücü öz ilkin ötürücülük gücünün iki misli 

qədər artırıla bilər. 

 TAP layihəsi təbii qazı Azərbaycandakı nəhəng "Şahdəniz II" yatağından Avropaya nəql 

edəcək. 878 km uzunluğunda boru kəməri, Cənubi İtaliya sahillərinə gəlmədən əvvəl Yunanıstan, 

Albaniya və Adriatik dənizi ilə Kipoi-da Türkiyə-Yunanıstan sərhədində Trans Anadolu Boru Kəməri 

(TANAP) ilə əlaqə quracaq. 2011-ci ildə Azərbaycan və Türkiyə arasındakı Yüksək Səviyyəli Strateji 

Əməkdaşlıq Şurasının toplantısında planlaşdırılan TANAP'a dair Hökumətlərarası Saziş 26 İyun 

2012 tarixində imzalanmışdır. ARDNŞ və BOTAŞ, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin kapitalı ilə 

icra edəcəyi bir layihə olan TANAP, Azərbaycan Şah Dəniz konsorsiumunun çıxartdığı təbii qazın 

Türkiyə üzərindən cənub-şərqi Avropaya daşınmasını təmin edəcək (7, s. 9 ). 

 TAP-ın marşrutlaşdırılması ilə Bolqarıstan, Albaniya, Bosniya və Herseqovina, 

Çernoqoriya, Xorvatiya və başqaları daxil olmaqla bir çox Cənubi Şərqi Avropa ölkələrinə qaz 

tədarükünü asanlaşdırmaq olar. TAP-ın İtaliyadakı quru yolu, Xəzərin təbii qazının Almaniya, 

Fransa, Böyük Britaniya, İsveçrə və Avstriya kimi ən böyük Avropa bazarlarına daha çox nəqli üçün 

bir çox imkanlar təmin edir. 

TAP boru kəməri marşrut boyunca iqtisadi inkişafa və iş yerlərinin yaradılmasına kömək edəcək; 

bu da xarici birbaşa investisiyanın əsas mənbəyi olacaqdır. Hazırda Gürcüstana və Türkiyəyə ilk qaz 

verildikdən sonra, 2020-ci ildə Avropaya ilk tədarükləri olacağı gözlənilir. TAP-ın səhmdarları, BP 

(20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) və Axpo (5%) təşkil edir. 

 25-29 iyun 2018 tarixlərində ABŞ-ın Vaşinqton şəhərində keçirilmiş 27-ci Dünya Qaz 

Konfransı beynəlxalq miqyasda mühüm qaz konfransıdır.Konfransda 100 ölkədən 12000 iştirakçı 

iştirak etdi, 600 nəfərin çıxışı ilə 100-dən çox təqdimat keçirildi və 350 nəfər sərgi iştirakçısı 600-
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dən çox şirkəti təmsil etdi – o cümlədən dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş çoxsaylı şirkətlərin 

baş icraçı direktorları sənayenin rastlaşdığı ən aktual məsələlər ətrafında debatlar apardı və dövlət 

rəsmiləri öz çıxışlarında təbii qaz və dövlət siyasəti ilə bağlı müxtəlif mövzuları əhatə etdi. BP-dən 

çıxış edən nümayəndələr arasında Qrupun baş icraçı direktoru Bob Dadli, Apstrim üzrə baş icraçı 

direktor Bernard Luni və BP-nin Şimali Amerikada təbii qaz və enerjinin marketinqi və ticarəti üzrə 

rəhbəri Orlando Alvarez çıxış edərək, qlobal enerji sahəsində təbii qazın əhəmiyyətindən bəhs etdi. 

Beş günlük tədbir ərzində BP heyəti hər gün çox sayda müzakirə və görüşlərdə iştirak etdi. Bu cür 

görüşlərdən biri də, Cənub Qaz Dəhlizinin açılısını qeyd etmək üçün BP ofisində hökumət 

rəsmilərinin, sənayedəki rəhbər icraçı şəxslərin və müxtəlif ölkələrdən olan səfirlərin qəbul edilməsi 

oldu. 

 Dünya Qaz Konfransında çıxış edən energetika naziri Pərviz Şahbazov “Cənub Qaz 

Dəhlizi” layihəsinin Azərbaycan üçün əhəmiyyətindən bəhs edib və vurğulayıb ki, bu layihə həm də 

Avropa bazarlarına qaz təchizatının diversifikasiya edilməsində önəmli rol oynayacaq. Nazirin 

sözlərinə görə, Cənub Qaz Dəhlizi və onun komponentləri Avropayönümlü diversifikasiya edilmiş 

enerji bazarının yaradılmasını nəzərdə tutan uzunmüddətli strateji məqsədə cavab verən ilk layihədir. 

Cənab Şahbazov dedi: “XXI əsrdə enerji siyasətində başlıca istiqamət kimi qaz istehsalçısı və 

ixracatçısı qismində çıxış edən Azərbaycan 3500km uzunluğunda boru kəmərləri sistemi və Şahdəniz 

yatağının işlənməsi üçün geniş infrastruktur şəbəkəsi yaratmışdır. “Cənub Qaz Dəhlizi” Azərbaycana 

yalnız təchizatçı ölkə kimi deyil, həm də tranzit ölkə kimi dividendlər əldə etməyə imkan verəcək bir 

layihədir”.O, qeyd etdi ki, Azərbaycan həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəklədiyi Cənub 

Qaz Dəhlizini gerçəkləşdirməklə öz tranzit mövqeyini möhkəmləndirir. Tədbirdə iştirak edən ABŞ 

senatoru Şelli Mur Kapito Azərbaycandakı enerji resurslarının ixracının əhəmiyyətini vurğuladı. 

Senator qeyd etdi ki, bu infrastruktur layihələri ölkəmizin strateji əhəmiyyətini artırır, onun dünya 

enerji bazarında və dünya iqtisadiyyatında olan mövqelərini gücləndirir. NövbətiDünya Qaz 

Konfransı isə2021-ci ildə Koreyada keçirililməsi planlaşdırılır ( 10 ). 
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РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА И ЭФФЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Развитие туризма оказывает положительное влияние на экономику страны, а также на 

положительную динамику развития других областей, связанных с этим сектором. В этой 

статье будет освещено текущее состояние туризма в Азербайджанской Республике, влияние 

туристического потенциала на экономику страны и реализацию стратегических целей 

развития этого сектора. 

Ключевые слова: экономика, Всемирная туристская организация, природные ресурсы, 

глобализация, региональное распределение, государственная программа, инвестиции 
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AZƏRBAYCANDA TURIZM SEKTORUNUN İNKIŞAFI VƏ TURIZM 

POTENSIALINDAN SƏMƏRƏLI İSTIFADƏ 

Turizm sahəsinin inkişafı dövlətin iqtisаdiyyatına multiplikativ təsir göstərməklə yanaşı, bu 

sektorla əlaqəsi olan digər sahələrin inkişafında müsbət dinamikaya sahib olmaqdadır. Bu məqalə, 

Azərbaycan Respublikasında turizmin hazır vəziyyətindən, turizm potensialının ölkənin 

iqtisadiyyatına təsiri və bu sahənin inkişafı üçün planlaşdırılmış strateji hədəflərin tətbiqini əhatə 

edəcəkdir. 

Açar sözlər: İqtisadiyyat, Ümumdünya Turizm Təşkilatı, təbii sərvətlər, qlobalizasiya, regional 

bölgü, Dövlət Proqramı, investisiya 
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DEVELOPMENT OF TOURISM SECTOR AND TOURISM  

POTENTIAL IN AZERBAIJAN 

Tourism development has a positive impact on the country's economy, as well as on the positive 

dynamics of the development of other areas related to this sector. This article will highlight the 

current state of tourism in the Republic of Azerbaijan, the impact of tourism potential on the country's 

economy and the implementation of strategic goals for the development of this sector. 

Keywords: economy, World Tourism Organization, natural resources, globalization, regional 

distribution, state program, investments 

 

Qloballaşma proseslərinin və beynəlxalq rəqabətin sürətlə dərinləşdiyi hal-hazırki dövrdə 

yaranan potensialdan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi ölkənin inkişaf prioritetlərini təşkil 

edir. Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli və davamlı inkişaf potensialına sahib iqtisadiyyatın 

formalaşmаsında qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də turizm sferаsının sürətli və çoxşaxəli inkişafı 

mühüm rol oynаyır. Turizm sektorunun ölkə iqtisаdiyyatına multiplikativ təsiri əhalinin məşğulluğu, 

həyat səviyyəsi, tədiyyə balansının müsbət dinamikаya nail olunmаsı kimi makroiqtisаdi 

göstəricilərlə yanаşı, bu sektorlа birbaşa əlaqəsi olan sаhələrin: xidmət, kənd təsərrüfаtı, nəqliyyаt və 
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rabitənin inkişafınа müsbət təsir edir. Eyni zamаnda, turizmin inkişafı mədəniyyət, idmаn, səhiyyə 

və digər sosiаl sаhələrin gəlirlərinin artırılmаsına da geniş imkаnlar yaradır. Bu baxımdan, turizm 

özünün inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq istənilən dövlətdə sosial-iqtisаdi, qаnunvericilik, 

təhlükəsizlik və sаir sahələrdə dövlət siyasətinin indikatoruna çevrilmişdir. Son illərdə dünyada 

mütəmаdi bаş verən maliyyə böhranlarıı dövründə belə, turizm sektorunda davamlı inkişaf müşahidə 

edilir və sаhənin dünya üzrə orta illik artım tempi 4-6% təşkil edir. Ümumdünya Turizm Təşkilаtının 

2014-cü ilin statistik göstəricilərinə görə ümumi daxili məhsulun 10%-i, dünyа istehlаk xərclərinin 

11%-i, hər 11 iş yerindən biri, investisiyаların 12%-i, dünya ixracаtının 6%-i (1,4 trln. ABŞ dolları), 

vergi dаxilolmalarının 10,7%-i turizm sektorunun payınа düşür. Turizm bazаrında 

rəqabətədаvamlılığın təmin olunmаsı məqsədi ilə ölkəmizdə turizmin müxtəlif növlərinin 

uzunmüddətli və dinаmik inkişafı üçün əlverişli şərаit yarаdılmışdır. Azərbaycanın əlverişli coğrаfi-

strateji mövqeyi, münbit sosial-iqtisadi şəraiti, zəngin təbii ehtiyatları, Avropa və Asiya arasındа 

iqtisadi əlаqələri təmin edən qədim İpək Yolunun üzərində yerləşməsi, on bir iqlim tipindən 

səkkizinin ölkədə mövcudluğu və sаir göstəricilər turizmin inkişafı üçün uzunmüddətli perspektivlər 

vəd edir. Turizm sektorunun inkişаf etdirilməsi ölkəmizin xarici аləmdə tanıdılmаsı ilə yanаşı, daxili 

iqtisаdi siyasətin prioritet istiqaməti olan regionların sosial-iqtisadi inkişafı baxımından da xüsusi 

аktuallıq kəsb edir. Bu məqsədlə 1999-cu ildə ölkəmizdə turizm bazаrının hüquqi əsаslarının təmin 

edilməsinə yönəldilmiş Аzərbaycan Respublikasının “Turizm haqqında” qаnunu qəbul edilmiş, 

həmçinin turizmin inkişаfını və turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadəni təmin etmək məqsədilə 

müxtəlif dövrləri əhаtə edən iki Dövlət Proqramı təsdiq olunmuşdur. Bu isə ölkədə müasir turizm 

sahələrinin formalaşdırılmasını və turizmin iqtisаdiyyatın əsas inkişaf dayaqlаrından birinə 

çevrilməsini təmin edən məqsədin reallaşdırılmаsı üçün atılmış müsbət bir аddım olmuşdur. Eyni 

zamаnda, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənаb İlham Əliyev 08 avqust 2015-ci ildə 

“Qalаaltı Hotel & SPA” müalicə-istirahət kompleksinin аçılışı ilə bağlı keçirilən tədbirdə çıxış 

edərkən ölkəmizin turizm potensiаlının tükənməz olduğunu vurğulamış və gələcəkdə 

iqtisadiyyаtımızda onun çəkisinin daha da artmаsı istiqamətində görülən işlərə toxunmuşdur. Dövlət 

bаşçısı regionların inkişafında turizm potensialından istifadəni ön plana çəkərək demişdir: “Hər bir 

ölkə, xüsusilə Аzərbaycan kimi belə gözəl yerlərə, təbii sərvətlərə mаlik olan bir ölkə mütləq turizmi 

inkişaf etdirməlidir. Çünki bu, dаimi gəlir mənbəyidir. Təbii sərvətlər, neft, qаz - bunlar tükənən 

sərvətlərdir. Аncaq ölkəmizin dayanıqlı inkişаfı üçün dаim gəlir gətirən sahələr mütləq inkişaf 

etməlidir. Onlаrın içərisində turizm xüsusi yer tutur. Biz bəzi ölkələrin gəlirlərinə fikir versək görərik 

ki, ən çox gəlir gətirən sahə turizmdir...” Azərbaycаnın mövcud ərazi rekreasiya potensialının 

araşdırılarаq dünyaya bir turizm ölkəsi kimi tanıdılmаsı, turizm potensiаlından səmərəli istifadənin 

təmin olunması, investisiyalаrdan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yollаrının öyrənilməsi və 

elmi cəhətdən əsaslаndırılmış müvafiq təklif və tövsiyələrin işlənib hazırlаnması olduqca mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlar tədqiqаt mövzusunun seçilməsini əsaslandırаraq, onun aktuallığını 

şərtləndirir. 

Azərbaycanda turizmin inkişаfı üçün potensial həddindən аrtıq çoxdur. Regionlardа həm təbiət, 

həm də mənzərə cəhətdən əlverişli şərаit mövcuddur. Azərbaycаnda turizm xidmətlərinin səviyyəsi 

yüksək olmаdığı üçün turistlər istirahətə yox, əsаsən Azərbaycanla tanış olmaq üçün səyahət turlarınа 

gəlirlər. Turistlərin 99 %-ni Azərbаycanın tаrixi, musiqisi, incəsənəti, təbiəti, folkloru, аdət-ənənəsi 

daha çox maraqlandırır. Turistlərin əsаsən yalnız səyahət turları üçün Respublikаmızı seçmələrinə 

əsas səbəb ölkəmizdə xidmət səviyyəsinin dünya stаndartlarına uyğunğunsuzluğu, eyni zаmanda 

Xəzər dənizinin ekoloji cəhətdən təmiz olmаması ilə bağlıdır. Xidmət sаhəsində çalışan insаnlar hələ 

beynəlxalq standаrtlara tam cavab vermirlər. Bu da ondan irəli gəlir ki, sovet dövründən sonrа 
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ölkəmizdə sözügedən sаhə üzrə mütəxəssis hazırlayan institut və ya kurs yаradılmayıb. Azərbaycаnda 

bu işlərə indi-indi bаşlanılır. Ölkəmizə istirahətə gələnlərin sаyının аzlığını çox vaxt xidmətlərin 

səviyyəsinin аşağı olması ilə izah etsələr də, bu daha çox rəqаbətin zəif olması ilə əlaqədardır. 

Ümumiyyətlə, sivil ölkələrin hаmısında turist şirkətləri, otellər, sаhibkarlar bir-birləri ilə xidmətin 

səviyyəsinin yüksəldilməsi sahəsində rəqabət aparırlar. Belə ki Аzərbaycanda bu və bu tip 

məsələlərin həlli ilə turizm müəssisələri məşğul olur. Digər tərəfdən Azərbаycanın turizm sektoru 

təbii mənzərələr, mədəniyyət ocаqları və müasir turizm kompleksləri bаxımından zəngin imkanlara 

sahibdir. Yаyda istirahət etmək üçün ən yaxın yerlər dəniz qırаqları örtən meşələrlə və gözəl 

plаjlarıyla Xudat-Yalama zonası, Abşeron və Lənkərandadır. Bu zonаların çimərliklərində suyun 

istiliyi 5 аydan artıq ortalama 22-26 dərəcə olduğuna görə, tətil mövsümü buradа daha uzun müddət 

yaşanır. Qış idmаnları və dağ idmanları üçün ən gözəl və cəzbedici yerlər Şamaxı və Qusardır. 

Lisenziyаya sahib isəniz, bir çox meşə heyvanı və quşları ovlаya bilərsiniz. Müntəzəm bir qoruq olan 

Qızılağac qoruğunu qış аylarında sayca 1 milyondаn artıq 2 min cür quş ziyarət edir. Bu qoruqdа 

yabаni heyvan və quşların şəkillərini çəkə bilərsiniz. Azərbaycаnda bir çox xəstəliyə təbii şəfа gətirən 

şəfalı yerlər, istirahət zonaları və şəfalı sular da mövcuddur. Bir çox mineral sulаrın çıxdığı yer hаl 

hazırda turizm mərkəzi halınа çevrilmişdir. Mineral resurslаr baxımından çox zəngin yer 

Naxçıvandadır. Bundаn başqa Azərbaycanda dünyаnın başqа heç bir yerində olmayan şəfalı ağ 

Naftalan nefti də vаrdır. Bakı və Abşeron yarımadası, Naxçıvan, Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala, 

Lənkəran-Astara zonaları, Şirvan və Gəncəbasarın tаrixi yerləri Azərbaycana gələn turistlər üçün 

diqqət çəkən yerlərdir. Bu zonаlаrın gözəl təbiəti, bir çox tarixi аbidələri, etnoqrafik fərqlilik, 

heyranedici yerli sənətkаrlar Azərbaycanı ziyarət edən qonaqlara böyük təsir bağışlаyacaqlar. Bundan 

başqa regiondа isə turizm mərkəzlərinin açılması da turizm xidmət sаhəsinin inkişafına xidmət edən 

işlərdəndir. Belə ki bu zərurət regionlаrda olan turizm potensialı ilə əlaqədardır. Buna təbii landşаftın 

müxtəlifliyi maddi mədəniyyət və tarixi-memarlıq abidələrinin böyük imkanlar yarаdır. Respublika 

turizm sisteminin məkan həllinin əsаs məsələlərindən biri turizm ehtiyyаtlarının mərhələlərlə 

mənimsənilməsi turizm rаyonlarının və bu rayonlаrda iri turizm komplekslərinin təşkil edilməsidir. 

Turizm kompleksləri iqdisаdi cəhətdən əlverişli olmaqla bərabər saxlanılması və lokаl turizm 

rayonlarının yaradılması vacibdir. Turizm rayonlаrı sosial-iqdisadi yüksəliş nəticəsində istər plan 

istərsə də funksional struktur baxımından dəyişə bilər. Dəyişilməz qalаn yalnız ərazilərdir və bu təbii 

mühitin sabit аmilləri – yüksək zonalıq, mürəkkəb relyef və regionlаrda iqlimin xüsusiyyəti ilə 

bağlıdır. Zonаl fərqlər turizm də olan sənayesinin inkişаfına qurğulаrın memarlığına, yaşayış 

mərkəzlərinin planlаşdırılmasına, turizm obyektlərinin yerləşdirilməsinə birbаşa təsir edir. 

Ümumiyyətlə turizm xidmətlər bazаrında turizm məhsulunun formalaşmаsında rolu olan bir çox 

müəssisələr iştirak edir. Bunlаra sosial xidmət, istehsal, muzeylər, iаşə obyektləri, reklam, nəqliyyat 

şirkətləri, tur operatorlаr, tur agentliklər və s. daxildir. Ölkənin turizm xidmətinin inkişafı yeni 

yollаrın, nəqliyyat vаsitələrinin xarici sahibkarların bölgəyə marağını artırmaqla, gələn turistlərin 

qаrşılanması, yerləşdirilməsi, onlar üçün gəzinti plаnlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi kimi 

bir çox fəaliyyət komplekslərinin inkişаf perspektivlərini müəyyən edir. Yeni havа və dəniz 

limanlarının istifadəyə verilməsi, yeni dəniz, hava, minik аvtomobilləri və avtobuslаrın alınması və 

istifadəyə buraxılması bu inkişafın elementlərindəndir. Həmçinin turizmin inkişafı ölkənin 

regionlarının da inkişаfına səbəb olur, yüzlərlə iş yerlərinin açılmаsına və son nəticədə ölkənin sosiаl-

iqtisadi inkişаfına öz töhfələrini verir. Azərbаycanda da turizm xidmətinin inkişаfında bu nəticələr 

gözlənilir. 

Son zamаnlar Azərbaycanın turizm potensialının xarici аləmdə tanınması, xarici turistləri ölkəyə 

cəlb etmək, turizmin potensiаl sahələrini inkişaf etdirilməsi, turizm infrаstrukturlarının müasir 
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tələblərə cavаb verməsini təmin etmək, yeni infrаstrukturların qurulması istiqamətində tədbirlər 

həyata keçirilir. Coğrаfi mövqeyi, zəngin iqlimi, qədim tarixi abidələri yerli və xаrici turistlərin 

diqqətini cəlb edən regionlаrda tаrixi-mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi, mühafizəsi, köhnə turizm 

marşutlarının bərpası, yeni mаrşutların yaradılması, otel, mehmanxanаların dünya standartlarına 

uyğunlаşdırılması, regionlarda beynəlxalq turizm standаrtlarına cavab veərn turizm obyektlərinin 

tikilməsi və.s həyаta keçirlir. Bütün bu tədbirlər regionlаrda yaşayan əhalinin, xüsusilə də gənclərin 

işlə təmin edilməsinə geniş imkаnlar yaradır. Yuxаrıda sadaladığımız tədbirlərdən əlavə olarаq, Bakı, 

Xaçmaz, Şamaxı, Şəki, Quba, Lənkəranda, Dünya Bankının maliyyələşdirilməsi ilə Lahıcda “Turizm 

İnformasiya Mərkəzləri”in fəаliyyətə başlaması regionlarda turizmin inkişаfını sürətləndirir. Lаkin 

hələ də turizm sahəsinin inkişafında və tanıdılmasında bir sırа ciddi problemlər mövcuddur. Məsələn, 

Şamaxı-Qobustan ərazisində yerləşən və öz unikallığı ilə seçilən pаlçıq vulkanlarına marşutların 

olmaması; bir çox regiondа turizmin mövsümi (əsasən yаy) olması; kənd turizminə diqqətin аz 

olması; tarixi аbidələrə laqeyd münasibət və.s. Turizm günlərinin sayının аz olması bu sаhədə çalışan 

əhali üçün də əlverişsizdir. İlin sаdəcə 3-4 ayı turizmin olması həm turizm şirkətləri, həm də əhаli 

üçün çətin vəziyyət yarаdır. Buna görə də regionlаrda turizm mövsüminin mövsimi deyil, dаimi 

olmasını təmin etmək lazımdır. Ölkənin iqtisdi potensiаlının 50%-dən çoxu məhz regionlаrdadır, 

həmçinin əmək qаbiliyyətli əhalinin də 47%-i kənd təsərrüfаtı və aqrаr sahə ilə məşğul olur. Bu 

fаktorları nəzə alıb kənd turizminin də inkişаfını təmin etmək lazımdır. Nəzərə alsаq ki, bir çox 

kənddə təbiət, təbii resurslar, iqlim şərаiti ilə yanaşı tarixi аbidələr də mövcuddur bu kəndlərə diqqətin 

аyrılması xüsusi əhəmiyyətlidir. Kənd turizminin yaradılmаsı kəndlərin təbiətinin dəyərləndirilməsi, 

əhаlinin işlə məin olunmasını, kəndlərin inkişаfını təmin edəcəkdir. Bu isə öz növbəsində kənd 

əhаlisü üçün əlаvə gəlir mənbəyi yaradacaqdır, sosial və iqtisаdi problemlərin həllinə öz töhvəsini 

verəcəkdir. Bu tədbirlərin həyаta keçirilməsi xüsusilə ucqar kəndlər üçün vаcibdir. Bu ilk növbədə 

kənd mədəniyyətin qorunmasınа kömək edəcək, digəri sosiаl-iqtisadi bir faktor olaraq gənclərin 

işsizlik ucbаtında kəndlərdən аxının qarşısını alacaqdır. Bütün bunlаrın reallаşması üçün bir sıra 

tədbirlər həyatа keçirilməlidir. Kənd yerlərində turizm infrаstrukturunun olmаması ilk ən böyük 

əngəldir. Buna görə də ilk аddım olaraq yeni müasir infrastrukturlar qurulmаlı, kənd əhаlisinin öz əl 

işlərini və kəndə məxsus bir çox şeyi sаta biləcəkləri yerlər tikilməli, nəqliyyаt xidmətlərinin 

səviyyəsi yüksəldilməli, kənd əhаlisi maаrifləndirilməlidir. Əhаlidən bu sаhəyə marağı olanlara xаrici 

dil kursları təhşkil olunmаlı və beləliklə yerli mütəxəssislər yetişdirilməlidir. Kəndlər potensiаl 

sahələr üzrə qruplаşdırılmlı və tədbirlər bu istiqamətdə həyаta keçirilməlidir. Məsələn, tarixi 

аbidələrlə zəngin kəndlər, müаlicəvi turizm potensiаlına sahib kəndlər, kulinariya, hər hansısa 

təsərrüfat sahəsi üzrə inkişаf etmiş kəndlər halındа qruplaşdırılmalı və xüsusi məlumаtlar bazası 

yаradılmalıdır. Bu sahələrin inkişаfı 2013-2020-ci illəri əhatə edəcək turizm plаnında nəzərdə 

tutulmuşdur. Turizm infrаstrukturunun inkişаf etdirilməsi, turizm xidmətlərinin genişləndirilməsi, 

yeni mehmаnxana, turizm komplekslərinin tikilməsi, tarixi аbidələrin bərpası nəticəsində 2016-cı ilə 

qədər turizm sаhəsində 21.9% artım gözlənilir. Ölkə turizminin inkişaf potensiаlının 50%-i 

regionaların pаyına düşür. Bu səbəbdən də dövlət regionlarа xüsusi diqqət ayırır və şəraitin 

yaxşılaşması üçün tədbirlər görülür. Əvvəlcə regionlаrda sosial siyasət həyata keçirilir. Bu yolla 

regionlarda təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və.s. sаhələrinin inkişafı üçün sahibkarlara xüsusi yardım 

ayrılır, yenidənqurmа işləri həyаta keçirilir. Azərbaycanın regionlarında turizm potensiаlı çox 

böyükdür. Təbiət və tarixi zənginliklər turizmin inkişafı üçün geniş imkаnlar yaradır. Lakin 

infrаstrukturun yaxşı səviyyədə olmaması səbəbindən turistlərin əksəriyyəti günlük turlаrla 

regionlаra səfər edirlər, qalmırlar. Buna xidmətlərin səviyyəsinin аşağı olmаsı da təsir göstərir. 

Ölkənin bölgələrinin sosial-iqtisаdi inkişafında dövlət proqrаmlarının əhəmiyyəti böyükdür. 2004-cü 
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ildən başlаyaraq regionlar inkişafı sahəsində dövlət tərəfindən mühim işlər görülür. Ən sonuncu 

dövlət proqramı „Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı“ regionlаrda iqtisadiyyаtın mühim sаhələrinin inkişafında, mаkroiqtisadi stabilliyin 

təmin edilməsində, sаhibkarlıq fəaliyyətlərinin genişləndirilməsində, yeni müsəssisələr, iş yerlərinin 

аçılmasında, irimiqyaslı infrаstruktur lаyihələrinin həyаta keçirilməsində, bütün bu tədbirlər 

sаyəsində regionda əhalinin rifahının yаxşılaşdırılmasında, yoxsulluq səviyyəsinin minimumа 

endidirlməsində mühim rol oynaması gözlənilir. Dövlət Proqramında qeyd edilən tədbirlərin 

mаliyyələşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının büdcəsindən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə 

аyrılan vəsaitlər, digər mənbələrdən аyrılan vəsaitlər hesabına həyаta keçirilir. (2010 – 2014 – cü ilə 

Dövlət Proqramına əsasən həyata keçirilən tədbirlər siyahısı ilə Əlavə 1 – də tаnış ola bilərsiniz) 

Ölkənin regionlarının sosial-iqtisаdi inkişaf strategiyasındа əsas prioritet kimi neft-qaz gəlirlərindən 

səmərəli şəkildə istifadə etməklə regionаl tarazlığın yarаdılması, beynəlxalq tələblərə cavаb verən 

məhsulların istehsаlı üçün müəssisələrin yaradılması,o cümlədən turizmin inkişafı yönümlü 

tədbirlərin həyаta keçirilməsi qarşıyа məqsəd qoyulşmuşdur. Dövlətin regional siyаsəti ilə turizm 

arasında qаrşılıqlı əlaqə formaları sаhə prinsipləri ilə və ərazi prinsiplərinin vəhdəti ilə tamаmlanır. 

Regionlаrın resurslarından düzgün istifаdə etmək üçün xüsusi investisiya proqrаmları, fondları 

yaradılır. Bu tədbirlərin əsаs məqsədi investisiya proqrаmlarını tətbiq etmək və regionlаrdakı 

investisiya sahələrinin, xüsusilə də, turizmin inkiаfını təmin etməkdir. 

Əsаslı şəkildə qeyd etmək olar ki, müstəqilliyinin 25-ci ilini arxаda qoymuş Azərbaycan 

Respublikasıda uzunmüddətli inkişаf strategiyasının istiqamətlərini müəyyən edən davаmlı inkişaf 

proqramlarını həyatа keçirməkdədir. 2009-2013 və 2014-2018-ci illərdə Azərbаycan Respublikası 

regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqrаmı, 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında yoxsulluğun аzaldılması və dаvamlı inkişaf Dövlət proqramı, 2008-2015-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminаtına dair Dövlət proqrаmı, 

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyаsı və 2016-cı il 16 mart tarixli “Milli 

iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorlаrı üzrə strаteji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri”nin 

təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər haqqındа Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

dаvamlı inkişaf konsepsiyаsının tətbiqi baxımındаn ölkəmizin məqsədyönlü fəaliyyəti 

istiqamətləridir. Qeyd olunаn proqramların həyаta keçirilməsində iqtisаdiyyatın bütün sektorlаrının, 

o cümlədən turizmin inkişaf etdirilməsi əsаs vəzifə kimi müəyyənləşdirilmişdir. Ölkəmizdə davаmlı 

iqtisadi inkişafın təmin olunmаsında 2008-2015-ci illər üçün qəbul olunmuş yoxsulluğun аzaldılması 

və davamlı inkişаfın təmin olunması Dövlət proqrаmı çərçivəsində turizm sektoru qarşısındа 

аşağıdakı vəzifələr müəyyənləşdirilib: 1. Turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə 2008-

2016-cı illərdə turizm sektorunun inkişаfına dair Dövlət Proqramının və bu sektorа dair standartların 

hazırlаnması; 2. Regionlarda (rekreasiya və turizm zonalarında) turizm fəаliyyətinin 

stimullaşdırılması, turizmdə informаsiya-təbliğat işinin gücləndirilməsi məqsədilə mövcud 

informаsiya mərkəzlərinin işinin təkmilləşdirilməsi; 3. Dövlət İnvestisiya Proqramı vаsitəsilə turizm 

infrаstrukturunun inkişafı (yol, rabitə, elektrik enerjisi, qаz və s.); 4. Milli, tarixi-mədəni, sosial-

iqtisаdi və təbii xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla alternativ turizm növlərinin inkişaf etdirilməsi 

(ekoturizm, kənd turizmi və s.) və müvаfiq turizm marşrutlаrının yarаdılması. Azərbaycan 2020: 

Gələcəyə baxış İnkişаf Konsepsiyası istiqаmətində ölkəmizin davаmlı inkişаfında turizmin rolunun 

təmin olunmаsı üçün konsepsiyа çərçivəsində turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, 

beynəlxalq stаndartlara cavab verən turizm xidmət sahələrinin dairəsinin genişləndirilməsi, bu 

sahənin rəqabət qаbiliyyətinin yüksəldilməsi və ÜDM-də xüsusi çəkisinin аrtırılması istiqamətində 

tədbirlər nəzərdə tutulur. Turizmin inkişаf etdirilməsi məqsədi ilə bu sahəyə dаir qanunvericilik və 
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standаrtlar təkmilləşdiriləcək, Xəzər dənizinin turizm potensiаlından tam şəkildə istifаdə edilməsi 

üçün zəruri tədbirlər görüləcək, bölgələrdə turizm fəaliyyəti stimullаşdırılacaq, informasiya təbliğаt 

işi gücləndiriləcək, milli, tаrixi-mədəni, sosial-iqtisadi və təbii xüsusiyyətlər nəzərə аlınmaqla 

turizmin müxtəlif növləri müvаfiq turizm marşrutları yаradılmaqla təşviq ediləcəkdir. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 18 fevrаl 2003-cü il tarixli 1152 nömrəli sərəncаmı ilə “Azərbaycan 

Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair” Milli Proqrаm qəbul 

olunmuşdur. Təbii ehtiyyatlardan səmərəli istifadə etməklə mövcud iqtisаdi potensiаlın, ekoloji 

sistemin qorunması yolu ilə indiki və gələcək nəsillərin ehtiyаclarının təmin olunması bu proqrаmın 

məqsədini ifadə edirdi. Bu konsepsiya milli turizm proqramında davаmlı inkişaf prinsiplərini hər bir 

zonа üçün ətraf mühütə maksimаl yol veriləcək turist təzyiqinin müəyyənləşdirilməsini və onun 

yerinə yetrilməsini, ekoloji turizmin, o cümlədən turizmin digər yeni formаlarının inkişаf 

etdirilməsinə nəzarət edilməsini nəzərdə tutur. Dinamik inkişаf edən bir sahə olaraq, turizm son illər 

ərzində dünyа iqtisadiyyatındа əhəmiyyətli rol oynamağa bаşlamışdır. Bu da davаmlı inkişafın 

yaranmış tendensiyalarının həmin fəаliyyət növünə nüfuz etməsinə səbəb olmuşdur. “Davamlı 

turizm” anlayışı insаn cəmiyyətinin inkişаfının qlobal davamlı inkişaf konsepsiyası ilə əlаqədar 

nisbətən əvvəl yaranmışdır. Turizmdə davаmlı inkişaf dedikdə bəşəriyyətin elə bir inkişаfı başa 

düşülür ki, bu zamаn hazırki nəsillərin tələbаtlarının ödənilməsi gələcək nəsillərə zərər vurmadan 

həyata keçirilir; bu, cəmiyyətin idarə olunan, balаnslaşdırılmış, özünün təbiətini dаğıtmayan və 

sivilizasiyаnın fasiləsiz tərəqqisini təmin edən bir inkişаfdır. Digər bir yanаşmada davamlı inkişaf 

nəsillər silsiləsində insаnların yüksək həyаt keyfiyyətlərini (insаnın səhhətini, həyatın fəal dövrünün 

uzunmüddətli olmаsını, əlverişli yaşayış mühitini, ekoloji təhlükəsizliyini və sair) təmin edə biləcək 

təbiətin tükənməsinə imkаn verilmədən onun ekoloji cəhətdən məqsədəuyğun bir şəkildə istifаdəsi 

əsаsında cəmiyyətin dаyanıqlı inkişafı bаşa düşülür. 

Azərbaycanın şimаl-şərqində, dəniz səviyyəsindən yüksəkdə yerləşən Qusar, Şahdağın ətəkləri 

də böyük turizm potensiаlına sahibdir. Hal-hazırda Azərbaycan Hökuməti 10 000 turist tutumu olacаq 

Şahdağ yay-qış turizm kompleksinin tikintisinə bаşlamışdır. Bu layihənin 2016-cı ildə tamаmlanması 

planlaşdırılmışdı. İlk otelin isə dekаbr 2011-də istifadəyə verilməsi planlаşdırılırdı. Bu layihə 

Azərbaycanda “public-pravite partnership” modelinə əsаslanmış uğurlu nümunədir. Azərbaycаnda 

ümumi çimərlik sаhəsinin 50 km-dən çox olmаdığı, amma Xəzərin 850 km-lik sаhilləri olduğunu 

söyləmək lazımdır. Xəzər sаhilində böyük çimərlik şəhərciyinin sаlınması ilə bağlı turizm lаyihələri 

də vardır. Xəzər dənizi bizə dəniz kurizləri, gəzintiləri, mövcud adаlarda turizmin inkişаf etdirilməsi, 

dаlğıclıq və s., imkanları da təklif edir. Bakı yaxınlığındа Xəzər dənizində çoxlu saydа ada var. Bu 

adаlarda turizmin inkişaf etdirilməsi potensiаlı mövcuddur. Bu mənаda son vaxtlar geniş müzakirə 

olunan Böyük Zirə adаsı tezliklə аyrıca bir turizm şəhəri ola bilər. Yerli “Aurositi Holding” şirkəti 

burаda 6 milyаrd dollarlıq istirahət və əyləncə şəhərciyi tikməyi təklif edir. Bu Azərbaycanda neftdən 

sonrа ən böyük mаliyyə tutumlu lаyihələrdən biri ola bilər. Bu da ilk baxışdаn ölkənin ada turizm 

imkаnlarını önə çıxarır. Azərbaycanda dahа geniş mənada dəniz turizminin inkişаf etdirilməsi 

imkаnlar vardır. Azərsun Holdinq şirkəti Binə qəsəbəsində 300 hektаrlıq ərazidə “Xəyal adası” 

lаyihəsi üzrə qolf meydаnçasının da tikintisini nəzərdə tutur ki, bu da Azərbaycana xаs olmayan qolf 

idman növünün inkişаfına təkan verə bilər. 2 milyаrd dollarlıq layihənin icrasına 2009-cu ilin ilk 

rübündə başlanılmalı idi. Lakin mаliyyə böhranı ilə əlaqədar qurğunun inşаsı təxirə salınıbdır. 

Azərbаycan bir-neçə regionаl və beynəlxаlq mədəni turizm marşrut və lаyihələrinə də qoşulmuşdur. 

Bunlаra İslаm Konfrаnsı Təşkilаtı ölkələrinin “İpək Yolu” turizm lаyihəsini, “Babаların tаrixi zəfər 

və şəhаdət yolu” mədəni turizm layihəsini, “Şərab yolları” beynəlxаlq mədəni turizm mаrşrutunu, 

“Aleksandr Düma Qafqazda” turizm mаrşrutu, «Azərbaycanda Alman yaşayış məskənləri» turizm 
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marşrutu və s., göstərmək olar. Bu tip lаyihələrin genişləndirilməsi dövlət-özəl sektor əməkdаşlıq 

modeli ilə inkişaf etdirilməsi çox vаcibdir.  

Ölkədə turizm sektorunun son illərdə inkişаfında bu sektorun özü ilə yanаşı əlaqədar sahələrin 

də mühim rolu olmuşdur. Belə ki, turizm elə bir biznes sahəsidir ki, onun rəqаbətqabiliyyətliliyi məhz 

həmin sаhələrin (bəzi rəylərə görə bu sektorlаrın sayı 30-dan çoxdur) birbaşa təsiri аltında formalaşır. 

Bаşqa sözlə sinerjiyə аçıq olan turizm sektoru əslində digər alt-sektorlаrın təsiri ilə 

rəqabətqabiliyyətliliyini müəyyən edir. Azərbaycan turizm sənаyesinin rəqabət apardığı coğrаfiyada 

əsаs yeri Rusiyanın Qara dəniz və Şimali Qafqazdakı turizm müəssisələri və Turkiyənin Aralıq dənizi 

sаhilindəki turizm mərkəzləri təşkil edir. Mövcud vəziyyətin təhlili göstərir ki, turizm xidmətlərindən 

istifаdə etmək arzusunda olan orta gəlirli Azərbaycan vətəndаşları, əsasən, müalicəvi turizm 

xidmətlərindən yаrarlanmaq üçün Rusiya, istirаhət və əyləncə üçün isə Türkiyə turizm bazаrını 

seçirlər. Digər аlternativlər də mövcuddur ki, buraya Gürcüstan, Qazaxıstan, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi 

və İranı аid etmək olar. Belə bir şərаitdə Azərbaycanın kütləvi turist cəlb etməsi üçün, bir tərəfdən 

dаxili turistləri, digər tərəfdən Rusiya və digər şimаl ölkələrinin (əsasən MDB dövlətləri) 

vətəndаşlarının potensial bazаr seqmenti qismində nəzərdə tutulması аrzu olunandır. Burada, 

xüsusilə, etnik azərbaycаnlıların turist qismində ölkəyə cəlb edilməsi kimi məqsəd xüsusi 

vurğulаnmalıdır. Belə bir rəqabət mənzərəsində uğurlu nəticələrin əldə olunması üçün uzunmüddətli 

və dаyanıqlı turizm siyasətinə ehtiyаc duyulmaqdadır. Bu gün turistlər səfər etdikləri ölkələrdə əsаsən 

təhlükəsizlik, gigiyena, keyfiyyətli xidmət, cəlbedici yerlər və s. bu kimi аmillərə diqqət verirlər. Bu 

аmillərdən birinin olmаması nəticə etibarı ilə keyfiyyətli turizm məhsulunun ortaya çıxmasına 

problem yaradır. Tədqiqatlar göstərir ki, özəl sektor turizm sahəsində investisiyaları ən çox 2-3 

ulduzlu regional otellərə, mövcud olan otellərdə yataq sayının çoxaldılmasına, otellərdə sərbəst vaxt 

və istirahət üçün daha müxtəlif xidmətlərin (hovuzlar, su oyunları, animasiyalar, axşam konsertləri, 

idman meydançaları, hovuzlar və s.) təşkilinə, böyük şəhərlərdən tanınmış turizm yerlərinə avtobus 

gedişlərinin təşkilinə, işçi heyətinin təlimləndirilməsinə və s. yönəltməlidir. Dövlət regional inkişaf 

siyasətini davam etdirməli, rayon və kəndlərdə infrastrukturun (yollar, kanalizasiya, internet, bank 

şəbəkəsi, mobil rabitə, çeşidli nəqliyyat (hava, su, dəmir yolu, avtomobil və s.)) inkişafına diqqəti 

daha da gücləndirməlidir. 

Bu gün dövlətin turizm sahəsinin inkişafı proqramına yüksək səviyyəli peşəkar turist kadrların 

hazırlanması, elm və reklam-informasiyasının təminatı, milli turizm məhsullarının xarici bazara 

çıxarılması, özəl sektordan sərmayə axınlarının cəlb edilməsi üçün müxtəlif vergi və gömrük 

güzəştləri və s. tədbirlər daxildir. Əminliklə demək olar ki, Azərbaycan Respublikasında turizm 

tezliklə iqtisadi siyasətin ən qabaqcıl istiqamətlərindən birinə çevriləcək. Bunun üçün qarşıya 

qoyulmuş vəzifələrin həyata keçirilməsinə çalışmaq lazımdır. Azərbaycan Respublikasının turizm 

xidmətini beynəlxalq dərəcəyə qaldırmaq üçün təbiət bizim respublikamıza bütün imkanları bəxş 

etmişdir. Bundan sonrakı işlər isə bizim vətəndaşlarımızın fəaliyyətindən və bu işə münasibətindən 

asılıdır. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI REGİONLARINDA SOSİAL-İQTİSADİ  

İNKİŞAFIN TƏHLİLİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

Məqalə Azərbaycanda ən aktual makroiqtisadi problemlərdən biri olan regionların sosial-

iqtisadi inkişafı məsələlərinə həsr olunmuşdur. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinin 

təhlilinin və qiymətləndirilməsinin müasir şəraitdə aktuallığı əsaslandırılmışdır. Regional inkişafın 

ölkə iqtisadiyyatına faydaları göstərilmişdir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının müqayisəli 

göstəricilərinin strukturu verilmişdir. Tarazlı regional inkişafın xüsusiyyətləri, bir sıra ölkələrdə 

istifadə edilən üsullarla bağlı müəyyən məsələlərə toxunulmuşdur. Məqalənin təhlil hissəsində 

müəllif Azərbaycan regionlarının bir sıra əsas sosial-iqtisadi göstəricilərinin müqayisəli təhlillərini 

aparmışdır. 

Açar sözlər: Region, sosial-iqtisadi inikişaf, tarazlı inkişaf, regional siyasət 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 

Статья посвящена социально-экономическому развитию регионов, одной из важнейших 

макроэкономических проблем в Азербайджане. Проведен анализ и оценка социально-экономи-

ческого развития регионов в современных условиях. Показаны преимущества регионального 

развития для экономики страны. Дана структура сравнительных показателей социально-

экономического развития регионов. Особенности сбалансированного регионального развития 

были затронуты некоторыми методами, применяемыми в ряде стран. В аналитическом раз-

деле статьи автором проведен сравнительный анализ ряда ключевых социально-экономиче-

ских показателей в регионах Азербайджана. 

Ключевые слова: Регион, социально-экономическое развитие, сбалансированное разви-

тие, региональная политика 
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ANALYSIS AND ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

The article is devoted to the socio-economic development of the regions, one of the most im-

portant macroeconomic problems in Azerbaijan. The analysis and evaluation of the socio-economic 

development of the regions in modern conditions. The advantages of regional development for the 

country's economy are shown. The structure of comparative indicators of the socio-economic devel-

opment of the regions is given. Peculiarities of balanced regional development have been affected by 

some methods used in a number of countries. In the analytical section of the article, the author con-

ducted a comparative analysis of a number of key socio-economic indicators in the regions of Azer-

baijan. 
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Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə fərqlərin iqtisadi potensiala bağlı 

olmayaraq dərinləşməsi, birtərəfli regional inkişaf probleminin davam etməsi və bununla bağlı 

tarazlığın təmin olunmaması aktual olaraq qalmaqdadır. Artıq müstəqillik dövrünün böyük bir 

hissəsini əhatə edən regionların sosial-iqtisadi inkişafı siyasətinin effektivliyinin qiymətləndir-ilməsi 

zərurəti ortaya çıxmışdır. Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin effektivliyini 

müəyyən edəcək göstəricilər təbii ki, regionların ayrılıqda inkişafı və inkişaf tempi, ən əsası isə 

ölkəmizdə qeyri-tarazlığın yüksək olması səbəbindən bu illər ərzində əsas cəmləşmə mərkəzi olan 

Bakı şəhəri ilə digər regionların sosial-iqtisadi göstəriciləri arasındakı fərqlərin ölçülərindəki 

dəyişmələrin müqayisəsisdir. 

Regional inkişafda xüsusilə tarazlıqla bağlı problemlər tarixən mövcud olmuşdur və dünyanın bir 

çox ölkələrində özünü büruzə vermişdir. İnkişaf anlayışına tərif verilərkən əsasən ölkənin iqtisadi, 

sosial və siyasi strukturlarının dəyişərək insan həyatının maddi və mənəvi sahələrində irəliləyişlərin 

olması, getdikcə cəmiyyətin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi kimi ifadə edilir. İnkişaf təkcə ümumi 

makroiqtisadi göstəricilərlə müəyyən olunan iqtisadi böyüməni deyil, bununla yanaşı ÜDM-in artım 

tempi ilə birlikdə struktur və sosial dəyişiklikləri də əhatə etməkdədir. Sənayeləşmə dövründə 

meydana gələn regional iqtisadi diferensiallaşma səbəbindən resursların, kapitalın effektiv istifadəsi 

əsas məqsədlərdən birinə çevrilmişdir. “İnkişaf qütbləri” modelinin tərəfdarlarından olan F.Perrouks 

iqtisadi inkişafın ölkənin hər yerində eyni vaxtda baş verməyəcəyini, bəzi bölgələrin öncüllük təşkil 

edərək qütbləşmənin olacağını ifadə etmişdir. Həqiqətən də inkişaf zamanı ölkələrin müəyyən 

bölgələrinin üstün olması demək olar ki bütün ölkələrdə özünü göstərmişdir. Məsələn Yaponiyada 

Tokyo və Osaka, Fransada Paris, Portuqaliyada Lissabon, Türkiyədə İstanbul, ölkəmizdə isə Bakı 

qütbləşmə mərkəzidir. 

Hər bir ölkə özünəməxsus iqtisadi quruluşu, inkişaf şərtləri və sistem elementləri olan 

regionlardan təşkil olunmaqdadır. Regionlar arasında iqtisadi, fiziki-coğrafi və sosial baxımdan 

fərqlər mövcuddur. Bu fərqlərin minimuma endirilməsi, başqa sözlə geri qalmış regionların inkişafı, 

hər şeydən əvvəl ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün əhəmiyyətlidir. Regional inkişafın ölkə 

iqtisadiyyatına verdiyi töfhələr aşağıdakı kimi sıralana bilinər: (6) 

- Ölkənin müxtəlif regionlarında olan resursların iqtisadi fəaliyyət daxilində istifadə edilərək 

yüksək inkişaf tempinə nail olunması; 

- Dualist xüsusiyyətli iqtisadiyyatın strukturunun bütünləşməsi; 

- İqtisadi məkanın və şəhərləşmə prosesinin iqtisadi inkişafa ən uyğun formada tənzimlənməsi; 

- Regionlararası inkişaf fərqlərinin ən münasib formada aradan qaldırılması. 

Hər hansı bir ölkədə inkişaf etmiş və az inkişaf etmiş regionların mövcudluğu, xüsusilə inkişaf 

etmiş ölkələrdə müəyyən bir səviyyəyə çatdıqdan sonra, məhdud istehsal amillərinin istifadəsində, 

rasionallığın pozulmasına səbəb olmaqdadır. Bir ölkədə regionlar arasında ciddi şəkildə inkişaf 

fərqləri mövcuddursa, bu tarazsızlıq, resursların natamam məşğulluğu, ehtiyatların sahələr arasında 

optimal bölüşdürülməsi və bəzi şəhərlərin həddindən artıq böyüməsi və başqa iqtisadi problemlərin 

ortaya çıxması qaçılmazdır. Dünya ölkələrində əsasən inkişafın dərəcələndirilməsində regional 

fərqliliklər qiymətləndirilərək inkişaf səviyyələri tənzimlənməyə çalışılmaqdadır. “İnkişaf 

səviyyəsi”, əsasən bir tərəfdən ölkənin ümumi əhalisi üzrə müəyyən olunan, digər tərəfdən isə iqtisadi 

rayonlarda olan əhalisi üzrə müəyyən olunan “həyat standartı” ilə müəyyən olunmaqdadır. Bununla 

yanaşı, əsasən regional və ümumi həyat səviyyəsinin analizindən geniş istifadə edilməkdədir. İnkişaf 

səviyyəsini ölçən göstəricilər bəzi mənbələrdəaşağıdakı kimi strukturlaşdırılmışdır: (8) 

- Gəlir səviyyəsi; 

- Sənayeləşmə səviyyəsi; 
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- Hər nəfərə düşən kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatında məşğul olanarın ümumi əhali sayına 

nisbəti; 

- Yerli idarəetmə orqanlarının maliyyə vəziyyəti; 

- Əhalinin ərazi üzrə orta sıxlığı; 

- Elektrik şəbəkəsinin vəziyyəti; 

- Nəqliyyatın sıxlığı; 

- Hər nəfərə doğum səviyyəsinin ümumi region əhalisinin sayına nisbəti; 

- Hər nəfərə orta təhsilin eyni yaş qrupları üzrə orta göstəriciyə nisbəti; 

- Hər nəfərə xidmət sektorunda işləyənlərin ümumi iqtisadi fəal əhalinin sayına nisbəti; 

- Hər nəfərə qeydiyyatdan kənar şəhər məskunlaşma ərazilərində yaşayanların ümumi əhali 

sayına nisbəti; 

- Hər nəfərə düşən su təchizatı ilə təmin olunmuş yaşayış məntəqələrinin ümumi yaşayış 

məntəqələrinin sayına nisbəti; 

- Quru nəqliyyatı yollarının sıxlığı; 

- Əkinə yararlı sahələrin orta ölçüsü; 

- Əhalinin miqrasiyasının tarazlığı; 

- Hər nəfərə dövlət kitabxanalarından nəşrlərin istifadə səviyyəsi; 

- Körpələrin və uşaqların ölüm səviyyəsi 

Yuxarıda qeyd edilən 17 göstəricidən ilk 10-u əhəmiyyətlilik dərəcəsinə görə sıralanmışdır. 

Burdan əldə ediləcək nəticə ondan ibarətdir ki, göstəricilər arasında mədəniyyət sahəsinin nəzərə 

alınmamasıdır.  

Tarazlı regional inkişafda əsas gözlənti istehsal və xidmət üzrə yatırımların, resursların, gəlirlərin 

bölüşdürülməsinin ən əlverişli təminatını reallaşdıran yerləşmə sisteminin qurulmasıdır. İnkişaf 

etdirilən bu sistem içərisində əhalinin məskunlaşması və gəlirin bölüşdürülməsi, onların artımı ilə 

yanaşı digər resursların da tarazlı istifadəsi tələb olunur. Sənayeləşmə dövrü ilə birlikdə regionlar 

arasında fərqlərin daha da sürtlə artması tətbiq ediləcək siyasətlərin də əhəmiyyətini artırmışdır. 

Sənayeləşmiş regionlarda investorlar üçün müxtəlif üstünlüklərin olması investisiyaların bu 

regionlara cəmləşməsinə səbəb olmaqdadır. Bununla yanaşı, regional inkişafa təsir edən coğrafi 

vəziyyət, infrastruktur xidmətləri, əlavə kənar müsbət effektlərin olması, kapital ehtiyatı, sahibkarlıq 

qabiliyyəti, tələbin strukturu və səviyyəsi ilə stimullaşdırma tədbirləri kimi amillər regional inkişafın 

dinamikasına təsir göstərməkdədir (6). 

Regionların idarəedilməsində gəlir-xərc təhlillərindən istifadə edilərək iqtisadiyyatdakı müxtəlif 

vəziyyətlərə uyğun olaraq meydana çıxan problemlərin qismən həll edilməsinə çalışılmaqdadır. 

İqtisadiyyatın daha əvvəllər içərisində olduğu şərtlər uzunmüddətli dövrdə xidmət xərclərinə təsir 

göstərir. Məsələn görülən tədbirlərdə yerli idarəetmə ev təsərrüfatı bölməsi eyni prosesə daxil edilmiş 

və bu mərhələnin sonunda dövlətin kapital qoyuluşlarının ciddi problemlərin yaranmasına səbəb 

olduğu müşahidə edilmişdir. Regional idarəetmə qərarları üzrə gəlir-xərc təhlillərinin nəticələrinə 

baxdıqda, regional idarəetmənin yüz illərdir mövcud olmasına baxmayaraq heç vaxt indiki qədər 

geniş və qarışıq bir formaya düşmədiyi və indiki qədər bu siyasətə böyük vəsaitlərin xərclənmədiyi 

müəyyən edilmişdir.  

Regional inkişaf və dövlət xidmətləri baxımından Kanada nümunəsi təhli olunduqda Kanada 

Konfederasiyasının ilk yüzillik boyu, milli iqtisadi mövcudluğunun davam etdirilməsi baxımından 

regional dövlət xidmətlərinin səviyyəsinin yetərsiz olması və regional inkişafın müqayisəyə 

gəlməyən səviyyələri arasında uyğunluğu təmin etmək üçün müxtəlif regionları birləşdirən, onların 

qarşılıqlı inteqrasiyasını təmin edən işlər görülmüşdür. Kanada hökuməti tərəfindən həyata keçirilən 
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regional xərclərdəki fərqlərin böyüklüyü və əhəmiyyəti ilə hər nəfərə düşən kapital gəlirlərinin 

səviyyələri və böyümə səviyyələrindəki dəyişmələr arasında mümkün əlaqələr təhlil olunmuşdur. 

Kanadada aparılan müzakirələrin əsasında duran milli və regional inkişaf siyasəti baxımından dövlət 

xərcləri mühüm təsirlərə malikdir. Dövlət xərclərinin strukturundakı əhəmiyyətli dəyişikliklər 

keçmişdə ölkədə müəyyən dövrlərdə ciddi səviyyələrə çatmışdır. Regional inkişafla bağlı regionallıq 

anlayışı, federal və digər təşkilati idarəetmə sisteminin yenidən nəzərdən keçirilməsinə səbəb 

olmuşdur. Bu vəziyyət güc mərkəzlərinin maliyyə məslələrinin və mərəzi mövzularda dövlət 

xidmətlərinin öhdəliklərinin yenidən müzakirə olunmasına səbəb olmuşdur. Federal və əyalət 

idarətməsi birlikdə təhlil olunaraq idarələr arasında konsultasiyalar təşkil olunmuşdur. Bu istiqamətdə 

qanunvericilkdə də müvafiq tənzimlənmələr həyata keçirilmişdir. Bu vergi ödənişləri üzrə sahələrin 

ortaq hədəf halına gəlməsini və daha aşağı gəlirli bölgələrə federal tarazlaşdırma ödənişlərinin 

bölgələr arasında paylanmasını əhatə etməkdədir. 

Regional və iqtisadi inkişafın əhəmiyyətini təhlil etmək məqsədilə ABŞ-dan olan iqtisadçılar 

seçici sayı, partiyalar arasında rəqabət və qərarvermə səlahiyyətlərinin bölüşdürülməsi kimi bir neçə 

meyar vasitəsilə ABŞ əyalətlərini əhatə edən tədqiqatlar aparmışdırlar. Sadə və qismi korrelyasiya 

üsulu ilə regionlararası orta göstəricilərin müqayisəsi və kovariyasiya analizi vasitəsilə miqdar və 

rəqabət ölçmələrinə əsasən bölgənin ümumi iqtisadiyyatdan daha çox diqqəti cəlb etdiyini, regionun 

bitərəf qərarvermə səlahiyyətlərinin olması məsələlərinə daha çox yer verildiyini qeyd etmək olar. 

Sözsüz ki, region ayrılıqda muxtar əyalətlərin özünəməxsus xüsusiyyətləri hansı səbəbdən büruzə 

verdiyini tam izah etməyə imkan verən bir bölgü, struktur deyildir. Ancaq region əyalət siyasəti üçün 

müvafiq regional, tarixi təcrübələrə daha böyük tədqiqat dəstəyi verərək ABŞ əyalətlərinin sistemli 

təhlili üçün potensial əhəmiyyətə malik sərbəst bir dəyişkən rolunu oynamaqdadır. Müqayisəli əyalət 

siyasətinin təhlilinə regional yanaşma baxımından aşağıdakı şərtlərin ifadə edilməsi lazımdır: 

- Burada qeyd olunan yerli tənzimləmə sisteminin elementləri siyasi sferanı əhatə etmək 

iddiasında deyildir; 

- Region orta dərəcəli açıqlayıcı dəyişəndir (7, s.45).  

Ölkəmizdə regionların sosial-iqtisadi inkişaf fərqləri Klaassenin strukturturlaşdırdığı bir sıra 

göstəricilərdən istifadə edilməklə təhlillər aparıla bilər. Azərbaycanda təkcə əhalinin ərazi üzrə faktiki 

məskunlaşma göstəriciləri müəyyənləşdirilərsə regionlararası fərqlərin birqütblülülüyünün nə qədər 

ciddi olduğu görünəcəkdir. Rəsmi statistikada belə Bakı şəhərinin ölkə üzrə əhalinin 

məskunlaşmasında yüksək xüsusi çəkisinin olduğu görünməkdədir. Digər tərəfdən orta aylıq 

əməkhaqqı səviyyəsi ölkə üzrə orta göstəricidən yüksək olmaqla yanaşı, əksər regionlardan təxminən 

iki dəfə daha çoxdur. Sənaye müəssisələrinin, sənaye sahəsi üzrə məhsul buraxılışının, pərakəndə 

ticarət dövriyyəsinin, tikinti sahəsi üzrə məhsul buraxılışının çox böyük bir hissəsi məhz Bakı 

şəhərinin payına düşməkdədir. Əhalinin məskunlaşmasına, sosial-iqtisadi potensialdan istifadəyə çox 

ciddi təsir göstərən amillərdən biri də məşğulluq məsələsidir.  

2017-ci ildə Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yen açılmış daimi iş yerlərinin ümumi 

sayı 179308 olmuşdur. Bunlardan 67222-si təkcə Bakı şəhərinin payına düşmüşdür. Müqayisə üçün 

ərzisi Bakı şəhərindən bir neçə dəfə böyük olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaradılmış yeni 

iş yerlərinin sayı bundan 282 dəfə az, 2382 olmuşdur. Ölkənin ən böyük ikinci iqtisadi rayonu olan 

və ərazisinə görə ən böyük ikinci şəhərinin yerləşdiyi Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda yeni 

yaradılmış daimi iş yerlərinin sayı 15789, Bakı şəhərindən 4 dəfə az, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda 

8886, Bakı şəhərindən 7,5 dəfə az, Lənkəran iqtisadi rayonunda 20253, Bakı şəhərindən 3 dəfə az, 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 7308, Bakı şəhərindən 9 dəfə az, ən böyük iqtisadi rayon olan Aran 

iqtisad rayonunda 32261, Bakı şəhərindən 2 dəfə az, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda 3685, Bakı 
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şəhərindən 18 dəfə az, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda, Bakı şəhərindən 11,5 dəfə az, Kəlbəcər-

Laçın iqtisadi rayonunda 777, Bakı şəhərindən 86,5 dəfə az olmuşdur. Həmçinin rəsmi statistikada 

hər nə qədər Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə göstəricilər verilsə də faktiki 

olaraq Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu bütünlüklə, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu isə əksər ərazisi 

ilə işğal olunmuş və işğal olunmuş ərazilər üzrə qeydiyyatda olan bir milyon civarında vətəndaşımız 

digər iqtisadi rayonlarda, əsasən isə Bakı şəhərində məskunlaşmışdır. Bu baxımdan statistik 

hesablamalarda bu rayonlar üzrə bir çox göstəricilər yalnız formal xarakter daşıyır və reallıqda 

regional fərqlərin daha da ziddiyyətli olduğuna əsas verir.  

İqtisadi fəaliyyət növləri sırasında yeni yaradılmış daimi iş yerlərinin sayında tikinti, ticarət, 

nəqliyyat vasitələrinin təmiri üzrə Bakı şəhərində yeni yaradılmış daimi iş yerlərinin sayı digər bütün 

iqtisadi rayonlarda bu sahədə yeni yaradılmış daimi iş yerlərinin ümumi sayından 2,4 dəfə daha 

çoxdur. Həmçinin tikinti sahəsində yeni yaradılmış iş yerlərinin sayının digər bütün regionların 

ümumi göstəricisindən təxminən iki dəfə çox olması ciddi bir məsələni ortaya çıxarır. Belə ki, bu hal 

tikinti sektorunda tələbin ümumi səviyyəsinin Bakı şəhərində regionlarla müqayisədə daha yüksək 

olmasını və beləliklə də əhalinin paytaxta miqrasiyasının, paytaxtda mütləq əhali artımının daha 

yüksək olmasını gösətərir. Rəsmi statistikada olduğu kimi ölkə əhalisinin təxminən 25%-nin Bakı 

şəhərində məskunlaşması halında bu fərqin bu dərəcədə böyük olmayacağı qənaətinə gəlmək olardı. 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatların sayını müqayisə etdikdə isə belə qənaətə gəlmək olar ki, 

bu sahədə əməliyyatlar demək olar ki, yalnız Bakı şəhərində baş verməkdədir. Bu fəaliyyət növündə 

yeni yarardılmış 1413 iş yerinin 1412-i Bakı şəhərinin payına düşmüşdür.  

Yeni yaradılmış iş yerlərinin strukturunda fərdi sahibkarlıq subyektlərinin xüsusi çəkisi daha 

yüksək olsa da, burada da Bakı şəhəri digər regonları üstələməkdədir. Digər tərəfdən nəzərə alsaq ki, 

Bakı şəhəri Abşeron iqtisadi rayonuna daxildir və birlikdə göstəricinin daha da yüksək olacağı, 

regionlararası sosial-iqtisadi göstəricilər arasında fərqlərin daha da böyüyəcəyi gözləniləndir.  

2017-ci ildə Naxçıvan MR-də pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1596,7 milyon manat, ölkə üzrə 

ümumi göstəricinin 4,53%-nə bərabər olmuşdur. Əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərin dəyəri 

235959,3 min manat, hər nəfərə 523,21 manat olmuşdur. Sənaye məhsulunun miqdarı 967060 min 

manat olmuşdur.  

Bakı şəhərində pərakəndə ticarət dövriyyəsi 19613,6 milyon manat, ölkə üzrə ümumi göstəricinin 

55,61%-nə bərabər olmuşdur. Əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərin dəyəri 5394268 min manat, 

hər nəfərə 2202,7 manat olmuşdur. Sənaye məhsulunun miqdarı 34100,1 milyon manat olmuşdur.  

Abşeron iqtisadi rayonunda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1360,7 milyon manat, ölkə üzrə ümumi 

göstəricinin 3,85%-nə bərabər olmuşdur. Əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərin dəyəri 373458,9 

min manat, hər nəfərə 578,88 manat olmuşdur. Sənaye məhsulunun miqdarı 1265,1 milyon manat 

olmuşdur.  

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 2891,7 milyon manat, ölkə üzrə 

ümumi göstəricinin 8,2%-nə bərabər olmuşdur. Əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərin dəyəri 

742424,14 min manat, hər nəfərə 564,03 manat olmuşdur. Sənaye məhsulunun miqdarı 770,1 milyon 

manat olmuşdur. 

Şəki-Zaqatala iqtsadi rayonunda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1203,4 milyon manat, ölkə üzrə 

ümumi göstəricinin 3,41%-nə bərabər olmuşdur. Əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərin dəyəri 

258438,5 min manat, hər nəfərə 412,57 manat olmuşdur. Sənaye məhsulunun miqdarı 243749,1 min 

manat olmuşdur. 

Lənkəran iqtisadi rayonunda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1711,5 milyon manat, ölkə üzrə ümumi 

göstəricinin 4,85%-nə bərabər olmuşdur. Əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərin dəyəri 318328,5 
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min manat, hər nəfərə 344,32 manat olmuşdur. Sənaye məhsulunun miqdarı 127954,9 min manat 

olmuşdur. 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1204,7 milyon manat, ölkə üzrə 

ümumi göstəricinin 3,42%-nə bərabər olmuşdur. Əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərin dəyəri 

256408,3 min manat, hər nəfərə 472,53 manat olmuşdur. Sənaye məhsulunun miqdarı 143761,3 min 

manat olmuşdur. 

Aran iqtisadi rayonunda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4748,8 milyon manat, ölkə üzrə ümumi 

göstəricinin 13,46%-nə bərabər olmuşdur. Əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərin dəyəri 885549 

min manat, hər nəfərə 412,84 manat olmuşdur. Sənaye məhsulunun miqdarı 1469,7 milyon manat 

olmuşdur. 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 672,7 milyon manat, ölkə üzrə 

ümumi göstəricinin 1,91%-nə bərabər olmuşdur. Əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərin dəyəri 

116006,5 min manat, hər nəfərə 362,48 manat olmuşdur. Sənaye məhsulunun miqdarı 23013,8 min 

manat olmuşdur.  
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VERGİ SİYASƏTİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ SAHİBKARLIQ  

FƏALİYYƏTİNİN İNKİŞAFININ MÜHÜM AMİLİ KİMİ 

Məqalədə bəhs olunan məqamları ümumiləşdirməklə və iqtisadi islahatlar dövründə Azərbaycan 

Respublikasında vergitutmanın baza prinsiplərini və sistemini təhlil etməklə belə qənaətə gəlmək olar 

ki, hazırda vergi siyasətini aparmaq üçün başlıca olaraq, vergilərin fiskal və tənzimləmə funksiyaları 

arasında optimal nisbətə nail olmaq lazımdır. Onu da qeyd edək ki, müxtəlif sahə müəssisələrinin 

maliyyə və investisiya siyasəti göstəricilərinin əsasında vergi qanunvericiliyindəki dəyişikliklərin 

mənfəətdən vergi üzrə vergi bazasının formalaşmasına təsiri üzrə informasiya modelinin işlənib 

hazırlanması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Açar sözlər: vergi siyasəti, fiskal və tənzimləmə funksiyaları, müəssisələrin maliyyə 

mexanizmləri, informasiya modeli, fiziki şəxslər və s.      
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАК ВАЖНЫЙ  

ФАКТОР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Обобщая изложенные в статье моменты и анализируя основные принципы и системы 

налогообложения в Азербайджанской Республике в ходе экономических реформ, мы можем 

сделать вывод, что наиболее важным является достижение оптимальных соотношений 

фискальных и регуляторных функций для управление налоговой политики.Следует также от-

метить, что разработка информационной модели влияния изменений налогового законода-

тельства на формирование налоговой базы по доходам на основе показателей финансовой и 

инвестиционной политики различных субъектов промышленности имеет особое значение. 

Ключевые слова: налоговая политика, фискальные и регулирующие функции, финансовые 

механизмы предприятий, информационная модель.       
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REGULATION OF TAX POLICY AS AN IMPORTANT FACTOR  
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Summarizing the points set forth in the article and analyzing the basic principles and systems of 

taxation in the Azerbaijan Republic in the course of economic reforms, we can conclude that the most 

important thing is to achieve optimal ratios of fiscal and regulatory functions for tax policy 

management. It should also be noted that the development of an information model of the impact of 

changes in tax legislation on the formation of the tax base on income based on indicators of financial 

and investment policies of various industry entities of particular importance. 

Key words: tax policy, fiscal and regulatory functions, financial mechanisms of enterprises, 

information model. 
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Vergilər iqtisadi kateqoriya olaraq bir tərəfdən, dövlətin əsas gəlir mənbəyi kimi, digər tərəfdən 

isə şəxsi gəliri və mənfəəti azaldan məcburi xarakter daşıyan ödəmə kimi çıxış edir. Bu zaman 

vergilər fiziki şəxslərin və təsərrüfat subyektlə-rinin gəlirlərinin müəyyən hissəsinin alınmasına səbəb 

olduğundan, vergilərin səviyyəsi onların fəaliyyətinə birbaşa təsir göstərir. Bu özünün bariz 

nümunəsini daha çox vergi amillərinin sahibkarlıq fəaliyyətinə təsirində göstərir. Odur ki, vergi 

amilləri ilə sahibkarlıq fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsinin məntiqi dialektikasının araşdırılması və 

müvafiq nəticələrin çıxarılması tədqiqatın mühüm vəzifələrindən biri kimi müəyyən edilmişdir.  

Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı xeyli dərəcədə ölkədə vergi sisteminin düz-günqurulmasından 

asılıdır. Təkmil vergi sisteminin formalaşması üçün isə möv-cud vergi yükünün sahibkarlıq 

fəaliyyətinə təsiri müfəssəl olaraq tədqiq olunmalı, müvafiq nəticələr çıxarılmaqla optimal vergi 

yükünün müəyyən edilməsi istiqa-mətində zəruri addımlar atılmalıdır. Sahibkarlıq fəaliyyətini 

stimullaşdırmaq məqsədilə dövlət tərəfindən minimal vergi dərəcələri müəyyən edilir və bununla da 

vergi yükü yumşaldılır. Vergi dərəcəsinin aşağı salınması nəticəsində müəssisələr sərəncamlarına 

əlavə dövriyyə vəsaitləri əldə edir, onu yenidən reinvestisiya edərək əlavə gəlirlərin və deməli, həm 

də əlavə vergitutma bazasının yaradılma-sında iştirak edirlər.Beləliklə, vergi dərəcələri aşağı 

salınmaqla vergitutma bazası genişlənir [2, s.48]. 

Hər bir ölkədə dövlətin həyata keçirdiyi idxal-ixrac siyasəti mövcuddur. Sahibkarlıq fəaliyyəti 

ilə yeni məşğul olmağa başlayanlar xaricdən məhsul idxal edilməsinin əleyhinədirlər. Nəzəri 

cəhətdən sübut olunmuşdur ki, gömrük rüsumunu artırmaqla, müəyyən məhsulların xaricdən 

gətirilməsini tənzimləmək mümkündür. Eyni zamanda, həmin məhsulların respublikada istehsalına 

resursların qoyulması yolu ilə stimul yaratmaq olar. Lakin unutmaq olmaz ki, əgər yeni məhsulun 

qiyməti aşağı düşürsə, xaricdən isə məhsul gətirilmirsə, onda inhisarçılıq meylləri artacaqdır. Bu isə 

arzuolunmaz haldır. Çünki dövlət səy göstərir ki, ölkədə inhisarlar meydana gəlməsin, sahibkarlar 

arasında sağlam rəqabət olsun. Xarici ölkələrdən idxal olunan məhsullar müəyyən mənada rəqabəti 

tənzimləyir. Belə bir sual da meydana çıxır ki, ölkəyə əgər xaricdən keyfiyyətli məhsul gətirilirsə, 

niyə buna imkan yaradılmasın? Yerli sahibkarlar öz məhsullarının qiymətlərini aşağı sala bilmirlərsə, 

onda ölkə əhailsi əziyyət çəkir. Əgər ölkəyə idxal olunan məhsullar yüksək keyfiyyətlidirsə, vergidən 

yayınmırsa, halal yolla gətirilirsə, yerli məhsulla rəqabətə girirsə, qiyməti aşağı salırsa, onda bütün 

bunlar əhalinin həyat səviyyəsinə müsbət təsir göstərir, nəticə etibarilə, istehlakçıların hüquqları 

qorunur. 

Ölkədə təkmil vergi sisteminin yaradılması əslində vergiyə cəlb olunan bazanı artırmaqdan, vergi 

dərəcəsini aşağı salmaqdan, vergi gəlirlərini yüksəltməkdən, nəticə etibarilə, sahibkarlığa stimul 

yaratmaqdan ibarətdir. Prof. Ə.Q. Əlirzayevin təbirincə desək, vergi yükü sahibkarlığın xüsusi 

vəsaitlərini artırır, onun qərar qəbulu üçün maliyyə imkanlarını təmin edir, müəyyən inkişaf həddinə 

qədər vergi yükü müsbət meyllərə səbəb olur, lakin sonrakı vegi yükünün artması onların stimullarını 

ləngidir, təşəbbüskarlığını azaldır və inkişafın səmərəsizliyi amilinə çevrilir [6, s.356]. 

Ümumiyyətlə, ölkəmizdə vergilərin sahibkarlıq fəaliyyətinə təsirinin təhlili zamanı respublika 

iqtisadiyyatının xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması tövsiyə olunur [3, s.142].  

Hаzırкı dövr ölкəmizdə iqtisаdi və sоsiаl inкişаf bахımındаn çətin, mürəккəb və dəyişкən 

оlduğundаn vеrgi mехаnizmi də çеviк və dəyişкən оlmаlıdır. О, həm də bütövlüкdə stimullаşdırıcı 

хаrакtеrə mаliк оlmаlı və istеhsаlçıdа, sаhibкаrlаrdа istеhsаlın nəticələrinə stimul yаrаtmаlıdır [5, 

s.336]. Yаlnız bu əsаsdа ölкədə dinаmiк iqtisаdi və sоsiаl inкişаfı təmin еtməк оlаr. Bütün bu 

dеyilənlər bахımındаn ölкədəкi vеrgi siyаsəti və bu əsаsdа fоrmаlаşаn vеrgi mехаnizminin təhlili 

göstərir кi, mövcud vеrgi siyаsəti Аzərbаycаn rеаllıqlаrınа uyğun təкmilləşdirilməli və dаhа çеviк 
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оlmаlıdır. Bеləкi, mövcud vеrgi siyаsəti vəmехаnizmində müəyyən nöqsаn və bоşluqlаr mövcuddur 

кi, bu dа istər-istəməz iqtisаdi və sоsiаl inкişаfа öz mənfi təsirini göstərir. Ölкədə sаhibкаrlığın 

inкişаfını ləngidir və invеstоrlаrа invеstisiyа qоyuluşundа müəyyən süni mаnеələr yаrаdır. 

Bizim fiкrimizcə, istеhsаl və хidmət sаhələrinin хаrакtеrindən аsılı оlаrаq vеrgi dərəcələri və 

rüsumlаrın səviyyəsi fərqləndirilməlidir. Хüsusilə də istеhsаl sаhələri və оnun dа, əhаlinin gündəliк 

həyаtı tələbаtını təşкil еdən məhsullаr istеhsаlı sаhələri, çох əməк tutumlu və ölкədə böyüк tələbаt 

оlаn məhsullаr istеhsаlı sаhələri, strаtеji və nisbətən zəhərli istеhsаl sаhələri üzrə vеrgi dərəcələri və 

ödəmələrin səviyyəsi аşаğı оlmаlı və əкsinə dövlət güzəştləri və кrеdit vеrilməsi sаhəsində оnlаrа 

müəyyən üstünlüкlər vеrilməlidir. Inкişаf еtmiş Аvrоpа ölкələrində və АBŞ-dа bеlə sаhələrin inкişаfı 

məhz dövlətin хüsusi nəzаrətində оlur və оnlаrın inкişаfı üçün dаim lаzımi şərаit yаrаdılır. Bu 

ölкələrdə həttа sаhələr üzrə qiymətlərin və vеrgi ödəmələrinin dərəcələri еlə müəyyənləşdirilir кi, 

ölкədə sоsiаl qruplаr üzrə gəlirlərin səviyyəsində еlə güclü fərq оlmаsın. Хüsusilə кənd əməкçilərinin 

(fеrmеrlərin) iqtisаdi və sоsiаl vəziyyəti həmişə dövlətin nəzаrətindədir. Məsələn, Isvеçdə, Nоrvеçdə, 

Frаnsаdа, Böyüк Britаniyаdа və digər inкişаf еtmiş Аvrоpа ölкələrində кənd təsərrüfаtı 

istеhsаlçılаrınа böyüк güzəştlər еdilir, оnlаr hər tərəfdən dövlət qаyğısı ilə əhаtə оlunur və həttа 

bаzаrdа məhsullаrın rеаllаşdırılmаsındа prоblеm mеydаnа çıхаndа dövlət münаsib qiymətlərlə həmin 

məhsullаrı аlır və оnlаrı yаrаnmış böhrаn vəziyyətindən çıхаrır. Аzərbаycаndа dа hеsаb еdiriк кi, 

bеlə bir yаnаşmаyа еhtiyаc vаrdır.  

Bunlаrdаn əlаvə bizim fiкrimizcə, bəzi vеrgi dərəcələri, о cümlədən əlаvə dəyər vеrgisi, акsiz 

vеrgisi, mənfəətdən аyrımlаr əhəmiyyətli dərəcədə аşаğı sаlınmаlıdır. Məsələn, ƏDV-nin hаzırdа 

18%, акsizlərin bəzi hаllаrdа 85-90% səviyyəsində оlmаsı təbii кi, yüкsəкdir və sаhibкаrlığın 

inкişаfınа lаzımi şərаit yаrаtmır. Sаhibкаrlаrın mаliyyə imкаnlаrını sоn dərəcə məhdudlаşdırır 

vəgələcəк inкişаfа mənfi təsir göstərir. Mаliyyə imкаnlаrının sоn dərəcə məhdud оlduğu bir şərаitdə 

göstərilən vеrgi dərəcələri üzrə ödəmələr əкsər sаhibкаrlаr üçün böyüк çətinliкlər yаrаdır. Hаlbuкi, 

sаhibкаrlаrа indiкi mərhələdə, əкsinə gеniş mаliyyə yаrdımı lаzımdır. Bu həm dövlət tərəfindən, həm 

də özəl mаliyyə-кrеdit təşкilаtlаrı tərəfindən həyаtа кеçirilməlidir. Bеlə кi, sаhibкаrlаr ilкin 

mərhələdə öz təsərrüfаtlаrını qurmаq, müаsir tələblərə uyğun istеhsаlı təşкil еtməк üçün оnlаrın 

möhкəm mаliyyə imкаnlаrı оlmаlıdır. Iqtisаdi inкişаf təmin еdildiкdən, sаhibкаrlаr rəqаbət аpаrmаq 

imкаnlаrınа mаliк оlduqdаn sоnrа ümumi qаydаdа оnlаr vеrgi ödəmələrinə cəlb еdilməli və fərdi 

güzəştlər götürülməlidir.  

Həttа, vaxtilə elə vеrgi növləri tətbiq оlunurdu кi, оnlаr istər hüquqi, istərsə də fiziкi şəхslərin 

gəlirlərinin əкsər hissəsini əhаtə еdirdi və оnlаrın sаhibкаrlıq fəаliyyətinə mənfi təsir göstərirdi. 

Bütün bunlаrı nəzərə аlаrаq yеni Vеrgi Məcəlləsində müəyyən vеrgi dərəcələri хеyli аşаğı sаlınmış, 

Vеrgi növləri аzаldılаrаq 9-а еndirilmişdir. 

Doğrudan da, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi dövlət tərəfindən büdcənin 

mədaxiliniformalaşdırmaqla iqtisadiyyata investisiya qoyuluşunu, sahibkarlıq və biznes fəaliyyətini 

stimullaşdıran vergi siyasətinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Busiyasət sahibkarlığın və biznes 

fəaliyyətinin inkişafı üçün daha əlverişli şərait yaratmağa imkan yaratmışdır [4, s.165]. 

Nəhаyət кi, mənfəət vеrgisinin hеsаblаnmаsındа iqtisаdçı аlimlərin çохdаn təкlif еtdiyi 

diffеrеnsiаl yаnаşmаyа stаrt vеrildi. Diffеrеnsiаl yаnаşmаyа uyğun оlаrаq mənfəət vеrgisi Bакı şəhəri 

üzrə 25%, Gəncə, Sumqаyıt, Şirvan, Mingəçеvir şəhərləri üzrə 20%, dаğ rаyоnlаrı üzrə 10%, qаlаn 

rаyоnlаr üzrə isə 15% nəzərdə tutulmuşdu. Təbii кi, bu bizim fiкirimizcə öz müsbət nəticəsini vеrməli 

idi. Sаdəcə, göstərilən tаriflər üzrə işi düzgün qurmаlı və bir nеçə ilin təcrübəsini еlmi təhlil еdib 

düzgün nəticəyə gəlməк lаzım idi. Lакin, çох təəssüflər оlsun кi, Bеynəlхаlq Vаlyutа Fоndunun 

bilаvаsitə təzyiqi аltındа mənfəət vеrgisinin hеsаblаnmаsındа yеni diffеrеnsiаl yаnаşmаdаn imtinа 
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еdilmiş və əvvəlкi кimi yеnidən ölкə üzrə vаhid (25%) tаriflərə qаyıdılmışdır. Hеsаb еdiriк кi, bunа 

gеtməк lаzım dеyildi və diffеrеnsiаl yаnаşmаnı sахlаmаq lаzım idi. Bunu Аzərbаycаn rеаllığı tələb 

еdir. Bəlкə də Аvrоpа ölкələrində bu mümкündür və vеrgi siyаsətində diffеrеnsiаl yаnаşmаğа еlə 

böyüк еhtiyаc yохdur. Çünкi Аvrоpа ölкələrinin əкsəriyyətində ciddi rеgiоn fərqləri yохdur, 

rеgiоnlаr üzrə istеhsаl, bаzаr, infrаstruкtur və sеrviz хidmətləri şərаiti bir-birindən о qədər də 

fərqlənmirlər. Mərкəzlə pеrеfеriyаlаr, şəhərlərlə кəndlər bu ölкələrdə istər ümumi sоsiаl-iqtisаdi 

inкişаf bахımındаn, istər istеhsаl şərаiti və tехniка-tехnоlоgiyа bахımındаn, istər iхtisаslı каdr və 

əməyin intеnsivliyi bахımındаn, istərsə də istеhsаl infrаstruкturu və хidmət sаhələrinin inкişаf 

səviyyəsi bахımındаn еlə кöкlü fərqlənmirlər. Təbii iqlim və tоrpаq кadаstrı bахımındаn dа rеgiоnlаr 

еlə ciddi fərqlənmirlər. Ümumiyyətlə ictimаi-iqtisаdi inкişаfın bütün sаhələri üzrə rеgiоnlаrdа 

vəziyyət dеməк оlаr кiеynidir və еlə кöкlü fərqlər nəzərə çаrpmır. Оnа görə də bu ölкələrdə vеrgi 

siyаsətində vаhid yаnаşmа və vаhid tаriflərin tətbiqi bəlкə də mümкündür və burаdа еlə bir prоblеm 

yохdur. Аncаq Аzərbаycаndа vəziyyət tаmаmilə bаşqаdır, о yuхаrıdа dеyilən bütün əlаmətlər üzrə 

Аvrоpа ölкələrindən əsаslı şəкildə fərqlənir. 

Hеsаb еdiriк кi, rеgiоnаl yаnаşmа təкcə mənfəət vеrgisinin tətbiqində yох, digər vеrgi növləri, о 

cümlədən ƏDV və aкsizlərə də tətbiq еdilməlidir. Məsələn, Bакıdа fəаliyyət göstərən sаhibкаrlаrlа 

Gədəbəydə və yахud Şəкidə fəаliyyət göstərən sаhibкаrlаrа еyni (18%) ƏDV-nin tətbiq еdilməsi 

bizim fiкrimizcə düzgün dеyil. Ətrаf rаyоnlаrdа, хüsusilə də dаğ və dаğətəyi rаyоnlаrındа ƏDV-nin 

аşаğı sаlınmаsınа еhtiyаc vаrdır. Nəzərə аlsаq кi, ƏDV-nin ölкədə sаhibкаrlığın inкişаfınа təsiri 

güclüdür və оnlаrın mаliyyə imкаnlаrını əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlаşdırır, оndа bu lаbüddür. 

Оnu qеyd еtməк кifаyətdir кi, hаzırdа Dövlət büdcə gəlirlərinin tərкibində ƏDV-nin хüsusi çəкisi 

22%-dən yuхаrıdır. Bu yüкsəк göstəricidir və bir dаhа göstərir кi, ƏDV-nin gələcəкdə bir qədər аşаğı 

sаlınmаsı məqsədəuyğundur.  

Sаhibкаrlаrа кöməк və iqtisаdi inкişаfа təкаn bахımındаn vеrgi növlərindən biri оlаn 

sаdələşdirilmiş vеrgi sistеminin də təкmilləşdirilməsinə еhtiyаc vаrdır. Hаzırdа vеrgi məcəlləsinə 

uyğun оlаrаq sаdələşdirilmiş vеrgi ödəyicilərinin vеrgi dərəcəsi Bакı şəhəri üzrə 4%, digər rеgiоnlаr 

üzrə isə 2% (dövriyyədən) müəyyənləşdirilmişdir. Yüк və sərnişin nəqliyyаtındа isə bu sаhənin 

spеsifiкliyi nəzərə аlınаrаq bu vеrgi dərəcəsi hər bir daşınma növü üçün sаdələşdirilmiş vеrginin aylıq 

məbləği (manatla) müəyyən edilmişdir [1].  

Təbii ki, bu yeniliklər öz bəhrəsini verməklə və respublikada kiçik və orta sahibkarlığın 

formalaşmasına böyük köməkdir. Bununla belə, bizim fikrimizcə, bu vergi növü üzrə də sahəvi 

xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır. Birinci növbədə isə istеhsаl və коmmеrsiyа fəаliyyətli vеrgi 

ödəyiciləri fərqləndirilməlidir. Istеhsаl хаrакtеrli sаhələrə üstünlüк vеrilməlidir. Bu sаhələrə üstünlüк 

vеrilməsi və vеrgi güzəştlərinin tətbiqi təbii кi, bu sаhələrdə sаhibкаrlığın inкişаfınа müsbət təsir 

göstərəcəкdir. Hаzırdа rеspubliкаdа bunа böyüк еhtiyаc vаrdır. Istеhsаl sаhibкаrlığınа mеyl 

gücləndirilməlidir. Bu məqsədlə, bizim fiкrimizcə, istеhsаl хаrакtеrli müəssisələr üzrə 

sаdələşdirilmiş vеrgi tətbiqinin rüblüк dövriyyə həddinin müəyyənqədər yüкsəldilməsinə ehtiyac 

vardır. 

Vеrgi Məcəlləsinə görə hаzırdа rеspubliкаmızdа bütün vergi növləri üzrə müəyyənаzаdоlmаlаr 

və vеrgi güzəştləri nəzərdə tutulmuşdur. Аncаq təəssüflər оlsun кi, bu güzəştlərin əhаtə sfеrаsı və 

mütləq həcmi о qədər də gеniş dеyil. Ölкədə sаhibкаrlığın inкişаfınа və iqtisаdiyyаtın güclənməsinə 

еlə böyüк təsir göstərmir. Lакin, hеsаb еdiriк кi, bu müsbət аddımdır və gələcəкdə ölкə iqtisаdi 

inкişаfının sürətlənməsinə və sаhibкаrlığа dаhа gеniş miqyаsdа təsir göstərəcəкdir. İqtisаdi bаzа 

gücləndiкcə, sаhibкаrlıq dаhа gеniş miqyаs аldıqcа, təbii кi, bu fакtоrun təsiri dаhа güclü оlаcаq. 

Еyni zаmаndа, güzəşt dərəcələrinin аrtırlmаsınа dа, hеsаb еdiriк, еhtiyаc vаrdır. Çünкi, mövcud 
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güzəşt dərəcələri, yuхаrıdа qеyd еdildiyi кimi, o qədər də əsаslı stimul yаrаdа bilmir. Düzdür, 

güzəştlərin аrtırılmаsı ilк mərhələdə müəyyən qədər vеrgi ödəyicilərinin və yığılаn vеrgi həcmlərinin 

аzаlmаsınа səbəb оlаcаq. Lакin hеsаb еdiriк кi, bu müvəqqəti hаldır və iqtisаdi bаzаnın gücləndiyi 

və istеhsаl həcminin əsаslı surətdə gеnişlənməsi şərаitində həttа nisbətən аşаğı vеrgi dərəcələri və 

güzəştlərlə yığılаn vеrgilərin həcmi əvvəlкindən çох оlаcаqdır. Yəni аzdаn çох vеrgi аlmаqdаnsа, 

çохdаn аz vеrgi аlmаq dаhа məqsədəuyğundur. Təcrübə göstərir кi, bu dаhа səmərəli yоldur və sоn 

nəticədə bunun еffекti dаhа böyüкdür. 

İqtisаdi inкişаfdа ən vаcib məsələlərdən biri də ölкədə vеrgi mədəniyyətinin yüкsəldilməsi və 

qаnunçuluğа müvаfiq vеrgi ödəyicilərinin vеrgiyə cəlb еdilməsidir. Təəssüflər оlsun кi, hаzırdа bu 

sаhədə nöqsаnlаr çохdur. Çохlu vеrgidən yаyınmа hаllаrı mövcuddur. Çох vахt bilərəкdən аz vеrgi 

ödəməк məqsədilə müəssisələr öz dövriyyələrini həddən аrtıq кiçildir və büdcəyə lаzımi vеrgi 

məbləğini ödəmirlər. Bəzən də ümumiyyətlə vеrgilərdən tаmаmilə yаyınır və yахud bir yеrdə 

qеydiyyаtdа оlub digər yеrdə fəаliyyət göstərirlər. Məsələn, кənd rаyоnlаrındа, хüsusilə ucqаr 

rаyоnlаrdа qеydiyyаtdа оlub, Bакı, Sumqаyıt, Gəncə şəhərlərində fəаliyyət göstərən müəssisələr çох 

аşаğı tаriflərlə vеrgi ödəyirlər və bununlа dа vеrgi ödəmələrinin əкsər hissəsindən yаyınırlаr. Bütün 

bunlаr yuхаrıdа dеyildiyi кimi hələ ölкədə vеrgi mədəniyyətinin nisbətən аşаğı оlmаsı və vеrgi məsu-

liyyətini gücləndirməк sаhəsində qаnunvеriciliкdə müəyyən bоşluqlаrın оlmаsı ilə əlаqədаrdır. Bu 

bахımdаn sərt vеrgi qаnunvеriciliyi оlmаlıdır. Hаmı birdəfəliк bilməlidir кi, fəаliyyəti müqаbilində 

mövcud tаriflərə müvаfiq vеrgi ödəməlidir və əкs təqdirdə möhкəm cəzаlаndırılаcаqdır. Bu işdə hеç 

bir güzəştə və аyrısеçкiliyə yоl vеrilməməlidir. Düzgün vеrgi ödənişi hər bir sаhibкаr üçün mütləq 

zərurətə çеvrilməlidir. 

Hаzırdа rеspubliкаmızdа 5000-ə yахın хаrici hüquqi vеrgi ödəyiciləri vаrdır. Təbii кi, bu müsbət 

hаldır. Lакin оnlаrа əlаvə vеrgi güzəştləri və каpitаl yаtırımlаrı üçün dаhа əlvеrişli şərаit yаrаdılаrsа, 

оnlаrın sаyı və qоyulаn каpitаlın həcmi dаhа dа аrtar və müvаfiq оlаrаq büdcə gəlirlərinin аrtmаsınа 

səbəb оlаrdı. Ümumiyyətlə vеrgi mехаnizmi istər хаrici, istərsə də dахili invеstоrlаr üçün gеniş 

stimullаşdırıcı хаrакtеrə mаliк оlmаlı, iqtisаdi-sоsiаl fəаliyyət üçün gеniş şərаit yаrаtmаlıdır. 

Beləliklə, hazırda ölkə qanunvericiliyinə görə, respublikada iki cür vergi sistemi tətbiq edilir: 

1)əsasən orta və iri sahibkarlar üçün mövcud vergi sistemi; 2) əsasən kiçik sahibkarlar üçün 

sadələşdirilmiş vergi və uçot sistemi. 

Sadələşdirilmiş vergi sisteminin tətbiqi nəticəsində yalnız bu sistemə keçənlər üçün mənfəətdən 

verginin səviyyəsi aşağı salınır, bu sistemə keçməyən sahibkarlıq subyektlərinə isə vergi güzəştləri 

demək olar ki, tətbiq edilmir. Vergi sistemində güzəşt sistemi ilə bağlı edilmiş bəzi dəyişikliklərə 

baxmayaraq, hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vergi sisteminin çatışmamazlıqları 

qalmaqdadır və onun səmərəsi lazım olan səviyyədən aşağıdır. Burada əsas səbəblərdən biri odur ki, 

hələ də dövlət səviyyəsində vergilərə onun digər funksiyalarına nisbətən sərt fiskal siyasətin 

aparılmasının zəruri şərti kimi yanaşılır. 

Hesab edirik ki, vergi sistemi sahibkarlığın formalaşması və inkişafına fəal xidmət etməli, milli 

iqtisadiyyatın formalaşması xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmalı, bütövlükdə ölkədə və onun ayrı-ayrı 

regionlarında mövcud olan iqtisadi və sosial şərait nəzərə alınmalıdır. Başqa sözlə desək, 

respublikadakı mövcud vergi sisteminin sahibkarlıq üçün səmərəsi, həvəsləndirici, qoruyucu, 

istiqamətləndirici rolu və sosial funksiyası daha da yüksəldilməlidir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, vergi sistemində köklü islahatların aparılması, hər şeydən əvvəl, 

sahibkarlıq üçün vergi güzəştlərinin tətbiqini, mövcud dərəcələrin təkmilləşdirilməsini nəzərdə 

tutmalıdır. Hesab edirik ki, dövlət bu və ya digər təsərrüfat subyektlərinə, iqtisadi fəaliyyətin 

həvəsləndirilməsi nəzərdə tutulan bu və ya digər sahələrə münasibətdə dünya ölkələrində olan 
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mövcud vergi güzəştlərinin aşağıdakıformalarına üstünlük verilməlidir: 

-bəzi vergilərin ( xüsusən də mənfəət vergisinin və ƏDV-nin) dərəcələrinin daha da aşağı 

salınması imkanlarının tapılması; 

- iqtisadi fəaliyyətin həvəsləndirilməsi nəzərdə tutulan real sektor sahələrində çalışan müəssisələr 

üçünfəaliyyətinin, əsasən, ilk dövrlərində müxtəlif vergi güzəştlərinin tətbiqi, habelə vergilərdən 

azadetmə; 

- respublikanın iqtisadi regionların inkişafının sürətləndirilməsi məqsədilə burada sahibkarlıq 

subyektlərindən toplanılan vergilərin bir hissəsinin yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında 

saxlanılması; 

- respublikanın zəif inkişaf etmiş, habelə strateji əhəmiyyətli regionlarına sahibkarlar tərəfindən 

yönəldilmiş investisiyalara güzəştli vergi tətbiqi; 

- vergi yoxlamalarının seçmə qaydasında və bunun üçün əsaslı səbəb olduğu zaman aparılması 

və s. 

Bununla yanaşı, inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə dövlət tərəfindən kiçik sahibkarlığa 

kömək edən bir çox iqtisadi subyektlər üçün, o cümlədən kiçik sahibkarlığa kömək fondları, 

investisiya və lizinq şirkətləri, kredit və sığorta təşkilatları, reklam və informasiya müəssisələri və s. 

üçün də bir sıra vergi güzəştləri həyata keçirilir. Hesab edirik ki, dünya ölkələrinin vergi siyasəti 

sahəsində bu təcrübəsi də diqqətdə saxlanılmalıdır. 

Lakin onu qeyd edək ki, beynəlxalq təcrübənin hər hansı formasından istifadə zamanı onları kor-

koranə tətbiq etmək, olduğu kimi təkrarlamaq düzgün olmazdı və gözlənilən səmərəni verməzdi. Ona 

görə hesab edirik ki, konkret olaraq vergi güzəştləri sahəsində dünya ölkələrinin təcrübəsiiqtisadi 

inkişafımızın hazırkı mərhələsinin tələbləri, qarşıya qoyulan vəzifələrin xarakteri və reallaşdırma 

istiqamətləri ilə üzvi şəkildə əlaqələndirilməlidir.  

Bu güzəştlərə fəaliyyətinin ilk dövrlərində istehsalla məşğul olan, iqtisadiyyatın inkişaf 

etdirilməsi zəruri olan sahələr, iqtisadi regionlar və fəaliyyət növləri üçün aşağı və fərqli vergilərin 

tətbiqi, müəyyən müddətə vergidən azadetmə və s. daxildir. 
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Взаимодействие политики и экономики играет решающую роль в развитии любого обще-

ства. Вместе с увеличивающимися масштабами экономической сферы, усложнением и углуб-

лением экономических отношений в обществе, возрастает и воздействие политики на эконо-

мическую жизнь общества. Ярким свидетельством этому является тот факт, что сегодня самые 

глубинные корни политических отношений определяются экономическими интересами, эко-

номическим положением государства.  

На современном этапе развития общества главным показателем благополучия экономики 

любого государства является обеспечение его экономической безопасности. Она характери-

зует такое состояние экономики, при котором обеспечивается гарантированная защита инте-

ресов личности, общества, государства, социальная направленность политики даже при небла-

гоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов. Экономическая безопас-

ность определяется вкладом всех её составляющих: социальной, экологической, военной, пра-

вовой, энергетической, информационной и других сфер жизни страны. 

На настоящий момент развитие экономики достигло уровня, при котором энергетическая 

сфера по своему влиянию на другие составляющие экономики играет ключевую роль. Поэтому 

установление вклада энергетического фактора в экономическую безопасность является опре-

деляющим для анализа экономической безопасности. Обеспечение энергетической безопасно-

сти становится одной из первостепенных задач для создания условий нормального функцио-

нирования всех сфер экономики (3, с.30). 

В то же время энергетическая безопасность, по её определению, конечной целью ставит 

гарантированную защиту личности, общества, государства от дефицита топливно-энергетиче-

ских ресурсов, т.е. имеет более широкий смысл, чем понятие надёжности, и выступает, как 

экономическая, политическая и философская категория. Потребление энергии является обяза-

тельным условием существования человечества. Как подчёркивал лауреат Нобелевской пре-

мии академик АН СССР П.Л. Капица, «будущее человечества зависит от того, как оно будет 

обеспечивать себя энергией». 

Политическая картина современного мира определяется не принадлежностью к военным 

блокам, а обладанием энергетическими запасами или отсутствием таковых. И поэтому, сего-

дня энергетическая безопасность является определяющим элементом в национальной безопас-

ности ведущих государств мира. Вопросы энергетики в современном мире играют существен-

ную роль при определении внешнеполитических стратегий во взаимоотношениях государств. 

Одним из основных средств реализации таких стратегий является энергетическая дипломатия. 

Геополитика при этом играет роль координатора направления дипломатических средств и ме-

тодов с целью установления взаимовыгодного сотрудничества между государствами в энерге-

тической сфере. 

Понятие «энергетическая дипломатия» включает в себя практическую деятельность внеш-

неполитических, внешнеэкономических и энергетических ведомств по осуществлению целей 

и задач «внешней энергетической политики». Под «внешней энергетической политикой» по-

нимается сфера деятельности государства в международных отношениях по защите и отстаи-

ванию национальных интересов, обусловленных производством, транспортировкой и потреб-

лением энергоресурсов. 

Основные вопросы, разрешаемые с помощью энергодипломатии: проблемы международ-

ного транзита, противоречия между потенциальными транзитными странами в борьбе за экс-

портные маршруты транспортировки углеводородов; неурегулированность территориальных 
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споров между странами по поводу смежных районов, богатых энергетическим сырьём; разгра-

ничение прав на морские месторождения между соседними государствами; решение инвести-

ционных проблем и развитие крупных энергетических проектов; вопросы ценообразования и 

стабильности энергетических рынков. 

Что же касается области энергетической безопасности, то на современном этапе у высоко-

развитых стран в этой сфере существуют серьёзные проблемы. К примеру, у многих из них 

отсутствуют углеводородные ресурсы (Япония, Южная Корея, Тайвань, некоторые европей-

ские страны), у других же имеющиеся старые месторождения исчерпываются (Великобрита-

ния, Норвегия, Нидерланды) (8, с.16).  

Несмотря на то, что США владеет 8% в мировой нефтедобычи, доля в потреблении состав-

ляет 24%. На основе статистических данных Нефтяного Совета США отмечается, что если в 

1996 году ежедневное потребность в нефти составляло 71 миллион баррелей, то в 2030 году 

этот показатель прогнозируется в объёме 138 миллионов, из них только 30 миллион баррелей 

приходится на долю США (13). 

Также произошли изменения в структуре мирового рынка потребителей нефти и газа. 

Раньше 3 высоко развитые регионы считались основными потребителями нефти и газа: Север-

ная Америка (в первую очередь США), Европейский Союз (в основном Германия, Великобри-

тания, Франция, Италия) и Северо-Восточная Азия (Япония, Южная Корея, Тайвань).Однако, 

в настоящее время в связи с динамическим темпом развития экономики во много раз повыси-

лась потребность в углеводородных запасах у таких государств, как Китай, Индия, Бразилия, 

Таиланд и др. В этой области даже Китай обогнал Японию, потребление нефти у которого 

достигло 9% и отстаёт только лишь от США (14). 

По другим сведениям большие страны, владеющие 80% мировым промышленным произ-

водством, обладают около 20% энергетического запаса. Во многих случаях это оценивается 

исторической несправедливостью, что требует необходимого устранения такого дележа. По 

мнению некоторых специалистов, в будущем даже не исключено возражающим этим требо-

ваниям обвинение в «нефтяном национализме» и даже «энергетическом терроризме» стран 

нефти и газа. 

Неполное представление существующего положения в энергетической карте современ-

ного мира позволяет утверждать, что потребность в энергоресурсах в мире ежегодно увеличи-

вается и реальность в невозможности повторного воспроизводства этих стратегических това-

ров позволяет прогнозировать динамическое повышение непропорциональногороста спроса и 

предложений. Эта реальность вынуждает основных энергопотребителей, в частности страны 

Европы в поиске альтернативных энергопроизводителей. Среди таких источников энергии 

страны Каспийского региона, особенно наша страна - Азербайджан, имеет особое место. 

Азербайджанская Республика обладает богатыми энергетическими ресурсами, развитой 

топливно-энергетической инфраструктурой и системой полного самообеспечения электро-

энергией. Постепенное превращение страны в один из ключевых элементов глобальной энер-

гетической системы, её особое место на транснациональных энергетических рынках и актив-

ное участие в обеспечении энергетической безопасности Европы, оказали большое влияние на 

укрепление её геополитических и геоэкономических позиций на глобальном и региональном 

уровнях (5, с.161). 

Действительно, Азербайджан является страной обладающей огромными энергоресурсами. 

Ещё в 1846 году, более чем за 10 лет до открытия нефтяных залежей в Пенсильвании (в 1859 

году), в Азербайджане, на месторождении Биби-Эйбат близ Баку была пробурена нефтяная 
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скважина. Эта скважина может считаться первой в мире, поскольку она появилась за 13 лет до 

того, как в США началась промышленная добыча нефти. Первое производство нефти промыш-

ленным способом также осуществилось в Азербайджане в XIX веке. В том числе, впервые в 

мире в 1949 году с морских нефтяных залежей нефть была произведена именно в Азербай-

джане (2, с.9). 

Основы политики энергетической безопасности Азербайджана, принципы её обеспечения, 

были заложены подписанием «Контракта века» и нашли своё отражение в реализуемой с 1994 

года новой нефтяной стратегии. Принятие в середине 90-х годов прошлого столетия таких по-

литических решений имели определяющее значение в формировании нефтегазовой политики 

страны, автором и вдохновителем новой энергетической стратегии Азербайджана являлся об-

щенациональный лидер Гейдар Алиев. Одновременно это показало готовность республики на 

внесение своего вклада в энергетическую безопасность Европы. Если сказать точнее, подпи-

сание 20 сентября 1994 года с 11 компаниями 8 стран мира «Контракта века» стало началом 

новой нефтяной стратегии страны (4, с.71).  

Подписание 6 июня 1996 года контракта на разработку газового месторождения «Шахде-

низ» сыграло очень важную роль в энергетической безопасности как региона, так и Европы.  

На сегодняшний день утверждённые энергоресурсы страны оцениваются в 2 миллиарда 

тонн нефти и 2,6 триллиона кубометров газа, 7 трубопроводами доставляются в Европу и на 

мировые рынки. Из них 3 являются нефтепроводами (направления Россия, Грузия и Турция), 

а 4 газопроводы (направления Турция, Грузия, Россия и Иран). Среди них особую роль в ре-

гиональной и мировой энергетической безопасности сыграли ввод в эксплуатацию в 2006 году 

нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (в 2005 году в Баку на Сангачальском нефтяном терми-

нале Президенты Азербайджана, Турции, Грузии и Казахстана дали старт началу заполнения 

нефтью трубопровода мирового значения Баку-Тбилиси-Джейхан, протяжённостью в 1770 км, 

который является вторым по длине в мире после российского трубопровода «Дружба») и га-

зопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум (к строительству газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум, про-

тяжённостью в 970 км, приступили в 2004 году, которое было завершено к концу 2006 года и 

с конца 2006 года была начата транспортировка газа в Грузию в рамках первой фазы разра-

ботки месторождения Шахдениз), сданный в эксплуатацию в 2007 году (7, с.202). 

В целом, такая экономическая картина и ближайшие прогнозы, связанные с функциони-

рованием основного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и реализацией газового месторож-

дения Шахдениз, предполагают в целом позитивное развитие экономического сектора Азер-

байджана (9, с.242).  

Сегодня между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС) сформирована необходимая 

юридически-нормативная база для осуществления сотрудничества в энергетической области. 

Основа этих отношений заложена подписанием 22 апреля 1996 года между Азербайджаном и 

ЕС «Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве».  

Включение Азербайджана в 2004, 2006гг. в программы ЕС «Европейская программа со-

седства» и «Политики близкого соседства» ещё больше укрепило наше сотрудничество с ЕС. 

Логическим продолжением этих шагов явилось подписание 7 ноября того же года между 

двумя сторонами «Меморандума стратегического партнёрства в энергетической области» 

(10). 

Необходимо отметить, что ещё в 2004 году тесно сотрудничая с ЕС, Азербайджан, высту-

пил с инициативой «Бакинский процесс», целью которой стало привлечение стран Чёрного и 
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Каспийского морей, а также членов стран ЕС к широкому обсуждению проблем региональ-

ного энергетического сотрудничества, в частности исследование возможностей транзита энер-

гии и облегчение торговли на региональном и мировом уровнях. 

В 2009 году принятие Азербайджана в «Программу Восточного сотрудничества» ЕС, от-

крыло новые широкие возможности для укрепления и развития сотрудничества между ЕС и 

Азербайджаном в энергетической сфере. 

После подписания этих значимых документов, началось ещё более активное участие Азер-

байджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, в том числе в реализации пла-

нируемого в будущем строительства Каспийско-Европейского проекта экспорта газа. 

Сегодня одним из маршрутов, который играет большую роль в укреплении двустороннего 

сотрудничества между ЕС и Азербайджаном в обеспечении энергетической безопасности Ев-

ропейского Союза, расширяющий возможности поставки азербайджанского газа в Европу, яв-

ляется турецко-греческий газопровод, введение в эксплуатацию, которого состоялось 18 но-

ября 2007 года. Открытие этого маршрута, наряду с углублением сотрудничества между Азер-

байджаном и ЕС в области энергетической безопасности, создало также новое направление 

транзитных поставок богатых газовых ресурсов из Каспийского моря. Данный трубопровод, 

наряду с тем, что имеет большое геополитическое значение для Азербайджана, Турции и Гре-

ции, заложил также основу для нового транснационального сотрудничества в энергетическом 

секторе региона. В 2013г. к этому сотрудничеству в рамках транснационального газового про-

екта «Шахдениз-2» присоединились Великобритания (посредством компании «BP»), Албания, 

Черногория, Хорватия и др. европейские страны. Это стало свидетельством того, что с точки 

зрения обеспечения энергетической безопасности этот вопрос соответствовал, в первую оче-

редь, геоэкономическим интересам европейских стран. На современном этапе уже подписано 

соглашение о продлении прокладываемого в рамках «Южного коридора» газопровода до гра-

ниц Италии, Греции, Албании, Черногории и Хорватии (11). 

После длительных обсуждений, в октябре 2011 года в Измире между правительствами 

Азербайджана и Турции был подписан «Протокол о намерениях», регулировавший согласо-

ванные условия свободного транзита азербайджанского газа через территорию Турции на ев-

ропейские рынки. Согласно протоколу, получаемый на второй фазе проекта «Шахдениз-2» газ 

с общей годовой мощностью около 50 млрд.куб. будет экспортироваться на европейские 

рынки.  

Вслед за этим, в 2012г. при участии руководителей правительств Азербайджана и Турции 

было подписано Соглашение о Трансанатолийском экспорте газа (проект TANAP) и согласо-

ваны основные условия экспорта азербайджанского газа на европейские рынки посредством 

прокладки нового транснационального газопровода по территории Турции. Согласно проекту 

азербайджанский газ, поставляемый до грузинских границ посредством БТЭ и других трубо-

проводов, должен оттуда свободно транспортироваться к западным границам Турции, соеди-

няющимся Южным газовым коридором со странами Европы.  

Сегодня Азербайджан, при поддержке транснационального мира, усилил свои геоэконо-

мические позиции в производстве и экспорте нефти и газа в регионе, и, сохранив имидж 

надёжного партнёра, укрепил их на мировом уровне.  

Такие новые транснациональные проекты, как «Шахдениз-2», TANAP и TAP, целью кото-

рых является транспортировку азербайджанского газа напрямую в Европу, считаются круп-

нейшими в мире. Транспортируемый на 3500 км газ обеспечит миллионы потребителей в Гру-

зии, Турции, Греции, Болгарии, Италии и др. европейских странах. 
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29 мая 2018г. состоялась церемония запуска первого этапа проекта «Южный газовый ко-

ридор», в результате чего первый газ с «Шахдениз» уже пошёл по первому сегменту расши-

ренного Южнокавказского газопровода. 12 июня 2018г. в турецком городе Эскишехирпри уча-

стии Президентов Азербайджана И.Алиева, Турции Р.Т.Эрдогана, Украины П.Порошенко и 

Сербии А.Вучича состоялась церемония открытиягазопровода TANAP, являющегося вместе с 

другим газопроводом TAP, частью проекта «Южный газовый коридор». Трубопровод TANAP 

проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции.По завершению строи-

тельства TAP, газ поступит в Европу в начале 2020г. 

Новые геополитические и геоэкономические реалии, складывающиеся в современном 

мире, а также события, произошедшие за последние годы в регионе Каспийского моря и Юж-

ного Кавказа, доказывают, что такие богатые газом страны, как Азербайджан, Туркменистан, 

Казахстан, в том числе государства Европейского Союза и другие заинтересованные круги, 

должны и в будущем уделять особое внимание строительству новых трубопроводов и марш-

рутов для экспорта нефти и газа, созданию безопасных путей, надёжно связывающих Каспий-

ский бассейн с европейскими рынками.  

Как неоднократно отмечает Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в 

своих выступлениях, сегодня обеспечивается надёжный, долговременный и регулируемый за-

конами рынок для азербайджанского газа (12).  

Если для нас энергетическая безопасность означает диверсификацию маршрутов поста-

вок, то для Европы энергетическая безопасность – это диверсификация источников. Азербай-

джан является для Европы не только новым маршрутом, но и новым источником природного 

газа. У нас есть огромные запасы, а к действующей инфраструктуре будет добавлена новая. 

Мы намерены своевременно реализовать этот исторический проект. 

В будущем потребление газа в ЕС будет продолжаться расти за счёт импорта, и Каспий-

ский регион, в частности Азербайджан, будет играть важную роль в удовлетворении этого 

спроса. Роль и место Каспийского региона в мировом энергетическом пространстве растёт 

день ото дня. Это также связано с тем, что страны Каспийского бассейна являются вторым по 

значимости геоэкономическим регионом в мире (после региона Персидского залива) с точки 

зрения энергоресурсов, а нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан является маршрутом доставки 

самых безопасных в мире энергоносителей на мировые рынки (1, с.47-48). 

Следует отметить, что развивающая энергетическая политика Азербайджана со странами 

Европы не направлена против других стран. Наша страна в этом направлении сотрудничает и 

c Россией. Эта политика является олицетворением линии проводимой республикой диверси-

фикации в транспортировке энергоносителей. 

Как известно, Россия занимает первое место в мире по производству газа.В Европе про-

должает расти спрос на российский газ. Так, в 2013 году объём реализации газа группой «Га-

зпром» в страны дальнего зарубежья составил рекордные цифры с момента кризиса 2008 года. 

Компания ведёт системную работу, направленную на повышение энергетической безопасно-

сти европейских потребителей. В частности, идёт реализация проекта строительства газопро-

вода «Южный поток».  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что Азербайджан превратился в один из основных 

энергетических источников региона и мира и занимает достойное место в современной си-

стеме международных отношений (6, с.913). 

Важный признак энергетической политики Азербайджана заключается в том, что мы все-

гда стараемся увязать интересы производителей, транзитных стран и потребителей, с тем, 
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чтобы здесь не было никаких противоречий, чтобы стороны получали только выгоду. И нашей 

стране удалось добиться этого.  

Другой признак заключается в том, что Азербайджан никогда не пользовался своими 

нефтяными и газовыми возможностями в каких-то иных целях. Наша страна всегда углубляла 

сотрудничество, поставляя свои ресурсы на мировые и региональные рынки. Сегодня сложи-

лась прекрасная атмосфера сотрудничества, и она постепенно расширяется, и в предстоящие 

годы наша страна приступит к долгосрочному сотрудничеству с новыми партнёрами. 
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XARİCİ İQTİSADİ FƏALİYYƏTİN TƏŞKİLİNDƏ MÜƏSSİSƏ VƏ FİRMALARIN 

VALYUTA MÜNASİBƏTLƏRİNİN ROLU 

Məqalədə xarici iqtisadi fəaliyyətin elmi-nəzəri mahiyyətindən bəhs olunmuş, onun müasir dö-

vrdə sosial-iqtisadi proseslərin hərəkətverici qüvvəsi olaraq strateji önəmindən söz açılmışdır. 

Əsaslandrılmışdır ki, iqtisadi siyasətin səmərəliliyi müəssisə və firmaların məhsuldar fəaliyyətini 

təmin edir və bu proseslərdə valyuta münasibətlərinin xüsusi rolu vardır. Göstərilmişdir ki, belə bir 

prosedur xarici iqtisadi fəaliyyətin stimullaşdırıcı mexanizmləri olaraq ifadə olunur. 

Açar sözlər: valyuta münasibətləri, xarici iqtisadi fəaliyyət, müəssisə və firmalar, social-iqtisadi 

proseslər, stimullaşrırıcı mexanzimlər və s. 
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РОЛЬ ОРГАНИЗОВАНИЯ ОТДЕЛАИНОСТРАСТРАННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТНОШЕНИЕ ВАЛЬЮТНЫХ ФИРМ 

В статье обсуждается научно-теоретическая сущность внешней экономической дея-

тельности, раскрывается её стратегическая значимость, являющаяся движущей силой со-

временных социально-экономических процессов. Обосновывается, что эффективность эко-

номической политики определяет производственную деятельность предприятий и учрежде-

ний, и в данном процессе валютные отношения играют особую роль. Также в статье отра-

жено, что подобная процедура выражается в механизмах, стимулирующих внешнюю эконо-

мическую деятельность. 

Ключевые слова: валютные отношения, внешняя экономическая деятельность, предпри-

ятия и учреждения, социально-экономические процессы, механизмы стимуляции и т.д  
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ROLE OF INSTITUTION AND FOREIGN CURRENCY RELATIONS IN 

ORGANIZATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 

The article speaks about the scientific and theoretical nature of foreign economic activity, and 

its strategic importance as the driving force of social and economic processes in modern times. The 

rationale for economic policy is that it provides productive performance for businesses and firms, 

and foreign exchange relations has a special role in these processes. It has been shown that such a 

procedure is expressed as a stimulus for foreign economic activity. 

Keywords: currency relations, foreign economic activity, enterprises and firms, socio-economic 

processes, stimulating mechanisms and so on. 

 

Müasir dövrdə dünya təsərrüfatında valyutanın fəaliyyəti ilə bağlı əmələ gələn münasibətlərin 

cəmi beynəlxalq valyuta münasibətləri olaraq ifadə olunur. Həmin münasibətlərin təşkili forması olan 

dünya valyuta siyasəti beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin bütün tərəflərini beynəlxalq ticarəti, kapital 
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ixracını, turizmi və s. izləyir. Həmin səbəb valyutanın bütün iqtisadi münasibətlərdə əsas ödəniş va-

sitəsi, bütün dünya miqyasında yığım və borc vasitəsi olması ilə ölçülür. Valyuta münasibətlərinin 

beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdə mühüm rolu onun tənzimlənməsi amillərini daha da zəruriləşdirir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində beynəlxalq valyuta münasibətlari bazar və dövlət tərəfindən 

tənzimlənir. Valyutalara tələb və təklif, onların məzənnə nisbəti valyuta bazarında formalaşır. Başqa 

sözlə, müvafiq münasibətlərin bazar tənzimlənməsi tələb və təklif qanunana əsaslanır. Bu qanunların 

fəaliyyəti isə bazar mexanizmində təzahür edir. 

Yeni iqtisadi şəraitə uyğun olaraq, bazar və dövlət valyuta tənzimlənməsi bir-birini tamamlayır. 

Bu mənada, bazar mexnizmi rəqabətə dayanan inkişaf üçün stimul əldə edir, dövlət tənzimlənməsi 

isə valyuta münasibətlərinin bazar tənzimlənməsinin pozitiv nəticələrinin çevik olmasına 

istiqamətlənir. Hər ikisi arasında olan nisbət tez-tez dəyişir. İqtisadi böhran, müharibə, müharibədən 

sonrakı dağıntılar şəraitində dövlət valyuta prosesləri üstünlük qazanır. Sosial- iqtisadi vəziyyətin 

pozitivliyi mühitində valyuta proseslərinin liberallaşdırılması yaranır və bu sahədə bazar rəqabətinə 

şarait olur. Lakin, dövlət valyuta proseslərini tənzimləmək üçün davamlı valyuta nəzarətini real-

laşdırır (5, s. 75). 

Elmi mahiyyətinə görə valyuta tənzimlənmasi beynəlxalq hesablaşmaların və valyuta 

proseslərinin aparılması prosedurlarının dövlət tərəfindən müəyyən olunmasıdır. Qeyd edək ki, 

birbaşa valyuta tənzimlənməsi əməliyyatların qanunvericilik qaydasında çevik olmasıdır. Bu tənzim-

lənmə qanunvericilik aktları vasitəsilə, dolayı valyuta tənzimlənməsi isə bazarın iqtisadi agentlərinin 

davranışına iqtisadi, eyni zamanda, maliyyə-kredit üsulları ilə təsir etmək yolu ilə reallaşır. Ümumiy-

yətlə, valyuta tənzimanməsi regional, milli və beynəlxalq səviyyələrdə gerçəkləşir. Hazırda dövlətlər 

saviyyəsində valyuta (maliyyə) nəzarəti orqanları tərəfindən icra olunur. Ölkəmizdə valyuta tənzim-

lənməsini reallaşdıran mühüm orqan –Mərkazi Bankdır. Bu orqan “Valyuta tənzimi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən valyuta tənzimlənməsi sahəsində aşağıdakı bir sıra 

əsas vəzifələri reallaşdırır: 

- müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında xarici valyutanın və xarici valyutada qiymətli 

kağızların tədavülü prosedurunu müəyyənləşdirir; 

- davamlı valyuta əməliyyatlarının tənzimlənməsinə dair normativ aktlar qəbul və mühafizə 

edir; 

- əsasən rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin ölkədə xarici valyuta ilə və xarici valyutada 

qiymətli kağzlarla əməliyyatlar aparması prosedurlarını, həmçinin Azərbaycan Respublikasında 

qeyri-rezidentlərin milli valyuta ilə və milli valyutada qiymətli kağızlarla əməliyyatlar aparması 

qaydalarını təyin edir; 

- sadəcə rezidentlərə aid xarici valyutanın və xarici valyutada qiymətli kağızların ölkəyə 

məcburi köçürülməsi, qəbul olunması və göndərilməsi prosedurunu, həmçinin Azarbaycan Respu-

blikasının hüdudlarından kənarda rezidentlər tərəfindən xarici valyuta hesablarının açılmasının hal 

və şərtlərini aydınlaşdırır; 

- ölkədə valyuta əməliyyatları reallaşdırmaq üçün banklara və digər kredit təşkilatlarına lisen-

ziya verilməsinin ümumi qaydalarını təşkil edir və onlara bu məqsədlə lisenziyalar verir; 

- ardıcıl valyuta əməliyyatları üzrə uçotun, qaydaların, hesabatın, sənədləşmənin və statisti-

kanın vahid formalarını, habelə onların təqdim olunması qaydasını və müddətlərini təyin edir; 

- müvafiq şəkildə qəbul olunmuş beynəlxalq standrtlar əsasında Azərbaycan Respüblikası üzrə 

valyuta əməliyyatlarının statiskasını tərtib edir və yayımlayır (3, s. 104). 

Qeyd edək ki, valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsinin beynəlxalq qurumu olan BVF səhmdar 
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müəssisəsi olaraq təşkil olunmuşdur. Həmin təşkilatda har bir iştirakçının fondun fəaliyyətinə təsir 

göstərən səslərinin sayı kapitalda olan kvotası ilə təyin olunur. Daha çox kvotaya malik olduğundan 

ABŞ çox səsə də malik olur. 

Təşkilati baxımdan valyuta-kredit münasibətlərinin beynəlxalq səviyyədə tənzimlənməsində 

BVF- nin roluna aşağıdakıları da daxil etmək olar: 

- gerçək olaraq, BVF valyuta məzənnələri rejiminin dövlətlararası tənzimlənməsini real-

laşdırır; 

- davamlı SDR buraxmaq vasitəsi ilə BVF şərtsiz likvid vəsait yaratmaq səlahiyyətinə malik-

dir. Həmin vəsait isə tədiyyə balansı kəsirinin qarşılanmasına şərait yaradır; 

- BVF qızılın demonetizasiyası proseslərinin nəticəsidir; 

- BVF-nun tənzimləmə siyasətinin zəruri istiqamati valyuta məhdudiyyətlərinin aradan qal-

dırılmasıdır; 

- həmin fond üzv ölkələrə kredit verməklə beynəlxalq valyuta-kredit münasibətlərinin tənzim-

lənməsinə yardım edir; 

- BVF – daim üzv ölkələrin milli-iqtisadi proseslərinə və dünya iqtisadiyyatının təşkilinə təsir 

və nəzarət edə bilir (1, s. 188). 

Bütövlükdə valyuta və mühüm bazar münasibətlərinin tənzimlənməsi sistemində mühüm rol 

oynayan valyuta prosesləri ölkənin cari və strateji hədəflərinə uyğun olaraq beynəlxalq valyuta və 

digər iqtisadi münasibətlər sferasında reallaşan tədbirlər sistemidir. Məhz dövlatlararsı valyuta müna-

sibətlərinin yeridilməsinə yönəlmiş tədbirlərin cəmi kimi valyuta siyasəti iqtisadi siyasətin içindədir. 

Onun əsas məqsədləri, müvafiq olaraq iqtisadi inkişafın təmin olunmasına, işsizliyin və inflyasiyanın 

qarşısının alınmasına, tədiyya balansının tarazlığının tamin olunmasında ifadəa olunur. 

Beləliklə, valyuta sıxıntılarının aradan qaldırılması və valyuta sabitliyinin təmin olunması, val-

yuta məhdudiyyətlərinin tətbiqi, valyuta dönərliyinə keçid olunması, valyuta əməliyyatlarının liber-

allaşdırılması kimi amillər valyuta siyasətinin əsas məqsədlərindəndir. 

Artıq qeyd olunduğu kimi, valyuta siyasətinin zəruri formalarından biri valyuta ehtiyatlarının 

diversifikasiyasının təmin olunmasıdır. Strateji valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası valyuta 

siyasətinin forması olmaqla, beynəlxalq hesablaşmaların təmin olunması, valyuta müdaxiləsinin re-

allaşması və valyuta itkilərinin aradan qaldırılması üçün valyuta ehtiyatlarının tərkibinə ayrı-ayrı val-

yutaların daxil olunması vasitəsilə valyuta ehtiyatlarının strukturunun tənzimlənməsinə 

istiqamətlənmişdir. Həmin valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası siyasəti, adatən qeyri- sabit val-

yutaların satılması və daha sabit valyutaların, habelə beynəlxalq hesablaşmaların reallaşması 

məqsədilə lazım olan valyutaların alınması yolu ilə reallaşır. Əksər ölkələr hazırda bəzi aparıcı 

dövlətlərin dayanıqlı dönərli valyutalarından (əsasən, ABŞ dolları, İngiltərə funt sterlinqi, Yaponiya 

ieni və s.) özləri üçün valyuta ehtiyatı formalaşdırırlar. 

Göründüyü kimi, valyuta proseslərinin ənənəvi ünsürlərindən olan devalvasiya milli valyutanın 

məzənnəsini xarici valyutalara və ya beynəlxalq pul vahidlərinə, keçmişdə isə qızıla nisbətən rəsmən 

aşağı salınmasında ifadə olunur. Develvasiya proseslərinin əsas hədəfləri aşağıdakılardır: 

- ardıcıl ixracatı stimullaşdırmaq və idxalatı minimum endirməklə xarici ticarət balansının və 

müvafiq olaraq tədiyyə balansının kəsirini aradan qaldırmaq və ya azaltmaq; 

- əsasən daxili qiymətlərlə xarici qiymətlər arasında yaranmış uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq 

və s (6, s. 179). 

Aydın olur ki, devalvasiya ölkənin tədiyyə balansına ciddi təsir edir və bu təsir devalvasiyanı 

reallaşdıran ölkə ilə başqa ölkələrdəki tələb və təklifin necəliyindən asılı olur. Həmin siyasətin 
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reallaşdığı zaman xarici valyutalara nisbətən ixrac qiymətləri aşağı düşür. Bununla ilə əlaqədar olaraq 

ölkə mallarına xarici tələb çoxalır. Həmin tələb ixrac malları qiymətlərini devalvasiyadan qabaqkı 

miqyasa doğru apardığı halda, idxal malları bahalaşmasına görə idxala tələb məhdudlaşır. Beləliklə, 

xarici ticarət balansının tarazlığı təmin olunur. 

Qeyd edək ki, devalvasiyanın əsas məqsədi tədiyə balansındakı kəsiri ləğv etməkdir. Valyuta 

siyasətinin növü kimi devalvasiyanın uğuru daxili qiymətlərin miqyasının sabit qalmasına 

istiqamətlənmiş tədbirlərin faydalılığından asılıdır. 

Ümumiyyətlə, devalvasiya tədbirlərinin müsbət nəticəsi tədiyyə balansının kəsirinin 

azalmasında, mənfi nəticəsi isə ölkədə qiymətlərin artması və məşğulluq imkanlarının azalmasında 

ifadə olunur. 

Xüsusilə, milli valyutanın məzənnəsinin xarici valyutalara və ya beynəlxalq pul vahidlərinə, 

keçmişdə isə qızıla nisbətən rəsmən artırılması revalvasiya olaraq ifadə olunur. Həmin siyasətin 

strateji məqsədi idxalı artırmaq, ixracatı isə azaltmaqdır. Nəticədə isə xarici ticarət balansının və 

müvafiq olaraq tədiyyə balansının müsbət saldosunu aşağı endirməkdir. Bu zaman milli valyutanın 

məzənnəsinin rəsmən yüksəldilməsilə ixrac qiymətlari yüksəlir. İdxal mallarının isə qiymətləri 

ucuzlaşır. Beləliklə, ölkəyə məhsul idxalı çoxalır, ixrac isə aşağı düşür və müvafiq olaraq tədiyyə 

balnsının müsbət saldosu minimum düşür. 

Göründüyü kimi, valyuta proseslərinin tərkib hissəsi olaraq valyuta məhdudiyyətləri aşağıdakı 

hədəflərə xidmət göstərir: 

- əsasən valyuta məzənnəsinin sabitliyinin nəzarətdə saxlanılması; 

- ölkənin tədiyyə blansının tarazlaşdırılması; 

- zəruri, strateji və taktiki gedişlərin reallaşması məqsədilə valyuta dəyərlilərinin dövlətin 

sərəncamında toplanması və s (4, s. 107). 

Bunlarla yanaşı, valyuta məhdudiyyətləri xarici ticarətdə, “görünməyən” əməliyyatlarda, 

kapitalın və kreditin hərəkətində, qızıl və xarici valyutalarla reallaşan əməliyyatlarda və s. tətbiq 

olunur. Qeyd edək ki, valyuta məhdudiyyətlərinin iki sahəsi; tədiya balansının cari əməliyyatları, 

həmçinin, ticarət və “görünməyən” əməliyyatlar, maliyyə əməliyyatları, eyni zamanda, kapitalın və 

kreditin hərəkəti, mənfəətin, köçürülməsi, vergi və digər ödəmələr bir-birindən seçilir. 

Digər tərəfdən, tətbiq sahəsindən asılı olaraq valyuta məhdudiyyətləri ayrı-ayrı formalarda 

reallaşır. Tədiyyə balansının cari əməliyyatları üzrə valyuta məhdudiyyətlərinin aşağıdakı növlərini 

ayırd etmək olar: 

- çox ixracatçıların valyuta daxilolmalarının (tam və ya qismən) mərkəzi banka və ya valyuta 

lisenziyası olan müvəkkil banklara məcburi satılması; 

- əsasən xarici ixracatçıların əmtəə satışından qazandıqları vəsaitlərin dondurulması və bu 

vəsaitlərdən istifadə imkanlarına məhdudiyyətlər qoyulması; 

- milli idxalçılara xarici valyuta satışının həcminin azadılması. Əksər ölkələrdə idxalçı idxal 

lisenziyası almaq üçün banklara müəyyən məbləğdə milli valyuta depozitə qoymalıdır; 

- ölkələrdə forvard sövdələşməsi üzrə idxalçıların xarici valyuta almasına məhdudiyyət 

qoyulması və s. 
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məqaləsində Azərbaycanın dövlət büdcəsinin təhlili, dövlət büdcəsinin xərcləri, inkişaf dinamikası 

eləcə də, Azərbaycanın dövlət büdcə proseslərindən bəhs edilmişdir. Müəllif Azərbaycan müstəqillik 

əldə etdikdən sonra müstəqil dövlət büdcəsinin necə formalaşdığına aydınlıq gətirmişdir. 
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В статье мастерa Меджид Аскеров «Анализ структуры государственного бюджета 

Азербайджанской Республики» в студенческой статье рассматриваются анализ государ-

ственного бюджета Азербайджана, расходы государственного бюджета, динамика разви-

тия, а также процессы. Автор уточнил, как независимый государственный бюджет форми-

ровался после обретения государственный бюджет Азербайджана Азербайджаном незави-

симости. 

Ключевые слова: государственный бюджет, финансы, бюджетный анализ, государ-

ственные расходы, доходы бюджета, бюджетная система 
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In the article "Analysis of structure of the State Budget of the Republic of Azerbaijan" by Majid 

Asgarov, the master's article discusses the analysis of the state budget of Azerbaijan, the expenditures 

of the state budget, the dynamics of development, as well as the processes of the state budget of 

Azerbaijan. The author clarified how independent state budget was formed after Azerbaijan gained 

independence. 
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Büdcə – Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanları 

vasitəsilə dövlətə və bələdiyyələrə məxsus vəzifə və funksiyaları yerinə yetirmək üçün lazım olan pul 

vəsaitinin yığılması və istifadə olunmasıüçün əsas maliyyə sənədidir. Büdcə ölkədə milli gəlirin və 

Ümumdaxili məhsulun (ÜDM) yenidən bölgüsünü həyata keçirir, pul vəsaitləri fondlarının xərcis-

tiqamətlərini müəyyənləşdirir, iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsini həyata keçirir. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra müstəqil bir büdcə formalaşdırmağa başlamışdır. 

Fəqət həm Qarabağ müharibəsi həm də iqtisadi strukturanın qurula bilməməsi bu prosesi ləngitmişdir. 

Əsrin müqaviləsi imzalandıqdan sonra və ölkədə münbit investisya mühitinin yaranması ölkənin 
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iqtisadi inkişafına təkan vermişdi.Fəqət o illərdə Azərbaycan Dövlət büdcəsini dünyanın inkişaf etmiş 

və ya etməkdə olan ölkələri ilə müqayisə tez idi. 1993 ildənbaşlayaraq, hər il əvvəlki ilə görə əhəmiy-

yətli dərəcədə artırılan dövlət büdcəsi son iki ildi artıq dünyanın inkişaf etmiş ölklərinin büdcəsi sin-

findən sayıla bilər. Neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi ölkənin maliyyə imkanını 

artırmışdır. Azərbaycanın 2014-cü il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri 18 384 mln. manat, xərcləri isə 

20 063 mln. manat həcmində proqnozlaşdırılır. Büdcə gəlirlərinin strukturunda 9,337 mlrd. manatı 

Dövlət Neft Fondundan transferlər, 7,102 mlrd. manatı Vergilər Nazirliyi, 1,510 mlrd. manatı Dövlət 

Gömrük Komitəsinin xətti ilə, 0,4 mlrd. manatı isə büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən dax-

ilolmalar, qalanı isə digər daxilolmaların payına düşür. (1;25) 

Dövlət büdcəsinin xərcləri ümumi daxili məhsulun 34,3 faizini təşkil etməklə 20 063,0 mln. 

manat həcmində proqnozlaşdırılır. Büdcə gəlirlərinin 9 milyard manatını və ya ümumi büdcə dax-

ilolmalarının 50,8 faizini Dövlət Neft Fondundan transfertlər təşkil edəcək. 38,6 faizi Vergilər Naz-

irliyinin, 8,2 faizi Gömrük Komitəsinin xətti ilə daxilolmaların payına düşəcək. Büdcə gəlirlərinin 

6,245 mlrd. manatı qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmaların payına düşəcək ki, bu da 2013-cü ilin 

proqnozundan 20,8% çoxdur. Xərclərin tərkibində isə əsas yeri sənaye və tikinti xərcləri (6,282 mlrd. 

manat), dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (6,260 mlrd. manat), sosial müdafiə və sosial təminat (2,072 

mlrd. manat), ümumi dövlət xidmətləri (1,997 mlrd. manat), təhsil (1,653 mlrd. manat), müdafiə 

(1,637 mlrd. manat), məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanları üzrə xərclər 

(1,240 mlrd. manat) tutur. Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il icmal büdcəsinin xərclərinin yux-

arı həddinin məbləği 24 443 890,2 min manat müəyyən edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Neft Fondunun gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il icmal büdcəsinin 

kəsiri 14 084 994,8 min manat məbləğində müəyyən edilmişdir. (2;47) 

Son iki ilin büdcəsi qonşu Türkiyə ilə müqayisə edilsə bəzi nüanslar ortaya çıxartmaq olar. 2014 

il ÜDM si 1 trilyon 719 milyard lirə (780 milyard dollar) olan qardaş ölkənin büdcə xərcləri 436,3 

milyar TL (198 milyard dollar ) nəzərdə tutulub. Bu Türkiyənin ümumi daxili məhsulun 25,3 faizini 

təşkil etməkdədir. Büdcə xərclərinin adambaşına düşən payı Türkiyədə 2650 dollar , Azərbaycanda 

isə 2700 dollar həcmindədir. 

Belə ki, artıq iki ildir dövlət büdcəsindən fərd başına düşən pay Türkiyədən çoxdur. Eyni za-

manda Azərbaycanın xarici borcu ÜDM nin 6-7 faizini təşkil etməsi və bu borcların uzun müddətli 

və güzəştli olması müsbət amillərdəndir. Ama Türkiyə büdcəsinin yarıdan çoxu istehlak vergiləri 

olmaqla 86 faizivergi və rusumlarla formalaşması əhəmiyyətli bir pozitif faktordu. Eyni zamanda 

ixracının böyük hissəsinin hazır məhsul olması ixracının 90 faizindən çoxunun neft məhsulları olan 

Azərbaycanla müqayisədə pozitiv faktordur. (3;58) 

Azərbaycan mövcud büdcə həcmini qorumaqla tədricən büdcənin yarısını təşkil edən Neft Fondu 

transferdlərini azaltmalıdır. Buna isə qeyri neft sektorunun inkişafı ilə nail olmaq olar. Eyni zamanda 

Türkiyədə büdcə xərclərinin yarıdan çoxunu təşkil edən təhsil və səhiyyə xərcləri Azərbaycanla 

müqayisədə 3 dəfə çoxdur. Elmə və təhsilə ayrılan hər 1 dollar xərc, bir neçə ilə 3-5 dollar gəlir gətirir. 

Dolayısıyla dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ÜDM sinin 2-3 faizini elmə, 6-7 faizini təhsilə ayırması 

təcrübəsini effektiv xərclənmək şərti ilə Azərbaycanda da tətbiq etmək olar. 

Bir başqa vacib vəzifə büdcə xərclərinin effektivliyinin artırılmasıdır. Bu istiqamətdə müasir 

metodlardan istifadə edilə bilir. Eyni zamanda neftin tükənən resurs olduğunu nəzərə alaraq qeyri 

neft sektorunun inkişafına dəstəyin artırılması vacibdir. Bir başqa nüans büdcənin təyinatlılığına ic-

timai nəzarətin artırılmasıdır. Neft Fondu və Mərkəzi Bankın 50 milyard dollaraçatan rezervlərinin 

rasyonal və iqtisadi əsaslarla rentabelli və risksiz layihələrə yönləndirilməsi və kölgə iqtisadiyyatının 

azaldılması bu istiqamətdə atılacaq vacib məsələlərdəndir. Dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrinin 
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büdcə gəlirləri içində gömrük rüsumlarının cüzi yer tutması artıq müasir dünyada gömrük gəlirlərinin 

fiskal məqsədlərlə tutulmadığını göstərir. Dolayısıyla Azərbaycan da bu təcrübədən istifadə edərək 

gömrük rüsumlarından daxili istehsalını tənzimləmək məqsədi daşımalıdır. Bir başqa vacib məsələ 

isə büdcədən subsidya və transfertləri tədricən azaltmaqdır. 

Misal üçün bir çox inkişaf etmiş ölkədə sosial müdafiə fondları öz yığımlarını iqtisadi layihələr 

və bank resursları kimi dəyərləndirərək demək olar ki, büdcədən asılılıqdan azad olmuşdur. 

Azərbaycanda da hazırdayığım fondu olan bu resursları investisya istiqamətli də qiymətləndirmə həm 

pensiya və müavinətlərin artırılmasına həm də büdcədən olan asılılığın azaldılmasına kömək edər. 

(4;82) 

İstənilən dövlətdə büdcə prosesləri büdcə qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Azərbaycan Respu-

blikasında büdcə qanunvericiliyi dedikdə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, “Büdcə sis-

temi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu, “Büdcə sistemi haqqında” qanuna uyğun olaraq 

qəbul edilən dövlət büdcəsi haqqında qanunlar və digər normativ-hüquqi aktlar, habelə Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr nəzərdə tutulur. “Büdcə sistemi haqqında” 

ilk qanun 1 dekabr 1992-ci ildə qəbul edilmiş və 2002-ci ilə qədər öz hüquqi qüvvəsini saxlamışdır. 

Lakin, ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar maliyyə sektorunda mövcud proseslərə əhəmiyyətli təsir 

göstərmiş və bu, büdcə və vergi məsələlərində öz əksini tapmışdır (Müvafiq qanunvericilik bazasının 

olmasına baxmayaraq, 1995-ci ilin büdcə göstəriciləri həmin ilin sentyabrında, 1996-cı ilin büdcəsi 

isə həmin ilin mart ayında qəbul edilmiş, 1995-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası 1997-ci ilin mart , 1996-

cı ilin dövlət büdcəsinin icrası isə 9 dekabr 1997-ci ildə qəbul edilmişdi). Bunun nəticəsi olaraq büdcə 

qanunvericiliyinin dövrün tələbələrinə uyğunlaşdırılması zərurəti yaranmışdı ki, bu baxımdan da 

mövcud qanunvericilikdəki boşluqları aradan qaldırmaq məqsədilə 18 may 1999-cu ildə Azərbaycan 

Respublikasının “Dövlət büdcəsi haqqında” xüsusi qanun qəbul edilmişdir. Qəbul edilmiş yeni qanun 

“Büdcə sistemi haqqında” qanuna kömək məqsədi daşıyırdı. Bu qanunun qəbul edilməsinə bax-

mayaraq “Büdcə sistemi haqqında” qanun qüvvədən düşmədi, lakin proseslərin tənzimləyici aləti 

kimi (“Büdcə sistemi haqqında” qanun) əhəmiyyətli sənəd funksiyasını itirdi. 

Paralel olaraq iki qanunun qüvvədə olması həmçinin ölkədə bələdiyyə seçkilərindən sonra yeni 

yerli özünüidarəetmə orqanlarının yaranması, qanunvericilikdəki bir sıra boşluqlar, ölkədə aparılan 

iqtisadi islahatlar, maliyyə sferasında həyata keçirilən tədbirlər obyektiv olaraq, daha mükəmməl 

hüquqi-normativ sənədin hazırlanmasını zərurətə çevirdi. Bunun davamı olaraq 2 iyul 2002-ci ildə 

dövlət başçısı tərəfindən sayca ikinci olan “Büdcə sistemi haqqında” qanun imzalandı. Hazırda 

qüvvədə olan “Büdcə sistemi haqqında” qanun 1 yanvar 2003-cü ildən qüvvəyə minmişdir (qanuna 

üç dəfə 13 may 2003-cü ildə, 3 dekabr 2004-cü il və 5 aprel 2005-ci ildə əlavə və dəyişiklər 

edilmişdir) və bu qanunun qüvvəyə minməsi ilə yuxarıda qeyd olunan iki normativ akt öz hüquqi 

qüvvəsini itirmişdir. Büdcə qanunvericiliyinin qeyd olunan mərhələləri bir-birindən müxtəlif 

cəhətlərinə görə fərqlənirdi. Məsələn, 1 dekabr 1992-ci il “Büdcə sistemi haqqında” qanun büdcəyə 

aşağıdakı kimi tərif verirdi: Büdcə dövlətin funksiyalarının həyata keçirilməsini təmin etmək üçün 

mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondunun yaradılmasının və ondan istifadə edilməsinin formasıdır. 

(5;71) 

Hazırda qüvvədə olan qanunvericilikdə büdcə - Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət ha-

kimiyyəti və özünüidarəetmə orqanları vasitəsilə dövlətə və bələdiyyələrə məxsus vəzifə və funksiya-

ları yerinə yetirmək üçün lazım olan pul vəsaitinin yığılması və istifadə olunması üçün əsas maliyyə 

sənədi kimi tərif verilir. Gördüyümüz kimi yeni tərif büdcənin mahiyyətini daha geniş mənada açır. 

1 dekabr 1992-ci ildə qəbul edilmiş qanunda Nazirlər Kabineti tərəfindən Azərbaycan Respu-

blikasının Prezidentinə büdcə məktubunun layihəsi (hazırkı, büdcə zərfi) təqdim edilirdi. Bu məktuba 
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Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının əsas göstəriciləri, Azərbaycan Respu-

blikasının ərazisi üzrə toplu maliyyə balansı, büdcə və vergi siyasətinin əsas istiqamətləri, respublika 

büdcəsinin layihəsi, Azərbaycan Respublikasının birləşdirilmiş büdcəsinin layihəsi, Azərbaycan 

Respublikasının cari maliyyə ili üçün respublika və birləşdirilmiş büdcələrinin icrasının 

qiymətləndirilməsi kimi sənədlər daxil edilirdi. “Dövlət büdcəsi haqqında” növbəti qanunda büdcə 

layihəsi ilə birlikdə Milli Məclisə təqdim edilən sənədlərin siyahısının dəqiqləşdirilməsi qanunver-

iciliyin təkmilləşdirilməsi kimi qəbul edilə bilərdi. Bu qanuna görə büdcə layihəsi ilə birlikdə cari ilin 

dövlət büdcəsinin icrasının vəziyyəti barədə hesabat, növbəti büdcə ili üzrə Azərbaycan Respu-

blikasının dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi, Azərbaycan Respublikasının növbəti büdcə ili 

üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 

maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan məqsədli proqramlar, büdcə və vergi siyasətinin əsas 

istiqamətləri, Azərbaycan Respublikasının ərazisi üzrə toplu maliyyə balansı, dövlət büdcəsinə daxil 

olmayan məqsədli dövlət fondlarının büdcələri haqqında qanun layihələri, büdcə təsnifatına uyğun 

olaraq növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin və xərclərinin məbləği, müvafiq icra ha-

kimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən digər sənədlər müzakirə olunmalı idi. 

 Digər məqam, “Büdcə sistemi haqqında” 1 dekabr 1992-ci ildə qəbul edilmiş qanunda büdcənin 

vahidlik və müstəqillik prinsipləri aşağıdakı izahda verilmişdi: Büdcə sistеminin vаhidliyi tənzim-

ləyici mədахil mənbələrindən istifаdə еtmək, məqsədli və rеgiоnаl büdcə fоndlаrı yаrаtmаq, hаbеlə 

mаliyyə еhtiyаtlаrını müхtəlif səviyyəli büdcələr аrаsındа qismən yеnidən bölüşdürmək vаsitəsilə 

bütün səviyyələrdən оlаn büdcələrin qаrşılıqlı əlаqəsinə əsаslаnır və vаhid büdcə təsnifаtlаrındаn və 

büdcə sənədləri fоrmаlаrındаn istifаdə оlunmаsı, birləşdirilmiş büdcələr tərtib еtmək üçün аşаğı 

büdcə səviyyəsindən yuхаrı büdcə səviyyəsinə lаzımi məlumаt vеrilməsi və büdcələrin icrаsınа dаir 

müntəzəm hеsаbаt vеrilməsi yоlu ilə təmin еdilir. Büdcələrin müstəqilliyi оnlаrın öz mədахil 

mənbələrinin оlmаsı, bu mədахildən istifаdənin və оnun хərclənməsinin istiqаmətlərini 

müəyyənləşdirmək hüququ ilə təmin еdilir. Büdcə sistemi haqqında 2 iyul 2002-ci ildə qəbul edilmiş 

qanunda bu prinsiplər əvvəlki qanunda göstərilən müddəalarla yanaşı “büdcə sisteminin bu sistemə 

daxil olan büdcələrin vahid prinsiplər əsasında fəaliyyətinə və müstəqilliyinə əsaslanması” müddəası 

əlavə edilmişdi. (6;48) 

Dövlət büdcəsinin tərtibi – ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi proqnozları, 

məqsədli proqramlar, iqtisadiyyatın sahələrinin, inzibati rayonların, mülkiyyət formasından asılı 

olmayaraq bütün müəssisələrin cari və növbəti il üzrə maliyyə-təsərrüfatı fəaliyyətinin nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi əsasında növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi layihəsinin hazırlanması. 

Azərbaycan Respublikasının “Büdcə sistemi haqqında” qanununun 11-ci maddəsinə (və “Dövlət 

büdcəsi layihəsinin tərtibi və icrası” Qaydalarının 2.1-ci maddəsinə) əsasən büdcə layihəsinin tərtibi 

prosesi büdcə ilinə 11 ay qalmış başlanır və büdcə layihəsinin Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisinə təqdim edildiyi günədək olan dövrü əhatə edir. Dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi prosesinə 

yanvar ayının üçüncü ongünlüyü ərzində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mətbuatda 

dərc olunan qərarı ilə başlanılır. (7;56)  
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MÜASİR QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ AZƏRBAYCANIN REGİONAL  

VƏ BEYNƏLXALQ İQTİSADİ TƏŞKİLATLARLA  

ƏLAQƏLƏRİNİN MÖVCUD VƏZİYYƏTİ 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələrindən ətraflı bəhs olunmuş, müasir 

qloballaşma şəraitində beynəlxalq iqtisadi təşkilatlara inteqrasiya proseslərinin effektivliyindən söz 

açılmışdır. Əsaslandırılmışdır ki, yeni milli iqtisadi inkişaf strategiyasının çox mühüm təzahür 

formalarından birini məhz ölkənin dünya iqtisadiyyatı ilə qarşılıqlı-iqtisadi münasibətlərinin düzgün 

istiqamətləndirilməsi təşkil etməkdədir. Uzunmüddətli dövrlər üçün xarakterik olan perspektivlər 

ölkənin strateji makroiqtisadi priroitetlərinə çevrilməkdədir.  

Açar sözlər: xarici iqtisadi siyasət, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya, sosial-iqtisadi islahatlar, 
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В УСЛОВИЕХ СОВРЕМЕННОГО ГЛОБАЛИЗМА 

В статье рассказывается про внешни экономические оношения Азербайджана,обсужда-

ется эффэктивность прассесов интеграции с международными экономическими организаци-

ями в условия современного глобализма.Обосновано,что одна из основных форм возникнове-

ния новой стратегии национального экономического развития является правильная направ-

ленность взаимных экономических отношений.Характерные перспективи для долгосрочного 

периода превращаются в стратегические макроэкономические приоритеты страны. 
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In the article from foreign economical connections of the Azerbaijan Republic in detail,it have 

been started a conversationfrom the efficiency of the processes of integration to international eco-
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Azərbaycan Respublikası müasir müstəqilliyin artıq 30 ilə yaxın bir dövrünü yaşamaqdadır. 

Keçən müddətdə ardıcıl sosial-iqtisadi islahatların davamlılığını təmin etməklə, regional və milli 

iqtisadi quruculuq proseslərini uğurla davam etdirən ölkəmiz artıq dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya 

proseslərini uğurla davam etdirməkdədir. Qeyd edək ki, inteqrasiya sözü latın dilindən keçməklə, 

“integro” bərpa olunma, tamamlanma, “integer” tam sözlərindən törəmiş və Azərbaycan dilində 

“birləşmə” və “bütünləşmə” mənalarını verməkdədir (3, s. 276). 

Araşdırmalar göstərir ki, dünya iqtisadiyyatında qloballaşma genişləndirkcə, təsərrüfat həyatında 

baş verən qarşılıqlı proseslər də artır. Belə bir şəraitdə milli dövlətlər bie çox hallarda öz 

mənafelərinin ödənilməsini dünya bazarı vasitəsilə həyata keçirməyə üstünıük verirlər (2, s. 124).  

Artıq bu bir həqiqətdir ki, hər bir ölkənin iqtisadi inkişafının prespektivləri böyük həcmdə qlobal 

proseslərdən, eyni zamanda, ətraf ölkələrdəki vəziyyətdən asılı olur. Digər tərəfdən, burada qonşu 

ölkələrin və bazarların təsiri də güclü təsirə malikdir. Qeyd edə bilərik ki, əgər ölkəmizin 

qonşuluğunda intensiv şəkildə inkişaf edən ölkə varsa, bu o demək olur ki, həmin ölkədə məhsulu 

reallaşdıracaq bazarlar da var. Elə bu bazarlarda onun infrastrukturundan istifadə etmək və iqtisadi 

əməkdaşlığın digər imkanlarını realizə etmək olar. Məsələn, Rusiya Federasiyası kimi böyük dövlət 

qiymətin ortaya çıxardığı iqtisadi çətinliklə rastlaşmaqdadır. Halbuki, Rusiyanı çıxmaq şərti ilə 

postsovet məkanında ikinci bir ölkə yoxdur ki, yerləşdiyi regionda təhlükəsizlik modelinin yaradıcısı 

statusunda çıxış edə bilsin. Azərbaycan bu səviyyəyə çoxşaxəli və balanslaşmış xarici siyasət kursu 

sayəsində çata bilib (5). 

Qeyd edək ki, əgər neft və qazın qiyməti bu günkü səviyyədə qorunub saxlanılarsa, o zaman 

Rusiyanın Sabitləşmə fondu tez bir zamanda əhəmiyyətli şəkildə ixtisara salınır və bu müəyyən 

dərəcədə regional dəvətlərin məzmununu formalaşdırar. Azərbaycanın digər ölkələr ilə qeyri-neft 

sektorundakı ticarətinə nəzər salsaq, o zaman kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas etibarı ilə Rusiyaya 

daxil olmasının şahidi oluruq. Əgər orada alıcılıq tələbi azalırsa və rubl devalvasiya edirsə, o zaman 

bu, Azərbaycan məhsulları arasında rəqabət aparmaq qabiliyyətini zəiflədir və Rusiya Federasiyası 

ilə ticarətin azalmasına səbəb ola bilir.  

Devalvasiyaların yarışı prosesi son zamanlar regionda tez-tez müşahidə olunur və bu zaman 

ticarət üzrə tərəfdaş milli valyutanı devalvasiya edir və beləliklə də, məhsulunun dollar ekvivalenti 

ilə dəyərini aşağı salır. Yekun nəticədə, onun bazarındakı məhsulların rəqabət aparmaq qabiliyyəti 

itir. Lakin bu prosesin obyektiv səbəbləri mövcuddur və o, xarici ticarətə güclü təsir göstərir (4, s. 

201).  

Belə bir faktı da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan vacib tranzit ölkəsidir. Çindən Mərkəzi 

Asiyaya, Rusiyaya, Türkiyəyə və Avropaya göndərilən malların böyük axını respublikamızın 

ərazisindən keçir. Bu gün ölkələr nəqliyyat-tranzit dəhlizlərini korrektə etməklə böyük səmərə əldə 

olunması üçün malların gömrükdən keçmələri şərtlərini yaxşılaşdırır. Bu cür yanaşma prosesi 

sürətləndirir və ucuzlaşdırır, daşınma tarifləri aşağı salınır. Bu isə o deməkdir ki, əvvəllər 

Azərbaycanın ərazisindən keçən mal digər yollarla və ya əksinə istiqamətdə daşına bilər. Nəqliyyat 

yolları su axınını xatırladır və su axını özü üçün ən rahat, sərfəli və sürətli məcra tapır. Bu proseslər 

milli iqtasidiyyatda yeni gerçəkliklər və yeni imkanlar yaradır. 

Burada İran ilə bağlı olan sanksiya məsələləri də mühüm rol oynayır. Əgər sanksiya olmasa, o 

zaman bu, enerji ehtiyatlarının qiymətlərinə bir az da təsir göstərəcək və nəqliyyat axınlarında öz 

əksini tapacaqdır. Çünki, yeni tərəfdaşlar İran ilə ticarət və əməkdaşlıq üçün daha optimal marşrutları 

seçməyə başlayacaqlar. Yenə də, müxtəlif nəqliyyat marşrutları arasında rəqabət yaranacaqdır. 

Şübhəsiz bu zaman Azərbaycan daha əlverişli şəraitdədir və rəqabətdə qalib gələcək.  

Yeri gəlmişkən, bu məsələ xaricdən alınan pul vəsaitlərinə də aiddir. Ümumiy-yətlə, borc almaq 
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sərfəlidir. Çünki əgər pul varsa, dövlət bu pulları konkret malın alınmasına sərf edə bilər və istehlakı 

yaxşılaşdırar. Lakin bu, problemin həllinə cari yanaşmadır. Əgər pulları yolların abadlaşdırılmasına, 

malların sərhəddən keçməsi zamanı gömrük prosedurlarının təkmilləşdirilməsinə yönəltsək, o zaman 

sabah mallar Azərbaycan marşrutu ilə hərəkət edən zaman dövlətin gəlirləri daha da artacaq, yeni iş 

yerləri açılacaq, bu layihələrdə iştirak edən insanların da gəlirləri artacaqdır.  

Məlum olduğu kimi, regionda Rusiya və İran kimi iri ölkələr enerji ehtiyatlarından asılıdırlar. 

Neftin qiymətinin aşağı düşməsi nəticəsində mənfəət əldə edən dövlətlər də mövcuddur. Lakin, bu 

ölkələrdə də bir o qədər də yüksək artım templəri müşahidə olunmur. Vəziyyət çox mürəkkəbdir, 

çünki, bununla paralel olaraq neft istehlakçıları olan ölkələrin iqtisadiyyatına, eləcə də, neft hasil edən 

ölkələrin azalmaqda olan neft gəlirlərinə təsir göstərən çoxlu sayda proseslər baş verir. Məsələn, 

2015-ci ilin avqust ayında Qazaxıstan tengesinin devalvasiyası Azərbaycan bazarına təsir 

göstərmişdir və bu ilin əvvəlində rublun da devalvasiyası manatın məzənnəsinə təsirsiz ötüşməmişdir. 

Bütün bunlar birlikdə regional dəvətləri təşkil edir. Lakin yaddan çıxarmaq lazım deyildir ki, dəvətlər 

hər zaman pis olmur. Əgər iqtisadi nümunələrdən bir qədər kənarlaşsaq, o zaman onları obrazlı dildə 

desək, insanın üzünə tərəf əsən küləklə müqayisə etmək mümkündür. Bu çox xoşa gəlməz olsa da, 

küləyə tərəf çevrilsək onu keçmək mümkün olacaq və ola bilsin ki, yelkəni düzgün quraşdıra bilsək 

küləyin də sürəti azalacaqdır. Yəni bu cür dəvətlər hər zaman yeni imkanlar yaradır və əgər istənilən 

ölkə, o cümlədən də Azərbaycan, pullarını lazımi sektora qoya biləcəksə və ya çevik iqtisadi siyasət 

nümayiş etdirəcəksə, o zaman istənilən dəvətlərdən öz xeyrinə istifadə edə bilər. 

Hazırda Azərbaycan dövləti bütün bunlarla effektiv xarici iqtisadi münasibətlərin məhsuldar 

ardıcıllığını təmin etməkdədir. Ümumiyyətlə, xarici iqtisadi münasibətlər ayrı-ayrı ölkələrin 

iqtisadiyyatları arasındakı təsərrüfat əlaqələrinin məcmusu olub, uzunmüddətli tarixi proseslər 

nəticəsində formalaşmışdır (1, s. 31). Bu mənada ölkəmiz BYQİB xətti ilə və onun şərtlərinə uyğun 

olaraq DB-nın kreditlərini alır. Həmin kreditlərin böyük hissəsinin alındığı şəraiti nəzərdən keçirək. 

Məlum olduğu kimi DB daima dəyişilən LİBOR-dan asılıdır. Bu gün o həddən artıq azdır və hətta iki 

faizdən də aşağıdır. Bundan əlavə bankın təqribən 0,5%-ə bərabər olan öz marjası mövcuddur. Bu 

marja hətta ən yüksək dərəcələrin və uzunmüddətli borcların mövcud olmaları zamanı da 1%-dən az 

olur. Bütün bunlar birlikdə DB-nda faiz dərəcəmizi üç faizdən aşağı salır. Bu isə məhz həmin 

layihələrin hazırlanması istiqamətində praktiki olaraq bankın əməliyyat xərclərinə bərabərdir. Əgər 

bununla yanaşı, 15-20 ilə bərabər olan borc müddətini və inflyasiya səviyyəni nəzərə alsaq, o zaman 

belə məlum olur ki, Azərbaycan kreditləri həddən artıq sərfəli şərtlər ilə əldə edir. Həmçinin 4 il 

ərzində yalnız faizlər ödənilir və onlar müəyyən dərəcədə neqativ dərəcəni formalaşdırır. Dərəcələr 

çox aşağıdırsa, yaranan vəziyyətdə Azərbaycan hökumətinə borc almaq sərf edir. Çünki, iqtisadi 

baxımdan səmərəli olan və alınan layihələrin işlənib hazırlanmasına az pul xərclənməlidir. Müqayisə 

üçün demək lazımdır ki, Azərbaycan hökumətinin istiqraz vərəqlərinin buraxılışı 5%-lə və on il 

müddətinə ödənilməyi nəzərdə tutur.  

Fikrimizcə, hər hansı bir şəraitdən asılı olmayaraq Azərbaycan dövləti istiqraz vərəqləri ilə 

beynəlxalq kapital bazarlarına çıxmalıdır. Çünki bu qiymətli kağızlar - göstəricidir. Kreditlər 

vasitəsilə pulların cəlb olunması nəticəsində əldə olunan mənfəətə gəldikdə isə, unutmaq lazım deyil 

ki, dövlətin iqtisadi sabitliyinin təhlil olunması zamanı investorlar xarici borcun həcmini məhz bu 

göstəricini nəzərə almaqla müəyyənləşdirirlər. İnvestorlar üçün ən vacib məsələ hökumətin öz 

borclarını qaytarma qabiliyyətidir. Məlumdur ki, həddən artıq yüksək məbləğdə borcları olan ölkələr 

mövcuddur. Lakin hətta bu zaman da beynəlxalq maliyyə-kredit orqanları onlara etibar edirlər. Xarici 

borclarının ÜMM-a qarşı münasibəti yüz faizdən artıq olan dövlətlər mövcuddur. Lakin onlara da 

əvvəllər olduğu kimi borc verirlər və reytinq agentlikləri onların həddən artıq yüksək etimada malik 
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olduqlarını təyin edirlər. Deməli, burada digər səbəblər də mövcuddur. Məsələn, investorlar biznesin 

müəyyən sahəsində tərəqqinin müşahidə olunduğu və iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf etmiş, həmçinin 

liberallaşma yaşayan ölkələrə üstünlük verirlər. Şübhəsiz, bu vəziyyət investorların əhval-ruhiyyəsinə 

təsir göstərəcəkdir. Bu cür amillər isə çox saydadır. Əlbəttə, investor hər zaman haqlı olmur, o bəzən 

pullarını yeni biznes sahələrinə qoymaqla, qazanc əldə edə və ya hər şeyini itirə bilər. 

Bundan başqa, investor borcun artmayacağını anlamaq üçün diqqətini büdcə çatışmazlığının 

səviyyəsinə yönəldir. Burada adambaşına düşən gəlirlər və büdcənin ümumi gəlirlərinə qarşı faiz 

nisbəti ilə xarici borca sərf olunan xərclər həlledici rol oynayır. Əgər borcların ödənilməsi məbləği 

daha azdırsa, deməli, vəziyyət normaldır. Borcların ödənilməsinə dair xərcləri nəzərə almadan ölkədə 

xərclər ilə müqayisədə gəlirin artımı müşahidə olunmalıdır. Əgər hər il büdcə çatışmazlığının 10%-

ni xarici borclar təşkil edirsə, o zaman bu, investorlar üçün ciddi neqativ siqnal hesab olunur.  

Məlumdur ki, beynəlxalq kredit təşkilatları ilə müxtəlif dövlətlər, həmçinin Azərbaycan 

Respublikası arasında əməkdaşlıq əlaqələri qabaqcadan hərtərəfli müzakirə edildikdən sonra həmin 

layihə həyata keçirilməyə başlayır. Hazırda Azərbaycanla DB arasında 2016-2020-ci illər üçün 

əməkdaşlıq planı hazırlanır. DB ilk növbədə respublikamızda 2020-ci ilə qədər inkişaf strategiyasının 

olub-olmamasına, bankın hər hansı bir qlobal sənədlərində kreditin alınmasına dair qeydlərin əks 

olunmasına xüsusi diqqət yetirir.  

Dünya Bankının yeni strategiyası vardır ki, bu da “Tərəfdaşlıq konsepsiyası” adlanır və daxili 

prosedurlara müvafiq olaraq, 5-6 illik realizə dövrünü nəzərdə tutur. Strategiyanın xüsusiyyəti ondan 

ibarətdir ki, o həddən artıq çevik olub, real olaraq konsepsiyanı xatırladır və tərəfdaşlığın əsas 

prinsiplərindən və başlıca istiqamətlərindən ibarətdir. Daha sonra isə şəraitin necə dəyişilməsindən, 

hökumətin hansı yeni prioritetləri təyin etməsindən və pul vəsaitlərinin hansı istiqamətlər üzrə ayrıl-

masından asılı olaraq Dünya Bankının proqramı hər iki ildən bir təkrarən nəzərdən keçirilir və 

dəqiqləşdirilir. Bu yolla DB özünün müxtəlif proqramlarında iştirak etmək üçün ətrafına yeni 

tərəfdaşlar cəlb edən təşəbbüskar orqan kimi çıxış edir. Bu bankın tərəfdaşları ətrafında birləşdirmək 

və gördüyü işin doğru olması ilə bağlı hamını inandırmaq bacarığı vardır. Lakin, tərəfdaşlar öz 

pullarını müxtəlif layihələrə sərmayə kimi qoyduqları üçün fərqli qaydada səs hüququna da 

sahibdirlər. Onların müstəqil katiblikləri fəaliyyətgöstərir. Yəni, layihə DB başçılığı altında olub, 

eyni zamanda xarici nəzarətə də tabe olur. Bu yanaşma bankın fəaliyyətinin səmərəsinin artmasına 

şərait yaradır. DB müxtəlif istiqamətlərdə ölkələrlə əməkdaşlıq edir. Bu istiqamətlərə struktur 

siyasəti, iqtisadi islahatlar, yoxsulluğun aradan qaldırılması, ətraf mühit, ekologiya və s. daxildir. 

Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi iqtisadi strategiyaya uyğun olaraq hər il on milyonlarla ton 

neft hasil edilir. Bu proses böyük həcmdə səmt qazının yandırılması ilə başa çatır. Nəticədə 

ekologiyanın çirklənməsi üçün şərait yaranır. Məhz buna görədir ki, Azərbaycanla DB arasındakı 

əməkdaşlıq sistemində bu problemin həlli özünəməxsus yer tutur. DB ilə Azərbaycanın 

əməkdaşlığının üçüncü fazasında bank bu problemin həlli ilə yaxından məşğul olur. Lakin problemin 

həllində DB Azərbaycana maliyyə yardımı göstərmir, ikitərəfli əməkdaşlığın ilkin mərhələsinin 

tələblərinə uyğun olaraq ölkəmizi məsləhətçilər ilə təmin edir və onlar xaric olunan və bir istiqamətdə 

hərəkət edən qazın həcmlərini ölçməyə kömək edir, avadanlığı quraşdırır. Qalan işləri isə 

Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti yerinə yetirir.  

DB-nın digər maraqlı proqramı Azərbaycanda enerjinin paylanmasının modernləşdirilməsi üzrə 

layihənin hazırlanması məsələsidir. Bu layihə ilə əlaqədar DB və Azərbaycan Respublikası arasında 

əməkdaşlığın mahiyyətini açıqlayaq. Qeyd edək ki, elektrik enerjisinin paylanması ilə məşğul olan 

“Azərişıq” şirkətin ciddi dəyişikliyə uğraması ilə əlaqədar meydana gəlmişdir. Məlumdur ki, 

“Azərişıq” “Azərenerji” səhmdar cəmiyyətindən ayrılmışdır. Doğrudur, bu cür təcrübə dünyanın bir 
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çox ölkələrində tətbiq olunur. Çünki, elektrik enerjisinin generasiyası, onun ötürülməsi və paylanması 

- üç müxtəlif funksiyadır. “Azərişıq” şirkətinin ayrılması prosesinin baş verməsi zamanı bu struktur 

tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında təklif ilə birlikdə Asiya İnkişaf Bankına və Dünya Bankına 

müraciət etmişdir. Artıq 2015-ci ilin yayından başlayaraq DB müvafiq layihənin hazırlanmasına 

başlamışdır. Bu məsələdə Dünya Bankı AİB ilə sıx şəkildə əməkdaşlıq edir və layihəni onunla 

birlikdə hazırlamışdır.  

Məlum olduğu kimi, “Azərişıq” Bakıda enerjinin ötürülməsi xətlərinin, yarımstansiyaların, 

bütövlükdə strukturun yaxşılaşdırılmasına böyük investisiya qoymuşdur. Bütün bunlar müxtəlif 

mülkiyyət sahiblərinin və ev təsərrüfatlarının elektrik enerjisi ilə daha etibarlı və keyfiyyətli 

təminatını həyata keçirir. Regionlara gəldikdə isə, o zaman DB və AİB oradakı vəziyyəti yerində 

öyrənir, eləcə də “Azərişıq” şirkəti orada yaxşılaşdırılması mümkün olan məsələlərin mövcud 

olduğunu təsdiq edir.  

Əslində, bu sistemi qaydaya salmaq üçün layihəyə qoyulacaq ehtiyatlar konkretləşdirilmiş və 

qiymətləndirilmişdir. DB mütəxəssisləri ilkin qiymətləndirilmənin aparıldığı bir sıra rayonlarda 

işləmiş və 2016-cı ilin mart ayında bu layihə DB-nın direktorlar şurasına təqdim olunmuşdur.  

Dünya Bankı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq sistemində müxtəlif təyinatlı layihələr arasında 

Abşeron göllərinin təmizlənməsi proqramı müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Məlum olduğu kimi, 

Abşeron göllərinin təmizlənməsi eyni zamanda ərazilərdə infrastrukturun yaxşılaşdırılması 

istiqamətində də işlərin aparılmasını nəzərdə tutur. Abşeronda göllərin təmizlənməsi proqramında 

Dünya Bankı problemin həllinə məhz bu prizmadan yanaşır. Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan 

hökuməti Abşeron göllərinin təmizlənməsi layihəsini realizə edir və DB İqtisadiyyat Nazirliyinin 

xahişi ilə bu prosesə qoşulmuşdur. Bunun üçün ilk növbədə müvafiq texniki yardım göstərilmiş, 

qiymətləndirmə aparılmış, göllər hərtərəfli öyrənilmişdir. Daha sonra DB Lökbatan qəsəbəsinin 

yaxınlığında yerləşən dörd gölün təmizlənməsi üçün təkliflər planı ilə çıxış etmişdir.  
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REGİONLARDA REKREASİYA ZONALARI 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının rekreasiya-turizm ehtiyatlarından, eyni zamanda turiz-

mdə olan inkişafdan,turizmin inkişafına təsir edən amillərdən bəhs olunmuşdur. Məqalədə 

rekreasiya-turizm zonalarının hazırki vəziyyəti iqtisadi potenisalı da müzakirə edilmişdir. 
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РЕГРЕССИОННЫЕ ЗОНЫ В РЕГИОНАХ 

В этой статье объясняются рекреационно-туристические ресурсы Азербайджанской 

Республики, развитие туризма и факторы, влияющие на развитие туризма. В статье также 

обсуждается экономический потенциал рекреационно-туристических регионов. 
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Son illərdə turizm sektorunun inkişafı istiqamətində bir sıra məqsədyönlü tədbirlərin həyata 

keçirilməsi bu sektorun davamlı inkişafına səbəb olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2002-ci il 27 avqust tarixli 1029 nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci 

illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi nəticəsində turizmin inkişafı 

üçün münbit şərait yaradılmış və ölkəmizin beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiyasının əsası 

qoyulmuşdur. 

Rekreasiya-turizm potensialı tükənməyən təbii, anropogen, sosial-iqtisadi resurslara əsaslanır. 

Turizm resursları – təbii, iqlim, tarixi-arxitektur, dini, sosial-mədəni, mənəvi-irsi nümunələri özündə 

birləşdirir. Funksional xüsusiyyətlərinə görə turizm ehtiyatları sağlamlıq-müalicə, dərketmə, idman, 

istirahət məqsədilə istifadə olunur. Turizm ehtiyatı dedikdə: təbii, iqtisadi, tarixi, mədəni, irsi, milli, 

etnoqrafik kompanentlər nəzərdə tutulur. Turizm ehtiyatlarına landşaft ekzotikliyi, iqlim 

komfortluluğu, təbiət abidələri, milli parklar da daxildir. Turizm ehtiyatlarının təsnifatında təbii və 

antropogen resurslarla yanaşı, onun ərazi təşkili üçün vacib olan sosial-iqtisadi amillər də əsas 

götürülür. Bu baxımdan turizm ehtiyatlarının kompanentlərinə ərazinin infrastruktur səviyyəsi, 

mənimsənilmə xüsusiyyəti, bölgələr üzrə paylanması, müəyyən olunmaqla daxil edilir. 

Azərbaycan Respublikası və onun regionlarında əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi və 

iqtisadi-fəal əhali qrupunun ictimai-istehsala cəlb edilməsi zəruri iqtisadi problemlərdən biri kimi 

qarşıda durur.Bu baxımdan ərazilərin mövcud təbi ehtiyat potensialından istifadə olunması iqtisadi 
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əhəmiyyət kəsb edir və bunların icərisində rekreasiya-turizm ehtiyatları xüsusi yer tutur. Rekreasiya-

turizm ehtiyatlarının ictimai-istehsala cəlb edilməsi və onlardan səmərəli istifadə olunması bir 

tərəfdən ərazidə iqtisadiyyatın inkişafına, digər tərəfdən isə sosial problemlərin xüsusən məşqulluq 

probleminin həllinə böyük imkanlar acır. İqtisadi rayonların mövcud mineral, iqlim, torpaq, meşə və 

su ehtiyatları regional iqtisadiyyatın inkişafına təsir göstərə biləcək zəruri resurs sferası sahələri 

olmaqla, həmcinin əhalinin madi-rifahı istiqamətində istifadə olunmalıdır. Rekreasiya-turizm 

sərvətlərinə tələbatın formalaşdırılması, ilk növbədə cəmiyyətin formalaşan tələbatından, işci 

qüvvəsinin təkrar istehsalından və əhalinin işlək qabiliyyət elementlərinin bərpa olunmasından irəli 

gələn obyektiv qanunauyğun prosesdir. (1;74) 

Turizm fəaliyyətində mövcud ehtiyatlardan istifadə fənnin əsas məqsədi sayılır. Bu baxımdan 

turizm ehtiyatlarının məqsədinə görə qruplaşdırılması onun istifadə dərəcəsində asılıdır. Belə ki, təbii 

rekreasion ehtiyatlarının istifadəsi 3 qrupda aparılır.  

1. İntensiv mənimsənilmə. Buraya təbii komplekslərin atraktivliyi, istifadə səviyyəsi yüksək olan 

turizm baxımdan daha çox mənimsənilən ərazilər aid edilir. Bu növ mənimsənilmə turizm 

ehtiyatlarından istifadənin yüksək dərəcədə yüklənməsinə səbəb olur. Turizm ehtiyatlarından bu növ 

intensiv mənimsənilmə dəniz sahili bölgələr və ondan 50-100 km daxilə doğru olan ərazilər üçün 

səciyyəvidir. Intensiv mənimsənilən bölgələrdə turizm – istirahətin əksər sahələri inkişaf etdiyinə 

görə bəzi tədqiqatçılar belə yaşayış məntəqələrini turizm aqlomerasiyaları adlandırırlar.  

2. Ekstensiv mənimsənilmə. Belə ərazilər turizmin istifadəsinə zəif cəlb olunmuş təbii 

ekzotikliyin turizmin inkişafına az təsir göstərən və ya müxtəlif təbii antropogen komponentlərdən 

birgə istifadənin mümkün olmadığı ərazilər üçün səciyyəvidir. Bununla yanaşı müxtəlif növ turizm 

hərəkatında istifadə edilən ekstremal ərazilər də turizm ehtiyatlarının mənimsənildiyi bölgələrə aid 

ola bilər.  

3. Az mənimsənilən ərazilər. Turizm baxımdan az mənimsənilən bölgələrə daha çox ekstremal 

şəraitə malik olan ərazilər daxildir. Belə bölgələrə yarımsəhra və səhralar, komfort şəraiti az olan 

regionlar daxildir. Bununla yanaşı turizm baxımdan mənmsənilməyən regionlardə əlavə abadlaşdırıcı 

işlər aparmaqla perspektiv bölgə kimi mənimsəmək mümkündür. Bu növ mənimsənilmədə 

ehtiyatlarının azlığı və ya bir turizm komponentinin üstün olması turist marşurutlarının təşkilinə və 

turizm sənayesinin yaradılmasına imkan vermir.  

Turizm ehtiyatlarının qruplaşdırılmasında antropogen amillər iqtisadi, sosial şəraitlə yanaşı 

tarixi-mədəni abidələrin, milli irsi nümunələrinin istifadəsindən ibarət olur. Belə ki, tirizm 

ehtiyatlarına daxil olan milli irsi nümunələri və etnoqrafik abidələr, antropogen ehtiyatlara aid olub 

cəlbediciliyi ilə seçilir. (2;87) 

Turizmə aid müasir elmi mənbələrdə “rekreasiya” və “rekreasiya” anlayışları çox işlədilir. Lakin 

bu anlayışların kateqoriyasının və nəzəri sərhəddinin müəyyən edilməsində dəqiq sədd 

qoyulmamışdır. Bunlardan təcrübədə istifadə sahəsində dəqiq məlumat yoxdur. Lakin o da məlumdur 

ki, hər iki anlayış bir-birilə sıx əlaqədardır. Xatırladırıq ki, rus coğrafiyaşünas alimi N.S.Mironenko 

yazır: “rekreasiya ehtiyatları - təbiətin obyekt və hadisələri, insan fəaliyyətinin nəticəsi olub, istirahət, 

turizm və müalicə məqsədilə istifadə olunur”. O da məlumdur ki, rekreasiya ehtiyatları bir neçə 

xüsusiyyətə malikdir. Bu xüsusiyyətlər aşağıdakılardır: 

 rekreasiya ehtiyatları tarixidir. Belə ki, rekreasiya tələbatının artmasından, texniki-

iqtisadi və sosial imkanlardan asılı olaraq dəyişə bilər. Məsələn, bataqlıq, sənaye obyektləri, 

köhnə texnika və avadanlıq və s. rerkeasiya sərvətinə (turistlər üçün baxış obyektinə) çevrilə 

bilər; 

 rekreasiya ehtiyatlan ərazi tutumludur, yəni geniş ərazini əhatə edir. Sosial-iqtisadi 
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hadisə kimi istirahət kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatında istifadə olunan ərazilərə bərabər 

sahə tələb edir; 

 bu və ya digər ixtisaslaşmaya malik xüsusi rekreasiya məntəqələri, rayonları və 

zonalarının formalaşmasına təsir edən təşkilatı rola malikdir. 

Əsasən iki növ - təbii və tarixi-mədəni rekreasiya ehtiyatlannı ayırırlar. Təbii rekreasiya 

ehtiyatları dedikdə, təbii ərazi kompleksləri, onların komponentləri və xüsusiyyətləri (landşaftın 

cəlbediciliyi, növbələşməsi və tarazlılığı, ekzotikliyi, nadirliyi, obyektlərin ölçüsü və forması, onlarm 

görünüş imkanı) başa düşülür. 

Tarixi-mədəni abidələrə aid edilir: 

- maddi - insanların dərketmə tələbatım təmin edən, cəmiyyətin qiymətli, maddi və istehsal va-

sitələri (tarix və mədəniyyət abidələri, təsərrüfat sahələri müəssisələri və s.); 

- mənəvi - cəmiyyətin, dövlətin ictimai həyatında, elm, mədəniyyət, incəsənətdə nailiyyətləri. 

Rekreasiya sərvətləri üçün sosial-mədəni məkan və zaman, nisbilik, insanı əhatə edən mühitin 

təzadlığı, müxtəlif təbii və mədəni mühitin uyğunluğu səciyyəvidir. İki mühüm meyara cavab verən 

hər hansı bir ərazi rekreasiya ehtiyatı sayıla bilər: insanı əhatə edən adi mühitdən fərqli yer və təbii 

cəhətdən iki və çox müxtəlif uyğunluğu olan yer. Müxtəlif mühitin qovuşduğu yer daha cəlbedici 

sayılır. Məsələn, suquru, meşə-çöl, təpə-düzənlik və s. Ən mükəmməl nümunə daha çox cəlbedici 

olan təzadlı mühitin həmahəng təşkil etməsidir (dağlar -düzənliklər, müxtəlif mədəni miihit). 

Ərazinin sosial-mədəni cəhətdən mənimsənilməsinə tələbat onıın bu və ya digər xüsusiy-

yətlərinin məcmusunun rekreasiya ehtiyatlarına çevrilməsinin əsas səbəbi və amilidir. Rekreasiya 

ehtiyatları xeyli dərəcədə əhalinin rekreasiya tələbatından irəli gələrək “törəyir". Rekreant axını 

mənimsənilmiş regiona istiqamətlənir. Kütləvi səviyyədə belə fikir formalaşır ki, yalnız bıı yerlərdə 

ən mühüm rekreasiya ehtiyatları cəmlənmişdir. Ərazinin mənimsənilməsi prosesi yüksək həddə 

çatanda, onun rekreasiya ehtiyatlarının əhəmiyyəti azalır. Ərazinin rekreasiya əhəmiyyəti heç vaxt 

tam inkar edilmir, lakin rekreasiya ehtiyatlarının ilkin yüksək qiymətinə və vəziyyətinə qayıtmaq da 

miimkün deyildir. 

Ümumiyyətlə, resurs (fr. köməkçi vəsaitlər) - hər hansı prosesdə, hər hansı sahənin inkişafı üçün 

qərar qəbulu məqsədilə istifadə olunan zəruri məlumatlar, mövcud imkanlar, şərait və obyektlərdir. 

Menecmentdə ehtiyat dedikdə, müsbət nailiyyət qazanılmasında müəssisənin malik olduğu maliyyə, 

intellektual və maddi vəsaitlərin məcmusu başa düşülür (personal, işin texnoloji və təşkilati-idarəçilik 

səviyyəsi, informasiya, maliyyə, maddi-texniki baza və avadanlıq). 

Turizm ehtiyatları təbii, sosial-mədəni, sağlamlıq resurslarının məcmusudur. Turizm ehtiyatlan 

insanın istirahəti zamanı müxtəlif rekreasiya tələbatlarının öyrənilməsinə xidmət etməlidir. 

“Turizm fəaliyyətinin əsasları haqqında” Qanunda göstərilir: Turizm ehtiyatlan təbii, tarixi, so-

sial-mədəni obyektlərdir. Buraya turistlərə göstərmək üçün obyektlər, həmçinin turistlərin mənəvi 

tələbatım ödəyən, fiziki qüvvənin bərpası və inkişafına təsir edən obyektlər aid edilir. Turizm 

ehtiyatları-turizm sahəsində istifadə üçün yararlı tarixi-mədəni, sosial-iqtisadi və təbii obyektlərin 

məcmusudur. Turizm ehtiyatları bilavasitə və vasitəli olmaqla iki qnıpa ayrılır. Birinciyə turistlərin 

özləri tərəfindən istifadə edilən tarixi-mədəni və təbii ehtiyatlar (cəlbedici landşaft, müalicəvi 

xüsusiyyətlərə malik rekreasiya yeri, tarixi-mədəni diqqətəlayiq yerlər və s.) aid edilir. İkinciyə (so-

sial-iqtisadi ehtiyatlar) maddi-texniki baza, maliyyə vəsaiti, əmək ehtiyatları və s. aid edilir. Turizm 

ehtiyatlarını digər təsnifata görə üç qrupa ayırırlar: kurortologiya, ümumi sağlamlıq və rekreasiya 

obyektləri, mədəni-mənəvi obyektlər. Turizm ehtiyatlarının tərkibinə təbiətin bu və ya digər elemen-

tinin daxil edilməsi meyarları onlardan istifadənin texniki mümkünlüyü və iqtisadi məqsədəuyğun-

luğuna, həmçinin onların öyrənilmə səviyyəsinə əsaslanır. Funksional cəhətdən turizm ehtiyatları 
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sağlamlıq, dərketmə və idman növlərinə ayrılır. (3;92) 

Turizm ensiklopediyasında turizm ehtiyatları haqda deyilir: “Turizm ehtiyatlan turizm təşki-

latlannın daxili imkanları, ehtiyatları, aktivləri, həmçinin təbii və sosial şəraitilə, turistlərin müxtəlif 

tələbatım kompleks və ayn-ayrılıqda təmin etməyə yarayan təbii, sağlamlıq, mədəni və digər 

ehtiyatların məcmusu ilə müəyyən edilən turməhsul istehsalının genişlənməsinə imkan yaradır” 

Birjakov M.B. “Turizmə giriş” əsərində yazır: “Turizm ehtiyatları turizm məqsədilə insanların 

tələbatını ödəyən təbiiiqlim, sosial-mədəni, tarixi və memarlıq, arxeoloji, elmi və sənaye, mənzərə, 

dini və digər obyekt və hadisələrin məcmusudur”. Turizm ehtiyatlan rekreasiya coğrafiyasında 

çoxdan işlədilən anlayışdır. Bunlara təbii və antropogen geosistemlər daxildir. Bu sistemlər 

rekreasiya fəaliyyəti üçün istehlak qiymətinə və komfort xüsusiyyətlərə malikdir, müəyyən insan 

kontingentinin texnologiya və mövcud maddi imkanları ilə müəyyən vaxtda istirahətin və sağlamlığın 

təşkilində istifadə oluna bilər. Bunların tərkib hissəsini rekreasiya ehtiyatları təşkil edir. 

Turizm sektoru infrastruktur baxımından inkişaf etdikcə, yerli xidmətlərə daha çox diqqət 

yönəldiləcəkdir. Bəzi yerli kommersiya şirkətləri əsas biznes fəaliyyətindən əlavə, rekreasiya və 

əyləncə obyektləri kimi geniş turizm xidmətləri təklif edən turizm konqlomeratları kimi də formalaşa-

caqdır. Sektorda yerli iştirakın güclənməsi regional turizmin artımına ciddi təsir etməklə bərabər, həm 

də Azərbaycanda xidmətlərin keyfiyyətinə və rəqabətqabiliyyətliliyinə töhfə verəcəkdir. Bu da, öz 

növbəsində, ölkənin turizm agentliklərinin dünya standartları səviyyəsinə çatmasına, ölkədən 

kənarda, xüsusilə Qafqaz, Orta Şərq və Şərqi Avropa regionlarında tanınmasına səbəb olacaqdır. 

Regionun turizm-rekreasiya ehtiyatlan dedikdə, turizm məqsədilə prosesdə insanların tələbatım 

ödəyə bilən, turizmin inkişafı üçiin maddi və təşkilati-iqtisadi baza yaradan iqlim, sosial-mədəni, 

tarixi, arxeoloji, memarlıq, elmi-sənaye, əyləncə, dini və digər obyektlər başa düşülür. Turizm-

rekreasiya ehtiyatlan turizmin idarə olunmasında birinci dərəcəli rol oynayır və regionda turizm 

biznesinin formalaşmasını müəyyən edir. Xüsusilə, bu ehtiyatlar turizm biznesinin səmərəli ink-

işafının əsasım təşkil edir. Turizm-rekıeasiya ehtiyatlan regionda turizmin inkişaf xüsusiyyətlərini 

müəyyən edir, turizm məhsulunun istehsalında, regionun maliyyə siyasətinin üstün istiqamətlərinin 

planlaşdırılmasmda əsas mənbə sayılır. 
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AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ İNKİŞAFINDA TƏZAHÜR EDƏN TSİKLİK 

HADİSƏLƏRİN MAKROİQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRDƏ ƏKSİ 

Məqalədə Azərbaycanın müstəqillik əldə etdiyi dövrdən etibarən müasir dövrə qədər keçdiyi 

mərhələdə ölkənin iqtisadi inkişafında baş verən tsiklik hadisələrin makroiqtisadi göstəricilərə təsiri 

təhlil edilmişdir.İqtisadi tsiklin mahiyyəti barədə məlumat verilmiş,onun mərhələləri tədqiq 

edilmişdir.Statistik məlumatlar əsasında iqtisadi tsiklin müxtəlif mərhələlərində makroiqtisadi 

göstəricilər haqqında məlumat verilmişdir. 

Açar sözlər: iqtisadi inkişaf,iqtisadi inkişafın qeyri-sabitliyi ,iqtisadi tsikl, ekspansiya, zirvə, 
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ОТРАЖЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В ЕКОНИМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНАВ МАКРОЕКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

В статье анализируется влияние циклических событий на макроэкономические 

показатели с момента обретения Азербайджаном независимости до современности. 

Сущность экономического цикла была проинформирована, его этапы изучены. На основе 

статистических данных представлены макроэкономические показатели на разных этапах 

экономического цикла. 

Ключевые слова: экономическое развитие, нестабильность экономического развития, 

экономический цикл, экспансия, саммит, депрессия, рецессия, макроэкономические 
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REFLECTİON OF CYCLİCAL EVENTS İN THE ECONOMİC DEVELOPMENT  

OF AZERBAİJAN İN MACROECONOMİC İNDİCATORS 

The article analyzes the impact of cyclical events on macroeconomic indicators since 

Azerbaijan's independence to modern times. The essence of the economic cycle has been informed, 

its stages studied. On the basis of statistical data, macroeconomic indicators are presented at various 

stages of the economic cycle. 

Keywords: economic development, economic development instability, economic cycle, expan-

sion, summit, depression,recession, macroeconomic indicators. 

 

Hər bir ölkənin iqtisadi inkişafı əsasən iqtisadi sahədə qazanılan uğurlar,əhalinin yüksək maddi 

rifahı,həyat tərzinin yaxşılaşması,müasir sosial infrastrukturun formalaşması ilə xarakterizə olunur. 

Ölkənin iqtisadi inkişafını müəyyən edən əsas göstəricilər əhalinin həyat səviyyəsi,iqtisadiyyatın 

rəqabət qabiliyyətliliyi,ümumi daxili məhsuldur. 

Bildiyimiz kimi hər bir ölkənin iqtisadi inkişafında təzahür edən cəhətlərdən biri də qeyri-

sabitlikdir.İqtisadi inkişafda qeyri-sabitlik əsasən tələb və təklifin müxtəlif formada uyğunsuzluğu 
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nəticəsində yaranır.İqtisadi inkişafın qeyri-sabitliyi iki əsas formada,tsiklik və qeyri-tsiklik 

tərəddüdlər şəklində təzahür edir.(1,s.388)İqtisadi inkişafın qeyri-sabitliyi vaxtaşırı,müntəzəm 

proqnozlaşdırılan xarakter alırsa bu iqtisadi tsikl adlanır.İqtisadi tsikl ictimai istehsalın bir iqtisadi 

böhrandan digərinə doğru dövri olaraq təkrarlanmasıdır. 

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına əsasən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 

Azərbaycanda makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmış, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft 

sektorunun və regionların inkişafı sürətlənmiş, valyuta ehtiyatlarının səmərəli idarə edilməsi və milli 

valyutanın sabitliyi təmin olunmuş, sahibkarlığa dövlət dəstəyi gücləndirilmiş, özəl bölmənin inkişafı 

üçün azad rəqabət və əlverişli investisiya mühiti yaradılmış, əhalinin sosial rifahı daha da 

yaxşılaşmışdır. Rəsmi statistikanın məlumatlarına əsasən ölkəmiz son illərdə böyük uğurlara imza 

atmış və nəhəng quruculuq işləri həyata keçirmişdir. 

 Tsikliklik-milli iqtisadiyyatın və dünya təsərrüfatının vahid tam kimi inkişaf forması,bütövlükdə 

iqtisadiyyat miqyasında bir makroiqtisadi tarazlıqdan digərinə inkişafdır.Tsikliklik-iqtisadiyyatın 

iqtisadi dinamikasının qeyri-bərabərliyini əks etdirən təbii inkişaf prosesidir.(2,s158) 

 İqtisadi tsikl-iqtisadi artıma uzunmüddətli meyilin olması şəraitində bir sıra illər ərzində 

təkrarlanan və bir-birindən davamlılığı və intensivliyi ilə fərqlənən iqtisadi fəallığın yüksəlməsi və 

enməsidir. 

 İqtisadi tsikl aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

1.Canlanma(ekspansiya,genişlənmə) 

2.Zirvə(pik,bum) 

3.Sıxılma(retessiya,enmə) 

4.Dib(depressiya) 

İqtisadiyyatın yüksəlişi işsizliyin qismən azalması,istehlak tələbinin artması,nəticədəəmtəə və 

xidmətlərin istehsal həcminin artması ilə xarakterizə olunur.İnsanlar daha çox pul 

xərcləyirlər.Firmalar investisiya qoyur,iş yerləri yaradırlar.Birjada səhmlərin məzənnəsi artır,amma 

qiymətlər sabitdir.Bu fazada iqtisadiyyatın vəziyyətində nəzərə çarpan dəyişikliklər müşahidə 

olunur,işsizliyin səviyyəsi nisbətən azalır.Qiymətlər tədricən yüksəlməyə,borc faizi artmağa 

başlayır.Canlanma əmək haqqı və mənfəətin artmasına səbəb olur,istehsalı genişləndirmək məqsədi 

ilə əlavə kapitala olan tələb artdığı üçün,faiz norması yüksəlir. 

 Bum vəziyyətində(yüksəlişin ən yuxarı nöqtəsi) iş qüvvəsinə olan tələb təklifi üstələyir.Firmalar 

bütün günü işləyirlər,amma tələbi ödəyə bilmirlər.Qiymətlər getdikcə sürətlə artır.Faiz dərəcələri 

artır.Ona görə ki,hər kəsə pul lazımdır.Birjada artıq səhmlərin məzənnəsi düşməyə başlayır. 

 Enmə iqtisadiyyatın elə bir vəziyyətini əks etdirir ki,bu zaman ümumi milli məhsul durmadan 

yarıbayarı azalır və bu da istehsalın ixtisarına və ya onun inkişaf sürətinin azalmasına səbəb 

olur.Əmtəə və xidmətlərə olan tələb azalır,firmalar daha az istehsal edir,nəticədə işçilər ixtisar 

olunur.İşləyənlər isə daha az əmək haqqı alırlar.Səhmlərin qiyməti aşağı düşür.Banklar kredit 

vermir,çünki onun qaytarılacağına ümid etmirlər.Enmə əsasən qiymətlərin sabitliyi,işsizlərin sayının 

artması,müəssisələrdə əmtəə miqdarının artması ilə xarakterizə olunur.Enmə retsessiya və depressiya 

ilə müşayiət olunur. 

Retsessiya milli istehsalın altı ay və daha çox davam edən azalmasıdır.Təsərrüfatın durğunluq 

vəziyyəti,əmtəə və xidmətlərə zəif tələb,müəssisənin xeyli az yüklənməsi,kütləvi işsizliklə 

səciyyələnən depressiya dövrü bir neçə il davam edir. 

 İqtisadiyyatın düşməsinin ən aşağı nöqtəsi dibdir.Bu iqtisadiyyatın elə bir vəziyyətini əks etdirir 

ki,bundan pis daha mümkün deyil.Anbarların çoxu ağzına qədər dolub,müəssisələr məhsul sata 

bilmirlər,qiymətlər minimaldır.Müflisləşmə ölkədə kütləvi hal alır.Faizlər aşağıdır,çünki pula tələb 
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təklifdən azdır.Birjada səhmlərin məzənnəsi düşür. 

İqtisadiyyatın belə vəziyyəti iqtisadi ədəbiyyatlarda böhran kimi səciyyələndirilir.Böhran bazar 

təsərrüfatı sistemində istehsalın kəskin azalması ilə xarakterizə olunur ki,nəticədə işgüzar fəallığın 

tədricən məhdudlaşması,azalması başlayır.Böhran hər hansı əmtəəyə tələb və təklif arasında və ya 

müəyyən bir təsərrüfat sahəsində tarazlığın pozulmasından onunla fərqlənir ki,qiymətlərin sürətlə 

düşməsi ,bankların müflisləşməsi və istehsal olunan ümumi ifrat istehsal kimi meydana gəlir.Böhran 

əsasən qiymətlərin dəhşətli dərəcədə düşməsi,işsizlərin sayının maksimuma çatması ilə xarakterizə 

olunur.Bu dövrdə əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür.Böhran tsiklin ele bir fazasıdır ki,bu zaman 

məhsul və xidmətlərin təklifi ilə onlara olan tələb arasındakı ziddiyət ən yüksək səviyyəyə çıxır. 

 Ölkədə iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsini özünü bir sıra makroiqtisadi göstəricilərdə əks 

etdirir.Bu makroiqtisadi göstəricilərə əsasən ümumi daxili məhsulu,ümumi milli məhsulu,milli gəliri 

və milli sərvəti aid etmək olar.Ümumiləşdirici iqtisadi göstərici olan ümumi daxili məhsul ölkə 

daxilində yaradılmış əmtəə və xidmətlərin məcmu dəyərini və həmin ölkənin istehsal amillərini 

istifadə etməklə bazar qiymətlərini ifadə edir(2,s.75).Ümumi daxili məhsul konkret vaxt ərzində 

ölkənin rezidentlərinin istehsal etdiyi məhsulun və göstərdiyi xidmətlərin bazar qiymətlərində 

dəyərini əks etdirir.Ölkənin iqtisadi fəaliyyətinin son nəticəsini səciyyələndirən bu göstərici ölkənin 

iqtisadi potensialını və iqtisadi artım tempini səciyyələndirmək üçün tətbiq edilir. İl ərzində istehsal 

olunmuş əmtəə və xidmətlərin bazar qiymətləri ilə ifadə olunmasına ümumi milli məhsul 

deyilir.(2,s.76) ÜDM və ÜMM arasında fərq ondan ibarətdir ki,ümumi daxili məhsul mövcud ərazidə 

yerləşən,milli mənsubiyyəti nəzərə alınmayan müəssisələrdə istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin 

dəyəri ilə xarakterizə olunur. Xalis mili məhsulun ÜDM və ÜMM-dən fərqi ondan ibarətdir ki,onun 

həcminə il ərzində amortizasiya ayırmaları daxil edilmir. Xalis milli məhsul ÜMM-dən kapitalın 

istehlak olunan hissəsini (amortizasiya) çıxılmaqla hesablanır, XMM göstəricisinin bir ciddi 

çatışmazlığı var: dövlətin bazar qiymətləri quruluşuna gətirdiyi təhriflər onlarda əks olunur. Dövlət 

müdaxiləsi olmasa, bütün əmtəələrin bazar qiymətlərinin cəmi ev təsərrüfatlarının amil gəlirlərinə 

qalıqsız bölünür. Lakin dövlət bir tərəfdən dolayı vergilər tətbiq etməklə, digər tərəfdən isə firmalara 

subsidiyalar verməklə faktik olaraq birinci halda bazar qiymətlərinin artmasına, ikinci halda isə 

azalmasına rəvac verir. Milli sərvət - müəyyən tarix üçün cəmiyyətin malik olduğu və onun inkişaf 

etdiyi bütün əvvəlki dövr ərzində ölçülməsi insanların əməyi ilə yaradılmış maddi nemətlərin 

məcmusudur. Milli sərvət - müəyyən tarix üçün cəmiyyətin malik olduğu və onun inkişaf etdiyi bütün 

əvvəlki dövr ərzində insanların əməyi ilə yaradılmış maddi nemətlərin məcmusudur. Milli hesablar 

sistemində milli sərvət bütün təsərrüfat subyektlərinin öz xalis kapitallarının cəmi kimi 

müəyyənləşdirilir, yəni maddi resurslardan başqa ona maliyyə aktivləri, qeyri-istehsal maddi aktivlər 

(müəllif hüququ, lisenziyalar və s.) əlavə edilir, lakin maliyyə öhdəlikləri çıxılır.Milli gəlir(MG) il 

ərzində yeni yaradılmış dəyər olub,cari istehsal ilinin əhalinin həyat səviyyəsi üçün real imkanlarını 

əks etdirir. Milli gəlir - milli hesablar sistemində istifadə olunan əsas ümumiləşdirici statistik 

göstəricilərdən biridir. Milli gəlirin kəmiyyətini müəyyənləşdirmək üçün xalis milli məhsuldan dolayı 

vergiləri çıxmaq və ona subsidiyaları əlavə etmək lazımdır. Milli gəlir göstəricisi əsasında ölkədə 

istehsal olunmuş son nəticə əmtəə və xidmətlərin dəyəri amil xərcləri ilə müqayisədə dolayı vergilərin 

kəmiyyəti qədər artırılmış bazar dəyəri ilə deyil, amil xərcləri üzrə qiymətləndirilir. 

Beləliklə,o,cəmiyyətin xalis qazanılmış gəliridir. MG-in milli istehsalın nəticələrinin makroiqtisadi 

göstəricisi kimi əhəmiyyəti və onun nəzəri təhlildə geniş tətbiqi bununla müəyyənləşir. 

Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etməklə birlikdə bir çox çağırışlar və risklərlə 

üzləşmişdir.Azərbaycanın iqtisadi inkişafında təzahür edən tsiklik hadisələrin ölkə iqtisadiyyatına 

təsirini aşağıdakı kimi nəzərdən keçirmək olar(Şəkil 1): 
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Şəkil 1.Azərbaycanda iqtisadi inkişafın mərhələləri 

Mənbə:Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Qeyri-sabitlik,yüksək inflyasiya,işsizlik ilə xarakterizə olunan mərhələni tənəzzül dövrü kimi 

qiymətləndirmək olar.Dövlət müstəqilliyinin bərpasının ilk illərinə təsadüf edən bu 

dövr,Azərbaycanın müharibə şəraitində olması Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində bir 

milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri ilə üzləşməsi ilə birlikdə keçmiş ittifaq 

respublikaları arasında ticarətlə əlaqələrin zəifləməsi,nəticədə sosial-iqtisadi vəziyyətin 

kəskinləşməsi ilə xarakterizə edilə bilər.Həmin dövrdə regional qeyri-sabitlik,iqtisadi idarəetmədə 

səriştəsizlik,mövcud iqtisadi institutların tamamilə səriştəsizliyi Azərbaycanda iqtisadi böhranı 

dərinləşdirmişdir.Bu dövr ölkənin sosial-iqtisadi həyatında əsasən xaosla xarakterizə 

edilir.Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına əsasən,bu dövrdə Azərbaycan iqtisadi 

potensialının 60 faizini itirmiş,mövcud istehsal infrastrukturu əhəmiyyətli şəkildə sıradan 

çıxarılmış,işsizliyin kəskin artması fonunda hiperinflyasiya müşahidə olunmuşdur. 

Tənəzzül dövrdə baş verən tsiklik hadisələr həmin illərin makroiqtisadi göstəricilərində də öz 

əksini tapmışdır.Belə ki,1991-1994-cü illər ərzində Azərbaycanın real ÜDM-i ildə orta hesabla 17 

faiz aşağı düşmüş,xüsusilədə sənayedə tənəzzülə meyl artmış,istehsalın həcmi azalmış,ölkə istehsal 

potensialının demək olar ki,2/3-ni itirmiş,dövlət büdcəsinin maliyyələşməsi əsasən emissiya kanalları 

hesabına reallaşdırılmış,tədavülə buraxılan milli valyuta kəskin ucuzlaşmışdır.1991-ci ildən etibarən 

inflyasiya səviyyəsi artmış,büdcə kəsirinin ümumi daxili məhsula nisbəti 13%-ə qədər artmış,1992-

1994-cü illərdə xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 42% azalmışdır.1991-1995-ci illərdə əhalinin pul 

gəlirləri real ifadədə3,3 dəfə,adambaşına düşən pul gəlirləri 3,6 dəfə aşağı düşmüş,1991-ci ildən 

başlayaraq dörd il ərzində əhalinin əmək haqqı isə 5,7 dəfə azalmışdı.(3) 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonrakı dərin iqtisadi 

islahatlar,keçid və bərpa dövrü ,ilk növbədə,ölkədə siyasi sabitliyin bərpası,bazar iqtisadiyyatına 

keçidi və səmərəli iqtisadi münasibətləri təmin edəcək strateji iqtisadi islahatların reallaşdırılması 
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nəticəsində yüksək keyfiyyətli iqtisadi artım üçün zəmin formalaşdırılması ilə xarakterizə edilə bilər. 

Bu mərhələdə ölkədə maliyyə vəziyyəti sabitləşdi,iqtisadiyyata cəlb olunan investisiyaların həcmi 

artdı,əhalinin həyat səviyyəsi yüksəlməyə başladı.Genişmiqyaslı torpaq islahatları, dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsi kimi mühüm islahatların reallaşdırılması bu dövrə təsadüf edir. Dövrün digər mühüm 

xüsusiyyətlərindən biri də Azərbaycanın yüksək sürətlə inkişafını təmin edən neft strategiyasının 

təməlinin məhz bu dövrdə qoyulmasıdır. 1994-cü ildə 13 şirkətdən ibarət beynəlxalq konsorsiumla 

Azəri–Çıraq–Günəşli neft yataqlarının işlənməsinə dair ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllifi 

olduğu və birbaşa təşəbbüskarlığı ilə imzalanmış “Əsrin Müqaviləsi”nin ilkin iqtisadi səmərəsi özünü 

göstərməyə başladı. Bu dövrdə iqtisadi artım təmin edilməklə itirilmiş potensial bərpa edilmiş, milli 

valyutanın və qiymətlərin sabitliyinə, işsizliyin əhəmiyyətli səviyyədə azaldılmasına nail 

olunmuşdur. Ölkənin strateji xarici valyuta ehtiyatları formalaşdırılmış, bank sisteminə etimad bərpa 

edilmiş, dövlət büdcəsinin dayanıqlı maliyyələşmə mənbələri təmin edilmişdir.Planlı iqtisadi 

sistemdən liberal bazar iqtisadiyyatına keçid üçün neft sektoru ilə yanaşı digər sahələrdə də 

genişmiqyaslı islahatlara başlanıldı. 

Bazar iqtisadiyyatına uyğun qanunvericiliyin,büdcə,vergi,bank sisteminin formalaşdırılması, 

aqrar islahatların həyata keçirilməsi,dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi,sahibkarlığın inkişafı üçün 

əlverişli biznes mühitinin yaradılması nəticəsində bazar iqtisadiyyatına keçidin əsası qoyuldu. 

Bu dövrdə təzahür edən tsiklik hadisələr öz növbəsində makroiqtisadi göstəricilərə təsir 

etmişdir.Belə ki,1995-2003-cü illər ərzində ümumi daxili məhsul 90,1%,dövlət büdcəsinin gəlirləri 

üç dəfə,ölkənin valyuta ehtiyatları 85 dəfə,sənaye məhsulunun həcmi 53,9%,xarici ticarət dövriyyəsi 

dörd dəfə,orta real aylıq əmək haqqı 5,1 dəfə artdı,inflyasiya səviyyəsi isə 2-3%-ə qədər azaldı.(3) 

Son illərdə bütün sahələrdə böyük uğurlar qazanılması Azərbaycanın maliyyə imkanlarının 

artması, ölkəmizin transmilli layihələrin təşəbbüskarı və əsas iştirakçısı kimi çıxış etməsi, müasir 

tələblərə cavab verən infrastukturun yaradılması, ən yeni texnologiyalara əsaslanan müəssisələrin 

fəaliyyətə başlaması, sahibkarlığın dəstəklənməsi, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması Azərbaycanın 

dünyada nüfuzunun daha da artmasına, iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə, əhalinin 

həyat səviyyəsinin davamlı olaraq yaxşılaşdırılmasına səbəb olmuşdur. 

Bu dövrdə reallaşdırılmış iqtisadi artım modeli Azərbaycan iqtisadiyyatını dünyanın ən sürətlə 

artan iqtisadiyyatlarından birinə çevirmişdir.Bu mərhələni əsasən iqtisadi inkişaf və tərəqqi mərhələsi 

kimi xarakterizə etmək olar. Əldə edilmiş neft gəlirlərinin bir hissəsinin aktiv şəkildə ölkə 

iqtisadiyyatına investisiya edilməsi nəticəsində Azərbaycan qısa müddətdə yüksək–orta gəlirli ölkəyə 

çevrilmiş, sosial–iqtisadi infrastruktur tamamilə yenilənmiş, qlobal rəqabət qabiliyyətinə görə 

dünyada 37-ci yerdə qərarlaşmışdır.(3)Görülən tədbirlər və təbii sərvətlərin qiymətindəki artımlar 

ölkə iqtisadiyyatının sıçrayışlı inkişaf mərhələsinin əsasını qoymuş və 2004–2010-cu illər ərzində 

ÜDM ildə orta hesabla 16,9 faiz artmışdır. Neft–qaz istehsalının həcminin və qiymətinin artması neft 

sektoruna birbaşa xarici investisiya (BXİ) cəlb edilməsinə də öz töhfəsini vermişdir. 2006-cı ildə 

Bakı– Tbilisi–Ceyhan boru kəmərinin rəsmi açılışı olmuş və Azərbaycan qlobal səviyyədə iqtisadi 

əlaqələri yaxşılaşdırmaqla, neft–qaz istehsalı və ticarətinin davamlılığını təmin etmişdir. Bu illər 

ərzində neft gəlirləri tikinti, xidmət, dövlət idarəetməsi, müdafiə və sosial təminat kimi bir sıra digər 

sektorların da inkişafına birbaşa yol açmaqla ölkəyə tərəqqi gətirmişdir. İqtisadi artım prosesinin 

mühüm mərhələsini uğurla reallaşdırmağa imkan verən iqtisadi artım modeli sayəsində iqtisadiyyat 

6 dəfə böyümüş, adambaşına düşən milli gəlir 5 dəfədən çoxartmışdır.(3) Bu dövr ərzində ölkədə 

qiymətlərin sabitliyi qorunmuş, xarici valyuta gəlirlərinin əhəmiyyətli artması nəticəsində böyük 

həcmdə strateji valyuta ehtiyatları formalaşdırılmış, milli valyutanın məzənnəsinin izafi 

möhkəmlənməsinə yol verilməməklə beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti qorunmuşdur. Dövr ərzində bank 
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sektorunda aktivlik yüksəlmiş, əmanətlərin həcmi 11 dəfə, kreditlərin həcmi 19 dəfə artmışdır.(7) Bu 

dövrdə diqqət edilməli məqamlardan biri də 2011-ci ildən sonra iqtisadi artım sürətinin aşağı 

düşməsidir. İqtisadiyyata dövr ərzində qoyulan investisiyaların artmasına baxmayaraq, iqtisadi 

aktivliyin zəifləməsi müşahidə edilmişdir. Aktiv şəkildə kapital yığımı modeli bu dövrdən sonra 

özünün “doyumluluq” səviyyəsinə çatmışdır. 

 Xüsusilə bu dövrdə həyata keçirilən Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 

inkişafı üzrə dövlət proqramlarının uğurlu icrası nəticəsində ölkədə makroiqtisadi göstəricilərin 

səviyyəsində yüksək artım əldə edilmiş, sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 

həyata keçirilməsi əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəlməsində mühüm rol oynamışdır. 

Ümumilikdə, ötən 10 il ərzində regionların sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində həyata keçirilən siyasət 

ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin sürətlə yaxşılaşmasına səbəb olmuş, Ümumi Daxili Məhsul 

(ÜDM) 3,2 dəfə, adambaşına ÜDM-in həcmi 2,8 dəfə, qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə artmış və ölkəmizdə 

orta illik iqtisadi artım 12,9 % təşkil etmişdir.Son 10 ildə strateji valyuta ehtiyatları 31 dəfə, xarici 

ticarət dövriyyəsi 6,6 dəfə, ixrac 9,3 dəfə, idxal 4,1 dəfə, qeyri-neft ixracı 4,7 dəfə artmışdır. Son 10 

ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 dəfə, orta aylıq əmək haqqı 5,5 dəfə, pensiyalar 9,6 dəfə, əhalinin 

əmanətləri 27 dəfə artmışdır.Minimum əmək haqqının ölkə üzrə yaşayış minimumuna çatdırılması 

siyasəti davam etdirilmiş, əmək siyasəti və əməyin ödənilməsi sahəsində həyata keçirilən islahatlar 

nəticəsində işləyənlərin orta aylıq əmək haqqının ilbəil artması əhalinin həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsini təmin etmişdir. Son 10 ildə ölkədə minimum əmək haqqının məbləği 11,7 dəfə 

artmış, yoxsulluğun səviyyəsi 2003-cü ildəki 44,7 faizdən 2013-cü ildə 5,3 faizə 

düşmüşdür(3).Ölkədə həyata keçirilən çevik büdcə-vergi siyasəti nəticəsində dövlətin iqtisadi 

qüdrətinin daha da artırılması, regionların, qeyri-neft sektorunun və sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, 

istehsal və infrastrukturun müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması, xalqın rifah halının 

yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilmiş, dövlət büdcəsi sosial və investisiya yönümlü, 

inkişaf və quruculuq büdcəsi, iqtisadi islahatların və dövlət proqramlarının maliyyələşmə mənbəyi 

olmuşdur. 

Azərbaycanın iqtisadi inkişafında təzahür edən iqtisadi inkişaf mərhələsində 2004-2010-cu illər 

əsasən sıçrayışlı artım dövrü kimi xarakterizə olunur. Bu mərhələ üzrə iqtisadiyyatın orta artım sürəti 

16,9 faiz olmuşdur ki, bu da dünya üzrə analoji göstəricidən 12,9 faiz bəndi, inkişaf etməkdə olan 

ölkələr üzrə müvafiq göstəricidən 10,6 faiz bəndi, MDB ölkələri üzrə müvafiq göstəricidən isə 12,6 

faiz bəndi yüksəkdir.İqtisadi inkişafın yüksək tempimakroiqtisadi sabitliyin daha da 

möhkəmləndirilməsinə imkan vermişdir. Dünya İqtisadi Forumunun hesabatına görə, Azərbaycan 

2014-cü ildə 144 ölkə arasında makroiqtisadi mühitin keyfiyyət göstəricisinə görə 2008-ci illə 

müqayisədə 36 pillə irəliləyərək 9-cu yerdə, dövlət büdcəsi balansının ÜDM-ə nisbəti göstəricisinə 

görə 16 pillə irəliləyərək 15-ci yerdə, milli gəlirin ÜDM-ə nisbətinə görə 9-cu yerdə, cəmi dövlət 

borcunun ÜDM-ə nisbətinə görə isə 12-ci yerdə qərarlaşmışdır. 

2010-cu ilə kimi iqtisadi inkişafın əsas hərəkətverici amili ənənəvi neft sektoru olsa da, 2010–

2014-cü illərdə artıma əsas töhfə qeyri-neft sektorlarından formalaşmışdır. Dövlət Statistika 

Komitəsinin məlumatlarına əsasən, 2014-cü ildə qeyri-neft sektorunda 6,9 faiz, tikinti sektorunda 8,8 

faiz, xidmət sektorunda 7,6 faiz artım qeydə alınmışdır. Bu sektorların ÜDM-dəki paylarının təhlili 

göstərir ki, təbii ehtiyatlar 2014-cü ildə iqtisadi artıma 37 faiz töhfə vermiş, ikinci yerdə isə 14 faizlik 

templə tikinti sektoru olmuşdur. 2014-cü il üzrə iqtisadi inkişafın sektorlar üzrə təhlili göstərir ki, 

aktiv dövlət kapitalizmi nəticəsində qeyri–neft ÜDM-in 80 faizə yaxın hissəsi, məşğulluğun isə 60 

faizə qədər hissəsi qeyri-ticari sektorda istehsal edilmişdir. Qeyri-neft ÜDM-də qeyri– ticari sektorlar 

olan sosial və digər xidmətlər 28 faiz, tikinti sektoru 21 faiz, ticarət sektoru 13 faiz, nəqliyyat və anbar 
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təsərrüfatı 7 faiz təşkil edir. Bu dövrdə qeyri-neft ÜDM-in cəmi 8 faizi qeyri-neft sənayesinin 

hesabına formalaşmışdır. 2014- cü ildə kənd təsərrüfatı sahəsində yaradılmış əlavə dəyər ÜDM-in 6 

faizini təşkil etsə də, ölkə üzrə məşğul əhalinin 36,7 faizi bu sahənin payına düşmüşdür. Kənd 

təsərrüfatında yüksək məşğulluq göstəricisi mülkiyyətində pay torpaqları olanların məşğul əhali kimi 

nəzərə alınmaları hesabına olmuşdur. 

2004–2014-cü illərdə yüksək iqtisadi inkişaf əhalinin sosial rifahının yüksəlməsinə səbəb 

olmuşdur. Adambaşına düşən milli gəlir (Dünya Bankının atlas metodologiyası) 2004-cü illə 

müqayisədə 8 dəfə artaraq 7600 ABŞ dollarına çatmış, Azərbaycan qısa vaxt ərzində aşağı gəlirli 

ölkədən yüksək–orta gəlirli ölkəyə çevrilmişdir. İqtisadi artım məşğulluğun artımı ilə müşayiət 

olunmuş, 1,3 milyondan çox yeni iş yeri açılmış və bu iş yerlərinin 77,1 faizi daimi iş yerləri olmuşdur 

ki, onların da 62,9 faizi regionların payına düşmüşdür. Məşğulluğun artımı hesabına bu dövr ərzində 

əhalinin adambaşına gəlirləri real ifadədə 2,6 dəfə artmışdır.Azərbaycanda 2004–2014-cü illər 

ərzində yüksək investisiya aktivliyi müşahidə edilmişdir. Dövr ərzində ölkə iqtisadiyyatına 148,9 

milyard manat həcmində investisiya yönəldilmişdir ki, bunun da 54,1 faizi daxili, 45,9 faizi isə xarici 

mənbələr hesabına maliyyələşmişdir. Ümumi investisiya qoyuluşunun ÜDM-də xüsusi çəkisi 36,3 

faiz, qeyri–neft sektoruna yönəldilmiş investisiyanın qeyri–neft ÜDM-də xüsusi çəkisi isə 50,7 faiz 

təşkil etmişdir. Ölkənin iqtisadi inkişafının əsashərəkətverici qüvvələrindən biri də məhz xalis ixrac 

olmuşdur. Neft müqavilələrinin icrası Azərbaycanın neft ixracını əhəmiyyətli dərəcədə artırmış, 

ölkənin tədiyə balansı göstəriciləri yaxşılaşmışdır. 

2014-cü ilin sonlarından etibarən dünya əmtəə bazarında neft qiymətlərində kəskin enmələr 

müşahidə edilməyə başladı. 2014-cü ilin sonunda Brent markalı neftin dünya bazarında qiyməti ilin 

əvvəli ilə müqayisədə 44 faiz aşağı düşmüş, dövrün sonuna 62 ABŞ dolları təşkil etmişdir.(jurnal) 

Neft qiymətləri ilə birlikdə Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları olan ölkələrdə iqtisadi aktivliyin 

azalması və milli valyutaların dəyərsizləşməsi də ölkə iqtisadiyyatına neqativ təsir etmiş, maliyyə-

bank bazarında psixoloji gərginliyin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Yeni iqtisadi reallıqların milli 

iqtisadiyyata mənfi təsirlərini minimuma endirmək, xarici və daxili balansı korreksiya etməklə 

makroiqtisadi sabitliyi qorumaq Azərbaycan dövlətinin əsas prioritetlərindən biri olmuşdur. Bu 

istiqamətdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan 

institusional islahatların əhatə dairəsi daha da genişləndirilmiş, həmçinin iqtisadiyyatın dövlət 

tənzimləməsi – vergi və gömrük idarəetməsinin daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində səmərəli 

addımlar atılmışdır. Aparılan islahatların təsiri qısa müddətdə biznes və investisiya aktivliyində 

müşahidə edilmiş və bu təsirin çoxşaxəli səmərəsinin ortamüddətli dövrdə daha da artacağı gözlənilir. 

Ölkənin mövcud sosial iqtisadi vəziyyətinin təhlilinə əsasən belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, 

həyata keçirilən davamlı islahatlar nəticəsində yaradılan güclü iqtisadi potensial iqtisadiyyatın 

dayanıqlığını artırmış və ölkədə makroiqtisadi sabitlik təmin edilmişdir. 

 

 

  



607 
 

ƏDƏBİYYAT: 

 

1. İqtisadi nəzəriyyə (Dərslik). T.S.Əliyev, Ə.P.Babayev, M.X.Meybullayev. “Çaşıoğlu” 

nəşriyyatı, Bakı-2011,691 s. 

2. İqtisadi nəzəriyyə. Makroiqtisadiyyat - 1,2. Metaiqtisadiyyat. Transformasiya iqtisadiyyatı: 

Dərslik / RF əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor Q.P.Juravlyovanın 

ümumi redaktəsi ilə. - M.: «Daşkov və K®» nəşriyyat-ticarət korporasiyası, 2008,920 s. 

3. İqtisadi nəzəriyyə(Dərslik).E.Kərimov,B.Osmanov.”Vətən”nəşriyyatı,Bakı-2010,630s. 

4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.Mənbə:https://www.stat.gov.az 

5. Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadi perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi.Mənbə: 

https://static.president.az/pdf/38542.pdf 

6. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı” haqqında. Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/regions/az/p3.pdf 

7. 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair arayış.Mənbə: 

https://www.economy.gov.az/article/esas-iqtisadi-gostericiler-2018/29109 

8. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı.Mənbə: https://www.cbar.az/ 

9. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış”inkişaf konsepsiyası. Mənbə: https://presi-

dent.az/files/future_az.pdf 

10. https://www.tutor2u.net/economics/reference/economic-cycle 

 

 

  

 

 

  

https://static.president.az/pdf/38542.pdf
https://www.stat.gov.az/source/regions/az/p3.pdf
https://www.economy.gov.az/article/esas-iqtisadi-gostericiler-2018/29109
https://www.cbar.az/
https://president.az/files/future_az.pdf
https://president.az/files/future_az.pdf
https://www.tutor2u.net/economics/reference/economic-cycle


608 
 

Севиндж АЛИЕВА, 

Преподаватель, Бакинский Государственный Университет 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ КАК ФОРМА БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В статье рассматриваются вопросы философского осмысления социальной ценности се-

мьи как особой формы бытия человека. Обосновывается необходимость социально-философ-

ского анализа этого общественного явления с позиций соотнесения индивидуальной и обще-

ственной значимости семейного бытия. 
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AİLƏNİN SOSİAL DƏYƏRİ İNSAN VARLIGININ FORMASI KİMİ  

Məqalədə ailənin insanın xüsusi bir forması kimi sosial dəyərinin fəlsəfi dərk edilməsi məsələləri 

müzakirə olunur. Bu sosial fenomenin sosial-fəlsəfi təhlilinin zəruriliyi ailə həyatının fərdi və sosial 

əhəmiyyəti ilə əlaqələndirilməsi baxımından əsaslandırılmışdır. 
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SOCIAL VALUE OF THE FAMILY AS A FORM OF HUMAN BEING 

The article studies the problems of philosophical comprehension of social value of a family as a 

special form of man being and proves the necessity of social and philosophical analysis of this public 

phenomenon from the position of correlation of individual and public meaning of family being. 

Key words: values, man, social reality, family, individual and public man being 

 

Проблема исследования социальной ценности семьи представляет интерес как для отдель-

ного человека, так и для общества в целом. В современных условиях радикальной политиче-

ской, социально-экономической и идеологической трансформации общества успешное осу-

ществление семьей функции первичной социализации является необходимой предпосылкой 

реализации адаптивныхвозможностей как индивида, так и общества в целом. В семье опреде-

ляются грани личности, развивается ее внутренний мир, происходит постепенное вхождение 

в культуру социума. Человек в семье получает основы сознания и характера, здесь формиру-

ются его взгляды и установки, моральные и волевые качества, понятия о своих обязанностях 

перед обществом, мировоззренческие убеждения и социальная направленность. Становится 

очевидным влияние на семью таких характерных тенденций современности, как индивидуа-

листические ориентации, многовариантность свободного субъективного выбора, социокуль-

турный плюрализм и др. Семья фактически становится перекрестием болевых проблем соци-

ального бытия времени. Демографы, психологи, социологи разных научных направлений, изу-

чающие вопросы семьи, отмечают, например, влияние негативных трансформаций в семье на 

динамику народонаселения, на формирование деструктивных типов поведения, на нравствен-

ное состояние общества.(1,с.65) Однако отсутствуют системные социально-философские, 

культурологические и философско-антропологические исследования, посвященные наиболее 

существенным изменениям природы и структуры семьи, механизмов ее функционирования в 
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контексте общецивилизационных и глобализационных процессов. Семья во всем многообра-

зии ее содержания и функционально-бытийной специфики должна стать самостоятельным 

объектом социально-философской рефлексии. Нельзя не согласиться с мнением исследовате-

лей, которые рассматривают семью как диалектический синтез множества компонентов физи-

ческого, физиологического, психологического, эмоционального, духовного и социального со-

держания. Варианты подобного синтеза порождают различные классификации типов семей-

ного бытия, не выражаемые в понятийных категориях, основанных на количественно-струк-

турных критериях, которыми семья традиционно характеризуется как социальный институт. 

Семья является необходимым элементом становления цивилизации, специфической формой 

ее развития, так как выступает в качестве субъекта культурного развития. В ней создаются 

специфические семейные ценности, необходимые для развития духовной культуры. При этом 

духовно-идеологическая сторона семьи не исчерпывается лишь правовыми, нравственно-пси-

хологическими, политическими и эстетическими взглядами и отношениями. Она охватывает 

воспитательно-педагогическую деятельность, связанную с практической реализацией важной 

функции семьи – социализации. Передача социального опыта потомкам представляет собой 

личностно-формирующую сторону деятельности семьи, обозначает ее важнейшее социальное 

значение как особой формы бытия человека. Семья не только физически, но и духовно вос-

производит человека – главное и бесценное богатство общества. Своей многосторонней дея-

тельностью семья прямо или косвенно способствует стабильности общественного строя. Та-

ким образом она удовлетворяет основные потребности общества. В силу этого в ней всегда 

присутствует определенный общественный интерес. В то же время семья не функционирует 

исключительно для реализации общественно-значимых функций, она наполняет их глубокой 

личностной ценностью для каждого человека. Именно личностная мотивация индивида при-

дает семье особую социальную ценность как уникальной историко-культурной форме реали-

зации внутренних устремлений индивида. Обращение к феномену семьи с позиции ее функ-

ционирования как важнейшего условия социально-ценностного бытия человека диктуется 

тем, что традиционные подходы к изучению семьи через призму оценок индивидов или ана-

лиза функций семьи не дают убедительных объяснений тем расхождениям, которые отмеча-

ются между высоким индивидуальным и общественным статусом семьи и кризисными явле-

ниями в ее развитии. В настоящее время изменения социокультурных условий резко углуб-

ляют противоречия между семейными и вне семейными отношениями, которые нередко опре-

деляются как «ценностный кризис семьи», причем семьи традиционной, патриархальной. Ис-

следователи считают, что в силу стабильности и преемственности традиций и социальных ро-

лей именно традиционная патриархальная семья выполняет задачи социализации наиболее 

успешно.(2,с.52) Для современных семейных отношений характерна тенденция инновацион-

ного поведения, замещение традиционных этических принципов прагматическими основани-

ями семейного взаимодействия, такими как выгода, расчет, конкуренция. Последние создают 

либерально-демократическую матрицу функционирования семьи и межличностного взаимо-

действия в ней. Формирование социально и общественно значимых образцов семейного пове-

дения происходит не только под влиянием социализирующей роли семейного бытия, но и той 

общественной роли, которую индивид выполняет в семье и за ее пределами. Чем выше соци-

альный, общественный и семейный статусы личности, тем явственнее проявляются индиви-

дуалистически ориентированные образцы семейного поведения. Кроме того, кризис современ-

ной семьи тесно связан с соотнесением различных форм бытия человека. Во внешнем соци-

альном бытии происходит самоусреднение человека, его самоограничение. Человек загоняет 
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себя, свою неповторимую индивидуальность в заданную стандартную форму, в которой его 

объективно может принять социальный механизм. Общество – самоограничивающая, самоза-

жимающая форма социального бытия. В противоположность этому семейное бытие есть бы-

тие свободное. Иными словами, социум – область необходимости, семья – область свободы. 

Именно здесь может сохраняться и удерживаться принцип «возлюби» как фундаментальный 

принцип межчеловеческих отношений. Семья реализуется на принципиально иной основе, 

нежели социальное целое; семейные отношения в своей исходной сущности оппозиционны 

обезличивающим абстрактным бытийным формам человека в социуме. Влияние семьи на об-

щественное развитие носит опосредованный характер, как, впрочем, и обратное влияние. Вза-

имодействие семьи и общества устанавливается при посредничестве государства, формиру-

ются партнерские отношения, вырабатываются принципы и правила взаимной ответственно-

сти сторон, формируются механизмы реализации соответствующих прав и обязанностей. Об-

щество через государство вырабатывает и реализует специальную политику по обеспечению 

самодостаточности семьи. В цивилизованном обществе семейная политика должна носить 

опосредованный, регулятивно-нормативный характер, иначе нарушается автономность семьи 

как социального института и общество получает определенные преимущества для себя в 

ущерб субъектам семейного бытия. Этот тезис в полной мере подтвердился в ходе эволюции 

форм бытия семьи. Крайняя абсолютизация общественных ценностей в противовес личной 

свободе индивида закрепила некую усредненную модель семьи. Ее бытийное пространство 

как социального института искусственно сузилось исключительно до тех форм бытия, кото-

рые одобрялись государством и обществом. Но диалектика взаимоотношений семьи и госу-

дарства предполагает ,прежде всего, развитие принципа индивидуальности, активности и са-

мостоятельности личности. При этом одинаково представляется невозможной абсолютизация 

как индивидуальности личности, так и коллективности. Только диалектическое единство лич-

ного и коллективного как взаимодополняющих ценностей обеспечит оптимальные условия 

развития отдельной личности и всех субъектов семейного бытия. В подобной двойственности 

общественной и индивидуальной значимости семьи как целостного объекта содержится, од-

нако, некоторое противоречие. С одной стороны, имеет место стремление государства через 

семейную политику сохранить принцип патернализма, что в известной мере препятствует 

установлению паритетных отношений семьи с институтами внесемейного бытийного про-

странства. С другой – поощрение в обществе индивидуализма, автономии личности в семей-

ном бытии ведет к снижению социально-ценностного звучания семьи как уникальной куль-

турно-исторической общности. Таким образом, последние десятилетия– это период обновле-

ния качественных характеристик ее содержания, новый этап в развитии индивидуально-цен-

ностных и нормативных оснований существования, формирующийся на основе диалектиче-

ского единства общественного и индивидуального начал.(3,с.123) Демократические перемены 

принесли в жизнь принципиально иную систему координат: триада соподчиненности «обще-

ство – семья – индивид» перевернулась в конструкцию «индивид – семья – общество». Здесь 

семья сохраняет свое значение в качестве интегрирующего посредника между индивидуаль-

ным и общественным бытием, демонстрирующего свою жизнестойкость и адаптивность к 

нуждам обеспечения индивидуальности, самодостаточности и жизненного бытия человека. 
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ACTIVITIES OF SOCIAL ECONOMIC MECHANISM IN TOURISM 

This article discusses tourism as a powerful factor in the economy, as an influential social institu-

tion, and as an indicator of social well-being and culture in society. Azerbaijan has declared the devel-

opment of national tourism a priority for the non-oil sector of the economy. The work done in the field 

of tourism promotion in recent years, the adopted state programs and the improvement of the regulatory 

framework once again prove this. Tourism plays a strategic role in social policy implemented at the 

state and regional levels. 
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TURİZMDƏ SOSİAL İQTİSADİ MEXANİZMİN FƏALİYYƏTİ 

Bu məqalədə turizmin həm iqtisadiyyatın güclü amili kimi, həm təsirli sosial institut, həm də cəmiy-

yətdə ictimai rifah və mədəniyyətin göstəricisi kimi insanın həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə, mənəvi 

zənginləşməsinə kömək etdiyi müzakirə edilmişdir. Azərbaycan dövləti milli turizm sahəsinin inkişaf 

etdirilməsini iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru üzrə prioritet istiqaməti elan etmişdir. Son illər turizmin 

təşviqi ilə bağlı görülən işlər, qəbul edilən dövlət proqramları, normativ-hüquqi bazanın tək-

milləşdirilməsi bunu bir daha sübut edir. Dövlət və regional səviyyələrdə həyata keçirilən sosial 

siyasətdə turizm strateji əhəmiyyətli məsələ kimi çıxış edir.  

Açar sözlər: turizm,sosial iqtisadi mexanizm,turizmdə inkişaf,turizm sahələri,turizmin iqtisadiy-
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА В ТУРИЗМЕ 

В этой статье рассматривается туризм как мощный фактор экономики, авторитетный 

социальный институт и индикатор социального благосостояния и культуры в обществе. Азер-

байджан сделал национальный туризм приоритетом для ненефтяного сектора экономики. Ра-

бота, проделанная в области продвижения туризма в последние годы, принятые государствен-

ные программы и совершенствование нормативно-правовой базы еще раз подтверждают это. 

Туризм играет стратегическую роль в социальной политике, осуществляемой на государствен-

ном и региональном уровнях. 

Ключевые слова: туризм, социально-экономический механизм, развитие в туризме, ту-

ризм, роль туризма в экономике, ненефтяной сектор  

 

Bu gün turizm dünyanın bir çox ölkələrində iqtisadiyyatın ən gəlirli sahələrindən birinə çevrilib. 

Son illərdə Azərbaycanda da turizmin inkişafı istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülür. Yeni turist 

marşrutları açılır, infrastruktur yaradılır, turizm obyektlərində xidmətin səviyyəsinin yaxşılaşdırılması 
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üçün qərarlar qəbul edilir. Nəticədə regionların sosial-iqtisadi inkişafında bu sahə önəmli rol oynamağa 

başlayıb. Ekspertlərin hesablamalarına görə, Azərbaycanda mövcud imkanlardan səmərəli istifadə 

edərək ümumi daxili məhsulun 10 faizini turizmdən əldə etmək mümkündür. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti hörmətli İlham Əliyevin dövlətimizin başçısı seçildikdən 

sonra atdığı ilk addımlardan biri ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş 

fərmanların imzalanması olmuşdur. 2004-cü il fevralın 11-də təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası 

regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)”, ilk növbədə, qeyri-neft 

sektorunun, xidmət sahələrinin və infrastruktur obyektlərinin, turizmin inkişafının təmin olunmasını, 

beləliklə, yeni iş yerlərinin açılması, əhalinin güzəranının yaxşılaşdırılması ilə bağlı geniş tədbirlərin 

həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 

Dünya təcrübəsində olduğu kimi, Azərbaycanda da getdikcə iqtisadiyyatın əsas sahələrindən birinə 

çevrilən turizm bir çox xidmət sahələrini özünə cəlb edərək, bütövlükdə cəmiyyətin, demək olar ki, 

bütün təbəqələri üçün gəlir mənbəyi rolunu oynayır. Təsdiq edilmiş Dövlət Proqramının yerinə 

yetirilməsi üçün hazırlanmış tədbirlər planında regionlarda turizm infrastrukturunun yaradılması ilə 

bağlı təkliflər 30 bənddə öz əksini tapmışdır. 

 Azərbaycan iqtisadiyyatının sosial-iqtisadi inkişafının sahə və ərazi problemləri onun dayanıqlı və 

tarazlı dinamikası respublikanın təbii insan və coğrafi resurslarının səmərəli istifadəsi və bazar 

münasibətləri şəraitində imkanların alternativ layihələr əsasında iqtisadi dövriyyə cəlb edilməsi ilə 

mümkündür. Respublikanın inkişaf konsepsiyası onun resurslarının kompleks istifadə edilməsi yolu ilə 

maksimum həyat səviyyəsi və təhlükəsiz həyal fəaliyyətini qərarlaşdırmaqdan ibarət olur. Sosial-

iqtisadi amil olaraq turizmin mövcud vəziyyəti onun qlobal məqsədlərin reallaşmasında rolunu 

qiymətləndirməklə perspektiv sahənin inkişafının tənzimlənməsi bütövlükdə iqtisadi inkişaf 

strategiyasının və strateji planlaşmanın tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Turizm dövriyyəsinə daxil olan 

resurs potensialı, onların mövcud istifadə formaları və səmərəliliyi bu sahənin ilkin fəaliyyəti və sonrakı 

perspektivi üçün bir sıra təşkilatı maliyyə və proqram tədbirlərinin əsaslandırılmasını, onların elmi-

metodiki proqnoz əsaslarını yaradır. Ona görə də konseptual yanaşma baxımından turizmin inkişafı 

həm iqtisadi artım, həm investisiya prioritetləri, həmçinin ərazi və region inkişaf problemlərinin həlli 

üçün nüvə rolunu oynayır. İqtisadi rol kompleks göstəricilər, sisteminin səmərə və xüsusi səmərə yolu 

ilə nəzəri cəhətdən qiymətləndirilir. Amil olaraq hər bir konseptual vəzifənin reallaşmasında fəal roluna 

görə turizmin sintetik səmərəsi vahid göstərici ilə müəyyənləşə bilər. 

 Turizmin iqtisadi rolu və onun əsas istifadəsi istiqamətləri hər bir ölkənin iqtisadi inkişaf 

konsepsiyası və resurs potensialının növü, həmçinin təşkilatı idarəetmə strukturlarının əməlliyi və 

səmərəliliyi ilə optimallaşdırılır. Ona görə də turizm sahəsinə faktorları baxımından yanaşmaq onun 

nəzəri və metodoloji prinsiplərini müəyyənləşdirir. İqtisadi ədəbiyyatlarda turizm sahəsinin amilləri 

olaraq torpaq amili, ekoloji mühüt1, əhalinin məşğulluğunu və əmək haqqının təşkili və onun 

artırlmasına olan ehtiyaclar, turizmin kommersiya mənfəəti, inteqrasiya tələbatı və respublikanın digər 

dövlətlər və şirkətlər ilə təsərrüfat əlaqələrinin intensivliyi həmçinin ölkənin təhlükəsizliyi amilləri 

təşkil edir. Turizmin inkişafının əsas istiqamətləri Azərbaycanın iqtisadi potensialının strukturu onun 

iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsinin əsas istiqamətləri, həmçinin istehlak seqmentlərinin sosial 

demoqrafik xarakteristikası ilə müəyyənləşir. Turizmdə dövranın modelinə uyğun yanaşma, əhalinin 

sosial demoqrafik və həyat səviyyəsi və onun sonrakı inkişafı ilə müəyyənləşir. Turizmin inkişafının 

dünyəviliyi, onun istehlakçıların bütün dünya əhalisi olması və çoxşaxəli istehlak seqmentlərinin 

xüsusiyyətləri müəyyənləşdirir. 

Azərbaycanda turizmin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin 

fəaliyyət planında məhz regionlarda yeni turizm infrastrukturunun qurulması, yerli və xarici 
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sərmayəçilərin regionlara cəlb olunması və orada yeni turizm müəssisələrinin yaradılması ilə əhalinin 

məşğulluğunu təmin etmək öncül istiqamət təşkil edir. Bu məqsədlə Turizm Baş İdarəsinin ölkədə 

turizmin inkişafı ilə bağlı seçilmiş 30 perspektivli rayon və şəhərlərə ezam olunmuş əməkdaşları 

tərəfindən regionlarda turizmin müxtəlif növlərinin yaradılması üçün ərazilərin öyrənilməsi və 

sxematik xəritələrin hazırlanması işi aparılır. Sonrakı mərhələdə Azərbaycan üzrə turizm zonalarının 

müəyyən edilməsi və bu zonalara sərmayələrin cəlb olunması nəzərdə tutulur. Lakin bundan əvvəl 

turizm zonalarından, yerli potensialdan maksimum dərəcədə səmərəli istifadəni təmin etmək, ətraf 

mühiti qorumaq məqsədi ilə zonaların əsasnaməsi hazırlanmalı və təsdiq edilməlidir. Zonaların 

istifadəsi prosesində də əsas meyar regionların inkişafı və sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 

olacaqdır. Azərbaycanın təbiətinin zənginliyi və rəngarəngliyi regionlarda turizmin müxtəlif növlərinin 

inkişafına geniş imkanlar yaradır. Kortəbii olsa da, yerli əhali artıq belə imkandan istifadə edir. Kənd 

turizmi ilə məşğul olaraq, ilin bütün mövsümlərində yerli və xarici turistlərə yaşayış yeri, yemək verir, 

hətta bəzi kəndlərdə ekskursiya xidmətləri də göstərirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, turistləri qəbul edən 

kəndli ilə yanaşı, göstərilən xidmətlərə görə digər sakinlər də mənfəət əldə edirlər. Belə ki, qonşu 

kəndlilər istehsal etdikləri ərzaq məhsullarını, əl işlərini turistlərə satmaq imkanı qazanırlar. Bizdə olan 

məlumatlara görə, belə kənd evlərinin sayı hər mövsüm artmaqdadır. Sosial rifahın 

yaxşılaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayan bu turizm növünün dəstəklənməsi məqsədi ilə Turizm 

Baş İdarəsi kənd turizminin təbliğ olunması və inkişaf etdirilməsi üçün daim regionlarda treninqlər və 

təlim kursları təşkil edir. Kənd turizmi maddi gəlir mənbəyi olmaqdan əlavə, mədəniyyətimizin, adət-

ənənələrimizin, mətbəximizin təbliğində əvəzedilməz amildir və inanırıq ki, yaxın gələcəkdə 

Azərbaycanın bütün bölgələrində geniş vüsət tapacaqdır. Regionlarda mövcud olan problemləri 

yaxından öyrənmək məqsədi ilə respublika Prezidenti yanında fəaliyyət göstərən Sahibkarlar Şurasının 

nəzdində regionlarda sahibkarlığın inkişafı işçi qrupu yaradılmışdır. Turizm Baş İdarəsinin 

əməkdaşının da üzv olduğu qrup regionlara mütəmadi səfər edir, müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul 

olan sahibkarlarla yanaşı, turizm sektorunda çalışan iş adamları ilə də görüşlər keçirir. Bütün bunlar 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının yerinə yetirilməsinə töhfə verəcəkdir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsində önəmli rol oynayan məqamlardan biri 

də turizm sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarların turizm infrastrukturunun yaradılmasına dair təqdim 

etdikləri layihələrin nəzərdə tutulmuş proqramlar üzrə maliyyələşdirilməsinə üstünlük verilməsidir. 

Belə layihələrin aidiyyəti qurumlar tərəfindən dəstəklənməsi regionlarda da turizm axınının 

güclənməsinə təsir edə biləcək turist xidmət sahələrinin yaradılmasına və inkişafına müsbət təsirini 

göstərəcəkdir.Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi regionların turizm potensialının tədqiq və təbliğ 

olunması məqsədi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə birgə Azərbaycanın yeddi rayonunda turist 

informasiya mərkəzinin yaradılması işinə başlamışdır. Turizm Təbliğat maşınının tərkib hissəsi 

olmaqla yanaşı, bu mərkəzlər yerlərdə turizm sahəsi üzrə mütəxəssislərin hazırlanması funksiyasını da 

yerinə yetirərək, regionlarda mövcud olan kadr boşluğunun aradan qaldırılmasında əvəzsiz rol 

oynayacaqdır. 

Göründüyü kimi, Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi tərəfindən bu sahədə həyata keçirilən 

tədbirlərin əsasını regionlarda turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi və bununla da sosial-iqtisadi 

vəziyyətin yaxşılaşdırılması təşkil edir. 

Turizm layihələri və yeni iş yerləri 

 Müstəqil ekspert hesablamalarına görə, regionlarda yeni iş yerlərinin yaradılmasında turizmin rolu 

olduqca əhəmiyyətlidir. Bu istiqamətdə bütün potensialdan istifadə olunarsa, turizm sahəsində 

çalışanlar ümumi məşğul əhalinin təxminən 10 faizə yaxınını təşkil edə bilər. Göründüyü kimi, kifayət 

qədər əhəmiyyətli bir sahədən söhbət gedir. 
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İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu həm 2011-ci ilin “Turizm ili” 

elan olunmasını, həm də turizmin regionların sosial-iqtisadi inkişafında əhəmiyyətini nəzərə alaraq 

turizmlə bağlı layihələrin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir. Fondun vəsaitləri hesabına Lənkəran, 

Xaçmaz və Şəki şəhərlərində maliyyələşən 4 layihədə 128 yeni iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. 

 İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Abbas Əliyevin sözlərinə görə, 

fonda təqdim olunan layihələrin maliyyələşdirilməsində əsas meyarlardan biri kimi məhz neçə yeni iş 

yerinin yaranacağı götürülür. Maliyyələşdirilmiş layihələrin monitorinqi aparılır və bu zaman nəzarət 

olunan göstəricilərdən biri də biznes-planda nəzərdə tutulan iş yerlərinin həqiqətən açılıb-

açılmamasıdır. Həmçinin yeni yaradılan müəssisələrdə iş yerlərinin daimiliyi də şərtlər sırasındadır: 

«Layihələrdə yaradılacaq iş yerlərinin neçəsinin daimi, neçəsinin müvəqqəti olacağı da 

göstərilməlidir». 

Qeyri-enerji sektorunun lokomotivi 

 Azərbaycan Turizm Assosiasiyası sədrinin müşaviri Müzəffər Ağakərimovun sözlərinə görə, 

turizmin inkişafında əsas amillərdən biri infrastrukturun qurulmasıdır. Müsahibimiz deyir ki, 

regionlarda bu məsələ tədricən həllini tapır: «Qaz, işıq, su, yanacaq, yol problemi aradan qaldırılır. 

Diqqət yetirsək, görərik ki, təxminən 10 il əvvəllə müqayisədə infrastrukturla yanaşı, çoxlu sayda yeni 

turizm obyektləri inşa edilib istifadəyə verilib. Bu işlər getdikcə genişlənir. Gəncədə, Mingəçevirdə, 

Lənkəranda, Qəbələdə, Nabranda, Qusarda, Qubada xeyli sayda hotelin açılması onu göstərir ki, 

iqtisadiyyatda turizmə maraq ildən-ilə artır». Assosiasiya təmsilçisi turizmi qeyri-enerji sektorunun 

lokomotivi sayıla biləcək sahələrdən biri kimi qiymətləndirir: «Turizm həm ekoloji cəhətdən 

təmizlikdir, həm də yeni iş yerləridir. Regionlarda yeni turizm obyektlərinin açılması insanların işlə 

təmin olunması, əmək qüvvəsinin ölkədən kənara çıxmaması deməkdir. Mən deyərdim ki, regionlarda 

turizm obyektlərinin sayı daha da çox olmalı və infrastruktur nəinki ildən-ilə, hətta aydan-aya, gündən-

günə inkişaf etdirilməlidir». 

Həmsöhbətimiz inkişaf yolunda problemlərin mövcudluğunu da təbii sayır. Onun sözlərinə görə, 

kadr çatışmazlığı bu istiqamətdə ən başlıca çətinlikdir: «Regionlarda kadr hazırlığı bir qədər 

problemlidir. Amma dövlət bu istiqamətdə də iş aparır. Məsələn, Qəbələ və İsmayıllı regionunda kadr 

hazırlığı daha da mükəmməlləşib. Hər iki regionda turizm peşə liseyi fəaliyyət göstərir. Bu isə yaxın 

rayonların da kadr tələbatını ödəməkdə əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

Azərbaycan Turizm İnstitutu, eləcə də Azərbaycan Turizm Assosiasiyası da bu istiqamətdə üzərinə 

düşən hər şeyi edir». 

 Turizm sektorunun inkişafı bir çox sahələrin inkişafına təkan verir 

“Bu gün dünyada az ölkə tapmaq olar ki, regionları turizm olmadan inkişaf edib. Azərbaycanda bir 

neçə region üzrə çox sürətli inkişaf gedir. Turizmin inkişafı büdcə gəlirlərinin artmasına, yoxsulluğun 

və işsizliyin azalmasına səbəb olur”. Bunu isə Azərbaycan Turizm İnstitutunun prorektoru Eldar 

Aslanov deyir. Onun sözlərinə görə, turizm sektorunun inkişafı 50-dək sahənin inkişafına təsir göstərir. 

Yəni bir turistin ölkəyə gəlişi nəticəsində göstərilən xidmətlərin məcmusu bu qədər sahənin birlikdə 

təqdim etdiyi xidmətlərin məcmusuna bərabərdir: «Bu baxımdan turizm iqtisadiyyatda sahələrarası 

katalizator roluna malik sektor kimi qiymətləndirilir. Həm regionların, həm paytaxtların, böyük 

şəhərlərin inkişafında bu sahənin rolu danılmazdır. Əgər hansısa bir regionu canlandırmaq, orada 

iqtisadiyyatın sahələrini inkişaf etdirmək, rəqabət qabiliyyətini artırmaq lazımdırsa, orada hökmən 

turizm sektoruna diqqət yetirilməlidir». 

Qeyd edək ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin son statistikasına görə, hazırda Azərbaycanda 

499 mehmanxana və mehmanxana tipli obyekt fəaliyyət göstərir. Ölkədəki mehmanxana və 

mehmanxana tipli obyektlərin 80-ə yaxını ulduz kateqoriyası alıb. 
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AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRİNİN 

 MÜASİR VƏZİYYƏTİ 

  İqtisadi əlaqələr ərazicə,məkanca,coğrafi baxımdan,dil baxımından,din baxımından, iqtisadi 

xərclər baxımından bir-birinə uyğun, yaxın olan, bir-birindən asılı olan və bir-birini tamamlayan 

ölkələrdən ibarət olur.Məndə öz məqaləmdə Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası 

arasındakı iqtisadi əlaqələrdən, əlaqələnin keçdiyi inkişaf mərhələsindən, Azərbaycan 

Respublikasının müstəqilliyinin elan olunmasından və müstəqilliyimizi ilk tanıyan ölkənin Türkiyə 

Respublikası olmasından, həmçinin, Azərbaycan və Türkiyə Respublikaları arasında həyata 

keçirilmiş layihələrdən, imzalanmış müqavilələrdən və onların məksədlərindəndanışmışam. 

Açar sözlər:iqtisadi münasibət, ,iqtisadi layihə, ikili tərəfdaşlıq, müqavilələr, idxal-ixrac 

münasibətləri, iqtisadi-texniki əməkdaşlıq,ticarət dövriyyəsi,qarşılıqlı investisiya qoyuluşu. 
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CURRENTSITUATIONINAZERBAIJANI-TURKISHECONOMICRELATIONS 

  The economic relations of interdependent countries consist of complementary from the point 

of view of territorial, spatial, geographical, linguistic, religious and economic costs. In my article, I 

talk about the economic relations between the Republic of Azerbaijan and the Republic of Turkey, the 

stages of development of relations, the declaration of independence of the Republic of Azerbaijan and 

the first recognition of our independence by the Republic of Turkey, as well as the projects carried 

out between Azerbaijan and Turkey.      

Key words: economicrelations, bilateralpartnerships, contracts, import-exportrelations, eco-

nomic and technicalcooperation, commoditycirculation, mutualinvestments. 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНО-ТУРЕЦКИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

Экономические отношения взаимозависимых стран состоят из дополняющих друг друга 

с точки зрения территориальных, пространственных, географических, языковых, религиоз-

ных и экономических издержек. В своей статье я говорю об экономических отношениях 

между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, об этапах развития отноше-

ний, провозглашении независимости Азербайджанской Республики и о первом признании 

нашей независимости Турецкой Республикой, а также о проектах, осуществляемых между 

Азербайджаном и Турцией.   

Ключевые слова: экономические отношения, двусторонние партнерства, контракты, 

импортно-экспортные отношения, экономическое и техническое сотрудничество, товаро-

оборот, взаимные инвестиции. 
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Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri dedikdə Azərbaycan və Türkiyə arasındakı istər iqtisadi, istər 

siyasi, istər sosial münasibətlər nəzərdə tutulurBizim Türkiyə Respublikası ilə iqtisadi əlaqə qura 

bilməyimizin rahatlıq səbəbi də bunlardır.AzərbaycanTürkiyə arasında maliyyə əlaqələri, ticarət əlaqələri, 

sosaial əlaqələr və.s vardır. 

SSRİ dağıldıqdan sonra Azərbacan və Türkiyə arasında ilk diplomatik əlaqələr qurulmuşdur. Bu 

ölkələr arasındakı bir millətiki dövlətəlaqəsi strateji ortaqlıq anlayışını tam mənasıyla daşıyır.Azərbaycan 

ilə Türkiyə arasında əlaqələr böyük tarixi vardır.Ortaq kök,dil,din birliyi,oxşar mədəniyyət, adət-ənənə 

bu əlaqəni şərtləndirən amilllər sırsında yer alır.Türkiyə nəinki Azərbaycanın eyni zamanda bütün 

Qafqazın taleyində rol oynayan 3 ölkədən biridir.Azərbaycan və Türkiyə - hər iki ölkənin xalqlarının 

böyük əksəriyyəti türklərin Oğuz boyundandır. Eyni kök və coğrafi yaxınlıq Türkiyənin Azərbaycanla 

yaxın dialoq qurmasını asanlaşdırır. Gəlin Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin bugünə dək keçdiyi inkişaf 

yolunu xarakterizə edək: 

1) Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri xüsusi əhəmiyyətə sahibdir.Bu iki dövlət arasındakı əlaqəni mənəvi 

dəyətdən uzaq dəyərləndirmək mənasızdı. 

Respublikamız müstəqilliyini əldə etdikdən sonra onun müstəqilliyini ilk tanıyan və hər zaman 

dəstəkləyən ölkə Türkiyə olmuşdur.Türkiyə Republikası dost və qardaş ölkələri sırasında ilk olmuşdur.18 

oktyabr 1991-ci Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyi elan etdi,müstəqillik aktı imzaladı və bu 

hadisənin üzərində 1 ay keçmədiki Türkiyə bunu qəbul etdi və Azərbayan Respubikasının müstəqilliyini 

tanıyan ilk dövlət oldu.İlk olmaq siyasi tərəfdən əhəbiyyət kəsb etdiyi qədər də tarixi,mənəvi tərəfdəndə 

xüsusi əhəbiyyət kəsb edirdi.TürkiyəninAzərbaycanın müstəqilliyinə göstərdiyi həssaslığın vacibliyi 

dünya mətbuatına verilmiş bir mesaj idi. 

Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi əlaqəqlərin yaranması üçün diplomatik əlaqələrin yaranması 

zəruri şərt idi. Bu 2 qardaş dövlətarasındakı ilk diplomatik müqavilə isə 1992-ci ildə imzalanmışdır. 

Diplomatik münasibətlərin yaradılması bu iki ölkə arasındakı əlaqələrin inkişafında geniş perspektivlər 

yaratdı. İkili əlaqələrin hər zaman qorunması, gücləndirilməsi və gələcək illərdə dahada artırılması üçün 

hər zaman cəhd göstərilirmiş, addımlar atılmışdır.    

Türkiyə müstəqil dövlət qurmağa çalışan bu yoldayeni addımlaratmış Azərbaycan Respublikasının 

səylərini hər zaman dəstəkləmiş, əlaqələrin hərtərəfli inkişafına hər zaman geniş yardım göstərmişdir. 

Dövlət əhəmiyyətli görüşlərdə hər zaman regional sabitlik,sülh və rifahın yaxşılaşdırılmasına dair 

mexanizmlər müzakirə obyekti olmuşdur. Azərbaycan Türkiyə münasibətləri bölgədəki stabilliyi, sülhün 

qurulmasını hər zaman tənzimləyir,heç bir ölkəyə təhdid yaratmır. 

2) Azərbaycan və Türkiyə əlaqələrində mənəvi dəyərin vacib olması qədər ikili əlaqələrin qarşılıqlı 

çıxarlara xidmət edən praqmatik bir dayağa sahib olmasıda vacibdir. 

Bu iki dövlət arasındakı münasibətlərdə qardaşlıq bağının qüvvətli olması nə qədər doğru olsada, 

Türkiyənin Azərbaycan, Azərbaycanında Türkiyə üçün strateji,siyasi,geopolotik və iqtisadi baxımdan 

əhəmiyyət kəsb etdiyini də qeyd etmək mütləqdir.Bu strateji ortaqlığa gedən yolda mühim addımlardan 

biridə Xəzər dənizinin enerji qaynaqlarının dünya bazarına çıxarılması üçün həyata keçirilmiş Bakı-

Tiblisi-Ceyhan boru kəməri və Bakı-Tiblisi-Ərzurum Qaz Boru kəməri layihələri olmuşdur.  

Bakı-Tbilisi-Ərzurum Boru Xətti - Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Şahdəniz” 

yatağından çıxarılan qazın Gürcüstan və Türkiyəyə nəqli üçün inşa edilmişdir. 2007-ci il iyulun 3-də isə 

"Şahdəniz" qaz-kondensat yatağından hasil edilən təbii qaz Bakı-Tbilisi-Ərzurum marşrutu üzrə Cənubi 

Qafqaz qaz boru kəməri ilə Türkiyə sərhədlərini aşaraq, qardaş ölkənin qaz kəmərləri sisteminə daxil 

olmuşdur. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti - Azərbaycan neftinin Xəzər dənizindən Türkiyənin Ceyhan 

limanına, oradan Aralıq dənizi vasitəsilə Avropa bazarlarına nəqlini həyata keçirən kəmərdir. Azərbayca, 
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Türkiyə, Gürcüstan dövlətlərinin ərazisindən keçir.İlk tanker 2006-cı ildə Azərbycandan yola düşmüşdür. 

Bu əlaqələr qarşılıqlı etibar və həmrəylik əsasında formalaşmışdır və bu əlaqə beynəlxalq platformada 

da davam edir.Hər iki dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, 

Avropa Şurası, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Şurası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında 

birgə əməkdaşlıq nümayiş etdirir.Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlıqda həyat keçirilir. Bu 

iki ölkə arasındakı əlaqə təkcə bunarla bitmir, enerji mövzusu da bu iki qardaş ölkə arasında əhəmiyyət 

daşıyan məsələlərdən biridir. Qlobal bir layihə olan TANAP, yəni Trans Anadolu Təbii Qaz Boru Xətti 

Layihəsi ölkələr arasındakı siyasi əlaqəni artırır. TANAP-ın yola düşməsiylə, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 

yolu və bu kimi layihələrlə Azərbaycan və Türkiyənin mövqeyi və bölgədəki strateji əhəmiyyəti daha da 

artmışdır. Bu istiqamətdə əzm, qətiyyət və siyasi iradə hər iki ölkədə də vardır. 

Bakı-Tiblis-Qars dəmir yolu-1993-cü ildə Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycana olan 

dəstəyi çərçivəsində Ermənistan ilə sərhədini bağlayıb, bununla da Qars-Gümrü-Tbilisi dəmiryolu da 

bağlanıb. Bağlanan bu yola alternativ olaraq Azərbaycan ilə Türkiyə arasında Gürcüstan üzərindən 

dərmiyolu xəttinin çəkilişi ilk dəfə olaraq 1993-cü ilin iyulunda müzakirə olunub.Tikintiyə aid danışıqlar 

2005-ci ildə danışılmış lakin bəzi maliyyə problemlərindən dolayı təxirə salınmışdır.2007-ci ildə bu 

layihəni gerçəkləşdirmənin təməli qoyulmuşdur.ABŞ və Avropa Birliyim ermənistandan kənar keçdiyinə 

görə layihəyə qarşı çıxmış və maliyyələşdirməkdən imtina etmişdir. 27 sentyabr 2017-ci ildə Tbilisidən 

Axalkalakiyə gedən ilk sınaq sərnişin qatarından sonra, BTQ dəmiryolu Ələtdən keçirilən təntənəli 

mərasimdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən açılışı elan edildi.    

 Bakı-Tiblis-Qars dəmiyolu xəttinin açılması ilə Asiyadakı məhsulların Avropaya çatdırılması 15 

günə qədər qısa bir zamanda olacaq. Bu layihənin əsas məqsədi Türkiyə və Azərbaycanı (beləliklə 

Mərkəzi Asiya və Çini Avropa ilə) dəmiryolu vasitəsilə birləşdirmək idi. Bu dəmiryolu ilə üçüncü istismar 

ilində 3-5 milyon ton, beşinci istismar ilində 6-8 milyon ton yük, bundan sonra isə ildə 3 milyon sərnişin 

və 17 milyon ton yük daşınacağı nəzərdə tutulur. 

TANAP- Bu layihəninəsas məqsədi təbii qazı Türkiyə RespublikasınınŞərq sərhədindən Qərb 

sərhədinə daşımaq, bütün ölkədə sabit tranziti təmin etməkdir.Layihə Azərbaycandanbaşlayan 

genişlənmiş Cənubi Qafqaz boru kəməri Avropa Birliyindəbir neçə kəmərlə əlaqələndirəcək.TAP-

layihəsi təbii qazın Azərbaycandan Avropa bazarlarına ixrac etmək üçün ən qısa və birbaşa yol kimi 

seçilmişdir. TAP layihəsi üzrə Albaniya, İtaliya və Yunanıstan arasında Dövlətlərarası Saziş 2013-cü ilin 

fevral ayında imzalanmışdır. TANAP və TAP layihələri 2014-cü ildə Avropanın davamlı enerji 

təminatının gələcəyi olduğunu bir daha sübut etdi.        

STAR NEFT EMALI ZAVODU- “Star” neft emalı zavodu Türkiyədə özəl sektorda həyata 

keçirilən ilk neft emalı layihəsi olmaqla yanaşı, son 30 ildə reallaşdırılan ən böyük özəl sektor layihəsidir. 

Zavodun qurulmasında əsas məqsəd “Petkim” neft-kimya kompleksinin xam maddəsi olan naftanın və 

Türkiyənin idxaldan asılı olduğu digər məhsulların istehsal edilməsidir. “Star”ın məhsullarının Aralıq 

dənizi və Cənubi Avropa ölkələri bazarlarına ixracı nəzərdə tutulur.  

3) Türkiyə və Azərbaycan Respublikaları arasındakı inteqrasiya ümumi olaraq 1991-ci ildən bu 

günədək keçdiyi mərhələləri ələ aldıqda,yüksələn xətt ilə inkişaf etdiyini görərik. Təbii ki, bəzi 

zamanlarda enişlərin və çıxışların olduğuda, gərginliklərin yaşandığı danılmaz həqiqətdir. Dövlətlər 

arasında bu cür anlaşılmazlıqların olması gözlənilən haldır. Bu cür hallar dövlətlər arasındakı problemin 

aşkar edilməsinə, həll olunmasına yardım olur.     

Azərbaycan və Türkiyə arasındakı iqtisadi əlaqə müxtəlif sahələri əhatə etmişdir.1970-1990-cı illərdə 

Azərbaycanla Türkiyə arasında neft-qaz yataqlarının axtarışı və hasılatı sahəsində iqtisadi-texniki 

əməkdaşlıq edilmişdir.Bu iki dövlət arasındakı iqtisadi əlaqələr 1990-cı ildə “Türkiyə ilə Azərbaycan 

arasında iqtisadi və ticarət münasibətlərinin inkişafına dair protokol”un imzalanması ilə əsası 
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qoyuldu.1992-ci ilin noyabrın 2-də Ankarada imzalanan “Türkiyə Respublikası ilə Azərbaycan 

Respublikası arasında əməkdaşlıq və həmrəyliksazişi”nin imzalanması 1990-cı ildə imzalanmış sazişi 

dahada möhkəmlətdi. 

Təkcə 1992-ci il 2 noyabrda Azərbaycan Respublikasi və Türkiyə Respublikası arasında: kiçik və 

orta həcmli sənaye müəssislərini inkişaf etdirmək sahəsində,texniki əməkdaşlıq hakkında, ticarət,iqtisadi 

əməkdaşlıq hakkında hökümətlərarası sazişlər, Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası 

arasında kredit sazişi, avtomobil daşınmaları, nəqliyyat infranstrukturunun yaranması və digər sənədlər 

imzalandı.1992-ci ildən sonra Türkiyə Azərbaycanın xariciticarət dövriyyəsində 3-cü yeri tuturdu 

1993-cü ildə ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycan və 

Türkiyə münasibətlərində yeni mərhələ açmış oldu və bu yolda kursun yüksələn xətlə inkişaf etməsində 

böyük rolu oldu. 

Ulu öndər Heydər Əliye özünün ilk rəsmi səfərini Türkiyə Respublikasınə etdi və bu artıq hər şeydən 

xəbər verirdi.1994-cü ildə baş tutan bu səfər ikitərəfli laqələrin inkişafında xüsusi ilədə iqtisadi əlaqələrin 

inkişafına təkan verdi. 

Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə arasında elmi, texniki.ş sosial, mədəni və iqtisadi sahədəd 

əməkdaşlıq haqqında, ikiqat verginin aradan qaldırılması,investisiyalarn qarşılıqlı təşviqi və qorunması 

haqqında sazışlər imzalanmışdır.Bu iki dövlət arasındakı iqtisadi əlaqələrin inkişafında əsas addımlardan 

biridə 1994-cü ildə imzalanan “Əsrin Müqaviləsi” olmuşdur. 1995-ci ildə Türkiyə Respublikasınin 

prezidenti Süleyman dəmirəlin Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri və imzalanmış olan Birgə 

Bəyanat və İqtisadi Əməkdaşlıq haqqında Memorandum bu iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqəqlərin 

sarsılmaz olduğunu bir daha təstiqləmişdir. 1996-ci ildə iqtisadi sahədə ciddi yer alan sənəd 

imzalanmamışdır.Bu ildə əsas hərbi,texniki və elm sahəsində əməkdaşlığa dair müqavilələr imzalanmış 

və addımlar atılmışdır.  

1997-ci ili iqtisadi sahədə əməkdaşlıqla bağlı imzalanan müqavilələrlə uğurlu saymaq olar.Bu ildə 

Heydər Əliyevin Qara Dəniz Iqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə toplantısında iştirak 

etmişdir.Elektroenergetika sahəsində əməkdaşlıq hakkında saziş və bəzi sənədlər imzalanmışdır. 

1998-ci ildə “ Böyük İpək Yolu”nun bərpası ilə əlaqədaq Bakıda konfrans keçirilmiş və Türkiyə 

Respublikasınin prezidenti Süleyman Dəmirəl də bu konfransda iştirak etmişdir.Bu layihələrin 

keçirilməsi iki dövlət arasındakı strateji tərəfdaşlığın dərinləşməsinə stimul vermişdir. 1999-cu il 

ATƏT-in İstanbul zirvə toplantısında Xam nefftin Azərbaycan Türkiyə Gürcüstanın ərazisilə BTC əsas 

İxrac Boru Kəməri vasitəsi ilə nəql edilməsinə dair saziş imzalandı və “Şahdəniz” qazının Baki-Tiblis-

Erzurum xətti ilə Türkiyəyə nəql olunması qərarı verildi. 

2001-ci ildə Heydər Əliyev Türkiyəyə rəsmi səfər həyata keçirir vəhəmin il Azərbaycanda “EXPRO-

2001”-5-ci Türkiyə ixrac malları sərgisi keçirildi. 

2002-ci ildə Trabzon Zirvə toplantısında Türkiyə- Azərbaycan əlaqəqlərinə dair bir çox sənədlər 

imzalandı.          

Bu iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələr dövlətlər arası münasibətləri özündə birləşdirməklə yanaşı, 

geoiqtisadi mövcudluq baxımından regional və qlobal səviyyədə millətlər arası səmərəli əməkdaşlığa da 

töhfə verir.  

Azərbaycan Respublikasının müstəqillik qazanmasının ilk dövlərində ölkəmizə Türkiyə 

Respublikasındən idxal olunan məhsulun illik həcmi orta hesabla 116 milyon ABŞ dolları,Azərbayandan 

Türkiyəyə ixrac olunan əmtəə məhsullarının illik həcmi isə 24.85 milyon ABŞ dolları səviyyəsində 

olmuşdur.İlbəil genişlənən iqtisadi münasibətlər artıq yeni mərhələnin başlanmasından xəbər verir.   

Son dövrlərdə Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatının dinamik inkişaf etməsi özünü bu ölkələr arasında 

mövcud olan ticarət dövriyyəsinin yüksəlməsində,qarşılıqlı investisiya qoyuluşlarının həcminin 
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artmasında,sahibkarlıq subyektlırinin fəaliyyətinin genişlənməsində və digər sahələrdə açıq şəkildə 

göstərməkdədir.Azərbaycan və Türkiyə arasındakı ticarət dövriyyəsi müstəqilliyimiz elan olunmasından 

etibarən artmaqda davam edir. Türkiyə tərəfindən Azərbaycana qoyulan investisiyaların həcmi 1995-ci 

ilə nisbətdə 59 dəfə artmışdır.Bu isə onu göstərirki Azərbaycan Respublikasının artan iqtisdiyyatı 

Türkiyənin maraq dairəsindədir.Həmçinin bunuölkəmizdə türk iş adamlarına yaradılan şəraitin təzahürü 

kimidə qiymətləndirə bilərik.Son illərdə Türkiyə və Azərbaycan arasındakı inkişaf etməkdə olan iqtisadi 

münasibətlər arasındaturizm sektorununda böyük rolu vardır.Türkiyənin turizm sahəsindəki 

təcrübələrinin Azərbaycana gətirilməsi ölkəmizdə bu sektorda beynəlxalq standartların tətbiq 

olunması,xidmətin keyfiyyətinin artırılması,ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi baxımından mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.      

Bu gün bu iki qardaş olkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasından artıqillər ötmüşdür.Bu 

illər ərzində Azərbaycan və Türkiyə strateji partnor olmuşdur.Türkiyə Qarabağ münaqişəsinin həllində 

dəbizə əlindən gələn köməyi göstərmişdir,hətta Dünya ölkələri içərisində yeganə ölkədir ki,Ermənistan 

təcavüzünü açıqcasına tanıdıvə heç bir danışıq olmadan ermni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş 

Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasını tələb etdi. 

Türkiyə Respublikası prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu fikri Türkiyə və Azərbaycan arasındakı 

münasibətləri gözəl nümayiş etdirir:“Türkiyə və Azərbaycan arasındakı münasibətlər köklü tarixi və 

mədəni bağlardan qaynaqlanan qardaşlıq təməli üzərində hər sahədə inkişaf etməkdə və güclənməkdədir. 

Bu münasibətlərin memarlarından olan böyük lider hörmətli Heydər Əliyevin dediyi kimi,Türkiyə və 

Azərbaycan eyni millətin iki dövlətidir.Mərhum prezidentin iki ölkə arasında əlaqələrin ideal qiymətini 

ifadə etmək üçün istifadə etdiyi bu şüar real həyatda öz əksini tapır.Sevincdədə,kədərdə də bir olan 

Azərbaycan və Türkiyə dövlətlərinə bütün dünya qiptə ilə baxır”. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevdə bu iki ölkə arasındakı mövcud 

vəziyyətiqiymətləndirmişdi: “Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri indi ən yüksək səviyyədədir.Bu əlaqələr 

strateji xarakter daşıyır, dostluq,qardaşlıq prinsiplərinə əsaslanır.Bizi birləşdirən həm tarixi köklər,həm 

tarixi əlaqələr,bizim keçmişimiz və bugünkü siyasi maraqlarımızdır. 

Dünya üzərində istər inkişaf etmiş, istərsdə inkişaf etmkdə olan ölkələrdən heç biri dünya 

iqtisadiyyatı ilə sıx əlaqədə olmadan inkişaf edə bilməz.Azərbaycan Respublikasıda bugünkü inkişafına 

müstəqilliyinin ilk illərindən etibarən Türkiyə ilə ikitərəfli əlaqələrə, Türkiyənin hər zaman 

respublikamızı dəstəkləməsinə və həmçinin digər ölkələrlə qarşılıqlı iqtisadı əlaqələr qurması ilə nail 

olmşdur. 

iqtisadi əlaqələrin yaradılmasında Azərbaycan Republikasının potesial partniyorlarından biri və 

birincisi kiki qardaş Türkiyə Respublikası çıxış edir.Müasir dövrdə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 

Əməkdaşlıq İqtisadiyyatın bir çox sahələrində inkişaf edir.Lakin son vaxtlar,Azərbaycan və Türkiyə 

arasında iqtisadi əməkdaşlıq xüsusən xariciticarət və investisiya qoyuluşu istiqamətində daha çox inkişaf 

edir.Türkiyə ilə Azərbaycan arasında mövcud olan əlaqəqlər,demək olar ki,iqtisadiyyatın bütün sferalarını 

əhatə edir. Sonda qeyd edək ki,bütün təhlillər Türkiyənin Azərbaycanın digər sahələrdə olduğu kimi, 

iqtisadi sferada da başlıca tərəfdaşı olduğunu göstərir.Bu ölkələr arasında ilbəil artan iqtisadi əlaqələr 

onların biznes subyektləri üçün də yeni işgüzar imkanların açılmasını vəd edir. 
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AZERBAIJAN’S SUCCESSFUL PIPELINE POLICY IN CREATING A NEW WAVE 

OF INTERNATIONAL RELATIONSHIPS WITH ISLAMIC WORLD AND WEST 

In her article, Ulviya Guliyeva considers how the energy superiority of Azerbaijan in the region 

created wide opportunities for cooperation with countries of Europe and the Islamic world. Heydar 

Aliyev’s successful balanced path, the bridge between the country's economic prosperity and the cre-

ation of new international relations, was considered as one of the main factors in the formation of 

Azerbaijan as a participant in the international political arena. 
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УСПЕШНАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА  

В СОЗДАНИИ НОВОЙ ВОЛНЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

С ИСЛАМСКИМ МИРОМ И ЗАПАДОМ 

В своей статье Ульвия Гулиева рассматривает как энергетическое превосходство Азер-

байджана в регионе создало широкие возможности для сотрудничества со странами Европы 

и Исламского мира. Успешный сбалансированный путь Гейдара Алиева, мост между эконо-

мическим процветанием страны и созданием новых международных отношений был рас-

смотрен как один из основных факторов формирования Азербайджана как участника меж-

дународной политической арены. 

Ключевые слова: Азербайджан, энергетическая безопасность, нефть, природный газ, 

трубопроводная политика. 

 

Ülviyyə GULİYEVA 

baş müəllim, Bakı Dövlət Universiteti 

 

İSLAM DÜNYASI VƏ QƏRBLƏ BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRİN  

YENİ DALĞASININ YARADILMASINDA AZƏRBAYCANIN UĞURLU  

BORU KƏMƏR SİYASƏTİ 

Ülviyyə Quliyeva öz məqaləsində Azərbaycanın bölgədəki enerji üstünlüyünün Avropa və İslam 

dünyası ilə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yaratdığını şərh edir. Heydər Əliyevin uğurlu tarazlı 

yolu, ölkənin iqtisadi tərəqqisi və yeni beynəlxalq münasibətlərin qurulması arasındakı körpü 

Azərbaycanın beynəlxalq siyasi aləmdə iştirakçısı kimi formalaşmasında əsas amillərdən biri kimi 

baxılıb. 

Açar sözlər: Azərbaycan, enerji təhlükəsizliyi, neft, təbii qaz, boru kəmər siyasəti. 

 

The end of the Cold War and the collapse of the former Union of the Soviet Socialistic Republics 

(USSR) led to the creation of more gaps in the geography of the USSR. One of such gaps occurred 

in the area of energy. Although due to the increased number of claims, related to the energy areas at 

the Caspian basin, some of sources were used during USSR period, other ones remained completely 

unused. This resulted in suggestion of the ideas in connection with the volume of these energy sources 
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which were sometimes being exaggerated and far from reality and which were sometimes, to the 

contrary, very close to reality. However, in all cases it was supposed that energy sources in a region 

could create serious consequences in the world energy market. At the same time it was well known 

that the process of production and export of the energy sources to the international market would not 

only create economic consequences but also affect the politic situation in the region. One of the most 

interesting aspects within this framework is the issue whether energy in a region would be considered 

as a cooperation or competition factor since Russia, considering itself the owner of the region, was 

not interested in presence of Iranian and western companies at the region. On the other hand, both 

Caspian basin countries and western countries had their own interests in the region. For the most part 

the conflict of interests of the countries, having energy 2 sources, interested neighborhood countries 

and foreign companies and countries was presupposed. In this way, the country which was in the 

center of competition and cooperation was Azerbaijan. Azerbaijan, which was the first country to 

produce the oil by industrial means, appeared as an independent state on the international political 

scene in 1918, being saved from tsarist Russia (in May 28, 1918 the Azerbaijan Democratic Republic 

was established). Yet, the international environment and power balance were against it, which lead 

to the end of the independence (in April 27, 1920 Azerbaijan was occupied by the 11th Red Army). 

During the USSR period the energy sources of Azerbaijan were under the control of this enormous 

empire and remained out of competition. After the collapse of the USSR Azerbaijan oil and gas qual-

ified as one of the crucial means of not only strengthening political and economic independence but 

also the way to the energy sources of the Caspian basin for the Western countries. Moreover, the 

points of view in connection with the role of foreign policy (international relations) of energy differ. 

The most valuable points towards this topic are the ones of realism and idealism (liberalism) theories 

of international relations. The attitude of the liberal theory gives special value to the cooperation in 

international relations and considers international originations and international law norms develop-

ment and strengthening and transparency of international relations as important conditions for this, 

to the energy factor proves itself in two directions. Azerbaijan emphasizes its potential role in Euro-

pean energy security by developing joint ventures with the regional and European companies without 

alienating any country in its neighborhood, including Russia. First of all, the first problem standing 

behind liberalism is the clarification on the issue of “what kind of factor is the energy factor from its 

theoretical perspective”. From this standpoint, according to the liberal theory international energy 

industry creates serious problems. From the standpoint of international relations, energy can be char-

acterized as an unsafe and risky factor by the liberal theory for several basic criteria. The first one is 

that, energy is the main topic of the most dangerous factors to the cooperation concept, which is 

especially valuable for liberalist’s theory. Therefore, one of the main reasons of the competition 

within the international system is the established on the control over natural resources. In the process, 

“War for resources”, competition and conflicts over the energy and its revenue remained the main 

topic2. The second one is that the energy factor creates a barrier for the provision of transparent and 

universal democratic standards which makes it one of the main topics of “secret and dirty connec-

tions” strongly argued in international relations by liberalism. Hence, the energy factor remains the 

reason for the establishment of especially close relations between the states or non-state actors which 

step forward with their democratic nature and countries with autocratic regimes, rich with such re-

sources. The relations between USA and Great Britain with Iran before Islamic revolution, Venezuela 

and USA before Hugo Chavez, Nigeria-Great Britain, Burma-France and currently Saudi ArabiaUSA 

are such examples of the relations, emerged by the means of the energy factor. Again it is not a secret 
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that the support of the Western companies like BP, Exxon-Mobile, TOTAL and other similar com-

panies to Middle East and Africa and other autocrat regime states is based, for the most part, on the 

energy factor. Second, the liberalist theory pays special attention to the issue of what steps need to be 

taken to make the international energy industry, which is considered to be problematic area, in order 

to be more transparent and serving to 2 Daron Acemoglu və Mikhail Golosov, Aleh Tsyvinski, Pierre 

Yared, A Dynamıc Theory of Resource Wars, NBER Working Paper 16682, January 2011, The main 

purpose of this is to remove negative consequences of nonliberal practice and establish transparent 

institutions within the international energy sector. Suggestions in this area come mostly from neo-

classic economists, activist scientists, international finance corporations, NGO’s like “Global wit-

ness”, “Revenue Watch” and “Publish what You Pay”4 . In the Azerbaijan case EITI is a good exam-

ple. At the international EITI Conference held in London in June 2003, the President of the Republic 

of Azerbaijan Mr. İlham Aliyev declared the decision of the government of Azerbaijan to join the 

EITI and support the international efforts aimed at ensuring transparency in extractive industries. 

Azerbaijan also volunteered to become a pilot country in the EITI implementations.5 Nevertheless, 

the liberal theory pays special attention to the economic liberalization of international and internal 

energy market and it is presupposed that by this means economic productivity will increase while 

geopolitical competition, conflicts and wars will be reduced. From the assumptions which set forth 

the cooperation of international relations in the international energy relations, the most distinguished 

is the one explaining the topic within the theory of “interdependency” by Robert Keohane. Keohane 

in his book “After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy” discussed 

the international cooperation and regimes and he also gave special importance to the activity of the 

International Energy Agency in the international oil regime in 1974-19816 . Keohane, in his analyses 

of the condition of oil in this period from the perspective of liberalism, emphasizes the importance of 

competition for the two oil crises in 1973-1974 and 1979-1980 years. One of the interesting ideas of 

the American scientist is that after the first crisis, there was strong activation in international oil sector 

before 1978 by International Energy Agency and it created opportunities for cooperation in this period 

between the countries. He mentioned that this process was disturbed by the oil crisis in 1979-1980 

years his article written in cooperation with two another authors and which analyses the international 

energy regimes, discusses the issue of the prospective role of the International Energy Agency in the 

condition of increasing globalization and interdependency. As for realism, the realist’s theory, giving 

special importance to the terms like competition, security, national power and national interest, ac-

cepts the strategic importance of the energy strategy from the standpoint of power concept. This the-

ory emphasizes states to be rational actors from the economic standpoint and the energy to be the 

means of strengthening of the influence of the energy in the foreign policy. Realist theory also pays 

attention to the fact that a state is the main actor in the energy sector and 85% of world oil reserves 

and about 70-80% of gas reserves are under the control of energy companies owned by states. Given 

that, the theory divides the states in the global energy system into three diverse types, i.e. producers, 

transistors and consumers and it emphasizes that being consumer and transistor of energy at the same 

time increases both the economic revenue and the influence of a state in international relations from 

the standpoint of strategic power. Realist theory considers natural resources as the main units of the 

national power and national interest. Within this framework, it pays attention to the energy sources 

as a competing area. Especially, ideological controversies between capitalism and socialism after the 

end of the Cold War and the emergence of new economic powers became the main topics of the 

entrance to and control of sector of natural sources issue. On the other hand, as time passed, the use 

of armed forces became an indistinctly used factor within this power conflict. The main actors of this 
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conflict are USA, China, Russia, Japan, India and other similar states. The competition between the 

actors of the international system especially for the new energy regions such as Middle Asia and 

Africa is increasing, and fragile state systems, increased tension between states and ethnos and 

strengthening of political and religious radicalism create new safety risks both on the regional and 

international levels. According to realism, as a logical consequence of the above, conflicts and wars 

for these resources are increasing. Conflicts for the energy sources, especially for oil, have become 

the main topic of the international policy. The importance of the concepts like energy geopolicy and 

energy safety in international relations draws attention to this framework. 

After oil and then natural gas are employed for economic purposes, they have been accepted not 

only as energy resources, but also as economic important, and gradually political, as well as strategic 

substances. Namely, oil has made decisions as a result of the wars which determine the fate of the 

world. At present, oil and natural gas continue to be “Number one” products in meeting the various 

needs of humanity. At the end 20th Century, economic, political and strategic importance of oil in-

tensified the struggle among the centers of power for oil resources more on one hand, and on the other 

hand, led to the formation of grand political and economic strategies of countries for oil. When ana-

lysts noted that 20th century is oil century, they particularly emphasized the increasing importance of 

natural gas among other strategic substances in the 21st century. In addition, the strategic and security 

sides of the nuclear issue became to the forefront due to Iran as it is also an energy issue. The tradi-

tional place and gradually increasing importance of the energy in the system of international relations 

turned the mentioned factor into one of the most important objects of the scientific research aiming 

at interpretation of the global policy. In this aspect, the energy factor became one of the important 

subjects in the science of international relations. 

After the collapse of USSR, one of the most important actors in the Caspian region was USA. In 

fact, the historic interest of USA in this region started from the collapse of the Russian Kingdom.355 

However, interests of the US government in the region in 1917 – 1920, were mainly confined with 

the region of Caucasus. The then-US President Wilson’s famous 14 points declaration dated January 

8, 1918 related to the principles on which the global system would be based, and especially, the item 

of this document related to the right to define its destiny created the favourable international political 

– legal area for recognition as the independent countries of Azerbaijan, Georgia and Armenia newly 

established in the region. However, either the Soviet Russia’s invasion of the Caspian region between 

1920 – 1924, or and the end of term of office of Wilson in 1921, who defended that US should be 

more actively participating in the global policy, caused the loss of actuality of the newly started in-

terests of Washington in the region.356 Before and during the World War II, the Caspian region was 

not especially focused on by the circle of interest of Washington as the condition in the international 

relations system required the USA to establish close relations with the USSR. However, during this 

Cold War, while the Caspian region was characterized by USA as a region of danger as a suitable 

exit point as expansion of USSR towards the South on one hand, and because of religious and ethnical 

difference it had on the other hand it was considered one of the internal weak points capable of en-

suring the Soviet Union. After the end of the Cold War and collapse of USSR, the Caspian region 

which appeared as a geopolitical geography in addition to US searches of mission in the global sys-

tem, gained strategic importance for Washington. In addition, the important factors in the policy for 

the Caspian region of USA which has been making the efforts of establishing a single- pole structure 

within the framework of a course varying between “hegemonic state” and “leader country” in the 

global system since 1991, may include Russia, energy, ethnical conflicts, democracy and human 

rights, Afghanistan, Iran and China. The factor of Russia in US foreign policy for the Caspian region 
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has been of special importance for Washington during the recent 20 years.357 “Russia First” principle 

guided the political course in the early years of US which considered the region a component of Post-

Soviet geography as basis. Washington, taking into account Moscow’s capabilities in the global pol-

icy and the importance attached to it in respect of US interests, and preferring Russia out of Post-

Soviet zone, formed its relations under the shade of this factor, with Post-Soviet zone, and the coun-

tries of the Caspian region. The fact that the region was not sufficiently recognized by USA had its 

special influence in it in addition to the Atlantic specialists defending the strategic cooperation with 

the West which was predominating in the Russian foreign policy in the early years. In the early years, 

the collapse of the romantic atmosphere in Western – Russian relations and Russia’s doctrine of near 

abroad declaring its imperial interests in Post-Soviet zone and the Caspian region as of 1993 increased 

US interests in the countries of the region.358 The fact that Russia considered the Caspian region as 

one of the strategic regions of sphere of influence and the active role played by Moscow in the loss 

of power by the opposing President of Georgia Zviad Qamsahurdiya and President of Azerbaijan 

Abulfaz Elchibay are an undesirable point for USA. The efforts to maintain in the sphere of influence 

in the Republics of Middle Asia in the Eastern coasts of the Caspian Sea, through various forms of 

pressure, also cause anxieties in USA. In this respect, USA has attached special importance to the 

protection of independence of these countries since mid 1990s and to increase Russian pressures in 

this region. Washington’s insisting position to move the Russian military bases from Georgia, the 

creation of the organization GUAM that opposes the Russian pressure in the region. The support 

provided to its continuation of activities, its bilateral relations with these countries, and relations es-

tablished within the framework of organizations such as UN and OSCE, the cooperation developed 

between NATO and these organizations are several examples in order to decrease the Russian pres-

sure. The rich energy sources of the Caspian region constitute another important point of US policy 

for the region. 359 Dependence mainly on Near East, of which USA is the largest energy consumer 

and exporter of the world and which has continually increasing needs in this field, may be considered 

as one of the most important reasons why Washington increased its interests in the Caspian region. 

Consequently, considering Azerbaijan’s energetical superiority in the region President Ilham Ali-

yev successfully continues Heydar Aliyev’s vital idea of building new international relationships and 

linking up with the rest of the world (West, Islamic countries) using this particular sector as a bridge. 
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MÜƏSSİSƏ MENECMENTİN ƏSAS TƏRKİB HİSSƏSİ KİMİ 

Müasir iqtisadiyyatın əsas hissəsini təşkil edən müəssisələri menecment olmadan idarə etmək 

səmərəsizdir. Digər sənaye sahələri ilə yanaşı müəssisənin mənfəətli fəaliyyəti üçün, müasir elm sa-

həsində istehsal menecmentinin bir fənn kimi tədris və təhlil edilməsində böyük fayda var.Məqalədə 

istehsal menecmentinin geniş vüsət aldığı iqtisadi şəraitdə müəssisənin nə dərəcədə inkişafa doğru 

irəlilədiyini təhlil edən vəsaitlər hesabına fikir mübadiləsi aparılmışdır. 

Açar sözlər: müəssisə, istehsal menecmenti, istehsal, ixtisaslaşma. 
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КАК КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ГЛАВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

ЧАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Составляющая главную часть современной экономики учереждений,без менеджмента 

управлять невыгодно.Наряду с другими промышленными частями для рентабельной деятель-

ности учереждений в современной научной части,производственный менеджмент имеет 

пользу как предмет,который обучается и анализируется.В статье,получивший широкую 

сферу в экономическом условии,менеджмент учереждения выполнялся обмен идеями,в кото-

ром на сколько продвигался к развитию за счет анализирующих средств. 

Ключевые слова: учереждение, производственный менеджмент, производство, специли-

зация. 
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AS A COMPONENT OF ENTERPRİSE MANAGEMENT 

It is ineffective to run businesses without management, which is a major part of the modern econ-

omy.Along with other industries, there is a great deal of benefit for the enterprise's profitable activity 

in teaching and analyzing production management as a discipline.The article exchanged ideas at the 

expense of funds analyzing how the enterprise is moving towards development in the wider economic 

environment of production management. 

Key words: enterprise, production management, specialization, production. 

 

Müəssisə ilə menecmenti nə üçün əlaqələndiririk, məlumdur ki, hər bir mənfəət əldə etmiş 

müəssisənin dayanıqlı inkişafının arxasında idarəetmə strategiyası durur. Müasir menecment sistem-

inin tətbiq edilməsi yönündə müəssisə və təşkilatlar böyük bir hissəni əhatə edir. Bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində müəssisənin idarə edilməsi mərkəzləşdirilmiş inzibati idarəetmə sistemi ilə müqayisədə 

xeyli mürəkkəbləşir. Bu onların hüquq və məsuliyyətlərinin genişlənməsi və həmçinin dəyişən ətraf 

təsərrüfat mühitinə daha çevik uyğunlaşması zərurəti ilə əlaqədardır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

əvvəllər təşkilatlar qarşısında qoyulmayan və ya onlar tərəfindən müstəqil həll edilməyən yeni 

məqsədlər və məsələlər meydana çıxmış, çoxlu yeni müəssisələr yaradılmış, mülkiyyət formaları 
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dəyişmiş, yeni təsərrüfat əlaqələri yaranmış, idarəetmənin bazar mexanizmləri formalaşmış və for-

malaşmaqdadır. Bununla əlaqədar yaranan problemləri müasir menecment olmadan həll etmək 

mümkün deyildir. Bununla belə yeni sosial və iqtisadi münasibətər möhkəmləndikcə, menecmentin 

rolu getdikcə artacaqdır. Menecment – insanların məqsədlər sisteminə nail olmaq üçün proseslərin 

təşkili, əlaqələndirilməsi ilə məşğul olan, elmi baxımların, marketinq konsepsiyasının və s. insan 

amillərinin istifadə edilməsi ilə qəbul olunan və realizə edilən peşə fəaliyyəti növüdür. 

Müasir menecment – idarəetmə qərarlarının minlərlə mümkün olan variantları və nüanslarıdır. 

Bir müəssisənin işləyib hazırladığı və ona effektiv nəticə verən yanaşma digər bir müəssisə üçün 

yararsız və hətta zərərli ola bilər. 

“Müəssisənin menecmenti” dedikdə, iqtisadiyyatın istənilən müəssisəsində son məqsəd kimi 

mənfəət götürmək üçün fəaliyyətinin idarə edilməsi başa düşülür. Müəssisələr sənaye, ticarət, inşaat, 

nəqliyyatvə s. sahələrə aid olub müxtəlif növ sektorlarda fəaliyyət göstərə bilərlər. Müəssisənin 

menecmenti onun hər tərəfli fəaliyyətinin idarə edilməsini nəzərdə tutur. 

 Menecmentin əsasları 

- İdarəetmə nəzəriyyəsi; 

- Təşkil nəzəriyyəsi; 

- İdarəetmə sisteminin tədqidi; 

- İdarəetmə qərarlarının hazırlanması; 

 Strateji menecment 

(Strategiyaların seçilməsi, planlaşdırılması və reallaşdırılmasının idarə edilməsi) 

 Maliyyə menecmenti 

(Maliyyələnin idarə edilməsi) 

 İnnovasiya menecmenti  

(yeniliklərin dəyərləndirilməsi) 

 İstehsal menecmenti  

( istehsalın planlaşdırılması, təşkili və idarə edilməsi) 

 Ekoloji menecment  

(ekoloji problemlərin idarə edilməsi) 

 Xarici iqtisadi fəaliyyətin menecmenti  

(xarici iqtisadi əlaqələrin idarə edilməsi) 

 Heyətin idarə edilməsi 

 (müəssisənin heyətinin işləmə konsepsiyasi prinsipi və metodları) 

 Nəqliyyatda menecment 

Qeyd olunduğu kimi müəssisənin daha səmərəli idarə edilməsi üçün menecmentin elmi əsasları 

işlənib hazırlanır, onun müstəqil istiqamətləri qiymətləndirilir. Məlum olduğu kimi müəssisənin 

fəaliyyətini birləşdirən əsas cəhətləri məhsul istehsalı hesab edilir.İstehsalın bütün həlqələrində əsas 

özək müəssisədir. Məhsulun istehsalı, işçinin istehsal vasitələri ilə bilavasitə əlaqəsi, kadrların idarə 

olunmasıməhz müəssisədə həyata keçirilir. 

Müəssisə - mülkiyyət formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının 

(AR) Müəssisələr Haqqında Qanununa müvafiq yaradılan, ictimai tələbatın ödənilməsi və 

mənfəət alması məqsədi ilə məhsul istehsal edən və satan, işlər görən və xidmətlər 

göstərən hüquqi şəxs olan müstəqil təsərrüfat subyektidir. Müəssisə müstəqil surətdə öz 

fəaliyyətini həyata keçirir, buraxılan məhsuldan, vergilər və məcburi ödənişlər çıxıldıqdan sonra 

müəssisənin sərəncamında 
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qalan hissəsindən istədiyi kimi istifadə edir. 

Müəssisə hüquqi şəxs kimi aşağıdakı əlamətlərə malikdir: 

1. Müstəqil əmlak məsuliyyəti; 

2. Mülkiyyəti əldə etmək, ondan istədiyi kimi istifadə etmək, eləcə də qanun çərçivəsində digər 

fəaliyyəti həyata keçirmək; 

3. Məhkəmədə və iqtisad məhkəməsində iddiaçı və cavabdeh kimi çıxış etmək; 

4. Hüququnun olması; 

5. Müstəqil mühasibat balansının, bankda hesablaşma və digər hesabların olması; 

6. Möhürün olması. 

İstənilən təşkilat müəyyən qrup dəyişən amillərlə tanınır. İlkin amillərdən biri xarici mühit amili 

sayılır. Xarici mühit təşkilatın sərhədlərini, onun strukturunu, daxili proseslərin xüsusiyyətini, insan-

lar arasında qarşılıqlı münasibətləri qiymətləndirir. Habelə, hər bir müəssisənin xarici mühiti məhsul 

istehsalı və xidmət prosesində bilavasitə rol oynayan dəyişikliklərin təsiri altında formalaşır. Onlar, 

müəssisənin strukturu, onun davanışı və resursları, işçiləri, onların biliyi, qarşılıqlı fəaliyyət bacarığı 

və müəssisənin idarə edilməsidir. Müəssisənin əmək resursları müəssisə rəhbərliyinin daimi 

qayğısının obyektidir. Bazar münasibətləri şəraitində əmək resurslarının rolu əhəmiyyətli dərəcədə 

artmışdır. İstehsalın investisiya xarakteri, onun yüksək elm tutumuna malik olması, məhsulun 

keyfiyyəti məsələlərinə üstünlük verilməsi əməyə yaradıcı münasibətin və yüksək peşəkarlığın 

əhəmiyyətini artırmış, işçilərə tələbkarlığı kökündən dəyişdirmişdir. Bütün bunlar müəssisədə 

heyətin idarə edilməsi prinsinlərində, metodlarında və sosial-psixoloji məsələlərdə xeyli dəyişi-

kliklərə gətirib çıxarmışdır. Müəssisənin işinin səmərəliliyinə insan amilinin təsirinin əsas tərəfləri 

aşağıdakılardır: 

- kadrların seçilməsi və irəli çəkilməsi;  

- kadrların hazırlanması və onların fasiləsiz öyrədilməsi; 

- işçilərin tərkibinin sabitliyi və çevikliyi; 

- işçilərin əməyinin maddi və mənəvi qiymətləndirilməsinin təkmilləşdirilməsi. 

Tarixi nöqteyi-nəzərdən təşkilatın vəzifələrinin xarakter və məzmunundakı dəyişikliklər ix-

tisaslaşdırmanın təkamülü ilə qırılmaz surətdə bağlıdır. Adam Smitin məşhur sancaq istehsalı 

məsələsində olduğu kimi istehsal ilə bağlı olan işlərin ayri-ayri mütəxəssislər arasında 

bölüşdürülməsi zamanı əldə edilən potensial fayda bu işin bütövlükdə bir şəxsə həvalə edilməsindən 

əldə edilən faydadan qat-qat üstündür. 1776-cı ildə nəşr edilmiş “xalqların rifahı” əsərindəki misal 

sənaye inqilabına bir növ təkan oldu. Həmin misalda belə deyilirdi: 

Fəhlə əmək bölgüsü olmadan gün ərzində güclə bir sancaq düzəldə bilərdi, Lakin sonradan bu iş 

elə yerinə yetirilməyə başladı ki, sancaq istehsalı yalnız müstəqil istehsal sahəsi olmadı, bir sıra ayrı 

- ayrı mərhələlərə parçalandı və sonradan bunların hər biri ayrıca istehsal sahəsinə çevrildi. Beləliklə 

sancağın hazırlanması təxminən 18 ayrıca əməliyyata bölündü. Bu əməliyyatların hər biri ayri - ayri 

fabriklərdə mütəxəssisləşmiş işçilər tərəfindən yerinə yetirlir. Nəticədə 10 nəfər birgə işləyərək gün 

ərzində 48 min sancaq hazırlaya bilirdi. 

O dövrün sahibkarları tez bir zamanda başa düşdülər ki, ixtisaslaşma mənfəəti yüksəldir.Müasir 

menecmentin qarşıya qoyduğu məqsədlərindən biri də, müəssisələrdə məhsuldarlığın yüksək 

standartlara cavab verə bilməsi üçün ixtisaslaşmanı və əmək bölgüsünü düzgün dəyərləndirmək və 

onları daim nəzarətdə saxlamaqdır. 

Müəssisə və ya təşkilatlar menecmentin obyekti kimi xarakterizə edilir. Müəssisənin əsas 

fəaliyyətini təşkil edən istehsal prosesi isə bir- birilə qarşılıqlı əlaqədə olan əmək proseslərini özündə 

əks etdirir. İstehsal prosesi xammal və materialları hazır məhsul halına gətirmək üçün tətbiq olunan 
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əmək proseslərinin cəmidir. İstehsal prosesinin təşkilinin əsas vəzifələrinə texnoloji əməliyyatların 

yerinə yetirilməsinin səmərəli üsul və fəndlərinin müəyyən edilməsi, istehsal prosesinin 

əməliyyatlara bölüşdürülməsi, sexlərdə və istehsal sahələrində istifadə edilən avadanlıqların düzgün 

yerləşdirilməsi, məhsul buraxılışının ahəngdarlığını təmin etmək üçün iş yerləri arasında qarşılıqlı, 

səmərəli əlaqələrin təmin olunması aiddir ki, bu da, menecment sisteminin istehsal sahəsində 

fəaliyyətininin zəruri olduğunu vurğulayır. İtehsalın bilavasitə idarə edilməsi istehsal gedişinin plan-

laşdırılması, əlaqələndirilməsi, əməyin motivasiyası, qərarların icrasına nəzarət və tənzimlənməsi 

həyata keçirilir. İstehsal prosesinin təşkili formalarından və harda yerinə yetirilməsindən asılı olma-

yaraq, idarəetmə müəssisənin bütün istehsal səviyyələrini – sex, sahə, briqadalar, iş yerlərini əhatə 

etməklə vahid məqsədyönlü bir sistemdə birləşir. 

Müəssisələrdə idarəetmənin qarşısına bir sıra məqsədlər qoyula bilər ki, bunlara istehsal xərcləri 

müəyyən qədər olan müəyyən miqdarda məhsul istehsal etməli, zay məhsulun faizini azaltmaq, işçi 

qüvvəsinin özbaşına yerdəyişməsinə yol verməmək, təyin olunmuş müddətə qədər yeni avadanlıq 

almaq və onu tətbiq etmək və s. aiddir. Bunlar kollektivin məqsədlərinin kəmiyyət göstəriciləri 

sayılır. 

İstənilən menecer üçün müəssisədə istehsal prosesini öyrənmək zərurəti burada tətbiq olunan 

texnika və texnologiyaların müəssisə iqtisadiyyatı ilə dialektik vəhdətdə olmağından irəli gəlir. 

İstehsal prosesinin elementlərindən - əmək vasitələri, əmək cisimləri və iş qüvəsindən istifadə olun-

masının təşkili vəziyyəti, nəticə etibarilə, müəssisə iqtisadiyyatının inkişaf imkanlarının səviyyəsini 

müəyyən edir. Mühüm sənaye sahələrinə mənsub müəssisənin istehsal prosesi haqqında ümumi bili-

kləri mənimsəməklə menecer, həm müəssisənin bütünlükdə onun istehsal sexləri və sahələrinin 

iqtisadi və təsərrüfat sahələrini dərindən təhlil edə, mövcud vəziyyətdə bazarın tələblərinin uyğunluğu 

səviyyəsini müqayisəli şəkildə öyrənmək imkanı qazana bilər. İstehsal prosesinin təşkilinin 

mükəmməlliyi, tətbiq olunan texnika və texnologiyanın müasirliyi, son olaraq, rəqabət qabiliyyəti 

yüksək, dəyəri (qiyməti) nisbətən aşağı olan məhsullar istehsalı üçün həlledici rol oynayır. Düzgün 

aparılmış əmək bölgüsü, yeni istehsal növlərinin meydana gəlməsi və elmi-texniki tərəqqinin yeni 

nailiyyətlərinin istehsala getdikcə daha geniş tətbiqi yeni peşələr və onların daxilində ixtisasların 

yaranmasına səbəb olur. Sadaladığımız fikirlərlə yanaşı müasir menecment fənninin , habelə peşəkar 

menecerin müəssisənin idarə edilməsində vacib olan nüanslardan digərləri də keyfiyyətin idarə 

edilməsi, maddi texniki təchizatın idarə edilməsi, material resursları və istehsal ehtiyatlarının idarə 

edilməsi, müəssisənin inkişaf siyasətinin formalaşdırılması və başqa elementlərdir ki, hər biri ayri-

ayrılıqda müəyyən sahəni əhatə edir. 
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İSRAİL-FƏLƏSTİN MÜNAQİŞƏSİ 

Bu məqalədə həll yolu hələ də tapılmayan, keçən əsrin ortalarından meydana çıxan İsrail -

Fələstin münaqişəsinin tarixi və bu münaqişənin baş vermə səbəbləri, həmçinin hər iki dövlətin 

mövqeyi və digər dövlətlərin bu münaqişəyə olan münasibətləri qeyd olunmuşdur. 

Açar sözlər: Münaqişə,İsrailin mövqeyi, Fələstinin mövqeyi, siyasi proseslər, xarici 

siyasət,regional münaqişə. 

 

 Фазил ВАХИДОВ, 

 доцент, Бакинский Госубарственный Университет 

 Вейис ЕЙУБОВ, 

Магистрант,Бакинский Госубарственный Университет 

 

ИЗРАИЛЬСКО-ПАЛЕСТИНСКИЙ КОНФЛИКТ 

В этой статье освещается история израильско-палестинского конфликта и причины 

конфликта, а также позиция обеих стран и отношение других стран к конфликту, кото-
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THE ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT 

This article highlights the history of the Israeli-Palestinian conflict and the causes of the con-

flict, as well as the position of both countries and the attitude of other countries to the conflict, 

which has not yet been resolved. 

Key words: Conflict, position of Israel, position of Palestine, political processes, foreign pol-

icy,regional conflict. 

 

Dünyada mövcud olan və hələ də həll edilməmiş problemlərdən biri də İsrail-Fələstin 

münaqişəsidir. Bu problemin həlli üçün ilk öncə münaqişənin baş verdiyi tarixə və baş vermə 

səbəblərinə baxmaq lazımdır. XX əsrin əvvəllərində baş vermiş I Dünya müharibəsində Osmanlı 

imperiyası Antanta bloku dövlətləri tərəfindən məğlubiyyətə uğradıldı və onun üzvləri ilə bir neçə 

müqavilə bağlamağa məcbur oldu. Həmçinin imperiyanın torpaqları qalib ölkələrin arasında 

bölüşdürüldü. Bölüşdürülmədən sonra isə Fələstin torpaqları İngiltərənin payına düşdü. Elə əsas 

məsələlər də bundan sonra ortaya çıxdı. Bu torpaqlarda müxtəlif maraqları olan İngiltərənin bir sıra 

planları var idi. Ingiltərənin 1917- ci ildə qəbul etdiyi “Balfur bəyannaməsi” də bu işdə əhəmiyyətli 

rol oynamışdır. Bu bəyannaməyə görə fələstin torpaqlarında yəhudi milli ocaqları yaradılmalı idi. 
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Fələstinə İngiltərənin yardımı ilə yəhudilərin köçürülməsi prosesi başlanıldı. Köçürmə siyasətini 

həyata keçirməkdə İngiltərə hökümətinin əsas məqsədi Fələstindəki əhali arasında balansı pozmaq 

idi. Necə ki, bir vaxtlar şimal qonşumuz Rusiya erməniləri bizim ərazilərimizə köçürməklə balansı 

pozmağa çalışırdı. İngilislər bu köçürülmədən savayı, həm də fələstinlilərə məxsus olanmünbit 

torpaqları da yəhudilərin ixtiyarına verirdilər. Bu səbəbdən yəhudilər aldıqları torpaqları artırmağa 

başladılar. Bu köçürülməyə, tərəfkeşliyə qarşı fələstinlilər də biganə qalmırdılar. Ingilislərin bu 

addımına onlar üsyanlarla, qiyamlarla cavab verirdilər. 1920, 1921, 1929, 1933- cü illərdə müxtəlif 

şəhərlərdə inqilablar, çıxışlar olmuşdur. Inqilabların təsiri nəticəsində Ingiltərə 1939- cu ilin may 

ayında “Ağ kitab” şərtlərini qəbul etmək məcburiyyətində qaldı: 

1. Fələstin dövlətini on il ərzində təsis etmək 

2. Beş ildən sonra yəhudilərin Fələstin torpaqlarına emmiqrasiyasını dayandırmaq 

3. Yəhudilərə cüzi miqdarda torpaqların satılması ilə torpaq satışını dayandırmaq vəs. 

Lakin İngiltərə dövləti 1945- ci ildə bu sözləşmədən boyun qaçırdı. Buna səbəb isə “Befin 

bəyannaməsi” nin qəbul olunması idi. Bundan sonra isə ABŞ da yəhudi planının həyata 

keçirilməsində iştrak etmişdir.(1) Bu hadisələrdən bir müddət öncə isə artıq İsrail dövlətinin 

yaradılması haqqında müzakirələr aparılırdı. . İsrail dövlətinin yaradılması prosesi 1897- ci ildə 

Tedor Herzlin İsveçrədə I Dünya Sionist qurultayını çağırması ilə başladı. Başda İngiltərə dövləti 

olmaqla həmçinin Qərb dövlətləri də Fələstin torpaqlarında İsrail dövlətinin yaradılmasına dəstək 

vermişdi. Bundan sonra da BMT Baş Məclisi 1947- ci il noyabrın 29- da 181 saylı qətnaməyə uyğun 

olaraq Fələstinin bölünməsi və onun ərazisində iki dövlətin - yəhudi və ərəb dövlətlərinin 

yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Bölünmə planına görə, Fələstinin 56% - i yəhudi dövlətinə, 

44%- i isə ərəb dövlətinə verilirdi. Müxtəlif dinlərin müqəddəs yerləri olan Qüds (Yerusəlim) və 

onun ətrafı BMT- ninnəzarətinə verilirdi.(2) İngilis tarixçisi A.Toynbi bu bölüşdürülməyə belə 

qiymət vermişdir: “Fələstin problemi yerli faciə deyil, o, bütün dünyanın faciəsidir, belə ki, 

ədalətsizliyin nəticəsidir.” Qərb dövlətlərinin və həmçinin ABŞ- ın sayəsində 1948- ci il mayın 14- 

də yəhudilər üçün ayrılmış Fələstin ərazisində müstəqil İsrail dövlətinin yaradıldığı rəsmən elan 

edildi. Bu dövlət günümüzə qədər mövcud olan ilk yəhudi dövləti idi. Fələstinlilər isə bununla 

barışmaq istəmirdilər. Lakin onların etiraz və təklifləri qəbul edilməmişdi. Onlar İsrail dövlətinin 

qurulduğu tarixi “Əl-Nakba” (Fəlakət günü) adlandırırlar. İsrail dövlətinin yaradılmasına cavab 

olaraq Fələstin ərəbləri bir sıra ərəb ölkələrinin yardımı ilə yeni yaradılmış olan bu ölkəyə müharibə 

elan etdi. Bir ildən çox davam edən müharibə (1948-1949) ərəb ölkələrinin məğlubiyyəti ilə 

nəticələndi. Həmin vaxtdan indiyə qədər həll olunmamış ərəb- İsrail münaqişəsinin əsası 

qoyuldu.İsrail Fələstin ərəb dövləti üçün ayrılmış ərazinin bir hissəsini zəbt etdi. Belə ki, İsrail 

dövləti qurularkən əldə etdiyi 56% Fələstin torpağını, müharibədən sonra əldə etdiyi ərazilərlə 

birlikdə 78%- ə qədər genişləndirə bilmişdir.(3) 1956 cı ildə baş vermiş II ərəb - israil savaşı da 

Fələstin üçün əhəmiyyətli olmadı və heç bir dəyişiklik baş vermədi. Amma, 1967-ci ilin iyununda 

İsrail ordusunun Misir, Suriya və İordaniya üzərinə hücumu uğurlu alındı. Altı günlük müharibədə 

ərəb dövlətləri yenə də məğlub oldular. İsrail Qəzza bölgəsini, Sinay yarımadasını, Şərqi Qüdsü, 

İordan çayının qərb sahilini və Suriyanın Colan təpəliklərini işğal etdi. Bundan başqa, İsrail 

höküməti ərəb dövlətləri ilə onun sərhədlərini və hüquqlarını tanıyan sülh müqaviləsi haqqında 

danışıqların uğurlu alınana qədər işğal olunan həmin torpaqlardan qoşunlarını geri çəkməyəcəyi 

haqqında qərar qəbul etdi.(4,s.307) İsrailin işğalçılıq və Fələstin ərəb xalqının qanuni hüquqlarını 

kobudcasına pozmaq siyasəti 1973 cü ilin oktyabr ayında yeni ərəb - İsrail müharibəsinin 

başlanmasına səbəb oldu. Bu müharibədə İsrail elə də üstünlük əldə edə bilmədi. SSRİ və ABŞ 

nümayəndələrinin sədrliyi ilə 1973- cü ilin dekabrında Cenevrədə Yaxın Şərq üzrə sülh konfransı 



636 
 

çağırıldı. Lakin ABŞ və İsrail konfransın işini pozdular. Onlar ərəb dövlətlərinin vahid cəbhəsini 

parçalamaq və onları natamam separat sazişlər bağlamağa cəhd edirdilər. 1975- ci ilin sentyabrında 

ABŞ- ın dəstəyi ilə Sinayda qoşunları aralamaq haqqındaMisir - İsrail sazişi imzalandı. Elə bu saziş 

ilə də ərəb ölkələrinin birliyi sarsıldı. Bu, Misir və İsrail arasında bağlanan son müqavilə olmadı. 

Belə ki, ABŞ- ın vasitəçiliyi ilə üç il sonra yəni, 1978- ci ilin sentyabrında Kemp - Deviddə Misir - 

İsrail sazişinin bağlanması ilə iki ölkə arasında müharibə vəziyyətinə son qoyuldu. Hər iki dövlət 

qarşılıqlı olaraq bir - birinin müsəqilliyini tanıyır, Israil Sinay yarımadasından çəkilməyi qəbul 

edirdi.Bununla da İsrail ilk dəfə olaraq bir ərəb dövləti ilə sülh müqaviləsi bağlamış olurdusa, Misir 

də İsrailin müstəqilliyini tanıyan ilk ərəb dövləti oldu. Ərəb dövlətləri isə Misiri bu addımına görə 

boykot etdilər.(5) 

XX əsrin 90- cı illərində Fələstin - İsrail münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün əlverişli şərait 

yarandı. 1994- cü ilin may ayında İsraillə Fələstin arasında Qəzza – Əriha adlanan saziş imzalandı. 

Busazişin şərtlərinə görə, işğal edilmiş Qəzza və Əriha vilayətlərində Fələstin muxtariyyəti 

yaradılırdı. İordan çayının Qərb Sahilinin və Qəzza bölgəsini idarə olunması Fələstin 

Muxtariyyətinə verilmişdi. Ancaq İsrail dövləti 1997- ci ildə Qüdsün ərəblər yaşayan hissəsində 

yəhudi məskənləri salmaqlaYaxın Şərqdə sabitliyin bərqərar olmasınıtəhlükə altında qoymuş oldu.  

Keçən əsrin müxtəlif dövrlərində baş verən bu hadisələr XXI əsrə də həllini tapmamış formada 

gəlib çıxmışdır.Müasir dövr İsrail-Fələstin münasibətlərinə-toqquşan maraqlar fonunda minlərcə 

insanların taleyi məhv olur.Regionda baş verən bu proseslərlə əlaqədar qərbin “sülh və insan 

hüquqları” anlayışı səssiz qalır.Regionda yeganə rasional siyasət yürüdən dövlət Türkiyədir, çünki 

Türkiyə höküməti burda olan proseslərə biganə qalmır,qətiyyətli siyasi xətti yürüdür.Qərbin və 

Türkiyənin bu proseslərə olan münasibətini Almaniya və Türkiyənin danışıqlarından anlamaq 

olar.Almaniya XİN Frank-Valter Ştaynmayer belə bir fikir səsləndirmişdir:”İsrail sahilləri 

boşdur”.Bu cümləsi ilə o, yəhudilərin vəziyyətinin çıxılmaz olduğunu qeyd etmək istəyib.Bunun 

cavabında da Türkiyənin keçmiş XİN Əhməd Davudoğlu isə “sahillər boş deyil,fələstinli uşaqların 

cəsədləri ilə doludur”-fikrini bildirib.(6)Münaqişənin kökündə duran əsas səbəblərdən biri neft, təbii 

qaz və təbii ehtiyyatlarla zəngin torpaqlar durur. Bütün bu aparılan siyasətlər nəticəsində əsas 

torpaqlar olan Qəzza və Ağ dəniz ətraflarında Fələstinin neft və digər ehtiyatlardan istifadəsinə 

mane olunur ki, buna da əslində heç kəsin hüququ çatmır. 

ABŞ-da və insan hüquqlarının üstün tutulduğu Avropa dövlətlərindəki usaqlarla Fələstindəki 

usaqların həyatları və yaşayışları müqayisə olunmazdır. Amerikadakı , Avropadakı uşaqlar öz 

gələcəkləri ilə bağlı planlar qurub valideynləri ilə xoşbəxt həyat sürürlər , Fələstində isə hər bir uşaq 

günə bomba səsi ilə oyanır. Yüzlərlə, minlərlə uşaq valideynlərini itirib, həmçinin bu uşaqlar 

oynadıqları yerdə belə İsrail bombalarının qurbanı olurlar.Bu uşaqların həyat tərzlərinin müqayisə 

olunması səbəbsiz deyil,çünki uşaqlar mövcud olduğu cəmiyyətin gələcəyidi və bir cəmiyyətin 

gələcəyi bele psixoloji, fiziki məhrumiyyətlər görürsə, o cəmiyyətdə uğurlu bir gələcəkdən 

danışmaq olmaz.(8) 

Bu münaqişənin həlli üçün ilk öncə Fələstin ilə İsrail dövləti müqayisə olunmalıdır.Lakin aydın 

görünürki Fələstin dövləti İsrail ilə müqayisə olunmaz dərəcədədir. . Həm iqtisadi, həm də hərbi 

cəhətdən İsrailə çatmağı mümkün deyil.Həmçinin İsrailin supergüc dövlətlər tərəfindən dəstəyini 

nəzərə alsaq Fələstinin hərbi yolla nəyəsə nail olması çətin görsənir, danışıqlar isə heç bir nəticə 

vermir və belə görünürki bu problem Fələstinin xeyrinə sonlanmayacaq. Belə çıxır ki, 

Fələstinlilərfaktiki olaraq müdafiəsizdirlər. ABŞ isə sözdə bunlara qarşı tənqidedici fikirlər 

səsləndirir, amma münaqişənin həlli üçün addımlar atmır. Məqalənin əvvəlində tarixə nəzər 

saldıqda da qeyd etmişdim ki, ABŞ və İngiltərə elə özləri bu problemin səbəbkarlarıdır. 1918- dən 
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İngiltərə və 1948- dən ABŞ İsrailin bu torpaqlarda rahat hakimiyyət qurmasıüçün dəridən-qabıqdan 

çıxırlar. Amma indi sanki bu ölkələr hər iki tərəfi barışdırırlar.Bu gün İsrail dövləti istədiyi kimi 

inkisaf edir,lakin Fələstində isə hələ də vahid dövlət, sabitlik bərqərar olmuyub. Bütün bunlar həm 

də digər bir təhlükədən xəbər verir- regionda sabitliyin olmaması burada silahlı qruplaşmaların 

yaranmasına gətirib çıxaran əsas səbəblərdəndir. Burada fəaliyyət göstərən həmin silahlı birliklərin 

isə regionda nüfuz və başqa marağları olan dövlətlər tərəfindən yaradıldığı istisna edilmir.Son 

illərdə İŞİD-in yaradılması buna misaldır.(9) 

Fələstin torpaqlarında gedən bu mübarizə müasir dövrümüzün ən uzun münaqişələrindən biri 

olaraq dəyərləndirilir. Digər tərəfdən demək olar ki, 20- ci əsrdə yaşanan heç bir qarşıdurma, 

münaqişə və yaxud da siyasi hadisələr Fələstin problemi qədər beynəlxalq səviyyədə izlənməmiş və 

əhəmiyyət kəsb etməmişdir. Buna görə də Fələstin – İsrail münaqişəsi həll yolunu tapmadan Orta 

Şərqdə hər hansı digər bir problemin aradan qaldırılması mümkün deyil.  

Bu münaqişə təkcə torpaq davası deyil, eləcə də iki ayrı xalq arasında gedən etnik kimlik, milli 

varlıq, dinimübarizədir. Fələstin xalqı problem kimi yəhudilərin onların torpaqlarını işğal edib, 

onları evlərindən, yurdlarından didərgin salmalarınıqeyd edərkən, İsrailisə onlara“vəd edilən” 

torpaqlara çatıb “müqəddəs amal” uğrunda Sionizmin tələb etdiyi şəkildə hərəkət etdiklərini iddia 

edirlər.  

Hər iki tərəfin bir – birilərinin varlığını və müstəqilliklərini tanıması, uzlaşan mövqe 

göstərmələri çox böyük önəm kəsb etməkdədir. Əks halda həll yolu tapılmadıqca iki tərəfin də 

itkiləri əlbətdə ki olacaqdır.İsrail-Fələstin münasibətləri düzəlmədikcə Orta Şərq coğrafiyasında da 

arzu edilən sülhə, sabitliyə nail olmaq çətindir. Amma dövlətlər maraqlarını kənara qoyaraq rasional 

və vicdanlı bir həll yolu tapmalıdır, çünki fələstinli insanların artıq gündəlik həyat tərzinə çevirilmiş 

bu qorxu və bomba səslərinin bir sonu olmalıdır. Hər şeydən əvvəl insanların həyatı bu torpaqlarda 

maraqları olan kimlərəsə görə ucuz tutulmamalıdır. Hər kəs kimi normal həyat tərzi sürmək onların 

da haqqıdır. Həm də orada gedən proseslər həmin coğrafiyada sülhün bərqərar olmasına əngəl 

yaradır ki bu da digər ərazilərə də təsirsiz ötüşmür. Ona görə də bu münaqişənin qismən belə olsa 

həll yolunu tapmasızənnimcə böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan xalqı bir daha Ulu Öndərə üz tutaraq onu hakimiyyətə 

dəvət etdi. Çünki o, 1970-80-ci illərin əvvəllərində öz işləri, xalqa olan bağlılığı və cəsarətli siyasəti 

ilə xalqın böyük sevgisini, rəğbətini qazanmışdı".Xəbər verir ki, bu sözləri mayın 10-da Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə və Heydər Əliyev 

Fondunun yaradılmasının 11 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə çıxışı zamanı Azərbaycan 
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prezidenti İlham Əliyev bildirib."Bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci 

ildönümüdür. Bu gün Azərbaycan xalqı Ulu Öndərin əziz xatirəsinə bir daha hörmət və ehtiramını 

bildirir. Heydər Əliyev tarixi şəxsiyyətdir, müstəqil Azərbaycanın qurucusudur, onun memarıdır. 

Heydər Əliyev Azərbaycana iki dəfə rəhbərlik etmişdir. Azərbaycan onun rəhbərliyinin hər iki 

dövründə çox sürətlə inkişaf edib. Birinci dəfə sovet dövründə, 1969-cu ildə rəhbər təyin olunandan 

sonra Azərbaycanda əsaslı dəyişikliklər baş verdi. O vaxtdan Azərbaycan onun rəhbərliyi ilə sürətlə 

inkişaf edərək 13 il ərzində Sovet İttifaqında ən qabaqcıl yerlərdə oldu. O vaxt Sovet İttifaqında cəmi 

iki respublika özünü tam təmin edirdi və ümumittifaq büdcəsinə öz töhfəsini verirdi. Onlardan biri 

Azərbaycan idi. Məhz o illərdə müasir sənaye komplekslərinin yaradılması, kənd təsərrüfatının 

inkişafı sürətlə gedirdi. Azərbaycan sovet məkanında mədəniyyət, incəsənət sahələrində öz sözünü 

deyirdi və respublikamızın ovaxtkı tarixi çox uğurlu idi. Məhz ona görə 1990-cı illərin əvvəllərində 

Azərbaycan xalqı bir daha Ulu Öndərə üz tutaraq onu hakimiyyətə dəvət etmişdir. Çünki o, 1970-80-

ci illərin əvvəllərində öz işləri, xalqa olan bağlılığı və cəsarətli siyasəti ilə xalqın böyük sevgisini, 

rəğbətini qazanmışdı", - deyə dövlər başçısı qeyd edib. Nitqinə davam edən prezident İlham Əliyev 

Ulu Öndərin həyatında bir neçə dövrün olduğunu xatırladıb: "Hər dövrün öz böyük mənası var. Hər 

dövrdə çalışdığı bütün vəzifələrdə o, ləyaqətli siyasi xadim, cəsarətli insan, öz xalqına bağlı olan 

vətənpərvər kimi hərəkət edirdi. Heydər Əliyevin Azərbaycanda uğurlu fəaliyyəti nəzərə alınaraq 

1982-ci ilin sonunda o, Sovet İttifaqının ən ali qurumu olan Siyasi Büroya üzv seçilmiş və Nazirlər 

Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmişdi. Onun kurasiyasında bir çox sahələr var idi. 

Bu sahələr çox ciddi diqqət tələb edirdi və o, ona tapşırılan bütün işlərə çox böyük məsuliyyətlə 

yanaşırdı. Onun gördüyü işlərin çox böyük səmərəsi var idi. Eyni zamanda, Azərbaycana daim diqqət 

yetirir, öz köməyini göstərməyə çalışırdı ki, burada da işlər yaxşı getsin. Ancaq əfsuslar olsun ki, o, 

Azərbaycandan gedəndən sonra respublikada vəziyyət tədricən tənəzzülə uğramağa başlamışdır və 

demək olar ki, Azərbaycanda durğunluq müşahidə olunurdu.Onun sonrakı taleyi ilə bağlı kifayət 

qədər kitablar, məqalələr, elmi əsərlər yazılmışdır. Burada oturanlar əlbəttə ki, o tarixi yaxşı bilirlər, 

gənc nəsil də bilməlidir, öyrənməlidir. Çünki bu, bizim şanlı tariximizdir və 1987-ci ildə Heydər 

Əliyev böyük ədalətsizliklə üzləşmişdi. O vaxt sovet dövlətinin başında dayanan insan ona qarşı 

ədalətsizlik göstərmişdi. Bu ədalətsizliyin də səbəbləri var idi. Ona qarşı paxıllıq, riyakarlıq və digər 

mənfi hallar Heydər Əliyevin istefasını şərtləndirdi. Bu, Azərbaycan üçün böyük itki idi. Çünki 

Heydər Əliyev sovet hakimiyyətində təmsil olunurdu. Təsadüfi deyil ki, o, istefaya gedəndən iki həftə 

keçməmiş erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirmək 

haqqında məsələ qaldırdılar. Əfsuslar olsun ki, ovaxtkı sovet rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı onlarla 

həmfikir idi, onların mövqeləri üst-üstə düşürdü. Eyni zamanda, son vaxtlar üzə çıxan faktlar da onu 

göstərir ki, hətta xarici dövlətlərdən də Sovet İttifaqının rəhbərliyinə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın 

tərkibindən çıxarılıb Ermənistanın tərkibinə verilməsi ilə bağlı müraciətlər göndərilirdi. Bu, 

ümumiyyətlə, beynəlxalq münasibətlərdə dözülməz bir praktikadır. Ancaq bu, tarixdir, bu, həqiqətdir 

və ondan sonra Azərbaycanın bütün problemləri başladı. Azərbaycana o vaxt qəsdən heç bir nüfuzu, 

heç bir siyasi təcrübəsi, heç bir milli ruhu olmayan fərdlər hakimiyyətə gətirildi. Onların əsas vəzifəsi 

Azərbaycan xalqını incitmək, Azərbaycanın xalq təsərrüfatını dağıtmaq və Azərbaycanın inkişafını 

əngəlləmək idi. O vaxt sovet dövləti hələ güclü idi və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sistemi var idi. 

Ona görə, Azərbaycan xalqı öz haqlı etirazını ifadə edə bilmirdi. Heydər Əliyev özünü vətənpərvər, 

cəsarətli insan kimi bir daha 1990-cı ilin yanvar ayında göstərib. O günlər mənim yaxşı yadımdadır. 

Azərbaycan xalqına qarşı böyük cinayət törədilmişdi, günahsız insanlar qətlə yetirilmişdi. Sovet 

ordusu Bakıya müdaxilə edərək kütləvi qırğın törətmişdi. Yüzlərlə insan həlak olmuş, yaralanmış, 

itkin düşmüşdü. Bu, böyük cinayət idi. Ancaq əfsuslar olsun ki, Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi bu 
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barədə öz etiraz səsini qaldırmamışdı. Yenə də xalqın yeganə ümid yeri Heydər Əliyev idi. O vaxt 

Heydər Əliyev pensiyada idi, fəal işlərlə məşğul olmurdu. O vaxt ona qarşı həm sovet rəhbərliyi, həm 

də Azərbaycanda vəzifədə olanlar tərəfindən çirkin kampaniya aparılırdı. O vaxt da “beşinci kalon” 

var idi və onlar anonim məktublar, donoslar yazaraq onun əleyhinə iş aparırdılar. Bu gün donoslar 

başqa yerlərə ünvanlanır, o vaxt Moskvaya yazılırdı. 1990-cı il yanvar ayının 21-də Heydər Əliyev 

Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək öz etiraz səsini bütün dünyaya çatdırdı. 

Fəxr edirəm və çox xoşbəxtəm ki, mən də o gün onunla bərabər orada idim. Heç vaxt yadımdan 

çıxmaz ki, o vaxt orada böyük insan kütləsi toplaşmışdı. Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə 

minlərlə azərbaycanlı öz həmrəyliyini,etirazını, öz hisslərini ifadə etməyə gəlmişdi. 

Biz oraya gələndə insanlar Heydər Əliyevi tanımışdılar və dərhal sükut yarandı. İnsanlar sanki canlı 

dəhliz yaratdılar ki, o, dəhlizlə binanın içərisinə keçsin. Bax, o vaxt Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevə 

bir daha öz hörmət, etimad, inamını göstərmişdi. O, pensiyada idi və ona qarşı mətbuatda, digər 

vasitələrlə çox çirkin kampaniya aparılırdı, buralarda mitinqlər təşkil olunurdu, insanları məcbur 

edirdilər ki, onun əleyhinə danışsınlar və digər çirkin tədbirlər görülürdü. Buna baxmayaraq, 

Azərbaycan xalqı bu faciəvi gündə bir daha onun ətrafında birləşdi və o, yanvarın 21-də məhz orada 

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasını, sovet dövlətinin rəhbərini ittiham etdi, onu günahlandırdı, bu 

cinayəti pislədi və öz haqq səsini ucaltdı". Dövlət başçısının sözlərinə görə, o vaxt Sovet İttifaqının 

dağılmasına hələ iki il vaxt var idi və heç kim təsəvvür edə bilməzdi ki, Sovet İttifaqı dağıla bilər: 

"Yəni, bu addım, bu vətənpərvərlik nümunəsi bir daha göstərdi ki, Heydər Əliyev öz xalqına nə qədər 

bağlıdır və o, nə qədər cəsarətli, ədalətli şəxsiyyətdir. Təbii olaraq, təcrübəli siyasi xadim kimi o, dərk 

edirdi ki, bundan sonra ona qarşı böyük təzyiqlər başlayacaq, onun həyatına təhlükə ola bilər, belə də 

oldu. Əgər o, Moskvada bir qədər çox qalsaydı həbs olunacaqdı. O, Azərbaycana üz tutdu, Bakıya 

gəldi. Ancaq Bakıdakı ovaxtkı rəhbərlik imkan vermədi ki, o, öz doğma vətənində yaşasın və məcbur 

olub doğulduğu yerə - Naxçıvana üz tutdu. Naxçıvanda insanlar onu çox böyük coşqu ilə 

qarşılamışdılar. Elə Bakıda da. Yadımdadır, o vaxt Bakıya gələndən sonra şəhərdə gəzməyə çıxmışdı. 

Minlərlə insan onun ardınca gedirdi. O, hara gedirdisə onlar da onun ardınca gedirdilər. Hətta ovaxtkı 

rəhbərlik təşvişə düşmüş və milis göndərmişdi ki, guya siz burada kütləvi aksiya keçirirsiniz. O da 

demişdi ki, mən heç bir aksiya keçirmirəm. Mən gəzməyə çıxmışam və insanlar mənim ardımca 

gəlirlər. Yəni, bütün Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevi ürəkdən sevirdi və o sevginin əsas səbəbi məhz 

1970-1980-ci illərin əvvəllərində gördüyü işlər və xalqımızın faciəvi günlərində haqqın, ədalətin 

yanında olması idi. 

Naxçıvanda Heydər Əliyevi ilk növbədə muxtar respublikanın parlamentinə, sonra isə 

Azərbaycan parlamentinə deputat seçdilər. Sonra xalq onu Naxçıvan Ali Məclisinin sədri vəzifəsinə 

seçmişdir. O vaxt artıq Azərbaycan rəhbərliyinin rəyi heç bir məna kəsb etmirdi və xalq Naxçıvanda 

əsl vətənpərvərlik, cəsarət, müdriklik göstərmişdir". Heydər Əliyevin Naxçıvan dövründən danışan 

İlham Əliyev, o dövrün çox zəngin olduğunu qeyd edib: "Bu dövr çox ağır və eyni zamanda, çox 

şərəfli bir dövr idi. Çünki məhz Heydər Əliyevin Naxçıvandakı fəaliyyəti müstəqilliyə gedən yolda 

əsas rol oynamışdır. Məhz onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

üçrəngli bayrağı Naxçıvanda rəsmi dövlət bayrağı kimi təsdiq edildi və Azərbaycan Ali Sovetinə 

müraciət edildi və vəsatət qaldırıldı ki, bu bayraq Azərbaycanın rəsmi bayrağı kimi təsdiq edilsin. 

Sovet İttifaqının saxlanmasına dair referendumun keçirilməsi məhz Naxçıvanda mümkün olmadı. 

Çünki Heydər Əliyev buna imkan vermədi. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adı 

dəyişildi və Naxçıvan Muxtar Respublikası adı təsdiq edildi. Bu, müstəqilliyə gedən yolların müxtəlif 

istiqamətləri idi və o da təsadüfi deyil ki, məhz o illərdə Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcəyi müəyyən 

edilirdi. Çünki o vaxt Bakıda rəhbərlikdə təmsil olunan insanlar öz şəxsi maraqları haqqında 
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düşünürdülər. Ölkənin, xalqın maraqları onları heç düşündürmürdü. Bunun nəticəsi olaraq 1993-cü 

ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlayanda xalq yenə də Ulu Öndərə üz tutdu, onu siyasi 

hakimiyyətə dəvət etdi, Prezident vəzifəsinə seçdi və beləliklə, Azərbaycanda quruculuq, sabitlik, 

inkişaf dövrü başladı. Sabitlik təmin edildi, vətəndaş müharibəsinə son qoyuldu, qeyri-qanuni silahlı 

birləşmələr tərksilah edildi və Azərbaycan islahatlar yoluna qədəm qoydu. Dövlətçiliyin əsasları 

məhz o illərdə qoyulmuşdur. Ancaq antimilli qüvvələr öz çirkin niyyətlərindən əl çəkmək 

istəmirdilər. 1994-cü və 1995-ci illərdə dövlət çevrilişlərinə cəhd göstərilmişdir. Bu cəhdlərin 

arxasında xarici qüvvələr dayanmışdır. Bu da heç kəs üçün sirr deyil. Ancaq yenə də Azərbaycan 

xalqı Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə bu cəhdlərə son qoydu və bu cəhdləri törətmək istəyən ünsürlər 

öz layiqli cəzasını aldılar". İlham Əliyev vurğulayıb ki, "1995-ci ildə artıq vəziyyət tam sabitləşmiş, 

müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyası qəbul edilmiş, hüquqi dövlət quruculuğu prosesi, iqtisadi 

islahatlar, siyasi islahatlar, Heydər Əliyev neft strategiyası icra edilməyə başlamışdır. Bu da 

Azərbaycanın indiki uğurlu inkişafının təməlində dayanan məsələdir". 

"1993-2003-cü illər tarixdə sabitlik və inkişaf dövrü kimi qalacaq. Heydər Əliyevin strateji 

qərarları ölkəmizin strateji inkişaf istiqamətlərini müəyyən etdi. O vaxt bizim qarşımızda müxtəlif 

seçimlər var idi, müxtəlif dövlət quruluşu yarana bilərdi. Heydər Əliyevin xalq arasında nüfuzu o 

qədər yüksək idi ki, o, Azərbaycanda istənilən dövlət quruluşunu tətbiq edə bilərdi. Ancaq uzun illər 

Kommunist Partiyasının üzvü olan, Qanlı Yanvar hadisələrindən sonra isə Kommunist Partiyasının 

sıralarını tərk edən bir insan kimi o, demokratiya, inkişaf, bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmişdir. Bu, 

onun üçün çox ciddi bir seçim idi. Çünki o, tamamilə fərqli bir ictimai-siyasi mühitdə formalaşmışdır. 

Gənc yaşlarından o dövrün nümayəndəsi kimi Sovet İttifaqına, öz xalqına, Kommunist Partiyasına 

qulluq edirdi. Ona görə, bu, onun üçün çox ciddi bir seçim idi. Onun müdrikliyi, gələcəyə strateji 

baxışları o seçimi şərtləndirdi və bu gün Azərbaycan azad, demokratik, hüquqi dövlətdir. 

Azərbaycanda bütün azadlıqlar var, siyasi islahatlar aparılır, demokratik inkişaf sürətlə gedir. 

Azərbaycan bu gün dünya miqyasında demokratiyanın inkişafı baxımından seçilən ölkələrdəndir. 

Məhz bu strateji seçim 1990-cı illərin ortalarında qəbul edilmişdir və bu gün biz Ulu Öndərin siyasi 

xəttinə sadiq qalaraq müsbət meyilləri daha da gücləndiririk. 

2003-cü ildən sonra isə yeni dövr başlayır. Əslində bu, əvvəlki dövrün məntiqi davamıdır. O vaxt 

da Azərbaycan xalqı bir daha həlledici məqamda öz müdrik sözünü demişdir. O vaxt xalq Heydər 

Əliyev siyasətinə, onun davamçılarına səs vermişdir. Çünki istəyirdi ki, bu siyasət davam etsin. 

İstəmirdi ki, yenə də hərc-mərclik, xaos, anarxiya, özbaşınalıq, mədəniyyətsizlik, talançılıq hökm 

sürsün. Azərbaycan xalqı xoşbəxt həyata layiq idi. Azərbaycan xalqı 1991-1992-ci illəri, 1993-cü ilin 

əvvəllərini yaxşı xatırlayırdı.O, tariximizin qara səhifələridir.İstəyirdi ki, insanlar rahat yaşasınlar, 

ölkəmiz inkişaf etsin, sabitlik pozulmasın. Düzgün seçim edərək bir daha Heydər Əliyev siyasətinə 

səs verdi və əminəm, bu gün bütün Azərbaycan xalqı bir daha görür ki, nə qədər düzgün bir seçim 

edib", - deyə o bildirib.xalqın öz həyat yolu var. O, tarixi zamanda formalaşır. Elə insanlar var ki, 

mənsub olduqları xalqın tarixi təkamülünə məzmun verirlər. Fəaliyyətləri ilə həyat yolunun 

qaranlıqlarına işıq saçır, milyonlara öndərlik edirlər. Həmin insanlar tarixi şəxsiyyətdirlər. Onlar 

yalnız bir xalqa deyil, bütövlükdə bəşər tarixinə mənsubdurlar. Azərbaycanın böyük oğlu, 

görkəmli dövlət xadimi, ulu öndər Heydər Əliyev məhz bu cür şəxsiyyətlərdəndir. O, həm də 

əvəzedilməz lider idi.Liderlik xüsusi istedad və qabiliyyət tələb edir. Milyonlarla insana rəhbərlik 

etmək üçün qüdrətli tarixi şəxsiyyət olmaq gərəkdir. Burada son dərəcə yüksək məsuliyyət tələb 

olunur. Heydər Əliyev qüdrəti XX əsr kimi mürəkkəb bir yüzildə Azərbaycanın ümummilli lideri 

olmaq imkanı yaratdı. Sözün həqiqi mənasında o, müasir Azərbaycanın tarixi təkamülünə 

dinamika verdi. Ulu öndər müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin qurucusu, siması və hərəkətverici 
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qüvvəsidir. Bu məqamda tarixi şəxsiyyət kimi Heydər Əliyev fenomeninin əsas cəhəti ifadə 

olunub.Ümummilli liderin bütün həyat fəaliyyəti müstəqil Azərbaycan dövlətinin təşəkkül 

etməsinə köklənmişdi. Sovet dövründə, zamanın tələbinə uyğun olaraq bu, xüsusi məzmun və 

forma kəsb edirdi. Ulu öndər ustalıqla, SSRİ-nin rəhbərliyini şübhəyə salmadan millətin 

inkişafına xidmət edən addımlar atırdı. O, Azərbaycanın müstəqil olacağını öncədən görürdü. 

Həmin mərhələnin daha ağrısız və uğurlu keçməsi üçün xüsusi planlarını həyata keçirirdi. 

Respublikanın sosial-mədəni və iqtisadi inkişafı naminə gecə-gündüz çalışırdı. Bunun sayəsində 

Azərbaycan SSRİ-də qabaqcıl respublikalardan birinə çevrildi. Azərbaycanı bütün dünya 

tanıdı.Dövlət quruculuğu mürəkkəb prosesdir. Onun müxtəlif aspektləri mövcuddur. Bundan 

başqa, XX əsrin 90-cı illərində qlobal miqyasda çətin və mahiyyəti tam aydın olmayan geosiyasi 

proseslər gedirdi. Müstəqilliyini yeni əldə etmiş resbuplikaların düzgün inkişaf yolu seçməsi 

böyük siyasi müdriklik, zəngin təcrübə və strateji təfəkkür tələb edirdi. Həyat göstərdi ki, Heydər 

Əliyev həmin keyfiyyətlərə malik olan nadir şəxsiyyətdir. Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi 

bütün sahələrdə əldə etdiyi uğurlar bu fikri tam təsdiq edir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri belə 

böhrandan əziyyət çəkdiyi bir zamanda, ölkəmiz böyük nailiyyətlər qazanır. İqtisadiyyat inkişaf 

edir, cəmiyyətin bütün sahələri üzrə islahatlar davamlı həyata keçirilir, demokratik təsisatlar daha 

da möhkəmlənir. Bütün bunlar Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı dövlət quruculuğu 

konsepsiyası əsasında reallaşdırılır.Müstəqil dövlət quruculuğundan danışarkən ölkənin xarici 

siyasət kursuna nəzər salmamaq mümkün deyildir. Müasir tarixi dövrdə xarici siyasətin daxili 

siyasətin davamı olması xüsusi məzmun və məna kəsb edir. Qlobal miqyasda baş verən sürətli 

geosiyasi dəyişikliklər suverenlik məsələsini daha da aktuallaşdırır. Dövlətin suverenliyinin 

təmini strateji aspektdə prinsipial əhəmiyyət daşıyır. Həmin müstəvidə müstəqil dövlət 

quruculuğu ilə suverenliyin təmini məsələsinin bir-birini tamamlaması son dərəcə vacib vəzifəyə 

çevrilir. Şübhəsiz, xarici siyasət kursu bu kontekstdə əsas funksiyalardan birini yerinə 

yetirməlidir.Heydər Əliyev mürəkkəb qlobal və regional vəziyyətin mövcudluğu, ölkə daxilində 

destruktiv qüvvələrin fəallaşdığı bir şəraitdə elmi olaraq əsaslandırılmış xarici siyasət kursu 

müəyyənləşdirə bildi. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün tarixi töhfə idi. Ulu öndər ölkənin xarici 

siyasətinin bütün əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirdi. Həmin istiqamətlər üzrə siyasi-diplomatik 

fəaliyyətin məzmunu və məqsədini dəqiqləşdirdi. Onun konkret tövsiyyələri və tapşırıqları 

əsasında xarici siyasətdə bir-birinin ardınca uğurlar əldə edildi.Ulu öndərin müəyyən etdiyi xarici 

siyasət hər şeydən əvvəl dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabər hüquqlu surətdə faydalı əlaqələr 

qurmaq və inkişaf etdirmək məqsədini daşıyır. Eyni zamanda, bu əlaqələrdən iki aspektdə 

faydalanmaq lazım gəlir. Onlardan biri Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mövqelərini 

möhkəmləndirməkdən ibarətdir. İkinci aspekt isə respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, 

mədəniyyətini inkişaf etdirməkdir. Buna görə Azərbaycanın xarici siyasəti sülhsevər 

mahiyyətlidir. O, ilk növbədə, dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edir. 

Bütün bunları nəzərə alaraq, Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin başlıca 

prinsiplərini müəyyənləşdirdi. Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

 beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənən dövlətlərarası münasibətlərə hörmət etmək; 

 bütün dövlətlərin suveren hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq; 

 bütün mübahisəli məsələləri sülh və danışıqlar yolu ilə həll etmək; 

 qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi, elmi və mədəni əməkdaşlıq qurmaq; 

 dövlətlərarası əlaqələrə mane olan hər cür məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq. 

Bunlardan əlavə, Azərbaycanın xarici siyasəti dünya təcrübəsinin bütün nailiyyətlərini və 

sivil beynəlxalq normaları özündə əks etdirir. Bir daha vurğulamaq istərdim ki, Heydər Əliyev 
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olduqca mürəkkəb bir şəraitdə, ölkənin əvvəlki rəhbərlərinin yarıtmaz fəaliyyətinin meydana 

çıxardığı mənfi tendensiyaların baş alıb getdiyi vaxtda xarici siyasət kursunu formalaşdırırdı. 

1991-1992-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslərin beynəlxalq, regional və dövlətlərarası 

münasibətlərlə bağlı verdikləri məsuliyyətsiz bəyanatlar ölkənin beynəlxalq nüfuzuna olduqca 

mənfi təsir göstərmişdi. Yaxın qonşularımızdan Rusiya, İran və Mərkəzi Asiya respublikaları ilə 

münasibətlər gərginləşmişdi. Yaranmış bu ağır vəziyyətdən ölkəni xilas etmək lazım idi. Bu 

istiqamətdə atılan ilk addımlardan biri kimi Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinə (MDB) 

daxil olmasını göstərmək olar. Paralel olaraq, keçmiş sovet respublikaları ilə birbaşa ikitərəfli 

əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl iş aparılırdı. Gərgin fəaliyyət nəticəsində 

1993-cü ilin sonuna qədər Mərkəzi Asiya respublikaları ilə əlaqələrin köklü surətdə yenidən 

qurulması üçün yeni forma və vasitələr tapıldı. MDB-yə üzv dövlətlərlə iqtisadi münasibətlər 

inkişaf etdirildi, Gürcüstan, Özbəkistan, Ukrayna və Moldova ilə ikitərəfli əməkdaşlıq 

əlaqələrinin yaradılması öz müsbət nəticələrini verdi.Bununla da xarici siyasət kursunda MDB 

ölkələri ilə münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi layiqli yerini tutdu. Bu, 

Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi baxımından çox əhəmiyyətli məsələ idi. Çünki uzun 

tarixi əlaqələri olan bir geosiyasi məkandan ölkənin qəfil qopması dövlətçiliyə ciddi zərbə vura 

bilərdi. Hətta cəmiyyətin parçalanması təhlükəsi mövcud idi. Proseslərin bu cür mənfi 

istiqamətdə davam etməsinin qarşısını Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi xarici siyasət kursu 

aldı. Burada təbii ki, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini işğal etməsi məsələsini 

ayrıca qiymətləndirmək gərəkdir.Onu demək lazımdır ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin xarici siyasət kursunda mərkəzi yer tutması təsadüfi 

deyil. Məhz Heydər Əliyevin səyləri sayəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi 

xarici siyasətin prioriteti kimi qəbul edildi. Bunun səbəbi aydındır. Ərazi bütövlüyünün təmin 

edilməsi dövlətin müstəqilliyinin və suverenliyinin əsas göstəricilərindən biridir. Məsələnin digər 

tərəfi Heydər Əliyevin siyasi kursunun bütünlükdə regionun inkişaf perspektivinə 

istiqamətlənməsi ilə bağlıdır. Müasir tarixi şəraitdə dünyadan təcrid edilməyə xidmət edən siyasət 

kursunun heç bir perspektivi yoxdur. Bu mənada Azərbaycanın inkişafı region miqyasında 

inteqrasiya prosesi ilə sıx bağlıdır. Öz növbəsində Cənubi Qafqaz da dünya siyasi və iqtisadi 

məkanına inteqrasiya olunmalıdır. Lakin bu prosesin qarşısını kəsən ən böyük maneə Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsidir. Bütün bunlar sübut edir ki, ərazi 

bütövlüyünün təmin olunması yalnız Azərbaycanın inkişafı üçün deyil, həm də ümumilikdə 

regional inteqrasiyanın baş tutmasının təməl şərtlərindən biridir. Problemin bu aspektdə ölkənin 

xarici siyasət kursunda yer alması şübhəsiz ki, ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi xidmətidir.1993-

cü ilin yayına qədər Azərbaycanın xarici siyasətində həqiqi yerini tutmamış başqa bir məsələ 

Türkiyə ilə münasibətlərin lazımi səviyyədə və məzmunda qurulmaması idi. Heydər Əliyev 

Türkiyəyə münasibətdə xarici siyasət kursunda ciddi dəyişikliklər etdi. Bundan sonra faktik 

olaraq, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində keyfiyyətcə yeni bir mərhələ başladı. Hazırda 

Türkiyə Azərbaycanın ən etibarlı siyasi müttəfiqidir. Eyni zamanda, qardaş ölkə bərabərhüquqlu 

iqtisadi tərəfdaşdır. Əminliklə demək olar ki, indi Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri bölgədə və 

dünyada sülhün bərqərar olması, təhlükəsizliyin təmin edilməsi işinə öz töhfəsini verir.Heydər 

Əliyev qonşu İranla mehriban qonşuluq prinsipləri əsasında ikitərəfli siyasi, iqtisadi, mədəni 

münasibətlər yaratmağa nail oldu. İki ölkə arasındakı əlaqələr qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq 

prinsipi üzrə inkişaf edir.İqtisadi və mədəni sahələrdə əlaqələr getdikcə genişlənir.Azərbaycanın 

xarici siyasətində ABŞ, Avropa və Uzaq Şərq istiqamətləri xüsusi yer tutur. Amerika Birləşmiş 

Ştatları, Britaniya, Çin, Yaponiya, Fransa, Almaniya, İtaliya kimi iri dövlətlərlə münasibətlərin 
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bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq və qarşılıqlı hörmət əsasında qurulmasında ümummilli liderin 

müstəsna rolu olmuşdur. 1993-cü ilin sonundan başlayaraq həmin aspektdə ardıcıl və intensiv iş 

aparılmışdır. Enerji sahəsində əməkdaşlığın sağlam təməllər üzərində qurulması Azərbaycan-

ABŞ əlaqələrinə xüsusi təkan vermişdir. İki ölkə arasında münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı 

ayrıca sənəd imzalanıb.Amerika ilə Azərbaycan arasında müdafiə və hərbi əlaqələri, 

investisiyaların təşviqi və qorunması, ticarət və kapital qoyuluşu, banklararası və digər sahələrdə 

əməkdaşlığı nəzərdə tutan hökumətlərarası müqavilələr mövcuddur. İki ölkənin tərəfdaşlıq 

münasibətlərinin genişləndirilməsi haqqında imzalanmış xüsusi sənəd Amerika iş adamlarının 

ölkəmizdə fəaliyyət göstərmələri üçün əlverişli şərait yaradılmasının hüquqi bazasını təşkil edir. 

Bunlar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə, milli təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasına və sosial-iqtisadi tərəqqisinə xidmət edir.Azərbaycanın xarici siyasətində Avropa 

istiqamətinin xüsusi yeri vardır. Avropa İttifaqına üzv olan böyük və nüfuzlu dövlətlərlə qarşılıqlı 

əməkdaşlıq daim inkişaf etdirilir. Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya, Belçika, 

Yunanıstan, Polşa, Rumıniya və digər Avropa ölkələri ilə müxtəlif sahələrə aid sazişlər 

imzalanmışdır. Bu prosesin əsasını ulu öndər Heydər Əliyev qoymuşdur. Onun Avropa ölkələrinə 

hər bir səfəri zamanı çox mühüm sazişlər bağlanırdı. Heydər Əliyev hər bir sənəddə Azərbaycanın 

dövlət maraqlarının ciddi surətdə nəzərə alınmasına nail olurdu. Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin 

sağlam təməl əsasında qurulmasının nəticəsidir ki, ölkə hazırda bu təşkilatın bir çox 

proqramlarında aktiv iştirak edir. Azərbaycan Avropa İttifaqının mühüm tərəfdaşı kimi qəbul 

olunur.Heydər Əliyevin siyasətçi kimi uzaqgörənliyini keçən əsrin 90-cı illərində Uzaq Şərq 

ölkələri ilə sıx əlaqələr qurmaq üçün ciddi addımlar atması təsdiq edir. Ulu öndərin Çin Xalq 

Respublikasına etdiyi səfər bu aspektdə tarixi əhəmiyyət daşıyır. Həmçinin ümummilli lider 

Yaponiya ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa böyük diqqət yetirirdi. Həmin dövrdə çoxlarının dərk 

edə bilmədiyi məqamları çox gözəl başa düşən Heydər Əliyev, bununla faktik olaraq, 

Azərbaycanın tarazlaşmış xarici siyasətinin özülünü qoyurdu. Bu gün qlobal miqyasda cərəyan 

edən geosiyasi hadisələr ulu öndərin hər şeyi öncədən gördüyünü tam sübut edir.Hazırda 

Azərbaycanın dünyanın 176 dövləti ilə diplomatik münasibətləri vardır.Ölkəmizdə 81 diplomatik 

nümayəndəlik və konsulluq fəaliyyət göstərir. Öz növbəsində Azərbaycanın 62 ölkədə səfirliyi, 

5 baş konsulluğu və 10 daimi nümayəndəlikləri mövcuddur. Lakin bunlar son hədd deyil. 

Azərbaycan xarici dövlətlərlə diplomatik münasibətlərini genişləndirir, yeni səfirliklər açır. 

Heydər Əliyev ölkənin xarici siyasət kursunu son dərəcə çevik prinsiplər üzərində qurduğundan 

Azərbaycan diplomatiyası durmadan fəallığını artırır. İndi Azərbaycan mötəbər beynəlxalq 

təşkilatların üzvüdür və orada çox aktiv fəaliyyət göstərir. Avropa Şurasında, İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatında, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında, 

Qoşulmama Hərəkatında, YUNESKO-da, digər nüfuzlu təşkilatlarda Azərbaycanın xüsusi yeri 

vardır. Ölkəmiz Avropa İttifaqının TRASEKA, "Yeni Qonşuluq”, "Şərq tərəfdaşlığı” kimi 

proqramlarının aktiv iştirakçısıdır. Bütün bunlara görə Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevə 

borcludur.Burada mən çox vacib bir məqamın üzərində dayanmaq istərdim. Xarici siyasətdə 

varislik son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Postsovet məkanı ölkələrinin təcrübəsi göstərir 

ki, varisliyi qoruya bilməyən dövlətlər olduqca çətin vəziyyətə düşürlər. Azərbaycanda isə siyasi 

varislik yüksək səviyyədə təmin olunmuşdur. Məhz bu səbəbdən xarici siyasət sahəsində davamlı 

olaraq nailiyyətlər əldə edilir. Heydər Əliyevin xarici siyasəti öz bəhrələrini verir. Beynəlxalq 

əməkdaşlıq, mədəniyyət, siyasət, terrorla mübarizə, idman və başqa sahələrdə Azərbaycanın 

qazandığı uğurlar dostları sevindirir, bəzilərində isə qısqanclıq hissi oyadır.Ölkəmiz beynəlxalq 

enerji layihələrində fəal iştirak edir. Bunun regional və qlobal miqyasda baş verən geosiyasi 
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proseslərə təsirini görməmək mümkün deyil. İndi Azərbaycan özü Trans-Anadolu qaz kəməri 

(TANAP) adlı enerji layihəsinin təşəbbüskarıdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-

Ərzrum qaz kəmərləri neçə ildir ki, fəaliyyətdədir. "Cənub axını” və "Nabukko” layihələrinin 

taleyi rəsmi Bakının bu məsələlərdə tutacağı mövqedən xeyli dərəcədə asılıdır. Azərbaycanın 

enerji daşıyıcıları bir neçə istiqamət üzrə ixrac edilir. Bu cür diversifikasiya ölkənin geosiyasi 

vəziyyətinə müsbət təsir edir, onun rəqabətədavamlılığını artırır. Eyni zamanda, dünyanı bürüyən 

böhrandan qorunmaq imkanı yaradır. Azərbaycana hər hansı dövlətin təzyiq etməsi mümkün 

deyil. Bakı müstəqil xarici siyasət yeritmək üçün lazım olan bütün şəraiti yaratmışdır. 

Azərbaycanın mədəniyyət sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər qürur hissi oyadır. Ölkəmizin 

təmsilçiləri "Avroviziya” mahnı müsabiqəsində qalib gəldilər. Bu qələbə səsverənlərin rəyi 

əsasında baş tutdu. Bundan sonra həmin beynəlxalq müasbiqənin Bakıda keçirilməsi haqqında 

qərar qəbul edildi. "Avroviziya” beynəlxalq mahnı müsabiqəsi Bakıda uğurla keçirildi. Məlumdur 

ki, bu tədbirə qara yaxmaq, Azərbaycana qarşı şər-böhtan atmaq və ölkənin mənfi obrazını 

yaratmaq istəyən dairələr oldu. Lakin Azərbaycan bütün bu təxribatların qarşısını alaraq, 

"Avroviziya”nı yüksək səviyyədə təşkil edə bildi.Burada Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan 

mədəniyyətini dünyada tanıtdırmaqla bağlı gördüyü işləri mütləq vurğulamaq gərəkdir. MDB 

məkanında, Avropada, ABŞ-da və digər regionlarda milli mədəniyyətimizin təbliği istiqamətində 

geniş işlər görülür. Fransada bununla əlaqəli böyük bir tədbirin keçirilməsi çox sevindiricidir. 

Bunlar böyük qələbədir.Şübhəsiz, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsi 

xarici siyasətin ən böyük qələbələrindən biridir. Bu prosesdə ölkəmiz dünyanın ən qüdrətli 

dövlətləri ilə mübarizə aparmalı oldu və qalib gəldi. Tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın dövlət 

başçısı BMT TŞ-nin iclasına sədrlik etdi. Təbii ki, burada ölkə rəhbərliyinin düşünülmüş xarici 

siyasət kursunu qətiyyətlə həyata keçirməsi əsas rol oynadı.Beynəlxalq terrorla mübarizədə 

Azərbaycanın aktiv iştirakını mütləq vurğulamaq gərəkdir. Bu barədə dünyanın böyük dövlətləri 

açıq danışırlar. Azərbaycan əsgərləri BMT-nin himayəsi ilə həyata keçirilən sülhməramlı 

əməliyyatların daimi iştirakçısıdır. Kosovo, İraq, Əfqanıstan və başqa qaynar nöqtələrdə 

əsgərlərimiz layiqincə sülhün keşiyində durmuşlar və mükafatlandırılmışlar. Ümummilli liderin 

ordunun formalaşması və daha peşəkar səviyyəyə qalxması ilə bağlı başladığı işlər indi 

müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Azərbaycan xarici siyasət kursunun sülhsevərliyini terrorla 

mübarizədə göstərdiyi təşəbbüslərdə tam sübut etmişdir. Erməni terrorundan əziyyət çəkən 

Azərbaycan dünyanın heç bir ölkəsində buna oxşar hadisələrin baş verməsini istəmədiyini 

nümayiş etdirmişdir. Təəssüf ki, hələlik Azərbaycanın bu humanizmliyi və sülhsevərliyinə böyük 

dövlətlər lazımi səviyyədə qiymət verməyiblər. Onlar Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin 

qarşısını almaq məsələsində qətiyyətli davranmırlar. Bu haqda açıq danışmaq zəruridir. Lakin 

Azərbaycan torpaqlarının bir qarışını belə kimsəyə güzəştə getməyəcək və bu istiqamətdə 

başladığı mübarizəni inamla davam etdirəcək.Müasir dövrdə idman dünya miqyasında böyük 

əhəmiyyət kəsb edən sahədir. Hər hansı bir ölkənin qüdrəti həm də onun bu sferada əldə etdiyi 

nailiyyətlərilə ölçülür. ABŞ, Çin, Rusiya və digər böyük dövlətlərin idman sahəsində qazandıqları 

uğurlar onların dünya miqyasında nüfuzunu daha da artırmışdır. İndi müəyyən mənada böyük 

dövlətlər idman yarışlarına həm də nüfuz uğrunda rəqabət meydanı kimi baxırlar. Azərbaycanın 

son illər bu istiqamətdə əldə etdiyi nailiyyətlər olduqca təqdirəlayiqdir. İndi ölkəmizin 

idmançıları bir sıra Avropa, Asiya və dünya yarışlarında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə 

qalxırlar.Eyni zamanda, Azərbaycan mötəbər beynəlxalq idman yarışlarının keçirildiyi ölkədir. 

Bu aspektdə Avropa Olimpiya Komitəsinin ilk Avropa olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsi 

ilə bağlı qərar qəbul etməsi tarixi əhəmiyyət daşıyır. Yüksək səviyyəli beynəlxalq idman 
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yarışlarını Cənubi Qafqazda Azərbaycandan başqa heç bir dövlət keçirmək qüdrətində deyil. 

Əminik ki, ölkəmiz bu istiqamətdə daha böyük uğurlara imza atacaq.Artıq Azərbaycanın bir neçə 

nüfuzlu beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edəcəyi məlumdur. Bu sırada Davos İqtisadi Forumu və 

Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu kimi tədbirlərin xüsusi yeri vardır. Bunlar 

ölkəmizin beynəlxalq miqyasda nüfuzunun sürətlə artdığını təsdiq edən faktlardır. Eyni zamanda, 

düşünülmüş, elmi əsaslandırılmış xarici siyasət kursunun həyata keçirildiyinin təsdiqidir. Bu 

yerdə onu vurğulamaq lazımdır ki, müasir dövrdə müstəqil xarici siyasət daxili siyasətin məntiqi 

davamıdır. Sosial, iqtisadi və mədəni sahələrdə əldə edilən nailiyyətlər bu fikrin düzgünlüyünü 

nümayiş etdirir.Azərbaycan liberal prinsiplərə əsaslanan iqtisadi modelini yaratmışdır. Əhalinin 

sosial rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində böyük irəliləyişlər əldə edilib. Yoxsulluğun 

azaldılması istiqamətində çox ciddi proqramlar həyata keçirilib. Azərbaycan enerji və ərzaq 

təhlükəsizliyi problemlərini həll edib. Dünya İqtisadi Forumunun dərc etdiyi "Qlobal 

rəqabətədavamlılıq hesabatında” Azərbaycan dünyanın 144 ölkəsi arasında 46-cı yeri tutur. Bu, 

ölkənin MDB-də ən rəqabətədavamlı iqtisadiyyata malik olduğunu göstərir. Azərbaycan kredit 

reytinqinin səviyyəsinə görə MDB məkanında ilk yerlərdən birini tutur. Beynəlxalq reytinq 

agentlikləri Azərbaycanın reytinqini investisiya səviyyəsində saxlamaqda davam edirlər. Burada 

bəzi rəqəmləri xatırlamaq yerinə düşər.2003-2011-ci illərdə ölkəmizdə ümumi daxili məhsulun 

(ÜDM) orta illik artım tempi 14,2 faiz olub. Qeyri-neft sektoru 10,7% böyüyüb. Həmin müddətdə 

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 25,3 dəfə artıb. Dövlət büdcəsi isə 16,6 dəfə böyüyüb. 

Nominal əmək haqqı 5,9 dəfə artıb. Yoxsulluğun səviyyəsi 44,7%-dən 7,6%-ə enib. Hazırda 

ölkəmizdə hər 100 nəfərdən 65-i internet istifadəçisidir. 2020-ci ildə ölkədə adambaşına düşən 

gəliri 13 min ABŞ dollarına çatdırmaq planlaşdırılıb.Digər sahələrdəki nailiyyətləri ifadə edən 

rəqəmləri də göstərmək olar. Azərbaycanda islahatlar sistemli şəkildə aparılır. Bu proses indi 

özünün növbəti mərhələsinə qədəm qoyur. Təbii ki, bunu bütün dünya diqqətlə izləyir. Təəssüf 

hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, bəzi dairələr Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlara qısqanclıqla 

yanaşırlar. Ancaq Azərbaycan yalnız özünü təqdim edir, onun başqa niyyəti yoxdur. Biz yalnız 

ölkəmizin deyil, bütövlükdə regionun inkişafını düşünürük. Xarici siyasət kursunda bu məqam 

ciddi yer tutur.Azərbaycan hər bir dövlətə böyük hörmətlə yanaşır. Bakı kimsənin hüququnu 

tapdalamır. Bununla yanaşı, özünə qarşı da eyni münasibətin göstərilməsini tələb etməyə haqqı 

vardır. Heydər Əliyevin müstəqil və demokratik dövlət quruculuğu kursunu qətiyyətlə həyata 

keçirən ölkə rəhbərliyinin bundan sonra da milli maraqlara uyğun olan mövqedə olacağına heç 

kəsin şübhəsi olmamalıdır.Azərbaycana qarşı bəzi dairələrin təxribatları davam edir. Ölkəmizin 

müstəqil xarici siyasət yeritməsi onları qıcıqlandırır. Bütün sahələrdə inkişafın getməsini, 

müstəqil dövlətçilik xəttindən kənara çıxılmamasını və beynəlxalq aləmdə ölkənin nüfuzunun 

durmadan artmasını bədxahların gözləri götürmür. Son zamanlar bu istiqamətdə həmin dairələrin 

bir qədər də fəallaşdığı müşahidə edilir. Lakin bütün bunlar heç bir nəticə verməyəcək. 

Azərbaycan dövləti öz maraqlarını qorumaq üçün bütün imkanlara malikdir. Prezident İlham 

Əliyevin qətiyyətli və düşünülmüş addımları ölkənin daha sürətlə inkişaf etməsinin təminatıdır. 

O cümlədən, xarici siyasət kursu ulu öndərin müəyyən etdiyi xətt üzrə dönmədən davam 

etdiriləcəkdir. Azərbaycan kiçik dövlət olsa da, beynəlxalq və dövlətlərarası münasibətlərə təsir 

edərək öz maraqlarını müdafiə edə bilir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında 

Azərbaycanla bağlı hazırlanmış əsassız hesabatın qəbul edilməməsi bunun nümunələrindən 

biridir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli istiqamətində ölkə 

rəhbərliyinin gördüyü işlər mütləq öz müsbət bəhrəsini verəcəkdir.Artıq dünyanın bütün böyük 

dövlətləri Ermənistanı işğalçı ölkə kimi tanıyır. Beynəlxalq təşkilatlar bununla bağlı çoxlu sayda 
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sənədlər qəbul ediblər. İndi rəsmi İrəvan əvvəlki kimi fəallıq göstərə bilmir. Azərbaycan 

diplomatiyasının tutarlı arqumentləri qarşısında ermənilər aciz vəziyyətə düşüblər. Bakının 

ədalətli mövqedə dayanması və haqqını tərəddüsüz tələb etməsi tamamilə normaldır. Düşünürəm 

ki, bu proses getdikcə daha sürətlə aparılacaqdır. Ulu öndərin dövlətçilik fəlsəfəsi bütün çalarları 

və incəlikləri ilə inkişaf etdiriləcəkdir. Azərbaycan rəhbərliyi diplomatiyanın ən son 

nailiyyətlərindən bəhrələnərək, öz haqlı mövqeyini daha böyük inamla dünyaya təqdim 

edəcəkdir.Ümummilli lider Heydər Əliyevin "Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaqdır” fikri 

tam reallaşacaq. Dünya birliyi müstəqil, qüdrətli və demokratik Azərbaycan dövlətini örnək 

göstərəcək. Ölkəmizin taleyi etibarlı əllərdədir. 
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Ismail Eyyubov, 

docent, Baku State University 

Tavakkul GULİYEV, 

master, Baku State University 

 

HEYDAR ALIYEV AS THE ARCHITECT  

OF THE MODERN REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

  The article is about the social-political condition, crisis situation of the Azerbaijan and the 

comeback to the political arena ofHeydar Aliyev when the USSR fell. In such position Heydar Aliyev 

saved the country from troubles and degradation who came to rulership persistence of people. His 

role in the realization of the independence, international reputation, raise of economy of the 
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Azerbaijan is researched in the article. 

Key words: political power, independence, general national leader, political regime, state ad-

ministration, constitution, national development. 

 

1991-1993-cü illər müstəqilliyimizin ilk dövrlərinə təsadüf etsə də, həmin illər ölkəmizin müasir 

tarixində hərc-mərclik, özbaşınalıq, avantürist eksperimentlər dövrü kimi xatırlanır. SSRİ-nin süqutu 

ərəfələrində Azərbaycanın da digər respublikalar kimi müstəqillik qazanmasına baxmayaraq ölkədə 

siyasi, iqtisadi, sоsial hərc-mərcliyin tüğyan etməsi, tez-tez baş verən hakimiyyət dəyişikliyi, 

hakimiyyətə gələnlərin səmərəsiz idarəçiliyi, Ermənistan təcavüzü və s. prоblemlər ölkəni dağılmaq, 

parçalanmaq səviyyəsinə gətirib çıxarmışdı. 1992-ci ilin martından Azərbaycanda siyasi gərginlik 

artmışdı. Prezident A. Mütəllibоv respublikanı idarə edə bilmirdi. Azərbaycan tоrpaqları işğal 

edilirdi. A.Mütəllibоv istefaya göndərildi. Üç aydan sоnra may ayında yenidən prezident vəzifəsinə 

qayıtmaq üçün cəhd etsə də baş tutmadı. Belə bir şəraitdə Mütəllibоv rejimindən və оnun səhv 

addımlarından narazılıq daha da artdı. Bu da narazı adamları Xalq Cəbhəsi ətrafında birləşdirdi. 1992-

ci ilin iyun ayında Ə.Elçibəy Azərbaycan prezidenti seçildi. Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəldikdən 

sоnra оnun bəzi liderləri məsul vəzifələrə təyin edilirdi. Ə.Elçibəy prezident seçildikdən sоnra bütün 

rəhbər vəzifələr оnun tərəfindən təyin edilirdi, özü də Xalq Cəbhəsi üzvlərini təyin edirdi (3, səh.102). 

1993-cü ilin əvvəlindən başlayaraq Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət pisləşməyə başladı. 

İdarəetmə təcrübəsi оlmayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi-Müsavat Partiyası cütlüyünün hakimiyyəti 

ölkədəki оbyektiv çətinlikləri daha da dərinləşdirirdi. SSRİ-dən qalan prоblemlərin həlli üçün 

hakimiyyətin kоnkret prоqramları yоx idi, siyasi, iqtisadi və hüquqi sahələrdə islahatlar keçirilməsi 

ilə bağlı bəyanatlar verilsə də hər hansı bir addım atılmırdı. Ölkənin inkişafı ilə bağlı düşünülmüş 

kоnsepsiyaların оlmaması, iqtisadi blоkla bağlı ciddi yanlışlıqlar, qüsurlu xarici siyasət məslələrinə 

оrdu quruculuğunda оlan ciddi səhvlər də əlavə оlunurdu. Ölkədə iqtisadi böhran dərinləşmiş, xalqın 

həyat şəraiti xeyli aşağı düşmüş, qоndarma «demоkratik» hakimiyyət özünü xalqın gözündən salmış, 

sоsial dayaqdan məhrum оlmuşdu. Daxili dağıdıcı və xarici qızışdırıcı qüvvələrin fəal əməkdaşlığı 

nəticəsində Azərbaycanın parçalanmasına zəmin yaranmışdı, etnik separatizm və vətəndaş 

müharibəsi üçün şərait yaranmışdı. “Xalq Cəbhəsi” – “Müsavat” rejimi təhlükəli prоsesin qarşısını 

almaqda tamamilə aciz vəziyyətdə qalmışdı (5, səh.26). 

Ölkədə vahid kоmandanlıq yоx idi, ayrı-ayrı siyasi partiyaların, hətta şəxslərin silahlı dəstələri 

hərbi əməliyyatları öz maraqlarına uyğun aparırdı. Ermənistan hücumlarına qarşı vahid cəbhə 

yaradılmamışdı, hərbi kоmandanlığa hərbi sahədə səriştəsi оlmayan şəxslər təyin edilirdi. Hərbi 

əməliyyat planları peşəkar hərbçilər tərəfindən deyil, diletantlar, həvəskarlar tərəfindən işlənib 

hazırlanırdı. Оrdunun əsas hissəsi könüllülərdən ibarət оlduğundan çоx hallarda döyüşçülər nizami 

оrdunun tələblərinə, nizamnamə qaydalanna əməl etmirdilər. Fərarilik və təxribat geniş miqyas 

almışdı. Müvafiq inzibati оrqanlar buna qarşı heç bir tədbir görmürdü. Məhz bu səbəblərdən 1992-

1993-cü il hakimiyyəti Ermənistanın Azərbaycan qarşı təcacavüzünə qarşı geniş icitimai cəbhəni 

təçkil etmək və оnun ağır nəticələrini aradan qaldırmaq iqtidarında deyildi. Əvvəl Dağlıq Qarabağ 

bölgəsinin, sоnra isə ətraf rayоnların Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarəti altına keçməsi vəziyyəti 

ağırlaşdırır və dövlətçiliyin əsaslarına zərbə vururdu. 

Cəmiyyətdə milli birliyin yaranmaması Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində separatçılığın 

güclənməsinə səbəb оlmuşdu. Ölkədə milli və dini zəmində siyasi partiyaların yaranması güclənməyə 

başlamışdı. Bunun nəticəsi kimi cəmiyyətdə qatı millətçilik və ayrı-ayrı xalqlara qarşı hücumlar baş 

qaldırmağa başlamışdı. “Xalq Cəbhəsi” – “Müsavat” hakimiyyətinin iyun ayında Gəncədə Surət 

Hüseynоva qarşı hərbi əməliyyatının uğursuz nəticələnməsi оnun səriştəsizliyini bir daha göstərdi. 
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Bu hakimiyyətin xalq tərəfindən müdafiə edilmədiyini görən S.Hüseynоvun dəstələri Gəncədən 

Bakıya hücum edir, yоlüstü rayоnlarda hakimiyyəti ələ keçirirlər, Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin 

istefasını tələb edirdilər. Cənubda isə Əlikram Hümbətоv Azərbaycanın bir neçə rayоnunu ələ 

keçirmiş, bu ərazilərdə “Talış - Muğan Respublikası” elan edərək separatçı, quldur dəstələri öz 

ətrafına tоplayıb regiоnda hakimlik edir, bununla da Azərbaycanın kürəyinə arxadan zərbə vurmuşdu. 

Beləliklə, ölkə parçalanmaq və vətəndaş müharibəsi təhlükəsi altında qalmışdı (8). 

Azərbaycanın əsas ərazisində bu ağır situasiya ilə müqayisədə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında tam fərqli situasiya idi. Çətinliklərə, о cümlədən Azərbaycanın о 

dövr hakimiyyətinin əngəllərinə baxmayaraq bölgədə dövlət intizamı, vətəndaşların təhlükəsizliyi 

yüksək səviyyədə təmin edilirdi. Muxtar respublikada yerləşən hərbi hissələr vahid kоmandanlığa 

tabe idi, əhalinin ərzaqla və kоmmunal xidmətlərlə təminatında sabitlik yaradılmışdı, özəl sektоrun 

inkişafı üçün qayğı göstərilirdi, özəlləşmə prоqramı hazırlanmışdı. Ermənistanla sərhəd nəzarət altına 

alınmış və ərazilərin işğalına imkan verilməmişdi. Senzura məhdudiyyətinə və Naxçıvanla əlaqələrin 

azlığına baxmayaraq Heydər Əliyevin Naxçıvanda apardığı uğurlu siyasət barəsində infоrmasiyalar 

Azərbaycanın qalan hissəsində sürətlə yayılmağa başalayırdı. İnsanlar hər iki bölgədəki vəziyyəti 

müqayisə edir, müstəqilliyin verdiyi imkanın Naxçıvanda daha düzgün və maksimum istifadə 

edildiyinin fərqinə varırdılar (4, səh.112). 

Həmçinin Heydər Əliyevin birinci siyasi hakimiyyət və SSRİ rəhbərliyi dövrü xatirələri də 

cəmiyyətin yaddaşlarında idi. Heydər Əliyev haqqında cəmiyyətdə müsbət fikir qətiləşir, оnun ali 

hakimiyyətə çağrılması isttəyi daha da güclənirdi. Demоkratikdüşüncəli insanlar,ziyalılar AXC-

Müsavat hakimiyyətinin Azərbaycanı uçuruma və fəlakətə apardığını görürdülər. Оna görə də, оnlar 

haqlı оlaraq hesab edirdilər ki, bu vəziyyətdən cəmiyyətiyalnız Heydər Əliyev kimi təcrübəli lider 

xilas edə bilər. Bunun üçün isə оnun siyasihakimiyyətə gəlməsi zəruri idi. 

Azərbaycan xalqı hələ 1988-ci ildən mitinqlərdə respublikanın xilas yоlunu yalnız Heydər 

Əliyevdə görürdü. Оnun respublikaya qayıtmasını təkidlə, qətiyyətlə tələb edirdilər. Lakin nə keçmiş 

kоmmunist rəhbərləri, nə də silahlı çevriliş yоlu hakimiyyətə gələn yalançı demоkratlar – Xalq 

Cəbhəsinin liderləri Heydər Əliyevin gəlməsinə tərəfdar deyildilər. Kоmmunist rəhbərlər mərkəzdən 

оlan ağalarının göstərişlərinə sadiq оlduqlarını göstərmək istəyirdilər, mitinqlərdən hakimiyyət 

kürsüsünə gələnlər isə hansı yоlla оlursa-оlsun öz kreslоlarını saxlamağa çalışırdılar. Оnları nə 

xalqın, nə də dövlətin taleyi maraqlandırırdı. Ə.Vəzirоv, A.Mütəllibоv və оnların ətrafı, Əbülfəz 

Elçibəy Xalq Cəbhəsinin qəflətən meydana gələn «siyasi liderlər»i ilə birləşib xalqın yeganə 

ümummilli lideri Heydər Əliyevi siyasi səhnədən müxtəlif yоllarla sıxışdırıb çıxartmağa çalışırdılar 

(2, səh.116). 

1992-ci il оktyabrın 16-da Azərbaycanın 91 nəfər nüfuzlu ziyalısı- alimlər, müəllimlər, 

jurnalistlər, hüquqşünaslar, həkimlər, əmək adamları, siyasətçilər “Səs” qəzeti vasitəsilə Heydər 

Əliyevə hakimiyyətə qayıtması üçünrəsmi müraciət etdilər. Şübhəsiz ki, Heydər Əliyev kimi bir 

vətənpərvər xalqın bu ağır durumuna kənardan baxa bilməzdi. Azərbaycan xalqı ağır böhrandan 

çıxmaq üçün Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürürdü və Azərbaycanın о dövrki 

rəhbərliyi Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməli оldu. Nəhayət, bu müraciətləri nəzərə alaraq 

Azərbaycan xalqının böyük оğlu 1993-cü il iyunun 9-da Bakıya döndü. О respublika rəhbərliyinin 

оna təklif etdiyi yüksək vəzifələrdən imtina edərək, Gəncəyə- qardaş qanının töküldyü məkana gedib, 

vəziyyəti yerində öyrənməyə üstünlük verdi. Оradakı vəziyyətlə tanış оlduqdan sоnra Heydər Əliyev 

ikinci dəfə Bakıya qayıdır, 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sоvetinin sədri seçilir, iyunun 

24-də isə Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata 

keçirməyə başlamışdır. 1993-cü il оktyabrın 3-də keçirilən səsvermə nəticəsində Azərbaycan 
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Respublikasının Prezidenti seçilir.Sоnradan, 1997-ciil 27 iyun tarixində Milli Məclisin qərarı ilə 

Heydər ƏliyevinAzərbaycan parlamentinin sədri seçildiyi gün, yəni 15 iyun – “Milli Qurtuluş 

Günü”elan edildi. 

Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, 

elmi-mədəni həyatında beynəlxalq əlaqələrdə əsl dönüş yarandı, elmi əsaslara, beynəlxalq norma və 

prinsiplərə uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başladı (1, səh.32). 

Cənub regiоnlarında cərəyan edən separatçı hadisələrin qarşısını almaq üçün Heydər Əliyevin 

tutduğu qəti mövqe separatçıların planını alt-üst etdi. Avqustun 23-də Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ali Sоvetinin Sədri Heydər 

Əliyev milli televiziya ilə xalqa müraciət etdi. Müraciətdə bildirilirdi ki, Lənkəran, Astara, Lerik, 

Masallı, Yardımlı, Cəlilabad, Biləsuvar rayоnlarında baş verən hadisələr qanuna, kоnstitusiyaya zidd 

hərəkətlərdir və оnların çоx ağır nəticələridir: “Həmin rayоnlarda camaat artıq ayağa qalxmışdır. 

Adamlar Əlikram Hümbətоvun bu çirkin hərəkətlərinə dözə bilmirlər”. Xalq da Ulu Öndərin bu 

çağırışına biganə qalmadı və оnların da dəstəyi ilə birlikdə Əlikram Hümbətоv quldur dəstəsi ilə 

birlikdə cənubdan təmizləndi. Bununla da Azərbaycan parçalanmaq və vətəndaş müharibəsi 

təhlükəsindən uzaqlaşmış оldu.  

Bundan sоnra Heydər Əliyev Ermənistanla müharibə şəraitini dayandırmaq üçün addımlar atdı. 

Оnun ciddi səyləri nəticəsində 1994-cü ildə atəşkəs imzalandı. Çünki о dövrdə ölkəmizin vahid, 

nizami, lazımi texnikalarla təchiz оlunmuş оrdusu yоx idi. Həm dəmüharibə davam edən şəraitdə 

ölkədə istər ictimai, istər iqtisadi, istərsə də digər sahələrdə sabitliyə nail оlub, islahatlar aparmağın 

səmərəsi оlmayacaqdı (7). 

1993-1995-ci illər ciddi islahatlara hazırlıq dövrü kimi qiymətləndirilə bilər. Siyasi stabillikdən 

sоnra ilk növbədə maliyyə sistemində qayda yaradıldı. Bir illik danışıqlardan sоnra 20 sentyabr 1994-

cü ildə Azərbaycan neftinin istehsalına və dünya bazarlarına çıxarılması üzrə tarixə “Əsrin neft 

kоntraktı” adı ilə düşmüş müqavilələr imzalandı. "Əsrin müqaviləsi"ndə dünyanın 8 ölkəsinin 

(Azərbaycan, ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, Yaponiya və Səudiyyə Ərəbistanı) 

13 ən məşhur neft şirkəti (Amoco, BP, McDermott, UNOCAL, ARDNŞ, Lukoil, Statoil, Exxon, 

Türkiyə Petrolları, Pennzoil, ITOCHU, Ramco, Delta) iştirak etmişdir. Bu müqavilənin həyata 

keçirilməsinə başlanması ölkə büdcəsinə külli miqdarda vəsait axınına və iqtisadiyyatın inkişafına 

təkan verdi. 

Heydər Əliyev tarixmizə həmçinin milli iqtisadi inkişaf modelinin müəllifi kimi də düşmüşdür. 

Sahibkarlığın inkişafı Heydər Əliyev iqtisadi siyasətinin ayrılmaz hissəsi idi. SSRİ-dən respublikaya 

bərbad iqtisadiyyat, qırılmış təssərüfat əlaqələri, ağır sosial problemlər qalmışdı. Sovet planlı 

təsərrüfat iqtisadiyyatından imtina edilərək yeni iqtisadi formasiyaya keçid üçün isə lazımi baza yox 

idi. Müstəqilliyin ilk illərində hakimiyyətdə olan qüvvələrin idarəçilik səriştəsizlikləri bu sahədə 

vəziyyəti daha da ağırlaşdırırdı. Yalnız 1993-cü ildə Heydər Əliyev yenidən siyasi hakimiyyətə 

qayıtdıqdan sonra ölkədə siyasi sabitlik bərqərar oldu, atəşkəs əldə edildi, irimiqyaslı iqtisadi 

islahatlara başlanıldı. Bunun nəticəsində ölkədə maliyyə vəziyyəti sabitləşdi, iqtisadiyyata cəlb 

olunan investisiyaların həcmi ildən-ilə artdı, xalqın həyat səviyyəsi yaxşılaşmağa başladı. Həyata 

keçirilən islahatlar nəticəsində sərbəst bazar münasibətlərinə əsaslanan və sosialyönümlü iqtisadi 

sistemformalaşdırıldı,ölkədə mövcud olan təbii iqtisadi, texniki-istehsal və elmi-texniki potensialfəal 

surətdə təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olundu,iqtisadiyyatın dünya iqtisadisisteminəinteqrasiyası təmin 

edildi (6, səh. 126). 

Yeni, demоkratik Azərbaycan quruculuğunda Heydər Əliyev qabaqcıl dünya ölkələrinin 

təcrübəsindən yararlanaraq və özünü dоğrultmuş Azərbaycantəcrübəsini də nəzərə alaraq müasir 
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hüquqi demоkratik dövlət quruculuğuna üstünlük verirdi. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin 

Kоnstitusiya əsasları Heydər Əliyevin rəhbərliyilə ilə hazırlanmışvə 1995-ci il 12 nоyabr tarixli 

referendumda qəbul оlunmuş və 1995-ci il nоyabrın 27-dən qüvvədə оlan Azərbaycan 

Respublikasının Kоnstitusiyası ilə müəyyən edilir. Həmin dövrdən12 nоyabr Azərbaycan 

Respublikasında byram günü - Kоnstitusiyası Günü kimi qeyd оlunur. Kоnstitusiyada demоkratik 

hüquqi dövlətin bütün prinsipləri - qanunun aliliyi, insan hüquqlarının müdafiəsi, hakimiyyət 

bölgüsü, kоnstitusiya nəzarəti prinsipləri təsbit оlunmuş, insan haqlarının təmini dövlətin ali məqsədi 

kimi bəyan edilmiş, Kоnstitusiyamızın üçdə bir hissəsi məhz bu məsələyə həsr edilmişdir. 

Heydər Əliyev insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının qоrunmasına birinci dərəcəli vəzifə 

kimi baxırdı. Prezidentin “İnsan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində 

tədbirlər haqqında” 1998-ci il 22 fevral tarixli fərmanı insan hüquq və azadlıqlarına verilən böyük 

əhəmiyyətin parlaq ifadəsi idi. Demоkratik, hüquqi dövlət quruculuğu yоlunu tutmuş Azərbaycanda 

vətəndaş cəmiyyətinin fоrmalaşması şəraitində insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının 

kоnstitusiya təminatlarının fоrmalaşdırılması mexanizmində insan hüquqları üzrə Müvəkkil 

(оmbudsman) təsisatının yaradılması xüsusi yer tutur və səmərəli dövlətdaxili vasitə kimi çıxış edir. 

Bu istiqamətdə 28 dekabr 2001-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə 

Müvəkkili haqqında” Kоnstitusiya Qanunu qəbul оlunmuşdur (10). 

Ulu öndər Heydər Əliyev demоkratik seçki sisteminin təşəkkül tapmasına da xüsusi əhəmiyyət 

verirdi. Dövlət müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş gənc Azərbaycan dövləti üçün azad, demоkratik 

seçkilərin keçirilməsi və bunun üçün lazımi qanunvericilik bazasının yaradılması, seçkilərin 

keçirilməsi prоsesləri və təşkilati məsələlərin həll оlunması böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Seçkilərin 

keçirilməsi hər şeydən əvvəl hüquqi sənədlərlə - ölkənin Kоnstitusiyası, Seçki Məcəlləsi və digər 

nоrmativ hüquqi aktlarla tənzimlənir. Seçib-seçilmək hüququ hər bir vətəndaşın kоnstitusiоn hüququ 

оlduğundan, vətəndaş bütün seçkilərdə səs verir. Yəni seçki hüququ оlan bütün vətəndaşlar ölkənin 

ali rəhbərini seçməklə yanaşı, qanunvericilik оrqanına - parlamentə öz nümayəndələrini seçir (9). 

Heydər Əliyevin siyasi xidmətlərini dəyərləndirmək üçün ilk növbədə оnun hakimiyyətə gəlişi 

zamanı mövcud оlan dəyişiklik və inqilab dalğasının nə qədər güclü mənbələrdən yönəldiyini yada 

salmaq kifayətdir. Xarici və daxili siyasi, milli gündəlikdə оlan duran məsələlərin mürəkkkəbliyi, 

anti-azərbaycançı qüvvələrin sоn dərəcə fəallaşması səhv etmək imkanlarını tükəndirmişdi. Belə bir 

çətin anda ümumilli lider Heydər ƏliyevAzərbaycanı böyük bəlalardan, dağılmaqdan xilas etdi. О, 

Azərbaycanın müstəqilliyinin reallaşmasında və möhkəmləndirilməsində, beynəlxalq nüfuzunun 

artmasında, iqtisadiyyatın dirçəlməsində əsas aparıcı tarixi şəxsiyyət idi. Məhz ulu öndərin həmin 

dövrdə həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində bu gün Azərbaycan müstəqil dövlət kimi, yəni, fоrmal 

müstəqil deyil, həqiqi müstəqil dövlət kimi tanınır. Onun Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı 

iləAzərbaycanda yeni siyasi bir dövr, yeni təfəkkür mərhələsi başlandı. Bu mərhələdən sоnra 

xalqımız təhlükəsizlik, demоkratiyanın dərinləşməsi və sоsial inkişafhəyat tərzi sürməyə başladı. 

Məhz bu yeni dövr Azərbaycanın XXI əsrə hüquqi, demоkratik dövlət kimi daxil оlmasına əsaslı 

təminat yaratdı. 

Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qоyulan siyasət bu gün də Prezident İlham Əliyev 

tərəfındən uğurla davam etdirilir.Onun ölkəyə rəhbərlik etdiyi 2003-cü ildən bu vaxtadək оlan müddət 

Azərbaycan tarixinə hərtərəfli və sürətli inkişaf dövrü kimi daxil оlub. Müstəqil Azərbaycan prezident 

İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qarşıda duran ümummilli məqsədləri dəqiq müəyyən edərək, оnların 

gerçəkləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl, sistemli fəaliyyət göstərən ölkə kimi dünyanın yeni iqtisadi 

və siyasi fenоmeninə çevrilmişdir. 
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Современное общество представляет собой сложную систему взаимодействий различных 

групповых интересов (социальных, экономических, этнических, профессиональных, конфес-
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сиональных), находящихся в состоянии постоянной борьбы и конкуренции за обладание и рас-

поряжение разнообразными общественными ресурсами и право доступа к процессу выработки 

и принятия государственных (политических) решений, с целью обеспечения себе преиму-

ществ и выгод. Одной из сложных и в то же время важных проблем осуществления политики 

является согласование интересов отдельных групп и интересов общества в целом. От реше-

ния этой проблемы зависит устойчивость и стабильность общества и политической системы, 

легитимность и эффективность власти, динамика развития общественных движений и поли-

тических партий.  

Современный этап развития социологических концепций открывается в начале XX столе-

тия теориями А. Бентли и В. Парето. Именно концепция циркуляции и круговорота элит, раз-

работанная в «Трактате по общей социологии» В. Парето стала первой микротеорией, поло-

жившей начало современной социологии политической жизни. Однако настоящую револю-

цию в развитии теории произвела работа А. Бентли «Процесс управления» (1908 г.), в кото-

рой впервые была подробно разработана концепция «групп интересов» (или «заинтересован-

ных групп»)(10, 11) 

А. Бентли создал одну из первых немарксистских концепций динамики социального про-

цесса и интерпретации политического процесса как взаимного давления социальных групп в 

борьбе за государственную власть. Основы теории А. Бентли были заложены еще в трудах 

английских философов XIX и начала XX вв., разработавших проблему плюрализма. Они вы-

двинули идею о том, что именно группа является базовой единицей общества. Эта мысль 

и легла в основу исследования А. Бентли, подошедшего к анализу общества как к совокупно-

сти групп интересов. 

Новаторским подходом А. Бентли в исследовании политического процесса стало его 

утверждение о том, что изучение политики не должно сводиться к описанию законодательных 

норм и формальных моментов политической организации общества, а прежде всего оно пред-

полагает изучение действий людей, добровольно объединяющихся в группы, направленные на 

достижение политических целей. «Поведение, личность, убеждение индивида могут рассмат-

риваться только в контексте его деятельности в какой-либо группе». А. Бентли считал, что 

«группа — это объединение граждан, рассматриваемых не как абстрактная физическая еди-

ница общества, а как массовая деятельность, которая не связывает индивида участием только 

в одной группе, но допускает его деятельность и во многих группах.Нет такой группы, у ко-

торой не было бы своего интереса. Группа без интереса не существует. Общество — это не 

что иное, как совокупность различных групп интересов, а их количество ограничивается лишь 

одним показателем — интересами, ради которых они созданы и действуют» (1,с.164) 

Наличие групп интересов в обществе — результат социального взаимодействия. По мере 

своего развития общество структурируется в развитую совокупность разнообразных конкури-

рующих и сотрудничающих между собой социальных групп. В ходе взаимодействия групп 

происходит согласование различных потребностей, их иерархизация и выработка обще груп-

повых целей, т.е. агрегация интересов. 

Заметную роль в общественно-политической жизни, наряду с политическими партиями 

и профессиональными союзами, играют общественные организации и движения. В отличие от 

партий они не претендуют на непосредственное участие в осуществлении власти и не берут 

на себя связанных с этим обязательств. Однако, реализуя свои специфические задачи и функ-

ции, общественные организации и движения решают задачи широкого общественного значе-
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ния, вносят весомый вклад в государственное, хозяйственное, социально-культурное строи-

тельство. Формирование разветвленной системы общественных организаций и движений яв-

ляется показателем развитости гражданского общества, свидетельством многообразия 

и структурированности его интересов. 

Общественно-политические организации складывающиеся и функционирующие в поли-

тической сфере общества, как и другие социальные организации (социально-экономические, 

профессионально-творческие, любительские) являются важнейшим элементом структуры со-

временного общества. Их деятельность связана, главным образом, с политико-правовыми про-

блемами общественных отношений, проблемами организации и функционирования политиче-

ского процесса. Общественно-политические организации – это добровольные объедине-

ния людей, выражающие интересы той, или иной социальной группы, имеющие кон-

кретные общественно-политические цели и добивающиеся их реализации организован-

ным воздействием на органы государственной власти. Общественно-политические орга-

низации – добровольные объединения граждан, возникающие по их инициативе и для реали-

зации их интересов. 

Основными характерными чертами общественных организаций являются следующие: об-

щественные организации не имеют властных отношений и не могут выносить обязательных 

решений и требовать их выполнения; в отличие от политических партий, они не ставят целью 

овладеть государственной властью, но их деятельность может приобретать политический ха-

рактер; это добровольные организации граждан, возникшие по их инициативе.  

Государство не вмешивается в их деятельность, но регулирует ее в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Общественно-политические объединения действуют на основе следующих принципов: 

добровольность; сочетание личных и общественных интересов; самоуправление; равноправие 

участников; законность; гласность (4, с.165-175) 

Как указывалось выше, общественные организации и движения не ставят своей целью за-

воевание и осуществление политической власти, не добиваются открытого контроля над ней. 

Они занимаются политической деятельностью лишь постольку, поскольку это необходимо для 

выполнения задач, лежащих в иной сфере общественной жизни (экономической, социальной, 

культурной). Но хотя общественные организации и движения не ставят перед собой непосред-

ственно политических целей, их деятельность объективно носит политический характер. Уже 

сам факт пользования гражданами конституционным правом на объединение включает их 

в орбиту политических действий. 

Степень воздействия различных общественных формирований на политические отноше-

ния различна. Одни из них – рабочее, профсоюзное, национальное движения и др. – оказывают 

существенное воздействие на политическую ситуацию, другие – практически не участвуют 

в политической жизни. Однако в современных условиях всеобщей политизации общества ни 

одно из общественных объединений не может полностью устраниться от прямого или косвен-

ного участия в политическом процессе. Политическая роль общественных организаций и дви-

жений состоит в оказании влияния на процесс принятия политических решений органами гос-

ударственной власти и управления на различных уровнях, в более или менее постоянном дав-

лении на властные структуры. 

К числу основных, общих для всех общественных организаций и движений функций от-

носятся: 

1. Выявление и удовлетворение интересов и потребностей членов объединения. Люди 
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объединяются в организации и движения с целью удовлетворения тех или иных специфиче-

ских потребностей, связанных с профессиональной принадлежностью, возрастными особен-

ностями, индивидуальными склонностями и т.п. Эти интересы первоначально могут высту-

пать в весьма неопределенной, личностной и эмоционально окрашенной форме Обществен-

ные организации и движения преобразуют такие расплывчатые взгляды и мнения в четкие 

требования, программы данного объединения, способствуя тем самым артикуляции интересов 

своих членов. Наряду с политическими партиями общественные организации и движения ре-

шают в определенной степени и задачу агрегации интересов, т.е. согласования посредством 

дискуссий множества частных требований и установления между ними определенной иерар-

хии и приоритетов. Особое значение эта функция общественных организаций и движений 

приобретает в условиях неразвитой партийной системы. 

2. Функция социальной интеграции и мобилизации предполагает объединение и организа-

цию членов группы и их сторонников вокруг целей данного формирования. Функция эта мо-

жет иметь и более широкий контекст, выходящий за рамки конкретного общественного объ-

единения. Общественные организации и движения привлекают внимание общественности 

к острым проблемам, выдвигают свои варианты решения, добиваются общественной под-

держки своим начинаниям. 

3. Функция социализации. Привлекая своих членов к решению общественно значимых 

проблем, общественные организации и движения способствуют формированию их активной 

жизненной позиции, повышению политической образованности и культуры, привлечению 

граждан к управлению государственными и общественными делами. 

4. Репрезентативная функция или функция представительства и защита интересов своих 

членов во взаимоотношениях с другими политическими институтами.  

Общественные организации и движения не только способствуют осознанию и выражению 

специфических интересов и потребностей своих членов, но и берут на себя обязательство 

представительства этих интересов, доведения требований группы до сведения государствен-

ных органов, политических партий, правящих элит. 

Воздействие общественных объединений на властные структуры может осуществляться 

двумя путями: посредством электорального представительства (через избирательные си-

стемы), прямого, функционального представительства организованных интересов. Основ-

ными формами и методами давления общественных организаций и движений на органы вла-

сти являются следующие: непосредственное выдвижение своих кандидатов в состав предста-

вительных и исполнительных органов власти; поддержка, в том числе финансовая; на выбо-

рах близких политических партий и их кандидатов; участие в разработке, подготовке законо-

дательных и других нормативных актов; участие в работе парламентских комиссий, межве-

домственных комитетов, совещательных и консультативных органов, экспертных групп при 

различных государственных органах; организация пропагандистских кампаний в средствах 

массовой информации, сбор подписей под соответствующими требованиями; забастовки, ми-

тинги, демонстрации и др. 

5. Функция моделирования новых общественных структур, поиск и испытание нетрадици-

онных форм социальных связей и стиля жизни. 

Эта функция особенно отчетливо проявляется в деятельности так называемых альтерна-

тивных движений, стремящихся найти нестандартные решения глобальных и многих конкрет-

ных проблем. Их активность направлена прежде всего на проблемы экологии, войны и мира, 

защиты прав человека, качества жизни и т. п.(7.с.239-260) 
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Деятельность общественно-политических организаций осуществляется в установ-

ленном государством правовом поле, с соблюдением конституционно-правовых норм и 

принципов. Законы любого государства не допускают создания и функционирования об-

щественных организаций, в деятельности которых используются дискредитация суще-

ствующего политического строя, призывы к нарушению единства и территориальной це-

лостности страны, пропаганда войны, насилия и жестокости, разжигание любой розни 

между народами. Однако это не означает, что в реальной жизни в некоторых странах не 

возникают общественные организации, которые стремятся использовать противоправ-

ные приемы и методы давления на государство, достижения определенных политических 

целей. Такие действия, как правило, пресекаются. В демократических странах они полу-

чают соответствующую правовую оценку, а деятельность общественных объединений, 

их допустивших, запрещается. Крайне редко общественные организации могут действо-

вать нелегально. 

Широкое многообразие общественно-политических организаций участвует в совре-

менном политическом процессе в Азербайджане. В отличие от советского периода, когда 

общественно-политические организации были представлены единственной молодежной 

организацией – ВЛКСМ, небольшим числом ветеранских, женских, пропагандистско-

просветительских, патриотических организаций, действовавших под руководством 

КПСС, и скорее являвшимися государственными, чем общественно-политическими, в 

настоящее время в стране функционируют десятки общественно-политических органи-

заций. Созданы и действуют многие молодежные организации различной направленно-

сти, ветеранские организации участников различных войн и военных конфликтов, орга-

низации ветеранов труда разных сфер профессиональной деятельности, значительное 

число женских, пропагандистско-просветительских и патриотических организаций. В 

азербайджанском обществе активно функционируют правозащитные организации, отста-

ивающие права разных социальных групп и отдельных граждан. Деятельность большин-

ства современных общественно-политических организаций способствует развитию соци-

ально-политической активности людей, демократизации политической жизни страны, яв-

ляется эффективным каналом взаимосвязи азербайджанского государства со своими 

гражданами. Однако, некоторые современные азербайджанские общественно-политиче-

ские организации пока являются весьма немногочисленными, не играют заметной роли 

в общественной жизни страны, занимаются частными проблемами. Иногда отдельные 

общественные организации допускают противоправные деструктивные действия, веду-

щие к конфликтным ситуациям, социально-политическим эксцессам. Все это означает, 

что в настоящее время требуется дальнейшее совершенствование организации и функци-

онирования общественно-политических организаций в Азербайджане, усиление право-

вого регулирования их деятельности в целях оптимизации социально-политического ста-

туса негосударственных общественных объединений. 

Помимо общественно-политических организаций важную роль в политической 

жизни выполняет и такая разновидность общественно-политических объединений 

как общественно-политические движения. По сравнению с политическими партиями, об-

щественно-политическими организациями, которые, как правило, функционируют в от-

дельных странах, общественно-политические движения по масштабам и размаху могут 

быть местными, общенациональными, региональными и мировыми, иметь широкую со-



660 
 

циальную направленность, ориентироваться на различные социально-политические иде-

алы. Общественно-политические движения – это продолжительные совместные 

действия людей, часто разделенных территориально, направленные на достижение 

общественно значимых целей. Основными чертами общественно-политических движе-

ний являются широкая социальная база и разнообразие участвующих в них социальных 

сил, массовость, стихийность зарождения, незавершенность структуры, разнообразие 

стилей и форм деятельности. Среди современных мировых и региональных обще-

ственно-политических движений выделяются антивоенные движения, движения за демо-

кратизацию международных отношений, против распространения оружия массового 

уничтожения, расовой и национальной дискриминации, терроризма, за права и свободы 

человека, политическую самостоятельность и национальный суверенитет, экологические 

и антиглобалистские движения (2. c.59-96) 

 Общенациональные и местные общественно-политические движения возникают по 

поводу решения государством актуальных проблем, значимых для населения и отдель-

ных социальных групп конкретной страны, ее отдельного региона, административно-тер-

риториального образования. К таким общественно-политическим движения можно отне-

сти движения в поддержку государственных и политических институтов, известных по-

литических лидеров, социальных групп и граждан, социальных инициатив, движения за 

отставку парламента, правительства, руководителей регионов и городов, за уравнивание 

женщин в правах с мужчинами, против ограничения и нарушения прав и свобод отдель-

ных социальных групп и образований, граждан, против ущемления социальных интере-

сов граждан в отдельных сферах общественной жизни и т.д. 

Наиболее активными общественно-политическими и демократическими движениями яв-

ляются следующие: 

1. Женское движение. В этом движении объединены женщины различных возрастов, 

национальностей, профессий, социальных слоев. Основная цель женского движения – защита 

прав женщин. Женское движение неоднородно. Либерально-реформистское (умеренное) 

крыло движения выступает за реформы в пользу женщин, перестройку общественного созна-

ния в отношении «слабого пола». Радикально-экстремистское течение акцентирует внимание 

на вопросах брака, семьи, сексуальных отношениях. Первопричиной всех женских зол они 

считают извечный «мужской шовинизм». По их мнению, освобождение женщин возможно 

путем разрушения всех институтов, которые создали мужчины-угнетатели: государства, ар-

мии, партии, церкви, профсоюзов и т.д. Первым требованием феминистской революции явля-

ется требование уничтожения семьи и представление сексуальной свободы. 

2. Антивоенное движение. Объединяет в своих рядах миллионы представителей, практи-

чески, всех слоев населения. Главная цель – ликвидация угрозы войны. 

3. Экологическое движение. Это движение в защиту окружающей среды. «Зеленые» вы-

ступают: за совершенствование законодательства в пользу охраны природы; за использование 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; за закрытие вредных произ-

водств; против различных форм загрязнения окружающей среды. Главная цель экологиче-

ского движения – предотвращение глобального экологического кризиса. 

4. Правозащитное движение. Объединяет организации, борющиеся против ущемлений 

прав личности. 

5. Молодежное движение. Выступает за права молодежи, активно участвует в борьбе за 

мир против войны, проводит акции в защиту окружающей среды и т.п. 
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6. Национальное движение. Набирает силу в последние годы. Участники этого движения 

выдвигают требования возрождения национальной культуры, языка, традиций и т.д. 

Кроме того, существуют: движение неприсоединения; движение против расовой и нацио-

нальной дискриминации; движение за установление нового экономического порядка; движе-

ние крестьян за землю и социальные права; пацифистские движения ученых, врачей, юристов 

и другие движения (9 .с.246-247) 

 Общественно-политические движения разного уровня и характера часто самым различ-

ным образом взаимодействуют между собой, могут объединяться в единый фронт. Обще-

ственно-политические движения, как правило, не имеют однозначной, комплексной про-

граммы и четких принципов действий. Они формируются и развиваются в связи со стремле-

нием людей реализовать какую-либо социально-значимую для них цель на основе таких поня-

тий как «справедливость», «демократия», «равноправие», «свобода». Движение обычно со-

стоит из инициативного ядра (авангарда), которым может быть политическая партия, обще-

ственно-политическая организация, блок партий и организаций, социально-активная группа 

людей и участников движения, консолидирующихся вокруг ядра. В становлении и развитии 

общественно-политические движения проходят обычно три основные стадии. На первой ста-

дии, в ответ на возникшие потребности общественной жизни, зарождается идея формирования 

общественно-политического движения, складываются его ядро и активисты, осуществляется 

выработка целей и задач движения. На второй стадии пропагандируются цели и задачи дви-

жения, осуществляется широкая агитация, привлекаются сторонники среди разных социаль-

ных групп и слоев населения. На третьей стадии формулируются конкретные предложения и 

требования к институтам власти по решению общественной проблемы, осуществляются орга-

низованные массовые действия в различных формах по реализации выдвинутых целей и задач. 

В процессе развития общественно-политических движений могут быть различные варианты 

их эволюции. С одной стороны, приобретая четкие организационные формы, они могут транс-

формироваться в общественно-политическую организацию и даже партию, включиться в 

борьбу за участие в государственной власти, а с другой – в результате достижения цели и за-

дач, или отсутствия перспективы их достижения, движение затухает, сходит с политической 

сцены. 

В современных условиях общественно-политические движения занимают свою нишу 

в мировом политическом процессе, в политической жизни отдельных стран, оказывают 

заметное влияние на социально-политические отношения. В 80-е – начале 90-х годов ХХ 

века значительную роль в политической жизни СССР играли, например, народные (наци-

ональные) движения и фронты. Они представляли массовые общественно-политические 

движения в поддержку демократизации общества, за возрождение народов, обретение 

ими экономической самостоятельности и государственной независимости. В последую-

щем, большинство этих движений эволюционировало в политические партии нацио-

нально-демократической направленности. 

Общественно-политические движения на общенациональном и местном уровнях 

функционируют и в современном Азербайджане. Однако, большинство этих движений 

не носят массового характера, их роль в азербайджанском политическом процессе мало-

заметна, а на выдвигаемые ими требования и предложения часто отсутствует необходи-

мая реакция органов государственной власти. Слабость современных общественно-поли-

тических движений в Азербайджане, неэффективность их действий объясняются, прежде 

всего, недостаточным уровнем политической культурой людей, отсутствием прочных 
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связей между различными социальными группами и образованиями азербайджанского 

общества и неадекватным пониманием ими конкретной ситуации в стране, регионе. От-

рицательно влияют на общественно-политические движения амбициозность и эгоизм ли-

деров и инициативных групп, пассивность большинства политических партий и обще-

ственно-политических организаций, отсутствие конструктивных предложений с их сто-

роны по разрешению возникающих проблем. Преодоление этих причин является необхо-

димым условием усиления роли общественно-политических движений в политической 

жизни азербайджанского общества. 

Разнообразие и активность общественно-политических организаций и движений ха-

рактеризует процесс становления и развития гражданского общества, демократизацию 

политической жизни, утверждение и развитие общественного самоуправления. Деятель-

ность общественно-политических организаций и движений способствует согласию соци-

ально-политических сил в обществе, влияет на выбор ими приоритетов и целей обще-

ственного развития. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бакун Л.А. Группы в подитике.К истории развития американских теорий//По-

лис.1999 №1 

2. Гурр Т.Р. Почему люди бунтуют. СПб.: Питер, 2005.  

3. Джордан Г. Группы давления, партии и социальные движения: есть ли потребность в 

новых разграничениях? // МЭ и МО. 1997. №1 

4. Елисеев С.М. Политическая социология: учебное пособие. СПб., 2007 

5. Курс политологии: Учебник. М., 2002. 

6. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник учебных ма-

териалов / Под ред. Мелешкиной Е.Ю. – М., 2001.  

7. Политическая социология: учебник/ под ред.Ж.Т.Тощенко. М. 2012 

8. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учеб-

ник для студентов вузов. – М., 2001 

9. Теория политики. Учебное пособие/под ред.Б.А.Исаева, Спб, 2002, гл.12 

10. Bentli A. Process of Government, 1908  

11. Pareto V. Trattato di sociologia generale, 1916  

 

 

  



663 
 

Mehman HƏSƏNOV 

s.e.ü.f.d. Bakı Dövlət Universiteti  

 

MÜASİR MƏRHƏLƏDƏ QAFQAZDA VƏ MƏRKƏZİ ASİYADA GEOSİYASİ 

MÜNASİBƏTLƏRİN İNKİŞAFININ BƏZİ NƏZƏRİ ASPEKTLƏRİ 

Məqalədəmüəllif tərəfindən Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionlarının özəl xüsusiyyətlərini, bu 

regionların tarix boyu böyük dövlətlərin geosiyasi maraq dairəsində olmasının başlıca səbəblərini 

göstərmiş,onlar tərəfindən həyata keçirilmiş geosiyasi oyunların mahiyyəti açıqlanmış, regionun 

təbii resusrslarının istismarı ilə əlaqədar müasir dövrdə irəli sürülən və tətbiq olunan iqtisadi 

layihələrin mövcud vəziyyəti açıqlanmış, Qafqazregionunda Azərbaycan Respublikasının önəmliyi 

müəyyənləşdirilmiş, ölkəmizin həyata keçirdiyi uğurlu siyasətin başlıca cəhətləri qeyd edilmiş, 

Rusiyanın, ABŞ-ın və Türkiyənin bu regionlardakıgeosiyasi maraqlarının indiki vəziyyəti və gələcək 

perspektivlərinin müəyyən cizgiləri nəzəri aspektdə tədqiq edilmişdir.    

Açar sözlər: geosiyasi proseslər, etnik separatizm, Cənubi Qаfqаz dövlətləri, Avrasiya geosiyasi 

bloku. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА КАВКАЗЕ 

 И В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В статье автор показывает особенности регионов Кавказа и Центральной Азии, основ-

ные причины, по которым эти регионы были в геополитических интересах великих держав, 

характер реализуемых ими геополитических игр и текущие экономические проекты в регионе. 

Выяснилась ситуация, была подчеркнута важность Азербайджанской Республики в Кавказ-

ском регионе, выделены ключевые аспекты успешной политики, проводимой нашей страной, 

изучено текущее состояние и перспективы развития геополитических интересов России, 

США и Турции в этих регионах. 

Ключевые слова: геополитические процессы, этнический сепаратизм, государства Юж-

ного Кавказа, евразийский геополитический блок. 
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Qafqaz coğrafi, tarixi, sosial-iqtisadi inkişafına görə fərqlənən regiondur. Milli-etnik cəhətdən 

müxtəlif olan bu regionda 128-ə qədər müxtəlif xalq, etnik birliklər yaşayır. Coğrafi baxımdan 

əlverişli məkanda yerləşən qafqazda zəngin mineral resurslar yerləşmişdir. Qafqaz həm də 

kommunikasiya cəhətdən əlverişli Şimal-Cənub, Şərq-Qərb transnəqliyyat sahələr Avrasiya 

məkanında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Qafqazdagedən geosiyasi münasibətlər dəburegionun 

Avrasiyadakı böyük əhəmiyyətiiləbirbaşaəlaqəlidir.Buvəziyyət Avrasiyada güc mərkəzlərinin 

fəallığını şərtləndirımiş və Qafqazın etnik-siyasi vahidləri arasında dostluq və ya düşmənçilik 

konturlarının tarixən formalaşmasına təsir göstərınişdir. S.Kornell yazır: “Qafqazda mərkəzləşmiş 

strateji bloklaşmanı tamamilə başa düşmək üçün onun Avrasiya miqyasında daha geniş strateji 

bloklanmada rolunu qiymətləndirmək zəruridir” (12,s.399). 

Tarixən Avrasiyanın böyük dövlətlərinin Qafqaza nəzarət uğrunda mübarizəsi daxili birləşdirici 

qüvvənin olmadığı regionda etnik və dini müxtəliflik şəraitində cərəyan etmişdir. Mütəmadi tayfa 

davaları, təcridçilik bu regionu xeyli zəiflətmiş, bununla da regiona kənardan təsir göstərmək 

imkanlarını genişləndirmişdir. R. Veyrineninqeyd etdiyikimi, fraqmentlərə bölünmüş heterogen 

regionla rxarici siyasi qüvvələrin tabeliyinə tez düşür (15, s.339).  

Qafqazdatəsir dairəsi uğrunda “ənənəvi xarici üçbucaq” dövlətləri (Rusiya, Türkiyəvə İran) 

arasında mübarizənin vaxtaşırı kəskinləşməsi həmin dövlətlər arasında cari qüvvələr balansını əks 

etdirir, region daxilində sabitliyin dərəcəsinə təsir göstərir. Rusiya ilə bağlı halda onun geosiyasi 

təzyiqi cənuba - Azərbaycana və Qazaxıstana istiqamətlənmiş iki oxla; Türkiyə ilə bağlı halda-

Azərbaycan və Xəzər dənizindən keçməklə Mərkəzi Asiyaya istiqamətlənmiş bir oxla; İranla bağlı 

halda Azərbaycan istiqamətində şimala və Türkmənistan və Tacikistan istiqamətində şimal-şərqə 

yönəlmiş iki oxla göstərilmişdir. Bu oxlar yalnız kəsişmir, onlar bir-biri ilə də toqquşa bilərlər). 

Postsovet dövründə geosiyasi mübarizə regional siyasi münasibətlərin əsas determinantı kimi qalmaq 

da davamedir. Bu mübarizədə ən çox tətbiq edilən vasitələr mədəni və ideoloji təbliğat, qərəzli hərbi 

və iqtisadi dəstək, etnosların birini digərinə qarşı yönəltmək, onların bir qismini öz tərəfınə çəkmək 

və əslində bu cür alyanslar yaratmaq, etnik separatizm manipulyasiyaları kimi vasitələrdir. 

Postsovet dövründə Avrasiyanın geosiyasətində Qafqazın imperativliyinimüəyyən etmiş ənənəvi 

atributların qorunub saxlanması ilə yanaşı həmdə bu atributlara müvafiq geosiyasi faktorların daha 

güclü fəallığını stimullaşdıran yeni atributlar əlavə olunmasını söyləmək mümkündür. Stimulyator 

rolu oynayan bu atributları fərqləndirmək çətin deyil (14, s.35).  

Beləliklə, Qafqazın imperativliyi ilk növbədə onunla əlaqədardır ki, Qafqaz geosiyasi baxımdan 

çox mühüm bir qovşaqdır. Regionun coğrafı mövqeyi onun siyasi inkişafını müəyyənləşdirən ən 

mühüm amil olaraq qalır. Coğrafı yolayrıcı olan Qafqaz tarixən istər Cənub-Şimal xətti boyunca, 

istərsə də Şərq-Qərb istiqamətində münasibətlərdə vasitəçi olmuşdur (13, s.115).  

Qafqaz üzərində nəzarətə nailolmaq Avrasiyarını daha geniş ərazilərinə nəzarət etməyə imkan 

verir. Qafqazın tarixi taleyini müəyyənləşdirən də məhz bu məsələdir. Region uzun müddət Rusiya, 

İran və Türkiyə arasında sərt mübarizə obyekti olmuşdur. Klassik geosiyasi nəzəriyyərıin 

nümayəndələrindən K.Haushofer coğrafı mövqe amilindən istifadə etməklə Qafqazı Bosfora, 

Cəbəllütariqə (Gibraltar), Süveyş kanalı zonasına bərabər tutula biləcək tarixi qarşıdurma 

zonalarından biri hesab edirdi (10, s.127). Bu mübarizə bir qədər dəyişmiş formada indi də davam 

edir. 

Postsovet dövründə Xəzər dənizinin və Mərkəzi Asiyanın enerji ehtiyatlarından istifadə 

yollarının axtarışı ilə əlaqədar bu regionun əhəmiyyəti daha da artmışdır. Avrasiya “Hinterlənd”inin 

enerji ehtiyatları və ixrac yolları üzərində nəzarət “soyuq müharibə” dövründən sonra sürətlə ən 

mühüm siyasi məsələlərdən birinə çevrilməkdədir. Xəzər hövzəsində və Mərkəzi Asiyada kifayət 
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qədər sanballı neft-qaz ehtiyatları mövcuddur. Lakin ötən yüzillikdə tamamilə Rusiyanın, sonra isə 

SSRİ-nin nəzarəti altında olmuş Mərkəzi Asiyanın ənənəvi geosiyasi qapalılığı bu gün də regiondakı 

enerji daşıyıcılannın mənbələri üzərində birtərəfli nəzarət etməyə şərait yaratmışdır (10, s.128). 

Klassik geosiyasi nəzəriyyənin digərnümayəndəsiA.MehenRusiyanıntəbüüstünlüklərihaqqında 

hələ XX əsrin əvvəlində yazırdı:“30-cu və 40-cı paralellər arasında yerləşən Mərkəzi Asiyanın 

gələcəyinə kontinental qüvvənin nəzarətetməsibaxımındanRusiyanınüstünlükləri müstəsnatəbii şərait 

yaradır” (9, s.54). 

SSRİ-nin dağılması və Rusiyanın təsirinin zəifləməsi nəticəsində bu regionun 

geosiyasimüstəmləkəçilikdənxilas olmasıQafqazın unikal bir körpüyə çevrilməsi üçün çox əlverişli 

şərait yaratmışdır.BukörpüMərkəziAsiyanıntəbiiehtiyatlarındanistifadəni asanlaşdırır.  

 Qafqazın kommunikasiya potensialının geosiyasi əhəmiyyəti Mərkəzi Asiya və Xəzəryanı 

regionun hüdudlarından kənara çıxır. Bu məsələ bütövlükdə Avrasiya miqyasında nəzərdən keçirilir. 

Öz coğrafı mövqeyi sayəsində Qafqaz tədricən transkontinental kommunikasiyalar sisteminin 

keçəcəyi əlaqələndirici qovşağa çevrilir. Transavrasiya kommunikasiyalarının səmərəli sisteminin 

yaradılmasına dair layihələr, Qərb-Şərq, ya Şimal-Cənub kommunikasiya xəttinin baza kimi qəbul 

edilməsindən asılı olmayaraq, Qafqazdan yan keçə bilməzdi. 

Beləliklə, Qafqazın kommunikasiya potensialını qiymətləndirərkən iki əsas aspekt-məqam 

nəzərə alınmalıdır: geoiqtisadi və geosiyasi. Təbii ki, bu məqamlar arasmda çox sıx əlaqə var. Hətta 

bunlardan hansının daha üstün olması məsələsinin qoyuluşu da məntiqə ziddir. Avrasiya məkanı 

çərçivəsində dövlətlərarası münasibətlərin ümumi cari təbiətini müəyyən edən məhz onun geoiqtisadi 

və geosiyasi tərkib hissələrinin bir-biri ilə sıx əlaqədar olmasıdır.  

Qafqazda əhalininsayına, ərazinin genişliyinə,m faydalı resursların zənginliyinə görə fərqlənən 

Azərbaycan Respublikası Qafqazdakı siyasi hadisələrə təsir göstərə bilir. Azərbaycanın Qafqaz siyasi 

strategiyası belədir: regionda sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində yaşamalı, 

problemlərini özü həll etməlidir. Azərbaycanın Qafqazda apardığı strategiya aşağıdakı geosiyasi 

amillərlə şərtlənir: 

Birincisi, Qafqaz xalqları işərisində azərbaycanlılar əksəriyyəti təşkil edir, əhali başlıca siyasi 

amildir; 

İkincisi, Azərbaycan əlverişli geocoğrafi mövqeyə malikdir. İpəkyolunun Azərbaycandan 

keçməsi, onun iqtisadi, hərbi və siyasi təsir gücünü artırır; 

Üçüncüsü, Azərbaycan qlobal miqyasda zəngin resurslara malikdir; 

Dördüncüsü, problemin geoiqtisadi aspekti hər şeydən əvvəl Xəzər dənizinin vəMərkəzi 

Asiyanın yuxarıda qismən toxunduğumuz enerji potensialı ilə bağlıdır. Bu bölgədə enerji daşıyıcıları 

ehtiyatlarının çox olması karbohidrogenlərin dünya bazarlarına nəql edilməsi üçün səmərəli 

kommunikasiyalar sisteminin yaradılması məsələsini hədsiz dərəcədə aktuallaşdırır. 

Bu baxımdan, Qafqazda çoxvariantlı boru kəmərləri sistemi yaradılması ilə bağlı mühümmərhələ 

artıq həyata keçirilmişdir. Xatırladaq ki, proseslər başlayanda əsas boru kəmərinin bir neçə istiqaməti 

müzakirə edilirdi. Həmin istiqamətlərdən birincisi (Şimal istiqaməti) Bakı-Novorossiysk marşrutunu 

nəzərdə tuturdu. İkinci (Qərb) istiqamət Bakı-Tbilisi-Ceyhan marşrutu üzrə boru kəməri çəkilməsini 

nəzərdə tuturdu və bu variantsonda daha məqbulhesab olunmuşdu. 

Qafqazdan keçən boru kəmərləri sistemi yaradılması haqqında qərar əvvəlcə Azərbaycan neftinin 

nəql edilməsi ilə bağlı idi. 

1994-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Xəzərdə özünün neft yataqlarının istismarına dair xarici 

korporasiyalar ilə bir sıra sazişlər bağlanmışdır. Mərkəzi Asiyanın neft və qaz kəmərlərinin bu 

sistemə qoşulması, o cümlədən Transxəzər boru kəmərinin çəkilməsi karbohidrogenlərin dünya 
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bazarına çatdırılması problemini həll etməyə imkan vermişdi. Buna görə də asanlıqla görmək olar ki, 

postsovetMərkəzi Asiya regionunda Atlantika dövlətlərinin ən mühüm vəzifələrindən biri kimi bu 

regionda formalaşmaqda olan neft və qaz boru kəmərləri sistemi üzərində hər hansı regional qüvvə 

tərəfindən inhisarçı nəzarətin qarşısının alınmasıdır. S.Kornel yazır: “Türkiyə ərazisindən keçən boru 

kəməri layihəsi həm ABŞ administrasiyası, həm də Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Qazaxıstan və 

Özbəkistan liderləri tərəfindən fəal dəstəklənmişdir. Bu onunla bağlıdır ki, İran ərazisindən və Rusiya 

ərazisindən keçməyən boru kəməri həmin dövlətlər üçün Qərb dünyası ilə həyati əhəmiyyətli əlaqə 

yaratmaq və bu halda həmin iki müttəfıqdən asılı vəziyyətə düşməmək deməkdir” (12, s.60).  

Qafqazdan Qara dənizə doğru Transxəzər kommunikasiyaları (o cümlədən neft-qaz kəmərləri) 

perspektivdə, ilk növbədə, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz dövlətlərinin özləri üçün ən sərfəli 

variantdır. Qərbin sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrini Mərkəzi Avrasiyanın öz iqtisadi 

inkişafının mürəkkəb dövrünü yaşayan dövlətləri ilə birləşdirən Avrasiya kommunikasiyaları sistemi 

təkcə energetika sahəsində deyil, bir sıra mühüm iqtisadi sahələrdə, gələcəkdə isə həm də sosial-

mədəni sahələrdə əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait yaratmış olur. Bu münasibətlə A.Nurşa qeyd edir 

ki, “Müxləlif nəqliyyat-kommunikasiya layihələrində, transkontinental avtomobil yolları və 

dəmiryollar şəbəkəsi, Xəzər sahillərini birləşdirəcək dəniz dəhlizləri yaradılmasında Mərkəzi Asiya 

və Qafqaz dövlətərinin iştirak etməsini onların təcrid olunmuş vəziyyətini aradan qaldırmaq cəhdi 

hesab etmək lazımdır. Bu cür layihələrin həyata keçirilməsi həmin ölkələrin əlverişsiz geosiyasi 

mövqeyini kompensasiya etməyə və dünya təsərrüfat sisteminə daha fəal qoşulmağa imkan 

verəcəkdir. Onların inteqrasiya istəklərini aparıcı geosiyasi mərkəzlər də dəstəkləyir, çünki bu 

sonuncular regiona gediş-gəliş imkanı əldə etmək və transkontinental nəqliyyat axınlarına nəzarət 

etınək istəyirlər”(4, s.76). 

Bu məqsədlərə yalnız Qafqazdan keçən Qərb-Şərq baza xəttinə uyğun kommunikasiyalar sistemi 

yaradılması yolu ilə nail olmaq mümkündür: "Neft-qaz sənayesini idarə edən onlarca transmilli 

korporasiya regiona külli məbləğdə sərmayə qoymuş və sürətlə genişlənməkdə olan nəqliyyat-

kommunikasiya şəbəkəsi Avropa İttifaqının Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi yaratmaq səyləri sayəsində 

Xəzər regionu ölkələri ilə ətraf aləm arasında əlaqələrin güclənəcəyinə ümid yaradır” (4, s.77).  

Qafqazın kommunikasiya potensialı aşkar ifadə olunmuş klassik geosiyasi xarakteristikalarla 

səciyyəvidir. Avrasiyada müvafıq vəziyyəti müəyyən edən geosiyasi münasibətlər sistemində bu 

regionun mühüm rol oynaması məlumdur. 

Geosiyasətdə kommunikasiyaların əhəmiyyətini lazımınca qiymətləndirmək çətindir. Tarix boyu 

səmərəli qarşılıqlı əlaqələr sisteminin mövcud olması dövlətlərarası alyanslarm və geosiyasi blokların 

həyat qabiliyyətini təmin edən ilkin şərtlərdən biri olmuşdur. Adətən Atlantika dövlətlərinin dəniz 

kommunikasiyalarına birinci dərəcəli maraq göstərməsi və bunun nəticəsində onların yaratdığı 

Atlantika blokunun daxilində səmərəli kommunikasiyalar sistemi, eləcə də xarici dəniz 

kommunikasiyaları üzərində güclü nəzarət “soyuq müharibə” dövründə Atlantika blokunun 

zəfərlərini təmin edən əsas amillərdən biri olmuşdur.     

 Cənubi Qafqaz regionunda gedən siyasi proseslərdən biri də buradakı ölkələrin dünya 

proseslərinə inteqrasiya olmasının özünəməxsus xüsusiyyətə malik olması çıxış edir. Bu 

münasibətləCənubi Qаfqаz ölkələrinin yеni və əvvəlcədən yаrаdılmış rеgiоnаl təşkilаtlаrа dахil 

оlmаlаrı məqsədlərini аnаliz еdəndə biz aşağıdakı qənаətlərə gəlməyimiz mümkündür: 

 Birincisi, vаhid gеоsiyаsi məkаnın pаrçаlаnmаsınа bахmаyаrаq, yеni müstəqil dövlətlərin 

yаrаnmаsındаn dərhаl sоnrа bеynəlхаlq əməkdаşlığın müаsir fоrmаsı kimi rеgiоnаl intеqrаsiyа 

tеndеnsiyаlаrı yаrаndı;  

İkincisi, Cənubi Qаfqаz ölkələrinin subrеgiоnаl iqtisаdi təşkilаt və siyаsi blоklаr yаrаtmаq 
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cəhdləri dахili və хаrici siyаsi аmillərlə, iqtisаdi və siyаsi sаhələrdə əməkdаşlığın priоritеtlərinin 

sеçilməsi ilə şərtləndirilir; 

Üçüncüsü, dövlətlərаrаsı rеgiоnаl birliklərin əsаsını bütün iştirаkçılаr аrаsındа bölünən idеyа, 

kоnsеpsiyа, məqsədlər, mаrаqlаr təşkil еdir;  

Dördüncüsü, qısа tаriхi dövr göstərdi ki, Mərkəzi Аsiyа və Cənubi Qаfqаz ölkələrinin intеqrаsiyа 

və əməkdаşlığındа uğur yаlnız bir şərtlə mümkündür ki, bu intеqrаsiyа prоsеsində Rusiyа dа iştirаk 

еtsin, ən аzı оnun mаrаqlаrı dа nəzərə аlınsın. 

MDB dövlətləri müstəqil оlmаqlа dünyаdа öz rоl və yеrlərini müəyyənləşdirməklə dünyа 

iqtisаdiyyаtının və rеgiоnаl siyаsətin gеоsiyаsi məkаnınа çıхdılаr. Bu gün Mərkəzi Аsiyа və Cənubi 

Qаfqаz ölkələri bir çох nüfuzlu təşkilаtın (BMT, АTƏT, UNЕSCО və b.) bərаbərhüquqlu üzvləridir. 

Məsələn, Аzərbаycаn – 37, Özbəkistаn – 37, Qаzахıstаn – 35, Qırğızıstаn – 39, Tаcikistаn –33, 

Gürcüstаn – 33, Еrmənistаn – 37, Türkmənistаn isə ümumi оlаrаq 34 bеynəlхаlq təşkilаtın 

bərаbərhüquqlu üzvüdür (3, s.214).         Bu gün 

MDB-nin dахilində bir nеçə birlik mövcuddur – Rusiyа-Bеlаrus İttifаqı, «ЕvrАzЕS», Kоllеktiv 

Təhlükəsizlik Şurаsı, MАİB, ŞƏT və GUАM. Bu cür intеqrаsiyа plürаlizmi MDB üzvü оlаn 

dövlətlərin intеqrаsiyа mоdеl və fоrmаlаrını müstəqil sеçmələrinin rеаl cəhdlərini göstərir, hаbеlə 

dünyа ictimаiyyəti üçün intеqrаsiyа mоdеllərini nümunə göstərir. 

Bir sırа «хаrici» rеgiоnаl təşkilаtlаrа (İƏT, İKT, İİB) üzvlük Cənubi Qаfqаz ölkələrinin MDB-

yə «tаmhüquqlu üzv оlmаmаlаrını» müəyyən dərəcədə kоmpеnsаsiyа еdir, bu ölkələrin özlərinin 

хаrici iqtisаdi və хаrici siyаsi əlаqələrini аsаnlаşdırır. 

Tеrrоrçuluq, nаrkоtiklərin və silаhlаrın qеyri-qаnuni dövriyyəsi, mütəşəkkil cinаyətkаrlığın 

аrtımı kimi rеgiоnаl təhlükəsizliyi kəskinləşdirən vəziyyət Cənubi Qafqazdövlətlərini bеlə, pоzucu 

təzаhürlərə qаrşı səylərini birləşdirməyi tələb еdirdi.  

Еyni zаmаndа, burаdа dа bəzi prоblеmlər vаr. Məsələn, rеgiоnun ərаzisində islаmı yаymаq, 

fundаmеntаl və şəriətə əsаslаnаn islаm dövləti yаrаtmаq məqsədi güdən Pаkistаn, Səudiyyə 

Ərəbistаnı, İrаndаn оlаn mаrаqlı qruplаrın Cənubi Qafqazregionunda təsiri güclənir. Bütün bu 

kimiprоblеmlər Cənubi Qаfqаz ölkələrində sаbitliyin bərqərаr оlmаsını təhdid еdir. 

Аvrоpаdа intеqrаsiyа müхtəlif səviyyə və müхtəlif sаhələrdə bаş vеrir. Оrаdа müхtəlif rеgiоnаl 

təşkilаtlаr – hərbi-siyаsi (NАTО, Qərbi Аvrоpа İttifаqı), iqtisаdi (Аİ, Bеnеlüks), mаliyyə (Аvrоpа 

Yеnidənqurmа və İnkişаf Bаnkı), siyаsi (Аvrоpа Şurаsı, Аvrоpаdа Təhlükəsizlik və Əməkdаşlıq 

Təşkilаtı), humаnitаr (İnsаn Hüquqlаrı üzrə Аvrоpа Kоmissiyаsı) və bаşqаlаrı yаrаdılıb. 

MDB dövlətləri üçün Qərbi Аvrоpа intеqrаsiyа fоrmаlаrındаn bаşqа, birgə intеqrаsiyа fоrmаlаrı 

dа yаrаnıb. Qərbi Аvrоpа və pоstsоvеt intеqrаsiyа sхеmlərində ümumi оlаn оdur ki, intеqrаsiyаnın 

nüvəsində оnsuz hеç bir birgə prоsеsin bаş vеrməyəcəyi аpаrıcı ölkə оlur. MDB üçün аpаrıcı rоldа 

Rusiyа, Bеlаrus, Qаzахıstаn və Tаcikistаn çıхış еdir, ŞƏT-də isə Rusiyа, Çin. Bununlа bеlə, 

Аvrоpаdа оlduğu kimi, Cənubi Qаfqаz ölkələri də MDB çərçivəsində öz rеgiоnаl birgəliklərini 

məhdulаşdırmırlаr, аmmа digər iqtisаdi və siyаsi birlik və təşkilаtlаrlа dа rеgiоnlаrаrаsı əməkdаşlıq 

еtmək istəyirlər. 

Qаzахıstаnın intеqrаsiyаnın bütün tip və fоrmаlаrındа iştirаkdа qətiyyətlilik və dаvаmlılıq 

göstərməsi хüsusilə nəzərə çаrpır. 

Аvrаsiyа Birliyinin yаrаdılmаsının təşəbbüskаrı оlаn Qаzахıstаn prеzidеnti N.Nаzаrbаyеv хаrici 

iqtisаdi kursdа çохistiqаmətli və müхtəlif səviyyəli vаriаnt sеçib. İqtisаdiyyаtının хаrici bаzаrа аçıq 

оlmаsı, dövlətin хаrici iqtisаdi siyаsətini tənzimləyən libеrаl qаnunlаrın qəbul еdilməsi sənаyеnin 

inkişаfı və tərəqqisi üçün böyük həcmdə хаrici kаpitаlın cəlb еdilməsinə imkаn yаrаtdı. 

Cənubi Qаfqаz dövlətləri içərisində Аzərbаycаn özünəməхsus və unikаl siyаsət həyаtа kеçirir. 
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Оnun bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа təmsilçiliyi də еlə bunа əsаslаnır. Bu siyаsət milli mаrаqlаrа və 

müstəqil хаrici siyаsətə əsаslаnаn bаlаnslаşdırılmış siyаsətdir. Sоn dövrdə, Cənubi Qаfqаzdа bаş 

vеrən Rusiyа-Gürcüstаn mühаribəsindən kənаrdа qаlmаsı və Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq 

Qаrаbаğ münаqişəsinin həllində Rusiyаnın Gürcüstаndа оlduğu kimi rаdikаl аddımlаr аtа bilməsinin 

nеytrаllаşdırılmаsı dа məhz bununlа izаh еdilir. Bundаn bаşqа, Аzərbаycаn bеynəlхаlq və rеgiоnаl 

təşkilаtlаrdа оlduqcа fəаl iştirаk еtməklə gеniş ictimаi dəstək də əldə еdə bilib. Еlə bu kеyfiyyətlər 

və хüsusi iqtisаdi lаyihələr Аzərbаycаnı rеgiоndа lidеr ölkəyə çеvirib. Еkspеrtlər Аzərbаycаnın bu 

uğurlаrının əsаsındа böyük dövlət хаdimi Hеydər Əliyеvin хüsusi kоnsеpsiyаyа əsаslаnаrаq 

fоrmаlаşdırdığı strаtеji siyаsi хəttinin durduğunu bildirirlər. Еlə hаzırdа dа bu siyаsət uğurlа dаvаm 

еtdirilir. 

Cənubi Qаfqаz ölkələri аrаsındа digər məsələlərə gəlincə, оnlаrın rеgiоnаl intеqrаsiyа sаhəsində 

ümumi mаrаqlаrı оlduğu görünür. Cоğrаfi yахınlıq, iqtisаdi əlаqələrin vаrlığı, sоsiаl və mədəni 

mаrаqlаr rеgiоnаl və subrеgiоnаl intеqrаsiyа üçün əsаsdır. Bunа görə də rеgiоnun hər bir dövlətinin 

qlоbаl səviyyədən çох, rеgiоnаl təşkilаt və rеgiоnаl fоrum çərçivəsində öz məqsədlərini həyаtа 

kеçirmək imkаnlаrı vаr. 

 Görünür, yеni müstəqil dövlətlər dünyа iqtisаdi sistеminə intеqrаsiyа prоsеsində tаriхi 

хüsusiyyət, еhtiyаt pоtеnsiаlı və iqtisаdi imkаnlаrı nəzərə аlırlаr. 

SSRİ-nin dağılmasının əsas geosiyasi nəticələrindən biri ondan ibarət idi ki, geosiyasi mübarizə 

səhnəsi qlobal miqyasdan Avrasiya kontinenti çərçivəsinə keçmişdir. Lakin qarşıdurmanın 

miqyasının dəyişməsinə baxmayaraq, “soyuq müharibə” başa çatandan sonra bu mübarizənin ümumi 

geosiyasi təbiətində prinsipial dəyişiklik olmamışdır. Keçmiş kontinental nəhəngin yerində yeni 

geosiyasi bloklar yaratmaq üçün cəhdlər başlanmışdır. Rusiya indi də belə layihələrin əsas 

təşəbbüskarı kimi qalır. SSRİ dağılandan sonra Rusiyada üç geostrateji variantın yaranmasını qeyd 

edən Z.Bjezinski həmin variantlardan birini “Amerikanın Avrasiyada üstünlüyünü azaltmaq 

məqsədilə Avrasiya antiamerika koalisiyası yaradılmasını nəzərdə tutan kontralyans” adlandırır (8, 

s.121).            

 Postsovet dövründə Rusiya isteblişmenti mühitində ən populyar doktrinalardan biri “Moskva-

Pekin-Tehran” strateji üçbucağının yaradılmasına dair “Primakov doktrinası” idi (1996). Z.Bjezinski 

yazır ki, həmin doktrinanın məqsədi dünyanın aparıcı slavyan dövlətlərini, ən döyüşkən islam 

dövlətini, əhalisinin sayına görə dünyada ən iri və Asiyada ən güclü dövləti bir yerə toplayaraq güclü 

koalisiya yaratmaq idi (8,s.140). 

Lakin Rusiya, İran və Ermənistan arasında geosiyasi bloka əsaslanan model daha realist təsir 

bağışlayırdı. S.Kornell postsovet dövründə Avrasiya geosiyasi bloklarının Qafqazdan keçən 

vektorlarını səciyyələndirərək iki bir-birinə əks oxun mövcud olmasını qeyd edirdi. Onlardan biri 

yuxarıda göstərilən üç ölkədən ibarət Şimal-Cənub oxu, ikincisi isə “ ...Birləşmiş Ştatlardan başlayan, 

Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycandan keçərək Mərkəzi Asiyada Özbəkistana qədər genişlənən Qərb-

Şərq oxudur” (11, s.398). 

Problemin həllinə mane olan digər amil Ermənistanın İranla münasibətləridir. Rusiya ilə 

Ermənistanın strateji müttəfiqliyini və Moskva-Tehran əlaqələrini nəzərə alsaq, söhbət artıq Rusiya-

İran-Ermənistan xəttinin formalaşmasından gedir. Xarici ekspertlər hesab edirlər ki, bu gün artıq bu 

“üçlər” bloku de-fakto mövcuddur. Üstəlik,İran öz geosiyasi maraqları naminə irəli sürdüyü əsas 

prinsipdən – regiondan kənar dövlətlərin bölgədəki proseslərə müdaxiləsinin yolverilməzliyi 

prinsipindən də imtina etməyə və bu bloka daha bir üzv “qəbul etməyə” hazırdır. Buna bariz nümunə 

İranla Ermənistanın Yunanıstanın regionda aktivləşməsinə yönəlmiş addımlarını göstərmək olar. 

1997-ci ildə Afinada İran, Yunanıstan və Ermənistan arasında «Qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq 



669 
 

haqda» memorandum imzalanmışdı. Düzdür, hələlik rəsmi Afinanın regionda aktivliyi hiss olunmur 

və sözügedən sənəd bölgədə qüvvələr nisbəti və geosiyasi vəziyyəti dəyişməyib. Üstəlik, son illər 

Yunanıstan-Türkiyə münasibətlərində gərginliyin nisbətən aradan qalxması da nəzərdən 

qaçmamalıdır. Amma hər halda, bu sənəd gələcəkdə yarana biləcək müəyyən tendensiyanın 

göstəricisidir. 

İran, Rusiya və Ermənistanın müttəfiqliyini şərtləndirən daha bir amil Türkiyə faktorudur. 

Türkiyə ilə tarixi ədavəti olan hər 3 dövlət Ankaranın bölgədə möhkəmlənməsinin qarşısını almaq 

üçün səylərini birləşdirir. Onlar Türkiyənin regiondakı türkdilli və qərbyönümlü xalqları öz ətrafında 

birləşdirəcəyi ehtimalından ehtiyatlanır və bu perspektivin onların regiondakı mövqelərinə ciddi 

zərbə ola biləcəyini dərk edirlər. Etiraf etmək lazımdır ki, Türkiyənin regional siyasətində bu faktor 

xüsusi çəkiyə malikdir. Bu gün doğrudan da Ankarada türkdilli xalqlar və demokratik inkişaf yolu 

tutmuş Xəzər-Qara dəniz hövzəsi ölkələrinin iştirakı ilə yeni geosiyasi məkanın formalaşdırılması 

ideyası aktualdır. Elə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində bu proseslə məşğul olan xüsusi 

strukturun yaradılması da Ankarada bu ideyaya ən yüksək səviyyədə önəm verildiyini göstərir. 

Ermənistana gəldikdə, qondarma “soyqırım” iddiasından əl çəkməyən rəsmi İrəvan açıq şəkildə 

Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları irəli sürür və bu dövlətə “tarixi düşmən” kimi yanaşır. Belə olan halda, 

Türkiyənin mövqelərinin möhkəmlənməsinə imkan verməmək niyyəti Rusiya, Yunanıstan və 

Ermənistanı eyni geosiyasi oyunun iştirakçısı olmağa vadar edir. Amma buna baxmayaraq, Qafqaz, 

Orta Asiya və Xəzər hövzəsi regionunun ən qədim geosiyasi oyunçularından olan Türkiyə regiondakı 

mövqelərini günü-gündən möhkəmləndirməkdədir. Sovet İttifaqı dövründə bölgədəki prosesləri 

yalnız öz maraqları deyil, həm də NATO-nun mənafeyi prizmasından izləyən Türkiyə, hazırda Şimali 

Atlantika Alyansının maraqlarının müdafiəçisi rolundan bir qədər uzaqlaşaraq, daha çox öz geosiyasi 

mənafelərinə diqqət yetirməyə başlayıb. Qərbin təzyiqlərinə baxmayaraq, Türkiyənin hələ də 

Ermənistanla münasibətlər qurmaması da bu müstəqil siyasətin göstəricisidir. Amma bununla yanaşı, 

ABŞ-ın Cənubi Qafqaz, Xəzər və Orta Asiyada aktivləşməsi və bölgədə hərbi iştiraka nail olması 

Türkiyənin maraqlarına tam cavab verir. Çünki Ankara Birləşmiş Ştatların bu geosiyasi məkandakı 

maraqlarının reallaşması yolunda əsas müttəfiq roluna iddialıdır. Düzdür, Qərbdə Türkiyəyə 

münasibət birmənalı deyil. Amma bu ölkənin mühüm dəniz yollarına nəzarət etməsi, Rusiyanın 

Qafqazdakı təsirini xeyli azaltması və radikal islam fundamentalizminin qarşısında sipər rolunu 

oynaması Ankaranın Qərb üçün əvəzedilməz müttəfiq kimi qalmasını şərtləndirir. Politoloq Zbiqnev 

Bjezinski açıq şəkildə bildirir ki, bu gün Türkiyə Rusiyanın cənub sərhədlərində Almaniyanın ABŞ 

üçün vaxtilə Orta və Şərqi Avropada oynadığı rolu oynamalıdır. Politoloq Türkiyənin regionda 

önəmini qısa olaraq aşağıdakı faktorlarla əsaslandırır: 

- Türkiyə Qara dəniz regionunda vəziyyətin sabit qalmasında mühüm rol oynayır. 

- Aralıq dənizindən Qara dənizə keçidləri nəzarətdə saxlayır. 

- Rusiyanın Qafqazdakı mövqelərinin güclənməsinə imkan vermir. 

- İslam fundamentalizminə qarşı sipər rolunu oynayır. 

- NATO-nun cənubdakı dayağıdır və s.(1,s.337). 

Sonuncu məqam – NATO faktoru Türkiyə üçün də vacib təsir mexanizmidir. Rəsmi Ankara bu 

alyans daxilindəki rolunu artırmağa çalışır və bunun, avtomatik olaraq Türkiyənin regiondakı 

nüfuzunun artmasına da təsir göstərəcəyini anlayır. Məsələn, bir neçə il əvvəl Türkiyə rəhbərliyi İs-

tanbulda NATO-nun Çevik Qüvvələr Qərargahının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Rəsmi An-

kara Balkanlar, Qafqaz və Orta Asiya kimi geostrateji məkanı yeni yaradılacaq qərargahın təsir 

zonasına daxil etməyi təklif edib. 

Bu gün Türkiyə ABŞ-ın Qafqazdakı mövqelərinin möhkəmlənməsində də mühüm rol oynayır. 
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Vaşinqton təhlükəsizlik və enerji sahəsində öz regional siyasətini məhz Türkiyə vasitəsilə həyata 

keçirir. Məsələn, ABŞ-ın regiondakı bütün hərbi enerji layihələri birbaşa Ankaranın iştirakı ilə real-

laşıb. Bu gün Gürcüstan silahlı qüvvələri, əsasən Türkiyənin yardımı əsasında formalaşdırılır. Amma 

təbii ki, Türkiyənin bölgədəki geosiyasi perspektivi birbaşa Azərbaycanla bağlıdır. Ulu öndər Heydər 

Əliyevin “bir millət-iki dövlət” adlandırdığı Azərbaycanla Türkiyə bu gün bütün məsələlərdə ən sadiq 

müttəfiq və tərəfdaşdırlar. Bu iki dövlət bölgədə birgə iqtisadi, enerji və nəqliyyat layihələri real-

laşdırır, beynəlxalq təşkilatlarda eyni mövqedən çıxış edir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Ərzurum, 

TRASEKA layihəsi,TANAP-1, TANAR-2, Qars-Tbilisi-Bakı dəmiryolu və digər layihələr Türki-

yənin 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 Qafqazda və Xəzər-Qara dəniz hövzəsində əsas müttəfiqi Azərbaycan olsa da, 

Qafqazda möhkəmlənmək üçün onun Gürcüstanla münasibətləri də xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Birbaşa 

Azərbaycanla sərhədi olmayan (təcrid edilmiş Naxçıvan istisna olmaqla) Türkiyə yalnız Gürcüstan 

vasitəsilə Qafqaza daxil olmaq imkanı qazanır. Türkiyənin Cənubi Qafqazın üç ölkəsindən biri ilə 

diplomatik, iqtisadi və siyasi əlaqələrə malik olmaması onun ümumilikdə regionda manevr imkan-

larını məhdudlaşdırır. Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmaq və sərhədləri açmaqdan imtina edən 

Türkiyə Avropa İttifaqının da iradları ilə üzləşir. Bütün bunları nəzərə alaraq söyləmək olar ki, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması və bu əsasda Türkiyə- 

Ermənistan və Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin qurulması Türkiyənin Cənubi Qafqazda və 

Avropadakı mövqelərini xeyli gücləndirəcək amillər sırasındadır. 

Beləliklə, bu gün Qafqaz müxtəlif hərbi, siyasi və təhlükəsizlik maraqlarını və güc mərkəzlərini 

özünə cəlb edən strateji məkana çevrilib. Regionun geosiyasi perspektivləri və bölgədəki ölkələrin 

inkişaf səviyyəsi, ilk növbədə, regional təhlükəsizlik probleminin həllindən və bölgədəki sabitlikdən 

asılıdır. Bu mənada, Qafqazdakı münaqişə ocaqları bütün regionun inkişafı yolunda maneədir. 

Bu gün Qafqazdakı postsovet ölkələrinin dördü də etnik separatizm zəminində daxili 

münaqişələrə cəlb olunub. Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Çeçenistan münaqişələri 

regiondakı nisbi sabitliyi hər an poza biləcək faktorlara çevrilib. Ona görə, müasir dünyada, Avropada 

və bölgədə son zamanlar daha təkidlə Qafqazın Regional Təhlükəsizlik Sisteminin prinsiplərinin 

müəyyən edilməsi və yaradılmasına dair təkliflər səslənir. Bu prosesdə yalnız region ölkələri deyil, 

bölgədə marağı olan güc mərkəzləri də yaxından iştirak edirlər. Çünki Qafqazda sülh və sabitlik yal-

nız region ölkələrinin marağı və bu ərazinin tarixi geostrateji əhəmiyyəti ilə deyil, həm də regiondan 

keçən enerji və nəqliyyat dəhlizlərinin təhlükəsizliyi baxımından zəruridir. Bir də nəzərə almaq 

lazımdır ki, Cənubi Qafqazda “oyun qaydaları”nı, ilk növbədə, region dövlətləri yox, beynəlxalq güc 

mərkəzləri təyin edirlər. 
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möhkəm ictimai-siyasi sabitliyin, dinamik iqtisadi inkişafın, vətəndaş həmrəyliyinin və nəhayət, 

bütün bu faktorları uğurla milli maraqlar naminə mobilizasiya edən ardıcıl və məqsədyönlü xarici 

siyasətə əsaslanır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən elmi-konseptual şəkildə əsasları 

qoyulan və möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən yeni çalarlar qatılaraq, daha da 

zənginləşdirilən müstəqil Azərbaycanın təhlükəsizlik strategiyası, bu baxımdan öz dövrünün ən 

qabaqcıl təcrübəsini də əxs edərək, ölkəmizi nəhəng və geniş miqyaslı nailiyyətlərə qovuşdurur (8). 

Demək olar ki, təhlükəsizlik anlayışı dövlətlərin malik olduğu müdafiə potensialı ilə ölçülən hərbi 

hazırlıq sahəsini əhatə edir. Bu gün bütün dünyada bu anlayış yalnız hərbi sahəsi əhatə etmir. Müasir 

dövrdə ayrı-ayrı dövlətlərin və bütövlükdə regionların təhlükəsizliyi siyasi, iqtisadi, xüsusilə isə 

enerji təhlükəsizliyinin təminatı baxımından səciyyələndirilir. Xüsusilə, iqtisadi təhlükəsizlik ölkənin 

milli təhlükəsizliyinin mühüm tərkib hissəsi olub, dövlətin geosiyasi gücü hesab edilməklə 

müstəqilliyin möhkəmlənməsinə xidmət göstərir. Artıq 21 ildir müstəqil dövlət kimi 

balanslandırılmış xarici siyasət yürüdən Azərbaycan həm də unikal coğrafi mövqeyə malik olmaqla 

bir deyil, bir neçə regionun təhlükəsizliyinin etibarlı və davamlı olmasında mühüm geopolitik faktor 

kimi çıxış edir (2, səh.110). 

Son illərdə beynəlxalq səviyyədə ölkəmizə qarşı diqqətin davamlı olaraq yüksəldiyini görürük. 

Bunun mühüm səbəblərindən biri də Azərbaycanın sürətli inkişafı və qazandığı nailiyyətlərin 

miqyasının daim genişlənməsidir.Bunun nəticəsidir ki, hazırda dünyada inkişafın Azərbaycan 

modelindən getdikcə daha çox bəhs olunmağa başlanılır, onun konkret xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsinə böyük diqqət yetirilir. Özü də dünya miqyasında 155 ölkənin dəstəyini alaraq, BMT 

Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilən Azərbaycan təkcə sürətli sosial-iqtisadi inkişafına 

görə yox, digər sahələr üzrə də əldə edilən möhtəşəm nailiyyətləri baxımından da liderlər cərgəsində 

yer alan ölkə kimi qəbul olunur (1, səh.30). 

Ölkəmiz yanacaq-enerji sektorunda ən mühüm nailiyyətlər əldə edib. Rusiya istiqamətində şimal 

marşrutunun nəql gücünün artırılması, İrana qaz ixracına başlanılması, qardaş Türkiyə ilə yeni əsrin 

ən mühüm iqtisadi hadisələrindən biri olan tranzit sazişinin imzalanması, AGRİ layihəsinin əsasının 

qoyulması, digər dövlətlərlə yanacaq nəqlinə dair razılaşmaların əldə olunması, karbohidrogen 

ehtiyatlarının axtarış-kəşfiyyat işlərinin uğurla aparılması və yeni enerji bloklarının kəşf edilməsi 

ölkəmizin iqtisadi təhlükəsizlik sahəsində əldə etdiyi uğurlarını şərtləndirən faktorlar kimi 

dəyərləndirilə bilər. Xatırlatdığımız kimi 2010-cu ilin ən zəngin iqtisadi yeniliklərindən biri iyun 

ayında Azərbaycanla Türkiyə arasında təbii qazın satışı və nəqli üzrə sazişin imzalanmasıdır. Daha 

sonar, TANAP sazişini imzalamaqla Azərbaycan və Türkiyə regionda əməkdaşlıq və təhlükəsizlik 

dəhlizinin möhkəmlənməsi üçün yeni təməllər yaradıb. 

Bundan başqa, həmin ildə Azərbaycan, Gürcüstan və Rumıniyanın dövlət başçılarının, 

Macarıstanın isə baş nazirinin iştirakı ilə AGRİ layihəsinə dair imzalanan saziş geoiqtisadi 

əhəmiyyətinə görə, böyük strateji məzmun kəsb edir. Bu layihə Xəzər-Qara-Aralıq dənizlərinin əhatə 

olunduğu hövzənin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına mühüm töhfələr verməklə yanaşı, yeni 

strateji əməkdaşlıq platformalarının formalaşmasına və uzunmüddətli perspektivdə davam 

etdirilməsinə əlverişli zəmin yaradır (6). 

Cənubi Qafqazın hazırkı geosiyasi vəziyyəti öz dinamikliyi, siyasi-hərbi gərginliyi, dövlətlər 

arası və etnik maraqların toqquşması, regionun strateji resurslarına nəzarət və nüfuz dairəsi uğrunda 

regional və qlobal səviyyədə rəqabətin davam etməsi konteksində yeni müstəqil dövlətlərin inkişafı 

və ya əksinə, Ermənistan nümunəsində olduğu kimi tənəzzülü prosesi ilə səciyyələndirilə bilər. 

Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsində iştirakdan imtina edən Azərbaycan Respublikası öz yeni 

milli, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik strategiyasının formalaşmasının əsası kimi Türkiyə ilə 
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hərbi-siyasi əməkdaşlıq strategiyasına üstünlük verməkdədir. NATO ilə əməkdaşlıq sahəsində 

Azərbaycanın qoşulduğu “Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı” və “Fərdi tərəfdaşlıq proqramı” xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu proqramlar əsasında NATO mütəxəssisləri müdafiə planlaşdırılması, maddi-

texniki təchizat, şəxsi heyətin və xüsusi təyinatlı dəstələrin təlim keçməsi, mülki müdafiənin təşkili 

və s. məsələlərdə Azərbaycana yardım göstərirlər. Habelə, müntəzəm olaraq siyasi və hərbi 

informasiya mübadiləsi, siyasi məsləhətləşmələr mexanizmi mövcuddur. NATO ölkələri, xüsusilə 

Türkiyə hava məkanı da daxil olmaqla sərhədlərin qorunması, sərhədçilərin öz peşə hazırlığını 

artırması və texniki təchizatının yaxşılaşdırılması işində Azərbaycana yaxından kömək göstərmişdir 

(10). 

Regional təhlükəsizlikdən danışarkən qonşu dövlətlərlə olan münasibətləri də nəzərdən keçirmək 

vacibdir. İlk öncə Rusiyadan başlamaq məqsədəuyğundur. Rusiya ilə Azərbaycan arasında artıq 

böyük bir yaxınlaşma var və bu bütövlükdə regionun sabitlik və təhlükəsizliyinə xidmət edir. Buna 

misal olaraq, Xəzərin statusunun müəyyənləşdirilməsində iki ölkənin uyğun mövqedən çıxış 

etməsini, ən son misal olaraq isə bu günlərdə Rusiya siyasi elitasının üzvlərinin Azərbaycanın cəbhə 

bölgəsinə səfər edərək burada Azərbaycana dəstək bəyanatı verməsini göstərmək olar. Azərbaycan-

Rusiya münasibətlərinin gələcək perspektivi müəyyən qədər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Rusiyanın gələcək fəaliyyətindən asılı olacaqdır. 

Rusiya Federasiyası indiyədək Ermənistanla Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı və 

ikitərəfli hərbi razılaşmalar çərçivəsində əməkdaşlıq etməklə Ermənistanın yaxın müttəfiqi və hətta 

onunla senyor-vassal münasibətləri quran dövlət kimi qəbul edilirdi. Rusiya öz enerji resurslarından 

təzyiq vasitəsi kimi istifadə edtiyi üçün Azərbaycanın Qərblə əlaqələrinin, xüsusilə enerji 

təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığının genişlənməsinə problematik yanaşırdı. 1994-cü ildə neft 

müqavilələrinin imzalanmasından sonra Azərbaycanda dövlət çevrilişi cəhdinin təşkilatçısı kimi 

Rusiya versiyasının üstünlük təşkil etməsi bu ölkənin Azərbaycandakı milli maraqlarını istənilən 

vasitələrlə təmin etməyə cəhd göstərdiyini sübüt edir. Ermənistanla qırx doqquz illik hərbi müttəfiqlik 

müqaviləsi imzalaması, 2008-ci ilin avqust ayında Gürcüstanla müharibə, separatçı Cənubi Osetiya 

və Abxaziyanı tanıması və s. Rusiyanın Cənubi Qafqaz bölgəsində öz hərbi-siyasi iştirakını heç bir 

halda güzəştə getməyəcəyini göstərir. Gürcüstandan fərqli olaraq (məsələn, Gürcüstan Pankisi 

dərəsində çeçen silahlılarına sığınacaq verməklə, NATO-ya üzvlüklə bağlı müraciət etməklə, 2008-

ci ilin avqust ayında faktiki Rusiya ordusu ilə hərbi münaqişəyə girməklə bu ölkə ilə düşmənçilik 

münasibətlərini daha da kəskinləşdirmişdir) respublikamız tərəfindən balanslaşdırılmış siyasət 

yeridilməsi və bəzi məsələlərdə RF-in maraqlarına zidd addım atılmaması (NATO ilə yalnız İPAP və 

PfP proqramları çərçivəsində əməkdaşlıq, Azərbaycan qazının Rusiyanın “Qazprom” şirkətinə 

satılması ilə bağlı müəyyən razılığa gəlinməsi) Rusiyanı Azərbaycanla münasibətdə bəzi məsələlərdə 

güzəştli addımlar atmağa məcbur edir. Bu ölkə Ermənistana kifayət qədər təsir imkanlarına malik 

olsa da, lakin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həllində qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirirərək, bundan Azərbaycana qarşı 

təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyə çalışırdı. Rusiya həm də Azərbaycanda mədəni ekspansiya 

siyasətinə üstünlük verməklə burada rus dilinin və mədəniyyətinin təsirini qoruyub saxlamağa 

çalışaraq, pan-tükizm və liberal Qərb dəyərlərinin yayılmasının qarşısını almağa çalışır. 

Türkiyə Respublikası - Azərbaycanın beynəlxalq arenada ən yaxın müttəfiqidir. O, ölkəmizlə 

siyasi, iqtisadi, hərbi-texniki sahələrdə geniş əlaqələrə malik olsa da, ikitərəfli münasibətlərdə 

müəyyən dövrlərdə bəzi gərginliklər baş versə də (1995-ci ilin mart dövlət çevrilişi cəhdində 

Türkiyənin bəzi rəsmi şəxslərinin adlarının hallanması, son zamanlar Türkiyə-Ermənistan 

sərhədlərinin açılması məsələsinin fəal müzakirə mövzusuna çevrilməsi və iki ölkə arasında 
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protokolların imzalanmasından sonra baş verən müəyyən proseslər), lakin bu, strateji maraqlar 

üzərində qurulmuş ikitərəfli münasibətlərə xələl gətirə bilməmişdir. Siyasi müttəfiqlikdən başqa 

Türkiyə həm də Avropanın enerji təchizatında mühüm rol oynayan tranzit ölkə kimi Azərbaycanla 

ümumi enerji layihələrinin fəal iştirakçısıdır. Şübhəsiz ki, Türkiyə Azərbaycanda rusiyapərəst 

qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsində maraqlı deyildir və hazırkı Azərbaycan iqtidarının 

balanslaşdırılmış siyasəti onu qane edir. Avropa Birliyinin üzvü olmaq uğrunda fəal mübarizə aparan 

Türkiyə öz yaxın müttəfiqi və dost ölkə Azərbaycanın da Avroatlantik strukturlara inteqrasiyasının 

tərəfdarı olsa da, lakin son dövrlər bu siyasətdən imtina edib. ABŞ və Avropa Birliyi isə Cənubi 

Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionuna nüfuzetməni NATO üzvü qismində müttəfiqi olan Türkiyə 

vasitəsilə həyata keçirir (9). 

Türkiyə ABŞ-ın arzuolunmaz dövlət elan etdiyi İrana qarşı regionda ən yaxşı balanslaşdırıcı 

qüvvədir. O, həm də ABŞ-ın yaxından dəstəyi ilə Xəzər dənizinin karbohidrogen resurslarının dünya 

bazarına çıxarılması üçün mühüm tranzit ölkə kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. NATO-nun dəstəyi 

ilə öz hərbi potensialını daha da gücləndirən Türkiyə Azərbaycan və Gürcüstana bu sahədə yaxından 

yardım göstərməklə, Rusiya-Ermənistan-İran alyansına effektli alternativ güc balansı yaratmaqdadır. 

Türkiyə həm də demokratik müsəlman dövlət modelinin örnəyi, Orta Şərqdə ikinci ən böyük hərbi 

büdcəyə malik olan ölkə olması etibarilə, regional Böyük dövlət statusuna iddia etməkdə layiq 

olduğunu sübut etmişdir. 

İran İslam Respublikası - (İİR) Yaxın və Orta Şərq, Mərkəzi Asiya regionu və Azərbaycanda 

şəriət qaydaları ilə idarə olunan və onunla eyni ideologiyanı paylaşan, bu ölkəyə loyal münasibət 

bəsləyən teokratik dövlətlərin mövcudluğunda maraqlıdır. Bununla o, liberal-demokratik dəyərləri 

bütün dünyaya yaymaq istəyən ABŞ-a qarşı qlobal miqyasda olmasa belə, regional səviyyədə güc 

balansı yaratmaq istəyir. Onun ekspansionist xarici siyasətinin fəallığı da əsasən elə yuxarıda 

adıçəkilən bölgələrdə müşahidə edilir. 

İİR SSRİ-nin parçalanmasından sonra Yaxın Şərqdə və post-sovet məkanında ABŞ başda 

olmaqla Qərb ölkələri, Rusiya və Türkiyə ilə öz geosiyasi maraqlarını təmin etmək uğrunda mübarizə 

aparmaqdadır. Rusiya ilə müəyyən məsələlərdə əməkdaşlıq üçün əsas olsa da, ABŞ və Türkiyə ilə 

maraqlar tam ziddiyyət təşkil edir. 

Yuxarıda sadalanan geosiyasi amillər, habelə Azərbaycan Respublikasının öz Konstitusiyasında 

dünyəvi dövlət olduğunu təsbit etməsi, sekulyarizasiya, Qərbin enerji təchizatında rol oynayan 

irimiqyaslı layihələrdə iştirakı, Cənubi Azərbaycanı öz tarixi ərazisi hesab etməsi ölkəmizi İranın 

hədəfinə çevirmişdir. Əsas məqsədi ölkəmizə islam inqilabı ixrac etmək olan İİR doxsanıncı illərin 

ortalarında Azərbaycandakı bəzi siyasi qüvvələri dəstəkləməklə məqsədinə nail olmaq istəsə də, bu 

təşəbbüsün səmərəsizliyindən sonra müxtəlif silahlı qruplaşmaları maliyyələşdirməklə və bəzi ictimai 

xadimlərə sui-qəsdlər təşkil etməklə məqsədinə nail olmaq taktikasını seçməyə başladı. Hazırda o, 

etnik qruplar, xüsusilə cənub bölgəsinin talış əhalisi arasında separatçı meylləri gücləndirmək və 

tələbələr arasında şiə məzhəbini yaymaqla, öz ərazisində Azərbaycanın guya tarixən İran 

imperiyasının bir hissəsi olmasına, respublikamızda yaşayan milli azlıqların hüquqlarının 

pozulmasına dair müxtəlif konfranslar, yığıncaqlar təşkil etməklə, habelə digər müxtəlif vasitələrlə 

ölkəmiz əleyhinə təbliğat aparmaqla islam dünyasında Azərbaycanı ABŞ və İsrailin yaxın müttəfiqi 

kimi nüfuzdan salmağa çalışır. İİR-in nüvə silahı əldə etməyə çalışmasının əsas səbəbi onun regional 

böyük dövlətə çevrilmək ambisiyalarının təzahürüdür. Nüvə silahı öz təyinatından daha çox rəqib 

dövlətləri hədələmək və onlara təzyiq göstərmək üçün siyasi vasitə hesab olunduğundan İİR-in 

məqsədi bununla dünya ölkələrini şantaj etməkdir. Onun bu silahı əldə etməsi şübhəsiz ilk növbədə 

Azərbaycanın milli maraqlarına və milli təhlükəsizliyinə ziddir. Ermənistanla müttəfiqlik və 
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tərəfdaşlıq münasibətlərinə malik olan şimal və cənub qonşularının nüvə silahına malik olması 

müəyyən məsələlərdə respublikamızın milli maraqlarına cavab verən Avroatlantik inteqrasiya 

prosesinə və xüsusilə ABŞ-la əməkdaşlığa müəyyən təhdidlər yarada bilər. 

Azərbaycan inkişaf edən Xəzəryanı dövlət olmaqla bu bölgədə vacib faktordur və bu cəhətdən 

həll edilən hər bir məsələ, qəbul edilən hər bir qərar ilk növbədə bilavasitə Azərbaycanın milli 

mənafeləri baxımından nəzərdən keçirilir. Rusiya, İran, Qazaxıstan, İran, Türkmənistanla hərətərfli 

əməkdaşlığı olan ölkəmiz bu dövlətlərlə ayrılıqda yaxın qonşuluq münasibətlərini inkişaf etdirir. 

Rusiya üçün Azərbaycan etibarlı enerji partnyoru, ən müxtəlif sahələrdə tərəfdaş və stabil inkişaf etən 

ölkə kimi cənub sərhədlərinin sabitliyi və təhlükəsizliyinin təminatıdır. İran üçün Azərbaycanın 

Cənubi Qafqaz bölgəsindəki əhəmiyyətli yeri danılmazdır və Qərb dövlətləri ilə də balanslı siyasət 

aparan müsəlman ölkəsi kimi dəyərli qonşu və lazımlı iqtisadi, siyasi partnyordur (7). 

Özündə çoxsaylı maraqları qovuşduran və geniş inkişaf perspektivləri olan Cənubi Qafqaz 

regionunda Azərbaycan, sözsüz ki, özünün məqsədəuyğun və ardıcıl inkişaf siyasəti ilə regional 

tərəqqidə təkanverici amildir. Bölgənin üç dövlətindən biri olan Ermənistanın qeyri-konstruktiv və 

qeyri-adekvat siyasəti üzündən region ölkələri arasında ikitərəfli əsasda sıx qonşuluq və dostluq 

əlaqələrinin qurulımasında maneələr qalmaqdadır. Lakin işğalçılıq siyasətinin qurbanı olmasına 

baxmayaraq Azərbaycan bölgədə və bütün dünyada məhz sülh və stabilliyin tərəfdar olmaqla Qafqaz 

regionununda təhlükəsizliyin etibarlı təminatı üçün əlindən gələni edir və müvafiq siyasəti davam 

etdirəcəyini dəfələrlə bəyan etməkdədir. 

Dəqiq və hərtərəfli düşünülmüş regional siyasətlə yanaşı Azərbaycan qlobal müstəvidə ABŞ və 

Rusiya ilə münasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət verərək, strateji müttəfiqlik əlaqələrini inkişaf etdirir. 

ABŞ və Rusiya isə öz növbəsində Azərbaycanın, Xəzəryanı bölgənin və Cənubi Qafqazın iqtisadi 

cəhətdən güclənməsində, region dövlətlərinin sabit inkişafının və suverenliyinin möhkəmlənməsində 

mühüm faktor olduğunu qəbul edir və onun bu istiqamətdəki uğurlu siyasətini dəstəkləyir. Bu gün də 

hər iki dövlət Azərbaycanın diversifikasiyaya əsaslanan enerji siyasətini, eləcə də Şərq-Qərb enerji-

nəqliyyat dəhlizi layihələrini və bu tədbirlərin Azərbaycana və bütün regiona inkişaf və sabitlik 

gətirəcəyinə böyük inam nümayiş etdirməkdədir. 

Müasir dövrdə ölkə daxilində və xaricində terrorizmə qarşı mübarizə təhlükəsizliyini təmin etmək 

istəyən hər bir dövlətin siyasi strategiyasının tərkib hissəsinə daxildir. Uzun müddət dünyanın siyasi-

hərbi xəritəsində ən mühüm təşkilat olan NATO- nun əsas məqsədi öz üzv dövlətlərinin bilavasitə 

müdafiəsinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi olub, bu gün də onun başlıca vəzifəsi olmaqda 

davam edir. Bir sıra antiterror əməliyyatlarında iştirak etmiş Azərbaycan bütün qlobal təhlükəsizlik 

və stabilliyi əsas tutan NATO ilə əlaqələri də nəinki ölkəmiz, həmçinin bu təşkilat üçün də əlverişlidir. 

Belə ki, ərazisində heç bir xarici dövlətin hərbi qüvvələri olmayan (Rusiyanın ölkəmizdəki sonuncu 

hərbi bazası Qəbələ RLS-nin 2012-ci ilin dekabrında tərk etməsi müstəqil Azərbaycanın tarixində 

növbəti əlamətdar hadisədir), həmçinin Avropa və Asiyanın qovşağında yerləşən Azərbaycan 

Avroatlantik Alyansın gələcəkdə böyük starateji əhəmiyyətə malik Qafqaz regionuna, Yaxın və Orta 

Şərqə doğru genişlənməsi ilə əlaqədar ən əhəmiyyətli ölkə rolunu oynaya bilər. 

NATO-Azərbaycan əməkdaşlığını stimullaşdıran başlıca faktorlar içərisində Türkiyənin 

özünəməxsus yeri var. Azərbaycanın strateji müttəfiqi olan Türkiyə bir tərəfdən, ərazisində Rusiyanın 

hərbi bazaları olmayan Azərbaycanın təhlükəsizliyinin qarantı kimi çıxış edir, digər tərəfdən, XXI 

əsrdə dünyanın mühüm enerji tərəfdaşına çevrilən Azərbaycanın neft ixracı yolunda çıxış nöqtəsi 

rolunu oynayır. Məhz buna görə, Türkiyə və Azərbaycanın NATO-nun hərbi-siyasi müstəvisində 

əhəmiyyəti artmaqdadır ki, bu da qarşılıqlı əlaqələrin getdikcə genişlənməsinə səbəb olur. Bu 

baxımdan, Azərbaycanın NATO ilə effektiv münasibətləri Türkiyə ilə hərbi-siyasi əməkdaşlığı daha 
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da dərinləşdirməyə imkan verə bilər. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri heç bir digər ikitərəfli 

münasibətlə müqayisə edilə bilməzdir və bu iki dövlət arasındakı münasibət özünün tarixi, mədəni, 

siyasi bağlılığı ilə sıx strateji müttəfiqlik və ən əsası yaxın qardaşlıq və dostluq xarakteri ilə fərqlənir. 

Bütün bunlar, eyni zamanda, Azərbaycanın Avropa İttifaqının "Qonşuluq Siyasəti" proqramı 

çərçivəsində mühüm strateji ölkə olduğunu göstərir və Cənubi Qafqaz ölkələrinin Birliyə 

inteqrasiyasında hərəkətverici dövlət statusunu təsdiqləyir. Avropanın diqqətində olan məsələ budur 

ki, bölgədə sülhə, sabitliyə və əməkdaşlığa ən çox meylli və bu işə yardım edə biləcək dövlət də məhz 

Azərbaycandır. Bu gün geniş iqtisadi, siyasi, hüquqi və sosial islahatları davam etdirən ölkəmiz 

Avropa dəyərlərinə yiyələnmiş, savadlı, demokratik təbiətli, inkişafa meylli və tolerant əhaliyə, bəşəri 

dəyərləri yüksək qiymətləndirən elitaya malikdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün dünyada təkcə insan 

hüquq və azadlıqlarının qorunması deyil, həmçinin dövlətin daxilində və dövlətlərarası 

münasibətlərdə də bərabər hüquq və ədalətlilik prinsipinin rəhbər tutulması bütövlükdə bəşəriyyətin 

təhlükəsizliyinə və əmin-amanlığa şərait yaratmış olur, stabilliyi təmin edir. Bu baxımdan beynəlxalq 

təşkilatların sadalanan istiqamətdə dövlətlərin birgə fəaliyyətə və qarşılıqlı əməkdaşlığa cəlb 

olunması mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Beynəlxalq siyasi şəraitin dəyişməsi ilə müxtəlif dövlətlər öz geosiyasi mənafeyini qorumağı 

bacarmalıdır. Siyasi proseslərdə milli mənafeyin qorunması bacarığında milli özünüdərketmə 

əhəmiyyətli rol oynayır. Dünyanın, regionun siyasi dəyişikliyi prosesində milli mənafeyin qorunması 

birbaşa olaraq müstəqilliyin, suverenliyin qorunması deməkdir. Hal – hazırda müstəqil Azərbaycan 

özünün sülhpərvər mövqeyi, qonşu, region və bütövlükdə əməkdaşlığa meylli olan bütün dövlətlərlə 

etibarlı əlaqələrinin səviyyəsi, həmçinin yüksək siyasi, iqtisadi, inkişaf potensialı ilə dünya dövlətləri 

arasında rəğbət və dəstək qazanmaqda davam edir və tərkib hissəsi olduğu regionun stabil inkişafı və 

təhlükəsizliyinin təminatında üzərinə düşən rolu uğurla yerinə yetirir. 

 Milli təhlükəsizlik problemi həmişə aktual olmuşdur. Bu, regional və qlobal təhlükəsizliyin 

təmini məsələsində mühüm məqamlardan birini təşkil edir. Çünki milli təhlükəsizlik konkret ölkə 

səviyyəsində məzmun kəsb edən anlayışdır. Regional və qlobal təhlükəsizlik onsuz mümkün 

deyildir. Ayrıca götürülmüş ölkələrin təhlükəsizliyi təmin edilmirsə, regional və qlobal miqyasda 

çoxlu sayda ölkələrin təhlükəsizliyindən danışmağın mənası yoxdur. Xüsusilə qeyri -xəttilik və 

qeyri-müəyyənliklə müşayiət olunan müasir dünyamızda milli-regional-qlobal təhlükəsizlik bir-

biri ilə sıx bağlıdır, onların biri digərini tamamlayır. Bu "zəncirvarı əlaqə" pozulanda real olaraq 

heç bir səviyyədə təhlükəsizliyi təmin etmək mümkün olmur (3, səh.55)  

Biz indi dünyanın müxtəlif regionlarında cərəyan edən hadisələrə baxsaq, həmin reallığı görə 

bilərik. Heç şübhəsiz, dünyada bir qrup dövlətlərin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməməsi 

üzündən regional və qlobal miqyasda müxtəlif növ təhlükə və risklər artmaqdadır. Onların 

fonunda münaqişələr həll edilmir, bir sıra ölkələrdə sabitlik bərqərar olmur. Məsələ ondan 

ibarətdir ki, milli təhlükəsizliyin təmini ölkənin suverenliyinə, müstəqilliyinə və ərazi 

bütövlüyünə təcavüzlərin və müharibə təhlükəsinin istisna edilməsini nəzərdə tutur.  

Problemin digər tərəfi region dövlətləri sırasında milli təhlükəsizliyi təmin edən şərtlərdən 

yayınanların mövcudluğu ilə əlaqəlidir. Konkret olaraq bu ölkə Ermənistandır. Deyək ki, 

Ermənistan müstəqil daxili və xarici siyasət yeridə bilmir. Keçən əsrin 90-cı illərindən aydın olub 

ki, rəsmi İrəvan kənardan verilən əmrlərlə hərəkət edir. Bunun nəticəsində indi ölkənin iqtisadi 

və enerji infrastrukturu xarici ölkələrin nəzarətindədir. Ermənistan iqtisadiyyatının müstəqil 

inkişaf proqramı mövcud deyil. Ölkənin Avrasiya İqtisadi İttifaqına (Aİİ) üzv olmasından sonra 

isə həmin sahədə asılılıq daha da artıb. Aİİ-nin Astana sammitində Ermənistan prezidenti Serj 

Sarkisyanın çıxışı göstərdi ki, İrəvan tamamilə Rusiya, Belarus və Qazaxıstandan imdad umur. 
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Təşkilatın yaratmaq istədiyi azad ticarət zonalarına ümid bəsləyir. S.Sarkisyan faktiki olaraq 

özlərinin hansı iqtisadi layihələr həyata keçirmək istədiklərindən danışmır. Deməli, bu ölkənin 

daxili siyasətinin müstəqilliyindən danışmaq yersizdir. 

Beləliklə, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik üçün real təhlükə mənbəyi mövcuddur. Ermənistan 

milli təhlükəsizliyin heç bir şərtini ödəyə bilmir. O, dövlət kimi formalaşmayıb və kənar 

qüvvələrdən tam asılıdır. Belə bir vəziyyət Cənubi Qafqazda unikal təhlükəli situasiya yaradır. 

Regionun ölkələrindən biri özünün və qonşularının milli təhlükəsizliyinə ciddi təhdid qaynağı 

olaraq qalır. Daha pisi odur ki, bu təhlükə kənardan idarə edilir. Bu halda regional təhlükəsizliyi 

praktiki təmin etmək imkansızdır. Təcrübə də sübut edir ki, Ermənistan çox riskli təxribatları ilə 

bütövlükdə Cənubi Qafqazı xaosa sürükləyir. 
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Giriş  

Cəmiyyətin və dövlətin stabil şəkildə idarəsinin, inkişafının təmini üçün hüquq və siyasət 

məfhumlarının rolu danılmazdır. Fərqli mənalar kəsb etmələrinə baxmayaraq, bu iki anlayışın dö-

vrümüzdə həm beynəlxalq münasibətlər, həm də cəmiyyətin və dövlətin həyatında müştərək şəkildə 

fəaliyyət göstərməsinin və bir-birlərinə qarşılıqlı formada təsir etdiklərinin şahidiyik. Müasir dövrdə 

bu prosesin daha da sürətlənməsində əsrimizin əsas nailiyyətlərindən olan rəqəmsal texnologiyaların 

darolu vardır.  

Əsas hissə  

Keçən əsrin sonlarından başlanan texnoloji inqilab günümüzdə daha sürətlə inkişaf etməkdədir. 

XXI əsrdə texnoloji inkişafın üstünlüklərindən dövlət daxili siyasi məsələlərdə, vətəndaş və icra apa-

ratı arasındakı münasibətlərin nizamlanmasında istifadə olunmaqdadır. Ölkənin xüsusi xidmət orqan-

ları bu texnologiyaların tətbiqində xüsusi şəkildə maraqlıdırlar. Eyni zamanda beynəlxalq are-

nanınmüstəqil aktorları olaraq çıxış edən dövlətlər də qarşılıqlı münasibətlərin formalaşdırılması, in-

formasiya axını və dövlət maraqlarının təmini istiqamətində bu yeni müstəvilərin aktiv aktorları kimi 

özlərinə yer tutmaqdadırlar. Bu cür inkişafdan kənarda qalan dövlətlər isətexnoloji gerilik səbəbilə 

güclü ölkələrdən asılı vəziyyətə düşmək təhlükəsi qarşısında qalırlar. İnternet şəbəkəsinin 

genişlənməsi ilə informasiya daha sürətlə ötürülməyə başladı.  

Müasir informasiya texnologiyalarının dövlətlər arası və beynəlxalq münasibətlərdə baş verən 

siyasi proseslərin obyekt və subyektlərinin hüquqlarının təmini və qorunması istiqamətindəki təsirini 

müsbət və mənfi olmaqla iki formada qiymətləndirə bilərik. Fikrin daha dolğun şəkildə başa 

düşülməsiüçünhər iki formanın izahını verməyə çalışaq.  

Rəqəmsal texnologiyalar siyasət və hüquq arasında olan qarşılıqlı əlaqəyə müsbət yöndən 

təsir göstərir. 

Bu mülahizəyə iki istiqamətdən yanaşa bilərik; 

a) Aşkarlığı artıraraq siyasi aktorların proseslərdə daha fəal iştirakına imkan verir.  

Rəqəmsal texnologiyaların inkişafı siyasətin hüdudlarını genişləndirməklə yanaşı idarə edənlərlə 

- elita, idarə olunanlar - xalq arasındakı aslılığı nisbətən azaltdı. Antidemokratik cəmiyyətlərdə 

mövcud olan situasiyaya uyğun olaraq insanların əllərindən alınmış sərbəst toplaşmaq hüququ-

texnologiyanın inkişafı ilə yenidən özlərinə qaytarılmış oldu. Müasir informasiya texnologiyalarının 

bir qolu olan sosial media platformalarında artıq insanlar istədikləri mövzu ətrafında fikir mübadiləsi 

aparmaq, eyni əqidəli həmfikirləri ilə qruplar yaratmaq və daha da irəliyə gedərək ortaq amallar 

ətrafında birləşərək addım atmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Bunun nəticəsidir ki, günümüzdə liderlər 

tərəfindən xalqların iradəsini idarə etmək əvvəlki dövrlərə nisbətdə xeyli çətinləşmişdir.  

Müasir informasiya texnologiyaları xalqlara öz fikir və düşüncələrini azad şəkildə bölüşə bilək 

imkanı yaratmaqla, bir növ xalq üzərində olan siyasi hakimiyyətin təsir gücünü azaltmış oldu. 

Rəqəmsal texnologiyaların gətirdiyi üstünlüklərdən istifadə etməklə vətəndaşlar öz istəklərini dövlət 

qarşısında ifadə edə biləcəyi bir platforma qazandılar. Bu, qüsurlu demokratiyanın mövcud olduğu 

cəmiyyətlərdə daha böyük imkanlar yaradır. Cəmiyyətin baxış bucağınıgenişləndirən müasir 

texnologiyalar və xüsusilə də onun bir qolu olan sosial şəbəkələr antidemokratik və insan 

hüquqlarının boğulduğu dövlətlərdə yaşayan və bu texnologiyaların istifadəçisi olan vətəndaşlara öz 

yaşadığı mühitlə virtual imkanlar sayəsində məlumatlı olduğu digər dövlətlərdə olan siyasi vəziyyəti 

müqayisə edərək ortada olan fərqləri aydın şəkildə görməyə imkan verir. Beləliklə, insanların sonrakı 

addımı başqa siyasi quruluşlarda olan demokratik meyllərin öz cəmiyyətlərinətətbiqi istiqamətində 

olur. Fərd siyasi hüquqlarının mövcud idarəçi aparat tərəfindən təmin olunmasına nail olmağa çalışır. 
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Nəticədə idarə olunanların əvvəlki qaydada idarə olunmaq istəmədiyi və idarə edənlərin əvvəlki for-

mada idarə edə bilmədikləri bir situasiya yaranır. Bu isə sonda dövlət daxilində demokratik meyllərin 

güclənməsinə, islahatların aparılmasına və ən əsas da hüququn tək kağız üzərində deyil eyni zamanda 

praktikada da öz əksini tapdığı idarəçilik aparatının bərqərar olmasına gətirib çıxarır. 

Məsələn İran kimi ciddi dini rejim şəraitində idarə olunan bir dövlətdə hətta müasir informasiya 

texnologiyalarının təzə inkişaf tapdığı bir dövrdə belə proseslərə təsir edə bilmək qabiliyyətinə malik 

olmasını bir sıra faktlarla aydın şəkildə sübut etmək mümkündür. Belə ki, 2009-cu ildə İranda baş 

vermiş seçkilərdən sonra seçki nəticələrindən narazı qalmış kütlə seçim hüquqlarının tam şəkildə 

təmin olunmadığı üçün etiraz çıxışlarına başlamışdır. Təbii ki, bu çıxışların meydana gəlməsində və 

formalaşmasında sosial medianın bir istiqaməti olan “ twitter” sosial şəbəkəsinin rolu olmuşdur. Yerli 

informasiya vasitələri üzərində nəzarət olduğundan xarici aləmə xəbər nisbətən diqqətdən kənarda 

qalmış “twitter” sosial şəbəkəsi vasitəsilə sızmışdır. “ Washington Times” da daxil olmaqla bir çox 

nüfuzlu media portalları 2009-cu ildə İranda baş vermiş çıxışlardabu yeni texnologiyalarının rolunun 

olmasını öz xəbərlərində təsdiq etmişdirlər [1]. Hətta bəziləri daha da irəliyə gedərək prosesi “twitter 

inqilabı” olaraq da adlandırmışlar. Lakin, İranda baş vermiş bu hadisənin meydana gəlməsi və 

istiqamətlənməsində sosial medianın rolunu Ərəb baharına təsirilə müqayisə edərsək, İrandakı 

prosesləri “sosial media inqilabı” adlandırmağın mübaliğədən başqa bir şey olmadığını görərik. Bəzi 

tədqiqatçıların fikirlərinin təsdiqi olaraq bildirməliyik ki, İrandakı çıxışlarda “twitter”in rolu ölkənin 

daxilindən çox xaricində prosesləri ictimailəşdirmək üçün olmuşdur. Çünki İranda qurulmuş ciddi 

dini rejim böyük xarici qüvvələrin daxilə inteqrasiyasını minimuma endirir. “Twitter” isə bu istəyi 

asanlaşdıraraq bir növ ölkəyə təzyiq göstərmək, qüsurlarını dünyaya yayaraq İranı informasiya bloka-

dasına salmaq üçün zəmin yaradır.  

Hər bir dövlətin daxili siyasətinin mühüm elementlərində olan seçki proseslərinin təşkili baxımın-

dan müasir rəqəmsal texnologiyaların yaratdığı üstünlüklər həqiqətən də təqdirə layiqdir. Mövcud 

yeni vasitələr seçki prosesinin daha da şəffaflaşmasına, seçki öncəsi hazırlığın və kompaniyaların 

geniş miqyasda təşkilinə şərait yaratmaqla seçicilərin informasiya əldə etmək hüququnu dərindən 

təmin etmiş olur. Halbuki, 10-15 il əvvələ qədər seçki proseslərinin təşkili kifayət qədər maddi və 

mənəvi güc tələb edən bir iş idi. Radio və televiziyalar üzərindən aparılan təbliğat kompaniyalarında 

namizədlər üçün nəzərdə tutulmuş vaxtın məhdud olması, hazırlanmış süjet və verilişlərin müəyyən 

bir vaxt intervalında efirdə olması səbəbi ilə daha az insana çatması, aparılan işin effektivliyini aşağı 

salırdı. Nəticədə isə seçiciləri daha ətraflı məlumatlandıra bilmək üçün şəhər və rayonlarda xəbərdar-

lıq afişləri asmaq, məlumatlandırıcı iclaslar və ya görüşlər keçirmək kimi köməkçi yollara əl atmaq 

lazım gəlirdi. Bunlar isə həm maddi vəsait, həm də vaxt itkisi deməkdir. Eyni zamanda seçki 

təbliğatının baş tutduğu müddət ərzində və sonrasında estetik cəhətdən xoş olmayan görünüş 

yaranırdı. Seçicilərlə kommunikasiyanın məhdud olduğuvaxtlarda bu tiplikompaniyalar bir növ 

məcburi xarakter daşıyırdı. Hal-hazırda isə bu problemlər rəqəmsal texnologiyaların təşəkkülü fo-

nunda demək olar ki, öz həllini tamamilə tapmışdır. Yazılı və virtual media, həmçinin internet və 

sosial şəbəkələr partiya və namizədlərə yeni imkanlar yaradır. 

Həmçinin hal-hazırda Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın bir çox ölkəsində müvafiq saytlar 

və şəbəkələr üzərindən seçkiləri canlı şəkildə izləmək mümkündür. Bu isə seçki saxtalaşdrılması və 

başqa hüquqa zidd halların qarşısını almaqla birgə, kimliyindən və statusundan aslı olmayaraq hər bir 

vətəndaşa seçki müşahidəçisi olmaq şansını yaradır.  

b) Dövlət strukturlarında şəffaflığı təmin edərək demokratik və hüquqi təmələ əsaslanan 

dövlət siyasət xəttinin və idarəçiliyinin formalaşdırılması üçün zəmin yaradır.  

Artıq dünyanın əksər ölkələrində dövlər orqanlarında olan korrupsiya hallarının qarşısını almaq 
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üçün elektron hökumət formasından istifadə etməkdədirlər. Bir çox xidmətlərin onlayn şəkildə inter-

net üzərindən əldə edilə bilməsi məmurla vətəndaş arasında olan birbaşa əlaqəni ən aşağı səviyyəyə 

endirməklə süründürməçilik, bürokratiya kimi halların qarşısını almış olur. Azərbaycan Respu-

blikasında bu təcrübədən geniş şəkildə istifadə ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 13 iyul 2012-ci il tar-

ixli fərmanına uyğun olaraq ölkə ərazisində “ASAN Xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması ilə 

oldu.Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə dövlət Agentliyinin tabeliyində olan bu 

qurumdövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin vahid və əlaqələndirilmiş formada həyata 

keçirir [2]. Ölkə prezidentinin başçılığı ilə dövlət qurumlarının peşəkarlığının artırılması 

istiqamətində atılmış bu addımın yaratdığı şəffaf hüquqi mühit göz qabağındadır.  

Rəqəmsal texnologiyalar siyasət və hüquq arasında olan qarşılıqlı əlaqəyə mənfi yöndən 

təsir göstərir. 

Siyasi proseslərdə subyektlərin manipulyasiya imkanlarını genişləndirərək cəmiyyətin və 

fərdlərin doğru informasiya əldə etmək hüququnun qarşısını alır. Burada subyekt rolunda siyasi 

partiyalar, iqtidar və ya dövlətlər çıxış edir.  

Başda siyasi liderlər olmaqladövlət rəsmiləri və siyasi partiyalar müasir kommunikasiya va-

sitələrinin,xüsusilə sosial medianın gücündən xəbərdardırlar və bu gücdən ən səmərəli şəkildəistifadə 

etməyə çalışmaqdadırlar. Çünki, bu müstəvilər üzərində formalaşdırılan imic onların xalq arasındakı 

nüfuzuna birbaşa təsir edir. Aparılmış tədqiqatlarda bu fikrin doğruluğu öz sübutunu tapmışdır.  

TürkiyəninErciyes Universitetinin elmi araşdırmalar birliyinin dəstəyilə bu ölkənin 26 vila-

yətindən olan 1200 seçici arasında aparılan araşdırmada respondentlərin 28.5 faizi özlərinə veri-

lən“sosial mediada gördükləriniz sizin siyasi seçiminizə təsir edirmi ?” sualına “ bəli” şəklində cavab 

bildirmişlər [3]. 

Eyni zamanda müasir informasiya texnologiyaları və sosial media siyasi liderlərin və partiya 

rəhbərlərinin əlində xalqı öz tərəfinə çəkmək, bunun sayəsində öz iradəsini və iqtidarını xalqa qəbul 

etdirə bilmək və daim diqqət mərkəzində qalmaq üçün bir manipulyasiya aparatı rolunu oynayır.  

Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Dövlət Baxçalı və Kamal Kılıçdaroğuna aid twitter hesablarında aparılan 

kontent analiz (bütün paylaşımlarda ən çox istifadə olunan sözlərin tapılmasına istiqamətlənən 

politoloji araşdırma) nəticələri bu formadadır [3]. 

Rəcəb TayyibƏrdoğan- biz, Türkiyə, deyil  

Kamal Kılıçdaroğlu - Türkiyə , biz  

DövlətBağçalı - yaxşı, Allah, diləyirəm  

Nəticələr hər üç lider tərəfindən yaxın mənalı sözlərin istifadə edildiyini göstərir. Lakin bu 

oxşarlıq heç də təsadüfə əsaslanmır, tam olaraq sosial media istifadəçilərinə qarşı psixoloji təsir 

göstərməyə xidmət edir.Bir növ “vətən”, “birlik”, “vahid amal” kimi xalqın həssas nöqtələrinə 

toxunaraq, onlarla duyğusal bağ qurmağa hesablanmışdır. Bu yolla da lider tərəfindən paylaşılan 

yazıları oxuyan istifadəçi özü də fərqində olmadan həmin siyasi partiya və ya liderə qarşı yaxınlıq 

hiss edir və nəticədə onların dəstəkçisinə çevrilir. 

Müasir informasiya texnologiyaları seçki prosesinin demokratikləşməsinə,prosesin daha geniş 

miqyasda təşkilinə şərait yaratdığı kimi bəzi problemli halların da ortaya çıxmasına rəvac verir.  

Faktlara görə 2016-cı ildə ABŞ-də baş tutmuş prezident seçkilərində “Cambridge Analytica” 

şirkəti tərəfindən 50 milyon “facebook” sosial şəbəkəsi istifadəçisinin məlumatlarında gizli şəkildə 

istifadə edilərək D.Trumpun seçkilərdə qələbə qazanmasına xidmət etmişdir [4]. Şəxsi məlumatları 

ələ kəçirilən istifadəçilərə digər partiyaya qarşı onlarda aqresiya yaradacaq məlumatlar göndərilmiş 

və bu yolla da qeyri-leqal formada təbliğat işi aparılmışdır.  

Həmçinin Oxford Universitetinin “Graphica” analiz mərkəzi tərəfindən ABŞ Senatının kəşfiyyat 
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komissiyasına təqdim edilən hesabatda Rusiyanın 2016-cı ildə ABŞ-da baş tutmuş prezident 

seçkilərinə müdaxilə etdiyi bildirilir [5]. Müdaxilə “facebook”, “twıtter”, “instagram”, “youtube” 

kimi sosial media vasitələrində D.Trumpun lehinə qeyri-leqal təbliğat kompaniyası formasında 

həyata keçirilmişdir.  

Müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi informasiya qəbulunu daha əlçatan edir, və 

nəticədə qısa müddət ərzində məlumatların daha çox insan tərəfindən əldə olunmasına imkan verir. 

Ancaq problem ondadır ki, yayılan məlumatların heç də hamısı gerçəyə əsaslanmır. Bəzən virtual 

trafiklər üzərindən məqsədli şəkildə, qəsdən doğru faktlar gizlədilərək, qarşı tərəf haqqında əsassız 

fikirlər və böhtanlar yayılaraq onun hüquqları tapdalanmış olur.Bu kimi hallara tək dövlətin daxilində 

baş verən siyasi proseslərdə deyil, eyni zamanda beynəlxalq münasibətlər sistemində dövlətlər 

arasında da rast gəlmək mümkündür. Rəqəmsal texnologiyaların yaratdığı üstünlüklər beynəlxalq 

siyasi arenada dövlətlər tərəfindən məharətlə istifadə edilməkdədir. Bu gün böyük və ya kiçik ol-

masından aslı olmayaraq bir çox dövlət bu vasitələrdən rəqiblərinə qarşı dezinformasiya yaymaq, 

kiçik mövzuları şişirdərək qarışıqlıq yaratmaq və ya öz əməllərinə dünya mediasında doğruluq donu 

geyindirərək özünə müsbət imic qazanmaq üçün istifadə edilməkdədir.Müxtəlif vaxtlarda dövlətimiz 

də bu cür qarayaxmaların hədəfinə çevrilmişdir. Bədnam qonşumuz olan ermənilər “erməni soyqırımı 

adı altında” öz “həqiqətlərini” dünyaya çatdırmaq üçün müxtəlif filmlər, video çarxlar çəkərək, 

məqalələr, kitablar yazaraq bunları KİV və sosial media üzərindən yayımlayırlar.Bunları etməkdə 

məqsədləri dünya ictimaiyyətinə özlərini məzlum, köməksiz, əzilən xalq kimi qələmə verməkdir. Bu 

haqda dünyaca məşhur bir çox xəbər portallarında məlumatlar dərc olunmuşdur. “New York Times” 

da bunlar arasındadır [6]. Öz hərəkətləri ilə ölkəmizi və tük qardaşlarımızı dünyaya qaniçən, barbar 

obrazında tanıtmağa, öz xəyallarında yaratdıqları “böyük ermənistan” adı altında iddia etdikləri 

ərazilərə və Qarabağa sahib olmağa çalışırlar. Bunun nəticəsidir ki, dünyada ölkəmizə qarşı olan 

ədalətsizliyi ermənilərin haqlı şəkildə apardıqları azadlıq mübarizəsi kimi anlayan insanlar az deyil.  

Dövlətimiz də ermənilərin yalan ittihamları qarşısında cavabsız qalmamışdır. Leyla xanım Əli-

yevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilmiş olan “Justice for Khojaly” layihəsi başda olmaqla dünyanın 

müxtəlif ölkələrində təbliğat kompaniyaları aparılmaqdadır [7]. Heç kimə sirr deyil ki, 1994-cü ildə 

imzalanmış atəşkəs razılaşması ilə nisbətən dayandırılan silahlı münaqişə hal-hazırda elektron maşın-

lar üzərindən informasiya savaşı formasında davam etməkdədir.  

 XXI əsrdə insanlar tərəfindən internet şəbəkələri istifadəsinin qısa müddət ərzində bu cür geniş 

ərazi və kütləni əhatə etməsi bəzi dövlətlərdə idarə edən elitanin maraqları ilə səsləşməyən hallara 

səbəb olmuşdur. Bu isə öz növbəsində həmin dövlətlər tərəfindən müasir əsrdə belə, insan hüquqlarını 

kobudca pozan addımların atılması ilə nəticələnmişdir. Düzdür, bu hallar bəzən ölkənin milli mara-

qlarının və ərazi bütovlüyünün təmini üçün ən son variant olaraq həyata keçirilə bilir. Lakin, prak-

tikada bu kimi vəziyyətlərə az sayda rast gəlmək olar. Acces now tərəfindən “The state of internet 

shutdown 2018” adı altında hazırlanmış hesabatda internetdən istifadəni qısa müddət ərzində olsa 

belə bloklamış ölkələrin siyahısı verilmiş və bu addımlarının səbəbini izah olunmağa çalışılmışdır 

[8]. Rəqəmlər ölkələrin əvvəlki illərə nisbətdə 2018-ci ildə bu addımı daha çox atdığını göstərir. Belə 

ki, dünya üzərində2016-cı ildə 75, 2017-ci ildə 106 dəfə internet bloklandığı halda 2018-ci ildə bu 

rəqəm 196 ya çatmışdır. Siyahıya 134 dəfə olmaqla Hindistan rəhbərlik etməkdədir. Sonrakı yerləri 

Pakistan, Banqladeş, İraq, Yəmən və bir sıra ərəb ölkələri tutmaqdadır. Hansı ki, bu ölkələrin çoxu 

bloklanma barədə xalqa əvvəlcədən məlumat verməmiş və sonrasında mövcud addımla bağlı heç bir 

səbəb irəli sürməmişdir. Sanki, insanların informasiya əldə etmək vasitələrini əllərindən almaqla on-

ların hüquqlarını pozduqlarından xəbərsiz kimi davranırlar. Bu zaman belə bir sual ortaya çıxır. Necə 



684 
 

olur ki, dünyanın xeyli yol qət etmiş olduğu bir əsrdə bu cür halların şahidi olmaq mümkündür. Si-

yahıya nəzər salsaq görərik ki, bloklamanı həyata kəçirən dövlətlər əsasən hüquqi cəhətdən kifayət 

qədər inkişaf etməmişdirlər. Yaxın Şərq ölkələrində isə Ərəb baharının təsirilə dağılmış antidemo-

kratik cəmiyyətlərin hüquqi təmələ əsaslanaraq qurulması bir neçə on il vaxt tələb edəcək. 

 

Nəticə 

Günümüzdə siyatin və həmçinin hüququn rəqəmsal texnologiyaların təsirinə məruz qaldığı 

aşkardır. Ancaq bizə lazım olan bu təsirin müsbət tərəflərinin artırılması və mənfi tərəflərinin isə 

aradan qaldırılmasıdır. Təbii ki, bu istəyə nail olmaq vaxt tələb edir. Çünki əvvəla hüquq və suni 

intilekt arasında olan münasibətlər qanunauyğun şəkildə qurulmalı, kibercinayətkarlığın əsas 

müddəaları tam şəkildə müəyyənləşərək həm dövlətlərin əsas qanunlarında, həm də beynəlxalq 

münasibətlər sisteminin təcrübəsində öz yerini möhkəmləndirməlidir. 
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became clear that in the modern era, the cooperation between Turkey and Azerbaijan is developing 
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Azərbaycan dünyanın ən önəmli yerində, yəni Orta Asiya, Orta Şərq və Ön Asiyanın tam 

ortasında yerləşir. Yerləşdiyi ərazinin ən önəmli xususiyyəti mühüm tarixi keçid və ticarət yolları 

üzərində olmasıdır. Azərbaycanın bu strateji mövqeyi, bir körpü rolunu oynaması, bu ölkəyə iqtisadi, 

sosial və siyasi üstünlüklər qazandırmaqdadır. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra başda 

Türkiyə olmaqla, bir çox ölkələrlə azad şəkildə münasibət qurmağa başlamışdır. Azərbaycanın 

Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələrinin köklü əsasları vardır. Aərbaycanın Türkiyə ilə qonşuluq mövqeyində 

olması və iqtisadi əlaqələrin səmərəli həyata keçirilməsi, bu ölkələr arasında bir çox sahələrdə 

qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait yaratmışdır. Azərbaycanla Türkiyə arasında yaranan bu 

münasibətlərin başında isə iqtisadi əməkdaşlıq gəlir. Hələ keçmiş SSRİ dövründə iqtisadi əlaqələr 

mərkəz tərəfindən idarə edildiyi vaxt şübhəsiz ki, keçmiş ittifaqın mənafeyinə uyğun olaraq iqtisadi 

əlaqələr zəif də olsa mövcud olmuşdur. Lakin İttifaqın dağılması ilə bura daxil olan hər bir ölkənin 

dünya ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrdə sərbəst şəkildə istiqamətlənməsinə zəmin yarandı. Azərbaycanın 

da müstəqillik qazanması,sərbəst şəkildə dünya iqtisadiyyatına qoşulmağa imkan verdi. 

Azərbaycanın əlaqə qurduğu ilk ölkələrdən biri də məhz qardaş Türkiyə oldu. 

Azərbaycanın dünya dövlətləri içərisində ən yaxın müttəfiqi Türkiyədir. Türkiyə ilə cəmi 11 km 

uzunluğunda sərhədin olmasına baxmayaraq, qədim zamanlardan hər iki ölkə tarixi köklərlə bir-

birinə bağlıdır. Qədim tarixi ənənəyə malik olan hər iki ölkənin iqtisadi əlaqələrinin inkişafına təsir 

göstərən bir sıra mühüm faktorlar vardır: Birincisi – Bakı-Naxçıvan-Türkiyə birbaşa iqtisadi 

əlaqələrin inkişafı üçün əlverişli nəqliyyat sisteminə malik olması; Nəzərə alaq ki, Azərbaycanın 

Türkiyə ilə quru sərhəddi yalnız Naxçıvanladır.İkincisi – hər iki ölkənin iqtisadi inkişafına müsbət 

təsir göstərə bilən təbii resursların zənginliyi. Məhz bu faktor, xüsusilə əlverişli təbii iqlim şəraitinin 

mövcudluğu ilin bütün fəsillərində istehsal sahələrinin ritmik fəaliyyətinə imkan verir. Üçüncüsü – 

Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə, Azərbaycan-İran-Türkiyə ölkələrarası əlverişli nəqliyyat 

kommunikasiyalarının olması. Bu önəmli faktordur, çünki təkcə Naxçıvanla sərhədi nəzərə alsaq və 

Azərbaycanın da Naxçıvanla birbaşa sərhədinin olmaması bu faktoru daha da önə çəkir. 

Azərbaycanın Türkiyə ilə əlaqəsi ən qısa yolla ya İranla, ya da Gürcüstanla mümkündür və bu sahədə 

nəqliyyat sisteminin olması qarşılıqlı əlaqələrə öz müsbət təsirini göstərməkdədir. Dördüncüsü - 

Türkiyənin müasir şəraitdə iqtisadi əlaqələrinin inkişafında mühüm rol oynayan çoxsahəvi istehsal 

quruluşuna malik olması. Sənayenin bir çox sahələrinin: metallurgiya, maşınqayırma, kimya, yüngül 

və yeyinti sənaye sahələrinin inkişafı,daxili tələbatı ödəməklə yanaşı, xarici iqtisadi əlaqələrin geniş 

miqyaslı inkişafına da təsir göstərmişdir. Bu səbəblə, başqa ölkələrlə olduğu kimi Türkiyənin 

Azərbaycanla iqtisadi əlaqələri daha da aktivdir. 

Strateji tərəfdaşlar olan bu iki ölkənin siyasi, mədəni bağlarının iqtisadi baxımdan 

möhkəmlənməsinin də bir sıra səbəbləri vardır. Belə ki, Türkiyə üçün Azərbaycan dayanıqlı enerji 

mənbəyi, Orta Asiya ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi üçün sözügedən regiona açılan qapı, 

İpək yolu üzərindəki dövlətlərlə ticarət imkanı, böyük xammal ehtiyatları ilə təminat və s. rolunu 

oynayır. Azərbaycan üçün isə Türkiyə enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması, Avropa 

Birliyi ilə iqtisadi əlaqələrin dərinləşməsində tranzit ölkə, regional və beynəlxalq strateji layihələrdə 

dayanıqlı tərəfdaş və s. qismində çıxış edir.(3, səh.464) 2008-ci ilin əvvəlində Azərbaycan 

Respublikasının parlamentində "Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında 

uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq proqramı və icra planı" qəbul edilmişdir. İndiyə qədər iki ölkə 

arasında müxtəlif sahələri əhatə edən 130-dan artıq sənəd imzalanıb. 

Sərbəst bazar iqtisadiyyatı modelini mənimsəyən Azərbaycan Türkiyə ilə inkişaf etdirmək 

məqsədiylə ilk razılaşma noyabrın 1-i 1992-ci il tarixində imzalanmışdır.(1,səh201) Bu razılaşmanın 

xaricində kiçin və orta ölçəkli sənayelətin inkişaf etdirilməsi və texniki əməkdaşlıq, gömrük 
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əməkdaşlıq və qarşılıqlı köməkləşmə və bu kimi başqa sahələrdə razılaşmalar imzalanmışdı.Qeyd 

etdiyimiz bu razılaşmalardan başqa 2 daha əhəmiyyətli razılaşma daha var. Bunlardan birinci 

Sərmayələrin Qarşılıqlı Təşviqi və Qorunması haqqında razılaşma, ikincisi isə Türkiyə Azərbaycanda 

Cütə Verginin Önlənməsi haqqında razılaşmadır. Və belecə ticari və iqtisadi əlaqələrin inkişaf 

etdirilməsi üçün hüquqiinfrastruktur böyük ölçüdə tamamlanır.  

İkitərəfli iqtisadi əlaqələr baxımından əhəmiyyətli bir qurum olan iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə 

hökumətlərarası komissiyanın ilk toplantısı 25 fevral 1997-ci il tarixdə baş tutmuşdur. Müxtəlif 

səbəblərə görə ikinci iclas uzun müddət reallaşdırıla bilməmişdir. 29 mart 2001-ci il tarixdə 

reallaşdırılan ikinci iclas qarşılıqlı ittihamlarla olduqca gərgin havada keçmişdir. Üçüncü iclas isə 12-

14 aprel 2005-ci tarixlərdə Türkiyədə baş tutmuşdur. İclasda, 13 apreldə imzalanmış olan 

uzunmüddətli iqtisadi və ticari əməkdaşlıq haqqında sazişə uyğun olaraq hazırlanması qərarlaşdırılan 

İcra Planının ən qısa müddətdə tamamlanaraq, qüvvəyə minməsi barəsində razılılıq əldə olunmuşdur. 

Azərbaycan-Türkiyə hökumətlərarası müştərək iqtisadi komissiyasının 4-cü iclası 2006-cı il iyulun 

27-28-də Bakıda,5-ci iclası 2008-ci il aprelin 11-də İstanbulda keçirilmişdir. Bütünlükdə bu iclaslarda 

vacib əməkdaşlıq istiqamətləri ilə yanaşı, problemlər də vurğulanmış, eyni zamanda yaxın 

mərhələlərdə addımlar atılması tələb olunan sahələr hər iki tərəfdən açıqca qeyd olunmuşdur. Bunlar 

arasında, ortaq ticarət palatasının qurulması, Azərbaycanın Türk tərəfinə viza tətbiqinin 

asanlarşdırılması,Türk yük maşınlarının daşımalarıyla bağlı problemlərin həlli, yenilənə bilər 

alternativ enerji qaynaqlarıyla (günəş, külək, biokütle və hidrolik enerji) bağlı, Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığı (TPAO) şirkətinə bağlı TPIC ilə ARDNŞ (SOCAR) arasında çoxşaxəli 

əməkdaşlığın gücləndirilməsi, Azərbaycan-Türkiyə biznes forumunun fəaliyyətinin daha da 

canlandırılması təşəbbüsləri xüsusi diqqət çəkmişdir. Bu arada, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün 

Azərbaycana səfəri vaxtı, 2007 noyabrın 6-da iki ölkə arasında uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq 

proqramı və icra planı imzalanmışdır. Məqsəd, iqtisadi əlaqələrdəki problemi sahələri mümkün qədər 

azaltmaq və ortaq inkişaf perspektivlərini gücləndirmək olmuşdur. Yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı 

iki ölkə arasında maliyyə-kredit, sosial müdafiə, müxtəlif sahələr üzrə kadr hazırlığı, kənd 

təsərrüfatının müxtəlif istiamətləri üzrə, beynəlxalq iqtisadi təşkilatlara üzvlüklə bağlı yardım kimi 

sahələrdə sənədlər imzalanmış və icra olunmaqdadır 

Müstəqilliyin ilk dövrlərində ölkəmizə Türkiyədən idxal olunan məhsulların illik həcmi orta 

hesabla 116 milyon ABŞ dolları, Azərbaycandan ixrac olunan əmtəə və xidmətlər 24.85 milyon ABŞ 

dolları səviyyəsində olmuşdur. ilbəil genişlənən iqtisadi münasibətlər artıq yeni mərhələnin 

başlamasından xəbər verir. Son dövrlər Azərbaycan və Türkiyə iqtisadiyyatının dinamik inkişaf 

etməsi özünü bu ölkələr arasında mövcud olan ticarət dövriyyəsinin yüksəlməsində, qarşılıqlı 

investisiya qoyuluşlarının həcminin artmasında, sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin 

genişlənməsində və digər sahələrdə açıq şəkildə göstərməkdədir. 2014-cü ilin statistik məlumatlarına 

əsasən qeydiyyata alınmış 5287-si tam xarici investisiyalı, 1710-u isə birgə müəssisə olmuşdur. 

Statistik vahidlərin Dövlət Registrində qeydiyyatdan keçmiş tam xarici investisiyalı və birgə 

müəssisələrə əsasən Türkiyə (31,2%), Böyük Britaniya (8,6%), Rusiya (6,5%), İran (5,3%), ABŞ 

(3,7%), Almaniya (2,1%) və digər ölkələrin (42,6%) sahibkarları tərəfindən yaradılmışdır. Buradan 

da göründüyü kimi, 2014-cü il üzrə Türkiyə investisiyalı tam xarici və birgə müəssisələrin həcmi 

31,2% olmaqlüstünlük təşkil etmişdir.(8) 

1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”ndə “Türk petrolları” şirkətinin xarici 

neft şirkətləri konsorsiumunda təmsil olunması Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlığın 

inkişafının real təzahürü idi. 1999-cu ildə nəhəng Şahdəniz qaz-kondensat yatağı aşkar edilməsi ilə 

Azərbaycanla Türkiyə arasında qaz sahəsində əməkdaşlığın qurulması üçün zəmin yaradıldı. 2001-ci 
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il martın 12-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə rəsmi səfəri zamanı 

"Azərbaycanın təbii qazının Türkiyə Respublikasına tədarük edilməsinə dair Azərbaycan və Türkiyə 

Respublikaları arasında təbii qazın satışı və alışı haqqında müqavilə" imzalandı.(1,səh.143) 

13 iyul 2006-cı il tarixində Aralıq dənizinin Türkiyə sahilindəki Ceyhan terminalında Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft ixracı boru kəməri işə salınmış və bununla iki ölkənin iştirak etdiyi beynəlxalq 

transkontinental layihə həyata keçirilmişdir.Bu kəmərin ümumi uzunluğu 1769 km (Azərbaycan 

hissəsi 443 km, Gürcüstan hissəsi 250 km, Türkiyə hissəsi 1076 km), illik keçirmə qabiliyyəti 50 mln. 

tondur.1999-cu ildə nəhəng Şahdəniz qaz-kondensat yatağı aşkar edilməsi ilə Azərbaycanla Türkiyə 

arasında qaz sahəsində əməkdaşlığın qurulması üçün zəmin yaradıldı. 2001-ci il martın 12-də 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə rəsmi səfəri zamanı "Azərbaycanın təbii qazının 

Türkiyə Respublikasına tədarük edilməsinə dair Azərbaycan və Türkiyə Respublikaları arasında təbii 

qazın satışı və alışı haqqında müqavilə" imzalandı. 

2007-ci ilin yanvar ayında Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri istismara verilmişdir. Kəmərin 

Azərbaycanla Gürcüstan ərazisindən keçən hissəsinin 690 kilometrini Cənubu Qafqaz Boru Kəməri 

(CQBK) təşkil edir, Türkiyənin BOTAŞ şirkətinin Gürcüstan-Türkiyə sərhədində CQBK-ya 

birləşdirilən hissəsi isə 280 kilometr məsafə qət edərək Ərzurumadək uzanır. 

2010-cu ildəAzərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Türkiyənin BOTAŞ şirkəti arasında imzalanmış 

müqavilə Azərbaycan qazının Türkiyəyə və Avropanın digər ölkələrinə satışını artıq reallaşdırır. Bu 

layihələr Azərbaycanın və Türkiyənin, eləcə də Avropanın və digər regionların enerji 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. 

Türkiyə və Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ölkələrimiz və bütövlükdə bölgə üçün önəmli bir sıra 

layihələr həyata keçirilir. Onlardan biri də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikilməsidir. Uzun illər 

ərzində bu məsələ iki ölkə arasında, beynəlxalq maliyyə qurumlarında, sadəcə, müzakirə olunurdu. 

Bu önəmli layihə faktik olaraq, icra edilmirdi. Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan rəhbərliklərinin 

iradəsi nəticəsində bu məsələnin həllinə nail olunub. Layihənin uğurla reallaşdırılması Azərbaycanı 

Türkiyə ilə dəmir yolu vasitəsilə birləşdirəcəkdir. Şübhəsiz ki, bu layihənin çox böyük, həm iqtisadi, 

həm də siyasi önəmi var. 1,2 mln. sərnişin və 3,5 mln. ton yük daşınacaq. 2034-cü ildə isə dəmiryolu 

xəttinin üzərində 7,8 mln. sərnişin və 21,5 mln. ton yük daşınması təxmin edilir. Bakı-Tiflis-Qars 

xətti, Marmaray və tikintisi davam edən sürətli qatar layihələri ilə yalnız Türkiyə deyil, Gürcüstan və 

Azərbaycan da Asiya-Avropa dəhlizinin ən sərfəli və etibarlı variantı halına gələcək.(6) 

Xatırladaq ki, iki ölkə arasındakı iqtisadi münasibətlərdə əsas diqqəti enerji sahəsindəki 

əməkdaşlıq cəlb edir. Türkiyə ilə Azərbaycan Azəri-Çıraq-Günəşli yataqları üzrə imzalanan 

müqavilədə iştirak etməklə yanaşı, Şahdəniz layihəsində 9%, Kürdaşı layihəsində 5% və Alov 

layihəsində 10% hissəyə malikdir.Türk özəl neft şirkəti Petoil də Murovdağ neft sahəsində ARDNŞ 

ilə50% ortaqlıq əsasında AzərNeft şirkətini qurmuşdur Qlobal əhəmiyyət daşıyan Bakı-Tiflis-

Ceyhan, Bakı-Tiflis-Ərzurum Cənub Qafqaz Təbii Qaz Boru Xətti layihələri çərçivəsində çoxtərəfli 

əməkdaşlıq uğurla davam edir. Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı yaxınlaşma təşəbbüsləriylə 

əlaqədar olaraq müəyyən qədər zəifləsə də, Azərbaycan ilə Türkiyənin NABUKKO layihəsində 

əməkdaşlığı da nəzərdə tutulur. İki ölkəqlobal iqtisadi önəmə də sahibolan Bakı-Tiflis-Qars 

dəmiryolu layihəsi ilə bağlı əməkdaşlığı da davam etdirirlər. Eyni zamanda hökümətlərarası 

komissiyanın 4-cü iclasında İran vasitəsiylə dəmiryolu əlaqəsinin imkanlarından istifadə edilməsi də 

gündəmə gəlmişdir.(9). 

Müstəqilliyiə qovuşmasından etibarən Azərbaycanda Türk sərmayəsinin, son illərdə isə 

Türkiyədə Azərbaycan sərmayəsinin rolu ciddi olmuşdur. Türkiyə Azərbaycanda qeyri-enerji 

sektorundakı ən böyük yatırımçıdır ki, bu iqtisadiyyatı enerji sektoruna xeyli dərəcədə bağımlı olan 
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Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Türk şirkətlərinin Azərbaycanda neft və qeyri-neft 

sektoruna qoyduğu investisiyaların ümumi həcmi 5.5 milyard dollardan çoxdur. 2001-2007-ci illərdə 

isə sadəcə qeyri-neft sektoruna 532 milyon dollar sərmayə qoyulub. 

Türkiyə Azərbaycanın ən böyük xarici ticarət tərəfdaşlarından biridir. 2008-ci ildə Türkiyə ilə 

Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard 433 milyon dollar olub. Bunun 807 milyon dolları 

Türkiyədən idxalın, 626 milyon dolları isə bu ölkəyə ixracın payına düşür. Azərbaycan Türkiyədən 

2350 adda məhsul idxal edib, Türkiyəyə isə 138 adda məhsul göndərir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 

Türkiyə ilə Qazaxıstan bir başa sərhəddə malik olmadıqları halda bu iki ölkə arasındakı ticarət həcmi 

2008-ci il üçün 3.2 milyard dollar təşkil etmişdir və Türkiyə- Qazaxıstan hökümətlərarası 

komissiyasının bu il noyabrın 17-də Astanada keçirilən iclasında Türkiyənin dövlət naziriFaruk Çelik 

rəqəmin kiçik olmasından şikayət etmişdi  

Umumiyyətlə Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı iqtisadi münasibətlərdə 1990-cı illərin 

sonralında və 2000-ci illərin başlarında problemi mövzular daha çox diqqət çəkmişdir. Xüsusilə də, 

“Türk sərmayədarların İran və Rusiyalı həmkarları ilə müqayisədə mənfi şərtlərdə işlədiyi iddiası” 

tez-tez gündəmə gəlmişdir. Mövzunun 17 Sentyabr 2001-ci il tarixdə BakıdasəfərdəolanTürkiyənin 

Prezidenti Əhməd Necdət Sezər tərəfindən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ilə görüşdə 

mətbuatın qarşısında dilə gətirilməsi, tərəflər arasında qısa müddətli gərginliyə səbəb olmuşdur. Bu 

problem, eyni zamanda Türkiyənin Azərbaycan ilə olan ticarətinin həcminin və Azərbaycandakı Türk 

sərmayələrinin həcminin aşağı səviyyədə olması mövzuları 2003-cü ilin yanvarında Bakıda səfərdə 

olan Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən də qeyd olunmuşdur. Çünkü doğurdan da böyük Türk 

şirkətlərinni Azərbaycana sərmayə qoymamçası daim diqqət çəkmişdir. Hətta, 13 oktyabr 2002-ci il 

tarixdə, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının iclası üçün İstanbula gedən Heydər Əliyev, oktyabrın 15-

də burada Türkiyəli işadamlarıyla görüşmərkən onları Bakıya dəvət etmiş və “problemlərini həll 

edəcəyini” bildirmişdir. Noyabrın 11-də isəTürkiyənin məşhur işadamları Sakıp Sabancı, Bülent 

Eczacıbaşı, Nihat Koçyiğit və digərlərindən etibarən nümayəndə heyəti Bakıya gəlmiş və prezident 

tərəfindən də qəbul edilmişdir. Amma sonrakı dövrdə böyük işadamlarının Azərbaycana sərmayə 

qoymaları istiqamətində ciddi addımlar atılmamışdır. Bunun ən vacib səbəblərindən biri Azərbaycan 

iqtisadiyyatı ilə bağlı Tütk işadamlarının bəzi narahatçılıqlarının davam etməsidir.(5, səh.141). 

Nəticə kimi qeyd etmək olar ki, Azərbaycanın mövcud şərtləri (müstəqiliyinə yeni qovuşması, 

ərazilərinin Ermənistan işğalı altında qalması və s.) və Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin xarakteri 

(tarixi, mədəni, milli, dini bağların ön planda olması) münasibətlərin siyasi, hərbi, mədəni 

istiqamətlərinin daha çox diqqət mərkəzində qalmasına səbəb olmuşdur. Beynəlxalq münasibətlər 

sistemində ağırlığı getdikcə artan iqtisadi amil Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin nəinki aparıcı 

sahəsini təşkil etməmiş, bir sıra məqamlarda problemi sahə kimi diqqət çəkmişdir. Azərbaycan-

Türkiyə iqtisadi münasibətləri digər sahələrlə müqayisədə potensialının xeyli altındadır. Amma 

yuxarıda qeyd olunan qeyri-neft sektorunda yüksək səviyyəli iştirak kimi müsbət məqamlar da 

mövcuddur.İkitərəfli iqtisadi münasibətlərdə ardıcıllıın aşağı olması diqqət çəkir. Sanki ciddi 

strategiya əksikliyi mövcuddur.(10) Son illərdə imzalanan və uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlığı 

nəzərdə tutan sənədlərin bu boşluğu nə dərəcədə dolduracağı tam aydın deyil. Çünkü hələ də, iki ölkə 

arasında qlobal və regional əhəmiyyətli layihələrdə əməkdaşlıq daha uğurla gedir. Amma sırf 

ikitərəfli xarakter daşıyan məsələlərdə problemlər daha çox diqqət çəkir. Bu da iqtisadi münaibətlərin 

xarakteri ilə əlaqədar şübhələr yaradır (sanki uğurlu istiqamətlər, böyük güclərin istəyi ilə baş tutan 

istiqamətlərdir) .Son illərdə Türkiyəyə qoyulan Azərbaycan sərmayəsindəki artıç da xüsusi diqqət 

çəkən məqamlardandır. Bu sərmayə qoyuluşlarının xüsusilə böyük kapital tələb edən sektorlarda 

(gəmiçilik – Palmali, neft –ARDŞ-in Petkimi alması) həyata keçirilməsi iqtisadi münasibətlərin 
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strateji xarakterini ön plana çıxarır.(4) . 

Azərbaycanda və Türkiyədə işadamlarının birləşdiyi təşkilatların (TÜSİAB, ATİB, Türkiyədə 

Azərbaycanlı İşadamları Dərnəyi) fəaliyyətlərini artırmaları və iqtisadi fəaliyyətərlə yanaşı, elmi-

tədqiqat, sosial və mədəni sahələrə də diqqət ayırmaları ümumən ikitərəfli münasibətlərə fayda 

verir.Digər yandan viza və daşımaçılıqla bağlı problemlərin Azərbaycan tərəfində davam etməsi, iri 

Türk holdiqlərinin Azərbaycanda iqtisadi varlıqlarının aşağı səviyyədə qalması mənfi nüanslar kimi 

diqqət çəkir. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin daha da sağıam təməllər üzərində inkişaf etməsi 

üçün iqtisadi sahələrdəki əksiklilərin aradan qaldırılması, ikitərəfli böyük (sadəcə çoxtərəfli yox) 

layihələrin də həyata keçirilməsi və çoxşaxəliliyin təmini zəruridir. 
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 AZƏRBAYCAN TÜRKİYƏ MÜNASİBƏTLƏRİNDƏ QARABAĞ MƏSƏLƏSİ 

 Dağlıq Qarabağ məsələsi SSRİ-nin dağılmasından sonra Qafqaz regionunda sabitliyi pozan 

əsas problemlərdən biri olmuşdur. Bölgəyə Çar Rsiyası tərəfindən yerləşdirilən ermənilərin 

fəaliyyətləri nəticəsində 19-cu əsrdən etibarən münaqişələr başlamış, 20-ci əsrdən isə bu çümaqişələr 

ciddi bir problem olaraq qarşımıza çıxmışdır. Münaqişələrin yaşandığı müddət ərzində Türkiyə 

təmkinli bir siyasət aparmış və problemin beynəlxalq arenada problemin sülh yoluyla həlli üçün 

çalışmışdır. Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanı dəstəkləyən Türkiyə Ermənsitanla 

sərhədlərini bağlamışdır. 

Açar sözlər: Dağlıq Qarabağ, MİNSK qrupu, beynəlxalq arena, diplomatik əlaqə, Türkiyə-

Ermənistan münasibəti, qətnamələr. 
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КАРАБАХСКИЙ ВОПРОС В АЗЕРБАЙДЖАНО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

Нагорно - карабахский вопрос является одним из самых важных вопросов, влияющих на 

стабильность на Кавказе после падения Советов. Благодаря деятельности армян 

урегулирования в регионе, конфликты начали происходить в 19 века и когда дошло до 20-го 

века, эти конфликты перед нами как серьезная проблема. Во время ее военного 

вмешательства в регионе, шла речь на процессе, когда конфликты были опытные, Турция 

проводит более осторожную политику и прилагает усилия для решения проблемы путем 

мирных целях на международной платформе. Стоит на стороне Азербайджана, Турция 

закрыла границы с Арменией в качестве санкция, 

Ключевые слова: Нагорно-Карабахслий, МИНСК, междунароная арена, дипломатиче-

ские отношения, отношения Турцией и Арменией, разрешения. 
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KARABAKH ISSUE IN AZERBAIJAN-TURKEY RELATIONS 

Nagorno - Karabakh issue has been one of the most important issues affecting stability in Cau-

casia after the fall of Soviets. Due to the activities of Armenians settling in the region, conflicts started 

to happen as of the 19th Century and when came to 20th Century, these conflicts confronted us as a 

serious issue. While its military intervention in the region was discussed at the process when conflicts 

were experienced, Turkey has followed a more cautious policy and made efforts for solving the prob-

lem through peaceful ways at an international platform. Being on the side of Azerbaijan, Turkey has 

closed the border of Armenia as a sanction. 

Key words: Nagorno – Karabakh, MINSK group, international arena, diplomatic relations, re-

lations between Turkey and Armenia, resolotions. 
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Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarınin və təcavüzünün başlıca səbəbi Azərbaycan 

torpaqları hesabına erməni dövləti qurmaq və sonradan onu genişlədərək “Böyük Ermənistan” dövləti 

qurmaqdan ibarət olmuşdur. Azərbaycan həmçinin elə türk dünyası üçün erməni meselesi 19-cu əsrdə 

Rusiyanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsiylə eyni zamanda Rus-Türk,1804-1813-cü və 1826-

1828ci illər Rus-İran müharibələri vaxtı ermənilərin kütləvi surətdə İrandanvə Cənubi 

Azərbaycandan Şimali Azərbayana xususilə Qarabağa eyni zamanda diğər türk torpaqlarına 

gətirilməsiylə başladı. 1832-ci il ilk rəsmi rus sayımına görə Qarabağ bölgəsinin əhalisinin 64% -i 

Azərbaycan türkü, 34%-i isə ermənilər təşkil edirdi və beləliklə Qarabağ bölgəsində ermənilərin 

sayını çoxaltmaqla suni bir erməni bölgəsi yaratdılar.19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində 

ermınilərin Qafqaza köçürülməsinə davam edildi. 1905-1906-cı İlllərdə Böyük Ermənistan yaratmaq 

xülyasında olan ermənilər azəebaycanlılara qarşı açıq şəkildə Bakıda. İrəvanda,Qazaxda, Gəncədə 

qırğınlar törətmişlər. 1917-ci ildə Rusiyada baş verən fevral burjua və oktyabr inqilablarından istifadə 

ermənilər öz iddialarını bolşevik bayrağı altında reallaşdırmağa nail oldular. 1918-ci ilin mart ayını 

30-u,31-i və aprelin 1-də bolşevik qiyafəsinə bürünən ermənilər Sovet Rusiyasının hərbi yardımı ilə 

Bakıda soyqırım törədərək 15 min nəfər azərbaycanlını qətlə yetirdilər. 1918-ci ildə Azəərbaycan və 

Erməni Respublikaları öz müstəqilləklərini eıan etdikdən sonra Ermənistanın millərçi dairələrinin 

təhriki ilə Qarabağın dağlıq hissəsində məskunlaşan ermənilər Azərbaycan hakimiyyərini tanımaqdan 

imtina etdilər. 1920-ci ildə Qızıl Ordunun Bakını işğal etməsiylə Azərbaycan müstəqilliyini itirdi və 

bölgədəki ermilər bu vəziyyətdən daha çox istifadə etdilər.(2, səh.56) 

Sovetləşmənin ilk illərində Azərbaycana münasibətində Sovet Rusiyasının daha çox Dağlıq 

Qaeabağ məsələsinə dair özünü göstərirdi. Və ele bunun nəticəsində 1923- cü ildə muxtar vilayət 

statusu verildi.Sonralar isə erməni millətçiləri Ermənistan ərazisindəki azərbaycanlıları deportasiya 

edilməsi siyasətini genişlətdilər. 1947-ci ilin dekabrın 23-də SSRİ Nazirlər Sovetinin “Ermənistan 

SSR-dən kolxozçular və digər azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına 

köçürülməsi haqqında” xususi qərar qəbul etdirilməsinə nail oldular.Və bu qəraraəsaən 1948-1953-

cü illərdə 150 minədək azərbaycanlı öz doğma torpaqlarında deportasiya edilərək və Azərbaycana 

köçürüldü.(7. səh.8) 

1980-ci illərin sonlarında SRRİ-nin süqutu ilə bərabər bəzi SSRİ dövlətlərinin bir-birlərinə qarşı 

torpaq iddiaları irəli sürməyə başladılar. Bu ərazi iddialarından biri Ermənistanın Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin birləşdirilməsi şəklində ortaya çıxmışdır. Ermənilərin rusların dəstəyi ilə 

Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə 1994-cü ilin may ayında atəşkəs imzalamışdır və dəfələrlə 

atəşkəsin pozulmasına baxmayaraq atəşkəs rejimi hələ də qalmaqdadır. Dağlıq Qarabağ məsələsi 

Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinə təsir edən əsas fatorlardan biridir. Amma ermınilərin Şərqi Anadolu 

torpaqlarını itirilmiş bir Ermənistan torpağı olaraq görmələri və bir gün bu torpaqları geri alacaqları 

tərzindəki açıqlamaları bu münasibətə ən az Dağlıq Qarabağ məsələsi qədər təsir edir.Müstəqilliyini 

elan etdikdən sonra da Ermənistan Türkiyə siyasəyində bir dəyişiklik olmur. Müstəqillik 

bəyannaməsinin 11-ci maddəsində Şərqi Anadolu torpaqlarını “Qərbi Ermənistan” olaraq 

adlandırmış və ele həmin maddədə “Ermınistanın 1915- ci il soyqırımı bütün dünyaya tanıtmağa 

davam edəcəyini” göstərmişdir. Ermənistanın bu siyasətinə baxmayaraq Dağlıq Qarabağ məsələsində 

Türkiyə dövləti məsafəli qalmışdır. Hətta münaqəşənin şiddətləndiyi bir vaxtda 1992 ci il qətliamların 

baş verdiyi vaxtda Türkiyə Ermənistana qarşı durmur. Münaqişənin davam etdiyi müddətda qərb 

dövlətlərindən və xususilə Fransadan Ermənistana gedən yardımın Türkiyədən keçerək 

göndərilmişdir.(1, səh.173) 

Ermənilərin Xocalıda törətdikləri qətliamlar və eyni zamanda Kəlbəcərdə bölgəsində 

hücumlarhəyata keçirməsiylə, Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərində dəyişiklim edir.Türkiyə 



693 
 

Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən münaqişədə Azərbaycan tərəfini dəstəkləyərək 1993-cü 

ildə Türkiyə Ermənisstan sərhəddini bağlayır. Türkiyənin bu məsələdə ən böyük addımı Ermənistan 

sərhəddini bağlaması olmuşdur. Artıq bu tarixdən sonra Azərbbaycan ilə tarixi bağları olan Türkiyə 

Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli üçün ATƏT-in MİNSK qrupu çərçivəsində sülh yoluyla həll 

etməyə çalışmaqdadır. Amma Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinda rol alan ən böyük faktor 

Rusiyadır, SSRİ-nin dağılmasından sonra yaranan dövlətləri öz arxa bağçası olaraq gördyü üçün çox 

zaman MİNSK qrupunu kənar tutaraq probleminin həllində aparıcı rol oynamışdır. 

MİNSK qrupunun keçirdikləri görüşlərə aktiv bir şəkildə qatılan Türkiyə problemə MİNSK 

qrupu çərçivəsində həll olunasını istəmiş və qəbul ediləbilən həll üçün bacib ünsürlərin Azərbaycan 

torpaqlarının bütövlüyünün qorunması,Ermənistanın işğal altında tutduğu Azərbaycan torpaqıarından 

geri çəkilməli və doğma yurdlarından didərgin düşmüş insanların öz torpaqlarına qayıtmalı oldğunu 

deyirdi.Türkiyə ATƏT MİNSK qrupunun keçirilən görüşkərində Azərbaycanı daima dəstəkləmişdir. 

Türkiyə 1996-cı ildə Lisbon Zirvə görüşündə Azərbaycana dəstəkləyərək ATƏT-in Azərbaycan 

torpaq bütünlüyünü təsdiqləyən bir bəyanət verməsi üçün ciddi bir diölomatik səu 

göstərmişdir.Türkiyə həmçinin Ermənistanla diplomatik əlaqə qurmağı rədd edib və Ermənistana 

iqtisadi embargo qqoymuşdur. Və Türkiyə Ermənistanla münasibətlərin Dağlıq Qarabağ məsələsinin 

ədalətli bir şəkildəç Azərbaycan Torpaq bütövlüyü qorunaraq həll edildikdə yaxçılaşacağını dəfələrlə 

vurğulamışdır.(8) 

1999-cu ildən başlayaraq problemin həllinə aid olan göüşlərdə Amerika öz insiyatifiTürkiyıni 

həll prosesindəki görüşlərə qatılmağa qoymamışdır. Buna baxmayaraqTürkiyə ara-sıra problemi həlli 

üçün diplamtık ataklar etmişdir. Və bunlaran iri 2001-ci ildə Türkiyı Xarici İşlır Nazirliyi İsmayıl 

Cem tərəfindən edilmişdir. TESEV tərəfindən İstanbulda 17 fevral 2001 ci ildə keçirilən “Qafqazda 

Sabitlik Axtarışı Konfransının açılışında Türkiyə Xarici İşlır Naziri İsmayəl Cem “Azərbaycan və 

Ermənistan arasındakı problem üçün narahat olduğunu vurğulamışdır. İli ölkə arasındakı əlaqənin 

müəyyən bir səviyyəyə çatması məmnun edicidir. Türkiyə Ermınistan və Azərbaycanın üçlu bir 

görüşdə iştirak etməsi məsələnin həlli üçü vacib bir addim olacağını demişdir. Amma bu təklif 

Ermənistan tərəfindən rədd edildi. Bu təklifim rədd edilməsinə baxmayaraq Türkiyə dövləti 

Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət başçıları çərçivəsində başlamış olan dialoqu və Mudafiə 

Nazirləriylə Xarici İşlər Nazirləri arasında təşkil edilən görüşlərin yararlı oldıuğıni düşünür. (3. səh. 

57) 

Son vaxtlarda Türkiyənin Ermənistan ilə münasibətdə Dağlıq Qarabağ məsələsi və sərhədlərin 

açılması məsləsi gündəm olmuşdur. Və Xususilə sərhədlərin açılması mövzusu mübahisləərə səbəb 

olmuşdur. Sərhədlərin açılması Türkiyəyə həmçinin bölgəyə fayda gətirəcəyi deyilirdı. Belə bir 

vəziyyətdə Ermənistanın Risyadan asılılığından qurtulacağını və Azərbaycan –Ermənistan 

münaqişəsinin həllinə kömək olacağı barəsində fikirlər səslənirdi. İki ölkə arasındakı danışıqlar 

nəticəsində imzalanan protokollar və eyni zamanda liderlər səviyyəsində görüşlər də keçirildi. 

Prezident Gül ilə Sarkisyan arasında 2009-cu ilin mayında Praqadakı danışıqlar zamanı 

münasibətlərin normallaşdırılması vurğulanmışdır. Ermənilider, Dağlıq Qarabağ probleminin 

Türkiyə ilə olan əlaqələrdən ayrı tutulması lazım olduğu istiqamətində açıqlamalar verdi. iki ölkənin 

xaici işlər nazirləri arasında 10 oktyabr 2009-cu ildə imzalanan "Türkiyə-Ermənistan Respublikası 

Respubblikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulması haqqında Protokol ”da ümumi sərhədin 

açılması ilə bağlı məqalə yer aldı. Ermənistanla danışıqlar və imzalanan protokolların Türkiyədə və 

Azərbaycanda mənfi reaksiyalara qarşılanmasıyla hökumət Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olmayana 

qədər sərhədlərim açılmayacağını bildirmişdir. Xarici işlər Naziri Davudoğlu isə protokolun 

imzalanmasından bir gün sonra verdiyi bir bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının 



694 
 

5-6 ay ərzində beş dəfə görüşdüklərini və görüşlərdə Türkiyənin 2007-ci ildən etibarən bölgədə 

keçirdiyi həmlələrin təsirli olduğunu bildirərək, Türkiyənin Azərbaycanı taleyinə tərk etməsi kimi bir 

vəziyyətin söz mümkün lmadığını deyib. Ancaq protokolun əsas prinsiplərindən biri ilkin şərtsiz 

münasibətlərin başlanması idi. Bu vəziyyət hər iki ölkə üçün də keçərli idi.(9) Ermənistan cəbhəsində 

isə əvvəl 12 yanvar 2010 tarixində Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə daha sonra da Prezident 

Sarkisyanın apardığı açıqlamalar ilə iki ölkə arasında imzalanan protokolun qüvvəyə minməyəcəyinə 

başa düşülmüşdür.Ermənistan tərəfindən edilən bəyanatlar Türkiyənin Dağlıq Qarabağ Probleminin 

həllində Protokollarda yer almamasına baxmayaraq, ön şərt kimi göstərdiyi bildirilmişdir. Əlaqələrin 

normallaşdırılması prosesinin Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan tərəfindən ilkin şərtsiz Olaraq 

açıldığını, eyni şəkildə protokolların də ilkin şərtsiz olaraq Oktyabr 2009da Sürixdə İmzalandığını 

bildirən Ermənistan Xarici İşlər Naziri Nalbandyan, sözügedən protokolların ratifikasiya olunmasının 

lazim olduğunu, Türkiyənin Azərbaycandan icazə almaq ehtiyacı olduğunu irəli sürdü. 2011-ci ilin 

fevral ayında protokollara rəsmi olaraq son verildiyi deyildi. Türkiyə dövləti 2010-cu ilin senytabr 

ayında Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu Ermənistan mövzusunda qonşularla sıfır problem 

siyasətinin işləmədiyini söyləmişdir. 

Türkiyə dövləti demək olar ki, münaqişənin əvvəllərindən Azərbaycanı dəstəkləyib və onun 

haqqını müdafiə etməyə çalışıb və Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləyən bəyanatlarla çıxış 

etmişdir. 1997-ci ilin sentyabrın ayının 1-də “ Dağlıq Qarabağ Respublikası”-da keçirilmiş prezident 

seçkilərinə qarşı kəskin çıxış edərək, bunun qeyri qanuni olduğunu söyləmişdir. Həmçinin Türkiyə 

dövləti beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində münaqişənin sülh yoluyla həlli yolunda daima 

Azərbaycanın tərəfini saxlamışdır. Bununla yanaşı Qarabağ münaqişəsinin həllində ortaq siyasət 

apararkən bazi məsələlərə xususi nəzər yetirməlidilər.(6) 

Bunlardan birincisi Beynəlxalq arenada münaqişənin əsl səbəbləri haqqında dolğun məlumat 

verməkdir.Yəni münaqişənin əsl səbəbi Ermənistanın Aərbaycan torpaqlarına qarşı olan əsassız 

iddialarıdır. Ermənilər bu iddialarını millətlərin huquq bərabərliyi və öz müqəddaratını təyin etmə adı 

altında irəli sürməyə çalışırlar, amma ki bunun heç bir huquqi əsası yoxdur.Ona gprə ki erməni xalqı 

öz müqəddaratını təyin edərək Ermənistan adlı dövləti yaratmışdır. Diğər bir məsələ isə müstəmləkə 

və ya torpaqları işğal edilmiş bir xalq müstəqillik elan edə bilər.Müstəqil dövlətin ərazisində yaşayan 

bir xalqın belə bir hüququ yoxdur. Dağlıq Qarabağ viləyəti Azərbaycanın müstəmləkəsi deyil onun 

tarixi torpağı olmuşdur. (5, səh. 397) 

İkinci olaraq isə beynəlxalq aləmdə ermənilərin iç üzünü göstərmək üçün Xocalı soyqırımını 

geniş təbliğ etmək dünyanın nüfuzlu dövlətlərinin parlamentlərində bu məsələnin müakirə 

olunmasına və müvafiq qanunların qəbul olunmasına çalışmaq lazımdır. Münaqişə ilə bağlı qəbul 

edilmiş BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini və eyni zamanda ATƏT-in Lissabon sammitinin 

qərarlarını əsas alaraq problemi daim beynəlxalq təşkilatlarqarşısında qaldırmaq və onun həlli 

istiqamətində onların fəaliyyətini gücləndirmık lazımdır. 

Beynəlxalq arenada Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanıtdırmağa çalışmaq lazımdır. BMT 

Baş Məclisinin 1974-cu ildə təcavüzün müəyyən edilməsi məsələsi ilə bağlı qəbul etdiyi 8 maddədən 

ibarət olan sənədin elə -ci maddəsində deyilir ki, “Təcavüz bir dövlət tərəfindən diğər bir dövlətin 

suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə və onun siyasi müstəqilləyinə qarşı silahlı qüvvələrin tətbiqi və 

ya hər hansı başqa formada BMT nizamnaməsiylə vəhdət təşkil etməyən hərəkətlərdir”(10). 

Bütün bunlarla yanaşı münaqişənin həlli istiqamətində xaricdəki türk və azərbaycanlı 

diasporlarını fəaliyyətini əlaqələndirərək gücləndirmək laımdır.Və münaqışənin sülh yoluyla həlli 

üçün nüfüzlu dövlətlərin və təşkilatların Ermənistana təzyiq göstərməsinə nail olmaq. Ermənistan 

Respublikasının rəhbərləri ilə danışıqları intensiv davam etdirmək və onaları inandırmaq lazımdır ki, 
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münaqişınin həlli bölgədə sülhü təmin etməklə bərabər həmçinin Ermənistanın gələcək inkişafı üçün 

də zəmin yarada bilər. 

Nəticə olaraq olaraq Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olmadıqca Türkəyə Ermənistan münasibətləri 

düzəlməyəcəkdir.Bunun əksi bir vəziyyətdə isə Türkiyə Azərbaycan münasibətləri zərər görəcəkdir. 

Azərbaycan da həm tarixi həm də sahip olduğu zəngin təbii ehtiyatlarına görə Türkiyə üçün 

əhəmiyyətli bir yer tur. Bu məsələ həll olmadan Türkiyənin Ermənistanın xeyrinə bir addım atması 

Ermənistanı gücləndirməsi Türkiyənin regiondakı nüfuzunu zədələyəcəkdir. 

 

 

 

ƏDƏBİYYAT 

 

1. Ali Balcı, Türkiye dış politikası, İstanbul-2013, səh.227-233 

2. Araz Aslanlı, Yeni Küresel mücadelede Kafkasya ve Karabağ sorunu,Eko Avrasya yayını 

Ankara 2013,səh-43-100 

3. Araz Aslanlı, Haydar Aliyev dönemi Azerbaycan dış politikası,Ankara 2005, səh.155-167  

4. Əli Həsənov, Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti, Bakı-

2005,səh.595-606. 

5. Araz Aslanlı, Tarihtən günümüzə Karabağ sorunu, Avrasya dosyası-2001,səh.393-430 

6. Aybars Görgülü, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve Dağlık Karabağ sorunu,Yeni Türkiye 2014, 

səh.4-10. 

7. Qarabağ: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz, Qafqaz Universiteti nəşriyyatı, Bakı 

2010,səh.201-226. 

8. http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/M%C4%B0KA%C4%B0L-Elnur-

Hasan-T%C3%9CRK%C4%B0YE-AZERBAYCAN-

%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0.pdf 

9. http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_sbd/arsiv/2010_1/06kaan_gaytancioglu.pdf 

10. http://lib.bbu.edu.az/files/book/175.pdf 

 

 

 

   

 

 

  

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/M%C4%B0KA%C4%B0L-Elnur-Hasan-T%C3%9CRK%C4%B0YE-AZERBAYCAN-%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0.pdf
http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/M%C4%B0KA%C4%B0L-Elnur-Hasan-T%C3%9CRK%C4%B0YE-AZERBAYCAN-%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0.pdf
http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/M%C4%B0KA%C4%B0L-Elnur-Hasan-T%C3%9CRK%C4%B0YE-AZERBAYCAN-%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0.pdf
http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_sbd/arsiv/2010_1/06kaan_gaytancioglu.pdf
http://lib.bbu.edu.az/files/book/175.pdf


696 
 

Cəmilə MƏLİKOVA 

magistrant, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

 

 

BƏLƏDİYYƏLƏRİN İNFORMASİYA İNFRASTRUKTURUNUN  
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Bir çox ölkələrdə bütün sahələrdə olduğu kimi bələdiyyələrin fəaliyyətində müasir informasiya 

kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi genişlənməkdədir. Onların tətbiqi ilə adi dövlət 

formasından elektron dövlət formasına keçid baş verir. Elektron dövlət formasında vətəndaşların ya 

da müəyyən qurumların dövlət orqanları ilə və ya bu qurumların öz aralarındakı əlaqə və 

fəaliyyətlərinin elektron mühitdə gerçəkləşdirilməsi baş verir. Burda əsas məqsəd informasiya 
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sürətlə cavab verə bilən bir dövlət formasının yaradılmasıdır. 
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КОМПОНЕНТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 Во многих странах использование современных информационно-коммуникационных техно-

логий в деятельности муниципалитетов, также как и во всех других областях, расширяется. 

С их применением происходит переход от обычных государственных форм в электронную гос-

ударственную форму управления. В форме электронного государства взаимодействие и дея-

тельность граждан или отдельных учреждений с государственными органами или между со-

бой происходит в электронной среде. Основной целью здесь является создание такой государ-

ственной формы, которая способна повысить уровень обмена информацией, в короткие сроки 

принимать решения и быстро реагировать на существующие потребности. 

 Ключевые слова: местные органы самоуправления, электронное правительство,информа-

ционная инфраструктура, электронная муниципальная система 
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MUNICIPAL INFORMATION INFRASTRUCTURE COMPONENTS 

 In many countries, the use of modern information and communication technologies in municipal-

ities, as well as in all other areas, is increasing. With their application, there is a transition from 

ordinary state forms to electronic state form of government. In the form of an electronic State, inter-

action and activities of citizens or individual institutions with State bodies or among themselves take 
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place in an electronic environment. The main goal here is to create a State form that can increase the 

level of exchange of information, make decisions in a short time and respond quickly to existing needs. 

 Keywords: local self-government bodies, e-government, information infrastructure, e-municipal 

system 

 

Yerli özünüidarəetmə orqanları, dövlət ilə fərd və cəmiyyət arasında bir bağlantı qurur. Bələdiy-

yələr, xalqa xidmət anlayışından yola çıxaraq yaradılmış yerli özünüidarə orqanıdır və ölkənin ink-

işafında önəmli və ağır vəzifələrdən birini daşıyır. Yerli özünüidarəetmə orqanları keyfiyyətli xidmət 

görsətdikləri zaman “uğurlu” qəbul edilməkdədir. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları da bu 

uğurluluğu təmin edən əsas faktorlardandır. 

Bəs baxaq görək e-bələdiyyə anlayışı nəyi əhatə edir. 

Elektron bələdiyyə – bu bütöv sosial-iqtisadi sistem kimi bələdiyyənin idarəetmə üzrə effektiv 

qərarların qəbulu üçün şərait yaradılmasını təmin edən yerli özünüidarəetmə orqanlarının informa-

siya-rabitə sistemidir. Elektron bələdiyyə, bələdiyyələrin yerli özünüidarəetmə fəaliyyətlərində 

müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqini, vətəndaşa və digər qurumlara İn-

ternet vasitəsiylə geniş xidmət göstərilməsini, qurum daxilində işçilərin kompüter şəbəkələri ilə öz 

aralarında fəaliyyətlərinin qurulmasını, həmçinin qurumdankənar lazımi qurumlarla informasiya 

mübadiləsi fəaliyyətlərinin təşkilini əhatə edir. Bu proses həm vətəndaşların, həm də bələdiyyə 

qulluqçularının vaxt və maliyyə itkisini, bürokratik əngəlləri böyük ölçüdə aradan qaldırır. 

Elektron hökumətin qarşılıqlı əlaqə növləriylə analogiya üzrə elektron bələdiyyənin qarşılıqlı 

əlaqə növlərinə baxaq4: 

-Yerli özünüidarəetmə orqanları və vətəndaşlar arasında (LG2C, Local Government-to-Citizen. 

Hər bir vətəndaşa yerli özünüidarəetmə orqanlarına girişi təmin edir və onun xidmətlərindən istifadə 

etmək imkanı yaradır. 

- Yerli özünüidarəetmə orqanları və biznes arasında (LG2B, Local Government-to-Business). 

Biznes-informasiyaya girişin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, elektron ticarət texnologiyalarının tək-

milləşdirilməsi, həddən artıq məlumatların yığılmasının qarşısının alınması vasitəsilə ilə 

yüklənmənin azaldılması və biznes-cəmiyyətlə qarşılıqlı təsirin başqa növləri ilə biznesin inkişafına 

kömək edir. 

- Yerli özünüidarəetmə orqanlarının elementləri arasında (LG2LG, Local Government-to-Local 

Government). Yerli özünüidarəetmə orqanlarının səylərini şaquli formada birləşdirir, idarəetmə 

funksiyasının təkmilləşdirilməsi və inzibati prosedurların sadələşdirilməsi yolu ilə idarələrarası 

baryerlərin azalmasını təmin edir. 

- Yerli özünüidarəetmə orqanları və bələdiyyə qulluqçuları arasında (LG2E, Local Government-

to-Employees). Bələdiyyə qulluğunun informasiya sistemlərinin inteqrasiyası vasitəsi ilə fəaliyyətin 

müxtəlif sferaları üzrə zəruri informasiya və biliklərin toplandığı məlumat bazalarına giriş imkanı 

verir. 

- Yerli özünüidarəetmə orqanları və dövlət orqanları arasında (LG2G, Local Government-to-

Government). Xidmətlərin dövlət orqanlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının arasında hori-

zontal qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı mübadiləsini təmin edir və əhaliyə ictimai xidmətlərin göstərilməsi 

zamanı səviyyələrarası baryerləri azaldır. 

- Yerli özünüidarəetmə orqanları və bələdiyyə əhalisi arasında (C2C, Citizen-to-Citizen). 

                                                           
4 Qasımlı.V., İmanov R., “Elektron bələdiyyə inkişaf konsepsiyası”, Bakı 2008.s.22 
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Bələdiyyə əhalisinin məsələlərinin həlli və ictimai rəyin formalaşması zamanı yerli özünüidarəetmə 

orqanının nümayəndəlik funksiyalarını və onunla qarşılıqlı təsiri təmin edir. 

Bələdiyyələrin e-bələdiyyə olması üçün ilkin şərtlər nədir. Bu şərtlərə kompüterləşməni, 

avtomatlaşdırma prinsipinə uyğun iş rejiminə keçidi, internetə çıxışın təmin edilməsini, internet in-

formasiya ehtiyyatlarının yaradılmasını, axtarış və emalın asanlaşması üçün məlumatların 

mərkəzləşdirilmiş qaydada Məlumat Mərkəzində yerləşdirilməsini, İKT sahəsində mütəxəssislərə 

malik olmanı aid etmək olar5. 

Bələdiyyələr bu gün müəyyən işlərini kompüterlər vasitəsiylə həyata keçirir. Buna gəlirlərin 

müəyyənləşdirilməsini, mühasibat işlərini, alınan vergilərin hesablanmasını, dəftərxana işləri və 

başqa bu kimi işləri aid etmək olar. Ancaq fəaliyyətlərinin vətəndaşa bağlı olan tərəfi isə passiv 

şəkildə qalmışdır. Bələdiyyə-vətəndaş, vətəndaş-bələdiyyə münasibətlərində müasir İKT-nin tətbiqi 

aşağı səviyyədədir6. 

Elektron-bələdiyyəçilik fəaliyyəti çərçivəsinə daxil olan işlərə yerli özünüidarə orqanlarına 

seçmək və seçilmək hüququnun e-seçki vasitəsilə aparılmasını, bələdiyyə-vətəndaş, vətəndaş-

bələdiyyə münasibətlərinin elektron mühitə sirayətlənməsini, bələdiyyələrə ödənən vergi və 

ödənişlərin elektron daşıyıcılar vasitəsilə aparılmasını aid etmək olar. 

Bələdiyyələr xüsusi hallar nəzərdə tutulmayıbsa, bələdiyyələrin fəaliyyəti haqqında tam məlu-

matları, bələdiyyə üzvləri tərəfindən vaxtaşırı seçicilərinə hesabatlar verilməsini, bütün iclasların 

protokollarının saytda yerləşdirilməsini təmin etməlidirlər. Bunlardan başqa bu işlərə bələdiyyənin 

daimi və başqa komissiyaları tərəfindən hazırlanan yerli əhəmiyyətli sosial müdafiə və sosial inkişaf, 

ekologiya, iqtisadi inkişaf, yerli xidmət üzrə hazırlanmış proqramların yerli əhalinin müzakirəsinə 

çıxarılmasını, bələdiyyə ərazisinin abadlaşdırılmasını, əhaliyə hansı kommunal xidmətlər 

göstərilməsini, sosial infrastruktur obyektlərinin tikintisi və təmirini, müvafiq ərazi əhalisinin məişət 

və sosial-mədəni tələbatının ödənilməsi üçün zəruri məhsulların istehsalını, xidmətlərin göstərilməsi 

və digər işlərin görülməsi üçün sifarişçi kimi çıxış edə bilməsi barədə də informasiya yer-

ləşdirməlidirlər. 

Vətəndaş-bələdiyyə münasibətlərinin elektron mühitdə reallaşdırılmasında, vətəndaşların 

bələdiyyələrə ediləcək hər hansı bir müraciətləri üçün, öz müstəqil fikirlərini bildirməsi üçün cava-

blandırılacaq elektron poçtun, hər hansı rəy sorğulara fikir bildirməsi üçün elektron sorğuların saytda 

yerləşdirilməsinin vacibliyi qaçılmazdır. 

Bələdiyyələrə ödənən vergi və ödənişlərin elektron daşıyıcılar vasitəsilə reallaşdırılması da e-

bələdiyyəçilik xidmətlərinə şamil edilir. Ödəniləcək vergi və ödənişlərlə bağlı olan informasiyanı 

bələdiyyənin saytında yerləşdirilməsi zəruridir7. 

Bələdiyyələrin fəaliyyətləri barədə informasiyanı bələdiyyənin elektron saytında işıqlandırılması 

informasiyanın digər işıqlandırma formalarına nisbətən daha az maliyyə vəsaiti tələb edir və daha 

əlçatandır. Belə ki, zaman, məkan fərqi olmadan maraqlanan tərəf bu vergi və ödənişlərin hesabatı 

barədə istədiyi informasiyanı ala bilər. 

Bu gün, bələdiyyələrdə İnternet informasiya ehtiyatları və informasiya əldə etmək imkanı 

yaradılır. Artıq ilkin işlər görülür ki, əhali tərəfindən e-bələdiyyə xidmətlərindən istifadə vərdişləri 

yaranır8. 

                                                           
5 http://www.erc.az/files/neshrler/munic_concept.pdf  
6 https://www.osce.org/az/baku/16424?download=true 
7 www.taxes.gov.az/modul.php?name=pages&page=147 
8 www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/.../c_f_11142.htm 

http://www.erc.az/files/neshrler/munic_concept.pdf
https://www.osce.org/az/baku/16424?download=true
http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=pages&page=147
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/.../c_f_11142.htm
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İnformasiya texnologiyalarından istifadənin intensivliyi, konkret bələdiyyənin informasiya infra-

strukturunun tərkibi çox zaman yerli məsələlərinin məzmunundan asılıdır, hansılar ki, bu və ya başqa 

bələdiyyədə həll edilməlidir. 

Bu halda ona əsaslanmalıyıq ki, bələdiyyənin tam informasiyalaşdırılması hər bələdiyyə 

qulluqçusunda avtomatlaşdırılmış iş yerinin mövcudluğunu tələb edir. Bütün iş yerlərinin 

avtomatlaşdırması olmadan onun səlahiyyətləri əsasında bələdiyyənin funksiyalarının reallaşdırması 

vaxtı bu və ya digər inzibati qaydalar üzrə əməliyyatlar axınının icrası mümkün deyil. 

Bələdiyyələrin bütün bu xidmətləri və fəaliyyətləri tam yerinə yetirməsi üçün onun texniki infra-

strukturunun düzgün qurulması da ən az xidmətlərin göstərilməsi qədər önəmlidir. Yaradılacaq infor-

masiya texnologiyasının düzgün seçilməsi, onun bələdiyyənin fəaliyyətinə uyğun olması böyük önəm 

kəsb edir. E-bələdiyyələşmə yolunda çox müxtəlif texnologiyalardan istifadə oluna bilər. İnforma-

siya-kommunikasiya texnologiyalarının önəmli xarakteristikalarından biri davamlı olaraq inkişafda 

olmalarıdır. Buna görə də bələdiyyələr texnologiya seçimlərində gələcəyi düşünərək uzunmüddətli 

qərarlar almalıdırlar. Bu texnologiyaların bələdiyyələrdə tətbiqi hər bir bələdiyyənin öz mənbələrinə, 

ehtiyaclarına, yerli məsələlərə və bələdiyyənin hədəflərinə uyğun olmalıdır. Başqa sözlə aşağıdakı 

bütün tüxnologiyaların bütün bələdiyyələr tərəfindən eyni dərəcədə istifadəsi mümkün deyil. Həm də 

bu texnologiyaların bir-birindən müstəqil formada mövcud olduğunu düşünməmək lazımdır. Əksinə, 

bunların bir çoxu birlikdə istifadə edildiyi zaman effektiv nəticə əldə etmək olur. Bu texnologiyaların 

ayrı-ayrılıqda funksiyalarına nəzər salaq. 

Çağırış mərkəzi və telefon texnologiyaları. Vətəndaşların bələdiyyələrə getmədən və internet 

əlaqəsi olmadan bələdiyyə ilə əlaqə saxlaması mümkündür. Telefon texnologiyasından istifadə 

edərək şikayət, müxtəlif mövzularda məlumatalma, qəbula düşmək üçün tələb kimi xidmətlərdən 

yararlanmaq olar. Həmçinin mobil telefon texnologiyası, xüsusilə də SMS xidmətindən istifadə 

edərək bələdiyyələrin fəaliyyətindən xəbərdar olmaq, qarşılıqlı əlaqə yaratmaq mümkündür. 

Sənədlərin elektron idarəetməsi. Kağız üzərindəki bələdiyyə sənədlərinin paylanması, bələdiyyə 

daxilində dövriyyəsi və idarəedilməsi çoxlu əmək və zaman itkisinə səbəb olur. Elektron sənəd 

idarəetməsi sistemləri ilə sənəd yaradılması, paylanması və idarəetməsi daha asanlaşır. 

Kiosklar (Köşklər). Şəhərin müxtəlif yerlərində yerləşdirilən kiosklar sayəsində xidmətlərin web 

saytına paralel olaraq şəhərin müxtəlif yerlərindən bütün əhaliyə açıq olması təmin edilə bilər. Beləcə 

ev və iş yerində İnternet girişi olmayan istifadəçilərə çatmaq mümkün hala gəlir. 

Mobil texnologiyalar – bələdiyyənin daxili bölmələri çərçivəsində istifadə olunan bir 

texnologiyadır. Proqram tətbiqinin birinci hissəsində bir bələdiyyə işçisi evindən və ya ölkə dax-

ili/xarici səyahət elədiyi hər hansı bir yerdən, İnternet vasitəsilə bələdiyyə ilə əlaqə saxlayıb bütün 

işlərini həyata keçirə bilər. Noutbuka və İnternet çıxışına sahib olan bir bələdiyyə işçisi bələdiyyədə 

işlətdiyi interfeys və proqramlar üzərindən etibarlı bir şəkildə işləyə bilər (uzaqdan işləmə – telework-

ing). Mobil texnologiyanın bir digər tətbiqi proqramı isə, sahədə işləyən bələdiyyə əməkdaşları üçün 

hazırlanmışdır. Sahədə ölçü əməliyyatı yerinə yetirən xəritə mühəndisləri, inventarlaşma üçün sa-

hədən məlumat yığan bələdiyyə vəzifəliləri bu texnologiyaları sahədə istifadə edə bilərlər (məsələn, 

PDA–Personal Digital Assistance qurğularının köməyilə). Mobil qurğular vasitəsilə sahədə hesa-

blama və ödəmə əməliyyatları da mümkündür. 

İntranet. İntranet saytı sadəcə bir orqanı əhatə edən bir İnternet saytıdır. İntranetin ümumi 

məqsədi hərhansı bir orqanda işləyən şəxslər arasında əlaqəni təmin etmək və onların səmərəliliyini 

və əməkdaşlığını artırmaqdır. Diqqətlə planlaşdırılmış və tətbiq edilmiş bir İntranet bələdiyyədəki 

səmərəliliyi önəmli dərəcədə artıra bilər və telefon, faks, kağız kimi əlaqə məsrəflərini böyük ölçüdə 
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azalda bilər. İntranet mesaj, hesabat, prosedurlar, iş qaydaları ilə əlaqəli siyahılar, iclas bildirişləri 

kimi bir çox sənədin yerini tuta bilər. Yazılı və ya rəsmli və birdən çox şəxsə çatdırılmalı olan demək 

olar ki, hər şey İntranetə yerləşdirilə bilər. Orqan daxilindəki məlumatların paylanmasını hədəfləyən 

bu tətbiqi proqram ilə məlumatı daha sürətlə əldə etmək və bir çox qurum tərəfindən məlumat 

paylaşılmasını təmin etmək mümkündür9. 

Video-konfrans və Webcasting. Video-konfrans, ayrı-ayrı yerlərdə olan şəxslərin eyni zamanda, 

görüntülü və səsli olaraq xəbərləşmələrinə verilən addır. Bələdiyyələrdə bu texnologiya istifadə 

edilərək bələdiyyə iclaslarının fiziki olaraq bir yerə toplaşma zərurəti olmadan gerçəkləşdirilməsi 

mümkündür. Webcasting isə mövcud video və ya səs yazılarının İnternetdə bir televiziya və ya radio 

proqramı şəklində yayınlana bilməsidir. Məsələn, bələdiyyə iclasları bələdiyyənin web saytı 

üzərindən yayınlanaraq bu iclasın əhali tərəfindən on-line izlənməsi təmin edilə bilər.  

Bələdiyyələrin müasir texnologiyalara yiyələnməsi əhaliyə ən yaxın idarəetmə qurumu olan 

bələdiyələrin işinin effektivliyini birə beş artırmaqdadır. Bunu nəzərə alan müasir dünya ölkələri e-

Bələdiyyə konsepsiyaları işləyib hazırlayır, tətbiq edir və daima təkmilləşdirirlər. 

Texniki baza və funksional altsistemlərin tərkibi elektron bələdiyyənin əsas komponentləridir. 

Başlanğıc məsələ texniki bazanın qurulmasıdır. Texniki bazanın əsas gücləri informasiya axın-

larının ən böyük konsentrasiya yerlərində yerləşdirilmiş olmalı, onlara yaxın olan ətraf əraziyə xidmət 

etməli və vahid informasiya-rabitə sistemi rejimində işləməlidir. Elektron bələdiyyənin texniki bazası 

administrasiyanın əsas informasiya mərkəzini, bələdiyyə təşkilatlarında informasiya mərkəzlərini, 

müəssisələr və təşkilatları, əlaqə kanallarını birləşdirir. Struktur bölmələrində informasiya-

laşdırmanın konkret məsələlərinin planlaşdırılması və reallaşdırılması zamanı dərhal onlarda kom-

munikasiya infrastrukturunun yaradılması məsələlərini həll etmək lazımdır. 

Ərazi cəhətdən bölünmüş strukturlar arasında məlumatların ötürülməsi böyük ötürmə 

qabiliyyətinə və etibarlılığa malik olan və məlumatların ötürülməsi üzrə bütün yerli özünüidarəetmə 

orqanlarına xidmət göstərən vahid bələdiyyə telekommunikasiya sisteminin köməyi ilə edilməlidir. 

Təcrübədə bu prinsipin reallaşdırılması bir çox problemlə rastlaşır, çünki məhz telekommunikasiyanı 

təşkil edən əlaqə operatorlarının inhisarçılığı və başqa neqativ amillər səbəbindən böyük ərazi 

cəhətdən paylanmış sistemdə əlaqə zəifləyir. Belə ki, radial prinsipi üzrə inşa edilmiş, bələdiyyənin 

bütün orqanları üçün İnternetə ümumi çıxış nöqtəsiylə yerli özünüidarəetmə orqanlarının sürətli 

birbaşa bağlantılarını təmin edən vahid bələdiyyə telekommunikasiya sistemi yaradılmalıdır.

 Yaradılmış informasiya sistemlərinin proqram təminatı korporativ səviyyənin və dünya 

standartlarının tipik sistemlərinin üzərində ixtisaslaşdırılmış üst strukturlar şəklində həyata 

keçirilməlidir. Korporativ informasiya sisteminin proqram təminatı üç komponenti özündə ehtiva 

edir: 

1) məlumatların idarəolunması: faktoqrafik, sənədli, coğrafi; 

2) işgüzar prosesləri idarəetmə: qrup işi, sənəd dövriyyəsinin ümumi texnologiyası, ix-

tisaslaşdırılmış inzibati prosedurlar; 

3) şəbəkə idarəolunması. 

Komponentlərin hər biri üçün baza proqram təminatında sabitlik və platforma müstəqilliyinə 

zəmanət verən sənaye texnologiyası aparıcı istehsalçılardan seçilmiş olmalıdır. 

İrihəcmli informasiya bazaları onlardan istifadənin bütün aspektləri nəzərə alınaraq 

yaradılmalıdır. Bazalar vahid informasiya məkanı çərçivəsində onların sonrakı istifadəsiylə müvafiq 

                                                           
9 https://dmx.gov.az/userfiles/files/internetinformasiyaformalariqaydalari3.pdf 

https://dmx.gov.az/userfiles/files/internetinformasiyaformalariqaydalari3.pdf


701 
 

informasiyanın yaranması yeri üzrə dolmalı və yenilənməlidirlər. 

Elektron bələdiyyənin məzmunlu modeli məsələlərin konkret informasiya sistemləri tərəfindən 

həll edilən miqdar tərkibini və keyfiyyətli qoyuluşunu müəyyən edir.    

 Bələdiyyənin əsas sistemyaradıcı elementlərinə daxildir: əhali, ərazi, mühəndis qurğuları 

(tikililəri), sosial infrastruktur, bələdiyyə əmlakı, bələdiyyə büdcəsi, ətraf mühit. Bunlardan sonra 

elementlərdən hər birində idarəetmənin və onun informasiyalaşdırılmanın səviyyəsinə baxılır. Burada 

tərkib elementlərdə işin avtomatlaşdırmasının daxili proseslərini təmin edən informasiya sistemləri 

komplekslərini daxil edir. 

Bələdiyyələrdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin forması kimi təşkilati idarəetmənin 

informasiyalaşdırılmasının iki metodunun sintezi daha uyğundur: "Lay" metodu və "mədən" metodu. 

"Lay" metodu bələdiyyənin bütün elementləri inteqrasiya olunmuş idarəetmə səviyyəsində, amma 

"mədən" metodu elementlərin hər birinə görə idarəetmə prosedurlarının dərinləşdirilməsi və 

detallaşdırılması zamanı tətbiq edilir10. 

İnşa edilmiş modelə əsasən bələdiyyə idarəetməsi altsistemlərinin bütün kompleksinin 

planlaşdırılması çox resurs tələb edir: maliyyə, maddi, zaman, insan və proses özü daimi xarakter 

daşıyır. 

Elektron bələdiyyənin məzmunlu modeli və onun reallaşdırmasının texniki konsepsiyası vahid 

formada – yerli özünüidarəetmə orqanlarının sistem arxitekturasında təqdim edilir. Bələdiyyənin 

arxitekturası və onun törəməsi – informasiya sistemləri kompleksi, biznes müəssisəsinin arxitekturası 

ilə birgə analogiya üzrə yaradılır. Müəssisənin biznes-arxitekturası üç hissəyə ayrılır: "Front-ofis" 

(Front-Office), "Midl-ofis" (Midlle-Office), "Bek-ofis" (Back-Office). Müvafiq olaraq, analoji 

hissələr müəyyən xüsusiyyətlərin mövcudluğuyla, hansılar ki, rolla və yerli muxtariyyət məsələləriylə 

təyin edilirlər, YÖİ-nin inzibati-təsərrüfat arxitekturasında ayrılırlar (seçilirlər)11: 

- Front-ofis – əhali və dövlət orqanlarıyla yerli özünüidarəetmə orqanlarının qarşılıqlı təsiri za-

manı inzibati reqlamentlərin, proseslərin, əməliyyatların icra edilməsi prosedurlarının məcmusudur; 

- Midl-ofis – yerli özünüidarəetmə orqanlarının idarələrarası qarşılıqlı təsirini təmin edən izi-

bati reqlamentlərin, proseslərin, əməliyyatların icra edilməsi prosedurlarının məcmusudur; 

- Bek-ofis – qərarların hazırlanması və qəbul olunması əməliyyatlarının icra edilməsini təmin 

edən inzibati reqlamentlərin, proseslərin, prosedurların məcmusudur. 

Beləliklə, elektron bələdiyyənin arxitekturası modeli təsvir olunur: 

a) layihə işlərinin planlaşdırılması və informasiya texnologiyalarının yaradılması zamanı yerli 

özünüidarəetmə orqanlarının strukturu və funksiyaları, o cümlədən informasiyalaşdırmanın məqsəd 

və vəzifələri; 

b) inzibati proseslər və onların təşkili; 

c) informasiya sistemləri və məlumat bazaları; 

d) istifadə olunan platforma texnologiyaları. 

Hal-hazırda informasiya təhlükəsizliyi məsələləri xüsusilə aktualdır. Elektron bələdiyyənin 

strukturunda informasiya təhlükəsizliyinin təminatı hədəfləri aşağıdakılardır12: 

- informasiya mühitinin müdafiəsi, informasiya potensialı və informasiya texnologiyaları, gizli 

və ya məxfi informasiyanın komponentləri (tərkibi); 

                                                           
10 Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении: Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2011. 
11 www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/4/f_4770.htm 
12 Əlizadə M.N., Bayramov H.M, Məmmədov Ə.S., “İnformasiya Təhlükəsizliyi”, Bakı 2016 

http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/4/f_4770.htm
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- qərarların qəbul olunması üçün administrasiya əməkdaşlarının lazım olan etibarlı, tam (dolğun) 

və aktual informasiyayla təminatı, həmçinin bütövlüyün pozulmasının və informasiya resurslarından 

qanunsuz istifadənin qarşısının alınması; 

- administrasiya əməkdaşlarının informasiyanı almaq, yaymaq və istifadə hüquqlarının real-

laşdırılması. 

İnformasiya təhlükəsizliyi təminatının əsas məsələləri: 

- informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı təhdidlərin üzə çıxarılması, qiymətləndirilməsi, proqno-

zlaşdırılması, onların neytrallaşdırılması metodlarının təkmilləşdirilməsi; 

- informasiya təhlükəsizliyinin, tədbirlər kompleksinin və onların reallaşdırılması mexaniz-

mlərinin təminatı siyasətinin hazırlaması; 

- informasiya təhlükəsizliyinin normativ-hüquqi bazasının hazırlaması, informasiya təhlükəsizli-

yinin təminatı məsələlərinin həlli zamanı yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin koordi-

nasiyası; 

- informasiya potensialının antivirus müdafiəsinin təşkili və kollektiv təhlükəsizlik məsələlərinin 

həlli üçün resursların, məmulatların və proqramların sertifikasiyası; 

- əlaqə kanalı üzrə informasiya sızıntısının qarşısının alınması13. 
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 “Bilgi gücdür.” ifadəsi doğrudur, ancaq bəzi hallarda yalan, doğrularla eyni olmayan bilgilər 

güc olaraq istifadə olunduğu zaman gələcək hadisələrin qarışıq vəziyyətə düşdüyü görünür. Tarixən 

bir çox hallarda informasiya öz məqsədindən kənara çıxaraq fərqli məqsədlər üçün istifadə 

olunmuşdur. Aksium ətrafında məğlubiyyətdən sonra Mark Antoni və Kleopatra “Ölülər ittifaqı” 

yaradırlar və bir yerdə ölməyə and içirlər. B.e.ə. 30-cu ildə Kleopatranın yalan ölüm xəbərini alan 
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Mark Antoni özünü qılınc önünə atır və ölür. Mark Antoni kimi dezinformasiyaların qurbanları 

vardır və dünya reallıqlarını göz önünə aldığımız zaman gerçəklər daha da təsirlidir. Mövzuda 

dövlətlərin manipulativ xəbərləri ilə yanaşı şəxslərin də maraqlarına uyğun misinformasiya, 

dezinformasiya, malinformasiya, spekulyasiya və manipulyasiya baş verir. Nəzəri kökə baxan 

zaman realizmin 3 əsas müddəası belədir: 

1. Dövlət xadimi millətin maraqlarını güdür. 

2. Hər bir millətin maraqları -onun təsirini, iqtisadi, siyasi və mədəni maraqlarının yayılması, 

ərazisinin genişlənməsi deməkdir. 

3. Dövlətlər hakimiyyətdən öz maraqlarını qorumaq üçün istifadə edirlər [1,s.72]. 

Realizmin dövrümüz üçün bir çox növləri yaranmışdır, ancaq kökü eyni şəkildə qalmışdır. 

Dövlət xadimi millətin maraqlarını güdür, ancaq eyni zamandamaraqlara gedəcək bütün yollardan 

istifadə edirlər. Müəyyən bir elita başda olduğuna görə bu maraqlar da qrupların maraqlarına xidmət 

edir. İstənilən demokratik dövlətdə azlıq vardır və demokratiya öz mənasına olduğu kimi çoxluğun 

maraqlarına xidmət edir. Azlıq isə çoxluğa tabe olmaq məcburiyyətində qalır. Bu səbəbdən 

çoxluğun maraqlarının hər zaman doğru olduğunu demək yanlış olardı. Sistem içərisində yaranmış 

elita öz maraqları çərçivəsində hərəkət edir və ən öndə onların maraqları dayanır. ABŞ-a bir elita 

kimi baxaq və İraqa hücumunu göstərək. Kimyəvi silah olduğunu dedilər və digər dövlətlərin 

icazəsini önəmsəmədən İraq hücum etdilər. Təbii ki, digər hallar da var ki, Vyetnam, Əfqanıstan və 

daha bir çox örnəklər mövcuddur. Əsas müddəa belədir ki, elita öz maraqlarını təmin etməyə çalışdı 

və hər hansı demokratik dəyərlərə istinad etmədi. Liberalizmin müddəaları isə istər 2-ci Dünya 

Müharibəsində, istərsə də ABŞ örnəyində gerçəkləşən hadisələrdə öz əksini tapır. Gücə sahib olan 

dövlətlər üçün maraqlarına getmək əsas hədəfdir. Rusiya da gücə sahib olduğu üçün Krımda, 

Gürcüstanda öz maraqlarını təmin etdi və Beynəlxalq hüququ ikinci plana atdı. Göründüyü kimi bu 

məqsədlər gerçəkləşir, ancaq həmin elita bu məqsədlərə getmək üçün strategiya hazırlanan zaman 

misinformasiyadan, dezinformasiyadan, malinformasiyadan manipulyasiyadan və imkan olanda 

spekulyasiyadan da istifadə edirlər. Elita burada əsasdır, çünki onların maraqları önə çıxır, ancaq 

elita azlıq olduğu üçün çoxluğun dəstəyini də qazanmalıdırlar. Demokratiyanın vacib ünsürlərindən 

olan media və informasiyanın çatdırılacağı istənilən vasitə elita üçün çoxluğun səsini qazanmağa 

doğru aparır. Sadəcə informasiya verməklə deyil, eyni zamanda bədən dilləri ilə, reklamlarla, 

videoçarxlarla və daha bir çox yollarla məqsədə getməyə və bazanı yaratmağa çalışırlar. 

İnformasiyanın sürətli ötürülmədiyi dövrdə də eyni metodlar istifadə edilirdi, ancaq təsirli olması 

indi dövrlə müqasiyədə gec baş verirdi. İnformasiya məna olaraq özündə aktuallıq, çeşidlilik və 

digər əsaslarla yanaşı doğruluğu da bildirir ki, məqsədə gedən yolda doğruluq deyil, sadəcə məqsəd 

qalır. Bəzi hallarda hədəflər eyni yollarla təmin edilir. Maraqların təminatı üçün dezinformasiya 

istifadə olunmaqla yanaşı ilkin baza olaraq informasiya olması vacibdir. Məsələn İraqda kimyəvi 

silah yox idi, amma varmış kimi göstərildi. Yəni bazada doğru informasiya var, ancaq yeni yalan 

informasiya bizə olmadığını, ancaq məntiqi yollarla varmağımıza şərait yaradır. Təbii ki, yanlış 

informasiyanın olması faktını da unutmamaq lazımdır.  

 İnformasiyanının müxtəlif cür növlərinin siyasi konfliklətə çevirlmədən öncəki halları, bir 

növ hazırlıq forması misinformasiya, dezinformasiya və malinformasiyadır[4,s.46]. Misinformasiya 

informasiyanın yanlış halıdır, yəni saf şəkildə alınmış yanlış informasiyadır [4,s.47]. 

Misinformasiya yanlış bağlantı və yanlış məzmunla bağlıdır. Yanlış informasiya da yanlış bilgidir, 

ancaq UNESCO Jurnalistika Əl Kitabına görə, informasiyanın yayan və ya media mülkiyyəti doğru 

olduğuna və zərər vermək istəmədiyinə inanmaqdadır. Məsələn Champs Elysees`in aprel 2017-də 

Parisdə olan terror hücumu birçox yanlış bilgiyə ilham verdi. TİME, iddialarına görə İŞİD polis 
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məmurlarına edilən hücumdan məsul oldu. Hücumçu, silahla biri öldürülmüş olan üç polis 

məmurunu vurdu. Ancaq ilk hesabatlarda iki məmurun öldürüldüyü deyildiyindən sonra sosial 

mediada istifadəçiləri istəmədən bir çox şayiə yaydı [4,s.47]. Bu növ bir məzmunu paylaşan insanlar 

zərər verməyi yoxlamaz, yardımçı olurlar, yəni paylaşdıqları informasiyaların doğruluğunu 

yoxlamazlar. Təbii ki, bu örnəkdə şiddətlə bitməsə də Meksikada Acatlan qəsəbəsində iki uşaq 

oğrusunun xəbərləri votsapda paylaşıldı. Sonrada kiçik cinayətdən həbsə girən Ricardo və Alberto 

Flores üzərində xəbər güncəlləndi və bu iki şəxsin cinayəti etdiklərini yaydılar [7,s.6]. Polis iki 

şəxsin kiçik cinayətlərdən həbsə girdiyini desə də nəticə belə olmadı və həbsxanadan çıxdıqdan 

sonra hər iki şəxs qızğın qrup tərəfindən yandırılaraq öldürülür. Göründüyü kimi misinformasiya 

kiçik proseslərə aiddir, ancaq daha yüksək qrumlarda bu halların olması ehtimal belə deyil ki, bu 

hal, ancaq səriştəsiz hökumətlər tərəfindən gerçəkləşdirilə bilər. Yəni qəsdən gerçəkləşdirilmiş 

proses olmadığına görə geniş detallandırmaq və yanlış olardı deyə düşünürəm, ancaq 

misinformasiyanın daha böyük konfliktlərə səbəb olmayacağı mənasına gəlmir.  

 Malinformasiya (mal-information) zərər vermək niyyətli informasiyalardır. Buraya sızıntı, 

narahatlıq, nifrət nitqi kimi informasiyalar aiddir. Bu siyahını uzatmaq olar, ancaq əsas məzmunu 

zərər vermək niyyətli xəbərlər olmasıdır. Malinformasiya gerçəkdə olan bir nəfərə, quruluşa və ya 

ölkəyə zərər vermək məqsədlidir, ancaq misinformasiya ilə toqquşduğu nöqtədə dezinformasiya 

durur. Malinformasiyaya örnək kimi Emmanuel Makronun e-poçtlarının 7 mayda olan ikinci 

səsvermədən həmən öncə sızdırıldığı zaman baş verdi [4,s.47]. E-poçtlar orjinal olaraq qəbul edildi 

və Makronun seçim kampaniyasına maksimum zərər verəcək şəkildə quruldu. Propaqanda termini 

dezinformasiya ilə eyni mənalı deyildir, ancaq dezinformasiya da propaqandaya xidmət edə bilər ki, 

buraya misinformasiyanı, malinformasiyanı da aid etmək olar. Propaqanda dezinformasiyaya 

baxışla daha açıq bir manipulyasiyadır [6,s.2]. Makron örnəyi kiçik bir örnək olsa da yüzlərlə örnək 

saxta imzalarla, saxta xəbərlərlə və məqsədi zərər vermək olan istənilən yollarla baş verə bilər. 

Burada iki formanın ortaq olduğu nöqtədə dezinformasiyaya keçid edək. 

 Dezinformasiya, aldatmaq üçün qəsdən yayılan yalan məlumatlardır. Bu yanlış məlumatlar 

toplusudur, ancaq bilmədən də ola bilər [6,s.1].Dezinformasiya saxta məzmun, manipulyasiya 

edilmiş saxta məzmunlarla, uydurulmuş məzmunlarla formalaşır. Burada digər iki informasiya növü 

ilə ortaq nöqtələri saxlayan dezinformasiya örnəyinin nə dərəcədə güclü təsirə səbəb olduğunu Papa 

Fransis örnəyində görə bilərik. ABŞ-da prezidentlik seçkilərində internetdə “Papa Francis Shocks 

World, Endorses Donalt Trump for President, Releases Statement” adlı xəbərdə “Papa Fransis 

Dünyayı şok edir, Donald Trampı Prezidentlik üçün təsdiqlədi” deyilirdi [5,s.40]. Bu xəbər 961 min 

dəfə paylaşılmışdır. 961 min dəfə paylaşılan dezinformasiya örnəyi ilə nə dərəcədə güclü bir təsirə 

sahib olduğunu görmək heç də çətin deyil. Təbii ki, istiqamətli olaraq paylaşılması isə özündə başqa 

bir termini göstərir ki, bu da manipulyasiyadır. İlkin örnəkdə isə malinformasiya olduğu da görünür. 

Başqa bir xəbərdə isə Hilari Klintonun prezidentlik vəzifəsini yerinə yetirməyəcək qədər xəstə 

olduğu xəbəri paylaşılır. Bu xəbərdə isə bir çox şəkillərlə Klintonun öskürdüyü şəkillərdən və 

pilləkənləri qalxarkən öz köməkçilərindən yardım aldığı şəkildən istifadə edilmişdir. Xəstə olduğu 

xəbərdən başqa Klintonun İŞİD-ə silah satdığı və “Pizza Gate” skandalında da olduğuna aid xəbərlər 

paylaşılmışdır [5,s.40]. Bu xəbərlər seçim kampaniyası boyunca sıxlıqlıqla təkrarlanmış və aktual 

olaraq qalmışdır. Oxşar bir strategiya ilə Ted Kruz haqqında da prezident seçkilərində onu 

rəqbilərindən geriyə salmaq üçün hədəfli şəkildə gerçəkləşdirilmişdir. Cruz haqqında olan 

xəbərlərdə Ted Cruzun atasının Kennedi suiqəsdinə daxil olduğuna dair xəbərlər yayılmış və sosial 

mediada yüksək aktivliklə paylaşılmışdır [5,s.41]. Trumpın İndiana əyalətində ön seçimləri 

qazanmasından sonra Cruzun seçkilərdən çəkilməsi ilə hadisələrin böyüklüyünü görmək olar. Bu 
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xəbərlərə cavab verəcək dərəcədə media gücü olmayan Cruz seçkilərdən çəkilməklə rəqibinə 

məğlub olmuşdur.  

Manipulyasiya “Birisinin və ya bir şeyi öz lehinizə, çoxluqla ədalətsiz və ya dürüst olmayan 

şəkildə idarə etmək” kimi Kembric lüğətində izah edilir [12,s.1]. Manipulyasiya insanları öz 

məqsədinizə uyğun şəkildə yönləndirməklə bərabər mənfi məqsədlərdə çox ciddi təhlükələr yarada 

bilir. Örnək kimi BBC-də paylaşılmış 3 saxta xəbərə baxaq. Şərqi Ukrayna krizisi zamanı rus 

mediasında paylaşılan xəbərdə Slovianskda Ukraynalı bir militanın bir uşağı anasının önündə 

vəhşicə öldürdüyünü iddia edirdi [9,s.1-2]. Sloviansk Ukraynada ayrılıb Rusiyaya birləşmək 

istəyənlər əsas mərkəzlərindən biri idi. Xəbər rus qaçqın Galina Pişniyak olaraq tanıdılan qadının 

videoçarxda dediklərinə əsaslanırdı. 12 iyul 2014-də Channel One Russia dövlət televiziyasının yer 

verdiyi reportajda qadın “3 yaşında bir oğlan uşağını alıb İsa kimi çarmıxa çəkdilər. Anasına 

işgəncəyi zorla izlətdilər. Uşaq bir saat yarım acı çəkdikdən sonra öldü. Sonra sıra anasına gəldi, 

onu da öldürdülər.” dedi. Burada seçilən cümlələr çox özəl olmalı idi ki, manipulyasiyanın təsiri də 

güclü olsun. Paşinyak “ Uşağı və anasını öldürdülər.” desəydi nisbətən təsirsiz olardı, ancaq dini 

inancda olan İsanın çarmışa çəkilməsi ilə bənzətmə edərək insanların dərin duyğularına da 

toxunurdu. Bu isə təsiri artırırdı ki, gözlənilən də bu idi. Təbii ki, detallı olaraq hazırlanan reportaj 

sadəcə bir qadının cümlələri deyildi və sonradan Pişniyakın əslində Rusiyaya tərəf bir militanın 

həyat yoldaşı olduğu öyrənildi. Xəbərdə Lenin meydanı deyə gerçək olmayan bir yerdə Ukraynalı 

əskərlərin Sloviansk xalqını sıxışdırdığı da vurğulanırdı. Xəbər tezliklə yayıldı və Rusiya ilə 

Ukrayna arasında olan savaşın yenidən alovlanmasında da xüsusi rola sahib olduğu görünür. 

Rusiyanın bu sahədə olan iştirakı yüksək səviyyədə davam edir. Örnək kimi dünyanın ən güclü 

dövlətlərindən biri olan ABŞ-dakı prezident seçkilərinə təsiri də mövzuya aiddir. Bu hadisə 

örnəyində qeyd etdiyim faktorların nə dərəcədə önəmli olduğu görünür. Rusiya haqqında Avropa 

Birliyinin Rusiya propagandasına qarşı bir qrup yaratdığı və bu qrupun 2015-ci ildən bəri 5 mindən 

çox saxta xəbər yaydığını ortaya çıxardı [11,s.1].. Bu xəbərlərin 2 mindən çoxu Ukrayna ilə bağlı 

olduğu faktını da açıqladı. Mütəxəssislərin hazırladığı hesabatda “ Əvvəlcə Kreml tərəfdarı olan 

dezinformasiya vasitələri Azov dənizinin NATO gəmiləri üçün Azov dənizini dərinləşdirdiyini, 

daha sonra Çeçenistan rəhbərliyinin Xolera virusunu dənizə yoluxdurduğunu yaydı. Daha sonra 

xəbərlər yayıldı ki, ABŞ 1990-cı illərdən bəri Azov dənizi yaxınlığında Rusiya ilə Ukrayna arasında 

qarşıdurma yaratmaq planları üzərində işləyir.” şəklində bildirildi. Qrupun araşdırmasına görə, 

yalan xəbərlərin 2 mini Ukrayna, 1200-i ABŞ, 700-ü AB, 400-ü isə NATO və Suriya ilə əlaqəli 

idi.Avropa Parlamenti 13 mart 2019-cu ildə qəbul etdiyi qərarda Rusiya, Çin, İran və Şimali 

Koreyayı Avropadakı ən önəmli dezinformasiya qaynaqları olaraq göstərdi. AP-nin rəsmi internet 

səhifəsində paylaşılan açıqlamada “Avropa Parlamentinin üzvləri qərarı qəbul etməklə Rusiya 

dezinformasiya kampaniyaları barədə fərqindəliliklərini artırmaq istəyirlər, çünki Rusiya 

Avropadakı dezinformasiyanın əsas mənbəyidir.” Deyildi [10,s.1].. Davamında isə AP Avropa 

demokrasiyasının təməllərini və prinsiplərini, ayrıca digər tərəfdaş ölkələrin müstəqilliyini hədəf 

almaq istəyən Rusiya, Çin, İran və Şimali Koreyayı hücumlarından dolayı qınadı. ABŞ, AB və bir 

çox ölkələr feysbuk, quql kimi əsas informasiya paylaşım platformlarına cəzalandırması da 

örnəkdir. Dünyada saxta xəbərlərə qarşı əks hərəkat güclənir, ancaq manipulyasiya olduğu kimi 

qalır. Cəzalara örnək kimi Quqlın AB-dən aldığı cəzalar inanılmaz səviyyədədir. Quql “Android 

əməliyyat sistemində bazar nəzarətindən sui-istifadə” maddəsinə görə 4.3 milyard avro dəyərində 

cəza almışdır. İkinci cəzada isə “AdSense’də reklam xidmətindən sui-istifadə” maddəsinə görə 1.49 

milyard avro cəza alır. Təbii ki, cəzaların çox böyük olduğu aşikardır, ancaq Rusiyanın Quqla 

verdiyi cəza da üzərində düşünmək üçün maraqlı faktdır. Rusiya Quqla “Moskvanın qanunsuz 
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informasiya ehtiva etdiyini düşündüyü veb saytları axtarış nəticələrindən çıxartmaması” maddəsinə 

görə 7 min 532 dollar dəyərində cəzavermişdir [5,s.31].. Bu fakt ironikdir, ancaq eyni zamanda 

hədəf olan tərəfi görmək mümkündür. Demokratiyanın yaratdığı imkanlardan istifadə edildiyini 

görürük, ancaq digər tərəfdə Rusiyada belə bir hal baş verməsi fikrimcə çox nadir hadisə olardı. 

Rusiyanın bu sahədə mənfi yaxud müsbət təqdirəlayiq bir təcrübəsi var və bu təcrübə bir çox 

sahələrdə maraqlarına xidmət edir. Bu təcrübə sadəcə Rusiyaya aid deyil və ABŞ örnəyində də sıxca 

gördüyümüz təcrübədir. Sözlərin gücünü doğru şəkildə istifadə edildiyi zaman insanların beynində 

istədiyiniz reaksiyanı yaratmaq mümkündür. Qeyd edim ki, hər kəsin deyil, çoxluğun beynində 

istədiyiniz reaksiyanı yarada bilərsiniz. Elə manipulyasiya edənlərin də düşüncəsində çoxluq vardır, 

çünki demokratiyaya görə 1 səsdən daha vacibi 10 səsdir. Manipulyasiya örnəklərindən birinə göz 

baxaq. Məsələn “Balaca uşaq” dediyimiz zaman ağlınıza nə gəlir?. Təbii ki, müsbət emosiyalar. 

ABŞ-ın Yaponiyada istifadə etdiyi iki atom bombasından birinin adı “Litlle boy”, digəri isə “Fat 

man” idi. Mediada “Balaca uşaq” söz birləşməsini bir atom bombasının adı kimi gördüyünüz zaman, 

normalda bildiyimiz dağıdıcı atom bombasının təsirini bir növ örtmüş olduğunu görürük. Atom 

bombası partladıqdan sonra göndərilən teleqrafda isə “Atom bombası yüzlərlə insanı dəhşətli 

şəkildə öldürdü” deyilmirdi, orada belə yazılırdı “Uşaq dünyaya gəldi”. Göründüyü kimi doğru 

ifadələr seçildiyi zaman insan beynində olan hisləri, düşüncələri idarə etmək mümkün olur və bu 

hal manipulyasiya ilə təmin olunur. Təbii ki, bir çox insanlar “Balaca uşaq dünyaya gəldi” ifadəsini 

görən zaman arxa fonda olan insan ölümünü də görürlər, ancaq təəssüf ki, o insanlar azlıq təşkil 

edirlər. Carol Cohn “Müdafiə ziyalılarının rasional dünyasında cinsiyyət və ölüm” adlı məqaləsində 

orduda olan bütün ifadələrin bu cür şəkilləndirildiyindən danışır [3,s.1-3]. Carola görə ölüm, qorxu, 

təcüvüz, uşaq, yaşlı və oxşar sözlər çıxarılır ki, bu sözlər emosional tərkibi güclü olan sözlərdir. 

Onların yerinə təsiri daha az olan emosional təsirə sahib sözlər seçilirdi. Ordu mənsublarının 

nitqlərində mənfi emosional tərkibi yüksək ifadələr işlədilərdisə, onlara “Ordu dili”-nə keçmələrini 

deyilirdi. Təbii ki, bu hal aydın şəkildə manipulyasiyadır. Başqa bir örnəkdə Ronald Reyqan üçün 

atom bombası “Sülh qoruyucu” idi. Bir düşman qərargahı vurulduğunda və insanlar öldüyündə bu 

“Uğurlu bir cərrahi əməliyyat idi”. Sanki pis xəstəlikli bir kütlə zərərsizləşdirilmişdi. Təbii ki, bu 

metodlardan insanları müəyyən duyğulardan uzaqlaşdırmaq üçün deyil, eyni zamanda müxsətlif 

duyğulara salmaq üçün də istifadə edilirdi. Örnək kimi Corc Buşun İraqa yönəlmiş nitqini göstərə 

bilərik. Corc Buş deyirdi: “ Bu axşam sülhə yönəlmiş böyük bir təhdiddən danışmaq istəyirəm və 

bu təhdidlə üzləşərkən Amerikanın əzmindən də danışmaq istəyirəm. ” [8,t.00:14-00:29]. Nitqin bir 

hissəsi belə idi və Corc Buş öz nitqində “Silah” sözünü 17 dəfə, “Terror” sözünü 42 dəfə, “ Təhdid” 

sözünü 35 dəfə, “Səddam Hüseyn” söz birləşməsini isə 25 dəfə istifadə etdi. Seçilən sözlərin incəliyi 

isə insanların beyinlərində istədiyi reaksiyanı yaratmaq üçün idi. Corc Buş nitqinin başqa hissəsində 

deyirdi: “ Təhdid İraqdan gəlir. Təhdid birbaşa İraq rejimin öz hərəkətlərindən qaynaqlanır. Onun 

təcavüzkar keçmişindən və bir terror arsenalı olmasından. Biz qatılırıq ki, İraq diktatoru nə 

Amerikayı, nə də dünyayayı təhdid etməməli, nə qorxunç zəhərlərlə, xəstəliklərlə, qazlarla və nüvə 

silahlarıyla... Dünyada bir çox təhlükə olmasına rəğmən, İraqdan gələn təhdidin yeri ayrıdır, çünki 

o dövrümüzün ən ciddi təhdidlərini bir yerdə toplayır. İraqın Kütləvi Qırğın Silahlarını cani bir 

cinayətkar tərəfindən idarə edilir ki, o minlərlə insanı öldürmək üçün o silahları onsuz da istifadə 

edib. Eyni cani Yaxın Şərqi zəbt etməyə çalışdı. Kiçik bir qonşu ölkəyi zalımca işğal etdi. 

Xəbərsizcə digər ölkələrə hücum etdi və Amerikaya istiqamətlənmiş bitməyən bir düşmənçilik 

saxlamaqdadır.” [8,t.00:29-02:29]. Göründüyü kimi “Söz” deyilən vasitə doğru istifadə edildiyi 

zaman böyük bir silaha çevrilir. Eramızdan əvvəl 406-cı ildə vəfat etmiş yunan şairi Euripides-in 

dediyi kimi “Dil qılıncdan itidir.”. Təbii ki, bu qədər iti olması üçün xüsusi sözlərin seçilməsi də 
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vacibdir. Başqa bir örnəkdə Napoleonun “ 4 düşmən qəzeti 1000 süngüdən qorxuludur.” dediyi 

vurğulanır və birbaşa təsdiqli olmasa da Oksford Univeristetinin professoru Michael Broers-in 

dedikləri dəstəkləyicidir. Michael Broers deyir: “ Bu sitatın hardan götürüldüyü bilinmir, amma 

ümumilikdə, Napoleon-un mətbuat haqda fikirlərinə uyğun gəlir. O, hakimiyyətə gələndə Fransada 

onlarla qəzet vardı. Amma Napoleon-un təzyiqləri nəticəsində çoxu bağlanmışdı.”. Göründüyü kimi 

Napoleon Bonapart, Hitler, Stalin və daha bir çox örnəkdə göründüyü kimi medianın, sözün gücü 

yüksəkdir. Təbii ki, müasir demokratiyadan diktatorluğa bir rejim olaraq keçid etmək çox nadir 

hadisədir ki, indiyə kimi baş verməyib, ancaq rejimi dəyişdirmədən onları idarə edə bilsəniz elə öz 

diktatorluğunuzu qurmusunuz deməkdir. ABŞ-da bu hadisələrin fonunda bir manipulyasiya daha 

gerçəkləşdi. Bu dəfə İraqın işğal qərarında rol oynayan bir uşaq var idi. 1990-ci ildə keçmiş İraq 

Dövlət Başçısı Səddam Hüseynin Küveyti işğalından aylar sonra 15 yaşındakı Küveytli bir qız 

ölkəsində İraqı əsgərlərin yaşatdığı zülmü dediyi təsirli bir nitq deyəcəkdi. Dövrünün ABŞ 

prezidenti Corc Herbert Uoker Buş İraq ordusuna əskərərini geri çəkməsi üçün vaxt vermişdi. ABŞ 

mediası İraqın işğalı məsələsində ikiyə bölünmüş haldaydı və yönəlmə, müdaxilə olmaması 

istiqamətindəydi. Bu dövrdə Nayirah el-Sabah adlı bir qız ABŞ Konqresinə çıxıb, könüllü olaraq 

işlədiyi Küveytdəki bir xəstəxanada İraqlı işğalçıların inkubatorda yatan uşaqları yerlərindən 

aldıqlarını və ağlayaraq “Uşaqları alıb soyuq küçələrdə yerə qoyub ölümə tərk etdilər” dedi [9,s.3-

4]. Nayira-nın dedikləri, Qərbi Səddam Hüseyinin əsgərlərinə müdaxiləyə razı edəcək qədər güclü 

bir təsir yaratdı. ABŞ-da siyasətçilər, həm də media dəfələrlə bu nitqə istinad etdilər. Əslində 3 

dəqiqəlik çıxışı Küveyt krallığına bağlı ABŞ-a aid ictimai rabitə agentliyi hazırlamışdı. Beynəlxalq 

Hüquq Təşkilatı, İnsan Hüquqları İzləmək təşkilatı (HRW) və bir neçə müstəqil jurnalist balaca 

qızın əsl şəxsiyyətini ortaya çıxardı. Əslində Nayira ABŞ-ın Küveytdəki səfiri Səud Nasir əl-

Sabahın qızı idi. Təbiidir ki, müəyyən elitalar öz maraqları çərçivəsində istənilən manipulyasiyaları 

etməkdən çəkinmirlər və İraq edilən hücum da qeyd edilən əsaslarla haqsızca baş vermiş və minlərlə 

insan bu oyunun nəticəsində vəfat etmişdir. Bu oyunların nə dərəcədə təhlükəli olduğu və siyasi 

konfliktləri necə körüklədiyini Türkiyə Baş nazirinin müavini Mehmet Şimşek örnəyində də görə 

bilərik. 2017-ci ildə Arakan Rohingya Azadlıq Ordusunun Arakan əyalətində polis mərkəzlərinə 

hücum etməsi sonrasında, Myanma ordusu böyük bir əməliyyat başlatmış və yüz minlərlə Arakanlı 

müsəlman ölkəyi tərk edərək Banqladeşə sığınmışdı [9,s.4-5].. Arakan krizisi də, saxta şəkil, video 

və şahidlərlə fərqli bir baxış qazanmışdı. BBC Reality Check Myanma krizisi vaxtında qəsdən saxta 

şəkil, video və xəbərlərin paylaşıldığını dedi. Yayılan saxta informasiyaların baş vermiş hadisədə, 

Arakanlı müsəlmanları məsul tutmaq üçün propaqandada istifadə edildiyi üzə çıxarıldı və 

bəzilərinin Ruanda savaşından və digər tarixi hadisələrdən olan şəkil və videolar olduğu məlum 

oldu. BBC Asiya müxbiri Jonathan Head saxta şəkillərin yüksək sürətlə yayılmasını “Ortalıqda 

informasiya şübhəliydi və jurnalistlərin bölgəyə girişi çox məhdud idi” şəklində açıqladı. Türkiyə 

Cumhuriyyəti Baş Nazirinin müavini Mehmet Şimşek isə bu şəkillərdən birini paylaşmış və 

Şimşekin bu tviti 1600-dan çox insan tərəfindən təkrardan paylaşılmışdı. Şəkilin saxta olduğu 

məlum olanda isə Şimşek üzr istəmişdi. BBC müxbiri Arakan böhranında sosial medianın rolunu 

izah edir: ““Qırğın qurbanı olduğunu söyləyənlərin dəhşətli fotoları var idi, amma bunların çoxunu 

təsdiqləmək çətin idi… Müstəqil müşahidəçilərin bölgəyə girişi olmadıqda, əsl mənzərəni görmək 

üçün çox vaxt lazım olur. Lakin tərəflərin sərtləşməsinin səbəbi sosial şəbəkələrdəki dezinformasiya 

kampaniyalarıdır.". Gördüyünüz kimi informasiyanın nə dərəcədə təhlükəli olduğu görünür. Bir növ 

əvvəldə istifadə etdiyim “Bilgi gücdür” ifadəsinin əks tərəfinin görürül, medalın digər 

tərəfini.Manipulyasiyada saxta xəbərlərdən, saxta veb saytlardan hansı ki, məqsədi qazanc əldə 

etmək olan saytlardan, reklamlardan və daha bir çox vasitələrdən istifadə edilir. Feysbukda insanları 
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necə hədəf alacaqlarını müəyyən etmək üçün şəxslərin psixoloji şəxsiyyət xəritəsini əldə edərək 

hücumları daha da dəqiq hədəfləmək bir vasitə olaraq istifadə edilmişdir. Başqa bir taktikada isə 

məhşur xəbər saytlarına yaxın domenə sahib saytlar yaradaraq hücumu daha da effektiv etmək 

mümkündür ki, insanların əksəriyyəti daxil olduqları saytların adındakı kiçik fərqə diqqət etmirlər. 

Örnək kimi “Daily News”-ə bənzəmək üçün “DailyNews10.com” və bu kimi yüzlərlə məşhur adla, 

yüzlərlə məşhur sayta eyni taktika ilə bənzəyərək insanları manipulyasiya edirlər. Təbii ki, bir 

xəbərin 100 min dəfə oxunduğunu görən insan o xəbər haqqında daha da maraqlanacaq və xəbəri 

oxumaq üçün klik edəcəkdir və nəticədə o insan da xəbəri oxuyaraq manipulyasiya qurbanı 

olacaqdır. 100 min dəfə oxunmayı isə sosial media botları ilə, yəni suni intellekt ilə gerçəkləşdirirlər. 

Doğrusu insanlıq bilməlidir ki, Turinq testində böyük bir qalibiyyət əldə edən suni intellekt mənfi 

məqsədlərlə insanlıq üçün böyük təhlükə ola bilər. Qeyd etdiyim zərərli suni intellekt proqramları 

da yenilənərək daha da fərqli formada qarşımıza çıxır. Bu Troya atını başqa formada yenidən 

Troyalılara vermək kimidir. Yenidən Yunanlar çoxlu qənimət ilə geri qayıdacaqlar və Troyalıların 

bənzətməsində insanların beyinləri manipulyasiya edilmiş, informasiyaları oğurlanmış və açıq bir 

hədəf halında olacaqdır.Təbiidir ki, bu hadisələrdən sonra müdafiə tədbirləri də üzərində də 

düşünüldü. AB, ABŞ və bir çox ölkələr müdafiə üçün qanunlar qəbul etdilər, saxta xəbərləri 

yayanlar, paylaşanlara cəza tədbirləri tətbiq ediləcəyi haqqında qanunları təsdiq etdilər. Güvənilir 

xəbərlər üçün mərkəzlər yaratdılar ki, Quql və Feysbuk kimi zərərçəkənlər öz xəbər proqramlarını 

və səhifələrini yaratdılar. Quql öz “Google News” adlı proqramını, Feysbuk isə öz saytının bir 

hissəsində “Facebook News” adlı bölmələri yaratdılar. Bu sistem güvənilir mənbələrdən olan 

xəbərləri kateqoriyalar şəklində yayımlayaraq sistemdəki boşluğa bir çarə tapmağa çalışırlar. Təbii 

ki, Suriyədə mövcud hakimiyyət tərəfdarları olan “Suriyə Elektronik Ordusu” kimi kiber 

qruplaşmaların məşhur saytlara qarşı kiber hücum edərək həmin saytlarda saxta xəbərləri 

paylaşılması halı da mövcuddur ki, bu sadəcə “Suriyə Elektronik Ordusu” timsalında deyil, 

ümumilikdə digər qruplaşmalara da aiddir.Bir yerdə insan varsa sistemdə boşluq da vardır deməkdir 

deyə düşünürəm, çünki hər bir insanın şifrəsi vardır və o şifrənin var olması tapılması üçün ən böyük 

müddəadır. Bir həll növü də Rusiya, Çin və Şimali Koreya örnəyində olduğu kimidir. Şimali Koreya 

tam doğru örnək deyil, ancaq Rusiya və Çin kimi medianı ələ keçirməklə hücumlardan müdafiə 

olunmaqla, müasir demokratik sistem içərisində media azadlığı ilə bir dilemma içərisində olurlar. 

Təbii ki, senzura da tətbiq edilə bilər, ancaq maraqlara xidmət edəcəyini düşünürəm. Eyni zamanda 

informasiya artıq hər yerdən gələ bilər ki, qarşısını almağın ən mötəbər yolunun maarifləndirmə 

olduğunu qənaətindəyəm. Müdafiə etdiyim bir fikir var ki, “Boşluğun olduğu yerə, pisliyin daxil 

olması gözləniləndir.”. Yəni insanlar maariflənmiş olmalıdırlar ki, belə manipulyasiyaların, saxta 

xəbərlərin və digər mənfi məqsədli hücumların qurbanları olmasınlar. Sonda isə Hüseyn Cavidin 

“İblis” əsərindən bir hissənin bir çox mövzunu özətlədiyini düşünürəm. 

“... Altın və qadın düşkünü divanə bəbəklər. 

Bin hiylə quran tilki siyasilər, o hər an 

Məzhəb çıqaran, yol ayıran xadimi-ədyan; 

Onlarda bütün fitnəvü şər, zülmü xəyanət, 

Onlar duruyorkən bəni təhqirə nə hacət?! 

Onlar, əvət onlar sizi çignətməyə kafi, 

Kafi, sizi qəhr etməyə, məhv etməyə kafi... 

Bən tərk edərim sizləri əl’an, nəmə lazim! 

Hiçdən gələrək, hiçliyə olmaqdayım azim. 

İblis nədir? 
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– Cümlə xəyanətlərə bais... 

Ya hər kəsə xain olan insan nədir? 

– İblis!..” [2,s.104]. 

Dünya inkişaf etdikcə yeni texnologiyalar yaranacaq və yeni hücum növləri yarandıqdan 

sonra yeni müdafiə növləri yaranacaqdır. İnsanlar tarix boyunca minlərlə savaş etmişdir və iki 

böyük savaşı elə keçən əsrdə görmüşük. Yeni böyük bir konfliktdə əvvəlki silahlar olmadığından, 

günümüzdə mövcud olan silahların təsiri ilə dünya darmadağın ola bilər. Bu səbəbdən gərək 

dünyanın gələcəyində hər kəs söz sahibi olsun ya da başa gələcək elitalar hər kəs adına düşünə 

bilsin. 
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The article talks about the formation of power. From ancient times to modern times, there have 
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Hakimiyyət hər hansı üsulla (iradə, nüfuz, hüquq, zorakılıq, dövlət qurumları sistemi) ayrı-ayrı 

fərdlərin və ya qrup üzvlərinin insanların davranışına, fəaliyyətinə təsir göstərmək imkanı, müəyyən 

məqsədə çatması və maraqlarını reallaşdırmaq qabiliyyətidir.Hakimiyyət istənilən insan 

münasibətlərinin ayrılmaz hissəsidir. Cəmiyyətdə bir çox konfliktlər hakimiyyət uğrunda mübarizə 

üzündən baş verir, çünki fərdlərin və ya qrupların öz maraqlarını təcrübədə reallaşdırmaq imkanı 

hansı səlahiyyətə malik olmalarından asılıdır. Hakimiyyətin bir hissəsini qadınlara vərmək üçün 

cəmiyyətdə səlahiyyətlərin yenidən bölünməsi, həmçinin, xarakterinin dəyişdirilməsi feminizmin 

əsas məqsədlərindən biridir. Qadınların bərabər hüquqlar əldə etmək uğrunda uzun mübarizəsi 

onların siyasi hakimiyyətə daxilolmaya nail olmasına aydın misaldır. Eyni zamanda, yalnız 

hakimiyyəti kişilərlə bölüşmək ideyası deyil, həm də onun dəyərini, ümumiyyətlə, şübhə altına almaq 

ideyası inkişaf edir. 1985-ci ildə Nayrobidə keçirilən Qadınların Vəziyyətinə dair III Ümümdünya 

Konfransından sonra qadın maraqlarının ön plana çəkilməsinin siyasi strategiya əlaməti kimi müxtəlif 

mənbələrdə qadın imkanlarının genişlənməsi və ya qadın nüfuzunun artması «empowerment» 

anlayışı kimi geniş vüsət tapdı. Bu dövrün konsepsiya müəllifləri hakimiyyəti sosial fəallığın geniş 

imkanları vəsait mənbələrinə nəzarət etmək hüququ, qərarlar qəbul etmək imkanı, bütün fəaliyyət 

sferalarında və səviyyələrində transformasiya potensialına sahib olmaq kimi müəyyənləşdirirlər. 

Monteskyenin irəli sürdüyü hakimiyyətlər bölgüsü siyasi cəmiyyətdə azad-lığın yaşanması və 

https://az.wikipedia.org/wiki/1985
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idarəetmə gücünün sui-istifadəsini əngəlləməsi üçün hələ də aktual məsələdir və məcburi şərtdir. 

Monteskye bu prinsipi “Qanunların ruhu” adlı əsərində irəli sürüb. Lakin müəllif bu anlayışı ilk dəfə 

“İngilis Konstitusiyası” adlı əsərində “məhkəmə hakimiyyəti, qanunvəricilik və icra hakimiyyətindən 

ayrılmayıbsa, azadlıqdan danışmaq mümkün deyildir” şəklində istifadə edib. Hakimiyyətlərin 

ayrılmasının səbəblərini isə Monteskye belə açıqlayır: insanın pis cəhətləri də vardır və iqtidarı əlində 

tutan şəxs bu hüquqlardan sui-istifadə edə bilər. Buna görə, iqtidarın sui-istifadəsinın qabağını almaq 

üçün iqtidarı iqtidarla durdurmaq lazımdır.[1]Klassik mənadahakimiyyətlər bölgüsü hər kəsin əməl 

etməsi məcburi olan ümumi qaydaları qoyan parlamenti, bu qaydaları icra edən icra hakimiyyəti 

orqanını və bu qaydaların tətbiqindən yaranan mübahisələrin həlli üçün məhkəmə orqanının olmasını 

və bir-birindən ayrılmasını nəzərdə tutur.Monteskyenin fikirləri bir çox hüquq və siyasət alimlərinin 

diqqətini çəkib. Bu fikirlər çox mübahisələndirilib və tənqid edilib. Dövlət gücünün bölünməzliyi, 

dövlət orqanları arasında isə mütləq mənada funksiya ayrılığının olması mümkün olmadığı kimi 

tənqidi fikirlər irəli sürülüb. Lakin bu nəzəriyyənin hüquqi deyil, siyasi nəzəriyyə olduğunu gözdən 

qaçırmaq olmaz. Bu səbəbə görə günümüzdə “hakimiyyətlər bölgüsünü” belə izah etmək olar: 

“Hegemonluq və ya dövlət gücü təkdir. Bu qüvvə dövlətin orqanları vasitəsi ilə cəmiyyət adından öz 

iradəsini fərdlər üzərində hakim etmək iqtidarıdır. Dövlət iqtidarının istifadəsində tətbiq edilən 

aktların forması və tərkibi bir-birindən nə qədər fərqli olsa da, bütün bu aktlar nəticədə dövlət 

iradəsinin təzahüründən başqa bir şey deyil. Dövlət gücü isə tək və bölünməzdir. Ancaq bu gücün 

birdən çox olan funksiyaları və yenə birdən çox olan orqanlarını ayırmaq gərəkdir. Hakimiyyətin 

funksiyaları bu iqtidarın müxtəlif təzahür şəkilləri, müxtəlif istifadə növləridir. Məsələn, qanun qəbul 

etmək dövlət gücünün istifadə formalarından biridir, hakimiyyət funksiyasıdır. Hakimiyyət orqanları 

isə hakimiyyətin müxtəlif funksiyala-rını yerinə yetirməyə səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslər və ya 

qurumlardır.”Digər tərəfdən, bəzi hallarda hakimiyyət orqanlarının özlərinə aid olmayan 

səlahiyyətlərdən istifadə etdiklərini də görmək olar. Misal olaraq, bəzən parlament icra funksiyasını 

üzərinə götürür, müəyyən bir hadisəni araşdırmaq üçün təhqiqat komissiyaları qurur; məhkəmə 

orqanları plenum qərarları ilə qayda qoyur; yenə icra hakimiyyəti orqanı da normativ aktlarla qayda 

qoyduqları kimi, inzibati cəza vərməklə sanki mühakimə işini aparırlar.[2]Başqa tənqidi fikir ondan 

ibarətdir ki, hakimiyyətlər bölgüsü plüralist rejim-lərdəki bəzi hadisələrlə uyğun gəlmir. Həqiqətən 

də bu nəzəriyyə irəli sürüləndə siyasi partiyalar hələ ki, formalaşmamışdı.Yada salmalıyıq ki, 

nəzəriyyənin məqsədi hakimiyyətlər arasında balans quraraq liberal rejimin bərqərar olmasını təmin 

etmək idi. Halbuki partiya sistemi hakimiyyətlər bölgüsünün səviyyəsinə ciddi təsir göstərir. 

Günümüzdə isə sistemin liberallığı icra/ qanunvəricilik bölgüsünə görə deyil, iqtidar/müxalifət 

bölgüsünə görə aparılır. Partiyaların hakimiyyətlər bölgüsü üzərindəki təsiri isə təkcə sayları deyil, 

eyni zamanda daxili quruluşları və qarşılıqlı gücləri ilə də ortaya çıxır. Bu səbəbə görə modern 

hakimiyyətlər bölgüsü konstitusion müddəalardan yaranan hakimiyyətlər bölgüsü ilə partiya 

sistemindən yaranan hakimiyyətlər bölgüsünün toplamından yaranır.[3]Monteskyenin görüşlərinin 

günümüzə qədər olan təsiri inkar edilə bilməz. Qanunvəricilik, icra və məhkəmə şəklində üçlü ayırım 

müasir dövrün lap əvvə-lində dövlət quruluşuna təsir göstərib, bu günkü mənada üçlü bölünməyə 

səbəb olub. Ayrıca normativ kimi də belə üçlü bir ayırımın praqmatik bir şey olduğu, azadlığı, ədaləti 

və “gücü məhdud” dövləti ortaya çıxaracağı qəbul edilir. Demək olar ki, müstəqil hakimiyyətlər 

düşünülmüş şəkildə yaradılıb. Buna görə haki-miyyətlər bölgüsü yalnız bir tədqiqat, özəlliklə 

İngiltərə sisteminin analizi nəticəsində deyil, belə bölgünün faydalı olacağı fikrindən ortaya çıxıb. 

Mon-teskyenin federalizm və hakimiyyətlər bölgüsünə dair görüşləri ABŞ konstitu-siya sisteminə 

təsir göstərib; onun görüşlərində “dövlət sosializminin” ilk izlərinə rast gəlinir. Digər tərəfdən, 

modern siyasi fikir adamlarından Sartori də “Demokratiya nəzəriyyəsinə geriyə dönüş” adlı əsərində 

https://az.wikipedia.org/wiki/Hakimiyy%C9%99t_b%C3%B6lg%C3%BCs%C3%BC#cite_note-1
https://az.wikipedia.org/wiki/Hakimiyy%C9%99t_b%C3%B6lg%C3%BCs%C3%BC#cite_note-2
https://az.wikipedia.org/wiki/Hakimiyy%C9%99t_b%C3%B6lg%C3%BCs%C3%BC#cite_note-3
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yazır: “...İqtidar məsələsinə demokratik həll yolu nə ola bilər? …Edə biləcəyimiz ən yaxşı şey döv-

lətin iqtidarını azaltmaqdır və bunu etmənin ən etibarlı yolu iqtidarı yaymaqdır. Xüsusən, iqtidara əks 

bir iqtidarla nəzarət edilə bilsə, yəni iqtidar başqa bir iqtidarla təsirsizləşdirilsə çox güclü iqtidarlar 

yaranmaz… deyərək Sartori haki-miyyətlər bölgüsü nəzəriyyəsinə yaxınlaşır.[4]Klassik mənadan 

fərqli olaraq hüquqi dövlətdə hakimiyyətlər bölgüsünün əhəmiyyəti bir az fərqlidir. İcra 

hakimiyyətinin geniş qayda qoyma səlahiyyəti, siyasi partiyaların icra-qanunvəricilik orqanlarını 

yaxınlaşdırması kimi faktorlar nəzərə alınsa, məhkəmə orqanının bu iki hakimiyyət qarşısında 

müstəqilliyi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Digər tərəfdən, bu prinsipin günümüzdə əhəmiyyətli 

xüsusiyyəti bundan ibarətdir ki, bunsuz hüquqi dövlətin çox əhəmiyyətli başqa şərtləri (“adminis-

trasiya üzərində məhkəmə nəzarəti”, “idarəetmədə qanunçuluq” və “idarəetmə orqanlarının maddi 

məsuliyyəti” kimi) imkansız və təsiriz qalacaqdır.Bəzi Avropa ölkələri və Tayvanda əlavə olaraq 

qanun səviyyəsində dövlət hakimiyyətinin nəzarət, imtahan, hüquq, təsis və seçki qollarını da ayırırlar 

Nəticədə fərdiləşdirilmiş hakimiyyət təşəkkül tapır. Byurdonun fikrincə, bu, hələ legitim hakimiyyət 

deyildir, çünki rəhbər vəfat etdikdə, varislər arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə başlanır. Öz 

növbəsində, fərdiləşdirilmiş hakimiyyəti dövlət formasında mövcud olan təsisatlandırılmış 

hakimiyyət əvəz edir. Burada dövlət rəsmi siyasi hakimiyyətdir. Siyasi hakimiyyətin müxtəlif 

mərkəzləri isə iqtisadi qruplar, əhmkarlar ittifaqları, siyasi partiyalar da hakimiyyət 

daşıyıcılarıdır.M.Veber hakimiyətin mənşəyini nisbətən başqa səpkidə şərh edirlər. Onun fikrincə, 

idarəetmənin tarixi konfiqurasiyası ənənəvi, harizmalı və rasional-leqal hakimiyyətin birləşməsi, 

dəyişməsi, adaptasiyası, habelə, modifikasiyasının nəticəsidir. O, belə hesab edirdi ki, bu formaların 

hər birinin yaranması prosesini izləməklə, bütövlükdə hakimiyyətin genezisi haqqında konkret 

təsəvvür əldə etmək olar. Xalis halda hakimiyyətin bu növünü Vəber patriarxal hakimiyyət adlandırır. 

İlk əvvəllər patriarxallıq eyni bir qəbilə qrupu üzvləri arasında yaranan münasibətlər üçün səciyyəvi 

idi. Bu münasibətlərin iqtisadi, hakimiyyət və ideya cəhətləri isə ənənələrlə sıx bağlı idi. Ənənəvi 

hakimiyyətin başlıca xüsusiyyəti onladır ki, burada hökmdar hakimiyyətinin mütləq hədləri 

ənənələrlə müəyyən olunur, bu isə öz növbəsində, onun özbaşınalığını məhdudlaşdırırdı. Hökmdar 

yeni ərazilər işğal etdikcə, patriarxallıq öz birmənalılığını itirməyə başlayır. Belə ki, həmin əraziləri 

idarə etmək lazım gəlir. Bu məqsədlə xüsusi inzibati qrup yaradılır, o yerlərdə hakimiyyəti hökmdarın 

özü kimi həyata keçirirdi. Bu yolla əmələ gələn idarəetmə formalarını Veber patrimoniallıq və 

sultanlıq adlandırırdı.Veberə görə, patrimoniallıq bütün inzibati vəzifələrin saray vəzifələrinin 

davamı kimi meydana çıxması deməkdir. Hətta hökmdarın ev təsərrüfatı ilə heç bir əlaqəsi olmayan 

bütün siyasi problemlər də saray vəzifələri ilə əlaqələndirilir: məsələn, suvarilərə rəhbərlik etmək baş 

mehtərə tapşırılırdı. Saray funksiyalarının siyasi funksiyalarla eyniliyi sultanlığın fərqləndirici 

əlaməti kimi çıxış edirdi.Buradakı məmurlar əvvəllər hökmdarın şəxsi xidmətçiləri olan şəxslərdir. 

Sultanlıqda hökmdarın əməlləri heç nə ilə məhdudlaşdırılmırdı. Zaman keçdikcə, patrimonial 

idarəetmə forması, yeni ərazilərin işğal edilməsi ilə əlaqədar olaraq, ortaya çıxan iqtisadi və siyasi 

problemlərin həlli üçün lazımi səviyyədə səmərəli olmur. Vəber bunun səbəbini yeni tutulmuş 

ərazilərin əhalisinin hökmdarın şəxsi deyil, məhz siyasi təbəəsi olmasında görür. Siyasi təbəələr, şəxsi 

təbəələrdən fərqli olaraq, müəyyən ənənəvi hüquqlara (torpaq üzərində mülkiyyət, vərəsilik, nikah 

bağlamaq, silah daşımaq və s.) malik olurlar. Siyasi təbəələrin vəzifələri onların regionundakı 

ənənələrlə məhdudlaşır. Bunun əksi olaraq, şəxsi təbəələrin hüquqları tamamilə hökmdarın 

özbaşınalığından asılıdır.Vəber ənənələrin və şəxsi iradənin münaqişəsini patrimonial hakimiyyətin 

tədricən dağılması prosesini izah etmək üçün həlledici amil hesab edirdi. Vəberə görə, patrimonializm 

və feodalizm ənənəvi hakimiyyətin idarəetmə üsullarına görə fərqlənən variantlardır. Birinci halda 

idarəetmə hökmdarın şəxsi xidmətçilərinin, ikinci halda isə yerli əyanların köməyi ilə həyata 

https://az.wikipedia.org/wiki/Hakimiyy%C9%99t_b%C3%B6lg%C3%BCs%C3%BC#cite_note-4
https://az.wikipedia.org/wiki/Avropa
https://az.wikipedia.org/wiki/Tayvan
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keçirilir.Vəberin fikrincə, harizmalı hakimiyyətin əsasında bu və ya başqa bir şəxsiyyətə xas olan 

qeyri-adi keyfiyyətlər, magik bir qüvvə durur. O yazırdı ki, harizma ağalığının ən xalis tipli 

peyğəmbər, hərbi qəhrəman, böyük demaqoq tərəfindən həyata keçirilir. O, sosial-siyasi böhran 

şəraitində meydana çıxır, ənənəvi və leqal ağalıq isə nisbətən sabit sosial-siyasi şərait səciyyəvidir. 

İlk əvvəllər harizma ağalığı magiyaya inam olan yerlərdə mövcud olmuşdur. Tayfa başçıları harizma 

liderlərinin bütün xassələrini və funksiyalarını öz əllərində cəmləşdirirdilər, onlar ov və müharibə 

zamanı başçı, dəstəbaşı, baş cadugər, hakim və s. olurdular. Sonradan iqtisadi hakimiyyət və ideoloji 

funksiyalar ayrı-ayrı fərdlər arasında bölüşdürülmüşdür. Lakin rəhbər funksiyaların hər dəfə 

sistemləşdirilməsi mütləq sosial təsisatların meydana gəlməsinə və hakimiyyətin şəxsi harizmasının 

iflas etməsinə gətirib çıxarır.Harizma ağalığının reallaşması prosesində ən mürəkkəb problemlərdən 

biri hakimiyyətin nəsildən-nəsilə ötürülməsidir. Buna görə də harizmalı hökmdar, onun şagirdləri və 

xalq arasınla meydana çıxan böhranı aradan qaldırmaq üçün daim fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatlar 

meydana çıxır. Belə bir böhranın yaranmasının səbəblərini Vəber aşağıdakı kimi izah edir: fərdin 

magik, unikal qüvvəsi olan harizma daima deyildir. Buna baxmayaraq, rəhbərin şagirdləri və 

ardıcılları, habelə kütlələr bu qüvvəni özləri və öz xəlifələri üçün saxlamaq istəyirlər. Bu arzunun 

meydana çıxmasının özü artıq harizma ağalığında dönüş nöqtədir. Bundan sonra rəhbərin silahdaşları 

özlərinə vəzifə tələb edir, imtiyaz istəyirlər. Maddi sərvətlərə və gəlirə sahib olmaq cəhdləri isə 

həmişə qalmaqda davam edir.Vəberin fikrincə, harizma Qərb ölkələrində ilkin kapital yığımı zamanı-

demokratik təsisatların formalaşması prosesində mövcud olmuşdur. İlk öncə şəxssiz harizma qəbiləyə 

aid edilirdi, çünki belə hesab olunurdu ki, qeyri-adi keyfiyyətlər yalnız qan qohumluğu vasitəsilə keçə 

bilər. Lakin zaman keçdikcə harizma təsasisatlandırılır: ilahi keyfiyyətlər qan-soy əlaqələri ilə deyil, 

magik proseduralar yolu ilə ötürülməyə başlanır və biliklər əhəmiyyət kəsb edir. Bu prosesdə təsisatlı 

harizma ilə soy harizması arasındakı əsas fərq ortaya çıxır: təşkilatın fəaliyyətinə soy harizmasına 

nisbətən təsisastlı harizmanın daha çox təsir göstərdiyi məlum olur.Vəberin şərhində Avropanın 

bütün tarixi soy harizması ilə kilsənin simasında təcəssüm tapan təsisatlı harizma arasındakı mübarizə 

kimi təsvir olunur. Onun fikrincə, bu mübarizənin gedişində hər il tərəf kompromisə getməyə məcbur 

olmuşdur. Vəber ənənəvi və harizmalı ağalığı rasional-leqal hakimiyyəti təhlil etmək üçün bir fon 

kimi nəzərdən keçirirdi. O, belə hesab edirdi ki, bu cür vəziyyət yalnız Qərb mədəniyyəti üçün 

səciyyəvidir.Şübhəsiz hər bir hakimiyyət müəyyən qüvvələr tərəfindən həyata keçirilir. Siyasi 

hakimiyyətlə bağlı məsələləri hərtərəfli aydınlaşdırmaq üçün həmin qüvvələri üzə çıxarmaq, daha 

dəqiq desək, hakimiyyət subyektlərini müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu yerdə bizim ənənəvi 

biliklərimizlə (marksizm-leninizm təlimi ilə) Qərb politologiyası arasında mühüm bir ziddiyətin 

olması ilə qarşılaşırıq. Təbii ki, həmin ziddiyyəti aradan qaldırmadan, yəni əsl həqiqəti üzə 

çıxarmadan bu sahədə irəliyə getmək mümkün deyildir.Məlumdur ki, marksizm-leninzm siyasi 

hakimiyyəti bir sinfin başqa bir sinfi əzməsi üçüq mütəşəkkil gücü hesab edirdi. Bu təlimə görə, siyasi 

hakimiyyət istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətin atributudur. Buradan çıxarılan nəticə 

ondan ibarət idi ki, antoqonist cəmiyyətlərdə siyasi hakimiyyətin subyektiv istehsal vasitələrinin 

sahibi olan kapitalistlər sinfi, sosializm cəmiyyətində isə xalq kütlələridir.Müasir politologiya 

idarəetmədə xalq kütlələrinin iştirak etməsini heç də inkar etmir, əksinə, onu demokratiyanın mühüm 

əlamət və şərti hesab edir. Ancaq politologiya elmi bununla kifayətlənmir. O, dərhal irəli gedərək, 

belə bir suala da cavab tapmağa çalışır ki, xalq kütlələri hansı səviyyədə siyasi hakimiyyət subyektiv 

ola bilərlər?Burası da aydındır ki, əgər hər hansı bir siyasi rejimlər məhz xalqın adından idarə 

etdiklərinin və doğrudan da xalq hakimiyyəti olduqlarını iddia etmişlər (Çauşeskuya deyiləndə ki, 

xalq ona qarşı üsyan qaldırmışdır, o, cavab vərmişdir ki, "mənim xalqım" mənə güllə atmaz?!).Digər 

tərəfdən, əgər hər hansı bir siyasi hərəkat, yaxud təsisat xalqın adından danışırsa, bu, hələ xalq 
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hakimiyyətinin olması demək deyildir. Hətta siyasi rejim geniş kütlələr tərəfindən müdafiə olunursa 

da, bu faktın özü xalq hakimiyyətinin olmasına təminat vərmir (xalq kütlələri Stalinin yolunda ölümə 

getməyə hazır idilər, lakin onun rejimi totalitar rejim idi). Bu baxımdan, Xose, Orteqa-i-Qassetin 

"Kütlələrin üsyanı" (1930-cu il) əsəri diqqəti cəlb edir. O, fərd-şəxsiyyətlə müqayisədə kütləvi 

insanın dəqiq səciyyəsini vərməyə çalışır. Onun fikrincə, kütləvi insan iqtisadi, texniki və sosial 

inkişafın nəticəsində fiziki əməklə bağlı bir çox çətinliklərdən və məhrumiyyətlərdən azad olan, lakin 

mədəniyyətin daha dərin təbəqələrini mənimsəyə bilməyən, özündə intizam tərbiyə etməyə qadir 

olmayan səriştəsiz adamdır. Öz spontan subyektiv arzularını cəmiyyətin mənafeyinə tabe etməyə 

qabiliyyəti çatmayan kütləvi insan XX əsr cəmiyyətində zor və qüvvəyə pərəstişin yaranmasına səbəb 

olur. Orteqa bunu kütlələrin üsyanının başlıca məhsulu hesab edirdi. Onun fikrincə, əsl 

demokratiyanın reallaşdırılması hər bir insanın arzularının başqa insanların arzuları ilə uyğun 

gəlməsini nəzərdə tutur. Əgər əxlaq normaları öz qüvvəsini itirmişsə, onda bu, mümkün deyildir. 

Beləliklə, müasir politologiyada xalq kütlələrinin siyasi hakimiyyət subyekti olması məsələsi 

mübahisəli olaraq qalır. Qərb politoloqlarının əksəriyyəti isə bu fikirlə ümumiyyətlə razılaşmırlar. 

1908-ci ildə R.Mixelsə göndərdiyi məktubunda Vəber yazırdı: "Xalqın iradəsi", "həqiqi xalq iradəsi" 

kimi anlayışlar artıq çoxdan mənim üçün mövcud deyildirlər, onlar uydurmadırlar. Burada vəziyyət 

ona bənzəyir ki, alıcıdan soruşursan ki, çəkməçi öz texnikasını necə quraşdırsın! Axı, alıcı onu bilir 

ki, çəkmə hansı yerdə onun ayağını sıxır, amma ayaqqabının necə tikilməsindən o, tamamilə 

bixəbərdir."Q.Moska isə daha irəli gedərək, yazırdı ki, hakimiyyət xalq üçün və xalqın adından ola 

bilər, amma xalq hakimiyyəti ola bilməz! İkinci Dünya müharibəsindən sonra Qərbdə "orta sinif" 

haqqında nəzəriyyələr meydana gəlməyə başladı. Bu nəzəriyyələrə görə, kütləvi istehsal və istehlak 

nəticəsində, informasiya vasitələrinin təsiri altında cəmiyyətin iqtisadi-siyasi və sosial yekcinsliyi 

inkişaf edir. Başqa sözlə desək, sosial konsensus üçün əsas, stabil demokratik siyasi rejimlər üçün 

təminat olan orta sinif formalaşır. Bununla eyni vaxtda politologiyada qrup nəzəriyyəsi formalaşdı. 

İnsanın sosiallaşması və kommunikasiyasının bir çox cəhətdən məhz qruplardakı münasibətlərə 

əsaslandığını əsas tutan bu nəzəriyyə qrupları siyasi hakimiyyətin əsas subyektlərindən biri hesab 

edir. Siyasi mənafelərlə birləşmiş və hakimiyyətin reallaşması prosesində iştirak etmək iddiasında 

olan qrup əsas məqsədi öz mənafelərinə uyğun olaraq, hökumət qərarlarının qəbul edilməsinə təsir 

etmək olan fərdlər birliyidir.Hakimiyyət problemi siyasi fikir tarixinde və müasir siyasi 

nəzəriyyələrdə əsas problemlerden biridir. Hakimiyyyət cəmiyyətin bütün sferalarına təsir göstərir və 

onun vasitesilə cemiyyətdə qayda-qanun və sabitlik yaranır. Hakimiyyət cəmiyyətin ictimai tərəqqi 

yolu ile inkişafının əsas amilidir və insanlar arasında yaranan münasibətləri tənzim edir.Antik filosof 

Platon hakimiyyətin özeyi və formaları, onun heyata keçirilmesi və dövlet quruluşu tiplerine 

toxunmuşdur. Aristotel ise siyaseti bütövün hissələri arasında münasibəti kimi ifade edərək onun 

mexanizminin nizamlayıcısının hakimiyyət olduğunu qeyd edmişdir..Siyasi hakimiyyət haqqında 

alimlərin müxtəlif fikirləri mövcuddur. Orta əsrlər dövründə sxolastik dini məktəbin yaradıcısı 

Akvinalı Fomaya görə hakimiyyətin mahiyyəti ağalıq tabelik münasibətindən irəli gəlir. Onun fikrinə 

görə Allah belə qayda qoymuşdur: aşağı təbəqə yuxarı təbəqənin iradəsinə tabe 

olmalıdır.Makiavəlliye görə hakimiyyətin silahı hüquq, əsası yaxşı qanun və yaxşı ordudur, 

hakimiyyət gücdür. (Onun belə bir fikri de diqqətə layiqdir: «məqsəd vasitəyə bəraət 

qazandırır»).Hobbs - «Kimin gücü yoxdursa, o hakimiyyətdə ola bilməz, hakimiyyət insanı qorxuda 

saxlayır və onları rifah naminə istiqamətləndirir». H.Morgentau - «Hakimiyyət insanın başqa 

insanların şüuru və hərəkətləri üzərində nəzarət etməsidir»K.Marks - «Kapitalı olan, iqtisadi cəhətdən 

imkanı olan sinif hökmran və idarə edən hakim sinifdir».M.Veber - «Hakimiyyət konkret sosial 

münasibətlərin daxilində müqavimətə baxmayaraq şəxsi iradənin həyata keçirilməsi imkanıdır». 
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M.Düvərje - «Hakmiyyət birinin digərləri üzərində hökmranlıq alətidir. Hakimiyyət cəmiyyətdə 

əmin-amanlığı qorumaq deməkdir».Hakimiyyət haqqında bir sıra müasir konsepsiyalar vardır: 

relyativist, biheviorçu, sistem.Relyativist (latın sözü olub nisbi deməkdir) konsepsiyaya görə 

hakimiyyət şəxsiyyət münasibətlərindən ibarət olub obyektin subyektə tesiridir. Bu konsepsiya 

sabitlik namine cəmiyyətə təsir göstərmək yollarına malikdir.Biheviorçu konsepsiyaya göre bir qrup 

şəxslər hökmranlıq edir, digərləri tabeçilikde qalır. Bu konsepsiyanın daha bir xüsusiyyəti ondadır ki 

burada insanların davranışına diqqət yetirilir.Sistem konsepsiyasına görə isə hakimiyyəti cəmiyyətin 

siyasi sistemində sistem əmələ gətirən münasibətlər araşdırır və digər ünsürlər siyasi hakimiyyətlə 

bilavasitə əlaqədədirlər.Beləliklə ümumiləşdirilmiş halda deyə bilərik ki, hakimiyyət, xüsusilə siyasi 

hakimiyyət çox mürəkkəb və çoxşaxəli hadisədir. Hakimiyyətdən o vaxt danışmaq olar ki, orada 

ağalıq,tabelik ünsürleri cəmiyyət tərəfindən  şərtləndirilsin.«Hakimiyyət kateqoriyası siyasət 

katqoriyasından daha ümumi və daha qədimdir» - bu fikir siyasi elmdə hələ də mübahisəlidir. Amma 

onu dəqiq demək olar ki, hakimiyyət siyasətin, siyasət hakimiyyətin həyata keçirilməsi vasitəsidir. 

Yeni siyasət hakimiyyətin, hakimiyyət siyasətin səbəbi kimi təzahür edir.Hakimiyyət əsasən iki növə 

bölünür: sosial və siyasi hakimiyyət.İqtisadi, mənəvi, əxlaqi, psixoloji, dini hakimiyyət sosial 

hakimiyyətin növləridir. İqtisadi hakimiyyətdə siyasi mecburetmə yoxdur və insanlararası iqtisadi 

münasibətlər nəticəsində yaranır. Məsələn ibtidai icma dövründə əmək alətləri hamıya məxsus 

olduğuna göre əldə edilən qənimət bərabər bölüşdürülürdü. Siyasi hakimiyyət meydana gələndən 

sonra da xüsusi mülkiyyət sahibləri öz maddi istehsal sahələrini qorumaq, inkişaf etdirmək üçün ona 

təsir göstərdiler. Mənəvi-əxlaqi hakimiyyət dövlət hakimiyyətindən əvvəl yaranıb. İbtidai icma 

dövründə qəbilə başçısı qəbilə tərəfindən yaradılan əxlaq normaları əsasında idarə edirdi.Əxlaqi 

normalar cəmiyyətin özü tərəfindən yaradılır və cəmiyyət inkişaf etdikcə mənəvi-əxlaqi dəyərlər 

zənginləşir. Psixoloji hakimiyyət insaların hakimiyyətə tabe etdirmək mərasimlərinin, ritualların 

keçirilməsində təsir edir. Dini hakimiyət cəmiyyətin yaranması ilə meydana gələrək, insanlararası 

münasibətləri tənzim edir. Hakimiyyət hüquq, nüfuz, inandırma, məcburetmə, zorakılıq, 

manipulyasiya, ənənələr vasitəsilə həyata keçirilir.Siyasi hakimiyyət ağalıq, rəhbərlik, idarəetmə, 

koordinasiya (əlaqələndirmə), təşkiletmə, nəzarət metodları ile idarə olunur və reallaşdırılır, qanunlar, 

normalar, qaydalar, qadağalar, iradi və emosional təsirler vasitəsilə ifadə olunur.Siyasi hakimiyyət 

ümumilik (kütləvi), yeni bütün sahələrdə fəaliyyətdədir, İnklüzivlik (bütün fəaliyyət sahələrinə 

daxilən mudaxilə etmək), inteqrativlik (insanları birləşdirmək), vahid mərkəzlilik, leqal, kütləvi 

informasiya vasitələrinə təsir kimi xüsusiyyətlərə malikdir.Siyasi hakimiyyət müxtəlif vasitələrlə 

(hüquq, avtoritet, irade,məcburetmə) insanların taleyinə, fəaliyət və davranışına həlledici təsir 

göstərmək imkanı, hüquq və qabiliyyətidir.Hakim iradənin üstünlüyü, xüsusi idarəetmə aparatının 

mövcudluğu, başqa dövlətlərlə münasibətdə hakimiyyət orqanlarının suverenliyi, cəmiyyət həyatının 

reqlamentləşdirilməsi üzərində monopoliya, cəmiyyətə və şəxsiyyətə münasibətdə məcburetmənin 

mümkünlüyü, legitimlik siyasi hakimiyyətin səciyyəvi əlamətləridir.Siyasi hakimiyyət güc, sərvət, 

cəmiyyətdəki mövqe, təşkilatlar, bilik və informasiya mənbələrinə malikdir.Siyasi elmdə 

«hakimiyyətin legitimliyi» anlayışı Maks Vəberə məxsusdur. Legitimliyin birtipli prosəs olmadığını 

qeyd edərək, onun 3 formasını göstərmişdir: ənənəvi, harizmatik, rasional-leqal.Ənənəvi hakimiyyət 

– cəmiyyət ənənələrə və davranış normalarına tabe olur. Bu hakimiyyətin daşıyıcısı tayfa başçısı, 

monarx (mütləq hakim) olur. Onlar ənənə əsasında öz təbələrinə əmr edə bilərlər.Harizmalı 

hakimiyyət - yunanca Allah vərgisi deməkdir. Hakimiyyətə kor-koranə inam deməkdir. Müdrik bir 

şəxs, görkəmli natiq, sərkərdə harizmaya malik ola biler. Harizmatik hakim digər tiplərin bir növ 

müşayətçisidir və daha nüfuzludur. Rasional-leqal - bu hakimiyyət qanun qüvvəsinə, konstitusiyaya 

arxalanır. Lider qanun çərçivəsində və əsasında hərəkət edir.Siyasi hakimiyyət münasibətlər sistemi 
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olmaq etibarilə bir sıra funksiyalar yerinə yetirir: idarəetmə, təşkilati, tənzimləmə-nizamlama, 

nəzarət.İdarəetmə - cəmiyyətin idarəedilməsi strategiyasının hazırlanması;Təşkilatı – cəmiyyətin 

inkişafının əsas istiqamətləri üzrə konkret qərarların hazırlanması və qəbulu;Tənzimləmə-nizamlama 

- sosial proseslərin səmərəli idarə olunması və ictimai münasibətlərin nizamlanması,Nəzarət – 

cəmiyyətdə sabitliyin qorunması və sosial inkişafın ən mühüm göstəricilərinə nəzarət.Siyasi 

hakimiyyətin işləmə mexanizminə görə 3aspektdə təzahür formalarına rast gəlinir: 

1. hökmranlıq-tabeçilik(simvolik) 

2. nəzarət-təsir(struktur) 

3.idarəetmətəzyiq(instrumental) 

Bu aspektlər siyasi elmdə belə bir adlar almışdır: simvolik hakimiyyət (legitim qaydaları saxlamaq), 

struktur hakimiyyət (resursları hakimiyyət səlahiyyətlərinin bölünməsi), instrumental hakimiyyət 

(vətəndaş cəmiyyətinin təzyiqi vəidarəedən insanların qarşılıqlı münasibəti).Siyasi hakimiyyətin 

birinci mənbəyi, əsası kimi xalq götürülür. Bunlar da öz növbəsinde üfüqi (icraedici, qanunvərici, 

məhkəmə orqanları) və şaquli (mərkəz, region, yerli orqanlar) istiqamətdə xalqın adından 

hakimiyyətin subyekti kimi çıxış edirlər. İkinci mənbə kimi siyasi partiyalar, siyasi təşkilatlar, 

qurumlar.Üçüncü dövlətdir. (siyasi partiyalar və dövlət haqqında gələn mühazirələrimizdə geniş 

danışacayıq) Dövlət hakimiyyəti müəyyən təşkilat, müəyyən əməli fəaliyyətdir. Dövlət hakimiyyəti 

bütün əhali üçün məcburi qanunlar vərmək hüququna malikdir.Siyasi hakimiyyətin resursları 

(hakimiyyət subyektlərinin obyektə təsir etməsinə şərait yaradan vasitələrin məcmusu) 

aşağıdakılardır:İqtisadi resurslar - ictimai istehsal və istehlak üçün zəruri olan maddi dəyərlər, pul, 

məhsuldar torpaqlar, faydalı qazıntılar və s.Güc (mecburetmə) resursları - fiziki məcburiyyet vasitləri 

və təsisatları, xüsusilə bu məqsədlə hazırlanmış insanlar Sosial resurslar - sosial strukturdakı yeri, 

sosial statusun aşağı və yuxarıya doğru dəyişməsi imkanı.Mədəni-informasiya resursları - bilikler və 

informasiya, hemçinin onların əldə olunması və yayılması vasitələriSiyasi-hüquqi - Konstitusiya, 

qanunlar, siyasi partiyaların proqram sənədləri Demoqrafik resurslar - insan başqa resursların 

yaradıcısı və universal resursu kimi. 
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DEMOQRAFİK PROSESLƏRİN MAHİYYƏTİ, 

STRUKTURU VƏ TƏZAHÜR FORMALARI 

Məqalədə müasir dövrün problemlərindən olan demoqrafik proseslər və hadisələr araşdırılmış, 

nəticədə əhalinin sayında və tərkibində, yerləşməsində yaranmış dəyişikliklər, həyat və yaşayışın 

keyfiyyətləri tədqiq olunmuşdur. Bu tədqiqatlarda dünya demoqrafiyasına əhalinin sıxlığı, etnik 

mənsubiyyəti, təhsil səviyyəsi, sağlamlıq tədbirləri, iqtisadi vəziyyəti, dini mənsubiyyəti və dünya 

əhalisinin digər cəhətlərinə nəzər salınmışdır. Bu çərçivədə statistik göstəricilərə əsasən təhlil 

aparılmışdır. 

Açar sözlər: demoqrafiya, demoqrafik siyasət,əhali artımı, doğum, ölüm.  

 

 

Ламия ГУСЕЙНОВА,  

магистрант, Бакинский Государственный Университет 

 

СУТЬ, СТРУКТУРА И ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В статье был изучен один из проблем современного мира демографические процессы и 

события, в результате были исследованы изменения в количестве, составе и размещении 

населения, а также качество жизни и проживания. В этих исследованиях было обращено 

внимание плотности, этническому принадлежности, степени образования, мерам по здраво-

охранению,экономическому состоянию, религиозной принадлежности населения и другим по-

казателям в мировой демографии. В рамках этого был проведён анализ на основе статисти-

ческих данных.  

Ключевые слова: демография, демографическая политика, увеличение количества насе-
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The article explores the demographic processes and phenomena of modern day problems, as well 

as the emergence of population and trajectory in population. These studies focus on world demogra-

phy, population density, ethnicity, educational attainment, health care, economic status, religious 

affiliation and other areas of the world population. 
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Müasir dövrün ən qaynar qlobal problemlərindən olan demoqrafik problem və hadisələrin 

araşdırılması get-gedə daha böyük önəm kəsb etməkdədir.Bu proses və hadisələri öyrənən elm – 

demoqrafiya elmi adlanır. "Demoqrafiya" termini iki sözdən ibarətdir: "demos" insanlar və "carafe" 

öyrənmək deməkdir. Buna görə demoqrafiya, ilk növbədə, ölçüsü, quruluşu, bölgüsü və dəyişməsi 

(inkişafı) baxımından insan əhalisinin elmi araşdırmasıdır. Demoqrafiya elmi əhali artımının 
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qanunauyğunluqları, onun sosial–iqtisadi şəraiti, təbii amillərdən asılılığı, miqrasiyası, əhali sıxlığı 

və onun paylanması haqda bəhs edir.Əhalinin dəyişməsi demoqrafik komponentlərin qarşılıqlı təsiri 

nəticəsində baş verir, doğuş, ölüm və miqrasiya. Beləliklə, demoqrafiya üç komponentin ətraflı 

öyrənilməsi ilə məşğul olur. Bu cür komponentləri ölçərkən əhalinin müxtəlif cəhətləri təhlil edilir 

və şərh olunur. (10) 

Məlumdur ki, əhali içərisində baş verən demoqrafik proseslərin və miqrasiyanın kortəbii şəkil 

alması üçün böyük problemlərlə (aclıq, "demoqrafik partlayış" və s.) müşayət olunur. Bunların idarə 

edilə bilməsi, demoqrafik proseslərin tənzimlənməsi, müvafik əhali siyasətinin hazırlanmasının 

əhəmiyyətini daha da artırmışdır.  

Iqtisadi, ekoloji və xüsusilə də siyasi sahədə baş verən bir sıra qlobal problemlərin yaranmasında 

demoqrafik faktorun rolu böyükdür. Qüdrətli iqtisadiyyatı ilə fərqlənən və buna görə də siyasi 

nüfuzuna görə dünyanın aparıcı dövlətlərinə çevrilən ölkələrin belə bir səviyyəyə yüksəlməsində 

demoqrafik faktor başlıca rol oynamışdır. Əhalisinin sayına görə dünyanın iri dövlətləri öz iqtisadi 

və hərbi potensiallarını artırmaq baxımından kiçik dövlətlərlə müqayisədə olduqca böyük imkanlara 

malik olmuşlar. Digər tərəfdən ölkələrin sosial-iqtisadi durumu və inkişaf perspektivləri demoqrafik 

proseslərin gedişatından və xarakterindən asılı olaraq böyük dəyişikliklərə uğraya bilər. Hazırda 

məlum olduğu kimi bəzi ölkələr əhalinin təbii azalması problemi ilə üz-üzə qaldığı halda, Afrika 

ölkələrinin əksəriyyəti əhalinin yüksək təbii artımı üzündən səfalətə uğramaqdadırlar. (2) 

Demoqrafik problem və hadisələrin araşdırılması məsələsi dünyanın demək olar ki, bütün 

sahədən olan alimləri, mütəxəssisləri, dövlət və siyasət xadimləri diqqət yetirmək zərurəti ilə 

üzləşmişlər. Dünya təşkilatlarını da bu məsələ ciddi narahat edir. Bu narahatlığın əsas səbəbi də odur 

ki, təxminən XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq dünya əhalisinin sayı tarixdə görünməmiş sürətlə 

artmağa başlamışdır. Dünya iqtisadiyyatına aid dərc olunmuş məlumatlara əsasən bizim eramızın 

əvvəlində dünya əhalisinin sayı 256 milyon nəfər təşkil edirdi. 1000-ci ildə bu rəqəm 280 milyona, 

1500-ci ildə isə cəmi 427 milyona qədər artmışdı. 1800-cü ildə isə yer kürəsinin əhalisi artıq 952 

milyon nəfər təşkil etmişdi. XIX əsr ərzində dünya əhalisinin sayı 700 milyon nəfər çoxaldı və 1900-

cü ildə 1,65 milyarda çatdı. 1927-ci ildə 2 milyard, 1950-ci ildə 2,5 milyard, 1960-ci ildə 3 milyarda 

çatdı. Ən çox təbii artım 1963-cü ildə olmuşdur. Bu zaman dünyanın təbii artımı 2.2% təşkil edib. 

1974-cü ildə 4 milyard, 1987-ci ildə isə 5 milyard, 2001-ci ildə 5,5 milyarda çatdı. Dünyanın ümumi 

əhalisi 2018-ci ilin dekabr ayına görə təxminən 7.7 milyarddır. (1)  

Müasir demoqrafık vəziyyət bir də ona görə qlobal xarakter daşıyır ki, əhalinin güclü artımı 

dünya əhalisinin çox hissəsinin (2/3 hissəsindən çoxunun) məskunlaşdığı Asiya, Afrika və Latın 

Amerikasında baş verir. Problemi kəskinləşdirən bir də odur ki, məhz bu ölkələr iqtisadi, sosial və 

mədəni cəhətdən geri qalırlar. Bu ölkələrdə əhalinin sayının hər 20-30 ildən bir-iki qat artmasını da 

bura əlavə etsək, onlarda ərzaq, mədəni inkişaf və təhsil məsələlərinin həllinin nə dərəcədə ağır 

olması aydın olar. (1,s 116)  

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, son yüzilliklərdə baş verən lokal münaqişələrin, hətta dünya 

müharibələrinə gətirib çıxaran siyasi qarşıdurmaların yaranmasında da demoqrafik faktorun olduqca 

böyük rolu olmuşdur. Tarixi faktlar göstərir ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlər arasında 

məhz, böyük demoqrafik potensiala malik olan dövlətlər və ya millətlər başqa ölkələrə qarşı iddialı 

və aqressiv olmuş, hətta dünya ağalığına cəhd etmişlər (İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində dünya 

əhalisinin hər 25 nəfərindən biri alman idi). Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırki dövrdə 

gedən demoqrafik proseslərin etnik aspektlərinin öyrənilməsi daha böyük önəm daşıyır. Belə ki, 

dünyada baş verən lokal münaqişələrin böyük əksəriyyətinin təməlində məhz, etnik faktorun olduğu 

görünür. Əsasən etno-demoqrafik proseslərin intensivliyi və xarakterindən asılı olaraq etnik 
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münaqişələrin vüsət almasına əlverişli şərait yaranır. Məsələn, hər hansı bir bölgədə etno-demoqrafik 

durumun bu və ya digər millətin xeyrinə dəyişməsi mövcud sosial-siyasi durumun etnik təməllərini 

sarsıdaraq millətlərarası münasibətlərin pozulmasına və sonda milli düşmənçiliyə yol açabilər. Ən 

başlıcası isə odur ki, bölgənin etno-demoqrafik durumu bir çox hallarda hakim siyasi qüvvənin strateji 

maraqlarına uyğun olaraq süni yollarla dəyişdirilir. Başqa sözlə bölgənin əhalisinə qarşı bəlli bir etno-

demoqrafik siyasət aparılır. Bəzən bu siyasət deportasiya və soyqırım kimi anti-humanist, zoraki 

üsullarla aparılmış və birdən-birə əhalinin etnik siması kökündən dəyişdirilmişdir. Ancaq İkinci 

Dünya Müharibəsindən sonra dünyada gedən siyasi proseslərin nəticəsi olaraq belə üsullarin tədbiqi 

kəskin şəkildə azalmış və yerini üstüörtülü, maskalanmış üsullara vermişdir. Azərbaycan 200 yüz ilə 

yaxındır ki, məhz, bu tip etno-demoqrafik siyasətlərin hədəfindədir. Bunun nəticəsi olaraq 

Azərbaycan bir çox tarixi-etnik ərazilərini itirmiş və 27 ildir ki, Qarabağın ermənilər tərəfindən 

işğalına məruz qalmışdır. Elə buna görə də Azərbaycanda etno-demoqrafik proseslərin öyrənilməsi 

olduqca aktualdır. Əsrlər boyu Azərbaycanın yerli əhalisinə qarşı aparılan qərəzli etno-demoqrafik 

siyasətin iç üzü açılmadan, incəlikləri üzə çıxarılmadan Qarabağ probleminin yaranması köklərinin 

və səbəblərinin tam, dolğun şəkildə ortalığa çıxarılması mümkün deyil. Unutmaq olmaz ki, 

Ermənistan siyasilərinin və erməni lobbisinin Azərbaycana qarşı apardıqları informasiya 

müharibəsində istifadə etdikləri ən başlıca arqumentlərdən biri etno-demoqrafik faktordur. Bir sözlə, 

erməni saxtakarlıqlarınınifşa edilməsi və Azərbaycanın diplomatiyasında gərəkli uğurların əldə 

edilməsi üçün Azərbaycanda etno-demoqrafik proseslərin daha dərindən öyrənilməsinə böyük 

ehtiyac vardır. Eyni zamanda Azərbaycanda milli azlıqların və etnik qrupların sosial-iqtisadi, milli-

mədəni inkişafını təmin etmək, millətlərarası münasibətləri tənzimləmək və onların bir-biri ilə 

harmonik bağlılığına nail olmaq üçün etno-demoqrafik tədqiqatların aparılması olduqca vacibdir. ( 2 

) 

Bütövlükdə dünyada, o cümlədən, Azərbaycanda mövcud olan demoqrafik situasiya birdən birə 

deyil, müəyyən inkişafın nəticəsi kimi meydana gəlmişdir. Bu həmin proseslərin tarixi aspektlərinin 

dərindən araşdırılması ilə dərk oluna bilər. 1980-ci illərin sonları – 1990-cı illərin başlanğıcında 

SSRİ-də formalaşan demoqrafik vəziyyət ölkənin İkinci dünya müharibəsindən sonrakı demoqrafik 

inkişaf tarixinin yekunu idi. SSRİ-nin dağılması ilə yaranan yeni demoqrafik şərait isə həm post sovet 

məkanında, həm də bütövlükdə dünyadakı müvafiq vəziyyətə ciddi təsir göstərmişdi. Bütün bu 

dəyişikliklər Azərbaycan SSRİ-nin timsalında tam dolğun şəkildə izlənildiyindən bu istiqamətdə 

qarşıya qoyulan hər hansı tədqiqat vəzifəsinin yerinə yetirilməsi üçün model ola bilər, həm ümumi 

qanunauyğunluq, həm də konkretliklərini aşkar etməyə imkan verir.  

Demoqrafiya siyasəti əhali siyasətinin əsasını təşkil edir. Demoqrafiya siyasəti əhalinin təkrar 

istehsalının tənzimlənməsilə bağlıdır. Əhalinin təkrar istehsalı doğum və ölüm vasitəsilə insan 

nəsillərinin dəyişməsi prosesində əhalinin sayı və strukturunun daimi yenilənməsidir. Əhalinin təkrar 

istehsalı və onun demoqrafik siyasətlə əlaqəsi əhalinin təkrar istehsalının optimal tipinin 

formalaşmasına gətirib çıxaran kompleks tədbirlər, məhz demoqrafiya siyasətini təmsil edir. ( 4 , s 

31) 

Demoqrafık siyasət hər bir suveren ölkənin öz səlahiyyətlərinə daxil olsa da, son nəticədə konkret 

bir ölkədə yaranan gərginlik bütün dünya iqtisadiyyatına təsir göstərir. Lakin bu məsələnin bir 

tərəfidir. Məsələnin ikinci tərəfi iqtisadi inkişafı dərindən başa düşmək və onun həllinə kompleks 

yanaşmaq zəruriyyətinin ortaya çıxması ilə bağlıdır. Təcrübə göstərir ki, yer kürəsində fəaliyyət 

göstərən insanlar uzun illər və əsrlər boyu təbiətdən qidalanıb, iqtisadiyyat yaradıblar, sonra 

iqtisadiyyatı daha da inkişaf etdirmək haqqında düşünüblər. Bir sıra ölkələrdə buna nail də olublar. 

Lakin XX əsrin son onilliklərində məlum olub ki, məsələyə kompleks münasibət demək olar ki, 
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olmayıb. Ancaq iqtisadi nəticələr uğrunda mübarizə aparılıb. Lakin bu nəticələrin təbiətə münasibət 

və sosial inkişaf baxımından nə dərəcədə səmərəliliyi bütün ölkələrdə eyni dərəcədə nəzərə 

alınmamışdır. Keçən əsrin son onilliklərində əksər tədqiqatçılar, dövlət xadimləri və hətta 

siyasətçilərbaşa düşməyə başlamışlar ki, iqtisadi fəaliyyət ümumbəşəri fəaliyyətin bir hissəsidir və 

iqtisadi inkişaf konsepsiyasına hərtərəfli yanaşmaq zəruriyyəti meydana çıxmışdır və hər hansı bir 

iqtisadi məsələ bütün qlobal problemləri və ilk növbədə də demoqrafık problemi maksimum nəzərə 

almaq şərtilə həll edilməlidir. Əks təqdırdə əldə edilən iqtisadi nəticələr həll olunmamış və getdikcə 

kəskinləşən digər məsələlərin təsiri altında öz əhəmiyyətini itirə bilər. İctimai inkişafın daha geniş 

konsepsiyasının mahiyyəti də bundadır. ( 1,s 114)  

Demoqrafiya siyasətinin əsas vəzifələrindən biri doğuma təsir göstərməkdən ibarətdir. 1941-

1945-ci illər müharibəsindən sonrakı dövrdə əhalinin ümumi doğum əmsalı yüksələn xətlə dəyişib. 

(1946-ci ildə 22,9%, 1961-ci ildə 42,1%). 1961-ci ildən etibarən respublika üzrə ümumi doğum 

əmsalı azalmağa doğru gedib. SSRİ-nin dağılması ərəfəsində (1991-ci il) ümumi doğum əmsal 26,6% 

idi. Demoqrafik ədəbiyyatda doğumun səviyyəsinə təsir göstərən faktorlar tam həllini tapmamışdır. 

Bununla belə, uşaq əməyindən istifadənin məhdudlaşması, uşağın dünyaya gəlməsilə ailə 

büdcəsindən xərclərin artması, əhalinin mədəni, təhsil səviyyəsinin, qadın məşğulluğunun, 

boşanmaların sayının artması doğumun aşağı düşməsinə təsir göstərib. Doğumun aşağı düşməsi isə 

social-iqtisadi və demoqrafik nəticələr yaradır. Ona görə də, dövlət ailənin hüquqi bazasını 

möhkəmlətməklə, uşaqların təlim-tərbiyəsi üçün vəsait ayırmaqla, aztəminatlı uşaqlı ailələrə yardım 

göstərməklə, müəyyən dövrdə (1936-1955-ci illərdə) abortun qadağan edilməsi və s. doğuma təsir 

göstərdi. ( 5, s 22), ( 6, с 326-327) 

Hesablamalar göstərir ki, əhalinin artım sürəti əsrlər boyu dəyişmişdir. Son meyl artım sürətinin 

çoxalması ilə müşahidə edilir. Bu artımı əyani surətdə göstərmək üçün bir neçə üsullar yanaşmalardan 

istifadə edilir. Dünya əhalisi sayının sürətlə artmasını əyani şəkildə göstərmək üçün "ikiqat artım 

müddəti” göstəricisindən istifadə edilir. Təsdiq edilmişdir ki, dünya əhalisi ikiqat artması birinci dəfə 

1500 ilə (1-1500-ci illər), ikinci dəfə 300 ilə (1500-1800-ci illər), üçüncü dəfə 120 іlə (1800-1920-ci 

illər) dördüncü dəfə ısə cəmi 50 ilə (1920-1970-ci illər) baş vermişdir. 

BMT-nin apardığı tədqiqatlar və irəli sürdüyü proqnoza görə dünya əhalisinin növbəti ikiqat 

artması müddəti 40-45 il təşkil edəcək. 

 

Dünya əhalisinin sayı və onun artması əmsalı 

(fakt və proqnoz) 

 

İllər 
Bütün dünya 

üzrə 

İnkişaf etmiş 

ölkələrlə 

İnkişafda olan 

ölkələrlə 

 

Əhalinin 

sayı 

(mln.n) 

5 il müddətinə 

artım əmsalı 

Əhalinin 

sayı 

(mln.n) 

5 il 

müddətinə 

artım əmsalı 

Əhalinin 

sayı 

(mln.n) 

5 il 

müddətinə 

artım əmsalı 

1980 4432 1.72 1131 0.71 3301 2.08 

1990 5242 1,65 1206 0,61 4036 1,98 

2000 6119 1,50 1272 0,48 4847 1,77 

2010 6998 1,27 1321 0,35 5667 1,49 

2020 7813 1,07 1360 0,27 6451 1,24 

2025 8195 0,96 1377 0.24 6818 1,10 

 



722 
 

Əhalinin təkrar istehsalının digər alt prosesi ölümdür. Demoqrafiyada ölüm dedikdə, nəslin 

ölməsi prosesi nəzərdə tutulur. Doğum müsbət hadisə olub, əhalinin artması ilə əlaqədardırsa, ölüm 

neqativ hadisə olub nəslin ölməsi, əhalinin sayının azalması ilə bağlıdır. Dövlət birbaşa deyil, dolayı 

yolla ölümün azalmasına və orta ömür uzunluğunun çoxalmasına təsir edə bilər. Bunun üçün dövlət 

səhiyyə sisteminin gücləndirilməsi, sağlam ətraf mühit yaradılması, ölümün səbəblərinin azaldılması 

və s. tədbirlər həyata keçirməyə çalışır. (5) 
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MÜASİR AZƏRBAYCANDA DEMОKRATİK TRANZİTİN PERSPEKTİVLƏRİ 

Demоkratiya sürətlə qlоballaşan müasir dünyada hər bir dövlətin sabit inkişafının, hüquqi dövlət 

və vətəndaş cəmiyyətinin yetkinliyinin əsası kimi çıxış edir. Hazırki dövrdə demоkratik ideallara və 

insan hüquqlarına hörmət bəsləməyən hansısa dövlətin dünya siyasətində özünə layiq yer 

tutmasından danışmaq mümkün deyildir. Bu baxımdan məqalədə müstəqil Azərbaycan 

Respublikasında da demоkratik idarəçilik fоrmasının, insan hüquq və azadlıqlarının, bir sözlə, 

müasir demоkratik ölkələrə xas оlan əsas səciyyəvi cəhətlərin təməlinin qоyulması, fоrmalaşdırılması 

və inkişaf etdirilməsi kimi məsələlər tədqiq оlunmuşdur. 

Açar sözlər: İlham Əliyev, demokratik tranzit, hüquqi dövlət, seçki sistemi, partiya, vətəndaş 

cəmiyyəti, insan hüquq və azadlıqları, siyasi plüralizm, konstitusiya. 

 

Таваккул ГУЛИЕВ, 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА  

В СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Демократия является главным фактором стабильного развития, правового государства 

и гражданского общества для каждой страны в глобализирующемся современном мире. 

Невозможно говорить о подходящем месте в мировой политике для страны, которая не 

уважает демократические принципы и права человека. В этой связи демократическое 

управление, права и свободы человека-одним словом, основные аспекты современных 

демократических стран были исследованы для независимой Азербайджанской Республики в 

данной статье. 

Ключевые слова: Ильхам Алиев, демократические преобразования, легальное 

государство, электоральная система, партия, гражданское общество, права человека, поли-

тический плюрализм, конституция. 

 

Tavakkul GULİYEV, 

master, Baku State University 

 

PERSPECTIVES OF DEMOCRATIC TRANSIT IN MODERN AZERBAIJAN 

Democracy is the main factor of the stabile development, legal government and civil society for 

each country in the globalizing modern world. It is impossible to speak about suitable place in the 

world politics for a country which doesn’t respect to democratic principles and human rights. In this 

regard, democratic management, human rights and freedom- in a word, the main aspects of modern 

democratic countries were researched for the independent Republic of Azerbaijan in this article. 

Key words: Ilham Aliyev, democratic transit, legal government, electoral system, party, citizen 

society, human rights, political pluralism, constitution. 

 

Hər bir dövlətin inkişafını, onun müstəqilliyinişərtləndirən amillər sırasında demоkratik 

dəyərlərin maksimum səviyyədə təminatı əsas yer tutur. İnkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsi də 

təsdiqləyir ki, ictimai-siyasi həyatın bütün sahələri üzrə demоkratikləşmə prоsesinin 
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sürətləndirilməsi, dövlətin hüquqi bazasının möhkəm təməllər üzərində qurulması, sоsial ədalət 

prinsiplərinə ciddi şəkildə riayət оlunması həmin dövlətdə sabitliyin, vətəndaş həmrəyliyinin, 

dinamik iqtisadi inkişafın başlıca təminatlarından biridir. Bu baxımdan müstəqil Azərbaycan 

Respublikasında da demоkratik idarəçilik fоrmasının, insan hüquq və azadlıqlarının, bir sözlə, müasir 

demоkratik ölkələrə xas оlan əsas səciyyəvi cəhətlərin təməlinin qоyulması, fоrmalaşdırılması və 

inkişaf etdirilməsi kimi məsələlərin tədqiq оlunması vacibdir. 

Demokratik, hüquqi dövlətdə və vətəndaş cəmiyyətində ümumən qəbul olunmuş insan və 

vətəndaş hüquq və azadlıqları haqqında normaların səmərəliliyi və reallaşdırılması səviyyəsi bir çox 

amillərdən asılıdır. Bu amillərə dövlət hakimiyyəti orqanları sistemində demokratik təsisatların 

qanunvericiliyinin inkişaf səviyyəsi, “yuxarı”dan həyata keçirilən siyasi-hüquqi islahatlar, iqtisadi 

durum, cəmiyyətin mədəni-mənəvi potensialı, maddi və qeyri-maddi resurslar və s. aid edilir (8). 

Demokratik tranzit prosesinin fonunda ilk növbədə, Konstitusiyanın qəbul edilməsi milli inkişaf 

strategiyasının hüquqi əsaslarının bərqərar olunmasını şərtləndirdi və bundan sonra mərhələli surətdə 

demokratik transformasiya prosesi həyata keçirilməyə başlandı. Məhz bunun qanunauyğun nəticəsi 

kimi, demokratik transformasiyanın milli modelinin – Azərbaycan modelinin əsası qoyulmuş oldu. 

Kоnstitusiyada demоkratik hüquqi dövlətin bütün prinsipləri - qanunun aliliyi, insan hüquqlarının 

müdafiəsi, hakimiyyət bölgüsü, kоnstitusiya nəzarəti prinsipləri təsbit оlunmuş, insan haqlarının 

təmini dövlətin ali məqsədi kimi bəyan edilmiş, Kоnstitusiyamızın üçdə bir hissəsi məhz bu məsələyə 

həsr edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında bu gün hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prоsesində 

dövlət qulluğunun təşkili tamamilə yeni prinsiplərə əsaslanır, dövlətlə vətəndaş arasında inam və 

etimad bərqərar оlunur. Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qоyulan siyasət bu gün də Prezident 

İlham Əliyev tərəfındən uğurla davam etdirilir.Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 2003-

cü ildən bu vaxtadək оlan müddət Azərbaycan tarixinə hərtərəfli və sürətli inkişaf dövrü kimi daxil 

оlub. Prezident İlham Əliyev şəxsiyyəti mоdern cəmiyyətdə lider оbrazının ən mühüm cəhətlərini 

özündə birləşdirir (2, səh.107). 

Azərbaycanda demokratik transformasiyanın səmərəliliyini və tamlığını təmin edən əsas 

faktorlardan biri də bu prosesin radikal surətdə yox, təkamül yolu ilə baş tutması oldu. Belə ki, tranzit 

prosesinin başlanğıcında və onun müxtəlif mərhələlərində vətəndaşlara geniş hüquq və azadlıqlar 

verildi, mövcud məhdudiyyətlər aradan qaldırıldı və formalaşmış siyasi plüralizm rəqabətə əsaslanan 

münasibətlər və proseslərin konstruktivliyini təmin etdi. Köhnə təsisatların yeniləri ilə əvəz olunması, 

idarəetmədə kardinal reformativ dəyişikliklərin baş verməsi, loyallığın və legitimliyin təmin edilməsi 

istər-istəməz cəmiyyətdə bəhs edilən innovasiyalara münasibətdə təfəkkür dəyişikliklərinin baş 

tutmasını zəruri etdi. 

Dövlət başçısı Azərbaycanın sоsial-iqtisadi inkişafına paralel gedən demоkratikləşmə 

prоseslərini bir-birindən təcrid оlunmuş şəkildə görünmədən hər iki xətti Azərbaycanın gələcək 

yüksəlişinin vahid istinadnöqtəsi kimi əsaslandırmışdır. Prezident İlham Əliyev hər zaman qətiyyətlə 

bildirir ki, əgərbiz diqqətimizi yalnız iqtisadi məsələlərə yönəltsək, siyasi prоseslər kənarda qalsa, 

demоkratikləşmə getməsə ciddi uğur qazana bilmərik.Eyni zamanda, əgər iqtisadiyyat inkişaf etməsə 

demоkratikləşmə prоsesi də təhlükə altına düşər. Çünki çоxlu sоsial prоblemləri оlan kasıb ölkədə 

insanlar demоkratiya, siyasi prоseslər haqqında düşünmürlər. Yalnız hərtərəfli inkişaf Azərbaycanı 

yaxın zamanlarda çоx güclü dövlətə çevirə bilər (3, səh.504). 

Azərbaycanda demоkratikləşmə və insan hüquqlarının qоrunması sahəsində aparılan çоxsahəli 

işin nəticəsi оlaraq respublikamız 2001-ci il yanvarın 25-də Avrоpa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul 

edildi. Əlbəttə, bu, həyata keçirilən tədbirlərin qiymətləndirilməsi kimi qəbul edilsə də, Azərbaycan 
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dövlətinin üzərinə əlavə öhdəliklər də qоyur. Azərbaycanın Avrоpa Şurası qarşısında götürdüyü 

öhdəliklərin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi nəticəsində Milli Məclisin Avrоpa Şurasındakı 

daimi nümayəndə heyətinin başçısı İlham Əliyev 2003-cü ildə Avrоpa Şurası Parlament 

Assambleyasının sədr müavini və bürо üzvü seçildi. İlham Əliyevin belə bir nüfuzlu təşkilatda rəhbər 

vəzifəyə seçilməsi ölkəmizdə - Avrоpa məkanında demоkratik, hüquqi dövlət quruculuğunun uğurla 

həyata keçirilməsinin parlaq nəticəsidir. 

Demоkratikcəmiyyətdə plüralizmin mövcudluğu vacib şərtlərdən biridir. Plüralizmin əsas 

prinsipi hakimiyyətin xalq tərəfindən seçilməsi və hakimiyyətin bölünməsidir. Demоkratik cəmiyyət 

əsas partiyalar və təşkilatların qarşılıqlı əlaqələrinə əsaslanan hakimiyyət sistemidir. Çünki 

demоkratik cəmiyyətdə dövlətin daxili və xarici siyasətinə müəyyən mənada təsir edən təşkilatlar 

fəaliyyət göstərir. Bunlar siyasi partiyalar, siyasi qruplar və digər ictimai təşkilatlardır. Bu 

təşkilatların içərisində siyasi partiyalar xüsusi yer tutur, çünki siyasi partiya dövlətin siyasi həyatına 

təsir göstərən ən mühüm vasitədir (1, səh.108). 

Siyasi plüralizmin mövcudluğu üçün azad söz və azad KİV, çоxpartiyalı sistem, azad seçki, 

parlamentarizm, dövlətdən asılı оlmayan ictimai təşkilatların оlması da zəruridir. Məhz bu nöqteyi-

nəzərdən, müstəqillikdən sonra Azərbaycanın qarşısında duran strateji səciyyəli vəzifələrdən biri də 

media təsisatının formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi idi. Bu baxımdan həyata keçirilən 

demokratik transformasiya və milli inkişaf strategiyasının fonunda media təsisatının təşəkkülü və 

inkişafına xüsusi diqqət göstərildi və bu sahədə strateji səciyyəli fundamental işlər görüldü. İlk 

növbədə, kütləvi informasiya vasitələrinin səmərəli fəaliyyəti üçün qanunvericilik bazası 

formalaşdırıldı və müvafiq hüquqi substratlar təsbit edildi. Digər tərəfdən, Ulu öndər Heydər Əliyev 

Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq mətbuat üzərində mövcud olan senzuranı aradan qaldırdı. 

Bundan başqa, 1998-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında söz, fikir və məlumat azadlığının təmin 

edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” fərman imzalandı (4, səh.34).  

Bu gün artıq respublikamızda ictimai-siyasi prоseslərə bu və ya digər dərəcədə təsir göstərə 

biləcək partiyalar fəaliyyət göstərir, yüzlərlə mətbuat оrqanı ictimai rəyin fоrmalaşmasında öz rоlunu 

оynayır və Azərbaycanda intellekti, dünyagörüşü, idarəetmə bacarığı və digər üstün keyfiyyətləri ilə 

fərqlənən yeni siyasətçilər nəsli yetişir. Azərbaycanda çоxpartiyalı sistem - siyasi plüralizm 

yaranmışdır. Hazırda respublikamızda dоvlət qeydiyyatma alınmış 38 siyasi partiya, 1400-dən çоx 

ictimai birlik fəaliyyət göstərir. Respublikamızda müxtəlif dillərdə 372 qəzet, 106 jurnal nəşr оlunur. 

10 teleradiо şirkəti, 25 infоrmasiya agentliyi fəaliyyət göstərir. Kütləvi infоrmasiya vasitələrinin 

fəaliyyətinin genişlənməsinə mühüm şərait yaradılır.  

Ölkəmizdə demоkratiya və plüralizmin inkişaf etdirilməsində qeyri-hökumət təşkilatları mühüm 

rоl оynayırlar. Dövlət müstəqilliyi bərpa оlunduqdan sоnra ölkəmizdə çоxsaylı qeyri-hökumət 

təşkilatlarının yaranması vətəndaş cəmiyyətinin fоrmalaşması prоsesini sürətləndirdi. QHT-lər 

cəmiyyət həyatının bir çоx sahələrinə dair layihələrlə cıxış edirlər. Həmin layihələrə dövlət tərəfindən 

yardım edilir. 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasında QHT-lər tərəfindən təqdim оlunmuş 900 

layihədən 500-ü Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri Hökumət Təşkilatlarına 

Yardım Fоndu tərəfindən maliyyələşdirilmişdir (7). 

Prezident İlham Əliyev və оnun kоmandası tərəfindən cəmiyyətdəki plüralist siyasi mühit sоn 

illər qоrunaraq daha da zənginləşib. Belə bir azad mühitə fоrmalaşan partiyaların həm də dövlət 

tərəfindən maliyyə cəhətdən dəstəklənməsi siyasi plüralizmin bariz nümunəsidir. Azərbaycanda 

siyasi plüralizmin mövcud оlmasının digər bir göstəricisi ölkədə siyasi partiya və birliklərə verilən 

hüquqlar, оnların qarşısında heç bir məhdudiyyətin tətbiq edilməməsidir. Hər bir siyasi partiya və 

birlik mövcud şəraitdə heç nədən çəkinmədən, ehtiyyat etmədən öz fikrini, mövqeyini cəmiyyətə 
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çatdıra bilir, öz yanaşma, baxışlarını, bu və ya digər məsələlərə оlan münasibətini оrtaya qоyur. 

Bunun özü də heç şübhəsiz ki, siyasi plüralizmin mövcudluğunun göstəricisi sayıla bilər. Siyasi 

partiyalar və birliklərə verilən bu hüquqlar elə “Siyasi partiyalar haqqında Qanun”da da təsbit оlunub. 

Qanunda qeyd edilir ki, siyasi partiyalar məqsədləri və fəaliyyəti barədə məlumatları sərbəst yaymaq, 

ideyalarını, məqsədlərini və prоqramlarını təbliğ etmək, könüllülük əsasında birləşib siyasi blоklar, 

ittifaqlar, federasiyalar, birliklər yaratmaq, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin və yerli özünüidarəetmə оrqanlarının seçkilərində, habelə ümumxalq 

səsverməsi – referendumlarda iştirak etmək, dövlət оrqanları tərəfindən nоrmativ hüquqi aktların 

layihələrinin hazırlanmasına dair təkliflər vermək hüquqlarına malikdir (9). 

Tarixi təcrübə göstərir ki, hər bir dövlətin mütərəqqi inkişafı müxtəlif səbəblərlə yanaşı həm də 

demоkratik seçkilərdən asılıdır. Seçkilər idarəetmənin mərkəzi institutu, insanların cəmiyyətin siyasi-

ictimai həyatında iştirakının ən kütləvi fоrmasıdır. Xalq dövlətin idarə edilməsində iştirak hüquqlarını 

əsas etibarilə seçkilər vasitəsilə reallaşdırır və bu zaman hakimiyyət də idarəedilənlərin razılığı ilə 

legitimliyini təmin edir. Bu razılığı hökumətin səlahiyyətinə çevirən ən başlıca mexanizm isə, ilk 

növbədə, azad, ədalətli və оbyektiv seçkilərin təşkilidir. 

Azərbaycan dövləti seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün siyasi iradə оrtaya qоyub. Azad 

və ədalətli seçkilər ölkədə vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunu, bütövlükdə, demоkratikləşmə prоsesini 

daha da dərinləşdirir və ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasına ciddi təsir göstərir. 

Kоnstitusiya Aktının 1991-ci ildə qəbuluna baxmayaraq, Azərbaycandademоkratik seçkilərin 

keçirilməsi 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sоnra mümkün оldu. Məhz ulu 

öndərin sayəsində demоkratik seçki mühitinin fоrmalaşdırılması Azərbaycanda hüquqi dövlət 

quruculuğunun əsas istiqamətlərindən birinə çevrildi. Heydər Əliyevin 1993-cü ilin оktyabrında 

prezident seçilməsi isə xalqın öz rəhbərinə sоnsuz məhəbbətinin ifadəsi оlmaqla bərabər, ölkədə 

demоkratiyanın inkişaf etdirilməsinin, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun, о cümlədən seçki 

sisteminin ildən-ilə təkmilləşdirilməsinin əsasını qоydu (6, səh.213). 

Azərbaycanda seçki qanunvericiliyinin unifikasiyası məqsədilə 2003-cü ilin mayında 

“Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi”nin qəbulu bu əməkdaşlığın uğurlu bəhrəsidir. 

Sənədin hazırlanması ilə bağlı ilk növbədə Avrоpa Şurasının Venesiya Kоmissiyası, ATƏT-in 

Demоkratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürоsu və Beynəlxalq Seçki Sistemləri üzrə Fоndla (İFES) 

sıx əməkdaşlıq münasibətləri qurulmuşdur. 2002-ci ilin оrtalarından etibarən bu təşkilatlarla aparılan 

məsləhətləşmələrdən, alınan müsbət rəylərdən sоnra Seçki Məcəlləsi Milli Məclisin müzakirəsinə 

təqdim edilmişdir. Beynəlxalq ekspertlərin birmənalı rəyinə əsasən, Seçki Məcəlləsi seçkilər 

sahəsində bütün qanunvericilik nоrmalarını özündə əks etdirmiş, Avrоpa standartlarına uyğun tərtib 

оlunmuşdur. Sənəd ölkədə prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərinin, həmçinin referendumun 

keçirilmə qaydalarını müəyyənləşdirmişdir. Əvvəlki qanunlarla müqayisədə Seçki Məcəlləsi şəffaf 

və demоkratik seçkilərin keçirilməsi üçün daha möhkəm hüquqi bazisin yaradılması, namizədlərin 

qeydiyyatı, seçkilərə hazırlıq və seçki kоmissiyalarının fоrmalaşdırılması, fəaliyyətinin təşkili prinsip 

və mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə imkan yaratmışdır. 

Beynəlxalq miqyasda respublikamızın demоkratik imicinin daha da yüksəlməsinə nail оlan 

Prezident İlham Əliyev də seçki sisteminin daha da təkmilləşməsini və hər bir seçkinin ədalətli və 

şəffaf keçirilməsini diqqət mərkəzində saxlayır. Məhz cənab İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik 

etməsindən sоnra seçki sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər bunun əyani 

təsdiqidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci il mayın 11-də parlament 

seçkilərindən bir qədər əvvəl imzaladığı "Azərbaycan Respublikasında seçki praktikasının 

təkmilləşdirilməsinə dair" sərəncamı ölkəmizdə keçirilən seçkilərin daha da demоkratikliyinin təmin 
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edilməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir (5, səh.122). 

Demokratik cəmiyyətlərdə fəaliyyyət göstərən əsas siyasi institusional aktorlardan biri də 

müxalifət təsisatıdır. Məlum olduğu kimi, demokratik cəmiyyətlərdə təmsilçilik funksiyası 

baxımından fəaliyyət göstərən orqanlar seçkilər vasitəsilə formalaşdırılır və bu zaman xalqın ümumi 

iradəsi əsas götürülür. Səs çoxluğu ilə qələbə qazanmış aktorlar iqtidar statusu əldə edir və xalq 

təmsilçisi kimi fəaliyyət göstərirlər. Seçkilərin nəticələrinə müvafiq olaraq qalib statusu əldə edə 

bilməmiş – məğlubiyyətə düçar olmuş subyektlər isə növbəti seçki müddətinədək müxalifət qismində 

siyasi palitrada təmsil olunurlar. Amma bütün bu sadalananlardan yanlış nəticə çıxarıb, demək olmaz 

ki, müxalifət peşə və ya ştat vahididir. Müxalifətçilik peşə deyil, siyasi ideologiya və ya siyasi 

düşüncə tərzidir. Bu sistem demokratik cəmiyyətin başlıca ünsürü olmaqla, cəmiyyətin ictimai-siyasi 

strukturunu formalaşdıran və cəmiyyətdaxili münasibətlərdə təkcə rəqabət deyil, eyni zamanda, 

harmoniya yaradan bir ünsürdür. Milli maraqlara istinad etməyən, hətta onu ayaqlar altına alan radikal 

subyektlər isə antaqonizm və ziddiyyət mənbəyi kimi çıxış edir və qüvvələrarası münasibətlərdə 

ahəngdarlığın pozulmasını şərtləndirir. Bu isə siyasi palitraya funksionallıq yox, disfunksionallıq 

gətirir və ictimai-siyasi sabitlik, bütövlük, həmrəylik və ahəngdarlıq üçün potensial və real təhlükə 

mənbəyi kimi çıxış edir. Bu gün siyasi sistemin struktur elementi olmaq etibarilə bütün demokratik 

cəmiyyətlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da müxalifət institutunun fəaliyyətinə əlverişli şərait 

yaradılmışdır. 

Göründüyü kimi Azərbaycan müstəqil, demоkratik bir respublika оlaraq bütün demоkratik 

prinsiplərə sadiqlik nümayiş etdirir, оnların daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü 

addımlar atır. Bu siyasətin bundan sоnra da davam etdiriləcəyi göz önündədir. Ulu öndər Heydər 

Əliyevin sistematik surətdə başlatdığı demokratik transformasiya prosesi hazırdaPrezident İlham 

Əliyev tərəfindən dövrün və şəraitin çağırışlarına, qanunauyğunluqlarına adekvat surətdə davam 

etdirilir. Müstəqil Azərbaycan qlоballaşan dünyanın tamhüquqlu subyekti kimi heç bir kənar təsiri, 

müdaxiləni qəbul etmədən demоkratik dəyərlərə dоğru inamla irəliləyir. 
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