
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

Azerbaijan Tourism and Management University 

Turizm 
və 

qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Beynəlxalq jurnal 

Tourism 
and 

hospitality studies 

International journal 



Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları. 

– Bakı: Mütərcim, 2019. – 196 səh.

ISSN 2409-6032

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində 05.12.2011-ci il 

tarixli 3507 № ilə qeydiyyata alınmış, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 16 may 

2014-cü il tarixli (protocol № 07-R) qərarı ilə İqtisad elmləri, Tarix 

elmləri və Sənətşünaslıq üzrə (6219.01-Kulturologiya və onun ümumi 

məsələləri; 6220.01-Muzeyşünaslıq) “Azərbaycan Respublikasında dis-

sertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən nəşrlərin 

siyahısı”na daxil edilmişdir. 

Tourism and hospitality studies. 

– Baku: Mutarjim, 2019. – 196 p.

ISSN 2409-6032

The journal was registered at the Ministry of Justice of the Republic of 

Azerbaijan by Minutes № 3507 dated 05.12.2011 and included in the list 

of periodical scientific publications where the main results of the theses 

on Economic Sciences, History Sciences and Cultural Studies 

(6219.01-Cultural Studies and its general issues; 6220.01-Museum 

Study) are recommended to be published by the decision dated May 16, 

2014 (Minutes № 07-R) of the Board of Supreme Attestation 

Commission attached to the President of Azerbaijan. 



Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 

3 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 

Beynəlxalq jurnal/International journal 

İl 8, Say 1, 2019/ Volume 8, Number 1, 2019 ISSN 2409-6032 

Redaksiya Şurası 

Fuad Nağıyev 

Redaksiya şurasının sədri 

İlham Mədətov 

Baş redaktor 

İranə Əliyeva 

Baş redaktorun müavini 

Sənubər Qənbərova 

Məsul katib 

Editorial board 

Fuad Nagiyev 

Chairman of Editorial board 

Ilham Madatov 

Editor-in-Chief 

İrana Aliyeva 

Deputy Editor-in-Chief 

Sanubar Ganbarova 

Executive secretary 

Redaksiya Şurasının üzvləri 

Cəfər Cəfərov 

Nəsirulla Nəsirli 

Anar Eminov 

Bahadur Bilalov 

Novruz Quliyev 

Həbibə Sultanova 

Əli Əlirzayev 

Rəna Sultanova 

Elmira Qocayeva 

Vüqar Nəzərov 

Kərim Şükürov 

Məhərrəm Zülfüqarlı 

Əliağa Məmmədli 

Zaur Bağırov 

Minaxanım Əsədova 

Sabirə Dünyamalıyeva 

Sevil Kərimova 

Günay Qafarova 

Editorial board members 
Jafar Jafarov 

Nasirulla Nasirli 

Anar Eminov 

Bahadur Bilalov 

Novruz Guliyev 

Habiba Sultanova 

Ali Alirzayev 

Rana Sultanova 

Elmira Gojayeva 

Vugar Nazarov 

Karim Shukurov 

Maharram Zulfugarli 

Aliaga Mammadli 

Zaur Bagirov 

Minakhanim Asadova 

Sabira Dunyamaliyeva 

Sevil Karimova 

Gunay Gafarova 



Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 

Əcnəbi üzvlər 

Cəfər Cəfəri (ABŞ) 

Eva Verner (Avstriya) 

İrfan Arikan (Avstriya) 

Ömər Baybars Tek (Türkiyə) 

Mustafa Tanyeri (Türkiyə) 

İkbal Aksulu (Türkiyə) 

Bülent Himmetoğlu (Türkiyə) 

Nurnisa Ese (Türkiyə) 

Hilmi Yüksel (Türkiyə) 

Fatma Çakır (Türkiyə) 

Uve Veithöner (Almaniya) 

Vladimir Şalayev (Rusiya) 

Foreign members: 

Jafar Jafari (USA) 

Eva Werner (Austria) 

Irfan Arikan (Austria) 

Omer Baybars Tek (Turkey) 

Mustafa Tanyeri (Turkey) 

Ikbal Aksulu (Turkey) 

Bulent Himmetoglu (Turkey) 

Nurnisa Ese (Turkey) 

Hilmi Yuksel (Turkey) 

Fatma Chakir (Turkey) 

Uwe Weithoner (Germany) 

Vladimir Shalayev (Russia) 



Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
 

5 

 

MÜNDƏRİCAT 

 
Flora ƏLƏSGƏROVA 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm məkanlarının müasir 

inkişaf səviyyəsi................................................................................................9 

 

Camal HACIYEV 

Turizm sahəsinə yönəldilən investisiyaların səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi............................................................................................19 

 

Nazilə SALMANOVA, Sevinc İSAQOVA 

Kənd turizmində fəal istirahətin təşkilinin əsas istiqamətləri...........................28 

 

Haji GASIMLI 

Role of modern information and communication technologies 

(ICT) in tourism……………………………………………………………...35 

 

Emin MƏLİKOV 

Azərbaycan Respublikasının Cənub-Şərq bölgəsində turizmin 

inkişafı (2003-2018).........................................................................................40 

 

Anar EMİNOV 

Müasir dövrdə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə sosial 

investisiyanın inkişafı......................................................................................48 

 

Alberto ROMERO, Luis MATOSAS LÓPEZ 

Socio-Economic Analysis of Erasmus+ Programme………………………..55 

 

Fəridə ƏMİROVA 

İqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafı ..................................................62 

 

Rəisə İSAYEVA, Şakirə RZAYEVA 

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun su ehtiyatları və onlardan 

səmərəli istifadə...............................................................................................69 

 

Наиля МУСАЕВА 

Приоритетное совершенствование и развитие 

Азербайджанской Республики………………………………………….…76 

 

Sədaqət ƏHMƏDOVA 

Sosial-iqtisadi inkişafın modelləşdirilməsinə dair bəzi nəzəri fikirlər............83 



Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
 

6 

Sabina MUSAYEVA 

Xarici ticarətdə ixrac potensialının tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri.............92 

 

Namiq KAZIMOV, Mətanət ƏLİYEVA 

İstehsal müəssisələrində infrastrukturun müəyyən olunmasını 

şərtləndirən amillər.........................................................................................99 

 

Çinarə KÖÇƏRİYEVA 

Müəssisənin marketinqinin və menecmentinin qarşılıqlı əlaqələri 

və münasibətləri............................................................................................108 

 

Toma ABBASOVA 

Azərbaycanda sosial problemlərin həlli və onun inkişaf perspektivləri.......119 

 

Tuqay ASLANOV 

Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin göstəricilərinin sistemli təhlili...............126 

 

Mehriban ƏLİYEVA, Esmira QOCAYEVA 

Müasir regional siyasətin həyata keçirilməsi şəraitində 

azad iqtisadi zonaların perspektivləri...........................................................135 

 

Məhərrəm ZÜLFÜQARLI 

Qafqazın o zamankı Allahı-Hacı Zeynalabdin Tağıyev................................139 

 

Aqil ƏHMƏDOV 

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində miqrasiya 

prosesləri və humanitar diplomatiya............................................................150 

 

Саида ГАДЖИЕВА, Адиль МИРАБДУЛЛАЕВ 

Основные параметры взаимоотношений России с 

Беларусью на современном этапе……………………………………....159 

 

Şəhla MƏMMƏDLİ 

XX əsrin sonlarında Balkan problemi – Yuqoslaviya Birliyinin 

parçalanması................................................................................................165 

 

Гюльнара ШИРАЛИЕВА 

Восстановление «Великого Шелкового Пути» и Азербайджан……...174 

 

Məleykə ADIGÖZƏLOVA 

XXI əsrin əvəllərində ABŞ-Liviya münasibətlərinin səciyyəvi cəhətləri... 183 

 



Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 

7 

CONTENTS 

Flora ALASGAROVA 

Modern development level of tourism destinations in 

Nakhchivan Autonomous Republic……………………………………………9 

Jamal GAJIYEV 

Evaluating the effectiveness of investment to tourism oriented field...............19 

Nazila SALMANOVA, Sevinj ISAGOVA 

The main directions in the organization of the active 

recreation in rural tourism……………………………………………………28 

Haji GASIMLI 

Role of modern information and communication technologies 

(ICT) in tourism……………………………………………………………...35 

Emin MELIKOV 

The development of tourism in the southern – eastern 

region of the Azerbaijan Republic (2003-2018).............................................40 

Anar EMINOV 

Development of social investment in developing countries 

in modern times..............................................................................................48 

Alberto ROMERO, Luis MATOSAS LÓPEZ 

Socio-Economic Analysis of Erasmus+ Programme………………………55 

Farida AMIROVA 

Non-economic sector development of economy...........................................62 

Raisa ISAYEVA, Shakira RZAYEVA 

Water resources of the Sheki-Zakatala economic region and their 

rasional using……………………………………………………………….69 

Naila MUSAYEVA 

Priority Improvement and Development of the Republic of Azerbaijan…...76 

Sadagat AHMADOVA 

Theoretical ideas on the issue of modeling socio-economic 

development………………………………………………………………..83 



Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
 

8 

Sabina MUSAYEVA 

Features of regulating effective potential of foreign trade...............................92 

 

Namig KAZIMOV, Matanat ALIYEVA 

Factors determining the infrastructure of manufacturing enterprises………..99 

 

Chinara KOCHARIYEVA 

The Relationship and Correlations between Marketing and 

Management of the Enterprise……………………………………………....108 

 

Toma ABBASOVA 

Solution of social problems and prospects for their 

development in Azerbaijan.............................................................................119 

 

Tugay ASLANOV 

Systematic analysis of indicators of the state's economic security................126 

 

Mehriban ALIYEVA, Esmira GOJAYEVA 

Prospects of free economıc zones in modern regional policy........................135 

 

Maharram ZULFUGARLI 

The God of the Caucasus at that time – Haji Zeynalabdin Taghiyev...........139 

 

Agil AHMADOV 

Migration processes and humanitarian diplomacy in the foreign 

policy of the Republic of Azerbaijan………………………………………150 

 

Saida GAJIYEVA, Adil MIRABDULLAYEV 

The main parameters of the relationship of Russia with Belarus 

at the present stage……………………………………………………..…..159 

 

Shahla MAMMADLI 

Break up of Yugoslavia: Balkans in the end of 20th century………………165 

 

Gulnara SHIRALIYEVA 

Restoration of the “Great Silk Road” and Azerbaijan……………………..174 

 

Maleyka ADIGOZALOVA 

Features of US-Libyan relations in the early 21st century............................183 

 

 



Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 

9 

UOT: 331 

Flora ƏLƏSGƏROVA 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

f.alasgarova@atmu.edu.az

Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm məkanlarının 

müasir inkişaf səviyyəsi 

Modern development level of tourism destinations 

in Nakhchivan Autonomous Republic 

Современный уровень развития туристических дестинаций 

в Нахичеванской Автономной Республике 

Xülasə: Qeyri-neft sektorunun inkişafı hədəflərinin reallaşması Azərbaycan 

iqtisadiyyatının dayanıqlığını artırmaqdadır. Çoxşaxəlilik və çoxistiqamətlilik əsa-

sında həyata keçirilən bu tədbirlər yeni prioritetlər baxımından zəruri sektora çev-

rilən turizmin inkişafını şərtləndirməkdədir. Turizm ərazilərin keyfiyyət göstərici-

lərinin məcmusu olub, infrastruktur qurucluğunun zərurliyini şərtləndirir. Naxçı-

van Muxtar Respublikasının ölkənin milli iqtisadi quruculuq proseslərində çevik 

iştirakının əsas ifadəsi məhz turzim sektorunun inkişafı ilə daha gerçək ifadə olun-

maqdadır. Burada turzmin inkişafı sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin gedişinə 

nəzər saldıqda aydın olur ki, bu sektor dinamik inkişaf mexanimzlərinə malikdir 

və onun uzunmüddətli perspektivləri üçün əlverişli şərait yaradılmışdır. Hüquqi və 

iqtisadi təsisatların mövcudluğu turizm sahəsindəki uğurları makroiqtisadi zəmin-

də səmərəli islahatların ifadəsi olaraq təqdim edir və bununla da tənzimləmə üçün 

dayaqları möhkəmləndirir. Bu isə Muxtar Respublikanın bütün şəhər və rayonla-

rında turizm potensialının inkişafı üçün məhsuldar nəticələr vəd etməkdədir. 

Məhz bu amili nəzərə alaraq, Muxtar Respublika ərazisində turizm üçün faydalı 

olan, həmçinin dövlət siyasətinin ifadəsi kimi turizm əlverişliliyi artırılan türbə, 

abidə və məkanların elmi tədqiqatlara cəlb edilməsini qərara aldıq. 

Açar sözlər: hədəflər, turizm, uzunmüddətli, siyasi, sektor, dinamik, 

tənzimləmə, abidə, türbə, məkanlar, sektor, makroiqtisadi, mədəni, irs və s. 

Abstract: Implementation of the non-oil sector development targets 

increases the sustainability of the economy of Azerbaijan. Based on the versatility 

and multidimensionality have led to the development of tourism, which is 
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transformed into the necessary sector from the point of view of new priorities. 

Tourism is quality indicator of areas and the necessity of infrastructure 

construction. The main expression of the Nakhchivan Autonomous Republic's 

flexible participation in the country's national economic development processes is 

more clearly expressed by the development of the tourism sector. Looking at the 

progress made in the field of tourism development, it is clear that this sector has 

dynamic development mechanisms and favorable conditions have been created for 

its long-term perspectives. The existence of legal and economic institutions 

presents achievements in tourism as an expression of effective reform on the 

macroeconomic basis, thereby strengthening the support for the regulation. This 

promotes productive outcomes for the development of tourism potential in all 

cities and districts of the autonomous republic. Taking into account this factor, 

which is useful for tourism in the autonomous republic, as well as the increased 

availability of public policy for tourism as an expression of tombs, monuments 

and sites, we decided them to be involved in scientific research. 

Keywords: targets, tourism, long-term, political, sector, dynamic, 

regulation, monument, tombs, destinations, sectors, macroeconomic, cultural, 

heritage and so on. 

 

Резюме: Реализация целей развития ненефтяного сектора повышает 

устойчивость экономики Азербайджана. Основываясь на универсальности и 

многомерности привели к развитию туризма, который превращается в необ-

ходимый сектор с точки зрения новых приоритетов. Туризм - это показатель 

качества местности и необходимость строительства инфраструктуры. Основ-

ное выражение гибкого участия Нахчыванской Автономной Республики в 

процессах национального экономического развития страны более четко вы-

ражено в развитии сектора туризма. Глядя на прогресс, достигнутый в об-

ласти развития туризма, становится ясно, что в этом секторе существуют ме-

ханизмы динамичного развития и созданы благоприятные условия для его 

долгосрочной перспективы. Существование правовых и экономических ин-

ститутов представляет достижения в туризме как выражение эффективной 

реформы на макроэкономической основе, тем самым усиливая поддержку 

регулирования. Это способствует продуктивным результатам для развития 

туристического потенциала во всех городах и районах автономной респуб-

лики. Принимая во внимание этот фактор, который полезен для туризма в 

автономной республике, а также возросшую доступность государственной 

политики в отношении туризма как выражения гробниц, памятников и пам-

ятников, мы решили их привлечь к научным исследованиям. 
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Ключевые слова: цели, туризм, долгосрочный, политический, сектор, 

динамика, регулирование, памятник, гробницы, направления, сектора, 

макроэкономика, культура, наследие и т. д. 

Giriş 

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatların qətiyyətlə davam etdiril-

məsi uzunmüddətli perspektivlər üçün yeni prioritetlərin müəyyənləşdirilməsini 

tələb etməkdədir. Bu prioritetlər ilk növbədə özünün sosiallaşan mahiyyəti ilə da-

ha böyük aktuallıq qazanmaqda və milli iqtisadiyyat üçün səmərəlilik gətirməkdə-

dir. Qeyri-neft sektorunun da inkşfını hədəfləyən bu proseslər ölkənin bütün re-

gionlarında yeni istehsal sahələri ilə yanşı, eyni zamanda xidmət sektorunun da ar-

tan dinamikaya söykənməklə keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsində mühüm 

əhəmiyyətə malik olmaqdadır. Ölkəmizdə sosial-iqtisadi islahatların aparılması 

mexanizmlərinə diqqət edərkən aydın olur ki, yeni prioritetlərin müəyyənləşdiril-

məsində turizm sektorunun xüsusi rolu daha da artmaqdadır. Eyni zamanda, bütün 

bunlar, makroiqtisadi proseslərdə regional siyasətin səmərəliliyinə xidmət etmək-

lə, onun məhsuldarlığını daha da artırmaqdadır. Turizmin aktuallığı özünü bir sıra 

amillərin mövcudluğunda göstərməkdədir: 

- bazar münasibətləri şəraitinə xas proseslərin gedişi üçün daha xarakterikdir

və bu sahəyə aid olan qanunların sərbəst fəaliyyət göstərə biləcəyi sektor olaraq 

təşəkkül tapa bilir; 

- regionların istehsal potensialının artırılmasında hərəkətverici təsirə malikdir

və müvafiq infrastruktur təşkilatlanmasını şərtləndirir. Bu isə, təbii ki, həm istehsal, 

həm sosial, həm də bazar mexanizmlərinin çevikliyininə təminat verməkdədir; 

– regionlarda əmək ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini daha da artırır

və ümumilikdə makroiqtisadi səviyyədə sosial dayaqları daha da möhkəmləndirir; 

– ən ucqar rayonlarda və onların kəndlərində məşğulluq və özünüməşğulluq

imkanlarının artırılmasına stimullaşdırıcı təsir edir; 

– yeni təsərrüfatçılıq formalarının səmərəli təsisatlarının yaradılması sahə-

sində mühüm əhəmiyyətə malikdir, həmçinin kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına 

zəmin yaradır və s. 

Turizm bütün bunlarla yanaşı, həm də təqdimat və reklam üçün bir vasitədir. 

Əgər birinci halda, ölkələrin təbii, iqtisadi, coğrafi və digər sahələr üzrə potensia-

lının dünyaya bəyan edilməsində mühüm rol oynayırsa, ikinci halda istehsal olu-

nan məhsulların, göstərilən xidmətlərin səmərəliliyi və keyfiyyət göstəriciləri haq-

qında cəlbediciliyi ilə seçilir. Digər tərəfdən, turizm nəsillərin bir-birinə mədəni 

miras ərmağan etməsini təmin etməkdədir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası turizm siyasətinin səmərəliliyini yeni tu-

ristik zonaların yaradılması ilə daha da artırmaqdadır. 
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Azərbaycan Respublikasında turizm siyasəti iqtisadi prioritetlər içərisində 

kreativ ideyaların məhsulu olaraq yer almaqdadır. Burada yeni dəyərlər, yeni yanaş-

malar, yeni təşəbbüslər, yeni islahatlar və yeni nəticələr əsasında iqtisadiyyatın tu-

rizm sektoru inkişaf etməkdədir. Aydındır ki, turizm ölkənin bütün regionlarının so-

sial-iqtisadi inkişafının sürətləndirici meyarı olmaqla, tarixiliklə müasirliyin vəhdə-

tini təşkil etməkdədir. Məhz bu mənada milli iqtisadi inkişafda artan perspektivliyə 

xas göstəricilərlə rol oynayan Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm sahəsindəki 

uğurları diqqəti çəkməkdədir. Artıq dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsinə çev-

rilən turizmin inkişaf hədəfləri muxtar respublikada düzgün müəyyənləşdirilmiş və 

Ali Məclisi Sədrinin müxtəlif vaxtdlarda imzaladığı Fərman və Sərəncamlarla tən-

zimlənməkdədir. Turizm əhəmiyyəli məkanların, abidələrin, türbələrin və digər ob-

yektlərin təmiri və bərpa edilməsi, abadalşdırılması, pasportlaşdırılması müvafiq sa-

hə üzrə proseslərin səmərəliliyini daha da artırmışdır. Turizmin müasir perspektivlə-

rini özündə tərənnüm etdirən bu tədbirlər 2001-ci ildən etibarən iqtisadi və hüquqi 

sahələrdə daha ardıcıl xarakter almışdır. Bu dövrdən başlayaraq, həyata keçirilən 

tənzimləmə tədbirlərini aşağıdakı kimi göstərə bilərik [7, s. 99.] 

Turizm tənzimlənməsinin təminatı: muxtar respublikanın bölgələrində 

formalaşdırılan potensial. 

Artıq muxtar respublikada turizm sektorunun fəaliyyəti çevik təşkilatlanma 

ilə müşayiət olunmaqdadır. Uzaqlığı nəzərə alınmadan iqtisadi səmərəsi, tarixi əhə-

miyyəti və siyasi mahiyyəti yüksək olan hər bir amil qətiyyətlə dəyərləndirilmiş və 

bu, muxtar respublikanın müasir məhsuldar turizm potensialını yaratmışdır. Qeyd 

edək ki, bu proseslər dünya təcrübəsində mövcud olan qanunauyğunluq çərçivəsin-

də həyata keçirilməkdədir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün qardaş Türkiyə Cümhuriy-

yətində turizm perspektivlərinin davamlılığı baxımından 2023 hədəflərini və bu sa-

hədəki prioritetləri qeyd edə bilərik [3, s. 65]. Bütün bunlar sözügedən ölkənin tu-

rizm sektorunun iqtisadi və hüquqi tənzimləmələrini ifadə etməkdədir. 

Bu istiqamətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında da Ali Məclis Sədrinin 

“Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında” 26 aprel 

2001-ci il tarixli Sərəncamını qeyd etmək olduqca zəruridir. Bu Sərəncamın icrası 

ərzində, Gəmiqaya rəsmləri elmi tədqiqatlara cəlb edilmiş, öyrənilmiş, nəticələri 

isə çoxsaylı elmi məqalə və kitablarda, həmçinin yaradıcılıq nümunələrində öz ək-

sini tapmışdır. Qeyd edək ki, 2005-ci ildə Gəmiqaya abidəsinin dünya mədəniyyə-

tinə və incəsənətinə töhfə verməsi məqsədilə həm də oraya beynəlxalq ekspedisi-

ya təşkil olunmuşdur. Muxtar respublikada turizm fəaliyyətinin stimullaşdırılması 

və bu sahə üzrə yeni nəticələrin əldə edilməsi, onun elmi və təcrübi əhəmiyyətlili-

yinin yüksəldilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Gəmiqaya ətrafında aparı-

lan arxeoloji tədqiqatlar buradakı abidələrin Azərbaycan tarixinin qətiyyətli isbatı-

nı ifadə etmiş və araşdırmaların nəticələri etnoqrafik, folklor və onomastik mate-

riallar şəklində toplanmışdır. Bu, elmi və mədəni tərəfləri ilə yanaşı, eyni zaman-
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da turizm mahiyyətli proseslər üçün çox səmərəli hesab edilə bilər. 5-6 min illik 

yaşı olan bu təsvirlər turistlərin diqqətini çəkməkdədir. 

6 dekabr 2005-ci il tarixdə Ali Məclisin Sədri tərəfindən imzalanan Sərən-

camla “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələri-

nin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” tədbirlər nəzərdə tu-

tulmuşdur. Bu tədbirlər çərçivəsində Naxçıvanda 1200-dən çox tarixi abidə qeydə 

alınaraq pasportlaşdırılmışdır ki, onların da 60-dan çoxu artıq bərpa olunmuşdur. 

Bu tarixi, iqtisadi, mədəni, dini və digər çoxsahəli turizm əhəmiyyəti yüksək olan 

bir tədbir olmaqla, muxtar respublikanın milli iqtisadi quruculuq proseslərindəıki 

rolunu daha da artırmaqdadır. Tədqiqatlar göstərir ki, XII əsrdən başlayaraq Nax-

çıvanda bir tərəfdən 3-4 mərtəbəli yaşayış evlərinin tikilməsi, bir tərəfdən, əsilza-

də saraylarının ucaldılması, bir tərəfdən məscidlərin istifadəyə verilməsi, digər tə-

rəfdən isə usta memarlıq tərtibatlı hamamların inşa olunması qeyd etdiklərimizə 

sübutdur. Bu gün onların hər biri muxtar respublikanın keçmişindən bugününə 

zəngin turizm potensialı yaşatmaqdadır. 

28 iyun 2006-cı il tarixdə “Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzar-

üstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqında” muxar respublika Ali Məclisi Sədrinin 
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Artıq Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının səmərəli regional 

siyasətində  

turizmin də özünəməxsus rolu 

artmaqdadır 

Sərəncamı oldu [8]. Sərəncamda göstərilir ki, Qədim dövrlərdən Naxçıvan əhalisi 

arasında yayılan rəvayətə görə təxminən 7500 il bundan əvvəl baş vermiş ümum-

dünya daşqını zamanı Nuh və onun iman gətirənlərin mindiyi gəmi ilk dəfə Nax-

çıvanda quruya çıxmış və insanlar burada məsgən salmışlar. Beləliklə, yeni nəsil 

buradan törəyərək artmış, təşəkkül tapmışdır. Bir çox əfsanə və rəvayətlərin ya-

ranmasının elmi əsası olduğu artıq təsdiq edilmişdir. Bunu Naxçıvan ərazisində 

ümumdünya daşqını barədə rəvayətlərin yayılması və Nuhla bağlı yer adlarının 

çoxluq təşkil etməsi bir daha sübut edir. Yer üzündə elə bir ərazi yoxdur ki, orada 

Naxçıvandakı qədər Nuhla bağlı toponimik vahid (Nuhdaban, Naxçıvan, Nəhəcir, 

Nehrəm və s.) olsun. Xalq arasında yayılmış və bu gün də mövcud olan inama görə 

Naxçıvan şəhərinin cənubunda Nuhun, şimal-qərbində isə bacısının qəbri vardır.  

Naxçıvan Muxtar Respulbikası ölkənin 

milli iqtisadi quruculuq siyasətindəki mövqe-

yini gücləndirdikcə özünün şəhər və rayonla-

rının sosial-iqtisadi potensialındakı perspek-

tivliliyin də güclənməsinə əlverişli zəminlər 

yaratmış olur ki, bu da makroiqtisadi zəmində 

müəyyən edilən hədəf və priroitetlərə birbaşa 

xidmət etməkdədir. Əlbəttə ki, bunu muxtar 

respublikanın bütün ərazilərini əhatəsinə alan 

turizm məkanlarının timlasında da qeyd edə 

bilərik. Bütün ərazi boyunca turizm üzrə sə-

mərəli infrasturktur təsisatlarının yaradılması 

və çevik mexanizmlər vasitəsilə təşkilatlan-

ması qeyd etdiklərimizin gerçək ifadəsini təş-

kil etməkdədir. Bütün bunlar hüquqi və iqtisa-

di tənzimləmələr vasitəsilə həyata keçirilmək-

dədir. Məsafəsindən asılı olmayaraq, hətta hər 

bir ucqar kəndin iqtisadi inkişafını sürətləndi-

rən bu meyarlar olduqca abad və müasir kənd 

və şəhər mədəniyyətinin təsdiqinə çevrilmişdir. 

11 fevral 2014-cü il tarixdə Culfa rayonundakı “Əlincəqala” tarixi abidəsi-

nin bərpa edilməsi haqqında” növbəti tarixi Sərəncam imzalayan Naxçıvan Mux-

tar Respublikası Ali Məclisinin Sədri turizm sektorunun inkişafında keyfiyyətcə 

yeni mərhələnin əsaslarını da yaratmış oldu [7, s. 72]. Bu, turizmin əhatəsinin ar-

tıq təkcə mərkəzlə deyil, eyni zamanda onun şəhər və rayonlarını da əhatələnməsi-

ni nəzərdə tuturdu. Naxçıvan şəhərindən 50 kilometrədək məsafədə yerləşən Bu 

tarixi abidə Azərbaycanın mədəni, iqtisadi, sosial, hətta siyasi həyatında çox mü-

hüm əhəmiyyətə malik olması ilə bir daha önəm qazanmaqdadır. Digər tərəfdən, 

Əlincə Qalası muxtar respublikanın ölkənin milli iqtisadi quruculuq proseslərində 
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tarixilik və müasirliyin vəhdəti ilə iştirakını bir daha ortaya qoymaqdadır. Qeyd 

edək ki, Əlincə qalasına qalxan pilləkənlərin sayı 1000-dən artıqdır. 

Qeyd edək ki, istər ətraf kəndlərin, istər-

sədə muxtar respublikanın bütün şəhər və ra-

yonlarının sakinləri tərəfindən artıq davamlı 

ziyarət məkanına çevrilən bu Qalanın girişində 

eyni adlı muzey də tikilmişdir ki, burada da 

Əlincə Qalasının tarixin canlı şahidinə çevri-

lən səhifələrini əks etdirən eksponantlar təq-

dim edilməkdədir. Təbii ki, bu isə Qalanın 

ölkə və hətta dünyəvi mahiyyətinin daha da 

artırılmasına səbəb olmaqdadır. 

7 oktyabr 2015-ci il tarixdə isə muxtar respublika regional turizm siyasətin-

də daha bir tədbirin həyata keçirilməsi ilə önəmlilik qazandı. Bunu, “Gülüstan tür-

bəsinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi Sədrinin Sərəncamının imzalanması ilə ifadə edə bilərik. Sərəncamda bu 

abidənin bərpa olunması və müvafiq araşdırmaların aparılmasının zəruriliyi, həm-

çinin onun orta əsr Azərbaycan mədəniyyətini müasir dövrümüzədək yaşatmasın-

dakı önəmliliyi göstərilmişdir. Eyni zamanda bu, onu göstərir ki, muxtar respubli-

kada turizm təkcə bir məkan və ya istiqamət üzrə deyil, həm də onun şəhər və ra-

yonlarını əhatə etməkdədir. Nəzərə alsaq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası həm 

də tarixi İpək Yolu üzərində yerləşir, onda bu potensialın və perspektivlərin yara-

dılması özünü beynəlxalq əhəmiyyətliliyi ilə seçilməkdədir. 
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Turizmin inkişafı sahəsindəki proseslərin 

gedişi göstərir 5 iyul 2016-cı il tarixdə “Qarabağ-

lar Türbə Kompleksinin bərpası və tədqiq olun-

ması haqqında” Sərəncam artıq muxtar respubli-

kada turizmin inkişafı sahəsindəki davamlılığı tə-

min etməkdədir. Sərəncamda Türbə kompleksi-

nin artmaqda olan mədəni-iqtisadi mahiyyəti ifa-

də olunur və orta əsrlərdə Qarabağların Azərbay-

canın inkişaf etmiş mədəniyyət mərkəzlərindən 

və böyük şəhərlərindən biri olması vurğulanır. 

Məhz bu səbəbdən də adı çəkilən Türbə Komp-

leksinin bərpa edilməsi, onunla əlaqədar olan məlumatların elmi araşdırmalara 

cəlb olunması öz aktuallığı ilə seçildi. Keçən müddət ərzində turizm sektorunda 

çevik mexanimzlərin səfərbər olunması muxtar respublikanın sosial və iqtisadi 

inkişafı üçün yeni perspektivlər açdı. Ölkəmizdə milli iqtisadi quruculuq proseslə-

rinin daha çevik şəkildə davam etdirilməsi onun bütün regionlarının bu istiqamət-

dəki potensialını və hədəflərini daha da açıq şəkildə reallaşdırmaqdadır. Bütün sa-

hələr kimi turizm sektorunun da 2004-cü ildən uğurla icra edilməyə başlanan re-

gionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramlarında aktuallığını artırdı-

ğını nəzərə almaqla, qeyd edə bilərik ki, müvafiq sahə üzrə həyata keçirilən tən-

zimləmə tədbirləri məhsuldardır və öz səmərəli nəticələri ilə uzaq gələcək üçün 

pozitiv davamlılıq vəd edir. 

Həyata keçirilən səmərəli tənzimlənmə tədbirləri özünün makroiqtisadi 

nəticələrini göstərməkdədir 



Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm məkanlarının müasir inkişaf səviyyəsi 

17 

Göründüyü kimi, hədəf və prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi ölkəmizdə 

sağlam turizm mühitinin təsisatlarının yaradılmasına həm zəmin yaratmaqda, həm 

də stimul verməkdədir. Digər tərəfdən, 2016-cı ildə təsdiq edilməklə, icra olunan 

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələrindən 

biri kimi ixtisaslaşdırılmış turizm sənayesinin inkişafının da prioritetlərə aid edil-

məsi artıq öz nəticələrini verməkdədir. Artıq keçən 2018-ci ilin yekunlarına görə 

ölkəmizə gələn turistlərin sayı təqribən 6%-ə yaxın artmış və 2 milyon 850 min 

turist təşkil etmişdir. Turistlərin mənsub olduğu ölkələrə baxdığımız zaman Rusi-

ya Federasiyasının, Gürcüstanın, İran İslam Respublikasının, Türkiyə Cümhuriy-

yətinin, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin, İraq dövlətinin, Ukrayna Respublikasının 

və digər ölkələrin vətəndaşlarını görə bilirik. 

Fikrimizi Naxçıvan Muxtar Respublikasına aid etsək görərik ki, 2018-ci ildə 

muxtar respublikamıza istər ölkəmizin digər bölgələrindən, istərsə də xarici ölkə-

lərdən ümumilikdə 415 minə yaxın turist gəlmişdir ki, bu da 1995-ci illə müqayi-

sədə 11 dəfəyə yaxın çoxdur. Bu isə muxtar respublikanın dəqiqliklə müəyyənləş-

dirdiyi məqsədlərinə qətiyyətlə çatdığını və bu sahədəki uğurlarını bir daha bəyan 

etməkdədir. 

Nəticə 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm sektorunun hazırkı inki-

şaf mexanzimlərini dəyərlərindərərkən aydın olur ki: 

– turizm bir hərəkətlənmədir və onun muxtar respublika iqtisadiyyatına təsi-

ri yüksək olacaq; 

– tarixi abidələrin, turistik məkan və ərazilərin abadlaşdırılması və pasport-

laşdırılması həmçinin turizm üçün faydalı hala gətirilməsi dövlət siyasətinin mü-

hüm tərkib hissəsinə çevrilmişdir; 

– artıq muxtar respublikanın bütün şəhər və rayonlarında, hətta kəndlərində

aparıcı turizm potensialı formalaşdırılmışdır; 

– kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafında spesifik mühitin yaradılmasını stimul-

laşdıracaq; 

– məşğulluq və özünüməşğulluq imkanları artacaq və dövlətin bu sahədə

reallaşdırmış olduğu proqramlara daha çox vətəndaş cəlb olunacaq; 

– aqrar-turizm, sənaye-turizm, kənd-turizm, inteqrasiya-turizm, regional və

milli turizm və bu kimi anlayışların təcrübəvi əhəmiyyətliliyi özünü daha çox gös-

tərmiş olacaq; 

– ümumilikdə, makroiqtisadi prioritetlərə aid olunan qeyri-neft sektorunun

inkişafı məsələlərində aktuallığı daha da artıracaq və s. 
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Evaluating the effectiveness of investment to tourism oriented field 

Оценка эффективности инвестиций, направленных 

в туристический сектор 

Xülasə: Elmi-tədqiqat işində dünyada və ölkədə turizm sektorunun inkişafı-

nın vacibliyinə toxunulmuş, investisiyanin sosial-iqtisadi mahiyyəti, onun elmi-

nəzəri əsasları təhlil edilmişdir. Azərbaycanda turizm sferasında investisiya qoyu-

luşların müasir vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi aparılmış, turizm sekto-

runa investisiya qoyuluşlarınin inkişaf dinamikası və Azərbaycanda turizm sfera-

sının inkişafının regional aspektləri araşdırılmışdır. Nəhayət turizm sferasında in-

vestisiya qoyuluşunun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi təhlil edilmiş, bu sahəyə 

investisiya qoyuluşlarınin stimullaşdırılması istiqamətləri və gözlənilən nəticələr 

tədqiq olunmuşdur. 

Açar sözlər: Turizm sahəsi, investisiya, investisiya səmərəliliyi, 

səmərəliliyin qiymətləndirilməsi, turizmin inkişafı. 

Abstract: The scientific-research work focused on the importance of the 

development of the tourism sector in the world and in the country, analyzed the 

socio-economic significance of the investment, its scientific and theoretical 

foundations. In this paper was investigated the analysis and assessment of the 

current state of investments in the tourism sector and the dynamics of investment 

in the tourism sector and the regional aspects of tourism development in 

Azerbaijan. Finally, the effectiveness of investment in tourism has been analyzed, 

and investment incentives and the expected resultes have been studied. 

Keywords: Tourism field, investment, investment efficiency, efficiency 

assessment, tourism development. 
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Резюме: В научно-исследовательской работе затронуты вопросы важ-

ности развития туризма в мире и в стране, проанализирована социально-эко-

номическая сущность и научно-теоретические основы инвестиций. Был про-

веден анализ и оценка современного состояния инвестиций в туристическом 

секторе Азербайджана, была исследована динамика развития инвестиций в 

данном секторе и региональные аспекты развития туристической сферы в 

Азербайджане. Наконец, был проведен анализ оценки целесообразности ин-

вестиций в туристическую сферу, были исследованы направления стимули-

рования инвестиций в эту сферу и ожидаемые результаты. 

Ключевые слова: сфера туризма, инвестиция, эффективность 

инвестиций, оценка эффективности, развитие туризма. 

Mövcud dünya iqtisadiyyatının əsas cəhətlərindən biri xidmət sahələrinin is-

tehsal sferasını üstələməsidir.Əksər inkişaf etmiş ölkələrin ÜDM-də xidmət sahə-

lərinin xüsusi çəkisinin istehsalı ötüb keçməsinin şahidi oluruq. 

Xidmət sahələrinin içərisində bütün dünyada hazırda ən gəlirli sahələrdən 

biri olan turizm sahəsi Azərbaycanda da istər yerləşdiyi coğrafi mövqeyi və istər-

sə də turizm potensialı baxımından ölkə rəhbərliyinin daim diqqət və qayğısında 

olan sahələrdən birinə çevrilmişdir. 

Müasir dövrdə turizm ölkənin ayrı-ayrı regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı-

nın mühüm amili olmaqla yanaşı, həm də təbliğati-siyasi mahiyyət daşımaqla hər 

bir dövlətin beynəlxalq arenaya çıxışını surətləndirmək, coğrafi resuslarını, möv-

cud imkanlarını, mədəniyyətini təbliğ etmək, milli-tarixi mədəniyyətləri tanıtmaq 

vasitəsinə çevrilmişdir. Turizm sivilizasiyalar arasında dialoq prosesinə mühüm 

təkan verməklə ayrı-ayrı dövlətləri, xalqları bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. Bun-

dan əlavə turizm işsizlik, yoxsulluq kimi makroiqtisadi problemlərin həllinin mü-

hüm vasitəsinə çevrilmişdir [1, s.16,17]. 

Artıq uzun illərdir ki, turizmə dünya iqtisadiyyatının yüksək gəlirli və inten-

siv inkişaf edən sahələrindən biri kimi baxılır.Son bir ildə bir milyarddan artıq in-

san başqa ölkələrə səyahət edib. Həmçinin bir çox dünya ölkələrinin milli gəlirlə-

rinin 5%-dən çoxu turizmin payına düşür. Dünya üzrə hər 12 məşğulluq sahəsin-

dən biri yenə turizm sektoruna aiddir. Dünya Turizm Təşkilatının proqnozlarına 

görə, 2020-ci ildə təxminən 1 milyard 600 milyon insan səyahət edəcək [2, s.3]. 

Aydındır ki, Azərbaycan Respublikası da turizmin müxtəlif növlərinin uzun-

müddətli və dinamik inkişafı üçün əlverişli coğrafi-strateji mövqeyə, münbit şərai-

tə və zəngin təbii-iqtisadi resurs ehtiyatlarına malikdir. Eyni zamanda, ölkəmizin 

Avropa və Asiya arasında strateji mövqedə olması, qədim İpək Yolunun üzərində 

yerləşməsi turizmin inkişafı üçün uzunmüddətli perspektivlər vəd edir. Turizm 

sektorunun inkişaf etdirilməsi həm də Azərbaycan hökumətinin daxili iqtisadi si-
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yasətinin prioritet istiqaməti olan regional inkişaf baxımından da xüsusi aktuallıq 

kəsb edir 

Nəzərə alsaq ki, istənilən sahədə uğurlu nəticələrin əldə edilməsi lazımi ma-

liyyə təminatı tələb edir, onda turizm potensialının reallaşdırılmasında da maliyyə 

vəsaitlərinin, investisiyaların cəlb edilməsi və bu vəsaitlərdən səmərəli istifadənin 

təmin olunmasının zəruriliyi aydın olar [3, s .28]. 

Aydındır ki, bazar münasibətləri şəraitində bu və ya digər sahənin maliyyələş-

dirilməsi mərkəzləşdirilmiş şəkildə deyil, müxtəlif mənbələrdən cəlb edilmiş inves-

tisiyalar vasitəsilə həyata keçirilir. Onu da qeyd edək ki, təsərrüfat subyektinin və 

ya ümumilikdə sahənin normal, uzunmüddətli və uğurlu fəaliyyəti üçün lazımi in-

vestisiyaların cəlb edilməsi nə qədər zəruridirsə, vəsaitlərin optimal bölgüsü və sə-

mərəli yerləşdirilməsi də o qədər əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan da, ölkəmizin möv-

cud turizm potensialının reallaşdırılması, Azərbaycanın dünyaya bir turizm ölkəsi 

kimi tanıdılması, turizm sektorunun investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi məq-

sədilə turizm sektoruna qoyulan vəsaitlərdən səmərəli istifadənin təmin olunması, 

investisiyalardan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi və s. istiqamətdə araşdır-

maların aparılması, elmi cəhətdən əsaslandırılmış müvafiq təklif və tövsiyələrin iş-

lənib hazırlanması olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir [4, s. 238]. 

Azərbaycan uzun müddət Rusiya imperiyasının tərkib hissəsi olduğundan, 

onun iqtisadiyyatının da keçmiş Sovet İttifaqının vahid milli iqtisadi kompleksinin 

tərkib hissəsi kimi formalaşmasına gətirib çıxardı. Bundan əlavə, ölkənin iqtisa-

diyyatının strukturu tam birliyin iqtisadiyyatının tələblərinə uyğunlaşdırılmışdır. 

Müstəqillikdən sonra ölkəmiz çox vacib vəzifələrlə qarşılaşıb. Birincisi, Azərbay-

can milli iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatına səmərəli şəkildə inteqrasiya edən 

müasir bazar prinsipləri əsasında formalaşdırmalı idi [4, s.169]. 

Azərbaycanın kifayət qədər zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına və bunların 

hasilatı və emalı sahəsində uzunmüddətli təcrübəyə malik olması ölkədə neft hasi-

latı və emalı sənayesinin, habelə neft-kimya sənayesinin inkişafına zəmin yarat-

mışdı. Bundan əlavə ölkəmizin əlverişli təbii-iqlim şəraiti və geniş,məhsuldar tor-

paq resurslarının mövcudluğu kənd təsərrüfatı və turizm sahələrinin inkişafına, əl-

verişli coğrafi mövqe isə ölkənin beynəlxalq tranzit nəqliyyat sisteminə qoşulma-

sına əhəmiyyətli təsir göstərirdi [8, s.25]. 

Müstəqilliyin bərpasından sonra Azərbaycan iqtisadiyyatı bu istiqamətlərdə 

formalaşmağa başladı. Birincisi, ölkənin iqtisadiyyatında əhəmiyyətli dəyişikliklə-

rə ehtiyac var idi. Ölkədə iqtisadi islahatların aparılması üçün möhkəm hüquqi 

çərçivə yaradılmış və hökumət əsas tənzimləyici və qanunvericilik aktlarını qəbul 

etməyə başlamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatını dirçəltmək, onun müstəqilliyi-

nin bütün sahələrdə qorunmasını təmin etmək üçün düşünülmüş strategiya hazır-

landı və bu strategiyada neft faktoruna üstünlük verildi. Neft siyasəti ölkənin 
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ümumi inkişaf strategiyası, hüquqi, demokratik cəmiyyətin prinsipləri ilə əlaqə-

ləndirildi, milli mənafelər, investisiya mühitinin yaxşılaşması, xarici ticarətin libe-

rallaşması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirildi. 1994-cü ilin 20 sentyab-

rında “Azəri- Çıraq-Günəşli” yataqlarının kəşfiyyatı və işlənilməsi üzrə hasilatın 

pay bölgüsü sazişi, “Əsrin müqaviləsi” nin imzalanması Azərbaycan iqtisadiyyatı-

nın əsas inkişaf xəttini müəyyən etdi. Bu kontrakt çərçivəsində aparılan işlər nəti-

cəsində 1997-ci ildə ilk neft hasil olundu və 1999-cu ildən etibarən mənfəət nefti 

ixrac olunmağa başlanıldı. Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəmərinin fəa-

liyyətə başlaması, Bakı-Tbilisi-Ərzurum Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin istisma-

ra verilməsilə isə Azərbaycan dünya bazarına neft və qazını çıxarmaq imkanı əldə 

etdi. Bu kontrakt nəticəsində ölkəyə xarici investisiyaların cəlb edilməsi Azərbay-

canda neft sektorunun inkişafına və bu əsasda iqtisadi artıma səbəb oldu. 2000-ci 

ildən başlayaraq neft sektorunda istehsalın sıçrayışlı artımı müşahidə olunmağa 

başladı. Xüsusilə, bu sıçrayış yeni neft yataqlarına xarici investisiyaların cəlbi ilə 

neft hasilatının artması və bu dövrdən etibarən dünya bazarında neftin qiymətinin 

əvvəlki illlərlə müqayisədə artmasıyla əlaqədar idi. Bütün bunların nəticəsi olaraq, 

Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının strukturunda neft hasilatının payı əhəmiyyətli 

dərəcədə yüksəldi [3-78s]. 
 

Cədvəl 1.Ölkə iqtisadiyyatına və neft–qaz sektoruna qoyulan investisiyalar haqqinda 

statistik məlumat 
 
 

 
Cəmi investisyalar 

(milyon manatla) 

Neft-qaz sektoru üzrə 

(milyon manatla) 

% 

1995-2002 10884.6 5466 51  

2003 4249.3 2505 59 

2004 5820.3 3585 62 

2005 6733.4 3639.9 54 

2006 7415.6 3440 47 

2007 10353.9 4171 41 

2008 13328.0 3583 27 

2009 10475.0 2768.8 27 

2010 14118.9 3875 28 

2011 17048.8 4379 26 

2012 20251.1 4928 25 

2013 21448.2 5306 25 

2014 21890.7 7452 34 

2015 20057.4 7276.5 37 

2006-2015 156387.6 47180 31 
 

Mənbə: www.stat.gov.az [11, s 158] 
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Təbiidir ki, iqtisadiyyatının neft sektorundan asıllığı halının ölkə iqtisadiy-

yatı üçün təhlükəli olduğu başadüşülən idi. Ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı və ta-

razlı inkişafının təmin edilməsi, əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi,cəmiyyətin 

bütün istiqamətlərdə tərəqqisini sürətləndirmək, inkişafın keyfiyyətcə yeni mode-

linin formalaşdırılması üçün iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, neft gəlirlərinin sə-

viyyəsindən asılı olmayaraq qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi və onun ix-

rac imkanlarının genişləndirilməsi ölkə rəhbərliyinin qarşıya qoyduğu əsas vəzifə-

lərdən idi.Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1994-

cü ildən əsasını qoyduğu və sonrakı illərdə uğurla həyata keçirdiyi neft strategiya-

sı və konsepsiyası müasir Azərbaycanın xarici iqtisadi yüksəlişinin təməllərini 

təşkil etdi.Ümummilli Liderin neft sektorundan əldə olunan gəlirlərin iqtisadiyya-

tın çoxşaxəli inkişafına yönəldilməsi və prioritet olaraq qeyri-neft sektoruna in-

vestisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində aparılan siyasəti 2003-cü ildə Azərbay-

can Respublikasının Prezidenti seçilmiş İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam et-

dirildi. [3, s. 3] 

Bunun nəticəsidir ki,və cədvəldən də aydın göründüyü kimi qeyri-neft sek-

torunda 2006-ci ildən etibarən investisiyaların həcmi kəskin şəkildə artmışdır və 

bununla da ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafında yeni mərhələ başlamışdır. 

Bütün bunlardan əlavə mövcud və yeni kommersiya müəssisələrinə yerli və 

xarici investorlar cəlb etməklə və öz vəsaiti hesabına müddətli investisiya qoyu-

luşları vasitəsilə Azərbaycan ərazisində iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inki-

şaf etdirilməsi məqsədi ilə 2003-cü ildə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfin-

dən Dövlət və özəl sektorun birgə təşəbbüsü olan İxracın və İnvestisiyaların Təş-

viqi Fondu (AZPROMO) yaradıldı Dövlət və özəl sektorun birgə təşəbbüsü olan 

Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) əsas 

fəaliyyət istiqamətlərindən biri xarici investorlar, yerli istehsalçılar və hökumət 

arasında körpü funksiyasını həyata keçirməkdən ibarətdir. 

Müstəqil təşkilat olan Fondun əsas məqsədi ölkə iqtisadiyyatının həm sek-

tor, həm də region baxımından tarazlı inkişafına nail olunması və ölkədə, xüsusilə 

də regionlarda, yoxsulluğun azaldılması strategiyası çərçivəsində yeni iş yerləri-

nin açılması üçün investisiyaların cəlb edilməsi və Azərbaycandan xaricə ixraca-

tın təşviqi ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir [11,s. 20]. 

Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına verilən güzəştli kreditlərin istifadəsində 

yaranmış problemlərin aradan qaldırılması, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 

fəaliyyətinin Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının prioritetləri və mərhələlər 

üzrə həlli tələb olunan vəzifələrlə uzlaşdırılması, sahibkarlığa dövlət dəstəyinin 

gücləndirilməsi və bu fəaliyyətin genişləndirilməsinin təmin edilməsi məqsədilə 

ümummilli lider Heydər Əliyev in 2002-ci il 27 avqust tarixli, 779 nömrəli Fər-

manı ilə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu haqqında 

Əsasnamə"nin və "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 

https://az.wikipedia.org/wiki/Heyd%C9%99r_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/2002
https://az.wikipedia.org/wiki/27_avqust
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vəsaitinin istifadəsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi ilə Sahibkarlığa Kömək Milli 

Fondunun fəaliyyəti və sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin güzəşt-

li şərtlərlə maliyyələşdirilməsi mexanizminin yenidən qurulması bu maliyyə quru-

munun inkişafında dönüş nöqtəsi olmuşdur [12,s.8]. 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri Fon-

dun Müşahidə Şurasının 8 may 2009-cu il tarixli qərarı ilə müəyyən edilmiş Azər-

baycan Respublikası iqtisadiyyatının sahələri və iqtisadi rayonlar üzrə prioritet isti-

qamətlərinə aid sahələrin inkişafına istifadə olunur. Bu sahələr aşağıdakılardır: 

1. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı komputer texnologiyalarının inkişafı: 

2. Turizm sektoru 

3. Kənd təsərrüfatı 

4. İnnovasiya yönümlü sahibkarlıq fəaliyyəti 

5. Yeyinti sənayesi 

6. Yüngül sənaye 

7. Kimya sənayesi 

8. Maşınqayırma sənayesi və s. 

Göründüyü kimi ölkədə turizm sahəsi əsas prioritet sahələrdən hesab olunur 

ki, hazırda dövlətin birbaşa qayğısı və nəzarəti altındadır. Son illər bu sahəyə in-

vestisiya qoyuluşlarının həcmi nəzərəçarpacaq dərəcədə artmışdır. Qeyri-neft sek-

toruna daxil olan sahələrin içərisində özünün potensialı baxımından da ölkədə tu-

rizm sektoru çox mühüm yerlərdən birini tutur. [12,s.7] 

Azərbaycanda istər turizm sektorunun istərsə də investisiya muhitinin for-

malaşması və inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə 

böyük vüsət aldı. 

Bu sahədə huquqi bazanın yaradılmasi da əsasən Heydər Əliyevin adıyla 

bağlıdır. Belə ki, bu illər ərzində istər turizm istərsə də investisiya sahəsinin hüqu-

qi bazasının yaradılması ilə əlaədar bir sıra qanun və sərəncamlar imzalanmışdır. 

Belə ki, 1999-cu ildə “Turizm haqqında qanun”imzalamaqla ölkədə turiz-

min inkişafının demək olar ki,təməli qoyulmuşdur. Bundan əlavə Azərbaycanda 

investorların hüquq və mənafelərinin qorunması, mülkiyyətin toxunulmazlığı, yer-

li və xarici sahibkarlara bərabər şəraitin yaradılması ilə əlaqədar 13 yanvar 1995-

ci il tarixli “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

və bir sıra normativ-hüquqi aktlar qəbul edilmişdir [5, s.5-6]. 

Nəhayət 6 dekabr 2016-cı ildə imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının 

milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsində” təsdiq olunmuş “Azər-

baycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji 

Yol Xəritəsi” turizmin ölkədəki inkişafında yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. 

Məqsəd mövcud imkan və potensialdan səmərəli istifadə etməklə Azərbay-

can 2025-ci ilədək həm regionda, həm də digər dünya ölkələri arasında cəlbedici 

turizm məkanlarından birinə çevriləcək [7, s.437,438]. 
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Ümumilikdə turizmdə baş verən investisiya proseslərinin xüsusiyyətləri bir 

çox amillərlə xarakterizə olunur kı, onların sırasında aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

– investisiya qoyuluşları turizm sektorunun daxili və xarici mühitinə təsir et-

məklə, daxili mühiti sağlamlaşdırır və xarici mühütdə rəqabət üstünlüyünə təminat 

verir; 

– investisiya sferasına yalnız investisiya əmtəələri, yəni bazar dəyərinə ma-

lik olan resurslar deyil, həm də bazar dəyəri olmayan, əmtəə, xidmətlər və işlər 

bazarında tədavül etməyən resurslar da “cəlb olunur”; 

– investisiya prosesi, regionda təkrar istehsal prosesində fasiləsiz və sonsuz-

luğu təmin edərək davamlı iqtisadi inkişafa sövq yaradır; 

– regionda turizm sektoruna yönəldilən investisiya prosesi tək adı çəkilən

sektorla deyil, daha böyük sistem əlamətlərinə malikdir, buna görə də böyük siste-

min digər sektorlarında baş verən qanunlarına və qanunauyğunluqlarına tabedir; 

və sair [8, s.253]. 

Cədvəl 2. ölkədə turizmə üçün xarakterik sahələrə qoyulan investisiyaların 

 həcmi illər üzrə: (milyon manatla) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Turizm üçün 

xarakterik 

sahələrə 

yönəldilən 

investisiyalar 

1 478,2 1 371,0 2 204,0 1 063,9 363,0 267,3 

Mənbə:  [9, s.169]. 

Cədvəldən göründüyü kimi son illər turizm üçün xarakterik sahələrə qoyu-

lan investisiyalarin həcmi artmışdır.Düzdür son illərdə azalma müşahidə olunsa da 

bu azalmanin dünya və ölkə iqtisadiyyatinda gedən prosseslər fonunda qənaətbəxş 

hesab etmək olar.Belə ki,dünyada gedən iqtisadi böhran ,neftin ucuzlaşması,eləcə 

də son illər ölkədə iki dəfə baş verən devalvasiya bütün sahələr kimi turizmə də 

investisiyaların həcminin azaldılmasında mühüm rol oynamışdır.Onu da qeyd et-

mək lazımdır ki, hazırda olkə rəhbərliyinin apardığı uğurlu iqtisadi siyasətin mən-

tiqi nəticəsi olaraq investisiyaların həcmi yenidən qalxmağa başlamışdır. Belə ki, 

ilkin məlumatlara əsasən 2018-ci ildə bu rəqəm 2017-ci ilə nisbətən təxminən 

20% artmış, ekspertlərin rəyinə əsasən 2019-cu ildə bu rəqəmin yenidən artacağı 

proqnozlaşdırılmışdır. 



Camal HACIYEV 

 

26 

Qeyd edək ki, ildən-ilə Azərbaycana gələn turistlərin sayında nəzərəçarpa-

caq dərəcədə artım qeydə alınır. Statistik göstəricilərə görə, 2018-ci ildə ölkəmizə 

gələn turistlərin sayında ondan əvvəlki illərlə müqayisədə rekord nəticə əldə edilib 

və 23 faiz artım olub. 2017-cı ildə isə 20 faiz artım qeydə alınıb. 

Yola saldığımız 2018-ci ildə isə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 3000000 

nəfərə yaxınlaşmışdır ki, bu da indiyədək müşahidə edilən ən yüksək rəqəmdir. 

Qeyd olunduğu kimi,bütün sahələrin o cumlədənturizm sahəsininsürətli inkişafı 

üçün ora investisiya qoyuluşlarının həcminin artırılması vacibdir. 

Bütün qeyd olunanlardan əlavə ölkədə regional turizmin inkişafına da diqqət 

yetirilir. Bu məqsədlə regionlarda açılan beynəlxalq hava limanlarının fəaliyyəti, 

regionlarda mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin açılması, brend tipli 

mehmanxanaların regionlarda inşası, yol infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və 

s. bu kimi işlər daim diqqət mərkəzindədir. Bu yaxınlarda ölkə prezidentinin Ba-

kı-Quba-Rusiya Federasiyası beynəlxalq avtomaqistral yolunun tikintisinin gedi-

şatına baxılması məqsədilə Quba rayonuna səfəri və Bakı-Ələt- Astara beynəlxalq 

maqistral yolunun və Lənkəranda “İstisu” sağlamlıq mərkəzinin açılışında iştirakı 

buna bariz nümunədir. Qeyd etdiyim rayonlarda turizmin inkişafına böyük təkan 

verəcəkdir. 

“İstisu” sağlamlıq mərkəzinin açılışında çıxışı zamanı prezident turizm inki-

şafından danışaraq bildirmişdir ki, bu il xarici vətəndaşlar təxminən 1 milyard ma-

nat həcmində kredit kartlar vasitəsilə alış-veriş etmişlər. Bundan əlavə o, bildirib 

ki, 182 nömrəlik otel binası olan mərkəz tam gücü ilə fəaliyyət göstərəndə burada 

250 nəfər daimi işlə təmin ediləcəkdir [10, s.3]. 

Bütün bunlar ölkədə investisiyaların səmərəliliyinin turizmin inkişafına 

müsbət təsirinin nəticələrinin göstəricisi və eyni zamanda turizmin inkişafınin 

uğurların nəticələrinin göstəricisidir.Bundan əlavə belə inkişaf ölkədə makroiqti-

sadi sabitliyin təminatı , beynəlxalq aləmdə tanınması və sürətli inteqrasiyasına 

zəmin yaradır. 
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Kənd turizmində fəal istirahətin təşkilinin əsas istiqamətləri 

The main directions in the organization of the active 

recreation in rural tourism 

Основные направления организации активного 

отдыха в сельском туризме 

Xülasə: Sağlamlığın möhkəmləndirilməsi ilə səciyyələnən turizm növlərin-

dən biri də kənd turizmidir. Bu turizm növünün əsas xüsusiyyətləri: təbiətlə ünsiy-

yət, həyat şəraitinin dəyişilməsi, psixoloji gərginliyin aradan qaldırılması və fiziki 

fəallıqdır. Məqalədə kənd turizminin fəal istirahətin geniş yayılmış kütləvi növü 

olmasından, kənd yaşıl turizminin təşkilati cəhətdən sadəliyindən, ictimai vəziy-

yətindən asılı olmayaraq hər bir kənd sakini üçün əlverişliyindən, kənd qonaqpər-

vərliyinin əlavə gəlir mənbəyi kimi qəbul olunmasından bəhs olunur. 

Açar sözlər: turizm, turizm potensialı, kənd turizmi, fəal istirahət, kənd 

qonaqpərvərliyi. 

Abstract: One of the types of tourism characterized by health promotion is 

rural tourism. The main features of this type of tourism are communication with 

nature, changing conditions, elimination of psychological stress and physical activity. 

The article provides information about rural tourism, as a widespread mass form of 

active recreation, the simplicity of rural green tourism from the point of view of 

organization, its effectiveness for every rural resident regardless of social status, and 

recognition of rural hospitality as an additional source of income. 

Keywords: tourism, tourism potential, rural tourism, active recreation, rural 

hospitality. 
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Резюме: Одним из видов туризма, характерным для укрепления здо-

ровья является сельский туризм. Основными особенностями этого вида ту-

ризма являются: общение с природой, изменение условий жизни, устранение 

психологического напряжения и физическая активность. В статье представ-

лена информация о сельском туризме, как о широко распространенном мас-

совом виде активного отдыха, о простоте сельского зеленого туризма с точ-

ки зрения организации, об его эффективности для каждого сельского жителя 

независимо от социального положения, о признании сельского гостеприим-

ства как дополнительного источника дохода. 

Ключевые слова: туризм, потенциал туризма, сельский туризм, 

активный отдых, сельское гостеприимство. 

 

Ulu öndər Heydər Əliyevin möhkəm təməl üzərində əsasını qoyduğu sosial-

iqtisadi siyasət strategiyası nəticəsində Azərbaycanın maliyyə imkanlarının ildən-ilə 

yaxşılaşması turizm sahəsində uğurlu islahatların aparılmasına imkan yaratmışdır. 

Turizmin inkişaf tendensiyası ilk növbədə ölkənin ali qanunvericilik aktlarında öz 

əksini tapmışdır. Azərbaycan dövlətinin 2010-2014 illər üçün qəbul olunmuş turiz-

min inkişafı üzrə Dövlət Proqramında turizmin regionlar üzrə inkişafına xüsusi fikir 

verilməsi, turizmin ayrı-ayrı növlərinin inkişafının dəstəklənməsi, kənd turizminin 

inkişafı üçün müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Zəngin 

mədəni-tarixi irsə və əlverişli təbii şəraitə malik olan Azərbaycan turizm sahəsində 

böyük inkişaf perspektivlərinə malikdir. Ölkəmizdə turizmin əksər növlərinin 

(kənd, müalicə-sağlamlıq, ekoloji, mədəni, sosial, kommersiya, idman, dini, xüsusi 

maraq kəsb edən və s.) inkişafı üçün geniş imkanlar mövcuddur. 

Kənd turizmi fəal istirahətin geniş yayılmış kütləvi növüdür. Kənd turizmi 

sayəsində hər il minlərlə insan səyahət həvəskarları sırasına qoşulur. Getdikcə 

kənd turizmi daha geniş vüsət alır. Respublikamızda kənd turizminin inkişafı müx-

təlif amillərlə şərtləndirilir: 

– kənd turizminin digər turizm növlərindən daha ucuz başa gəlməsi; 

– kəndlərin əsas hissəsinin dağlıq ərazilərdə yerləşməsi və təbii ekzotik 

landşaftla əhatə olunması; 

– qədim kənd yaşayış məntəqələrində milli irs nümunələrinin mövcudluğu; 

– kəndlərin ekoloji baxımdan təmiz atmosferi; 

– kəndlərdə milli adət-ənənələrin qorunub saxlanması və kənd həyatının 

özünəməxsusluğu; 

– kənd əhalisi arasında mehribançılıq və qonaqpərvərliyin yüksək olması və 

s. [4, s.3] 

Respublikamızda turizmin bu növünün inkişaf etdirilməsində həllini gözlə-

yən müxtəlif problemlər vardır. Bu baxımdan, kənd turizminin formalaşması, əsas 

istiqamətlərinin müəyyən olunması, kənd əhalisinin məşğulluq səviyyəsi, əhali 
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üçün kənd qonaqpərvərliyinin əlavə gəlir mənbəyi kimi qəbul olunması aktuallıq 

kəsb edir. 

Turizm sadəcə maraq və ya dəb deyildir. Bu, son 20-30 ildə dərk edilən hə-

yati tələbatdır. Bir neçə ötən onilliklərdən sonra insanların həyat şəraiti kəskin də-

yişilmişdir. İstehsalın xarakteri mexanikləşdirilmiş, inkişaf etmiş ölkələrdə isə sö-

zün əsil mənasında alın təri ilə özünə ruzi qazanmaq tələbatı aradan çıxmışdır. İn-

sanların mədəni şəkildə keçirmək üçün asudə vaxtı artmışdır [2, s.95]. Bununla 

yanaşı mədəni inkişafın kölgəli tərəfləri də özünü büruzə verməyə başlamışdır. Bu 

işdə və ailədə insanların artmaqda olan az hərəkiliyində, artıq qida qəbulunda, psi-

xoloji-emosional gərginliyin artmasında özünü göstərir. Bu amillər ürək-damar 

xəstəliklərinin artmasına, maddələr mübadiləsinin pozulmasına, sinir pozğunluq-

larına və s. mənfi hallara səbəb olmuşdur. Baş verən dəyişikliklər o dərəcədə gö-

zəçarpan olmuşdur ki, insan özü onlarla mübarizə aparmağın vacib olduğunu dərk 

etməyə başlamışdır. 

İnsanlar artıq dərk edirlər ki, həyatda təkcə yaxşı məişətə və maddi təminata 

malik olmaq əsas deyildir. Yaxın keçmişdə mükəmməl istirahətin etalonu dənizə 

səyahət, məşhur sanatoriya, kurort və istirahət evlərində istirahət etmək sayılırdı. 

Sözsüz ki, günəş, hava və su sağlamlığın möhkəmləndirilməsinin əvəzolunmaz 

amilləridir. Lakin unutmaq lazım deyil ki, bunlar böyük fiziki fəallıqla əlaqələndi-

rildikdə istənilən səmərəni verə bilər. 

Asudə vaxtın səmərəli keçirilməsi, fəal istirahətin təşkili, sağlamlığın möh-

kəmləndirilməsi ilə səciyyələnən turizm növlərindən biri də kənd turizmidir. Kənd 

turizmi özünəməxsus rəngarəngliyə malikdir. Bu turizmə əsasən ailəvi şəkildə 

maraq göstərilir. İnsanlar ekoloji gözəlliklərə malik olan ərazilərdə ildə bir dəfə 

ailə ilə birlikdə istirahət etməyi, kəndin təbii imkanlarından yararlanmağı xoşla-

yırlar. Sözsüz ki, cəlbedici təbii coğrafi quruluşa malik olan kəndlər insanları özü-

nə daha çox cəlb edir. Dağlarda, meşə ərazilərində, çay və göl ətrafında yerləşən 

kəndlərdə dincəlmək, səmərəli istirahət etmək insanlar üçün çox maraqlıdır[3, 

s.32]. Bu turizm növünün əsas xüsusiyyətlərindən biri də təbiətlə ünsiyyət, şərai-

tin dəyişilməsi, psixoloji gərginliyin aradan qaldırılması və fiziki fəallıqdır. Bun-

dan başqa, kənd turizmi təşkilati cəhətdən çox sadədir. Buna görə də yaşından və 

ictimai vəziyyətindən asılı olmayaraq hər bir kənd sakini üçün əlverişlidir. 

Kənd turizminin inkişaf etdirilməsi üçün aşağıdakı istiqamətləri müəyyən-

ləşdirmək olar: 

* kənd turizminin inkişafı ilə bağlı iqtisadi fəaliyyətin digər sahələrində hə-

yata keçirilən tədbirlər arasında əlaqə; 

* kənd turizminin inkişafı üçün bu sahədə əməkdaşlığın dəstəklənməsi; 

* kənd turizminə dair müxtəlif seminar və konfransların keçirilməsi; 

* kənd turizminə dair informasiya və texnologiya mübadiləsi; 

* reklamın tətbiqi. 
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Kənd turizminin inkişaf etdirilməsində reklam-informasiya təbliğatının rolu 

əvəzsizdir. Kənd turizmində reklam aşağıdakı məqsədlərə xidmət etməlidir: 

 informativ məqsədlər - kənd turizmi haqqında məlumatın təqdimi, onun 

insan fəaliyyətində rolu haqqında təsəvvürlərin yaradılması və formalaşdırılması; 

 inandırma - sağlamlığın möhkəmləndirilməsi, fəal həyat tərzinin və asudə 

vaxtın səmərəli təşkilində kənd turizminin rolu; 

 yada salma - fəal istirahət təklif etməklə qonaq qəbulu üzrə sahibkarlıqla 

məşğul olmaq. 

Hərtərəfli fəal istirahət etmək üçün respublikamızın hər növ şəraitə malik zona-

ları var. Bu zonalarda qonaq qəbul etmək, ona istədiyi şəraiti yaratmaq mümkündür. 

Aydın olsun deyə, bunu Astara rayonunun timsalında nümunə kimi göstəririk. 

Astara bölgəsi bir yaşayış məntəqəsi kimi zəngin təbiətə və qədim tarixə 

malikdir. Bura respublikanın subtropik zonasına daxil olmaqla iqlimi yayı quraq 

keçən mülayim istidir. Astara bölgəsinin zənginliyini əks etdirən onun füsunkar 

təbiəti və gözəl mənzərələridir. Təbiətin ən maraqlı güşələrindən olan Talış dağla-

rında olan meşələr həmişəyaşıl relikt və endemik ağaclarından ibarətdir. Dəmir-

ağac, nil, vələ, cökə, palıd, şam, akasiya və sair bu kimi ağaclar meşələrin yaraşı-

ğıdır. Eyni zamanda bu meşələrdə müxtəlif meyvələr bitir ki, yerli əhali bunlardan 

məişətdə istifadə edir [6]. 

Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Sərəncamı ilə yaradılmış Hirkan 

qoruğunun böyük bir hissəsi rayonun ərazisindədir. Rayonun Dağətəyi ərazisində 

ilin bütün fəsillərində bitib-tükənməyən çoxlu sayda icməli suyu olan bulaqlar 

vardır. Ən məhşur bulaqlar: Osman bulağı, Ərçivan kəndindəki Yanar-bulaq, Sa-

valan istirarət mərkəzinin ətrafında içməli su mənbələridir. Rayonun Sım, Ağ kör-

pü və Alaşa kəndlərində mineral sular vardır. 

Rayonun dağətəyi massivində yerləşən İstisu müalicəvi bulaqlar sırasında 

ən önəmli rol oynayır. Rayonun ərazisindən Astara çayı, Pensər çayı, Ərçivan çayı 

axır. Rayonun meşələrində heyvanlar aləmi zəngin və rəngarəngdir. Burada nadir 

heyvan sayılan bəbir, vaşaq, ayı, canavar, çaqqal, çöl donuzu, daşlıq dələşi, por-

suq, meşə pişiyi, oxlu kirpi; quşlardan: qırqovul, vağ, ördək, kəklik, göyərçin, çöl 

toyuğu və s. yaşayır. 

Rayonun ərazisində tarixi yerlər mövcuddur ki, onlar haqqında məlumatlar 

tarixi səlnamələrdə əks olunmuşdur. Azərbaycan dövlətçiliyinin banilərindən olan 

Şah İsmayıl Xətai rayonun Ərçivan kəndində 9 ay olmuş, məhz buradan yürüşlərə 

başlamışdır. Ərçivan kəndi ərazisində «Şəhərgah», «Xangəldi» kimi yerlər haq-

qında əhali arasında əfsanələr mövcuddur. Rayon ərazisində “Şindan qalası”, ”Di-

vəkə” mağaraları, ”Gəlin qalası”, Qədim dolmen abidələrinin yerləşdiyi ərazilər 

tarixi yerləri göstərir. 
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Qədim və orta əsrlərdə Astara bölgəsində sənətkarliq inkişaf etmiş və onun 

nümunələri dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Əsasən yerli gil məmulatlarından: 

kərpic kəsilmiş, məişətdə istifadə edilən qablar: süd qabı, su səhəngi, piti bardaq-

ları, çölmək, tabaq, təndir və sair düzəldilmişdir. Hazırda rayonun Pensər kəndin-

də yerli gildən xüsusi texnologiya ilə qədim el sənəti olan təndir, kürə (ocaq) və 

sair gil məmulatları düzəldilir. 

Rayonun Kakalos kəndində tikmə sənətinin bütün növləri ilə müxtəlif sənət 

əsərləri yaradılır, yabanı otlardan zənbil, papaq, tərəzi və s. əşyalar hazırlanır, 

müxtəlif ölçülü həsirlər toxunur. Rayonun Kijəbə qəsəbəsində bədii tikmə və xal-

çaçılıq sənəti ilə məşğul olan sənətkarlar vardır. 

Bölqənin özünəməxsus folkloru, adət ənənələri vardır ki, bu da rayonun Ka-

kalos kəndində fəaliyyət göstərən “Əvəsor” folklor Xalq kollekivinn repertuarında 

öz əksini tapır. Bu kollektiv talış mədəniyyəti nümunələrini, eləcə də adət-ənənə-

lərini, el bayramlarını, mərasim və ayinləri geniş təbliğ edir. 

Rayon ərazisində 102 tarix və mədəniyyət abidəsi vardır ki, bunların da ək-

səriyyətini memarlıq abidələri təşkil edir. XIX-əsrə aid olan Astara şəhərindəki 

“Qum” Məscid, Ərçivan kəndindəki Məhəmməd Hənəffəyə məscidi, Giləkəran, 

Pensər, Şiyəkəran kəndlərindəki məscidlər, Pensər və Ərçivan kəndlərindəki ha-

mamlar, Ərçivan, Şiyəkəran, Səncərədi kəndlərindəki Ləmlər (yay istirahət evlə-

ri), qədim yaşayış yerləri, türbələr, ziyarətgahlar buna misal ola bilər. 

Astaranın mətbəx mədəniyyəti rəngarəng və özünəməxsus olmaqla diqqəti hə-

mişə cəlb etmişdir. Təndirdə bişirilən çörək, ləvənginin müxtəlif növləri, düyüdən 21, 

ətdən 23, çöl və su quşlarından 7, undan 20, balıqdan 15 növ hazırlanan xörəklər hər 

yerdə dadına, ləzzətinə görə tanınır və istifadə olunur. Xüsusən, “Balıq sırdağı”, onun 

ləvəngisi, pətə, qara plov, toy qatığı, boranıplov, lərgəplov, südlü plov və başqa yerli 

kulinariya nümunələri rayona gələn qonaqların sevimli yeməkləridir. 

Rayonun Pensər, Ərkivan, Şahağacı, Kakalos kimi böyük kəndləri çox inki-

şaf etmişdir. Artıq bu kəndlərin sakinləri çəkinmədən qonaqqəbulu ilə məşğul ola 

bilərlər. Sözsüz, mənalı istirahət etmək üçün gələn qonağa təkcə yemək və yatmaq 

təklif etmək kifayət etməyəcək. Qonaq həm də öz vaxtını fəal istirahətlə bağlamaq 

istəyəcək. Kənd əhalisini bu işə qoşulmaq üçün çəkindirən də bu problemdir. La-

kin bu problemi həll etmək mümkündür. 

Bir nümunə göstərək. Fərz edək ki, Kakalos kəndinin sakini Hüseynxan İsa-

yev evində qonaq qəbul etmək istəyir. Onun 4 otaqlı, hər cür kommunal şəraiti 

(evin içində daimi isti-soyuq suyu, hamamı, tualeti) olan evi, meyvə bağı, əkin sa-

həsi, həyətyanı sahədə saf içməli suyu olan quyusu, çörək bişirmək üçün təndiri, 

minik avtomobili və velosipedi var. Onun evindən 4 km aralıqda dəniz, 5 km-lik-

də dağ, 2 km-likdə çay var. Evin 25- 40 km radiusunda bütün xəstəliklərə şəfa gə-

tirən pirlər, 15-20 km məsafədə müalicəvi isti su, 8 km məsafədə rayonun ən mən-
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zərəli guşəsi olan Xanbulaq yerləşir. Bütün bunları nəzərə alaraq H.İsayev onun 

evində qalan qonağa fəal istirahət üçün aşağıdakıları təklif edə bilər: 

* rayonun əhalisinin mədəniyyəti, məişəti, əmək vərdişləri, məşğuliyyəti

haqqında məlumat əldə etmək; bu rayonun əhalisinin əsas məşğuliyyəti olan həsir 

və zənbil toxumağı öyrənməklə etnoqrafik müşahidələr aprarmaq; 

* rayonun ərazisində olan çayların, yaşayış məntəqələrinin, pirlərin, Xanbu-

laq kimi məşhur sü hövzəsinin əhəmiyyəti haqqında məlumat toplamaqla topoqra-

fik müşahidələr aparmaq; 

* rayonun ərazisində yerləşən təsərrüfat kompleksləri (çay plantasiyaları, tə-

rəvəz sahələri, subtropik meyvə bağları) haqqında məlumat toplamaq; 

* faydalı bitkilərin toplanması. Faydalı bitki axtarışına başlamazdan əvvəl

yerli əhali ilə söhbət aparmaq, bitkinin xarici görünüşü, onun toplanması, qurudul-

ması, saxlanması və istifadə olunması qaydalarını öyrənmək; 

* ov etmək. Ovçuluq fəal istirahətin ən maraqlı növlərindən biridir. Kəndə də-

niz və çayların yaxın olduğunu nəzərə alaraq, qonağa bu fəal istirahət növünü çə-

kinmədən təklif etmək olar. 4 km piyada yürüş etməklə dəniz kənarına gəlmək, bu-

rada Xəzərin əsrarəngiz balıqlarından (kələmo, cökə, kilkə, şişqarın siyənək, külmə, 

kütüm, xəşəm, sıf, kefal, və s.) ovlamaq mümkündür. Elə buradaca tonqal qalayıb, 

əldə olunan ovu bişirmək, dənizin gözəl mənzərəsini seyr etməklə yemək olar; 

* həyətyanı sahədə tərəvəz( xiyar, pomidor, badımcan, bibər, qarğıdalı) və

ya meyvə bağında alma, armud, ərik, gilas, gavalı, albalı, göyəm, əncir toplamaq; 

* səyahətin maraqlı anlarını, müşahidə obyektlərini və onların xüsusiyyətlə-

rini yadda saxlamaq üçün video və fotoçəkilişlər təklif etmək olar. Müasir dövrdə 

çoxlarının videokamera, fotoaparatı var. Hər ehtimala qarşı qonaq qəbul edən sa-

hibkarın bu texnikaya malik olması yaxşı olar. 

Göründüyü kimi bu nümunədə maraqlı və diqqəti cəlb edən odur ki, turistlər 

magistral yolla deyil, abadlaşdırılmış kənd arası yollarla gedərək əhali ilə sıx təmas-

da olur, tarixi abidələr, adət-ənənələr, el sənəti, milli mətbəxlə tanış olmaqla yanaşı, 

özləri də təndir qoymada, səbət hörmədə, həsir toxumada, balıq tutaraq onu ləvəngi 

edib təndirdə bişirmədə iştirak edə bilərlər. Belə marşrytlarda turistlərin az pul xərc-

ləməsi onların kənd yaşıl turizminə axınını genişləndirər. Bunun sayəsində kənd ya-

şıl turizmi inkişaf edər və kənd əhalisinin məşğulluq səviyyəsi artmış olar. 

Təklif etdiyimiz bu nümunəyə əsasən respublikamızın istənilən guşəsinin 

sakini çəkinmədən öz evində fəal istirahət təklif etməklə qonaq qəbulu üzrə sahib-

karlıqla məşğul ola bilər. 
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Müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) 

turizmin inkişafında rolu 

Роль современных информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в развитии туризма 

Abstract: As we know, as the 21st century is a century of information and 

communication technologies, modern technology is rapidly penetrating all aspects 

of our lives. From this context, approach to the issue has been studied and the 

mechanism of application and development of information and communication 

technologies in the tourism sector. Comparative analysis of the advantages of ICT 

in this field has been provided and information on the technology of electronic 

tourism has been provided. 

Keywords: information and communication technology, electronic tourism 

service, technology of application of electronic system in tourism. 

Xülasə: Bildiyimiz kimi XXI əsr informasiya-kommunikasiya texnologiya-

ları əsri olduğundan müasir texnologiyalar həyatımızın bütün sahələrinə sürətlə 

daxil olmaqdadır. Məhz bu konteksdən məsələyə yanaşaraq, Turizm sektorunda 

informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və inkişaf mexanizmi araş-

dırılmışdır. İKT-nin bu sahədə üstünlükləri müqayisəli şəkildə təhlil olunaraq, 

elektron turizm xidmətləri texnologiyası haqqında məlumat verilmişdir. 

Açar sözlər: informasiya kommunikasiya texnologiyası, elektron turizm 

xidməti, turizmdə elektron sistemin tətbiqi texnologiyası 

Резюме: Известно, что XXI век является веком информационных и 

коммуникационных технологий, поэтому современные технологии являются 

неотъемлемым элементом нашей жизни. С этой точки зрения был исследо-

ван вопрос применения и механизм развития информационных и коммуни-
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кационных технологий в секторе туризма. На основе сравнительного анали-

за были выявлены преимущества ИКТ в данной сфере, а также была дана 

информация о технологии услуг электронного туризма. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

электронный туристический сервис, технология применения электронной 

системы в туризме. 

 

Introduction: The application of Information Communication 

Technologies (ICT) as well as in all emerging areas of the country has not been 

avoided by the tourism sector. The international tourism industry is considered to 

be one of the most profitable areas in the world. Application of ICT application in 

the field of tourism, development of tourism industry, development of electronic 

services, application of modern technological equipment in the republic's regions, 

future perspectives of this field, introduction of electronic multimedia-marketing 

system, application of electronic multimedia-marketing system, development. 

Given the issues we have mentioned above, we can say that innovations and 

innovative approaches in every field involve the basic concept of science and the 

automation mechanism in this area. The introduction of ICT in the tourism sector 

is the organization of electronic tourist visas and tickets for domestic and foreign 

processes in the modern industrial society, online booking of hotels that meet 

modern standards and so on. facilitates the process from remote locations. 

The article deals with the issue: As we know, one of the main 

requirements of modern time is applying information technologies to all fields of 

science. Implementation of electronic information transformation is optimally 

implemented as a result of ICT application. In the tourism sector, the degree to 

which the application of these innovations is being studied and the mechanism of 

development is considered as the main research object in the article. 

Explanation of the issue: In the modern society, the main conceptual 

mechanism of the disciplines taught in this area is the general characteristic of 

tourism development in ICT practice. With the help of network distributors and 

co-operative system mechanics, large-scale promotion of tourism is also 

successfully being implemented. 

Also note that, the possibilities that can be gained through the intranet 

network used in the tourism industry are as follows: 

– Lower cost of network creation and service; 

– Simplicity of providing information to wide range of employees; 

– The possibility of joint use of the system's information resources and 

software; 

– Ready to connect to the Internet; 

– Creating immediate contact with other local networks, etc. 
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At the same time: communication with cheap communication (e-mail, 

digital phone, video telephony, etc.); 

sale of tickets with the help of internet, reservation of hotel rooms; 

effective advertising; 

electronic exhibitions, fairs, exhibitions and so on. participation; 

remote non-cash settlements; 

24-hour operational mode; 

search of potential employees; 

high-quality and fast-moving relationships of the enterprise; 

the establishment of the corporate web site of the enterprise and its 

placement on the Internet and so on. 

The use of modern information technology at two levels of ours can be seen 

to be more productive in the provision of direct tourism services. In the interactive 

form of information technology, the introduction of a broader audience in the field 

of tourism, the current state of the market, consumer preferences and so on. as 

well as access to important information. 

Specifically, marketing, advertising events, and information support for 

tourists through the world-wide Internet network demonstrate the benefits of 

interactive information technology. 

From this point of view, the information that a potential tourist can access 

through the Internet can be summarized as follows: 

- Use services of any tourist enterprise regardless of distance. 

- Identify your own route, get information about vehicles and ticket prices 

- Reservation of places for transportation and hotel rooms. 

- Pay for the services and commodities used. 

- Use Internet search systems. 

- Use email. 

Also talking about electronic tourism services E-Tourism Technology-driven 

FIG.1. Electronic tourism, It for strategic tourism management [4] 
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Revolution about information give. The Global services revolutionizes 

flexibility in both consumer choice and service delivery processes. At the moment 

customers have become much more sophisticated and discerning. This experience 

high levels of service and because the standard of living has grown considerably. 

As a result, tourists have become more demanding, requesting high-quality 

products and value for their money and, perhaps more importantly, value for time. 

This reflects people’s shortage of time. Having been exposed to several tourism 

products and destinations, experienced, sophisticated; demanding travelers rely 

heavily on electronic media to obtain information about destinations, as well as to 

be able to communicate their needs and wishes to suppliers rapidly. 

 

 
 

Data Representation and Interpretation: furthermore, the interpretations for 

each statement responded from the sample are additionally addressed. 

FIG. 2 Update websites with improved technology 

Interpretation regarding Figure 4: 93% of the respondents agree that the 

updated website has vital role in improvement of the business potentiality. Only 

1% of the respondents disagree with this statement [1, s 17]. 

Conclusion: Generally, the application of ICT in the tourism sector creates 

conditions for the sustainable and sustainable development of the tourism sector 

based on new technologies. Innovations in the development of social sphere tourism 

are based on information technologies. It is essential that the current information 

and communications technologies should be updated, upgraded and seamless 

integration both internally and externally should be done to improve the tourism 

business operations. The integration of ICT in tourism would benefit both, service 

providers and customers bringing together other stakeholders, as well, on a common 

platform. The selection of right information communications technology tool is 

crucial to match the customer requirements with service dimensions. The 

proliferation of technology throughout tourism distribution channels and 

professionals use the new tools in order to retrieve information, identify suitable 

products and perform reservations. ICT integration provides a powerful tool that 

brings advantage in promoting and strengthening tourism industry. 
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The development of tourism in the southern – eastern region 

of the Azerbaijan Republic (2003-2018) 
 

Развитие туризма в Юго-Восточном регионе 

Азербайджанской Республики (2003-2018) 
 

Xülasə: Turizm sahəsində həyata keçirilən islahatlar bu sahənin respublika-

da inkişafına şərait yaratmışdır. Turizm infrastrukturunun inkişafı və bu sahədə 

xidmətlərin keyfiyyətinin artamsı ölkəmizə gələn xarici turistlərin sayının artması-

na şərait yaratmışdır. Respublikanın Cənub-Şərq bölgəsində bu dövrdə turizm in-

frastrukturu yenidən qurulmuş və müasir standartlara uyğunlaşdırılmışdır. Bölgə-

nin coğrafi şəraiti imkan verir ki, burada turizmin bütün növləri inkişaf etsin. Böl-

gədə yeni yaradılmış turizm-istiraət mərkəzləri, otellər və müalicəvi sağlamlıq 

mərkəzləri dünya turizm təşkilatlarının diqqətini cəlb etmişdir. 

Açar sözlər: turizm, otel, bölgə, tur. 
 

Abstract: As a result of the reforms implemented in the tourism sector of 

the Azerbaijan Republic, this area has developed. The infrastructure in the tourism 

sector has been made in the southern part of the country and the establishments 

have taken action compatible to international standards. The region also attracted 

the attention of foreign tourists. The statistical data show that there is an increase 

in tourist influx to the region from year to year. Tourism services in the region 

have been improved even more. The natural geographical condition of the region 

allows all areas of the tourism to develop. 

Keywords: tourism, hotel, region, tour. 
 

Резюме: Реформы, проводимые в области туризма, создали условия для 

развития этой сферы в республике. Развитие туристической инфраструктуры 

и повешения качества услуг в этой сфере, создали условия роста в увеличении 

числа прибывающих зарубежных туристов на нашу страну. В этот период ре-

конструирована инфраструктура туризма республики в Юго-Восточном ре-
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гионе и приведена в соответствие с современными стандартами. Географиче-

ское положение региона позволяет, что все виды туризма развивались здесь. 

Созданные новые центры туризма, отели и лечебные центры здоровья в ре-

гионе, привлекли внимание всемирной туристической организации. 

Ключевые слова: туризм, отель, регион, тур. 

 

Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən dövlət proqramları turizm sə-

nayesinin inkişafına yol açmışdır. Bu sahədə qanunvericilik bazası yaradılmış, in-

frastruktur yenidən qurulmuşdur. 1999-cu il 4 iyun tarixli Azərbaycan Respubli-

kasının “Turizm haqqında” qanunu, Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il tarixli qərarı 

ilə təsdiqlənmiş “Turist-ekskursiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması qaydası” 

sənədlərin qəbulu respublikada turizm işinin təşkilində normativ hüquqi baza ro-

lunu oynayır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2010-cu il 6 

aprel tarixli sərəncam ilə “Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə tu-

rizmin inkişafına dair Dövlət Proqramını” təsdiq etmişdir. Dövlət Proqramının 

məqsədi turizm infrastrukturunu beynəlxalq tələblər səviyyəsində qurmaq, beynəl-

xalq təcrübədən istifadə etmək və turizm sahəsini əhatə edən xidmət sahələrinin 

keyfiyyətini artırmaqdır. Turizm sahəsində həyata keçirilən tədbirlər respublika-

nın cənub-şərq bölgəsində müsbət nəticəsini vermiş, burada beynəlxalq səviyyəli 

turizm infrastrukturu yaradılmışdır. Bölgənin təbii-coğrafi şəraiti imkan verir ki, 

burada turizmin hərtərəfli inkişafı müasir tələblərə uyğun həyata keçirilsin. Turiz-

min inkişafı üçün region daxili komplekslər - infrastruktur, rekreasiya obyektləri-

nin istifadəyə verilməsi əlverişli coğrafi şəraitlə bağlıdır [1, s. 192]. Coğrafi şərait-

lə yanaşı bölgənin tarixi abidələri turizmin inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. 

Masallı rayonu üzrə mövcud olan XVI əsrə aid Digah və Boradigah kəndlə-

rindəki məscidlər, Seyid Sadiq məqbərəsi, XIX əsrdə Masallı şəhərində tikilmiş 

məscid, hamam, Ərkivan qalası və rayonun Musaküçə, Türkoba, Qəriblər, Kola-

tan, Sığdaş kəndlərində hazırlanan həsir, baş yaylığı, dulusçuluq, ağac məmulatla-

rı, xalçalar, uğdan hazırlanan müxtəlif əşyalar rayona gələn turistlərin diqqətini 

cəlb edir. Rayonda xarici, yerli turistlərin və ovçuların diqqətini cəlb edən məkan-

lardan biri “Qızlağac” qoruğudur. Burada 248 növ quş və 54 balıq növü dövlət tə-

rəfindən qorunur. Qoruq çöl quşlarının mühafizə edilməsi, artırılması və qışlama 

yeri məqsədilə yaradılmış ekoturizmin inkişafında xüsusi rola malikdir. 

Lerik rayonu üzrə paleolit dövrünə aid Buzeyir mağarası, Zuvand mağarala-

rı, Yaşıl Baba türbəsi, Xoca Seyid türbəsi, Babagil türbəsi, Cabir Ənsar türbəsi, 

Baba İsa türbəsi, Xəlifə Zəkəriyyə türbəsi, Baba Peyda türbəsi turizmin inkişafına 

müsbət təsir göstərmişdir. Lerik rayonunun Mistan kəndi yaxınlığında dəniz sə-

viyyəsindən 2430 m. yüksəklikdə yerləşən Qızyurdu zirvəsi əsrarəngiz təbiəti ilə 

seçilir. Lerik rayonunun ərazisi oroqrafik baxımdan dağlıq və dağarası qabalı çö-

kəkliklərə ayrılır. Talış və Peştsər silsilələri arasında qapalı Zuvand çökəkliyi yer-
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ləşir və bundan başqa rayon ərazisində Hovil çökəkliyi də mövcuddur [2, s. 3]. 

Mövcud təbii-coğrafi şərait turizmin inkişafına tam şərait yaradır. 

Astara rayonu üzrə Qapıcıməhəllə kəndində VII-IX əsrlərə aid karvansara 

qalıqları, Qala, Sipyəpart, Lovain, Pəlikəş kəndlərində daş və tunc dövrünə aid 

abidələr və XIII əsrə aid körpü bu günə qədər gəlib çatmışdır. Rayon ərazisində 

Təngərüb, Şindan qalaları, Nüdis kəndində qüllə, Pensər kəndində Məşhədi Abu-

talıb hamamı, Hacı Teymur məscidi, Hacı Canbaxış məscidi, Şahağac kəndində 

tarixi məqbərə, Ərkivan kəndində Kərbəlayı Həmid Abdulla hamamı yerli və xari-

ci turistlərin diqqətini cəlb etmişdir. Astara şəhəri istiqamətində Xəzər dənizi sa-

hilboyu salınmış park-bulvar rayona gələn turistlərin istirahətlərinin səmərəli keçi-

rilməsinə şərait yaratmışdır. 

Lənkəran rayonu üzrə Bələbur qalası, Nüvədi kəndi ərazisində Əbirlər qül-

ləsi, Şıxakəran kəndi ərazisində Şeyx Zahid türbəsi, Lənkəran mayakı, Lənkəran 

Xan sarayı, Dairəvi qala (Zindan), Güldəstə minarəsi, Hacı Mirzə hamamı, Sütə-

murdov, Şağlaküçə, Kərgəlan, Separadı, Şövü kəndlərində dini ziyarətgahlar rayo-

na gəlmiş turistlərin marağına səbəb olmuşdur. . Rayonun Baladi, Vilvan, Veravul 

kəndlərində ənənəvi xalq sənət növləri – zərgərlik, xalçaçılıq, həsir toxuma sənət-

ləri geniş inkişaf etmişdir [3, s. 88]. 

Cəlilabad rayonu üzrə Həmşəhərətəpə qədim yaşayış yeri, Üçtəpə, Mişarçay 

kimi tarixi abidələr, Heydər Əliyev seyrangahı, Yardımlı rayonu üzrə Təkdam şə-

laləsi və tarixi abidələr bölgənin turizm potensialının artımına səbəb olmuşdur. 

2004-cü ildə 1197 min nəfər və ya əvvəlki ildəkindən 131 min nəfər çox xa-

rici vətəndaş ölkəmizə səfər etmişdir. Uyğun olaraq göstərilən xərclər 65,9 milyon 

ABŞ dolları məbləğində qiymətləndirilmişdir ki, bu da 2003-cü ilə nisbətən 8,2 

mln. dollar çox olduğunu göstərir [1, s. 192]. Respublikaya gələn turist axınında 

bölgənin də mühüm rolu vardır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proq-

ramlarına uyğun olaraq bölgədə müasir standartlara uyğun turizm obyektləri isti-

fadəyə verilmiş və turizm sənayesinin inkişafına şərait yaratmışdır. Bölgənin tu-

rizm sənayesində turist təşkilatlarının fəaliyyəti, müxtəlif sərnişin nəqliyyatı növ-

lərinin xidməti, yerləşdirmə və iaşə vasitələri, rekrasiya, mədəni xidmətlər, idman 

tamaşaları, əyləncəli xidmət və köməkçi xidmətlər daxildir. 2004-cü ildə regionla-

rın sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq Masallı rayonunda “İs-

tisu” sanatoriyası 100 min ABŞ dolları həcmində alınmış kredit hesabına beynəl-

xalq standartlara uyğun təmir edilmişdir. Burada 160 yerlik mehmanxana təmir 

edilmiş, yeni korpuslar tikilmiş, müalicə vannaları və hovuzların sayı artırılmışdır. 

İstirahət mərkəzinin ərazisində Yanar dağ və dəniz səviyyəsindən 1600 m. yük-

səklikdə yerləşən “Dəmbəlov” zirvəsi turistlərin diqqətini cəlb edir və at idman 

fəaliyyəti növü turistlərin vaxtlarının səmərəli keçirilməsinə şərait yaradır. “Dəm-

bəlov” dağının ətəklərindən qaynayıb çıxan, 60 dərəcə istiliyi olan suyun tərkibi 

mineral maddələrlə zəngindir. Burada “Zirvə” ailəvi istirahət mərkəzi fəaliyyət 
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göstərir ki, istər yay istərsə də qış mövsümlərində turistləri qəbul edir. Masallı ra-

yonunda 20 turizm obyekti və üç turist marşrutu fəaliyyət göstərir. 2005-ci ildə 

Masallı rayon ərazisində “İstisu” sanatoriyasının üçmərtəbəli 30 otaqlı yeni binası, 

“Daştəbənt” istirahət mərkəzində 5 yeni müasir kotec, “Gülüstan” istirahət mərkə-

zində 5 ədəd kotec və restoran tikilib istifadəyə verilmişdir [6]. Rayonun Ərkivan 

kəndi ərazisində “Daştəbənt” otelində beynəlxalq standartlara uyğun 30 otaq və 

beş ikimərtəbəli kotec fəaliyyət göstərir. Otelə gələn turistlər üçün Yardımlı şəla-

ləsinə, Xəzər çimərliklərinə “İstisu” sanatoriyasına, Lənkəran və Astara şəhərləri-

nə gəzintilər təşkil olunur. Burada 150 nəfərlik restoran, 60 nəfərlik antik üslubda 

qurulmuş bar, hidromasaj, sauna və hovuz fəaliyyət göstərir. Rayonun turizm və 

istirahət mərkəzlərində 1100-ə qədər yer vardır. Bunlardan 70-i luks, 660-ı birinci 

dərəcəli, 320-si turist dərəcəli nömrələrdir [4, s. 76]. Rayona gələn turistlərə 65 

respublika əhəmiyyətli, 49 rayon əhəmiyyətli tarixi və mədəni abidələr 4 park, 2 

muzey xidmət göstərir. Masallı rayonu üzrə yerləşdirilmiş turistlərin sayı 2006-cı 

ildə 27532 nəfər, 2007-ci ildə 28645 nəfər, 2008-ci ildə isə 29789 nəfər olmuşdur. 

Statistik nəticələrə nəzər salsaq rayonda ilbəil turist sayının artdığını görərik. Res-

publikada turizm sənayesinin inkişafı yaradılmış müasir infrastruktur ölkəyə gələn 

turistlərin sayını artırmışdır. 2008-ci ildə ölkəyə gələn turistlərin sayı 1 milyon nə-

fəri keçdi [9, s. 356]. 

2005-ci ildə Lənkəran rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən “Xanbulan” tu-

rizm – istirahət mərkəzi, “Mamusta” sağlamlıq mərkəzi, “Dalğa” mehmanxanası, 

“Mehman” mehmanxanasının sənədləri “Turist ekskursiya xidmətlərinin sertifi-

katlaşdırılması” qaydalarına uyğun hazırlanaraq, Gənclər, İdman və Turizm Na-

zirliyinə təqdim olunmuşdur [5]. Bununla yanaşı Lənkəranda yeni turizm infra-

strukturunun yaradılması, turizm sektorunun inkişafına nail olmaqdan ötrü sahib-

karların bu sahəyə cəlb edilməsi, reklam marketinq işinin təşkili məqsədilə, ərazi-

nin coğrafi mövqeyi, təbii şəraiti, təbiəti, mətbəxi, tarixi-mədəniyyət abidələri, tu-

rizm istirahət mərkəzləri haqqında məlmuatlar toplanaraq sistemləşdirilmişdir. 

2005-ci il sentyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Hirkan Milli Parkının açılışında iştirak etmişdir. Park bölgədə ekoturizmin inkişa-

fında əsas rol oynayır. Hirkan Milli Parkı Lənkəran və Astara rayonları ərazisində 

yaradılmış ümumi sahəsi 21435 hektardır. Parkın yaradılmasında məqsəd həmin 

ərazidə təbiəti kompleks şəkildə öyrənmək və qorumaq, relikt və endimik bitki 

növlərinin mühafizəsini təşkil etməkdir [7]. Burada müşahidə olunan mövcud 

coğrafi şərait və təbiət rayona gəlmiş turistlərin əsas marşrut xətti olmuşdur. 2006-

cı ildə Lənkəran şəhərində Regional Turizm-İnformasiya Mərkəzi yaradılmışdır. 

Mərkəzin nəzdində Xalq Sənətkarlıq şəhərciyi fəaliyyət göstərir ki, bu da rayona 

gələn turistlərin həsirtoxuma, dulusçuluq, toxuculuq kimi sənətkarlıq nümunələri 

ilə tanış olmasına şərait yaratmışdır. 2006-cı ildə Lənkəran rayonunda “Bəşəri” 

Turizm İstirahət Mərkəzi yaradılmışdır. Müəssisədə turizm sahəsi üzrə xidmət 
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göstərməklə hotel, restoran, kafe və luks otaqlar daxil olmaqla 8 kotec mövcud-

dur. Bununla yanaşı yeni korpus tikilərək turistlərin ixtiyarına verilmişdir. 2008-ci 

ildə Lənkəran şəhərində “Qafqaz sahil” oteli istifadəyə verilmişdir. Otel 19 stan-

dart, 5 luks nömrədən, 18 kotecdən ibarətdir. Lənkəran rayonu üzrə yerləşdirilmiş 

turistlərin sayı 2006-cı ildə 2846 nəfər, 2007-ci ildə 3705 nəfər, 2008-ci ildə isə 

4246 nəfər olmuşdur. Lənkəran rayon ərazisində “Xanbulan”, “Hirkan”, “Zirvə”, 

“Narbağı” kimi istirahət – turizm mərkəzləri yaradılmışdır. 

Lənkəran rayonu üzrə dəniz sahili çimərlik komplekslərinin istifadəyə veril-

məsi məqsədilə “Palıdlı sahil” istirahət mərkəzi istifadəyə verilmişdir. Təkcə 

2006-cı il ərzində iki belə obyekt turistlərin ixtiyarına verilib. 2004-2005-ci illərdə 

Lerik rayonu ərazisində “Şəlalə”, “Meşəçi”, “Təbəsüm”, “Şahmurad”, “Meşəbə-

yi”, “Mirzə”, “Çingiz”, “Natiq” kimi istirahət-turizm mərkəzləri yaradılmışdır. 

Dövlət proqramına uyğun olaraq “Təbəssüm” istirahət mərkəzində tikinti işləri 

aparılmış, yeni koteclər istifadəyə verilmişdir. 2006-cı il oktyabrın 23-də Prezi-

dent İlham Əliyev Lerikə səfəri zamanı “Relax” turizm istirahət mərkəzi ilə tanış 

olmuşdur [8, s. 37]. Sahibkarlığa kömək Milli Fondunun güzəştli krediti hesabına 

beynəlxalq standartlara uyğun “Relax” turizm-istirahət mərkəzi yaradılmışdır. Bu-

rada gün ərzində 350 nəfər turist qəbul edilir və istirahət kompleksində meydança-

lar, balıq ovu, atla gəzinti, ATV motsikletləri ilə gəzinti və qış mövsümündə xizək 

idmanı ilə məşğul olmağa şərait yaradılmışdır. Bununla yanaşı Lerik rayonunda 

“Qızıl Qaya”, “Xəyal”, “Elgün”, “Babək”, “Zuvand” kimi turizm istirahət mər-

kəzləri yaradılmışdır. 2006-2008-ci illərdə bölgə üzrə mehmanxana xidmətləri 

müəssisələrinin gəlirləri 3,7 dəfə artmışdır ki, bu respublika üzrə müvafiq göstəri-

cidən 2,4 dəfə çoxdur. Bu dövrdə bölgənin inzibati rayonlarından olan Lerikdə 

mehmanxana xidmətləri sahəsində əldə olunan gəlirlər daha yüksək olmuşdur. Ra-

yon üzrə əldə olunan gəlirlər 2008-ci ildə 2006-cı ilə nisbətən 942,7 min manat ar-

tım müşahidə olunmuşdur ki, bu da bölgənin turizm müəssisələrinin gəlirlərinin 

38,9 faizini təşkil edir. 2008-ci ildə bölgə üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin istismar xərclərinin həcmi isə 2006-cı ilə nisbətən 3,8 dəfə və ya 

1546,3 min manat artmışdır. 

Cəlilabad rayonu üzrə turizmin inkişafı məqsədilə Heydər Əliyev Seyranga-

hı, “Tut bağı”, “Kral”, “Ruslan”, “Kəhriz bulaq” kimi istirahət və turizm mərkəz-

ləri yaradılmışdır. Cəlilabad rayonunu düzən ərazidə yerləşməsi və təbii coğrafi 

mövqeyi turizmin geniş inkişafına şərait yaratmır. Buna baxmayaraq 2008-ci ildə 

rayonda “Çöl” oteli istifadəyə verilmiş, “Yurd” istirahət mərkəzi rayona gələn tu-

ristlərin diqqətini cəlb edir. Rayonda yaradılan “Zəvvar” ovçuluq təsərrüfatı ölkə-

yə gələn xarici turistlərə ov imkanı yaradır. Cəlilabad rayonu üzrə yerləşdirilmiş 

turistlərin sayı 2006-cı ildə 1324 nəfər, 2007-ci ildə 1352 nəfər, 2008-ci ildə isə 

1475 nəfər olmuşdur. 
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2004-2008-ci illərdə Astara rayonu üzrə ”Sindan”, ”Savalan”, ”Xəzər”, 

”Gömrük” mehmanxanaları, ”Abşeron”, ”Sahi”l kimi turizm istirahət mərkəzləri 

yaradılmışdır. Rayon üzrə turizmi inkişaf etdirmək məqsədilə 7 turizm marşrutu 

müəyyən edilmişdir. Rayona gələn turistlər Ağ körpü, İstisu, Sim, Siyakü, Telman 

kimi kəndlərə daha çox gəlmişdir. Çünki buradakı coğrafi təbii şərait turistlərin 

diqqətini daha çox cəlb etmişdir. Burada əsasən kənd turizmi daha çox üstünlük 

təşkil edir. Astara rayonu üzrə yerləşdirilmiş turistlərin sayı 2006-cı ildə 2786 nə-

fər, 2007-ci ildə 1726 nəfər, 2008-ci ildə isə 2249 nəfər olmuşdur. 

Yardımlı rayonu üzrə turizm infrastrukturu bölgənin digər rayonlarına nis-

bətən zəif inkişaf etmişdir. Rayon üzrə ən böyük istirahət turizmi mərkəzi ”De-

man” ailəvi istirahət mərkəzidir. Rayonun Oştayır, Ərus, Şəfəqli kəndləri ərazisin-

də turizm və istirahət mərkəzləri yaradılmışdır. Yerli turistlərin ən çoxu rayon əra-

zisində yerləşən ”Təkdam” şəlaləsinə gəlmişdir. 

Respublikanın Cənub-Şərq bölgəsinə turist axınının güclənməsinə təkan ve-

rən amillər yol-nəqliyyat sisteminin yenidən qurulması, yeni turizm infrastrukturu-

nun qurulması və Beynəlxalq Lənkəran Hava Limanının istifadəyə verilməsidir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 20 noyabr 2012-ci ildə ”Azər-

baycan Respublikasına gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə viza rəsmi-

ləşdirilməsi sahəsində təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında” 2577 nömrəli sərəncam 

imzaladı. Onun icrasının təmin edilməsi məqsədilə 15 mart tarixindən elektron viza 

sisteminin tətbiqinə başlanıldı [9, s. 359]. Bununla ölkəmizə və bölgəyə gələn turist 

sayında artım müşahidə olunmuşdur. 2012-ci il ərzində bölgənin mehmanxana və 

mehmanxana tipli müəssisələrində yerləşdirilmiş şəxslərin sayı Lənkəran rayonu 

üzrə 7202 nəfər, Lerik rayonu üzrə 3547 nəfər, Masallı rayonu üzrə 6742 nəfər, 

Astara rayonu üzrə 2051 nəfər, Cəlilabad rayonu üzrə 857 nəfər olmuşdur. 

Bölgə üzrə mehmanxanaların 40 faizi, birdəfəlik tutum yerinin 41,7 faizi 

Masallı rayonunda və mehmanxanaların 26 faizi, birdəfəlik tutum yerinin 18,7 fai-

zi Lənkəran rayonunda fəaliyyət göstərmişdir. 2011-ci ilin ”Turizm ili” elan edil-

məsi Azərbaycanda bu sahəyə xüsusi diqqət yetirilməsini təsdiq edirdi . Bu sahədə 

beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün Azərbaycan Respublikası Turizm 

və Mədəniyyət Nazirliyi Ümumdünya Turizm Təşkilatı, Avropa Şurası, İslam 

Konfransı Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi Turizm Şurası, GUAM, Qara Də-

niz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və s. kimi beynəlxalq təşkilatlarda əlaqələrini 

gücləndirirdi [9, s. 360]. Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər 

bölgəyə turist axınını gücləndirmişdir. 

2013-cü ildə Lerik rayonunda fəaliyyət göstərən turizm istirahət mərkəzləri-

nə 10227 nəfər turist gəlmişdir ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 286 nəfər, 2003-

cü illə müqayisədə isə 9427 nəfər çoxdur [10]. Rayon ərazisinə əsasən Rusiya, 

Belarusiya, Türkiyə, Almaniya və İran dövlətlərindən gələn turistlər üstünlük təş-

kil edir. 2013-cü ildə Bakı şəhərində keçirilən III Beynəlxalq Humanitar Forumda 
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iştirak edən 50 nəfərlik xarici qonaq rayon ərazisinə gəlmiş, tarixi abidələr, milli 

mətbəx, muzeylər və təbiətlə yaxından tanış olmuşlar. 

2010-2015-ci illərdə Masallı rayonu üzrə ”Olimp”, ”Dəmirağac”, ”Cənnət 

Bağı”, ”Çölüstü Park”, ”Resort Cent”r, ”Turist”, ”Ulduz”, ”Yeddi Bulaq”, ”Gü-

lüsta”n, ”Nağıl dünyası”, ”Yanar dağ” istirahət mərkəzləri və ”Viləş” kimi otel 

yaradılmışdır. Rayon üzrə fəaliyyət göstərən 31 turizm mərkəzlərindən 28-i müva-

fiq lisenziya ilə təmin edilmiş, bu istirahət mərkəzlərində 1176 turist yeri vardır. 

2014-cü il ərzində rayona 22354 turist gəlmişdir ki, bunların da 1334 nəfəri xarici 

ölkə vətəndaşı olmuşdur [11]. Rayonda turizmin inkişafını təmin etmək məqsədilə 

müalicəvi turizm şəhərciyinin salınması nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə Masallı ra-

yonunun Avropa Terminal şəhərlər Assosiasiyasına üzv olunması üçün ilkin razı-

lıq əldə olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 

2016-cı il 29 mart tarixli ”Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir-

liyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” sərəncam imzalamışdır. Sərən-

cama əsasən Masallıda regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi yaradılmışdır. İda-

rə bölgədə turizmin inkişafı istiqamətində regional layihələrin həyata keçirilmə-

sində əsas rol oynayır. 

2016-cı ildə Lerik rayonunun ”Relax” turizm istirahət mərkəzində Cənub-

Şərq bölgəsində turizmin inkişafı məqsədilə İran İslam Respublikasının 35 vilayə-

tinin turizm təmsilçilərinin iştirakı ilə konfrans keçirilmişdir. Konfransda məqsəd 

bölgənin turizm potensialı haqqında geniş məlumat vermək və turist mübadiləsi 

işini daha yaxşı təşkil etməkdən ibarət olmuşdur. Lənkəran Turizm İnformasiya 

Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Türkiyədən dəvət olunmuş mütəxəsislərin iştirakı ilə 

Lənkəran şəhərində təlimlər keçirilmişdir. Həmçinin, təlimlərdə Lənkəran, Astara, 

Lerik, Masallı rayonlarında fəaliyyət göstərən mehmanxana və mehmanxana tipli 

obyektlərin nümayəndələri iştirak etmişdir. Təlimi uğurla başa çatdırdıqlarına gö-

rə ”Mehmanxana idarəçiliyi” üzrə 24 nəfərə, ”Qeyid-qəbul işinin təşkili” üzrə 22 

nəfərə, ”Masa xidmətinin təşkili” üzrə 27 nəfərə, ”Xadiməçilik” üzrə 12 nəfərə 

müvafiq sertifikatlar təqdim olunmuşdur [12]. Bölgədə ”Qrinviç tour”, ”Royul 

traver” kimi turizm şirkətləri əcnəbi turistlər üçün turlar təşkil etmişdir. Lənkəran, 

Lerik və Astara rayonlarını əhatə edən turizm marşrutları ölkəmizə xaricdən gəl-

miş turistlər üçün turlar təşkil etmişdir . 2016-cı ilin dekabr ayının 12-nə kimi 

Lənkəranda mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə qalan turistlərin 

ümumi sayı 16120 nəfər təşkil etmişdir ki, onlardan da 1233 nəfəri xarici turistlər 

olmuşdur. Ən çox turist İran İslam Respublikası, Rusiya Federasiyasından olmuş, 

ərəb ölkələrindən olan turistlərin sayı 35 faiz artmışdır. İl ərzində Lənkəranda 3 

yeni mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisə iki otel istifadəyə verilmişdir 

[12]. 2017-ci ildə rayonda turizm infrastrukturunun inkişafında mühüm rol oyna-

yan ”Xəzər Palace” otel kompleksi fəaliyyətə başlamışdır. Otel beynəlxalq stan-

dartlara uyğun iki hektar ərazidə salınmışdır. 2017-ci ilin may ayında İtaliyadan 
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gələn turist heyəti Lənkəran və Astara rayonlarında olmuş, bölgənin təbiəti, milli 

mətbəxi, adət-ənənələri və folkloru ilə yaxından tanış olmuşdur. 2018-ci il oktyab-

rın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Lənkəran rayon 

ərazisində İstisu və Sağlamlıq Mərkəzi otelinin açılışında iştirak etmişdir. Ərazisi 

11 hektar olan mərkəzdə otel, tibb mərkəzi və müxtəlif termal hamamlar fəaliyyət 

göstərir. Bölgənin ən böyük turizm-istirahət mərkəzi olan kompleks beynəlxalq 

standartlara tam uyğundur. Bu da bölgədə yaradılmış turizm infrastrukturunun 

hərtərəfli inkişafını göstərir, xaricdən ölkəmizə turist axınına şərait yaradır. 

Beləliklə, göstərilən dövrdə turizm sahəsində həyata keçirilən tədbirlər nəti-

cəsində Lənkəran, Masallı, Lerik, Astara rayonlarında turizm imkanları tam yara-

dılmış, statistik məlumatlardan da aydın olur ki, ilbəil buraya turist axını artım 

tempi ilə müşahidə olunmuşdur. Yaradılmış turizm-istirahət mərkəzləri, otellər, 

müalicəvi sağlamlıq mərkəzləri bölgədə turizmin inkişafında əsas rol oynamışdır. 

Bölgənin zəngin ehtiyatları imkan verir ki, burada ekoturizm, kənd turizmi, etno-

qrafik turizm, mədəni turizm və idman turizmi inkişaf etsin. 
 

Ədəbiyyat 
 

1. Əlirzayev Ə. Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Bakı: İqtisad Universiteti nəş-

riyyatı Bakı: 2011, 494 s. 

2. Kərimov S. Lerik rayonunun arxeoloji abidələri. Bakı: Araz, 2006, 164 s. 

3. Abada M. Azərbaycan turizmi və onun inkişaf problemləri. Bakı: Şərq-Qərb nəş-

riyyatı. 2014, 248 s. 

4. Ensiklopedik toplu. Masallı, 2015, 190 s. 

5. Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsinin Lənkəran filialı, fond. № 315, 

siyahı 1. 

6. Masallı rayon İcra hakimiyyətinin cari arxivi. 2005-ci il üçün rayon icra hakiminin 

illik hesabatı. 

7. Azərbaycan Prezidenti Hirkan Milli Parkının açılışında iştirak etmişdir // Xalq qəzeti. 

2005, 9 sentyabr. 

8. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı: uğurlu 

siyasətin nəticələri (2004-2008-ci illər). Azərbaycan Respublikası iqtisadi inkişaf 

Nazirliyi. Bakı: 2009, 79 s. 

9. Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016). 2 cilddə, II c. Bakı: ATİB, 2016, 716 s. 

10.  Lerik rayon İcra hakimiyyətinin cari arxivi. 2013-cü il üçün rayon icra hakiminin illik 

hesabatı. 

11.  Masallı rayon İcra hakimiyyətinin cari arxivi. 2014-cü il üçün rayon icra hakiminin 

illik hesabatı. 

12.  Lənkəran rayon İcra hakimiyyətinin cari arxivi. Lənkəran Turizm İnformasiya Mər-

kəzinin 2016-cı il ərzində gördüyü işlərin hesabatı. 

13.  Cənub turizmi: Nə var, nə yox? // “Mədəniyyət” qəzeti. 2009, 6 may. 



Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
 

48 

 

UOT: 330.322.5 

Anar EMİNOV 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

a.eminov@atmu.edu.az 

 

Müasir dövrdə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə sosial investisiyanın inkişafı 

 

Развитие социальных инвестиций в развивающихся странах в 

современный период 

 

Development of social investment in developing countries in modern times 

 

Xülasə: Məqalədə müasir dövrdə innovasiya tipli müəssisələrin maliyyələş-

dirilməsi və yeni texnologiya mərkəzlərinin təsis edilməsi, həmçinin sosial sərma-

yənin inkişaf dinamikası, fəaliyyət mexanizmi xarici ölkə təcrübəsinə əsaslanaraq 

differensial formada, təhlillər əsasında geniş müqayisəli araşdırma aparılmışdır. 

Xarici ölkələrdən ABŞ-ın sərmayə qoyuluşlu müəssisələri araşdırılaraq, müəyyən 

bir ölçüdə Avropa kontekstində sərmayə qoyuluşu qiymətləndirilmişdir. 

Açar sözlər: sərmayə, sosial sərmayənin mahiyyəti, maliyyə 

differensiallığı. 

 

Abstract: In the article, a comprehensive comparative analysis of modern-

day financing of innovation-type enterprises and establishing new technology 

centers, as well as dynamics of social investment development and mechanism of 

action based on foreign experience, has been conducted in differentiated form. 

Investments in US investment projects from foreign countries have been assessed 

to a certain extent by investing in the European context. 

Keywords: investment, essence of social investment, financial 

differentiation. 

 

Pезюме: В статье на основе практики зарубежных стран в дифферен-

циальной форме было проведено широкое исследование следующих вопро-

сов: финансирование организаций инновационного типа; создание центров 

новых технологий; динамика развития социального капитала. В ходе иссле-

дования, анализируя организации инновационного типа в США, в опреде-

ленной степени было был исследован вопрос вложения капитала в Европе. 
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финансовая дифференциация. 

Bildiyimiz kimi sosial sfera investisiya üçün ideal tətbiq sahəsidir. İnvestisi-

ya bazarının xüsusi və geniş seqmentlərindən biri sosial sahələrə investisiya qoy-

maqdır. Bu istiqamətdəki spesifiklik, tez bir zamanda mənfəət əldə etməyin müm-

künsüzlüyüdür. Sosial investisiyalar təşkilatların, müəssisələrin sosial təsirlərini 

artıracaq bir vasitədir. Bu bir çox sosial sahə müəssisələrinə xidmətlərini çatdır-

maq, inkişaf etmək və daha davamlı inkişafa nail olmaq üçün tələb edilən kapitalı 

təmin etməklə daha çox kömək edir. Bütün dünyada dövlətlər sosial investisiyala-

rın potensialını qəbul edir və tanıyırlar. XXI əsrdə ictimai xidmətlərin göstərilmə-

si üçün lazım olan yenilikləri sürətləndirmək, nəticədə, qarşılaşdığımız ən çətin 

sosial problemlərin həlli, iqtisadi inkişafı dəstəkləyir [8]. 

Azərbaycan Respublikasının “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında qanun”unda 

investisiyalar ümumilikdə gəlir götürmək məqsədilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət 

növlərinə qoyulan maliyyə vəsaitləri, maddi və intellektual dəyərlərdir [1]. Ümu-

miyyətlə, istənilən bir sahədə sərmayə qoyuluşunu gələcəkdə gəlir əldə etmək 

üçün bu gün pul vəsaitlərinin maddi aktivlər və ya qiymətli kağızlar əldə edilməsi-

nə sərfi kimi xarakterizə etmək olar və xarakteristikadan bəllidir ki,sərmayənin 

əsas mahiyyətini investisiyalar təşkil edir ki, məhz onlar da real və maliyyə inves-

tisiyalarına bölünür. Maliyyə investisiyaları – səhm, istiqraz, opsion və s. qiymətli 

kağızlar alqısı ilə bağlıdır.Kapital qoyuluşu - əsas fondların bərpasına və inkişafı-

na yönəldilən material, əmək və pul vəsaiti məsrəfidir.Təkrar istehsal üzrə kapital 

qoyuluşu istehsal və qeyri istehsal təyinatlı qoyuluşlara bölünür. İstehsal təyinatın 

qoyuluşlara istehsal qurğularının tikintisinə və avadanlıqlarına, su təsərrüfatı və 

meliorasiya qurğularına, kənd təsərrüfatı texnikasının və inventarların gətirilməsi-

nə, çoxillik əkmələrin və bağların salınmasına və s. xərclər aid edilirBildiyimiz 

kimi hər bir ölkə şəraitində sərmayə qoyuluşu fərqli inkişaf mexanizminə malik-

dir. İctimai innovasiya maliyyələşdirilməsi və təsir investisiyasının formalaşması 

ABŞ-da yüksəlişi ilə özünü göstərməkdədir. Xarici ölkələrdə sərmayənin inkişa-

fında xeyriyyəçi kapitalizm, təbii kapitalizm, ictimai sərmayə, təşəbbüskar xeyriy-

yəçilik sərmayəsi növləri qeyd edilir. Son illərdə yeni sosial maliyyə növləri orta-

ya çıxdığından, ictimai investisiya-təsir yatırımı'' deyilən bir anlayış formalaşır ki, 

bu anlayış, ictimai və ətraf layihələri ilə kompleks şəkildə fəaliyyət göstərir. Sa-

hibkarlıq sahəsində sərmayə qoyuluşlu investisiyanı cəmiyyətə xeyirli bir şəkildə 

həvəsləndirmək baxımından müxtəlif istiqamətli proseslərin həyata keçirilməsi 

qlobal xarakter daşıyır. Sosial investorlar göstərir ki, təkcə maliyyə gəlirləri deyil, 

həm də müsbət təsir göstərən təşəbbüslər bu sahədə mümkündür. Onlar kapital ba-

zarları tərəfindən həyata keçirilə bilməyən üsullarla cəmiyyətə fayda verən sərma-

yə qoyuluşu əsasında öz müəssisələrini inkişaf etdirirlər. Bu cür tədbirlərin nümu-

nələri yaşlılara qayğı, sosial inkişaf, təhsil, məşğulluq, sağlamlıq, ətraf mühitin 
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idarə edilməsi, davamlı kənd təsərrüfatı, bərpa olunan enerji və sosial yaşayış sa-

hələrindən bəhs olunur. 

ABŞ-ın inkişaf etmiş müəssisələrinə sərmayə qoyuluşu sosial müəssisələrin 

sürətli böyüməsini maliyyələşdirmək üçün vəsaitlərin yaradılmasına yönəlmiş va-

cib faktorlardan biri hesab edilir. ABŞ hökuməti investisiya şirkətləri tərəfindən 

yaradılan ictimai vəsaitlərin yanında, ictimai təşəbbüslərə yönələn maliyyə prin-

siplərinin ilk mərhələlərinə həm birbaşa, həm də fərdi təşkilatlar ilə tənzimləmələ-

ri də əhatə edən fərqli təşkilati mekanizmiləri vasitəsilə dəstək verməkdədir. Bir 

çox Avrapa ölkəsi, ABŞ maliyyə sisteminin tutduğu müvəffəqiyyətdən dərslər çı-

xarmağa ya da bu müvəffəqiyyəti özləri əldə etməyə çalışırlar. 2000-ci illərin əv-

vəllərində Avropaya sərmayə qoyuluşunun təsir investisiyaları artmağa başladı. 

2004-ci ildə Avropada Davamlı investisiya Forumu və Avropa Təşəbbüskar Xe-

yirxahlıq Dərnəyi kimi təsir investisiya mövzularıyla məşğul olan professional 

dərnəklər təsis edilməyə başladı. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə sərmayə olmama-

sı, yalnız yenilikçi sosial müəssisələr üçün deyil eyni zamanda mənfəət məqsədi 

güdən şirkətlər üçün də hal-hazırda problem təşkil edir. Bu məqalədə beynəlxalq 

inkişafları yekunlaşdırmaq və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə siyasətə istiqamət 

verənlər üçün faydalı ola biləcək yeni təşkilati modellərə də toxunulmuşdur. Xari-

ci ölkə sferasında həm tədarükçü, həm də tələbata lazım olan sərmayə qoyuluşlu 

şirkət tərəfdaşları sosial yenilikləri maliyyələşdirmək üçün mühüm yeniliklər irəli 

sürmüşlər. Bundan əlavə, təchizat və tələb edən tərəflərin maliyyə vasitəçiləri po-

tensial investorlara xüsusi xidmətlər təklif edən sosial investisiya vasitəçiləri üçün 

özlərini daha çox göstərə bilərlər. Bu xidmətlər arasında ümumi və şəxsi məlu-

matlar, məsləhətlər və sosial investisiya imkanları ilə bağlı investisiya rəhbərliyi 

daxildir [10]. 

Yenilikləri dəstəkləyən maliyyə müəssisələri yalnız kapitala malik olmalı, 

məhsullar, bazarlar və kommersiya məqsədləri üçün səlahiyyətləri olan bir xidmət 

sənayesini təmsil edirlər. Kapital bazarının bu xüsusiyyəti bankın digər müəssisə-

lərindən fərqli olan ''səmərəli kapital'' mexanizminə malik olmalıdırlar. 

İnvestisiyaların dəyərinin artması yalnız investisiyalar qoyulacaq firmaların 

seçimi ilə deyil, həm də maliyyə qurumlarının firmaların inkişafına kömək etmək 

bacarığına görə təsirlənir. Bu bacarıqlar yalnız ümumi idarəetmə bacarığı deyil, 

həm də sənaye və texnologiya yönümlü səlahiyyətlərdir. Maliyyə alətləri yuxarıda 

göstərildiyi kimi, hər bir investisiyanın məqsədi bir tərəfdən maliyyə məqsədləri 

və digər tərəfdən sosial və ətraf mühitə təsiri kimi ümumi təsnifata məruz qala bi-

lər. Sosial Məsuliyyət investisiya (SSY) sosial, ekoloji və mənəvi elementləri in-

vestisiyaya birləşdirən bir investisiya prosesi hesab edilir. Bu ümumi şərti şərti in-

vestisiyalardan iki şəkildə fərqlənir. Birincisi, sosial məsuliyyətə malik investorlar 

qeyri-maliyyə meyarlarının seçilməsi və ya maliyyə meyarları üzrə bir sıra inves-

tisiya şablonları tətbiq edirlər. İkincisi, bu investorlar, sahib olduqları şirkətlərdə 
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sosial məsuliyyət strategiyalarının inkişaf etdirilməsi üçün investisiyalar edirlər. 

Son on ildə sosial məsuliyyət bazarının böyüməsi davam edir və 2010-cu ildə 

ABŞ-da idarə olunan aktiv təşkilatlar ümumi hesablamalara görə normal sərmayə 

qoyuluşunun 12,2% -ni, yəni 3,070 milyard dollar əldə etmişlər. Ətraf mühit, sosi-

al və idarəetmə məsələlərini və fondun idarə olunmasını bir araya gətirən investi-

siya yanaşmaları, SSY-nin əsas investisiya növlərini təşkil edir. Buraya: davamlı 

investisiyalar: Uzunmüddətli maliyyə meyarları və investisiya və əmlak qərarları-

nın daha çox riskə uyğunlaşdırılmış maliyyə resurslarını təmin etmək üçün bir 

araya gətirən investisiya formaları aid edilir. Bu əlavə maliyyə meyarları pul və-

saitlərinin hərəkəti və qiymətdən qalib gəlmə əmsalları kimi ənənəvi maliyyə me-

yarları ilə birlikdə istifadə olunur. Məsuliyyətli investor dedikdə isə, ümumi ma-

liyyə məsələlərini, investisiya qərarlarının qəbul edilməsi və əmlak təcrübələrini 

bir araya gətirən uzunmüddətli gəlirləri artıran bir investisiya forması nəzərdə tu-

tulur. Tematik investisiya: Ruhani dəyərlər əxlaq prinsipləri və ya dini inanclara 

əsaslanan bir fəlsəfədir. investisiya qərarları qeyri-iqtisadi meyarlara daxil-

dir.Təsirə məruz qalan investisiyalar: Bu, qəbul edilmiş riskə düzəliş edilmiş ma-

liyyə gəlirlərinə qarşı əvvəldən hərəkət edərək müsbət sosial və ətraf mühitə təsir 

yaratmağa yönəldilmiş bir investisiya formasıdır. Bu, sosial və ekoloji çıxışların 

idarə edilməsini (maliyyə riskləri və qaytarmalarına əlavə olaraq) tələb edir [10]. 

Zərərli investisiya bazarında fəaliyyət göstərən təşkilatlar aşağıdakı ele-

mentlərdən ibarət olur. 

1. İnkişaf maliyyə qurumları (Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı) 

2. Xüsusi təşkilatlar (ABŞ-da Omidyar Network kimi) 

3. Böyük miqyaslı maliyyə institutları (JP Morgan, Prudential kimi) 

4. Özəl sahibkarlar (məsələn, Oğlaq İnvestisiya Qrupu) 

5. Ticarət bankları (Avropada Tridos Bank kimi) 

6. Pensiya fondları və sığorta şirkətləri (Niderlandiyada PGGM kimi) 

7. Kiçik investisiya fondları (məsələn, İsveçrədə məsuliyyət) 

8. Böyük şirkətlər (Banonees ilə Grameen Bank arasında Danoneames 

əməkdaşlığı) 

9. Sosial inkişaf üçün maliyyə qurumları (kənd mərkəzli Cənub Bancorp kimi) 

10. Yüksək gəlirli şəxslər və s. 

Beləliklə, sosial layihələrə qoyulan sərmayələr faktiki pul gəlirlərinin əldə edil-

məsinə yönəlməyən, bölgədə həyat keyfiyyətinin parametrlərini yaxşılaşdırmağa yö-

nəlmiş və investisiyaların cəlb edilməsi probleminin həllinə yönələn sosial xüsusiy-

yətlərin müəyyən edilmiş vəzifələrini həll etmək üçün nəzərdə tutulur [123]. 

Amerikada tədqiqatçı Eurosif tərəfindən aparılan bir sorğunun nəticəsi ola-

raq, investisiyaların ümumi həcmi 8.750 milyard Avro təşkil edir. Bu, ümumi SS-

nin kiçik bir hissəsinə cavab verir. BUT və J.P. Morgan tərəfindən aparılan başqa 

bir araşdırmada ümumi investisiya dəyəri 4 milyard dollar olan xüsusi sektordan 
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2200-dən çox kommersiya əməliyyat məlumatı əldə edilmişdir. Aydındır ki, təsir 

investisiya bazarının ölçüsü barədə fikir birliyi yoxdur. Ancaq aydın olur ki, əksər 

ölkələrdə, sosial yeniliklərdən tam fərqli olmağından asılı olmayaraq, böyük bir 

fərqi var. Xarici ölkələrdə investisiya növləri haqqında qeyd etsək, bir neçə il əv-

vəl Monitor İnstitutu və Bridges Ventures kimi institutlar tərəfindən təsirli investi-

siyalar haqqında bir neçə hesabat var idi. Bundan əlavə, müxtəlif qlobal təşəbbüs-

lər bu dəyişikliyin davamlı investisiyalara yönəldilməsinə kömək etmişdir. BMT-

nin Məsuliyyətli İnvestisiya Prinsipləri (QR), Qlobal Hesabat Təşəbbüsü (GRI), 

Uels Şahzadəsi Davamlılıq üzrə Mühasibat Uçotu Layihəsi və Karbon Tətbiqi La-

yihəsi qlobal təşəbbüslərdə ən yaxşı tanınmışdır. Xüsusilə PRI böyük institusional 

investorlar arasında dünya səviyyəsində məlumatlandırma yaratmışdır. 2012-ci 

ilin sonunda 1,071 investor tərəfindən idarə olundu. 

Sərmayə qoyuluşunda təşəbbüskar xeyriyyəçilik faktoruda mühüm rol oyna-

yır. Venture Philanthropy Partners, Impetus, New Philanthropy Capital, Geneva 

Global və Ark kimi yeni növ xeyriyyəçi təşkilatlar, xeyriyyəçiliyi xüsusilə də 

cəhd sərmayəsi modellərindən yola çıxaraq yeni bir sərmayə mədəniyyəti meyda-

na gətirər və sahibkarlar fərqli vasitələr təklif edir. Bunlara: 

– maliyyələşdirmə və biznesin dəstəklənməsi; 

– uzunmüddətli investisiya; 

– sosial və iqtisadi inkişaf perspektivlərinə investisiyalar qoyulacaq insanlar 

və qurumların aktiv axtarışı; 

– çıxış göstəriciləri ilə uğurun qiymətləndirilməsi; 

– hədəflərin mütəmadi olaraq monitorinqi; 

– maliyyə davamlılığı və vəsaitlərlə qiymətləndirilməsi və s. 

Borclar: sosial cəhətdən istisna olmaqla, azlıq cəmiyyətlərində fərdi və qu-

rumlara kiçik miqyaslı aşağı qiymətli kreditlərdən ibarət olan borc bazarı institu-

sionallaşdırılmışdır. Kredit ittifaqları isə yeni bir fenomen olmasa da, sosial sər-

mayə mühitində onların rolu son on ildə artıb. Birjalar: bəzi sosial müəssisələr ki-

çik və orta müəssisələr üçün MS kimi alternativ fond birjalarında iştirak edirlər. 

Mikromaliyyə təşkilatları haqqında danışdıqda isə qeyd edə bilərik ki, ilk mikro-

maliyyə təşkilatları 1970-ci illərdə yaradılıb və 2000-ci ilin ortalarında geniş ya-

yılmışdır. Onun müvəffəqiyyəti daha çox atəşkilatlar və kapitalin diqqətini cəlb 

etməkdir. Son dövrdə isə internet sayəsində, dünya səviyyəsində fərdlərin kiçik 

həcmdə maliyyələşdirilməsi dünyanın fərqli bölgələrindəki maliyyə sektorlarının-

təmin etdiyi bir sürətli böyümə prosesinə daxil edilmişdir. Beynəlxalq araşdırma-

lar həmçinin sosial investisiyalar bazarının inkişafında hökumətlərin həlledici ro-

lunu vurğulayır. Hökumətin rolu, xarici araşdırmalara görə üç kateqoriyada ye-

kunlaşdırıla bilər. (Bax-şəkil-1) 
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Şəkildən göründüyü kimi birinci 

qrafada əks olunmuş təchizatın inkişaf 

etdirilməsi siyasəti təsir sərmayəsinin 

məbləğini artırır. investisiya aid tən-

zimləmələr və hökumətlə risk müba-

diləsi yolu ilə ortaq investisiya imkanı 

təmin edən siyasətlərin inkişaf etdiril-

məsi ilə əlaqədar artırır. İkincisi ilə 

birbaşa kapitalı olan siyasətlərdir ki, 

onlar kapital bazarlarında mövcud in-

vestisiyaların formasını dəyişdirir. 

Məsələn, bazar qiymətlərini nizamla-

yıb ticarət əməliyyatlarının effektivliyini və bazar maliyyə mexanizmini artıraraq 

təsir sərmayələri ilə əlaqədar nəzərdə tutulan riski və gəlir xüsusiyyətlərini dəyiş-

dirmək mümkündür. Bunlara sosial investisiyalar və xüsusi investisiya fondları 

üçün vergi imtiyazı daxildir. Sonra təchizatın kompleks şəkildə təhlili siyasəti zər-

bə kapitalına tələbatın artmasına səbəb olur. Tələbi yaradan siyasətlər arasında 

institusional potensialı inkişaf etdirən, asanlaşdırıcı strukturlar yaradan və layihə-

lərin və kapital sahələrinin inkişafına kömək edən siyasətlər daxildir. Məsələn, hö-

kumət dəstəkli təhsil və infrastruktur işləri, regional və yerli orqanlara yayılaraq, 

lokallaşdırılmış çox sayda ictimai böyümə strategiyaları meydana gətirməsini tə-

min etmişdir. 

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, bu məqalədə inkişaf etmiş ölkələrdə yeni-

likçi sosial təşəbbüslərin maliyyələşdirilməsində baş verən son hadisələr öz əksini 

tapıb. Maliyyə çətinlikləri tez-tez sosial müəssisəni inkişaf etdirmək və fəaliyyət-

lərini genişləndirməkdən yayındırır. Maliyyə sektorunda yeni investisiya vasitəsi 

kimi təsir investisiyalarının sürətlə artması sosial təşəbbüslərə yeni imkanlar gəti-

rir. Bu yeni maliyyə vasitələri inkişaf etməkdə olan ölkələrə də imkan yarada bi-

lər. Qarşılaşdıqları problemlər investisiya təcrübələrinə, tənzimləyici çərçivəyə və 

müxtəlif coğrafiyaların mədəniyyətinə görə fərqlənə bilər, baxmayaraq ki, inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin dövlət qurumları öz investisiyalarına sərmayə yatırımı və 

bu investisiyaya təsir etmək barədə məlumat verməlidirlər. İnkişaf etmiş ölkələr-

dəki təsir sahəsindəki inkişaflar, dövlət maliyyələşməsinin hökumət dəstəyi ilə oy-

nadığı mühüm rol üzərində işıqlandırır. Xeyriyyəçilər fondlar təsir investisiyası-

nın artıq bir alt sektor olmadığını və əsas hala gələcəyini təmin etmək üçün unikal 

və həyati rol oynayır. Bu fərdlər və qurumlar biznesin modelinin ölçülməsi üçün 

erkən riskli kapitalın təmin edilməsi yolu ilə bu boşluğu doldururlar. Beləliklə, 

xeyriyyə təşkilatları və fondlar təsir təşəbbüsləri arasında potensialın yaradılması-

na kömək edir. Onlar investorlar üçün şirkətin qiymətləndirmə xərclərini azaltma-

ğa kömək edirlər, çünki kiçik investorlardan faydalana biləcək sosial müəssisələr 
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bilik və təcrübələrə malikdir və kiçik investisiyaları investisiya qərarlarında ma-

neə kimi görürlər. Müasir investisiya bazarında əsas faktorlardan biri səlahiyyətli 

sosial təşəbbüslərdir. Bu məqalədə xarici investorlar üçün sosial təşəbbüslərin 

mövcudluğuna da toxunulmuşdur. 
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Abstract: Erasmus+ is much more than a students mobility programme. 

Additional effects include, but are not limited to European citizenship and 

economic growth. This paper analyses Erasmus+ programme from a statistical 

perspective in order to provide an accurate and holistic understanding of the 

nowadays significance of the European Commission's Programme for education, 

training, youth and sport for the period 2014–2020. 
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Xülasə: Erasmus+ tələbələrə təhsil verən və dəyişiklik yaradan bir təhsil 

proqramından daha artıqdır . Əlavə təsirlər Avropa vətəndaşlığı və iqtisadi artımla 

məhdudlaşmır. Bu yazı, 2014-2020 dövrü üçün Avropa Komissiyasının Təhsil, 

Təlim, Gənclik və İdman Proqramının günümüz əhəmiyyətinə dair vahid bir 

anlayış təmin etmək üçün Erasmus + proqramını statistik baxımdan təhlil edir. 

Açar sözlər: Erasmus +, Avropa, təhsil, vətəndaşlıq, iqtisadi böyümə. 
 

Резюме: Erasmus + - это гораздо больше, чем программа мобильности 

студентов. Дополнительные эффекты включают, но не ограничиваются евро-

пейским гражданством и экономическим ростом. В данном документе анализи-

руется программа Erasmus + со статистической точки зрения, чтобы дать целос-

тное понимание современного значения Программы Европейской комиссии по 

образованию, обучению, молодежи и спорту на период 2014–2020 гг. 

Ключевые слова: Erasmus+, Европа, образование, гражданство, 

экономический рост. 
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Introduction and relevance 

According to European Commission (2019a) Erasmus+ is the EU's 

programme to support education, training, youth and sport in Europe, and it is 

expected its budget of €14.7 billion will provide opportunities for over 4 million 

Europeans to study, train, and gain experience abroad. 

The following graph shows the constant growth in students mobility in 

Europe, since the creation of the European student mobility programme, until 

reaching the three million students mobility goal. 

Figure 1: Growth in total students mobility since the start of the 

Erasmus programme. 

 

 
Source: European Commission (2015). 

 

This programme is in action during the period 2014–2020, succeeding seven 

prior European programmes, including the previous Lifelong Learning Programme 

(2007-2013). The European Commission (2019a) has proposed to increase the 

Erasmus budget to €30 billion for the EU’s next long-term budget 2021-2027, 

allowing up to 12 million people to have a learning experience abroad. 

The Erasmus Program was originally created in 1987, with 11 signatory 

countries. Erasmus is now the most well known European programme and the 

most successful student exchange system in the world (European Commission, 

2019a). Nowadays the 33 Erasmus+ Programme Countries are the 28 EU Member 

States, Iceland, Liechtenstein, Norway, the former Yugoslav Republic of 

Macedonia and Turkey. Partner countries are all other countries in the world. 

(European Commission, 2018a) 

Erasmus Plus Programme Guide (European Commission, 2019b) underline 

that investment in knowledge, skills and competences will benefit individuals, 

institutions, organisations and society as a whole by contributing to growth and 

ensuring equity, prosperity and social inclusion in Europe and beyond. 

Erasmus+ most relevant aim is to contribute to the Europe 2020 strategy for 

growth, jobs, social equity and inclusion, within the European Union's strategic 

framework for education and training. More specific issues tackled by the 
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programme include: 1.- Reducing unemployment, especially among young 

people, 2.- Promoting adult learning, especially for new skills and skills required 

by the labour market, 3.- Encouraging young people to take part in European 

democracy, 4.- Supporting innovation, cooperation and reform, 5.- Reducing early 

school leaving, and 6.- Promoting cooperation and mobility with the European 

Union's partner countries. (European Commission, 2019a) 

In order to achieve its objectives, the Erasmus+ Programme implements the 

following actions: 1.- Key action 1: Mobility of individuals (mobility of learners 

and staff, Erasmus Mundus joint master degrees, and Erasmus+ master loans), 2.- 

Key action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices 

(strategic partnerships, knowledge alliances, sector skills alliances, capacity 

building, and IT support platforms), and 3.- Key action 3: Support for policy 

reform (knowledge in the fields of education, training and youth, initiatives for 

policy innovation, support to European policy tools, cooperation with 

international organisations, and stakeholder dialogue, policy and programme 

promotion). (European Commission, 2019b) 

Facts and figures 

From the start of Erasmus+ (2014) until the end of this programme on 2017, 

about 2.8 million people have participated in the programme. Additionally, more 

and more young people are using Erasmus+ exchanges opportunities to gain 

valuable work experience abroad (4% increase in 2017 compared to 2016), and in 

terms of employability it should be highlighted that five years after graduation, 

the unemployment rate of young people who studied or trained abroad is 23% 

lower than that of their non-mobile peers. (European Commission, 2019a) 

For a better understanding of the Erasmus+ (2014-2020) relevance, it should 

be taken into consideration following expectations by European Commission 

(2019a): 1.- Overall budget €14.7 billion and €1.68 billion for funding actions 

with third countries, 2.- Overall mobility opportunities: More than 4 million 

people, 3.- Higher education: Around 2 million students, 4.- Vocational education 

and training students: Around 650.000 students, 5.- Staff mobility: Around 

800.000 lecturers, teachers, trainers, education staff and youth workers. 6.- 

Master's degree loan guarantee scheme: Around 200.000 students, 7.- Joint Master 

Degrees: More than 25.000 students, 8.- Strategic Partnerships, 9.- Knowledge 

Alliances, and 10.- Sector Skills Alliances. 

European students are primarily attracted to study by countries in the 

European region. The United States is the only country outside Europe to be 

ranked among the top ten host countries for European students. In 2011, the 

European Union welcomed 82.1% of European students on mobility programmes, 

while the other 17.9% of European students went to European countries outside 

the European Union. (Agence Erasmus+ France, 2014) 
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Typical Erasmus student is 23 years old, is 6 months abroad, with 274 Euros 

average grant per month, and is equipped with skills that boost employability 

(confidence, problem solving, curiosity and adaptability). It stands out that 61% 

are women, 67% bachelor level students and 31% social sciences, business or law 

students. (Casiraghi, 2016) 

The most popular Erasmus destination is traditionally Spain, which 

additionally uses to lead the ranking of the Erasmus students by country of origin. 

Historically, countries also included in both rankings, on top five positions, use to 

be France, Germany, Italy and United Kingdom. (European Commission, 2014) 

Taking into consideration previous information, it is relevant to have a 

closer analysis of the Erasmus leading country in terms of mobility, and on the 

other hand, due to post Brexit uncertainty and unpredictable impacts, it is 

nowadays appropriate to analysis United Kingdom Erasmus+ numbers. 

Spain joined Erasmus in 1987 and according to European Commission 

(2018a) on 2017 had 75.922 participants in 2.408 Spanish projects benefited from 

mobility in higher education, vocational education and training, school education, 

adult learning and youth for a total grant amount of €151.61 million. Erasmus+ has 

also supported Spanish organisations on 127 projects in capacity building projects 

in the field of education and youth, 68 projects in collaborative partnerships in the 

field of sport, 66 cooperation projects between higher education institutions and 

businesses (knowledge alliances) and vocational education and training institutions 

and businesses (sector skills alliances), 22 projects in Erasmus Mundus joint master 

degrees, which enable the students to study in at least two countries, and 13 social 

inclusion through education, training and youth projects. 

Top 3 Spanish sending institutions are 1.- University of Granada, 2.- 

University of Valencia, and 3.- Complutense University of Madrid. On the other 

hand, top 3 receiving countries for Spanish students are 1.- Italy, 2.- United 

Kingdom, and 3.- France. (European Commission, 2018a) 

Figure 2: Spanish students and trainees mobility flows. 
 

 
Source: European Commission (2018a). 
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United Kingdom joined Erasmus in 1987, but nowadays is in risk of leaving 

the programme according to statement issued by United Kingdom Government on 

6 February 2019 (UK National Agency, 2019) “the United Kingdom Government 

will need to reach agreement with the European Union for United Kingdom 

organisations to continue participating in Erasmus+ and European Solidarity 

Corps projects”. If discussions are unsuccessful, the Government will engage with 

Member States, other participating countries and key institutions to seek to ensure 

United Kingdom participants can continue with their planned activity. If the 

United Kingdom is unable to fully participate in the programmes, United 

Kingdom organisations may wish to consider bilateral arrangements with partner 

organisations that would enable their projects to continue. 

Post Brexit uncertainty and unpredictable impacts will have a tremendous 

effect mostly in the United Kingdom, and will indirectly affect the whole 

Erasmus+ community because of the relevance of United Kingdom in the 

programme. According to European Commission (2018b) United Kingdom had 

on 2017 47.455 participants and 742 projects benefited from mobility in higher 

education, vocational education and training, school education, adult learning and 

youth for a total grant amount of €105.77 million. 

Additionally to socio-economic issues it will have a high impact from a 

political point of view. According to Nye (2008) the soft power of a country can be 

enhanced by increasing international student and cultural exchange programmes. 

Based on Nye’s concept, many scholars have highlighted the reliance of the 

European Union on soft power tools to influence international affairs. 

For Cull (2017) exchange diplomacy is an actor’s attempt to manage the 

international environment by sending its citizens overseas and reciprocally 

accepting citizens from overseas for a period of study and acculturation. 

Based on World Tourism Organization (2002) definition of tourism it must 

be categorically stated that the Erasmus+ mobility is a type of tourism, as it 

clearly “comprises the activities of persons travelling to and staying in places 

outside their usual environment for not more than one consecutive year for 

leisure, business and other purposes”. 

According to Pawlowska and Roget (2009) in recent years the tourism 

related to the university exchange programs is becoming more important as a new 

type of tourism. Academic tourism, and more specifically Erasmus students, 

represents a high direct economic impact on destinations, as this kind of tourism 

shows longer duration of stay comparing to the conventional tourism, it also 

generates additional visits of relatives and friends and high level of satisfaction 

with both the city and the University what, as a result, expresses the wish to repeat 

the visit in the future. These characteristics should be considered by agents 
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connected to tourism sector in their decision making process and for better 

adjusting of the supply to this increasing demand. 

Results 

Although it is still too early to measure the impact of Erasmus+, we can 

learn a lot from the previous programme. Taking into consideration the results of 

the academic year 2013-2014, and the main achievements of Erasmus under the 

European Union’s Lifelong Learning Programme during 2007-2013, it is 

contrastable how mobility contributes to combating youth unemployment, an 

objective which features prominently in the Europe 2020 strategy for growth and 

jobs. (European Commission, 2015) 

Although Erasmus+ Programme is not limited to student’s mobility, this 

facet is its best-known aspect and it will continue to be so because up to 2 million 

students, including 450.000 trainees, are expected to benefit from grants to study 

and train abroad. This will represent a higher international student mobility 

number per year than the opportunities offered in the past years. More students 

and staff will have the opportunity to participate in mobility programme per year, 

and master students will apply for an Erasmus backed loan with more affordable 

conditions. (European Commission, 2019a) 

Conclusion 

Student mobility contributes to individuals’ personal and professional 

development and equips them with transferable skills that are valued by 

employers and society. Students certainly improve their foreign language skills 

and develop greater intercultural awareness; but they also develop soft skills, such 

as being able to quickly adapt to changes and new situations, solve problems, 

work in teams, think critically, be tolerant of different views and communicate 

effectively. (European Commission, 2015) 

A very interesting approach of social, political and cultural relevance of this 

programme is the consideration of Erasmus+ as a soft power’s instrument on 

European neighbourhood countries policy according to Perilli (2017), who states 

that due to people-to-people contact, Erasmus participants are most likely to 

become informal ambassadors, in the sense that they become carriers of soft 

power leading to changes in cultural and social perceptions. 

To sum up cultural benefits of Erasmus+ Programme contribution to the 

European Union aspiration to be united in diversity, it should be highlighted its 

role on European citizens multilingualism, which is according European 

Commission (2019b) one of the cornerstones of the European project and a 

powerful symbol of the European Union. Foreign languages have a prominent role 

among the skills that will help equip people better for the labour market and make 

the most of available opportunities. 

 



Socio-Economic Analysis of Erasmus+ Programme 

 

61 

Bibliography 

 

1. Agence Erasmus+ France. (2014). Strenghts and diversity of European student 

mobility. Soleoscope. Retrieved on 16/03/2019 from http://www.agence-

erasmus.fr/docs/2115_soleoscope-10-en.pdf 

2. Casiraghi, L. (2016). A key, a plunge, an anchor: a study on the role of English in the 

experience of Erasmus students. Retrieved on 20/02/2019 from https://bit.ly/2TLl3uM 

3. Cull, N. (2017). Public Diplomacy Before Gullion: The Evolution of a Phrase. US 

Centre of Public Diplomacy. Retrieved on 18/03/2019 from 

http://uscpublicdiplomacy.org/blog/public-diplomacy-gullion-evolution-phrase 

4. European Commission. (2019a). Erasmus+. Retrieved on 30/01/2019 from 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

5. European Commission. (2019b). Erasmus+ Programme Guide. Retrieved on 

16/01/2019 from https://bit.ly/2HFFimp 

6. European Commission. (2018a). Spain: Erasmus+ 2017 in numbers. Retrieved on 

10/03/2019 from http://sepie.es/doc/erasmus-plus-factsheet-2017-spain_en.pdf 

7. European Commission. (2018b). United Kingdom: Erasmus+ 2017 in numbers. 

Retrieved on 10/03/2019 from https://bit.ly/2OaEibo 

8. European Commission. (2015). Erasmus Facts, Figures & Trends. Retrieved on 

30/01/2019 from http://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/statistics/erasmus-

plus-facts-figures_en.pdf 

9. European Commission. (2014). Press release on 10 July 2014. Retrieved on 

16/01/2019 from http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-821_en.htm 

10.  Nye, J. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. Annals of the American Academy 

of Political and Social Science. Retrieved on 26/02/2019 from 

http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/PDandsoftpower.pdf 

11.  Pawlowska, E., & Roget, F. M. (2009). An approach to the direct economic impact of 

the Academic Tourism: The case of the Erasmus exchanges at the University of 

Santiago de Compostela. Revista Galega de Econom a. Retrieved on 15/03/2019 from 

https://bit.ly/2TbggxP 

12.  Perilli, A. (2017). Erasmus student or EU ambassador?. College of Europe. Retrieved 

on 16/03/2019 from https://bit.ly/2Ter51S 

13.  UK National Agency. (2019). Erasmus+ and ESC Programme. Retrieved on 

18/03/2019 from https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update 

14.  World Tourism Organization. (2002). Designing the tourism satellite account 

methodological framework. Retrieved on 15/03/2019 from http://statistics.unwto.-

org/sites/all/files/docpdf/parti.pdf 

 

 

https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update


Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
 

62 

 

UOT: 330.15  

Fəridə ƏMİROVA 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

f.amirova51@mail.ru 

 

İqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafı 

 

Non-economic sector development of economy 

 

Развитие ненефтяного сектора экономики 

 

Xülasə: “İqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafı” mövzusunda yazılmış 

məqalədə iqtisadiyyatda neft sektoru ilə yanaşı iqtisadi dayanıqlı inkişafı təmin et-

məyə şərait yaradan qeyri-neft sektorunun rolu və yeri təhlil edilir. Məqalədə qeyri-

neft sektorunun prioritet sahələri və bu sahələrin inkişafının təmin edilməsində və 

həyata keçirilən iqtisadi siyasət, bu siyasətin sistemli olması, qəbul olunan dövlət 

proqramları, qərarları və qanunlar, resurslardan dayanıqlı istifadə mexanizmləri və 

maliyyə qaynaqları diqqətdən keçirilərək müəyyən təkliflər verilir. 

Açar sözlər: davamlı inkişaf, inovatik, institusional, maksimum səmərəli, 

qeyri-neft sektoru, diversefikasiya, guzəştli kredit, aqrolizinq, kooperativlər, 

idxal-ixrac, daxili bazar, xarici bazar, kompleks yanaşma. 

 

Abstract: An article titled "Development of the non-oil sector of the 

economy" analyzes the role and place of the non-oil sector in the economy, which 

creates conditions for sustainable economic development along with the oil sector. 

The article focuses on the priorities of the non-oil sector and the development of 

these areas and the implementation of economic policies, systematic policies, 

adopted state programs, decisions and laws, resource-use mechanisms and 

financial resources. 

Keywords: sustainable development, innovative, institutional, maximum 

efficiency, non-oil sector, diversification, attractive credit, agroleasing, 

cooperatives, import-export, domestic market, foreign market, complex approach 

 

Резюме: В статье, под названием «Развитие ненефтяного сектора в 

экономике», анализируется роль и место ненефтяного сектора в экономике, 

что создает условия для устойчивого экономического развития наряду с 

нефтяным сектором. Статья посвящена приоритетам ненефтяного сектора и 
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развитию этих секторов, а также реализации экономической и систематиче-

ской политики, на основе принятых государственных программ, решений и 

законов, механизмов использования финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновационный, 

институциональный, максимальная эффективность, ненефтяной сектор, 

диверсификация, привлекательный кредит, агролизинг, кооперативы, 

импорт, экспорт, внутренний рынок, внешний рынок, комплексный подход. 

 

İqtisadi müstəqillik qazanmış hər bir dövlətin aktual problemlərindən biri 

iqtisadiyyatın uzunmüddətli dayanıqlı inkişafını təmin etməkdir. Belə bir inkişaf 

öz milli maraqlarına müvafiq beynəlxalq əmək bölgüsündə resurslarına müvafiq 

iqtisadi modelini formalaşdırmağa xidmət edir. İqtisadiyyatın inkişafı bütün iqti-

sadi resurslardan səmərəli istifadə, istehsalın təşkilində milli dividentlərə və bu 

əsasda milli gəlirin formalaşmasının əmək və kapitalın qarşılıqlı fəaliyyətindən 

asılılığına diqqət yetirməkdir [7]. Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafı iqtisadi ar-

tım, onun inkişaf hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi, iqtisadiyyatın ümumi effek-

tivlik səviyyəsinin proqnozlaşdırılmasıdır. Buna müvafiq iqtisadiyyatın ənənəvi 

sektorlarının, eləcə də hər bir sektor üzrə inkişaf göstəricilərini müəyyənləşdirmək 

və qiymətləndirməkdir. Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafı elm və yüksək texno-

logiyalar tutumlu inovatik məhsul istehsalının həcminin davamlı artırılması, əhali-

nin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsidir. İnstitusional elementlərin tətbiqi və 

tədbirlərinin görülməsi, xarici iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsidir. 2008-ci il-

dən başlayan dünya maliyyə böhranı hər bir ölkənin özünəməxsus, yuxarıda qeyd 

etdiklərimizə müvafiq olaraq, davamlı iqtisadi inkişaf modelinin olmasını və eyni 

zamanda bunun sistemli olmasını “sustainable devalopment” tələb edir [7]. Daya-

nıqlı iqtisadi inkişafın əsas məqsədləri, vəzifələri və meyarlarından biri də kənd 

təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi, təbii resurslardan maksimum səmərəli istifadə 

modellərinin işlənib hazırlanması, yerin təkindəki və torpaq resurslarından səmə-

rəli istifadəsinin modelləşdirilməsidir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının bugünkü durumu aqrar bölmənin iqtisadiyyat-

dakı yeri və rolunu düzgün qiymətləndirərək bu sahənin inkişafına, digər qeyri-

neft sektoru müəssisələri ilə yanaşı xüsusi diqqət tələb edir. Bu, öz təsdiqini 2016-

cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli prezident fərmanında “Azərbaycan respublika-

sında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol xəritə-

sində” də tapmışdır. Kənd təsərrüfatında həyata keçirilən bütün islahatlar, qəbul 

olunan proqramlar, qanunlar strateji hədəflərdən biri olan ərzaq təhlükəsizliyinin 

dayanıqlığının genişləndirilməsi, kənd təsərrüfatı istehsalın bütün sahələrin, bu sa-

hələrə xidmətlər sisteminin inkişaf etdirilməsi, resurslardan dayanıqlı istifadə me-

xanizmlərinin formalaşdırılması, maliyyə qaynaqlarının formalaşdırılmasıdır. 

Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev öz çıxışlarında aqrar sahəni qeyri-neft bölməsi-
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nin prioritet sahələrindən biri elan edib. O, ölkənin aqrar siyasətinin əsas məqsədi-

nin əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin tam yerli istehsal hesabına ödənilməsi məsələ-

sini ön plana çəkib. Bu istiqamətdə prioritet məsələlərdən biri kənd təsərrüfatı 

məhsullarının və ərzaq mallarının xarici bazarlara ixrac edilməsinin olduğunu da 

qeyd edib. Kənd təsərrüfatında həyata keçirilən tədbirlər aqrar sahədə sahibkarlıq 

fəaliyyəti üçün əlverişli fəaliyyət mühitini yaradır. Sahibkarlara kömək məqsədi 

ilə 2001-ci ildən torpaq vergisi istisna olmaqla digər vergilərdən 2018-ci ilin so-

nuna qədər azad edilmişdir. Bu 1 milyard 500 milyon vəsaitin bu sahədə sahibkar-

lıq fəaliyyəti ilə məşğul olan insanların sərəncamında qalması deməkdir ki, bu da 

öz növbəsində istehsalın genişləndirilməsinə şərait yaradır. Bununla yanaşı bu 

sektorun sahibkarlarına dövlət büdcəsindən və digər istiqamətlərdən dolayı subsi-

diyalara verilir, güzəştlər edilir. Bu istiqamətdə “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cə-

miyyətinin də kənd təsərrüfatının inkişafında böyük rolu vardır. “Aqrolizinq” 

ASC kənd təsərrüfatı texnikası, damazlıq heyvanların, mineral gübrələrin ucuz 

qiymətə lizinq yolu ilə alınmasına şərait yaradıb [5]. 

Aqrar sahədə istehsalın sürətlənməsi ilə bağlı problemlərdən biri də idarəet-

mənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların aparılmasıdır, bunlar içəri-

sində ən mühüm olan məsələlərdən biri kollektiv təsərrüfatların yaradılması və 

onları tədricən iri kəndli-fermer təsərrüfatlarına çevrilməsidir. Məhsul istehsalında 

iqtisadi səmərəliliyin artırılması üçün fermerlər kollektiv əmək mexanizminə üs-

tünlük vermədilər. bu fermerlər sərəncamlarında olan bütün resursları əmək, tor-

paq, kapital birləşdirərək kooperativlər yaradırlar. Dünyanın təcrübəsi belə koope-

rativlərdə əmək məhsuldarlığının yüksək olduğunu göstərir və bu da həm daxili, 

həm də xarici bazarı formalaşdırmaqla daha yüksək gəlir əldə etməyə imkan verir. 

Avropa ölkələri, Yaponiya, Hollandiya, Danimarka və s. bu kimi ölkələr dünya 

bazarına ixrac edilən kənd təsərrüfat məhsullarının böyük hissəsini təklif edirlər. 

kooperativlərin yaradılması isə ilk növbədə texniki və texnoloji bazaya əsaslan-

malıdır, onun modernləşməsi sürətlənməlidir, mövcud problemlərin həllinə komp-

leks yanaşılmalıdır. Dövlətin inzibati və maliyyə resursları bu sahəyə cəlb olun-

malıdır. Bunların həyata keçirilməsi fikrimizcə, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru-

nun əsas sahələrindən biri olan kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrini yuxarıda 

qeyd etdiyimiz kimi inkişaf etdirməyə şərait yaratmağa imkan verəcək. Lakin bü-

tün bunlar əhəmiyyətli iri maliyyə resurslarına, balanslaşdırılmış pul-kredit, pul-

maliyyə siyasətini tələb edir. lakin son illərdə milli valyutanın qeyd etdiyimiz 

kimi devalvasiyası balanslaşdırılmış pul-kredit və pul-maliyyə siyasətini həyata 

keçirməyi müəyyən qədər çətinləşdirmişdir. Bu sahədəki problemlərin əvvəlcədən 

adekvat proqnozlaşdırılmaması və lazımi tədbirlərin görülməməsi təəssüf doğurur. 

2003-2014-cü illər ölkədə güclü dövlət, sürətli inkişaf və bütün sahələrdə 

müasirləşmə mərhələsi olmuşdur. Bu proses ölkədə demokratik cəmiyyətin inkişafı 

və bazar münasibətlərinə əsaslanan yeni iqtisadi siyasətin bərqərar olması və da-
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vamlı iqtisadi inkişaf siyasətinin bu gün də çox uğurla həyata keçirildiyi dövrdür. 

Bu davamlı və dayanıqlı inkişaf nəticəsində Azərbaycanın dünya təsərrüfat siste-

mində yerini daha da gücləndirilməli və iqtisadiyyat rəqabətqabiliyyətli olmalıdır. 

Bu ilk növbədə adambaşına düşən ÜDM, ÜDM-in artım tempi, onun sahə struktu-

runun təkmilləşdirilməsi, əhalinin həyat səviyyəsi və yaxşılaşdırılmasıdır [3]. 

İqtisadiyyatın hərtərəfli inkişafının təmin edilməsi iqtisadi resursların poten-

sialından, onların dövriyyəyə səmərəli cəlb olunmasından, iqtisadiyyat sahələrinin 

müasir texnologiya və qurğular əsasında inkişafını təmin və səmərəli idarə olun-

masından asılıdır. Bütün bunlar sosial yönümlü iqtisadi sistemin inkişafına, nəti-

cədə əhalinin rifahının, sosial müdafiəsinin təmin olunmasına istiqamətlənməlidir. 

Bunun üçün iqtisadiyyatın ölkə üçün ən əhəmiyyətli olan sahələrinin inkişafının 

sürətləndirilməsi, sahə və hərtərəfli inkişafı həyata keçirilməlidir. Çünki dünya 

bazarında əsas ixrac məhsulumuz olan neftin qiymətinin aşağı düşməsi, maliyyə 

sistemindəki mənfi fəsadlar, iqtisadiyyatımızın digər sahələrində də problemlərə 

səbəb olmuşdur. Milli valyutamızın ikiqat devalvasiyası kreditləşmənin, investisi-

ya qoyuluşlarını nəticədə məhdudlaşdırmışdır. Bu da ölkənin iqtisadi siyasətində 

yeni yanaşmanı, vəziyyətin obyektiv qiymətləndirilməsini, xüsusilə də qeyri-neft 

sektorunun kompleks şəkildə inkişafını zəruri etmişdir. Prezident İ.Əliyev 2017-ci 

ildə Davos forumundakı çıxışında bu istiqamətdə qeyd etmişdir ki, “Azərbaycan-

da iqtisadi siyasətin əsas prioritetinin iqtisadiyyatın diversifikasiyasının genişlən-

dirilməsi qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlıdır” [6]. 

Qeyd edək ki, bu gün də dövlət qeyri-neft sektorunun ən prioritet istiqaməti-

nin aqrar sahənin olduğunu göstərməklə bu bölmənin iqtisadiyyatdakı rolunu düz-

gün qiymətləndirərək, son illərdə bu istiqamətdə xeyli işlər görülmüşdür – dövlət 

sərəncamları verilmiş, qərarlar və proqramlar qəbul olunmuşdur. Bildiyimiz kimi 

bu dövlət sənədləri təkcə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı deyil, eyni za-

manda sosial-iqtisadi və kənd ərazilərinin, ayrı-ayrı rayonların da davamlı inkişa-

fını təmin etməyə istiqamətlənmişdir. Bu, eyni zamanda sahibkarlıq fəaliyyətinin 

inkişafı, fermer təsərrüfatlarının genişlənməsi, eləcə də kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalının artırılmasına xidmət edərdi. Bu qeyd olunanlar öz əksini “Azərbaycan 

Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji 

Yol xəritəsində” də tapmışdır. Belə ki, bu sənədə müvafiq olaraq dayanıqlı inkişaf 

prinsiplərinə müvafiq olaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı ilə məş-

ğul sahələrin rəqabətqabiliyyətliliyi, bu sahələr üçün avadanlıq, dəzgah və qurğu-

lar istehsal edən sahələrin inkişafı, onların maliyyələşdirilməsinin asanlaşdırılma-

sı, infrastruktur və informasiya xidmətlərinin inkişaf etdirilməsi və s. nəzərdə tu-

tulur. Bu istiqamətdə fikrimizcə, söylənən problemlərdən prioritet olan, iqtisadi 

əhəmiyyətə malik ölkədə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan son dərəcə diqqət-

li və məqsədyönlü istifadədir. Bu istiqamətdə prioritet problemlərdən biri də kapi-

tal qoyuluşları, melorasiya sisteminin yaradılması, heyvandarlıq üçün yeni bazası-



Fəridə ƏMİROVA 

 

66 

nın formalaşması, buna müvafiq olan sahələrin formalaşdırılmasıdır. Bu sahələr-

dən məqsədyönlü istifadə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı artırmağa səbəb 

olacaq. Qeyri-neft sektorunda istehsalın həcmi son 14 il ərzində 2,2 dəfə artmış-

dır, 32 iri fermer təsərrüfatı yaradılıb, 70,5 milyon manat məbləğində güzəştli kre-

dit ayrılıb, 43 aqropark, o cümlədən 14 müasir heyvandarlıq kompleksi, 24 iri ta-

xılçılıq təsərrüfatı, 2800-dən artıq istixana kompleksi, 2004-2017-ci illərdə 460 

milyon kobmetrə yaxın olan Taxtakörpü, Şəmkir çar, Tovuz çay və Göytəpə su 

anbarları istifadəyə verilmiş, 15,5 milyon kubmetr olan 3-cü anbar təmir edil-

miş,1960 subartezan quyusu qazılmışdır [2]. 

Yuxarıda qeyd olunanlar əsas verir ki, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdiril-

məsi ölkədə iqtisadi artım tempinin təmin edilməsində əhəmiyyətli rola malikdir. 

Qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafının gələcəkdə də uğurla həyata keçirilmə-

sində fikrimizcə, aşağıdakı məsələlərin həllinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Qeyri-

neft sektorunda rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalına nail olmaq həm daxili, həm 

də xarici bazar üçün: 

– bu bölmənin hüquqi bazasının əsasi şəkildə tədqiqi və təkmilləşdirilməsi; 

– maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi; 

– bu sahəyə investisiya qoyuluşunun təmin edilməsi həm daxili, həm xarici; 

– birgə müəssisə və fermer təsərrüfatlarının formalalşdırılmasına şəraitin 

yaradılması və buna dövlət qayğısı; 

– kənd təsərrüfatının əsas istehsal vasitəsindən səmərəli istifadə; 

– orta və uzunmüddətli kreditlərin verilməsinə şərait yaradılması həm bank-

lar, həm sahibkarlara müvafiq olan ; 

– suvarma və melorasiya işlərinin xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılması; 

– əmək qabiliyyətli əhalidən ilboyu səmərəli istifadə olunması; 

– aqrar sektorda düzgün ixtisaslaşmanın aparılması və regionlarda təmər-

küzləşdirilməsi, bunun ayrı-ayrı rayonlar üzrə həyata keçirilməsi – pambıqçılıq, 

taxılçılıq, baramaçılıq, üzümçülük, heyvandarlıq, tütünçülük, çayçılıq, meyvəçilik 

və s. sahələr üzrə; 

– aqrar sahibkarlığın həm istehsal, həm də emal sahəsinin inkişaf etdirilməsi; 

– aqrar bazarın formalaşması, ona dövlət qayğısı və bu bazara xidmət edən 

sahələrin – infrastrukturun inkişaf etdirilməsi; 

– mövcud sektorun kapital, əmək və istehsal resurslarından səmərəli istifadə; 

– bu sahədə həm vergi, həm də gömrük ödəmələrinin stimullaşdırılması [9]. 

Bir sözlə, digər məsələlər də nəzərə alınmaqla kənd təsərrüfatı məhsulları-

nın dinamik və davamlı inkişafını təmin etməyə qadir olan aqrar-sənaye komp-

lekslərini formalaşdırmaq. Bu kompleksə daxil olan müəssisələr vahid şəkildə fəa-

liyyət göstərərək – istehsal vasitələri istehsalından tutmuş son məhsulun istehlak-

çılara çatdırılmasına qədər, bu sahədə həm dövlətin strateji maraqlarını təmin edə-

rək, istehsalın dinamik inkişafına istiqamətlənərək, aqrar sahədə məhsulun isteh-
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salı, emalı və satışı səmərəli təşkil olunmaqla istehsalçı və istehlakçının maraq və 

mənafelərinə xidmət edəcək. 

Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun müxtəlif sahələrinində inkişaf perspektiv-

ləri, məsələn, kimya və neft kimya, turizm, metallurgiya və s. bu sahənin dayanıq-

lı və dinamik inkişafını hərtərəfli həyata keçirməyə şərait və imkanlar yaradır. 

Aparılan təhlilə əsaslanıb deyə bilərik ki, həqiqətn qeyri-neft sektorunun sə-

mərəli inkişafı iqtisadiyyatda diversifikasiya, yəni aktivlərin və investisiyaların 

müxtəlif sahələr arasında bölüşdürülməsini, istehsal olunan və satılan məhsulların 

növlərinin artırılmasına, müxtəlifyönlü istehsal sahələrinin yaradılmasına və ifla-

sın qarşısının alınmasına şərait yaradır. Bu baxımdan aqrar sahə ilə yanaşı qeyd 

etdiyimiz digər qeyri-neft sektoru sahələrinin yaradılması iqtisadiyyatın dayanıqlı 

və davamlı inkişafının sürətlənməsini təmin edir. Qeyd etdiyimiz digər sahələrdən 

biri sənaye nəhəngi olan texnoparklardır. Bu texnoparklarda elm və texnikanın 

son nailiyyətlərindən olan istehsal vasitələrindən istifadə olunur, belə texnika əsa-

sında istehsal olunmuş məhsullar yüksək keyfiyyətli olduğu üçün həm daxili, həm 

də xarici bazarda tələblidir. Belə məhsullar ölkəyə valyuta daxilini təmin etməklə, 

ölkənin ixrac qabiliyyətini də artırır. Ona görə də bu sahədə də işlərin daim davam 

etdirilməsi strateji məsələdir, xüsusilə sənaye cəhətdən inkişaf etmiş regionları-

mızda. Regionların iqtisadi inkişafı, bu regionlarda yaradılan müəssisələr yerli 

xammala əsaslanmaqla, başqa yardımçı sahələrin də inkişafına səbəb olmaqla, ey-

ni zamanda qlobal məsələlərdən biri olan işsizlik probleminin də həll olmasına 

imkan verəcək. Bu da regionlardan insanların iş dalınca şəhərə axınının qarşısı 

alınmış olacaq. Qeyri-neft sektoru olan metallurgiya sənayesinin inkişafı, ölkədə 

iri metallurgiya sahələrinin yaradılması da diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Bu 

sahənin xammalı əsasən ölkəyə xaricdən gətirildiyindən, istehsal olunan məhsulun 

maya dəyəri də yüksək olur. Ölkəmizdə mövcud olan zəngin filiz yataqlarından 

istifadə etmək və bu sahədə sənayenin inkişafına yeni güc qatmaq lazımdır. Bu sa-

hənin inkişafı digər sahələrin də ondan istifadəsini sərfəli edəcək. Bu da bu sahə 

məhsullarının maya dəyərinin aşağı salınmasına, həm daxili, həm də xarici bazara 

məhsul çıxarmaq şansını artıracaq. Söylədiyimiz kimi bu sahə də əhalinin işlə tə-

min olunma probleminə öz töhfəsini vermiş olacaq. Dövlət bu sahənin səmərəli 

inkişafını təmin etmək məqsədilə yerli sahibkarlara yeni sənaye müəssisələri ya-

ratmaq üçün güzəştli kreditlərin verilməsini həyata keçirərək regionlarda belə 

müəssisələrin yaradılmasına şərait yaratmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, qeyri-

neft sektorunun sürətli inkişafı xeyli dərəcədə ölkədə fəaliyyət göstərən bankların 

da fəaliyyətindən xeyli asılıdır. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bankların bu sahədə-

ki fəaliyyətini təəssüflər olsun ki, müsbət dəyərləndirməkdə çətinlik çəkirik. Əgər 

banklar real sektorda çalışan iqtisadi subyektlərə bu illər ərzində münasib bank 

faizləri ilə kreditlər vermiş olsaydılar, özləri də qazanardı real sektorun da artımı 

yüksək olardı. 
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Aparılan tədqiqata müvafiq qeyd edə bilərik ki, iqtisadiyyatın diversifikasi-

yası neft sektorundan asılılığı aradan qaldıraraq digər sektorların da inkişafına əl-

verişli şərait yaradacaq. Neft gəlirləri əsasında formalaşdırılan mövcud infrastruk-

tur məhz neftsiz iqtisadiyyatımız üçün iqtisadi zəmin olacaq. 

 
Ədəbiyyat 

 

1. Алиев И. Экономические приоритеты Азербайджана 2017 год. Официальный сайт 

президента Азербайджанской Республики. http // ru.president.az // 2017 

2. Nazirlər Kabinetinin Milli Məclisdə İllik Hesabatı. “Maliyyə və uçot” jurnalı, 

2018/03. səh.3-8 

3. Рожков К.Л. Процесс глобализации и национальная экономика. Москва 2000. 

cтр.257 

4. Quliyev E.A. Aqrar islahatlar. Dərslik. Bakı 2015 

5. Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri. Bakı 2017 http // www.azstat.org // 

6. Martin Hvidt. Ekonomic diversification in CCC countries: past record and future 

trends. 2013 

7. Marşall A. Ekonomiksin prinsipləri. Bakı, 2009 

8. Рустамов Э.С. Глобальный кризис и антикризисная политика. Журнал «Деньги и 

кредит» №1, Баку 2010 

9. Həsənov Ə. Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti. Bakı 

2011. səh.436-438 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.azstat.org/


Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
 

69 

 

UOT: 551.48  

Rəisə İSAYEVA 

AMEA H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu  

raise.isayeva@inbox.ru 

 

Şakirə RZAYEVA 

AMEA H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu  

shakira.rzayeva@inbox.ru 

 

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun su ehtiyatları və onlardan səmərəli istifadə 

 

Водные ресурсы Шеки-Закатальского экономического района и их 

рациональное использование 
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Xülasə: Əhalinin durmadan çoxalması, sənaye və kənd təsərrüfütının inki-

şafı təmiz suya olan təlabatın da kəskin şəkildə artmasına səbəb olur. Enerji və ər-

zaq təlabatının yüksəlməsi, öz növbəsində təbii ehtiyatlara təzyiqin güclənməsini 

müşahidə etdirir. Son onilliklər ərzində su çatışmazlığı dünyanın bir çox ölkələ-

rində izlənməkdədir. Məqalədə Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun su ehtiyatlarının 

tədqiqinin aktual problemləri nəzərdən keçirilir, onlardan səmərəli istifadə imkan-

ları araşdırılır. 

Açar sözlər: su ehtiyatları, Şəki-Zaqatala rayonu, təbii resurslardan istifadə, 

su elektrik stansiyaları, Azərbaycanın çayları və gölləri 
 

Abstract: With the growth of population, the development of industry and 

agriculture, the demand for fresh water increases dramatically. Growing demand 

for energy and food leads to increased stress on natural resources. In recent 

decades, water scarcity has been felt in many regions of the world. The article 

discusses current issues related to the study of the water resources of the Sheki-

Zakatala economic region and their rational use. 

Keywords: water resources, Sheki-Zakatala region, water resources using, 

hydroelectric power plants, rivers and lakes of Azerbaijan. 
 

Резюме: С ростом численности населения, развитием промышленнос-

ти и сельского хозяйства потребность в пресной воде резко возрастает. Рас-
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тущие потребности в энергии и продовольствии приводят к увеличению наг-

рузок на природные ресурсы. В последние десятилетия нехватка воды ощу-

щается во многих регионах мира. В статье рассматриваются актуальные 

проблемы, связанные с исследованием водных ресурсов Шеки-Закатальско-

го экономического региона и их рационального использования. 

Ключевые слова: водные ресурсы, Шеки-Закатальский район, 

использование водных ресурсов, гидроэлектростанции, реки и озера 

Азербайджана. 
 

Su ehtiyatları və onlardan səmərəli istifadə hazırada bir çox dünya tədqiqat-

çılarını məşğul edən problemdir. Su dünyamızın təbii sərvətləri içərisində xüsusi 

yer tutur. Məşhur rus geoloq- akademik A.P.Karpinski 1931-ci ildə, hidrogeoloji 

qurultaydakı çıxışında “sudan dəyərli sərvət yoxdur, çünki onsuz həyat mümkün 

deyil”söyləyərək təbiətin bu töhfəsinə layiqli qiymət vermişdir. Su – istehsal qüv-

vələrinin yerləşməsini müəyyən edən mühüm amillərdən biridir, çox zaman isə is-

tehsal vasitəsidir. Sənayedə sudan istifadənin çoxalması yalnız onun inkişafı ilə 

bağlı olmayaraq, məhsul vahidinə düşən su miqdarı sərfinin artmasından da irəli 

gəlir. Məsələn, 1 ton pambıqparça istehsalı üçün fabriklər 250 m
3
 su sərf edirlər. 

Kimya sənayesi üçün bu göstərici daha yüksəkdir, belə ki, 1 t ammiyak üçün 1000 

m
3
 su tələb olunur. Müasir iri istilik stansiyalarının böyük miqdarda sudan istifa-

dəsini də unutmaq olmaz. Qeyd edək ki, əhəmiyyətli miqdarda suya ehtiyac duyan 

sahələrdən biri də kənd təsərrüfatıdır. Nəhayət, su ehtiyatlarından istifadə məsələ-

sində əhalinin suya olan təlabatı da qeyd olunmalıdır. 

Təmiz su təminatı müasir dünyamızda insan cəmiyyəti qarşısında duran vacib 

məsələlərdən biridir. BMT məlumatlarına əsaslanaraq deyə bilərik ki, hazırda 1,2 

milliard insan daim təmiz su çatışmazlığı şəraitində yaşayır. Hesablamalara görə 

XXI əsrin ortalarında bu rəqəm artaraq dörd milliardı keçəcək. Bu vəziyyəti nəzərə 

alaraq, deyə bilərik ki, su istənilən ölkə üçün çox dəyərli sərvətdir. Əhalinin durma-

dan artması,ətraf mühitin çirklənməsi, su ehtiyatlarının qeyri-səmərəli istifadəsi 

mövcud su ehtiyatlarının tükənməsi təhlükəsini yaradır. Azərbaycan su resursları ilə 

zəngin ölkədir. Ölkə ərazisində içməli və duzlu suyu olan 250 göl mövcuddur (bun-

ların bir hissəsi yayda quruyur). Azərbaycanın su ərazisi 1,6 % təşkil edir. Buna 

baxmayaraq, Azərbaycanda içməli su ehtiyatları hər zaman yetərsiz olmuş, qeyri-

bərabər bölünmüş, sudan səmərəli istifadə isə gündəlikdən düşməmişdir. Ölkəmizin 

əsas çayları Kür, Araz və Samur, mənbələrini sərhədlərimiz xaricində aldığı üçün 

Azərbaycanın hidroresurslarla təminatı milli iqtisadiyyat və təhlükəsizliyin qorun-

ması baxımından həqiqətən mühüm məsələ olaraq qalır [1]. 

Azərbaycanın iqtisadi rayonları içərisində mühüm mövqeyə malik olan Za-

qatala-Şəki rayonu zəngin su ehtiyatlarına malik olaraq, ölkə ərazisinin ümumi 

həcminin 10,3%-ni təşkil edir. Regiona Qəbələ Qax, Balakən, Oğuz, Zaqatala, Şə-
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ki inzibati rayonları daxildir. Ərazidə yüksəkliklər arasındakı nəzərəçarpacaq fərq 

buradakı təbii şəraitə də təsirini göstərmiş və ərazi mülayim iqlimə malikdir. İllik 

yağıntı miqdarına görə Lənkəran-Astara zonasından sonra ikinci yer tutan bu re-

gionun 500-700 metr yüksəkliklərində iqlimi subtropik, nisbətən böyük yüksək-

liklərdə isə mülayim və sərindir. Yüksəklik artdıqca iqlim sərtliyinin də artması 

müşahidə olunur. Regiona daxil olan çaylar bunlardır: Kiş, Şin, Balakənçay, Qa-

tex, Dəmiraparan, Məzim, Muxax, Qanıx, Ayrıçay, Əlican və Türyan. Şəki-Zaqa-

tala iqtisadi rayonu həmçinin Oğlanbulağı, Qızbulağı, Hamambulağı, Buduşor, 

Ağbulaq və Xalxal kimi termal və mineral su mənbələri ilə zəngindir. Nohur, Tu-

fangöl (Qəbələ ) və Acınohur (Qax) əsas göllər hesab olunur. Şəki- Zaqatala iqti-

sadi rayonu geniş su hövzəsinə malik olsa da çox sel gətirən və bol sulu çayları 

xüsusi cədvəldə əks etdirməyi məqsədəuyğun hesab etdik (cədvəl 1). 

Qəbələ rayonunun relyefi və iqlim şərtləri bu ərazidə çayların sıx şəkildə ya-

ranmasına səbəb olmuşdur. Azərbaycan ərazisində mövcud iri və kiçik 8359 çay-

dan 486-nın uzunluğu 10 km.-dən çox təşkil edir və bunlardan da 12-si, eyni za-

manda uzunluğu 100 km.-i keçən 24 çaydan 2-si məhz Qəbələ rayonu ərazisinə 

düşür. Bu rayonun çayları Kürün sol qoluna aid olaraq birbaşa Kür hövzəsinə, ya 

da Şirvan ərazisindəki çaylara axır. Türyançay və Göyçay çaylarının qolları olan 

Qara, Tikanlı, Bum, Həmzəllı, Dəmiraparan və Vəndam çayları özünəməxsus isti-

qamətə malikdirlər. Bu bölgənin çaylarının qidalanmasında yeraltı sular 40-50% 

təşkil edirsə, yağış suları 25-30%, qar suları isə 20-30% töhvə verir [6, s.25-28]. 

Qeyd edək ki, Türyançay və onun qollarının qidalanmasında, həmçinin Dəmirapa-

ran çayının yuxarı axarlarında qar və buz suları əsas rol oynayır. Mart və uyul ay-

ları bu çayların sularında çoxalma müşahidə olunur ki, bu da əslində il boyu nəzə-

rəçarpan axının 50%-ə qədərini təşkil edir.  
 

Cədvəl 1. Şəki- Zaqatala iqtisadi rayonunun əsas çayları 
 

çayın adı Uzunluğu 
mənbəyinin 

yüksəkliyi 

Qanıx 423 km. 3500 m. 

Türyan 180 km. 3680 m. 

Talaçay 1072 km. 3600 m. 

Əlican 98 km. 3500 m. 

Dəmiraparan 69 km. 3400 m. 

Kürmük 55 km. 3480 m. 

Qaraçay 56 km. 2800 m. 
 

Qatex 54 km. 2840 m. 

Əyriçay 46 km. 3200 m. 

Balakənçay 39 km. 100 m. 
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Şin 39 km. 2800 m. 

Kiş 33 km. 3680 m. 

Məzim 30 km. 2720 m. 

 

Kür çayının hövsəzinə (subhövzə) aid olan və Gürcüstanın əsas çayı hesab 

olunan Qanıx (Alazan) hər iki ölkə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kür Azər-

baycana Türkiyə və Gürcüstan ərazilərindən keçib axaraq ölkəmizi böyük həcmdə 

içməli su ilə təmin edir. Alazan-Ağrıçay su xətti Cənubi Qafqaz regionunda iri 

yeraltı su mənbəyi olaraq , içməli su əhəmiyyətinə malikdir. Hövzə, subtropik 

kontinental və rütubətli iqlim (şimal subtropik) keçid zonası arasında yerləşir. 

Relyefin xüsusiyyətləri ilə əlaqədar hava axını əsasən cənub-şərqdən daxil olur ki, 

bu da Qanıx (Alazan ) çayı hövzəsinin nisbətən quru olmasına təsir göstərir. Höv-

zə ətrafında yağıntılar Gürcüstanda 300-500 mm., Azərbaycanda isə 500-1400 

mm. arasında dəyişir. Ortaillik dərəcə diapazonu 9-14° C arasında dəyişir ki, bu 

zaman hava temperaturu nadir hallarda -18° və -23° C-dən aşağı və 37-39° C yu-

xarı olur [13,s.24] Alazan vadisi ətrafında dağ əraziləri relyefinin xüsusiyyətləri 

sayəsində sözügedən rayon hidroenerji əsasında elektrik enerjisi istehsalı üçün əl-

verişli imkanlar yaradır. Hövzənin hər iki tərəfində kiçik və orta hidroelektrostan-

siyaları tikilmişdir və onların gələcək istismarında böyük potensial özünü göstərir. 

Gürcüstan və Azərbaycan milli dövlət orqanlarının və yerli ekspertlərin rə-

yinə görə hövzənin iqtisadi inkişafı əsasən iki sektordan : kənd təsərrüfatı və hid-

roenergetikadan asılı olacaq. Hesab olunur ki, aqrosənaye kompleksi istisna ol-

maqla sənayenin digər sahələri regionun inkişafında əsaslı rol oynamayacaq. Bu-

rada turizmin inkişafı və infrastruktura yeni invenstisiyalar planlaşdırılır [10;11]. 

Hər iki ölkənin rəhbərliyinin qarşısında sudan səmərəli istifadə üçün suvar-

ma infrostrukturlarının genişləndirilməsi və modernləşməsi əsas məqsəd olaraq 

durur. Eyni zamanda hidroehtiyatların qorunması məsələsi vacib məsələ olaraq 

diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Bu vacib şərtdir, çünki, su ehtiyatlarından düz-

gün istifadə etməmək daşqınlara, torpaqlarda duzluluq səviyyəsinin artmasına, 

müvafiq suvarma infrostrukturların həddən artıq genişlənməsinə, uyğun olaraq 

böyük xərclərə gətirib çıxara bilər [7]. 

Hövzənin hidroenerji potensialı hər iki ölkəyə xarici investor axını cəlb edə 

bilər. Tədqiq olunan regionda ən mühüm çay olan Qanıx çay hövzəsi barədə ümu-

mi məlumatlar cədvəl 2-də, çayın subhövzəsində bərpa olunan su ehtiyatları barə-

də məlumatlar cədvəl 3-də, hər iki ölkə ərazisindən keçən yeraltı sular balansının 

fərqli izahı isə cədvəl 4-də əks olunur. 
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Cədvəl 2. [13,10]. Qanıx/Alazan çay hövzəsi barədə ümumi məlumatlar 

(BMT AİK hesabatı) 

 

Ölkə 

Çayın 

uzunluğu 

km. 

Subhövzə 

ərazisi 

(km
2
)

6
 

Suyun orta 

istehlakı 

(m
3
/saniyədə)

7
 

Çay 

hövzəsinin 

yüksəkliyi 

Azərbaycan 5 4, 755 110  

Gürcüstan 104 6 ,962   

Cəmi 
391 

(282 ümumi) 
11, 717 110 2.600-2.800 m. 

 
Cədvəl 3. [13,s.10]. Qanıx/Alazan subhövzəsində bərpa olunan su ehtiyatları 

(BMT AİK hesabatı) 

 

 

Ölkə 

Yerüstü 

suların bərpa 

olunan 

resursları 

(km
3
/illik) 

Yaltı suların 

bərpa 

olunan 

resursları 

(km
3
/illik) 

Bərpa olunan 

su resurslarının 

ümumi həcmi 

(km
3 
/illik) 

Adambaşına 

düşən bərpa 

olunan su 

resursları 

(m
3
/adam/illik) 

Azərbaycan 3.472 0.0007 3.473 6,150 

Gürcüstan 1.360 1.24 2.60 7,600 

 

Şəki-Zaqatala hövzəsi çaylarına daxil olan Muxaxçay (Qanıx çayın sol qolu) 

başlanğıcını Baş Qafqaz sıra dağlarından alır. Dağ silsiləsinin cənub yamacından 

(2800 m.) mənbə alan bu çayın uzunluğu 56 km., hövzəsinin sahəsi 572 km²-dir. 

Suvarma işlərində Muxaxçaydan geniş şəkildə istifadə olunur [8,s.47]. Şəki və 

Qax rayonlarının suvarma suyu ilə təmin edilməsində Əyriçay su anbarı da mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir. 1987-ci ildə istismara verilən su anbarı Şəki rayonunun 

cənub-qərb hissəsində Əyriçayın məcrasında yerləşir [5,s.56]. Aşağı suvarma işlə-

rində geniş istifadə olunan çaylardan biri də Balakənçaydır. Gücü 280 kvt. olan 

Balakənçay su elektrik stansiyası XX əsrin ortalarınadək ilboyu işləyirdi. Saatior 

və Rexusaationi çaylarını qovuşmasından yaran bu çay, Balakən yaxınlığında iki 

qola ayrılır. Kiçik Balakənçay Qatex çayına axır və 200 m. yüksəklilkdə qərar tu-

tur [6, s.100-102]. Balakənçay isə Qanıx çayının mənsəbindən179 km yüksəklik-

dən tökülür. Bu çayın orta eni 8.2 km, orta meyilliyi 59,3%-dir. Hövzənin orta 

yüksəkliyi 958 m.-ə çatır. 

Bölgələrdə enerji təminatının gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən 

layihələr içərisində 2017-ci ildə istifadəyə verilən, ümumu gücü 1,5 meqavat olan 

Balakən Su Elektrik Stansiyası xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
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Layihə çərçivəsində 5,6 metr hündürlüyə malik bənd də inşa olunub, subu-

raxma qabiliyyəti olan suqəbuledici də yaradılıb. Stansiya 10 milyon kilovat-saat 

elektrik enerjisi gücünə malik olaraq, Balakən şəhərinin 25-30 %-ni, rayon əhalisi 

tələbatının isə 15 %-ni ödəyəcək. Bənzər layihələrin həyata keçirilməsi regionlar-

da enerji təminatının gücləndirilməsinə, iqtisadi və sosial inkişafa xidmət etməklə 

yanaşı, yeni iş yerlərinin də açılmasına səbəb olur [7]. 

 
Cədvəl 4 [13,11]. Yeraltı sular balansı (BMT AİK hesabatı ) 

 

 

Ölkə 

 

Yağın-

tılar 

(мм) 

 

 

Sahəsi 

(km
2
)

8
 

 

 

 

Ümumi 

istehlak 

(m
3
/sa-

niyədə) 

 

 

 

 

Axın 

(m
3
/s

aniy

ədə) 

 

 

Çay-

dan 

infil-

trasi-

ya 

(m
3
/sa

niyə-

də) 

 

 

Ya-

ğıntı 

infilt-

rasi-

yası 

(m
3
/sa

niyə-

də) 

 

 

Bu-

xar-

lanma 

za-

manı 

itkilər 

(m
3
/sa

ni-

yədə) 

 

 

Çayın 

qida-

lan-

ması 

za-

manı 

itkilər 

(m
3
/sa

ni-

yədə) 

Azər-

baycan 
500-1400 3050 18,9      

Gürcü-

stan 
300-500 980 20,4      

Cəmi 800-1900 4030 39,3 46 38,4 7,6 16,6 29,4 

 

Çaylar və göllərlə zəngin su hövzəsinə malik ölkəmizin mövcud su resursla-

rından səmərəli istifadə yolları hər zaman respublika rəhbərliyinin diqqət mərkə-

zində olmuşdur. Respublikada su təminatı sosial problemin həlli istiqamətində bir 

çox mühüm layihələr həyata keçirilir [3,s. 1]. Ölkə rayonlarının su ilə təminatı la-

yihələrinin hamısı regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində 

baş tutur [2,s.301]. Bu sübut edir ki, ölkəmizdə su təchizatı məsələsi dövlət nəza-

rəti altındadır. 2013-cü ilin aprel ayında Bakıda “su texnologiyaları” Xəzər Bey-

nəlxalq forumunun açılışında Respublika baş nazirinin müavini A.Şərifov çıxış 

edərək ölkə prezidentinin su təminatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırıl-

ması qərarından bəhs etmişdir [12]. Azərbaycanın bir çox şəhər və rayonlarında 

içməli su qıtlığı, su təmizləmə qurğularının çatışmazlığı probleminin hələ də möv-

cudluğunu təəssüf hissi ilə qeyd ediən A.Şərifov bildirmişdr ki, dövlət bu məsələ-

lərin həllinə son dərəcə diqqətlə yanaşır və bu məqsədlə ölkənin 42 şəhərində, ey-

ni zamanda şəhərətrafı ərazilərdə 5 milliard dollar həcmində layihələrin reallaşdı-

rılması nəzərdə tutulur. 
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Dağ çayları və suvarma kanalları üzərində yerləşən kiçik su elektrik stansi-

yalarının tikintisinin vacibliyi fikində mütəxəssislər yekdil rəyə malikdirlər 

[4,s.219]. Müasir tələblərə cavab verən bu qəbildən stansiyaların tikintisi təbiətə 

ziyan vurmadan elektrik enerjisi ilə təminat probleminin həllinə təkan verir, eyni 

zamanda enerji istehsalında yanacaqa qənaət edilməsi üçün imkanlar yaradır. 
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Azərbaycan Respublikasının prioritet inkişafı və təkminləşməsi 

 

Priority Improvement and Development of the Republic of Azerbaijan 

 

Резюме: В статье автором отмечается, что сотрудничество с междуна-

родными финансовыми организациями создает путь к интеграции Азербай-

джана в международные экономические и политические отношения. Цен-

тром в приоритетном направлении явилось формирование рыночной систе-

мы хозяйства, которое основано на рыночных началах модельного взаимоот-

ношения с зарубежными партнерами и кредиторами. 

Таким образом, важным требованием к реализации данных программ 

должна выступать интеграция национальной экономики в мировое хозяйство. 

Ключевые слова: национальная экономика, трансформация, модель 

современного общества, реформирование, кредиты. 

 

Xülasə: Məqalədə müəllif qeyd edir ki, beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə 

əməkdaşlıq Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi və siyasi əlaqələrə inteqrasiyası yolu-

nu yaradır. Prioritet istiqamətdə diqqət xarici tərəfdaşlar və kreditorlarla model mü-

nasibətlərin bazar prinsiplərinə əsaslanan bazar iqtisadiyyatının formalaşmasıdır. 

Beləliklə, bu proqramların həyata keçirilməsində mühüm tələb milli iqtisa-

diyyatın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasıdır. 

Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, transformasiya, müasir cəmiyyət modeli, 

islahatlar, kreditlər. 

 

Abstract: In the article, the author notes that cooperation with international 

financial organizations creates the path to the integration of Azerbaijan into 

international economic and political relations. The focus in the priority direction 

was the formation of a market economic system, which is based on the market 

principles of the model relationship with foreign partners and creditors. 
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Thus, an important requirement for the implementation of these programs 

should be the integration of the national economy into the world economy. 

Keywords: national economy, transformation, model of modern society, 

reform, loans. 

 

Приобретение независимости Азербайджанской Республикой было не-

обходимо, с точки зрения, избрания светской страной, которая в последую-

щем стала членом многих международных экономических организаций. 

Вступление Азербайджана в Международный Валютный Фонд в сентябре 

1992 года, стало главным событием того, что кредиты предоставлялись фак-

тически в обмен на обязательства по реформированию экономики в рамках 

различных социально – экономических программ. Надо отметить, что МВФ, 

выдвигая определенные условия перед правительством в рамках кредитова-

ния, помогал стране решать определенные экономические проблемы. Азер-

байджан тесно сотрудничал с МВФ, брал кредиты для поддержания платеж-

ного баланса страны, которая находилась в начале 1990-х в тяжелой эконо-

мической ситуации. 

Азербайджанская Республика, привлекая кредиты этой структуры, осу-

ществляла техническую помощь в целях получения консультационного со-

действия. За пройденные годы в страны накопились огромные достижения в 

построении институционально -демократических институтов для свободной 

рыночной экономики. Стабильно- устойчивое экономическое развитие соз-

дали прочную фундаментальную основу для демократических реформ и 

борьбы с нерешенными социально - экономическими проблемами. 

На 1 января 2018 года общая сумма государственного долга Азербай-

джана составила 17 млрд. 7 млн. манатов. 93,9% совокупного государствен-

ного долга - 15 млрд. 978 млн. манатов (9 млрд. 398 млн. долларов) состав-

ляет внешний долг, 6,1% - 1 млрд. 29 млн. манатов (605 млн. долларов) – 

внутренний. 

В целом, удельный вес внешнего долга составляет 22,8% ВВП, внут-

реннего – 1,5% ВВП. В 2017 году совокупный государственный долг страны 

составил 24,3% от ВВП. Соотношение совокупного государственного долга 

к валютным резервам составило 23,8%». 45,1% внешнего государственного 

долга должно быть возвращено в течение 10 лет после отчетного периода, 

51,2% - от 10 до 20 лет, 3,7% - более 20 лет. Внешний государственный долг 

по существующему портфелю в 2018 году вырастет в номинальном выраже-

нии и составит 9,42 млн. долларов. 

Отметим, что на сегодняшний день Азербайджанская Республика в 

состоянии может в сутки около 35 тысяч туристов, а иногда данный показа-

тель максимально доходит до 40 тысяч. Согласно данным Всемирного сове-
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та по туризму и путешествиям (WTTC) за 2016 год, доходы от туристическо-

го сектора Азербайджана в прошлом году составили 2,678 миллиарда манат. 

Для сравнения: в 2010 году благодаря иностранным туристам Азербайджан 

заработал 654 миллиона манат, в 2011 году - 988 миллионов [3]. 

Будем откровенны, не каждая страна способна с гордостью говорить о 

том, что у нее есть все необходимые составляющие для развития туризма, а 

Азербайджан, это именно та, страна. 

Профицит государственного бюджета Азербайджана в 2016 году соста-

вил 1,05 миллиарда манатов. Доходы госбюджета в январе-марте составили 

3 678,1 миллиона манатов против прогноза в 3 570,6 миллиона манатов. Рас-

ходы госбюджета были исполнены на 73,3 процента и составили 2 623,5 

миллиона манатов. 

Поступления по линии министерства по налогам составили 1,5 милли-

арда манатов, что на 1,4 процента больше прогноза. Большая часть поступ-

лений - 78,5 процента, или 1 210,7 миллиона манатов, пришлась на поступ-

ления от ненефтяного сектора, что на девять процентных пункта больше по-

казателя первого квартала 2015 года. 

На строительство и реконструкцию объектов в сферах науки, образова-

ния, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов было направлено 

16 миллионов манатов, на строительство инфраструктуры в сферах энергети-

ки, водо- и газоснабжения, транспорта, коммунальных услуг и мелиорации - 

153,4 миллиона манатов, в том числе на финансирование инвестиционных 

проектов в Нахчыванской Автономной Республике - 4,8 миллиона манатов. 

В последние годы туризм, как крупный межотраслевой комплекс ин-

тенсивно развивается. Расширяется инфраструктура, активно развивается 

инвестиционный комплекс, получили развитие новые виды туризма и доход-

ность по ним [2]. 

Таким образом, основная доля капиталов от туристского бизнеса ухо-

дит за границу. Хотя в последнее время наметились положительные сдвиги 

в развитии внутреннего туризма и привлечении иностранных гостей, основ-

ная доля капиталов от туристского бизнеса уходит за границу. Хотя в пос-

леднее время наметились положительные сдвиги в развитии внутреннего ту-

ризма и привлечении иностранных гостей. 

Из стран ближнего зарубежья (страны СНГ) наибольший въездной (как и 

выездной) поток туристов отмечается с России, Грузии, Турции, Ирана, Украи-

ны, Великобритании, Казахстана т.д. Причем въездной поток почти вдвое выше 

выездного как по этим двум направлениям, так и в целом по региону. 

Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности по гос-

тиницам и предприятий гостиничного типа заключаются в том, что НДС, на-

лог на прибыль и другие налоги, поступающие в государственный бюджет за 
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2010 г. - 15130.6 тыс. ман., 2011 г. - 27966.5 тыс. ман., 2012 г. - 18058.8 тыс. 

ман., 2013 г. - тыс. ман., 2014 г. - 28201.5 тыс. ман., 2015 г. - 28098.5 тыс. ман. 

Важным является четкое распределение функций и сфер деятельности 

между государственными организационными структурами – Министерством 

финансов Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджан-

ской Республики, Министерством экономического развития Азербайджан-

ской Республики. Организационные структуры, от деятельности которых за-

висит развитие сотрудничества с международными финансовыми организа-

циями, должны иметь четкую программу деятельности, которая, в свою оче-

редь, требует постоянной координации в соответствии с четко определенны-

ми государственными стратегическими приоритетами. Трансформационные 

условия современного развития Министерством финансов Азербайджана, в 

качестве обязательной предпосылки улучшения ситуации с использованием 

привлеченных средств, требуют проведения общей структурной реформы. 

Именно она может открыть путь к использованию потенциала государства. 

Данную задачу необходимо осуществлять согласно апробированных мировой 

практикой критериев и в соответствии с текущим ходом событий в стране. 

Принципы защиты государственных интересов Азербайджана в отно-

шениях с международными финансовыми организациями должны опираться 

на приоритеты долгосрочных целей социального, политического и экономи-

ческого развития. Опыт ряда стран рыночной трансформации и, в том числе, 

опыт Азербайджана, свидетельствует, что кредиты международных финан-

совых организаций могут активно оказывать содействие решению финансо-

вых и других проблем. 

Взаимные отношения Азербайджана с международными финансово – 

кредитными организациями являются очень важными не только для текуще-

го состояния развития государства, но и создания возможностей построения 

долгосрочной модели устойчивого социально - экономического развития. 

Прежде всего, надо отметить, что, сотрудничая с международными фи-

нансовыми организациями создает путь к интеграции Азербайджана в меж-

дународные экономические и политические отношения. Центром в приори-

тетном направлении явилось формирование рыночной системы хозяйства, 

которая основана на рыночных началах модельного взаимоотношения с за-

рубежными партнерами и кредиторами. Важным требованием к реализован-

ности данных программ должна выступать интеграция национальной эконо-

мики в мировое хозяйство. Стратегия взаимных отношений Азербайджана с 

международными финансово – кредитными организациями должна строить-

ся с учетом современного состояния местной экономики. 

Важно отметить, что особенностью является и концептуальная основа 

определенности, а именно, подключение модели сотрудничества с междуна-
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родными финансовыми организациями и частными кредиторами в общую 

модель социально-экономического развития. Данная стратегия взаимных от-

ношений Азербайджана с международными финансово - кредитными орга-

низациями является необходимостью четкого определения формы продол-

жения сотрудничества. 

Последние года показывают возможные изменения самих принципов 

взаимоотношений с международными финансовыми организациями. Возмож-

ностью такого направления является построение отношений Азербайджана с 

международными финансовыми организациями, что, в свою очередь, явилось 

трансформацией от непосредственного получения финансовых ресурсов к по-

лучению консультативной поддержки от этих учреждений. 

Трансформационные условия современного развития Министерством 

финансов Азербайджана, в качестве обязательной предпосылки улучшения 

ситуации с использованием привлеченных средств, требуют проведения об-

щей структурной реформы. Именно она может открыть путь к использова-

нию потенциала государства. Данную задачу необходимо осуществлять сог-

ласно апробированных мировой практикой критериев и в соответствии с те-

кущим ходом событий в стране. 

Принципы защиты государственных интересов Азербайджана в отно-

шениях с международными финансовыми организациями должны опираться 

на приоритеты долгосрочных целей социального, политического и экономи-

ческого развития. Опыт ряда стран рыночной трансформации и, в том числе, 

опыт Азербайджана, свидетельствует, что кредиты международных финан-

совых организаций могут активно оказывать содействие решению финансо-

вых и других проблем. 

Особо важной спецификой явилось распределение и перераспределе-

ние функций в области деятельности между государственными организа-

ционными структурами – Министерством финансов Азербайджанской Рес-

публики, Центральным банком Азербайджанской Республики, Министер-

ством экономического развития Азербайджанской Республики. Организаци-

онно – правовые структуры, от сферы деятельности которых зависит разви-

тие сотрудничества с международными финансовыми организациями, долж-

ны представлять четко обоснованную программу деятельности, которая, в 

свою очередь, требует постоянства координации в соответствии с четко оп-

ределенными государственными стратегическими приоритетами и задачами. 

Трансформация определенных условий современного развития Ми-

нистерством финансов Азербайджана, является в качестве обязательной 

предпосылки для улучшения ситуации с использованием заемных средств, 

требующих проведения общей структурной реформы. Таким образом, транс-

формация поможет открыть путь к использованию рационального потенциа-
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ла нашей страны. Поэтому данную задачу необходимо осуществлять при по-

мощи апробированных мировой практикой критериев и задач в соответствии 

с современным ходом мирового процесса. 

Так, например, если учитывать текущий уровень инфляции, и если этот 

показатель сохранится до конца года, то комфортная зона учетной ставки 

будет восемь процентов. Но если инфляция во второй половине года достиг-

нет прогнозируемого показателя в 6-8 процентов, а это возможно, с учетом 

того, что в последнем квартале года рост цен активизируется, то комфортная 

зона может вырасти. 

Основной целью является достижение однозначной инфляции и одноз-

начной учетной ставки. 

Центральный банк Азербайджана в сентябре 2018 года снизил учетную 

ставку с 11 до 10 процентов. ЦБА также решил снизить верхний предел про-

центного коридора с 14 до 12 процентов. Нижний предел процентного кори-

дора был сохранен на уровне 8 процентов. 

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе-

мае 2018 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азер-

байджане выросли на 3,2 процента по сравнению с пятью месяцами 2017 го-

да. Цены на продовольственные товары за этот период выросли на 3,2 про-

цента, непродовольственные - 3,9 процента, а стоимость платных услуг - на 

2,6 процента. Стоимость продовольственных товаров в течение мая упала на 

1,3 процента, цены на непродовольственные товары остались без изменений, 

стоимость платных услуг - выросла на 1,6 процента. 

Отметим, что в 2017 году инфляция в Азербайджане составила 12,9 

процента. Центральный банк прогнозирует среднегодовую инфляцию на 

2018 год на уровне 6-8 процентов. Снижение процентных ставок 

по кредитам – это сложный процесс, и здесь требуется проведение еще ряда 

мер. В очередной раз Центральный банк Азербайджана будет обсуждать ве-

личину учетной ставки в августе 2018 года. Изменение учётной ставки ЦБА: 

9 апреля 2018 года – 11%; 12 февраля 2018 года – 13%; 15 ноября 2017 года, 

8 августа 2016 года – 9,5%; 3 мая 2017 года – 7%, 15 февраля 2016 года – 5%; 

13 июля 2015 года – 3%. 

Таким образом, принципы защиты государственных интересов Азер-

байджана в отношениях с международными финансовыми организациями 

опираются на приоритеты долгосрочных целей социального, политического 

и экономического развития. Практический опыт многих стран мира с рыноч-

ной трансформацией, а также и опыт Азербайджана, еще раз свидетельству-

ют о том, что заемные кредиты международных финансово – кредитных ор-

ганизаций активно оказывают содействие решению различных финансовых 

и других проблем. 
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Sosial-iqtisadi inkişafın modelləşdirilməsinə dair bəzi nəzəri fikirlər 

 

Теоретические идеи к вопросу моделирования  

социально-экономического развития 

 

Theoretical ideas on the issue of modeling socio-economic development 

 

Xülasə: Məqalədə sosial-iqtisadi inkişafın modelləşdirilməsinin nəzəri əsas-

ları ilə bağlı dünya və yerli alimlərin fikirləri nəzərdən keşirilərək onların müsbət 

və mənfi tərəfləri təhlil edilmişdir. Modelləşdirmə elmlərarası əlaqənin və sintezin 

çevik ifadəsi olub, hesablamaların dəqiq və gerçək görüntüsünü təşkil etməkdədir. 

Ümumiyyətlə davamlı iqtisadi inkişafının təmin edilməsi, onun sahələrarası vəh-

dətliliyinin gözlənilməsi və dinamik artıma xidmət edəcək sosial potensialının tə-

şəkkülü daim aktuallığı ilə seçilir. Buna görə də mühüm əhəmiyyət kəsb edən mo-

del qrupları iqtisadi inkişafın təin edilməsində modellərin nəzərdən keçirilməsi 

məqalənin ana xəttini təşkil edir. Bu modellərin başlıca məqsədi ÜDM-in, milli 

gəlirin dinamikasının müəyyənləşdirilməsi, eləcə də onların yığım və istehlak 

fondlarına bölüşdürülməsidir. Bundan başqa məqalədə iqtisadi modellər təsnifləş-

dirilmiş, onların müqayisəli təhlili aparılaraq hər birinin xüsusiyyətlərinin izahı 

verilmişdir. 

Açar sözlər: sosial-iqtisadi inkişaf, modelləşdirmə, davamlı iqtisadi inkişaf, 

iqtisadi və riyazi modelləşdirilmə, makroiqtisadi proseslər, proqnozlaşdırma. 

 

Abstract: The article analyzes the positive and negative aspects of the world 

and local scientists' views on the theoretical basis of the modeling of socio-

economic development. Modeling is a flexible expression of interdisciplinary 

linkage and synthesis, and it is a clear and realistic image of calculations. Generally, 

sustainable economic development, the expectation of its inter-sectoral cohesion, 

and the development of its social capacity to serve as a dynamic growth are always 

selected. For this reason, model groups, which are of crucial importance, are the 

main line of the article reviewing the models of economic development. The main 

purpose of these models is to determine the dynamics of GDP, the dynamics of 
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national income, as well as the distribution of their savings and consumption funds. 

In addition, the article classifies economic models and their comparative analysis 

has been made to explain the characteristics of each one. 

Keywords: socio-economic development, modeling, sustainable economic 

development, economic and mathematical modeling, macroeconomic processes, 

forecasting. 

 

Резюме: В данной статье анализируются положительные и отрицатель-

ные стороны мировоззренческих взглядов зарубежных и отечественных уче-

ных на теоретические основы моделирования социально-экономического 

развития. Моделирование - это гибкое выражение междисциплинарной свя-

зи и синтеза, а также четкое и реалистичное изображение расчетов. Как пра-

вило, периодическое экономическое развитие, ожидание межсекторной 

сплоченности и его динамический рост развития. Социальный потенциал 

всегда будет актуальным аспектом. По этой причине модельные группы, ко-

торые имеют решающее значение, являются основным направлением статьи, 

рассматривающей модели экономического развития. Основной целью этих 

моделей является определение динамики ВВП, динамики национального до-

хода, а также распределение их сбережений и фондов потребления. Кроме 

того, в статье классифицируются экономические модели, и был сделан срав-

нительный анализ для характеристики каждой из них. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, моделиро-

вание, устойчивое экономическое развитие, экономико-математическое 

моделирование, макроэкономические процессы, прогнозирование. 

 

Son dövrlər milli iqtisadiyyatlarda sosial-iqtisadi inkişaf modelinə daha ar-

tıq istiqamətlənməsi onun nəzəri əsaslarının tədqiqinə əsas yaratmışdır. Tədqiqat-

larda modelləşdirmə anlayışı, daha çox da onun riyazi mahiyyəti geniş tətbiqi ilə 

seçilməkdədir. Model sözünün iki müxtəlif dillərdən keçmə olduğunu qeyd edə 

bilərik. Əsasən, fransız dilində modele və latın dilində isə modulus sözlərindən 

keçərək ölçü və nümunə mənalarına gəlir. Hadisələrin, proseslərin gedişi, təhlili, 

düzgün istiqamətləndirilməsi və elmi mənalandırma baxımından yanaşdıqda, daha 

geniş mənada hər hansı obyektin, prosesin, hadisənin əvəzləyicisi kimi məhz iqti-

sadi-riyazi modellərdən istifadə olunur. Müşahidələr göstərir ki, təsvir, sxem, 

çertyoj, qrafik, plan, riyazi ifadə və s. amillər model olaraq, real obyektin sadələş-

dirilmiş oxşarı kimi qeyd etmək olar.Modelləşdirmənin iqtisadi və riyazi əhəmiy-

yətliliyinin artırılması zaman keçdikcə öz intensivliyi ilə seçildi. Bir çox tədqiqat-

çılar əsərlərində haqlı olaraq bu sferada bir sıra suallara cavab axtarmağa səy gös-

tərmişlər. Onlar iqtisadiyyatla riyaziyyat arasındakı əlaqənin, elmi bağlılığın və 

əsaslandırma qabiliyyətinin yüksəkliyini, eləcə də vəhdədliliyini müəyyənləşdir-
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məyi hədəfləyirdilər. Bu araşdırmalarda qarşıya çıxan sual belə idi. Bəs, riyaziy-

yatla iqtisadiyyat arasında nə kimi “qohumluq” əlaqələri var və bu əlaqələr möh-

kəmdirmi? İlk iqtisadi-riyazi model XVIII əsrin ortalarında Fransa fiziokratlar cə-

miyyətinin banisi, kral XV Lüdovikin şəxsi həkimi, 60 yaşında iqtisadi nəzəriyyə 

ilə məşğul olmağa başlamış Fransua Kene tərəfindən yaradılmışdır. Kene modeli-

nin ən qiymətli ideyası “iqtisadi artıqlıq” olmuşdur. Kene göstərmişdir ki, bu ar-

tıqlıq necə yaranır və necə bölünür. Kene bunu təbiətin töhfəsi adlandırsa da onun 

modelində bu artıqlığın kilsə, kral və sahibkarlar arasında bölündüyü açıq-aşkar 

görünür [4, s.3-14]. Öz sadəliyinə baxmayaraq, Kenenin modeli iqtisadi proseslə-

rin modelləşdirilməsində ilk addım kimi böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Mənbələrdə qeyd edilir ki, hələ XX əsrin 20-ci illərində sovet iqtisadi ədə-

biyyatlarında iqtisadi araşdırmalarda və planlaşdırma təcrübəsində kəmiyyət üsul-

larının tətbiqinə aid ilk elmi işlər çap olunmuşdur. Məlum olduğu kimi SSRİ sahə-

lərarası balans üsulunun vətəni olmuşdur. Həmin dövrdə Q.A.Feldman öz tədqi-

qatları ilə iqtisadi artımın iqtisadi-riyazi nəzəriyyəsinin əsasını qoymuşdur. İqtisad 

elminin tarixində mühüm mərhələ 30-cu illərin axırında L.V.Kantoroviç tərəfin-

dən aparılan tədqiqatlar olmuşdur. Kantoroviç optimal həll anlayışını elmə daxil 

edərək iqtisadi məsələlərin həlli üçün tamamilə yeni riyazi aparat işləmişdir [5, 

s.42]. Bu dövrdən başlayaraq, iqtisadi-riyazi modelləşdirmənin səmərəliliyi daha 

da yüksəlmişdir. 

Qeyd edilən dövrdən, yəni inkişaf proseslərini hədəfləyən L.V.Kantoroviçin 

zəmanəsindən 30 il sonra, daha doğrusu, 1962-ci ildə akademik V.S.Nemçinov ilk 

dəfə olaraq “İqtisadi-riyazi üsullar və modellər” kitabını yazmışdır. Həmin kitab-

da alim optimal planlaşdırmanın hər hansı bir konstruktiv modelini təklif etməsə 

də, orada müvafiq sahə üzrə tədqiqatların davamlılığına və elmi yeniliklərinə isti-

qamətlənən aşağıdakı məqamları göstərməyə nail olmuşdur: “Bütövlükdə təkrar 

istehsal prosesinin uzlaşdırılması və optimallaşdırılması kifayət qədər mürəkkəb 

problemdir. Bu qəbildən olan optimal məsələlərin məcmuu halda həlli üçün hələ-

lik müvafiq iqtisadi-riyazi aparat yaradılmamışdır, baxmayaraq ki, bir sıra xüsusi 

məsələlərin həlli üçün bizim əlimizdə artıq zəruri üsullar vardır” [8, s.394]. 

Araşdırmalar təsdiq edir ki, modelləşdirmə elmlərarası əlaqənin və sintezin 

çevik ifadəsi olub, hesablamaların dəqiq və gerçək görüntüsünü təşkil etməkdədir. 

Bu yöndəki tədqiqatlardan bəlli olur ki, iqtisadi-riyazi modelləşdirmənin əsasını 

K.Marksın geniş təkrar istehsal sxemi təşkil edir. Marksın bu sxemindən sonra iq-

tisadiyyatda güclü riyaziləşmə prosesi başlamış və bu da iqtisadiyyatın optimal 

planlaşdırılması və idarə edilməsində əvəzsiz rol oynamışdır [7, s.37,100]. 

Modelləşdirmənin elmi və tədris nöqteyi nəzərdən mənimsənilməsi, ona 

məntiqi yanaşmanın irəli sürülməsi, geniş təhlillər və qiymətləndirmələr baxımın-

dan araşdırılması məsələləri ciddi diqqət tələb edir. Bu mənada metodik nöqteyi 

nəzərdən ölkənin iqtisadi-riyazi modeli ümumi məsələlər nəzərə alınmaqla işlənil-
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məli və iqtisadi sosial inkişafının uzunmüddətli planına daxil olan göstəricilər dai-

rəsini əhatə etməlidir. 

Bu bir faktdır ki, modelləşdirmə bir sıra elmlərin ortaq mənalandırmaları və 

əsaslandırmaları prizmasından çox həssas görünür. Xüsusən də, ictimai və huma-

nitar elmlərin vəhdət halında ortaya qiymuş olduqları bu əsaslandırmalar sosial-

iqtisadi proseslərin düzgün istiqamətləndirilməsi və smərəli nəticələrlə müşayiət 

olunmasına xidmət etməkdədir. Qeyd etmək lazımdır ki, ictimai elmlər özlərinin 

məxsusi metodoloji yanaşmaları və tədqiqat alətlərini işləməklə yanaşı, getdikcə 

təbiət elmlərinə xarakterik olan və hər şeydən əvvəl riyazi və eksperimental tədqi-

qat vasitələrinə daha dərindən yiyələnirlər. 

Modelləşdirmə sahəsində Azərbaycan Respublikasında da tədqiqatlar aparıl-

maqdadır. Belə ki, AMEA-nın müxbir üzvü iqtisad üzrə elmlər doktoru, professor 

Akif Musayevin və dosent Aslan Qəhrəmanovun müəllifləri olduğu və 1998-ci il-

də “Kür” nəşriyyatında çap olunan “İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə və proq-

nozlaşdırma” adlı ali məktəblər üçün dərs vəsaitinin müvafiq sahə üzrə mühüm 

əhəmiyyəti vardır. Orada modelləşdirmə anlayışının elmi mahiyyətinə yanaşma 

belədir: 

“Modelləşdirmə modellərin qurulmasını, həm onun tədqiqini və həm də tət-

biqini ifadə edir. Modelin qurulması məsələnin qoyuluşundan da asılıdır. Çünki, 

parametrlərin hansına daha çox əhəmiyyət verilməsi, hansı xüsusiyyətlərin ön pla-

na çəkilməsi bilavasitə qarşıya qoyulan problemlərlə bağlıdır” [1, s.9]. 

İqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin edilməsi, onun sahələrarası vəhdət-

liliyinin gözlənilməsi və dinamik artıma xidmət edəcək sosial potensialının təşək-

külü daim aktuallığı ilə seçilməkdədir. Buna görə də mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

model qruplarından biri kimi xalq təsərrüfatının inkişafının proqnozlaşdırılması 

modellərindən bəhs etmək yerinə düşər. Bu qəbildən olan modellərin başlıca məq-

sədi ÜDM-in, milli gəlirin dinamikasının müəyyənləşdirilməsi, eləcə də onların 

yığım və istehlak fondlarına bölüşdürülməsidir. Belə modellərdə həll olunan xüsu-

si məsələlərə əmək ehtiyatlarının dinamikası da daxil olmaqla demoqrafik göstəri-

cilərinin, əsas istiqamətlər üzrə elmi-texniki tərəqqinin göstəricilərinin müəyyən 

olunmasıdır ki, bunlar da ümumi kapital və əmək məsrəflərinin dinamikasının, 

əhalinin perspektiv istehlak normativlərinin təyin edilməsinə imkan verir. Belə 

modellərdə həm də təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadənin səviyyəsi və artım di-

namikası ilə əlaqədar olan əsas məhdudiyyətlər nəzərə alınır. 

Sosial-iqtisadi inkişaf proseslərinin iqtisadi və riyazi modelləşdirilməsi cə-

miyyətin artan təlabatlarının qarşılanmasına istiqamətləndiyi üçün makroiqtisadi 

mahiyyət daşımaqdadır. Buna görə də onlar ölkə miqyasında nəzərə alınır və öy-

rənilir. İqtisadi tarazlığa yönələn bu hərəkətlənmələr nəzəri cəhətdən həssaslıqla 

öyrənilir. 
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Makroiqtisadi modellər. Bütövlükdə iqtisadi əlaqələr sistemini tədqiq edib, 

iqtisadi kompleksin ölkə miqyasında hərəkətini xarakterizə edən modellərdir. İqti-

sadi inkişafın bir və çox faktorlu modelləri, təmiz məhsulun bölgüsü, ölkə miqya-

sında kapital qoyuluşunun quruluşu və s. tipli modellər makroiqtisadi modellərin 

əsas növləridir. 

Makroiqtisadi proseslərin strateji hədəflərə xidmət etməsini nəzərə almaqla 

və prioritetlərin tərkib hissələrindən olmaqla, həm planlaşdırılması, həm tənzim-

lənməsi və həm də proqnozlaşdırılması məsələləri elmi dövriyyənin səmərəliliyini 

təşkil edir və ciddi araşdırılır. Bu mənada ölkənin iqtisadi kompleksinin planlaşdı-

rılması üçün yaradılan modellər sisteminin tətbiq oluna bilməsinin zəruri və kafi 

şərtləri həmin modellər kompleksinə daxil edilən bütün giriş parametrlərinin ədədi 

qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsini ifadə etməkdədir. 

Elmi-nəzəri baxımdan yanaşdıqda iqtisadi və riyazi modelləşdirmənin səmə-

rəliliyi əsasən onun uzunmüddətli dövrləri əhatə etməsinə və məhsuldar nəticələ-

rin təmin edilməsini hədəfləyir. Bir sıra iqtisadçıların fikrincə uzunmüddətli proq-

nozlaşdırma modellərində aşağıdakı beş blokun olması zəruridir [3, s.48; 6, s.14]. 

1. istehsal fəaliyyəti bloku; 

2. elmi-texniki tərəqqi bloku; 

3. resurslar bloku; 

4. demoqrafiya bloku; 

5. sosial-iqtisadi mexanizmlər bloku. 

Göründüyü kimi, ardıcıllıqdakı bloklar üzrə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını 

xarakterizə edən istiqamətlər yer almaqdadır. Bunlar eyni zamanda məqsədyönlü 

idarəetməyə istinad edən sahələrin məhsuldar fəaliyyətini də şərtləndirməkdədir. 

Qeyd edək ki, bütün zamanların aktual məsələlərindən olan elmi teniki-nailiyyət-

lərin istehsalata tətbiqi prosesləri ölkələrin davamlı ehtiyac duyduqları amillərin 

tərkib hissələrindədir. Araşdırmalarda da çox rast gəlinən və təcrübədə də ən çox 

istifadə olunan məqam da məhz birinci və ikinci bloka daxil olan modellərdir. Yə-

ni istehsal fəaliyyətinin tənzimlənməsi, onun perspektivliyinin təmin edilməsi və 

buradakı dayanıqlığın, eyni zamanda müqavimətliliyin gücləndirilməsi üçün elmi-

texniki ardıcıl araşdırmalar və sistemli təhlillər aparan sahə mütəxəsislərinin və 

uyğun ixtisas nümayəndələrinin əsərlərində sahələrarası balans modellərinin zəru-

rətindən bəhs edilir. Sahələrarası balansın həm statik, həm də dinamik modeli ilk 

dəfə olaraq amerika iqtisadçısı V.V.Leontyev tərəfindən formalaşdırılmışdır 

[10,s.463-468]. 

İstehsal münasibətlərinin inkişafı məcmu halda olduğu kimi, həm də sahə-

lərarası səviyyədə də öyrənilir. Qeyd edək ki, müxtəlif istiqamətlərin və sahələrin 

biri-birini mahiyyətləndirməsi sahələrarası səviyyənin qorunmasına yönəlmişdir. 

Belə bir balanslaşdırma fəaliyyəti sosial-iqtisadi inkişafın uzunmüddətli proqnoz-

laşdırılması məsələlərində həlledici əhəmiyyətə malik ola bilir. Araşdırmalar gös-
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tərir ki, sahələrarası balansda hər bir sahənin başqa sahələrlə balanslaşdırılmış əla-

qəsi ikili mənada açıqlanır. Bunlar məhsul istehsalı prosesinin təşkili və həm də 

xərclərin formalaşdırılması prosesi kimi (balans cədvəlində sütunlar üzrə), həmçi-

nin istehsal olunmuş (olunacaq) məhsulun bölgüsü prosesi kimi (balans cədvəlin-

də sətirlər üzrə) ifadə edilir. 

Sosial-iqtisadi hadisələrin və proseslərin düzgün istiqamətləndirilməsi onla-

rın sabit və inkişaf yönümlü olduğunu müəyyənləşdirən amillərdir. Buna görə də 

onlar arasındakı əlaqənin elmi və nəzəri cəhətdən sistemləşdirilməsi aktuallığı ilə 

fərqlənməkdədir. Korrelyasiya (reqressiv) tipli modellər həm iqtisadi proseslər 

arasındakı təkrar olunan bərqərar olmuş əlaqələri, həm də onlara təsir edən mü-

vəqqəti, təsadüfi faktorları əks etdirir [2, s.87-92]. 

Elmlərarası əlaqənin onların ayrı-ayrılıqda inkişafına verdikləri hərəkətlən-

mələr sosial-iqtisadi proseslərin düzgün istiqamətləndirilməsini təmin etməkdədir. 

Bu mənada qeyd edə bilərik ki, korrelyasiya termini də təbiətşünaslıqdan götürül-

məklə, mövzumuzun tədqiq olunma tələbləri çərçivəsində mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Hətta hələ çox əvvəllərdə yaşamış və elmi araşdırmalara ciddi töhfələri 

olan məşhur fransız şərqşünası J.Kyüvye də bu termindən istifadə etmişdir. 

Burada bir məqamı da qeyd etmək yerinə düşər ki, korrelyasiya modelləri-

nin məğzi çoxlu sayda faktorların dağınıq təsirinə məruz qalan kütləvi statistik rə-

qəmləri ortalamaq yolu ilə onların tənzimlənməsidir. Korrelyasiya iqtisadi proses-

lər və hadisələr arasındakı əlaqələrin sıxlığı və formasını xarakterizə edir. Bu hal-

da böyük ədədlər qanunu istifadə olunur: müşahidələrin (konkret rəqəmlərin) sayı 

nə qədər çoxdursa, onda onların ortalaşdırılmasının hadisələr arasındakı əlaqələrin 

dayanıqlığının müəyyənləşdirilməsinin ehtimalı o qədər böyük olacaqdır və əyin-

tilər bir-birini qarşılıqlı şəkildə azaldacaqdır. Bununla da nəzərdə tənzimləmə nə-

zərdə tutulan məqsədlərə uyğun olacaqdır. 

Qeyd edək ki, bununla əlaqədər olan araşdırmalarda, eləcə də xarici təcrübədə iq-

tisadi dinamikanın sahələrarası modeli üç istiqamətdə həyata keçirilir: [9, s.276-277] 

1. Sadə sahələrarası model texnoloji və iqtisadi vasitələrlə qarşılıqlı əlaqəli 

olan çox məqsədli mürəkkəb sistemin dinamik modelinə uyğunlaşdırılır. 

2. Dinamik modelin təkmilləşdirilməsinin ikinci istiqaməti milli hesablar 

formasında çoxsektorlu dinamik modelə keçilməsi hesabına dinamik sistemin təs-

vir edilməsinin istehsal-iqtisadi aspektdən gəlirlərin bölgüsü və istehlakından kə-

nara çıxarılmasıdır. 

3. Üçüncü istiqamət milli hesablar sistemi formasında kiçik ölçülü və çox-

sektorlu modellərin vahid dinamik modellər sistemində əlaqələndirilməsidir. 

Göstərilənlər əsasında ayrılan bölmələr üzrə birinci qrupa PARM (Proqram 

Analysis for resourse Managament) modelini daxil etmək olar. Bu model iqtisadi 

sistemin təsvirinin genişləndirilməsi hesabına Leontyevin dinamik sisteminin in-

kişaf etdirilməsidir. Modelə çoxlu sayda cari texnoloji qruplar, ilkin ehtiyatlar və 
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güclər, istehsal güclərinin genişləndirilməsinə məsrəflərin xüsusi çəkisi, son isthe-

lakın komponentləri və müxtəlif ehtiyatlar üzrə ləngimələr sistemi haqqında geniş 

informasiyalar daxil edilir və onlar idarəedici dəyişənlər rolunu oynayırlar. Bütün 

göstərilən rəqəmlər eyni zamanda ehtiyatlar üzrə məhdudiyyətlər funksiyasını ye-

rinə yetirir. 

Bunlarla yanaşı, göstərə bilərik ki, modelə qəti müəyyənləşdirilmiş optimal-

lıq kriteriyası daxil edilməmişdir. Lakin məsələnin həlli prosesində ardıcıl iterativ 

tədbirlərin gedişində məqsəd ağacının qismən optimallaşdırılmasının köməyi ilə 

alınan nəticələr optimallaşdırılır. Modelin bu hər iki xüsusiyyəti Leontyevin ənə-

nəvi dinamik modeli ilə müqayisədə irəliyə doğru əsaslı addım olaraq dəyərləndi-

rilə bilər. 

Həyata keçirilən sahələrarası modelin ikinci qrupuna iqtisadi artımın Kem-

bric modeli adlanan model daxildir. Bu modelin əsas əlaməti ondan ibarətdir ki, o 

sadədə olsa iqtisadi sistemin tam təsvirini verir, həm də o formadakı çox asanlıqla 

ədədi nəticələr alınmasına imkan yaradır. Baxmayaraq ki, Kembric modeli şübhə-

siz nəzəri və praktiki əhəmiyyətə malikdir, lakin fikrimizcə onun bir sıra çatışma-

yan tərəfləri də yox deyil. 

Araşdırmalar modellərin yapon və fransız cərəyanlarına aid xüsusiyyətlərini 

də ortaya qoymaqdadır. Buna görə də ikinci istiqamətə daxil olan modellər içəri-

sində yapon və fransız məktəbinin işləri böyük maraq doğurur.[11, s. 38-54] Orta-

müddətli və uzunmüddətli proqnozlaşdırma üçün istifadə olunan yapon modellər 

sistemi bir qrup modeldən ibarətdir. 

Bununla yanaşı, iqtisadi proqnozlaşdırmalarda uzunmüddətli model işlənər-

kən iki məsələ qarşıya qoyulduğunu görürük: 

Birinci – milli gəlir hesablarında olan rəqəmlər əsasında yapon iqtisadiyyatı-

nın perspektiv inkişafının aşkara çıxarılması; 

İkinci - əsas fondların elementlərinin dəyişmə meyllərini tədqiq etməli və 

onların iqtisadiyyatın ümumi artımı ilə əlaqəsini müəyyənləşdirməlidir. Mahiyyət 

etibarı ilə model həm yığım və həm də istehlak funksiyası əsasında qurulmuş ar-

tım modelidir. 

Tədqiqat nəticələrinə istinad edərkən aydın olur ki, II modelin I modeldən 

bir sıra xüsusiyyətlərə görə fərqi vardır. Burada əsas fərq ondan ibarətdir ki, kapi-

talın illik haqqı (ardıcıl illər) ilə əlaqədar olaraq növbəti ildə kapitalın həcmi (miq-

darı), qiyməti əvvəlcədən təyin olunmaqla dəyişən kəmiyyət kimi iştirak edir və 

buna müvafiq olaraq geniş təkrar istehsal prosesi kapitalın həcmindən asılı olaraq 

stimullaşır. Həm də modeldə təmiz ixrac endogen şəkildə şərh edilir. 

Bir sıra elmi mənbələrdə qeyd olunanlar ətraflı təhlil edilərək göstərilir ki, 

planlaşdırmada milli hesabların tam istifadə olunmasının ən mükəmməl üsulların-

dan biri fransız planlaşdırma sistemidir [12, s.18-37]. 
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Sonuncu-üçüncü səviyyə isə əsasən ikinci səviyyədə alınan nəticələrin isti-

fadə olunması ilə təmin edilir. Burada 20-30 işçi komissiyası mütəxəssislərinin 

(sahə mütəxəssisləri və maliyyəçilər) ekspert qiymətləndirmələri nəzərə alınır və 

bunun əsasında xalq təsərrüfatının 77 və qeyri-maliyyə müəssisələrinin real fəa-

liyyət göstərən 27 sahəyə bölünməsi ilə əlaqədar olaraq baş tutur [13]. 

Mövzu ətrafında olan çox saylı materiallar üzrə araşdırmalar da göstərir ki, 

modeldə optimallaşdırma elementləri yoxdur, yəni sistem optimallaşdırılmır. Yu-

xarı səviyyəni təşkil edən modellər xalq təsərrüfatının inkişafının real vəziyyətini 

tam əks etdirmir. Qeyri-səlis əks əlaqələr proqnozda yaranmış səhvlərinin tam 

aradan qaldırılması və müxtəlif səviyyə nəticələrinin biri-birinə qarşılıqlı nəzarət 

etməsinə imkan vermir. 

Qeyd edək ki, I modelin ekzogen dəyişənləri əhalinin və məşğul əhalinin sa-

yı, əmtəə və xidmətlərin təmiz ixracı, avadanlıqlara şəxsi ümumi kapital qoyuluş-

larının əsas kapitala ümumi dövlət investisiyalarına nisbətidir. Modelin çıxış dəyi-

şənləri aşağıdakılardır: son məhsul, ehtiyatlarının artımının dəyəri nəzərə alınma-

dan məcmuu yığımlar, əsas kapitala ümumi dövlət investisiyaları, köhnəlmənin 

bərpasına şəxsi investisiyalar, fərdi mənzil tikintisinin dəyəri. 

Bununla yanaşı, II uzunmüddətli modelə ekzogen şəkildə əlavə olaraq qeyri 

kənd təsərrüfatı bölməsində güclərin istifadə əmsalı, istifadə olunan torpaq sahəsi 

və dünya ixracı daxil edilir. Yeni giriş dəyişənləri qismində əlavə dəyər, kənd tə-

sərrüfatı və qeyri kənd təsərrüfatı bölmələrində məşğul olan əhalinin sayı və əsas 

kapital, qeyri kənd təsərrüfatı bölməsində istehsal gücləri, əmtəə idxalı, ərzaq is-

tehlakı, ixracın ümumi həcmi olacaqdır. 

İqtisadi məsələlərin müddətlər üzrə öyrənilməsi zamanı onun daha çox orta-

müddətli planlaşdırma modellərindən istifadə edilir. Qeyd edək ki, ortamüddətli plan-

laşdırmanın makromodeli işlənilərkən qarşıya aşağıdakı məqsədlər qoyulmuşdur: 

 iqtisadi siyasətin əvvəlcədən verilmiş vasitələri və şərtlərinin məcmuu nə-

zərə alınmaqla iqtisadiyyatın arzuolunan vəziyyətinə nisbətən milli hesablar siste-

mi formasında proqnozun işlənilməsi; 

 hesablar proqnozuna uyğun olan əmək haqqı səviyyəsi və qiymətlərin sə-

viyyəsinin müəyyənləşdirilməsi; 

 planla və faktiki situasiya ilə nəzərdə tutulan məqsədlər arasında əmələ gə-

lə biləcək uyğunsuzluqlar üzərində zəruri nəzarətin təmin olunması. 

Problemlərin öyrənilməsi və aradan qaldırılması yollarının tapılması, səmə-

rəli və məhsuldar nəticələrin əldə edilməsinə yönəlmiş fəaliyyətin təşkili baxımın-

dan qeyd edə bilərik ki, bütün instrumental dəyişənlər məhz bu modeldə formalaş-

dırılır və aşağıdakıları əhatə edir: 

 fərdi mənzil tikintisinə kapital qoyuluşları istehlaka ümumi dövlət xərcləri; 

dövlətin bir tərəfli ödəmələri; 
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 sosial sığortaya köçürmələr; 

 mənfəətə birbaşa vergi dərəcələri; 

 əhalinin analoji ödəmələrinin dərəcələri; 

 dolayı vergi dərəcələri, bank faizinin qısamüddətli norması və s. 

Ardıcıllıqdan da göründüyü kimi, istər proqnazlaşdırma, istərdə də planlaş-

dırmanın müxtəlif səviyyə modelləri verilmişdir. Burada verilənlər əsasən o ardı-

cıllıqla işlənilməlidir ki, onlar düz və əks əlaqəyə malik olmaqla biri-birini ta-

mamlasınlar, alınmış nəticələrin uzlaşdırılmasına şərait yaratsınlar. Bununla da 

imkan yaranır ki, yuxarı səviyyə üzrə alınmış nəticələr düzəldilərkən aşağı səviy-

yə nəticələri üzərində də düzəlişlər həyata keçirilsin və tərsinə. Yəni müvafiq döv-

riyyə üzrə istiqamətlər müəyyənləşdirilir və icra olunur. 
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Xülasə: Məqalə dünyada baş verən maliyyə-iqtisadi böhranların ilk növbə-

də və daha çox təsir göstərdiyi sahə beynəlxalq ticarət olduğuna həsr edilir. Bey-

nəlxalq ticarətdə tənəzzül yaradan iqtisadi böhran ölkənin ixrac potensialına ciddi 

təsir edir. 

Texniki məhdudiyyətlər, sanitariya və fitosanitariya üzrə əldə olunmuş razı-

laşmalara uyğun olaraq texniki standartların, sanitariya və fitosanitariya normala-

rının tətbiqi zamanı diskriminasiya hallarının yolverilməzliyi bu mərhələdə öz ak-

tuallığını əldə etməyə başlayır. Bu tədbirlərin zərurəti, ilk növbədə, bundan irəli 

gəlir ki, onlar öz vətəndaşlarının tələbatlarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə 

beynəlxalq sistemlərin birləşdirilməsini və istifadəsini, eləcə də keyfiyyət sertifi-

katlarının qarşılıqlı surətdə tanınması haqqında sazişlər üzrə danışıq prosesinin 

gücləndirilməsini artıracaq. 

Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, ərzaq məhsullarının ümumi idxal payı 

beynəlxalq bazarlarda azalması baş verir. 

Aşar sözlər: maliyyə-iqtisadi böhran, beynəlxalq ticarət, ixrac potensialı, 

dünya iqtisadiyyatı 

 

Abstract: In the article, the author indicats that international trade is 

primarily affected while there is the financial and economic crisis all over the 

world. The economic crisis, which leads to a recession in international trade, 

seriously affects the country's export potential. 

At this stage, the difference in the application of discrimination of technical 

standards, sanitary and phytosanitary standards in accordance with technical 

restrictions, sanitation and phytosanitary agreements will become relevant. The need 

for these measures, in the first place, contributes to strengthening of the negotiation 
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process on the integration and use of international systems, as well as the mutual 

recognition of quality certificates in order to determine the needs of citizens. 

Thus, it should be recognized that the share of products imported into total 

imports decreases. 

Keywords: financial and economic crisis, international trade, export 

potential, world economy. 

 

Резюме: В статье автором указывается, что в условиях финансово-эко-

номического кризиса во всем мире, в первую очередь, затрагивается в боль-

шей степени международная торговля. Экономический кризис, который ве-

дет к рецессии в международной торговле, серьезно отрицательно сказыва-

ется на экспортном потенциале страны. 

На данном этапе актуальным станет отличие в применении дискрими-

нации технических стандартов, санитарных и фитосанитарных норм в соот-

ветствии с техническими ограничениями, санитариями и фитосанитарными 

соглашениями. Необходимость этих мер, в первую очередь, способствует 

укреплению переговорного процесса по интеграции и использованию меж-

дународных систем, а также взаимному признанию сертификатов качества с 

целью определения потребностей их граждан. 

Таким образом, следует признать, что доля продовольственных това-

ров, импортируемых в общий объем импорта, уменьшается. 

Ключевые слова: финансово-экономический кризис, международная 

торговля, экспортный потенциал, мировая экономика 

 

Dünyada baş verən maliyyə-iqtisadi böhranların ilk növbədə və daha çox tə-

sir göstərdiyi sahə beynəlxalq ticarətdir. Beynəlxalq ticarətdə tənəzzülün baş ver-

məsini şərtləndirən böhranlar ölkənin ixrac potensialının istifadəsinə ciddi surətdə 

mənfi təsir göstərir. İlk növbədə, bu, beynəlxalq bazarlarda müşahidə olunan tələ-

bin azalması fonunda baş verir. Bu nöqteyi-nəzərdən dünya iqtisadi böhranların 

baş verdiyi şəraitdə ixrac potensialının tənzimlənməsi məsələsi daha böyük ak-

tuallıq daşımağa başlayır. Qlobal böhranın milli iqtisadiyyata göstərdiyi təsirin zə-

ifləməsi məhz ixrac strategiyasının düzgün seçilməsindən, milli məhsulun beynəl-

xalq rəqabətqabiliyyətliliyinin qorunub saxlanılmasından asılıdır. 

1929-1933-cü illərdə dünya iqtisadiyyatında “Böyük tənəzzül” adlandırılan 

böhranın baş verməsi, eləcə də bunun nəticəsində dünya ölkələri arasında təsərrü-

fat əlaqələrin pozulması, bəzən xarici iqtisadi əlaqələrin milli iqtisadiyyatlara hət-

ta ziyan vurması kimi proseslərin müşahidə edilməsi bir çox tanınmış iqtisadçı 

alimləri uzun illər ərzində bu problem üzərində ciddi səylərlə çalışmağa məcbur 

etmişdir. 
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Dünyada 2008-ci ilin sonlarına yaxın baş vermiş qlobal maliyyə iqtisadi böhr-

an “Böyük tənəzzül” dövründən sonra dünya ölkələrinin rastlaşdıqları ən irimiqyaslı 

iqtisadi tənəzzül prosesi kimi tarixə düşmüşdür. Bir çoxları hətta bu böhranı “İkinci 

böyük tənəzzül” adlandırırlar. Klassik iqtisadçılar olduğu kimi, dünya alimləri də 

baş verniş böhranın səbəblərinin araşdırılması ilə yanaşı həmçinin yaranmış vəziy-

yətdən çıxış yolunun tapılması istiqamətində gərgin fəaliyyət göstərirlər. Haqqında 

danışdığımız böhranın ölkəmizə mənfi təsirindən sığortalanmaq məqsədilə Azər-

baycanda həm hökumətdə, həm də elm cəmiyyətində prioritetlərin müəyyənləşdiril-

məsi ilə əlaqədar geniş tədqiqat işləri və müzakirələr aparılır, böhranın tüğyan etdiyi 

bir dövrdə baş verə biləcək fəsadlar təhlil olunur və dəyərləndirilir. 

2008-ci ildə baş vermiş dünya iqtisadi böhran ABŞ-ın ipoteka bazarında 

meydana gəlmiş, daha sonra isə ölkə birjalarına, oradan isə beynəlxalq birjalara 

keçmiş tələb-təklif tarazlığının pozulması proseslərinin nəticəsidir. Hal-hazırda da 

böhran iqtisadiyyatın real sektorlarında müşahidə olunur və məcmu tələbin azal-

masında, istehsalın məhdudlaşmasında, habelə işsizliyin artmasında özünü büruzə 

verir. 

Azərbaycanın ticarət sisteminin strukturu və istiqaməti ticarət siyasətinin 

mövcud rejimi ilə əhəmiyyətli dərəcədə bağlıdır. Bu rejimə, məlum olduğu kimi, 

idxala tətbiq edilən tarif maneələri, preferensial ticarət haqqında Avropa İttifaqı 

və MDB ölkələri ilə sazişlər, Ümumdünya ticarət təşkilatı ilə münasibətlər, çoxtə-

rəfli ticarət sistemlərində iştirak və s. daxildir. Ticarət siyasətinin təkmilləşdiril-

məsi, hər şeydən başqa, həmçinin qeyri-neft sektorunun daha sürətləndirilmiş in-

kişafı vasitəsilə ticarətin inkişaf etdirilməsi və fəaliyyətin yeni formalarının mə-

nimsənilməsi nöqteyi-nəzərdən də lazımdır. 

Bununla yanaşı, yerli istehsalçıların xarici bazarlara çıxışının asanlaşdırıl-

ması ilə bağlı bir sıra məsələləri ən yaxın gələcəkdə həll etmək lazımdır. Bu, öz 

növbəsində, yerli məhsulların əsas parametrlər üzrə xarici özəl və dövlət standart-

larının tələbləri ilə mütabiqliyə gətirilməsini tələb edir. Həmin tələblərdən ən 

önəmlisi – ümumittifaq dövlət qəbul edilmiş ümumdünya beynəlxalq standartları-

na keçid prosesinin tamamlanmasıdır. 

Qeyd etmək vacibdir ki, bu gün Azərbaycanda ümumilikdə ümumittifaq 

dövlət standartları təbiq olunmaqda davam edir. Azərbaycanın uyğunluq və key-

fiyyət sertifikatlarının MDB məkanında tanıdıldığına və qəbul olunduğuna bax-

mayaraq (doğrudur, standartların və uyğunluğu qiymətləndirilməsinin qarşılıqlı 

surətdə tanınması haqqında sazişin bəzi müdəaları kənd təsərrüfatı məhsullarına 

əsasən sirayət etmir), MDB məkanının hüdudlarından kənarda onları yalnız Türki-

yə, Slovakiya, Estoniya, Latviya və Litva qəbul edir [2]. 

Beləliklə, standartlar və texniki normalar Ümumdünya ticarət təşkilatına da-

xil olunduqdan sonra da öz əhəmiyyətini itirməyəcək. Məhsullar üzrə standartlar 

qlobal təsərrüfat məkanına iqtisadi inteqrasiyasının son dərəcə mühüm kompo-
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nentlərdən biridir. Zənnimizcə, kiçik iqtisadi bir ölkə kimi Azərbaycan öz şəxsi, 

“Azərbaycan” standartlarının yaradılmasına bir o qədər də xüsusi olaraq can atma-

malıdır. Bu halda ən yaxşı yanaşma bundan ibarətdir ki, beynəlalq təcrübəyə ria-

yət edilməli, tanınmış beynəlxalq və milli təşkilatlar tərəfindən işlənib hazırlanmış 

standartlar və sertifikatlar tətbiq olunmalıdır. 

Belə ki, 2016-cı ilin məlumatlarına görə, ümumi daxili məhsulun istehsalın-

da aqrar sektorunun xüsusi çəkisi 12,2% təşkil etmişdir və burada 40%-ə qədər iş 

yerləri mövcud idi. Bütün bunlara baxmayaraq, kənd təsərrüfatında istehsal olu-

nan məhsulun ixrac həcminin xüsusi çəkisi həmin ildə ümumilikdə Azərbaycanın 

ixrac etdiyi əmtəə həcminin 3,5 faizi qədər olmaqla yanaşı, demək olar ki, tama-

milə emal edilməmiş məhsuldan ibarət idi [1]. 

“Tokio raundu” zamanı bağlanılmış ticarətdə texniki maneələr üzrə Saziş. 

Danışıqların birinci raundu ümumi məbləği 10 milyard dollar təşkil edən qırx beş 

min tarif güzəştlərinin qəbul edilməsi ilə bitmişdir ki, bu da ümumi dünya ticarəti-

nin təqribən beşdə bir hissəsinə bərabər idi [3]. 

İlk əvvəl raundlarla müzakirəyə çıxarılan başlıca problem idxal olunan əm-

təələrə gömrük tariflərinin aşağı salınmasından ibarət olmuşdur. Danışıqlar nəticə-

sində, 1980-ci illərin sonlarına yaxın sənaye ölkələrinin sənaye mallarına tətbiq 

etdikləri tarif dərəcələri azalaraq təxminən 6,3% civarında müəyyən edilmişdir. 

Lakin 1980-ci illərə yaxın müzakirə olunan məsələlərin spektri genişlənmiş və 

əmtəələrə tətbiq edilən qeyri-tarif maneələri sahəsini, eləcə də yeni sahələri – xid-

mətlər və intellektual mülkiyyət sahəsini də əhatə etmişdir. 

Ticarətdə texniki maneələr üzrə saziş Azərbaycan məhsullarının xarici ba-

zarlara daxil olması prosesini asanlaşdıra bilər, çünki bu sənəd standartların, habe-

lə əmtəələrin sertifikatlaşdırılması və sınağı sistemlərinin və üsullarının, əmtəələ-

rin markalanması və qablaşdırılması üzrə tələblərin istifadəsi zamanı meydana gə-

lə biləcək diskriminasiya hallarının aradan qaldırılmasına istiqamətlənib. Saziş öl-

kələri tətbiq edilməsi mümkün olan bütün istiqamətlərdə beynəlxalq standartların 

istifadəsinə təhrik edir. 

Tekstil məmulatları və geyimlər üzrə sazişin işlənib hazırlanması çərçivə-

sində aparılan danışıqların əsas məqsədi tekstil və tikiş məmulatları ilə ticarətin 

GATT sisteminə yekun inteqrasiyasının təmin edilməsindən ibarət olmuşdur. Sa-

zişin müddəalarına uyğun olaraq, həmin sektorun ticarətin tənzimlənməsinin çox-

tərəfli sisteminə inteqrasiyası prosesi mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir. 

Texniki məhdudiyyətlər, sanitariya və fitosanitariya üzrə əldə olunmuş razı-

laşmalara uyğun olaraq texniki standartların, sanitariya və fitosanitariya normala-

rının tətbiqi zamanı diskriminasiya hallarının yolverilməzliyi bu mərhələdə öz ak-

tuallığını əldə etməyə başlayır. Bu tədbirlərin zərurəti, ilk növbədə, bundan irəli 

gəlir ki, onlar öz vətəndaşlarının tələbatlarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə 

beynəlxalq sistemlərin birləşdirilməsini və istifadəsini, eləcə də keyfiyyət sertifi-
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katlarının qarşılıqlı surətdə tanınması haqqında sazişlər üzrə danışıq prosesinin 

gücləndirilməsini stimullaşdıracaq. Bununla əlaqədar olaraq qeyd etmək vacibdir 

ki, bu cür sazişi Azərbaycan yalnız MDB ölkələri və Bolqarıstanla imzalayıb, an-

caq həmin istiqamətdə aparılan işin intensivləşdirilməsi zərurəti və əhəmiyyəti qə-

tiyyən şübhə yaratmır. Bununla belə, etiraf etmək lazımdır ki, idxalın ümumi həc-

mində ölkəyə gətirilən ərzaq məhsullarının xüsusi çəkisi azalmaqdadır. 

Biz belə düşünürü ki, iqtisadi inkişafı stimullaşdırmağa, ixrac potensialının 

istifadəsinin artırılmasına imkan verəcək səviyyədə gömrük tariflərinin tənzimlən-

məsinin təkmilləşdirilməsi bugünkü günün ən aktual tələblərindən biridir. Xarici 

ticarətdə ixrac potensialının daha dolğun şəkildə əks olunması məqsədilə bu məsə-

ləyə diqqətin yetirilməsi vacibdir. 

Dünya iqtisadi böhran şəraitində ixrac potensialının tənzimlənməsinin xüsu-

siyyətləri. Beynəxəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın sürətləndirilməsi, qloballaşma pro-

seslərin baş verməsi şəraitində dünya iqtisadiyyatı, habelə dünya təsərrüfat sistemi 

vahid sistem formasının qəbul edilməsi istiqamətində inkişaf edir. Bu nöqteyi-nə-

zərdən milli iqtisadiyyat daha həssas olmağa başlayır, dünyanın hər hansı regio-

nunda baş verən iqtisadi proseslərə daha tez bir surətdə reaksiya verməyə başlayır. 

Dünyanın müxtəlif regionlarına, ölkələrinə dünya iqtisadi böhranının yayılma sü-

rəti 40-50 və daha çox il bundan əvvəlki dövrü ilə müqayisədə hazırki dövrün 

analoji göstəricilərindən kifayət qədər kəskin fərqlənir. İnformasiya texnologiya-

ların sürətlə inkişaf etməsi, fond birjalarının inkişaf səviyyəsi, coğrafi nöqteyi-nə-

zərdən xarici ticarət əlaqələrin sürətlə genişlənməsi və bu kimi digər amillər qlo-

bal böhranların yayılma sürətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Çağdaş dövrü-

müzdə cəmi bir neçə saat kifayət edə bilər ki, misal üçün, Amerika qitəsində baş-

lamış böhran Asiya qitəsinin ölkələrinə təsir göstərsin, yaxud əksinə [4]. 

Danışıqların birinci raundu ümumi məbləği 10 milyard dollar təşkil edən 

qırx beş min tarif güzəştlərinin qəbul edilməsi ilə bitmişdir ki, bu da ümumi dünya 

ticarətinin təqribən beşdə bir hissəsinə bərabər idi. 

İlk əvvəl raundlarla müzakirəyə çıxarılan başlıca problem idxal olunan əm-

təələrə gömrük tariflərinin aşağı salınmasından ibarət olmuşdur. Danışıqlar nəticə-

sində, 1980-ci illərin sonlarına yaxın sənaye ölkələrinin sənaye mallarına tətbiq 

etdikləri tarif dərəcələri azalaraq təxminən 6,3% civarında müəyyən edilmişdir. 

Lakin 1980-ci illərə yaxın müzakirə olunan məsələlərin spektri genişlənmiş və 

əmtəələrə tətbiq edilən qeyri-tarif maneələri sahəsini, eləcə də yeni sahələri – xid-

mətlər və intellektual mülkiyyət sahəsini də əhatə etmişdir. 

Ümumdünya ticarət təşkilatının bir çox digər sazişləri buna istiqamətlənirdi 

ki, investisiya fəaliyyəti və ticarət həyata keçirildiyi çərçivələrdə şərtlərin öncədən 

proqnozlaşdırılması və müəyyənləşdirilməsi səviyyəsini yüksəltmək mümkün ol-

sun, bunun oyun qaydalarını əsassız surətdə, özbaşına dəyişmək imkanları nöqte-

yi-nəzərdən üzv-dövlətlərin hökumətlərinə əhəmiyyətli çətinliklərin yaradılmasını 
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təmin edən qaydaların tətbiq edilməsi vasitəsilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutu-

lurdu. Ticarət məsələləri ilə təmasda olan, praktiki cəhətdən, bütün sahələrdə üzv-

dövlətlər tərəfindən razılaşdırılmamış, diskriminasiya xarakteri daşıyan və protek-

sionist tədbirləri həyata keçirmək imkanları Ümumdünya ticarət təşkilatı çərçivə-

sində dövlətlərin öz üzərinə götürdükləri öhdəliklərlə məhdudlaşdırılır. 

Əsas məsələlərə həm də deduktiv qiymətləndirmə, valyuta mübadiləsi, məx-

fi informasiya, məhkəmə orqanlarına müraciətlər üzrə hüquqlar problemləri aid-

dir. İnzibati mühitin “zəifliyi” ilə də əhəmiyyət baxımından heç də geri qalmayan 

problemlər bağlıdır: qiymətlər üzrə dəqiq, yoxlanılmış və müasir kompyuter mə-

lumat bazasının olmaması, informasiya üzrə menecmentin olmaması, gömrüyün 

sadə işçiləri və rəhbər heyəti arasında artıq bürokratik əngəllərin mövcudluğu, sər-

həd gömrük postlarında dəyişən gömrük prosedurların diskriminasiya səciyyəni 

daşıyan tətbiqin həyata keçirilməsi. Sadaladığımız amillər xarici iqtisadi fəaliyyə-

tin inkişafına maneçilik törətməklə yanaşı həm də ÜTT-yə daxil olma prosesinə 

də mənfi təsir göstərir. Bu “zəif” tərəflərin ləğv edilməsi və bununla paralel olaraq 

dövlətin (gömrük rüsumlaından daha yüksək gəlirin daxil olması) və istehlakçıla-

rın (idxal olunan əmtəələrin daha aşağı qiymətlərlə satılması) gəlirinin artması 

həm də xarici iqtisadi fəaliyyətin stimullaşdırılmasına da səbəb olacaqdır [5]. 

Texniki məhdudiyyətlər, sanitariya və fitosanitariya üzrə əldə olunmuş razı-

laşmalara uyğun olaraq texniki standartların, sanitariya və fitosanitariya normala-

rının tətbiqi zamanı diskriminasiya hallarının yolverilməzliyi bu mərhələdə öz ak-

tuallığını əldə etməyə başlayır. Bu tədbirlərin zərurəti, ilk növbədə, bundan irəli 

gəlir ki, onlar öz vətəndaşlarının tələbatlarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə 

beynəlxalq sistemlərin birləşdirilməsini və istifadəsini, eləcə də keyfiyyət sertifi-

katlarının qarşılıqlı surətdə tanınması haqqında sazişlər üzrə danışıq prosesinin 

gücləndirilməsini stimullaşdıracaq. Bununla əlaqədar olaraq qeyd etmək vacibdir 

ki, bu cür sazişi Azərbaycan yalnız MDB ölkələri və Bolqarıstanla imzalayıb, an-

caq həmin istiqamətdə aparılan işin intensivləşdirilməsi zərurəti və əhəmiyyəti qə-

tiyyən şübhə yaratmır. 

Bununla yanaşı, yerli istehsalçıların xarici bazarlara çıxışının asanlaşdırıl-

ması ilə bağlı bir sıra məsələləri ən yaxın gələcəkdə həll etmək lazımdır. Bu, öz 

növbəsində, yerli məhsulların əsas parametrlər üzrə xarici özəl və dövlət standart-

larının tələbləri ilə mütabiqliyə gətirilməsini tələb edir. Həmin tələblərdən ən 

önəmlisi – ümumittifaq dövlət qəbul edilmiş ümumdünya beynəlxalq standartları-

na keçid prosesinin tamamlanmasıdır. 

Qeyd etmək vacibdir ki, standartlar və texniki normalar Ümumdünya ticarət 

təşkilatına daxil olunduqdan sonra da öz əhəmiyyətini itirməyəcək. Məhsullar üz-

rə standartlar qlobal təsərrüfat məkanına iqtisadi inteqrasiyasının son dərəcə mü-

hüm komponentlərdən biridir. Zənnimizcə, kiçik iqtisadi bir ölkə kimi Azərbay-

can öz şəxsi, “Azərbaycan” standartlarının yaradılmasına bir o qədər də xüsusi 
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olaraq can atmamalıdır. Bu halda ən yaxşı yanaşma bundan ibarətdir ki, beynəl-

xalq təcrübəyə riayət edilməli, tanınmış beynəlxalq və milli təşkilatlar tərəfindən 

işlənib hazırlanmış standartlar və sertifikatlar tətbiq olunmalıdır. 
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Factors determining the infrastructure of manufacturing enterprises 

 

Факторы, определяющие инфраструктуру производственных 

предприятий 

 

Xülasə: Məqalədə istehsal müəssisəsinin infrastrukturu anlayışının müəy-

yənləşdirilməsinə kompleks yanaşma verilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, infra-

strukturun ayrı-ayrı elementlərini həm daxili , həm də xarici infrastruktura aid et-

mək olar. Baxmayaraq ki, təsərrüfat subyektlərinin əksəriyyəti öz fəaliyyətlərini 

təmin etmək ücün kənar təşkilatların xidmətlərindən istifadə edir, bəzi müəssisələr 

öz infrastrukturlarını formalaşdırmağa üstünlük verir. Məqalədə həmcinin daxili 

və xarici infrastrukturun fərdi elementlərinin rolu nəzərdən keçirilir, onların vəzi-

fələri müəyyənləşdirilir. 

Acar sözlər: istehsal müəssisəsi, istehsal müəssisəsinin infrastrukturu, 

istehsal infrastruktur, sosial infrastruktur, daxili və xarici infrastruktur, klininq. 

 

Abstract: The scientific article presents a comprehensive approach to 

understanding the essence of the infrastructure of a manufacturing enterprise. The 

authors emphasize the possibility of classifying separate elements of the 

infrastructure as internal and external. Although the majority of economic entities 

use external organizations to support their activities, individual enterprises allow the 

formation of their own infrastructure. The paper discusses role of separate elements 

of the enterprise infrastructure, both internal and external and considers their tasks. 

Keywords: production enterprise, infrastructure of the production 

enterprise, production infrastructure, social infrastructure, externally and 

internationally infrastructure, cleaning. 

mailto:eko_dent@mail.ru


Namiq KAZIMOV, Mətanət ƏLİYEVA  

 

100 

Резюме: В статье представлен комплексный подход к пониманию сущ-

ности инфраструктуры производственного предприятия. Необходимо выде-

лит то, что отдельные элементы инфраструктуры возможно отнести как к 

внутренним, так и к внешним, поскольку, хотя большая часть хозяйствую-

щих субъектов использует внешние организации для обеспечения своей дея-

тельности, отдельные предприятии позволяют себе формирование собствен-

ной инфраструктуры. В статье рассмотрена также роль отдельных элементов 

инфраструктуры предприятия, как внутренних, так и внешних, определены 

их задачи. 

Ключевые слова: производственное предприятие, инфраструктура 

производственного предприятия, производственная инфраструктура, со-

циальная инфраструктура, внешняя и внутренняя инфраструктура, клининг. 

 

Giriş 

Müəssisənin infrastrukturu müəssisənin sexlərinin, sahələrinin, təsərrüfatla-

rının və xidmətlərinin birləşməsidir, bir alt köməkçi xarakterə malikdir və bütöv-

lükdə müəssisənin fəailiyyəti üçün lazımi şərait yaradır. 

Müəssisənin infrastrukturuna istehsal və sosial infrastruktur və hər iki sahə-

yə xidmət edən əsaslı tikinti daxildir. 

Müəssisənin istehsal infrastrukturu məhsulların istehsalı ilə bilavasitə əlaqə-

si olmayan bölmələrin məcmusudur. İstehsal infrastrukturunun əsas məqsədi əsas 

istehsal proseslərini texniki xidmətlə təmin etməkdən ibarətdir. 

İstehsal infrastrukturuna əmək predmetlərinin yerdəyişməsiylə, istehsalı 

xammal, yanacaq, enerjinin bütün növlərilə təmin edən, avadanlıqlara və əmək 

vasitələrinə xidmətlərin göstərilməsi və təmirilə, maddi dəyərlərin saxlanması, ha-

zır məhsulun satışı, onun nəqli və diğər proseslərlə məşğul olan yardımçı və xid-

mət sexləri və təsərrüfatları daxildir və onlar istehsalın normal şəraitdə həyata ke-

çirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.[1] 

Sosial infrastruktur, müəssisənin işçilərinin və onların ailə üzvlərinin sosial-

məişət və mədəni tələbatlarının ödənilməsini təmin edən bölmələrinin məcmusu-

dur. Sosial infrastruktur ictimai iaşə bölmələrindən (yeməkxanalar, kafelər, qəlya-

naltılar), səhiyyə (xəstəxana, klinikalar, ilk yardım şöbələri), məktəbəqədər müəs-

sisələr (uşaq bağçaları), təhsil müəssisələri (məktəblər, peşə məktəbləri, ixtisasar-

tırma kursları), mənzil-kommunal təsərrüfatları (yaşayış evləri), iaişə-xidmət ob-

yektləri, istirahət və mədəniyyət təşkilatları (kitabxanalar, klublar, internat evləri, 

məktəblilər üçün yay düşərgələri, idman kompleksləri) və s. ibarətdir. 

Yeni şərtlər istehsal prosesinin davamlılığı, istehsal olunan məhsulların kon-

struktiv və texnoloji təkmilləşdirilməsi, müəssisənin əsas və dövriyyə vəsaitlərin-

dən istifadə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması kimi xüsusiyyətlərlə xarakteri-
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zə olunur. İstehsal müəssisəsinin infrastrukturunun təşkilində xidmət göstərən mü-

əssisələrin ixtisaslaşması xüsusi yer tutur. 

İstehsal müəssisələrinin infrastrukturunu iki istiqamətdə nəzərdən keçirmək 

olar: daxili və xarici. 

Daxili infrastruktur təşkilatda əsas istehsala xidmət göstərən bölmələrin 

mövcudluğu, o cümlədən əmək kollektivinə göstərilən sosial xidmətləri nəzərdə 

tutur. 

Bu kontekstdə müəssisənin istehsal və qeyri istehsal infrastrukturunu nəzər-

dən kecirmək olar. 

İstehsal infrastrukturu istehsal prosesinin fasiləsiz və səmərəli fəaliyyət gös-

tərməsini təmin edir. 

Təsərrüfata xidmət göstərən köməkçi bölmələrə instrumental, təmir, nəqliy-

yat, enerji, anbar, maddi-texniki təchizat və məhsul satışı xidməti daxildir. 

Müəssisənin fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması amillərindən biri də 

məhz istehsal infrastrukturunun təkmilləşdirilməsidir. 

Maddi-texniki təchizat və məhsul satışı xidməti minimum xərclərlə optimal 

ehtiyyatların yaradılması və saxlanılması hesabına istehsal xərclərinin həcminə 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu bölmənin funksiyalarına material ehtiyatla-

rının, o cümlədən hazır məhsulların uyğun yığılması, saxlanılması və qeydiyyatı-

nın təşkili də daxildir.[3] 

Alət təsərrüfatı əsas istehsalı alətlərlə və texnoloji avadanlıqlarla təmin edir, 

onların saxlanılması, istismarı və təmirini təşkil edir. 

Bu bölmələrin təşkili səviyyəsindən avadanlıqlardan istifadənin intensivliyi 

və istismarının texnoloji parametrləri, əmək məhsuldarlığının səviyyəsi və son nə-

ticədə müəssisənin işin ümumi nəticələri asılıdır. 

Təmir təsərüffatının əsas vəzifəsi bütün avadanlıq və maşın parkının fasilə-

siz işinin, planlı təmirin və cari xidmətin keçirilməsi yolu ilə təmin edilməsidir. 

İstehsalatda qeyri-rasional zərərlərin qarşısını almaq və təmir xərclərini 

azaltmaq üçün planlı-profilaktik təmir sistemindən istifadə edilir. Bu sistemə daxil 

olan, əvvəlcədən tərtib edilmiş plana uyğun olaraq aparılan avadanlıqlara texniki 

xidmət və təmirlə əlaqədar müxtəlif işlərin məqsədi avadanlıqların səmərəli istis-

marının təmin edilməsidir. Bu bölmənin vəzifələrinə həmçinin, binaların, qurğula-

rın, istehsal və xidməti sahələrin cari təmiri və xidməti daxildir. 

Nəqliyyat təsərrüfatının əsas vəzifəsi istehsal fəaliyyəti prosesini yüklərin 

zəruri yerdəyişməsi zamanı vaxtlı-vaxtında və fasiləsiz olaraq nəqliyyat vasitələri 

ilə (sexlərarası və daxili, xarici) təmin etməkdir. 

Nəqliyyat təsərrüfatının təşkilinin təkmilləşdirilməsinin məqsədi hədindən 

artıq uzaq daşımaların, qaytarılan, qarşılıqlı, tam dolu olmayan və boş nəqliyyat 

vasitələrinin ləğvidir. 
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Enerji təsərrüfatının vəzifəsi müəssisənin elektrik, istilik enerjisi, texnoloji 

buxar, sıxılmış hava, texniki oksigen, təbii qaz kimi resurslara olan ehtiyacının tə-

min edilməsidir. 

Bu bölmə müəssisənin daxili struktur elementi olmasına baxmayaraq ki, bə-

zən iri istehsalçılarla enerji daşıyıcılarla təchiz etmə və xidmət müqaviləsinin bağ-

lanması daha məqsədəuyğundur. 

Müəssisənin qeyri-istesal infrastrukturu müəssisənin işçiləri üçün sosial xid-

mət göstərilməsi məqsədilə formalaşdırılır və özünə mənzil-kommunal strukturu, 

uşaq bağçası, körpələr evi, tibb məntəqəsi, poliklinika, xəstəxana, sanatoriya, isti-

rahət evi, pansionat, sağlamlıq kompleksi, yeməkxana, bufet, təhsil müəssisəsi və 

digər lazımi xidmətləri əhatə edir. 

Qeyri-istehsal infrastruktur kollektivin normal fəaliyyətini təmin edir, işçilə-

rin həyati sosial ehtiyaclarını ödəmək üçün bir imkan yaradır. 

Beləliklə, qeyri-istehsal infrastrukturu müəssisənin işçilərində müsbət işgü-

zar əhval-ruhiyyə və yüksək səmərəli iş üçün şərait yaradır. 

Təəssüflər olsun ki, son illərdə Azərbaycanda müəssisələrin çətin maliyyə 

vəziyyəti səbəbindən qeyri-istehsal infrastrukturunun bəzi xidmətləri fəaliyyət 

göstərmir və ya onlar bələdiyyə orqanları və digər təşkilatlara ötürülür, bu da öz 

növbəsində istehsal müəssisələrinin işçilərinə göstərilən sosial xidmətlərin pisləş-

məsinə gətirib çıxarır. 

Daxili infrastruktur bölmələrinin tənzimlənməsi və fasiləsiz isi bir tərəfdən, 

müəssisənin səmərəli fəaliyyətini təmin edir, ancaq bunlar olduqca bahalı və əmək 

tutumlu işlərdir. Əlavə və xidmət təsərrüfatlarının saxlanılması üçün maddi xərc-

lər bu xidmətlərin, işlərin, məhsulların ixtisaslaşmış təşkilatlardan əldə edilməsi 

xərclərindən bir neçə dəfə yüksək ola bilər.[2] 

Beləliklə, daxili infrastruktur bölmələrinin saxlanılması və istismarı xərclə-

rinin azaldılması probleminin həlli beləliklə, müəssisınin xidməti sifarişlərinin sa-

hələr üzrə ixtisaslaşmış müəssisələrə verilməsi yolu ilə mümkündür. 

Bu xidmətlərə olan tələbat zəruri alətlər və avadanlıqların istehsalı, elektrik 

və istilik enerjisi, təsirsiz qazlar, inert qazlar, texniki oksigen, təbii qaz və digər 

enerji daşıyıcılarla təchizatı, təmir işlərinin aparılması, o cümlədən əsaslı təmir iş-

ləri, nəqliyyat, yükləmə-boşaltma və anbar işləri üzrə ixtisaslaşmış müəssisə və 

təşkilatların şəbəkəsinin formalaşmasına şərait yaradır. 

Belə ki, təşkilatda mexanikləşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış anbarların möv-

cudluğu əlbətdəki daxili infrastrukturun əhəmiyyətini artıracaqdır. Lakin iqtisadi 

məqsədəuyğunluq prinsipinə görə bu infrastruktur bölməsinin mövcudluğu o za-

man məqsədəuyğundur ki, xidmət göstərilən müəssisələr bir-birinə yaxın ərazidə 

yerləşsin. Bu isə benzinə, yanacaq-sürtgü materiallarına, ehtiyyat hissələrinə qə-

naət edilməsini təmin etməlidir. 
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Əgər istehsal müəssisəsi böyükdürsə, o mütamadi olaraq texniki xidmətə və 

təmizləməyə ehtiyac duyur və bir cox şirkətlər vəsaitlərə və vaxta qənaət etmək 

üçün bü xidmət növlərini autsorsinq müqaviləsində birləşdirirlər. 

Autsorsinq - bir təşkilat tərəfindən razılaşma əsasında, şirkətin istehsal sa-

hibkarlıq fəaliyyətinin müəyyən növləri və funksiyalarının tələb olunan sahədə 

fəaliyyət göstərən başqa bir kompaniyaya ötürülməsidir. 

Bu xidmətlərə planlaşdırılan texniki xidmət, profilaktik xidmət, ixtisaslaş-

mış təşkilat tərəfindən göstərilən texniki xidmət, xidməti sahələrin təmizlənməsi 

və təcili təmiri daxildir. 

Bir çox servis xidmətləri göstərən təşkilatlar xidmətlərin geniş spektrini tək-

lif edir, клининг xidmətlərilə yanaşı lampaların quraşdırılması və təmiri, elektrik 

kabellərinin quraşdırılması, şüşələrin, lövhələrin quraşdırılması və təmiri, səki dö-

şəmələrinin təmiri kimi kifayət qədər geniş xidmətlər təklif edir. 

Yaxşı şirkətdə təcili təmir, həm də ümumi texniki xidmət və клининг xid-

mətləri göstərən bir komanda olmalıdır, fövqəladə xidmətləri isə ayrı bir briqada 

göstərir. 

Klininq dedikdə, xüsusi təlim keçmiş mütəxəssislər tərəfindən yüksək stan-

dartlara uyğun olaraq professional avadanlıqların köməkliyilə obyektlərin təmiz-

lənməsi başa düşülür.[4] 

Bu cür şirkətlərin xidmətləri sayəsində istehsal müəssisəsi sabit əmək haqqı 

alan təmizləyici və xidməti işçi heyətini saxlamır, çünki təşkilata onlar həmişə la-

zım deyildir. 

Bir şirkətdə cəmlənmiş klininq və digər xidmətlərin əksəriyyəti, digər fay-

dalar təqdim edir. Məsələn, bütün xidmətlərin qeydiyyatı və istehsal müəssisəsi bu 

halda hər zaman istehsal avadanlıqlarının vəziyyəti haqda məlumatlı olur və onla-

rın nə zaman dəyişdirilməli olduğunu bilir. 

Bu cür nəzarət həmişə avadanlıqların vəziyyətindən xəbərdar olmaga və bu-

na görə də istehsalın dayanması hallarını və onunla əlaqədar olan itgiləri minimu-

ma endirməyə və həm də vaxta və pula qənaət etməyə imkan verir. 

Beləliklə, müəssisənin strukturunda olan daxili infrastruktur bölmələri istehsa-

lın səmərəli fəaliyyəti ehtiyaclarına və məqsədlərinə tam şəkildə cavab verməlidir. 

Bazar infrastrukturu istehsal olunmuş əmtəə və xidmətlərin hərəkətini təmin 

etməyə imkan verən sistemləşdirilmiş müəssisə və təşkilatların kompleksidir. Xa-

rici və ya bazar infrastrukturu həmçinin elementlərin, institutların və fəaliyyət 

növlərinin komleksi kimi müəyyən edilə bilər. Bu isə öz növbəsində bazarın fəa-

liyyəti ücün təşkilati-iqtisadi şəraitin yaradılmasına imkan verir, əmtəə və xidmət-

lərin, kapital və işçi qüvvəsinin hərəkətini təmin edir və bazarın normal işləməsini 

təmin etməyə imkan verən dövlət və kommersiya sektoru müəssisələri, təşkilatla-

rının məcmusu kimi müəyyən edilə bilər. 
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Müəssisənin xarici infrastrukturu ərazinin sosial və istehsal-iqtisadi komp-

lekslərinin həyat təminatı sistemlərinin məcmusudur və regional iqtisadi sistemin 

alt sisteminə daxildir. Bu isə ictimai istehsalda fəaliyyətin nəticələrinin mübadilə-

sini təmin edir və ictimai əmək bölgüsünün nəticəsidir. İnfrastruktura həmçinin 

əmtəələrin və xidmətlərin istehsalının xarici şərtləri və məhsuldar qüvvələrin ay-

rılmaz bir hissəsi kimi baxılır. 

Həyata keçirdiyi funksiyalara uyğun olaraq infrastrukturun aşağıdakı tərkib 

hissələrini ayırmaq olar: sosial, ekoloji, istehsal, idarəetmə infrastrukturu və s. 

İstehsal infrastrukturunun əsas funksiyaları aşağıdakılardır: 

– bölgənin istehsal sahələrinin yanacaq, enerji və maddi ehtiyatlarla təminatı; 

– müəssisələrin istehsal etdiyi məhsulların və xidmətlərin satışının təmin 

edilməsi; 

– bütün növ informasiya axınlarının təmin edilməsi. 

Sosial infrastrukturun əsas funksiyaları aşağıdakılardır: region əhalisinin hə-

yat fəaliyyətinin bütün növ sosial xarakterli xidmətlərlə təmin edilməsi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, infrastruktur elementlərinin istehsal və sosial sahə-

lərə bölünməsi şərti xarakter daşıyır, çünki birbaşa yerinə yetirilən funksiyalardan 

asılı olaraq infrastrukturun elementləri istehsal və ya sosial infrastruktura aid ola 

bilər. 

Ətraf mühit infrastrukturunun funksiyaları kimi, regionda əlverişli ekoloji 

vəziyyətin qorunması üçün, istehsal və əhalinin həyat fəaliyyəti tullantılarının tək-

rar emalı, təyinatı üzrə torpaqların çirklənmədən təmizlənməsını hesab etmək olar. 

İdarəetmə infrastrukturunun funksiyalarına bölgədəki bütün növ və sahə fəaliy-

yətlərinin idarə edilməsi proseslərinin səmərəli axınının təmin edilməsi daxildir. 

İstehsal müəssisəsinin xarici (bazar) infrastrukturu obyektlərinə istehsal mü-

əssisəsi üçün əlverişli mühit yaradan təşkilatlar daxildir. İlk növbədə, bura istehsal 

proseslərinin təmin edilməsi üçün avadanlıq, xammal və materiallar istehsal edən 

müəssisələr aiddir. Coğrafi baxımdan xammal, material və komponentlərin əldə 

edilməsi imkanı həm istehsal müəssisəsinin yaradılması faktını, həm də bu resurs-

larla onun fasiləsiz təmin edilməsinin mümkünlüyünü müəyyənləşdirir. Bir satış 

bazarının və əmtəənin hərəkətini və irəliləməsini təmin edən müəssisələrə aid olan 

vasitəçilik və ticarət təşkilatlarının mövcudluğu eyni dərəcədə mühüm rol oynayır. 

Kredit təşkilatları tərəfindən vaxtlı-vaxtında ödəmə əməliyyatları aparılır, 

pul vəsaitləri yığılır və maliyyə investisiyaları yatırılır. 

Maliyyə vasitəçiləri rolunda çıxış edən müasir kommersiya bankları kifayət 

qədər mühüm xalq təsərrüfatı funksiyasını reallaşdırır, çünki sahələrarası və bölgə-

lərarası fəaliyyət sahələri və sferaları üzrə kapitalın yenidən bölgüsünü təmin edir, 

istehsalın obyektiv ehtiyaclarına əsaslanaraq təsərrüfatın inkişaf etdirilməsinə im-

kan yaradır və iqtisadiyyatın strukturunun yenidən qurulmasına yardım göstərir. 
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Rabitə ictimai istehsal sahələrindən biridir və onun funksiyalarına istehlak-

çılara müxtəlif mesajların ötürülməsi üçün xidmətlərin göstərilməsi daxildir: tele-

fon danışıqları, məktublar, teleqramlar, radio və televiziya proqramları və digər 

məlumat növləri. 

İctimai istehsalın bütün sahələri və sferaları üçün məlumatların toplanması, 

emalı və ötürülməsi xidmətlərini göstərən və sənaye müəssisələri üçün xarici in-

frastruktur obyekti kimi çıxış edən rabitə, o cümlədən maddi istehsal sahələrinə 

xas olan bütün xüsusiyyətlərə malikdir. 

İnvestisiya infrastrukturunun elementlərinə fasiləsiz investisiya qoyuluşu 

prosesini təmin edən və birbaşa xidmət göstərən iqtisadiyyatın ən mühüm sahələ-

ri, müəssisələri və qurumları daxildir. İstehsal müəssisəsi çərçivəsində investisiya 

infrastrukturu onun investisiya fəaliyyəti prosesinə xidmət edən istehsal və xidmət 

bölmələrinin kompleksini xarakterizə edir. Xarici investisiya infrastrukturu dedik-

də isə, buna istehsal müəssisəsini əhatə edən və əlverişli investisiya mühitinin for-

malaşmasına yardım edən investisiyanın cəlbedilməsi ilə məşğul olan qurumlar 

aiddir. 

Kommunal xidmət qurumları həmçinin istehsal müəssisəsinin xarici infra-

strukturunun elementidir, çünki müəssisəyə nəqliyyat və resurs tələbatlarının ödə-

nilməsinə imkan yaradır. 

İstehsal müəssisəsinin fəaliyyəti üçün yol infrastrukturunun, giriş yollarının 

mövcudluğu, dəmiryol xətlərinə və ya limanlara (lazım gələrsə) giriş imkanı mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir. 

İstehsal infrastrukturunun idarə edilməsinə bir sistem kimi baxılması onun 

struktur elementləri, onların arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin müəyyən olunması və 

istehsal müəssisəsinin istehsal infrastrukturunun idarə edilməsinin təkmilləşdiril-

məsi konsepsiyasını hazırlamağa imkan verir.[5] 

Konsepsiya - istehsal infrastrukturunun idarə edilməsinin təkmilləşdirilmə-

sinə dair baxış sistemidir və o özünə aşağıdakıları daxil edir: 

– təkmilləşdirmə obyekti - istehsal müəssisəsinin istehsal infrastrukturunun 

inkişafına idarəetmə təsirinin yönəldiyi obyekt; 

– inkişaf yolları - müəyyən bir obyektin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırıl-

masına yönəldilən tədbirlərin məcmusudur. 

 

Nəticə 

İstehsal infrastrukturunun idarəetmə sisteminin hər bir elementi təkmilləş-

dirmə obyektidir. 

Beləliklə, idarəetmə alt sistem aşağıdakı tədbirləri həyata keçirməklə tək-

milləşdirilə bilər: müəssisənin təşkilati strukturunu yenilənməsi; müəssisənin inki-

şaf strategiyasının yenilənməsi; müəssisənin idarəetmə metodlarının inkişafı; ida-
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rəetmə qərarlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi texnologiyasının təkmilləş-

dirilməsi; idarə heyətinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması. 

İdarə olunan alt sistem idarəetmə obyektlərinin modelləşdirilməsi, istehsal 

infrastruktur bölmələrinin iş texnologiyalarının inkişafı hesabına təkmilləşdirilə 

bilər. Təminedici alt sistemi aşağıdakı vasitələrin koməyilə təkmilləşdirilə bilər: 

– metodik dəstəyin artırılması: istehsal infrastruktur bölmələrinin fəaliyyət 

qaydalarının yenilənməsi; 

– informasiya dəstəyinin müasir informasiya sistemlərinin köməyilə müha-

sibat, idarəetmə və vergi uçotu, müəssisənin fəaliyyətinin təhlili və maliyyə plan-

laşdırılması və s. məsələlərin həlli hesabına yaxşılaşdırılması; 

– resurs təminatının müxtəlif resurs növlərinə olan tələbatın hesablanması 

sisteminin təkmilləşdirilməsi, resurs təchizatı sisteminin optimallaşdırılması hesa-

bına yaxşılaşdırılması; 

Məqsədedici alt sistemin təkmilləşdirilməsi üçün istehsal infrastrukturunun 

inkişafının məqsəd və vəzifələrini xarici mühitdəki və istehsal müəssisəsinin inki-

şaf strategiyasındakı dəyişikliklərə uyğun olaraq yenilənməsi lazımdır. 

Funksional alt sistemin təkmilləşdirilməsi iş proseslərinin modelləşdirilməsi 

və tənzimlənməsi; müəssisənin xarici və daxili mühitindəki dəyişikliklərə uyğun 

olaraq biznes proseslərin təhlili və yenidən qurulması; idarəetmə funksiyalarının 

avtomatlaşdırılması yolu ilə həyata keçirilir. 

Elmi əsaslandırma alt sistemi istehsal müəssisəsinin istehsal infrastrukturu-

nun idarə olunmasına elmi yanaşmalardan kompleks istifadə edilməsi; elmi yanaş-

maların inkişafı və istehsal infrastrukturunun idarə olunması prinsiplərinin geniş-

ləndirilməsi; istehsal infrastrukturunun idarə olunmasında innovativ texnologiya-

lardan istifadə olunması hesabına təkmilləşdirilir. 

İstehsal infrastruktur bölmələrin iş texnologiyalarının təkmilləşdirilməsinə 

xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Ona gorə ki, bu idarəetmə prosesinin optimallaş-

dırılması və resurslardan istifadə olunması səmərəliliyinin artırılmasının əhəmiy-

yətli ehtiyatıdır. 

Beləliklə, daxili və xarici infrastruktur istehsal müəssisəsinin normal fəaliy-

yətinin ən vacib şərtlərindən biridir və onun strateji planlarının strukturunda müs-

təqil blok kimi çıxış etməlidir. 
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Xülasə: İndiki dövrdə ən müasir müəssisələr menecmentdə aparılan islahat-

lar sistemində marketinqin yeni mexanizmlərinin və alətlərinin hazırlanmasına 

xeyli vəsait ayırırlar. Marketinq və menecment müəssisənin vahid idarəetmə siste-

mi çərçivəsində bir-biri ilə əlaqəlidir. Müasir iqtisadiyyatda baş verən elmi-texniki 

tərəqqi, yəni innovasiya sosial-iqtisadi prosesləri həm marketinqə, həm də menec-

mentə həlledici dərəcədə təsir göstərir. Bazar iqtisadiyyatı sistemində marketinq 

menecmentin strategiyasını və taktikasını müəyyən edərək, istehlakçıların və bü-

tövlükdə cəmiyyətin tələbatlarını hər şeydən yüksək tutur. 

Məqalədə müəssisənin marketinqinin və menecmentinin qarşılıqlı əlaqələri-

nin və münasibətlərinin xüsusiyyətləri tədqiq olunmuşdur. Marketinq yanaşmala-

rından və alətlərindən istifadə edilməsini nəzərdə tutan müəssisənin idarə olunma-

sı metodları sistemi təhlil olunmuşdur. Müəssisənin marketinq fəaliyyətinin inki-

şaf strategiyasının diaqnostikası sahəsində bir sıra əsas məqamlar qeyd olunmuş-

dur. Bundan əlavə, bir sıra ümumiləşdirici nəticələr əldə edilmişdir. 

Açar sözlər: müəssisənin marketinqi, marketinq fəaliyyəti, menecment, əmtəə. 

 

Abstract: At the present time, the most modern enterprises are allocating 

significant resources to the development of new mechanisms and instruments of 

marketing in the system of transformation of management. Marketing and 

management are interlinked in a single system of enterprise management. 

Scientific progress, that is, innovative social and economic processes taking place 

in the modern economy makes a decisive impact on marketing and management. 

Marketing puts the needs of the consumers and society above everything by 

defining the strategies and tactics in the market economy system. 
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The features of the relationship and correlations between marketing and 

management of the enterprise have been identified in the article. The system of 

the methods of the enterprise administration involving the use of marketing 

approaches and tools has been analyzed. A number of major issues in the areas of 

diagnosis of the development strategy of the enterprise marketing activities have 

been highlighted. In addition, several generalized conclusions have been drawn. 

Keywords: marketing of the enterprise, marketing activities, management, 

commodity. 

 

Резюме: На сегодняшний день наиболее современные предприятия вы-

деляют значительные средства на разработку новых механизмов и инстру-

ментов маркетинга в системе преобразования менеджмента. Маркетинг и 

менеджмент связаны между собой в рамках единой системы управления 

предприятием. И на маркетинг, и на менеджмент оказывает решающее воз-

действие НТП, т.е. инновационные социально-экономические процессы, ко-

торые происходят в современной экономике. Маркетинг в системе рыноч-

ной экономики, определяя стратегию и тактику менеджмента, ставит пот-

ребности потребителей и общества в целом выше всего. 

В статье выявлены особенности взаимосвязи и соотношения маркетин-

га и менеджмента предприятия. Проанализирована система методов управ-

ления предприятием, предполагающая использование маркетинговых подхо-

дов и инструментов. Выделены ряд основных моментов в сфере диагностики 

стратегии развития маркетинговой деятельности предприятия. Кроме того, 

сделаны ряд обобщенных выводов. 

Ключевые слова: маркетинг предприятия, маркетинговая 

деятельность, менеджмент, товар. 

 

Hal-hazırda bir çox ölkələrin iqtisadiyyatlarının inkişafı dünya iqtisadiyyatı-

nın tələblərinə uyğunlaşır, onun industrial inkişaf səviyyəsindən yeni post-indus-

trial səviyyəyə keçidi ilə əlaqədar əhəmiyyətli keyfiyyət dəyişikliklərinə məruz 

qalır, bütün fəaliyyət növlərinin intellektuallaşma səviyyəsinin yüksəlməsi və bü-

tün proseslərin informatlaşdırılması ilə xarakterizə olunur. 

Eyni zamanda, əmtəələrin və xidmətlərin istehsalının indiki bazar sosial-iqti-

sadi sistemi marketinqə əsaslanmalıdır, onun əsas həlqəsi isə bazar konyukturasının 

marketinq tədqiqatlarıdır. Bu halda vacib məsələ istehlakçıya hansı əmtəəni və ya 

xidməti təklif etməyin məqsədəuyğun olmasını müəyyən etmək, sonra isə bu əmtə-

əni və ya xidməti ən yaxşı texniki-iqtisadi səmərəliliklə texnoloji cəhətdən necə is-

tehsal etməyi anlamaqdır. Belə marketinq tədqiqatlarının sonrakı fazası, bu əmtəələ-

rin və xidmətlərin əsas istehlakçıya bazarda ən yaxşı üsulla necə tanıdılmasının 

araşdırılmasıdır. Burada mühüm məsələ realizə olunmuş mallara və ya xidmətlərə 
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satışdan sonrakı qulluq göstərilməsinin təmin olunmasıdır. Bu isə istehlakçının is-

tehsalçıya olan uzunmüddətli loyal münasibətini və marketinqin uzunmüddətli tə-

rəfdaşlıq münasibətləri konsepsiyasının reallaşmasını təmin edir. Bu konsepsiyanın 

bazası fərdi marketinqə, yəni indiki və perspektiv sahibkarların, habelə malların və 

xidmətlərin istehlakçılarının səmərəli qarşılıqlı əlaqəsinə keçiddir. 

Bu zaman menecment də az əhəmiyyətli rol oynamır, ona görə ki, onun sə-

mərəliliyi innovasiya mallarının və xidmətlərinin istehsalına çəkilən xərclərin kə-

miyyətinə, eləcə də həmin mallarının və xidmətlərin keyfiyyətinə təsir göstərir, bu 

da öz növbəsində bu malların və xidmətlərin istehlakçılarının loyallığını formalaş-

dırır. Beləliklə, marketinqin və menecmentin qarşılıqlı əlaqəsi problemi innovas-i-

yalı bazar iqtisadiyyatı üçün xeyli aktualdır. 

Bütün bunlar nəzərdən keçirilən problemin əhəmiyyətini müəyyən edir. 

О.А.Ryabov belə hesab edir ki, [1, s. 6-11] marketinq və menecment müəs-

sisənin vahid idarəetmə sistemi çərçivəsində bir-biri ilə əlaqəlidirlər. Müasir iqti-

sadiyyatda baş verən elmi-texniki tərəqqi, yəni innovasiya sosial-iqtisadi proseslə-

ri həm marketinqə, həm də menecmentə həlledici dərəcədə təsir göstərir. Bu gün 

üçün biznesin aparılmasının müasir fəlsəfəsi mövcuddur. O, istehlakçının istehsal-

çı üzərində prioritetini, habelə insan fəaliyyətinin bütün növlərinin intellektuallaş-

masını, bütün texnoloji proseslərin informatlaşdırılmasını, texnoloji sahibkarlıq 

mühitinin yaradılmasını müəyyən edir. Bu zaman innovasiya texnologiyalarının 

yaradılması və vençur biznesin inkişafı yolu ilə getmək vacibdir. 

Hər bir müəssisə istehsal-kommersiya fəaliyyətinin daha səmərəli aparılma-

sını təmin edərək, istehlakçıların məmnunluğunun maksimal səviyyəsinin təmin 

olunmasını əsas vəzifələrdən biri kimi öz qarşısında qoymalıdır. Sosial-etik mar-

ketinq digər istehlakçıların və bütövlükdə cəmiyyətin maraqlarına xələl gətirmə-

dən, istehlakçıların tələbatlarının ödənilməsini nəzərdə tutur. 

Bu məqsədlə təkcə bazarın deyil, həm də sosial-iqtisadi inkişafın və elmi-

texniki tərəqqinin istiqamətlərinin öyrənilməsi əsasında yeni malları vaxtında ya-

ratmaq və bazarda geniş yaymaq lazımdır. 

İqtisadiyyatın inkişafının müasir mərhələsində menecment təşkilatdaxili 

funksional idarəetmənin bütün səviyyələrini əlaqələndirir. Bundan əlavə, menec-

ment təkcə ayrı-ayrı müəssisələr çərçivəsində deyil, həm də dövlət idarəetməsi sə-

viyyəsində həyata keçirilir. 

Müəssisə daxilində müasir marketinq xolistik marketinqə keçməlidir, belə 

ki, məhz bu şəkildə o, bütün strukturları birləşdirir və onları rəqabət qabiliyyətli 

malın və ya xidmətin buraxılışına yönəldir. Мarketinq istehlakçıların, təchizatçıla-

rın ehtiyaclarının ödənilməsində reallaşaraq və rəqabət qabiliyyətlilik problemini 

həll edərək, xarici bazarda da işləyir. 
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İnteqrasiya olunmuş marketinq anlayışı digər anlayışlardan fərqləndirilir, 

bu onu bildirir ki, istehlakçı və məhsul eyni zamanda yaranır. Bu, mürəkkəb, elm 

tutumlu və innovasiyalı məhsul üçün xüsusilə xarakterikdir və vacibdir. 

Hal-hazırda sosial-iqtisadi sistemin qloballaşması baş verir, bu da müəssisələ-

rin böyüməsi prosesinə gətirib çıxarır. Belə müəssisələrin idarə olunması kiçik mü-

əssisələrə nisbətən daha mürəkkəbdir. Belə ki, cəmiyyət qarşısında ictimai məsuliy-

yət yüksəlir, bu zaman idarəetmə qərarlarının qəbulundakı səhvlər xeyli də-rəcədə 

daha şiddətli və arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxarır. Buna görə də bu şəraitdə 

idarəetmə qərarlarının qəbulunda təhsilin və elmin rolu xeyli dərəcədə yüksəlir. 

Bazar iqtisadiyyatı sistemində marketinq menecmentin strategiyasını və tak-

tikasını müəyyən edərək, istehlakçıların və bütövlükdə cəmiyyətin tələbatlarını 

hər şeydən yüksək tutur. 

Dövlət öz iqtisadi siyasətində, bir tərəfdən qloballaşma və dünya iqtisadiy-

yatına inteqrasiya proseslərini, digər tərəfdən isə sosial-iqtisadi sistemin milli xü-

susiyyətlərini nəzərə almalıdır, yəni beynəlmiləlləşmənin marketinq strategiyasın-

dan istifadə etməlidir. 

İqtisadiyyatın idarə olunması sahəsində dövlətin vəzifəsi, dünya bazarı miq-

yasında elm tutumlu məhsulun rəqabət qabiliyyətli istehsalının yaradılmasından 

və innovasiya iqtisadiyyatına keçiddən ibarətdir. 

Eyni zamanda innovasiya marketinqinə: 

– müştərinin nöqteyi-nəzərindən innovasiyanın təhlili; 

– bazar mühitinin marketinq tədqiqatı; 

– potensial müştərilərin aşkara çıxarılması; 

– effektiv marketinq kommunikasiyalarının yaradılması; 

– müasir satış şəbəkəsinin yaradılması; 

– satışdan sonrakı qulluq daxildir. 

İnnovasiya iqtisadiyyatı şəraitində menecment: 

– müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin strategiyasının işlənib hazırlanması; 

– müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin dövriyyə kapitalı ilə təmin olunması; 

– innovasiya fəaliyyətinin müasir biliklərə və intellektual resurslara malik 

olan yüksək ixtisaslı kadrlarla təmin olunması; 

– innovasiya məhsulunun hazırlanmasının gedişinin müşahidə edilməsi və 

ondan istifadə edilməsi vəzifələrini həll edir. 

О.А.Ryabov hesab edir ki, əmtəənin həyat tsiklinin müxtəlif fazalarında me-

necmentin və marketinqin nisbətini: 

– “bazara daxil olma” fazasında: marketinq - 80%; menecment - 20%; 

– “artım” fazasında: marketinq – 40%; menecment – 20%; 

– “yetkinlik” fazasında: marketinq - 30%; menecment - 70%; 

– “tənəzzül” fazasında: marketinq - 70%; menecment - 30% nisbətlərinin 

formasında müəyyən etmək olar. 
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Belə nisbət əmtəənin həyat tsiklinin mərhələləri çərçivəsində reallaşır. 

Marketinq və menecmentin nisbətlərini öyrənərkən qeyd etmək lazımdır ki, 

onlar öz mahiyyətləri etibarı ilə qohum anlayışlardır. Onların əsasında müxtəlif 

səviyyələrdə yerinə yetirilən sosial-iqtisadi sistemlərin idarə olunması kimi funda-

mental anlayış dayanır, bu da onların spesifikasını müəyyənləşdirir. 

Beləliklə, bir sıra ümumiləşmiş nəticələrə gəlmək olar. 

1. Menecment və marketinqin qarşılıqlı əlaqəsini müəssisənin idarə olun-

masının vahid sistemi daxilində göstərmək olar. 

2. Мarketinq – bazarın xarici amillərinin nəzərə alınması əsasında müəssi-

sələrin idarə olunmasıdır. Мenecment – daxili amillərin nəzərə alınması, uyğun-

laşdırılması və inkişafı əsasında qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunmasına is-

tiqamətlənməklə, müəssisənin idarə olunmasıdır. 

3. Müasir menecment təşkilatdaxili idarəetmənin bütün səviyyələrini əhatə 

edir və birləşdirir. Мüasir mərhələdə menecment, müəyyən xüsusiyyətləri ilə təkcə 

elmi deyil, həm də bacarığı ifadə edir. Bu, təkcə ayrı-ayrı müəssisələr səviyyəsində 

deyil, həm də makrosəviyyədə - dövlət idarəetməsində diqqətdə saxlanılmalıdır. 

4. Мarketinq istehlakçılarla, təchizatçılarla, rəqiblərlə uzlaşdırılmış fəaliy-

yətə nail olunmasında təzahür edərək, həm müəssisə daxilində, həm də onun xari-

cində fəaliyyət göstərir. 

5. Bazar iqtisadiyyatı və marketinq sistemi menecmentin strategiyasını və 

taktikasını müəyyənləşdirərək, müştərilərin və cəmiyyətin tələbatlarını daha üstün 

tutur. 

Uzun müddətdir ki, marketinq menecmentin xüsusi funksiyası hesab olunur. 

Е.Zatsepinanın fikrincə [2], marketinq fəaliyyətinin idarə olunması sistemi, 

marketinqin menecmentin xüsusi funksiyası kimi müəssisənin strateji idarəetmə re-

jimində digər xüsusi funksiyalarla (yəni satış, tədarük, maliyyə, keyfiyyətin menec-

menti sistemi, işçi heyətin idarə olunması, istehsalatın idarə olunması ilə) qarşılıqlı 

əlaqəsini əks etdirir. Öz növbəsində, cari menecmentdə hər bir xüsusi funksiya 

ümumi idarəetmə funksiyaları: qərarların qəbulu, nəzarət / моnitorinq, uçot, plan-

laşdırma, təhlil və qiymətləndirmə, düzəliş aparma, stimullaşdırma, motivasiya va-

sitəsilə meydana çıxır, yəni marketinq mühitinin göstəricilərinin təhlili aparılır. 

О.S.Vixanski hesab edir ki, [3] marketinq fəaliyyətinin strateji menecmenti 

müəssisənin marketinqinin inkişaf strategiyasının dürüst ifadə edilməsi, planlaşdı-

rılması və tətbiq edilməsi ilə bağlıdır. Bu səviyyədə əsas diqqət obyekti mikromü-

hitin və makromühitin amilləridir. 

 Zaman perspektivi qeyri-məhduddur. 

 İdarəetmə sahəsi bütün müəssisəni əhatə edir. 

 İdarəetmə dairəsi – ali idarəetmə həlqəsi, struktur bölmələrinin – marke-

tinq, maliyyə-iqtisad, istehsalat, kadr bölmələrinin rəhbərləri və mütəxəssisləridir. 
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Strateji marketinqin fəaliyyətinin yekunu, marketinqin hazırlanmış strategi-

yası və onun həyata keçirilməsinin monitorinqidir. 

О.А.Vısotski [4] hesab edir ki, müəssisənin menecmentinin səmərəliliyinə na-

il olunmasından ötrü idarə rəhbərlərinə idarəetmənin cari məqamında marketinq 

fəaliyyətinin menecmenti proseslərini xarakterizə edən kəmiyyət göstəriciləri lazım-

dır. Belə göstəricilərin əldə olunması marketinq fəaliyyətinin menecmenti proseslə-

rinin ölçülməsi və menecmentin texnologiyasının bütün xüsusiyyətlərinin müəssisə-

nin marketinq sistemində əks etdirilməsi ilə bağlıdır. Bu məsələlərin həlli müəssisə-

nin idarə olunması proseslərinin ölçülməsinin tətbiqi ilə mümkündür. Müəssisənin 

marketinq fəaliyyətinin strateji menecmentinin təkmilləşdirilməsinin spesifikası, 

müəssisənin inkişafının başlanğıc mərhələsində xüsusi idarəetmə funksiyası kimi 

marketinqin idarə olunmasının mümkünlüyünün səviyyəsini xarakterizə edən baş-

lanğıc şərtlərin ölçülməsidir. Marketinq fəaliyyətinin idarə olunmasının mümkünlü-

yünün ilkin şərtlərinin ölçülməsi, müəssisənin marketinq mühitinin parametrlərini 

nəzərə almaqla konkret zaman anında hər bir ümumi funksiyanın idarə olunmasının 

mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. Bu da müəssisənin marketinq fəa-

liyyətinin menecmentinin diaqnostikası vasitəsilə reallaşır. 

Müəssisənin istehsal-kommersiya fəaliyyətinin təkmilləşdiriməsi proqramı-

nın işlənib hazırlanmasına: menecment obyektinin vəziyyətinə dair idarəetmə in-

formasiyasından istifadə edilməsi, onun xüsusi funksiyalarının idarə oluna bilən 

zonaya məxsusluğu (diaqnostika metodları ilə həyata keçirilir) daxildir. 

Diaqnostikanın əsas vəzifəsi marketinq fəaliyyətinin menecmentinin xüsusi 

funksiyasının idarə olunmasının mümkünlüyünün ölçülməsi, habelə müəssisənin 

marketinqinin inkişafına təsir edən müsbət və mənfi amillərin aşkara çıxarılmasıdır. 

Diaqnostika elementləri aşağıdakılardır. 

 Marketinq fəaliyyətinin idarə mexanizminin xüsusi funksiyasının idarə 

olunmasının mümkünlüyünün ilkin şərtlərini qiymətləndirmək. 

 Marketinqin menecmenti proseslərinin səmərəliliyini qiymətləndirən əsas 

parametrlərin giriş kəmiyyətlərinin baza səviyyələrini müəyyənləşdirmək. 

 Marketinq fəaliyyətinin menecmentinin xüsusi funksiyasının reallaşdırıl-

ması üzrə rəhbərliyin fəaliyyətinin rasionallığını qiymətləndirmək. 

 Müəssisənin strateji inkişafı şəraitində marketinqin menecmenti prosesləri-

nin qurulması üzrə proqramlar formasında müəssisənin korrektəedici fəaliyyətinin 

məzmununu müəyyən etmək. 

Bundan əlavə, müəssisənin marketinq fəaliyyətinin inkişaf strategiyasının 

diaqnostikası sahəsində bir sıra əsas məqamları qeyd edək. 

А. Müəssisənin marketinq fəaliyyətinin inkişaf strategiyasının diaqnostikası, 

marketinq mühitinin təsirini nəzərə almaqla konkret zaman anında marketinqin ümu-

mi funksiyalarının strateji menecmenti proseslərinin qiymətləndirmə vasitəsidir. 
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В. Marketinq mühitinin menecmentinin ümumi funksiyalarının diaqnostika-

sı, müəssisənin marketinq fəaliyyətinin idarə olunmasının mümkünlüyünün ümu-

mi baza nöqtəsinin təyin olunmasının əsas məqamı kimi təzahür edərək, statik və-

ziyyətdə maketinqin menecmentinin bütün sisteminin idarə olunmasının mümkün-

lüyü səviyyəsinin ölçülməsi üçün bazadır. 

С. İdarəetmənin və marketinq mühitinin ümumi menecmentinin diaqnosti-

kası müəssisənin marketinq fəaliyyətinin inkişaf strategiyasının qurulması, təhlili 

və proqnozlaşdırılması zamanı idarə olunmanın mümkünlüyünün baza nöqtələri-

nin ölçülməsi metodudur. 

Bir sözlə, marketinq fəaliyyətinin menecmenti sisteminin baza şərtlərində 

xarakteristikasını verməkdən ötrü, müəssisənin menecmentinin ümumi sistemində 

onun rolunu və yerini dərk edərək, habelə marketinq fəaliyyətinin özünün spesifi-

kasını nəzərə almaqla, marketinqin xüsusi funksiyasını qeyd etmək və qiymətlən-

dirmək lazımdır. Bu isə müəssisələrin və o cümlədən də, marketinq fəaliyyətinin 

idarə olunmasının mümkünlüyü səviyyələrinin ölçülməsi, təhlili və qiymətləndi-

rilməsi modellərinin vasitəsilə meydana çıxır. 

Menecmentin bir çox funksiyaları idarə olunmanın mümkünlüyünün əsas 

parametrlərinin öz paylanma diapazonuna malikdirlər. Müəssisənin marketinq 

fəaliyyətinin idarə mexanizminin xüsusi funksiyasının idarə olunmasının müm-

künlüyünün təhlili üçün əsas parametrlər qismində: 

– marketinqin təşkili; 

– marketinqin planlaşdırılması və ona nəzarət edilməsi sistemi; 

– menecment və marketinqin personalının inkişafı sistemi; 

– daxili və xarici bazarların marketinq tədqiqatlarının aparılması, marketinq 

informasiyası ilə iş; 

– marketinqin göstəricilərinin proqnozlaşdırılması üzrə iş; 

– marketinq informasiya-kommunikasiya sistemi və marketinq informasiya-

sının qorunması; 

– sifarişlər portfelinin idarə olunması; 

– qiymət siyasətinin idarə olunması; 

– müştərilərin seqmentləşdirilməsi; 

– təşviq siyasətinin idarə olunması və s. tətbiq oluna bilər. 

Menecmentin səviyyəsindən asılı olaraq, əməkdaşlar tərəfindən həll olunan 

məsələlərin dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. 

Menecmentin I səviyyəsi üçün menecmentin strateji səviyyəsində marketin-

qin inkişafının diaqnostikası prosesində qiymətləndirilən meyarlar qismində: 

– marketinq fəaliyyətinin menecmenti sahəsində müəssisənin dəqiq siyasəti-

nin olması; 

– marketinqin idarə edilməsinin optimal təşkilat strukturunun yaradılması; 
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– müəssisənin marketinqinin strateji planlaşdırılmasının və proqnozlaşdırıl-

masının səmərəliliyi; 

– müəssisənin bazarda rəqabət mövqeyinə görə məsuliyyət; 

– marketinq fəaliyyətinin dayanıqlı inkişafının təmin olunması üçün büdcə-

dən istifadə olunmasının və xərclərin səmərəliliyinin nisbəti; 

– marketinqin menecmentinin orta həlqəsinin işinə dair əsas göstəricilərin 

yerinə yetirilməsinin monitorinqi ola bilər. 

Cari marketinqin fəaliyyətinin, müvafiq surətdə isə idarəetmənin orta həlqə-

sinin işinin səmərəliliyi: 

– marketinq fəaliyyətinin menecmenti sahəsində işlənib hazırlanmış siyasə-

tin həyata keçirilməsi; 

– marketinq bölməsinin icraçılarının və mütəxəssislərinin fəaliyyətinin əla-

qələndirilməsi; 

– marketinq fəaliyyətinin dayanıqlı inkişaf proqramlarının və planlarının iş-

lənib hazırlanması; 

– yuxarı həlqənin qərar qəbul etməsi üçün informasiyanın hazırlanması sistemi; 

– maraqlı tərəflərlə uzunmüddətli qarşılıqlı faydalı münasibətlərin yaradıl-

masına dair tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi; 

– yuxarı idarəetmə həlqəsi ilə işçi heyət arasında əlaqənin təmin olunması 

kimi qiymətləndirilə bilər. 

Operativ marketinq: 

– tapşırılan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair icra intizamına nəzarət sis-

teminin mövcudluğuna; 

– tapşırıqların yerinə yetirilməsi barədə orta həlqədən olan rəhbərlərin infor-

masiya ilə təmin olunmasına; 

– yuxarı və orta idarəetmə həlqələrinin maraqlı tərəflərin tələbatlarına və 

gözləntilərinə dair məlumatla təmin olunmasına; 

– təşkilatın maraqlı tərəflərinin məmnunluğunun qiymətləndirilməsinə; 

– onlarla loyallığın və uzunmüddətli qarşılıqlı münasibətlərin saxlanmasına 

əsaslanaraq qiymətləndirilə bilər. 

Beləliklə, müəssisənin marketinq fəaliyyətinin əsas səmərəlilik göstəriciləri-

nin uyğunlaşdırılması müvafiq vəzifə və funksional öhdəliklərin tənzimlənməsi, 

habelə savadlı şəkildə hazırlanmış təşkilat strukturu çərçivəsində həyata keçiril-

məlidir. Bu, optimallıq şərtlərinə riayət olunduqda menecmentin bütün xüsusi 

funksiyalarının mövcudluğunu əks etdirir. 

Yuxarıda aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, müəssisənin uğurlu biznesi 

üçün yeni yanaşma – marketinq-menecment birləşməsi lazımdır. 

İ.V.Lipsitsin fikrincə [5, s. 13-23], marketinqə müasir yanaşma marketinqin 

idarə olunmasından marketinq-menecmentə keçid əsasında həyata keçirilməlidir. 
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Müəssisələr müəyyən edilməmiş biznes sistemlərində işləməli olduqlarına 

görə, rəqabət qabiliyyətliliyinin əsas amili bazarın tələblərinə uyğunlaşma olur – 

bununla da marketinq məşğul olur. Bir sözlə, getdikcə daha aydın görünür ki, mü-

əssisənin sərvəti – çox böyük struktur və ya maliyyə aktivləri deyil, daha çox: 

– böyük informasiya kütləsinə sahib olma və ondan bacarıqla istifadə etmə; 

– səmərəli marketinq; 

– ən yaxşı strukturlara əlverişli çıxış keyfiyyətləridir. 

Biznesin təşkilinin belə anlaşılması dekapitalizasiya prosesində getdikcə da-

ha da qüvvətlənir. Bu zaman müəssisələr əvvəllər onlara məxsus olan fiziki aktiv-

lərdən qurtulmağa başlayırlar və bunun əvəzində öz marketinq qərarlarının inkişa-

fına, yeni malların yaradılmasına, patentlərin işlənib hazırlanmasına və brendlərin 

yaradılması üzrə iş aparılmasına girişirlər. Mülkiyyət kimi aktivlərdən xilas ola-

raq, müəssisə bu sistemdə onların autsorsinq və ya lizinq şərtləri ilə tətbiqinə ke-

çir. Bu, digər müəssisələrin mülkiyyətində olan istehsalat aktivlərinin tətbiq edil-

məsinin xeyrinə öz aktivlərinə sahiblikdən imtina etməyi, habelə biznesin qorunub 

saxlanmasının və inkişafının başlıca şərtinə - onun marketinq tərkib hissəsinə diq-

qəti cəlb etməyi ifadə edir. 

Keçmişdə müəssisəyə istehsalat aktivlərinə sahib olmaq lazım gəlirdi. Yeni, 

rəqəmsal iqtisadiyyatda belə aktivlərə sahib olmayan, yalnız abunəlik, üzvlük, li-

zinq və ya müqavilələr hesabına lazım gəldikdə onlara yol tapan müəssisələr rəqa-

bətdə qalib gəlməyə başlayırlar. Nəticədə, istehsalat aktivlərinə giriş əldə etmək 

hüququ uğrunda rəqabət genişlənir, onlara sahiblik isə davamlı üstünlüyə deyil, 

daha çox ağır yükə çevrilir. Əksinə, əsas rolu marketinq aktivləri əldə edirlər, mü-

əssisə öz marketinq resurslarından istifadə edərək, marketinq alətlərinin bazasında 

onları yaradır. 

Beləliklə, müəssisənin inkişafı, onun dəyərinin artmasının təmin olunması 

getdikcə daha çox dərəcədə fiziki aktivlərin artırılmasının deyil, brendin inkişafı 

kimi adlandırılan fəaliyyətin nəticəsi olur. Вu anlayış: 

– alıcının həmin brenddən gözlədiyi iqtisadi dəyərə malik olan malların ya-

radılması; 

– malların keyfiyyətinin və servisin səviyyəsinin davamlılığının təmin olunması; 

– istehlakçıların şüurunda brendin arzu olunan surətinin yaradlmasına dürüst 

şəkildə nail olunması; 

– alıcıların brendə loyallığının tərbiyə olunması daxil edilməklə, geniş an-

lamda dərk olunur. 

Getdikcə daha aydın şəkildə müəyyən olur ki, ən kiçik səhvin çox böyük it-

kilərə gətirib çıxara biləcəyi rəqabət mübarizəsi şəraitində, rəqabətdən salamat 

çıxmaqda və uğur qazanmaqda çox böyük marketinq informasiya kütləsinə sahib 

olmağı bacaran müəssisələr böyük şanslara malik olacaqlar. Bir sözlə, müəssisələ-
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rə lazımdır ki, bu informasiyanı təkcə toplamağı deyil, həm də daha dəqiq marke-

tinq siyasəti üçün ondan səmərəli istifadə etməyi öyrənsinlər. 

Əmtəələr və xidmətlər bazarlarında tərəfdaşlıq münasibətlərinin marketinqi 

və ya müştərilərin bank işinə dair bank məlumat bazaları üzrə marketinq kimi qə-

rarlar indi artıq getdikcə daha geniş istifadə olunur. Onlar bu məsələlərin həlli 

üsullarını, bazarlarda daha səmərəli və dəqiq iş üçün marketinq biliklərinin top-

lanması və istifadəsi qaydalarını ifadə edir. Bu, daha davamlı satışa, müəssisənin 

dəyərinin artmasının əsasını təşkil edən pul axınlarının artmasına nail olmağa, de-

məli, həm də müəssisənin mülkiyyətçilərinin sərvətinin artmasına kömək etməyə 

imkan yaradır. 

Buna əsaslanaraq, müəssisənin öz aktivlərindən istifadə edərək yarada bildiyi 

və yaratmalı olduğu marketinq alətlərinin geniş izahını vermək dəbdədir. Bu, sonra-

dan artıq onların bazasında müasir iqtisadiyyatda rəqabət mübarizəsinin öz modelini 

yaratmaqdan ötrü lazımdır. Beləliklə, bu, o deməkdir ki, marketinq-menecment: 

– həm taktiki, həm də strateji marketinqin daxilində müəssisənin marketinq 

prosedurlarının bütün növlərinin ümumi əlaməti kimi; 

– biznesin bütün funksional sferalarında qərarların hazırlanmasının və həya-

ta keçirilməsinin bazası kimi təzahür edir. 

Çünki bu qərarlar, müəssisənin arzu olunan gəlirlilik səviyyəsini təmin edən 

qiymətlərdə müştərilərə mal verilməsi hesabına, sərfəli müştərilərin cəlb olunması 

və əldə saxlanması ümumi vəzifəsinə uyğunlaşdırılır. 

Beləliklə, marketinq-menecment – marketinq yanaşmalarından və alətlərin-

dən istifadə edilməsini nəzərdə tutan müəssisənin idarə olunması metodları siste-

midir. Bu sistemdən menecmentin müxtəlif funksional sahələrinin: müəssisənin 

steykholderləri ilə marketinq münasibətlərindən daxili marketinqə və təchizat sil-

silələrinin idarə olunmasına qədər maksimum geniş məsələlər dairəsinin həlli za-

manı istifadə olunur. 

Bu, F.Kotlerin və K.Kellerin tədqiqatları ilə təsdiq olunur. Onlar marketinq-

menecment modelinin yuxarıda sadalanan elementlərinin aşağıdakı izahını təklif 

edirlər [6]. 

 Daxili marketinq– müəssisənin işçi heyətinin öz fəaliyyətlərində marke-

tinq prinsiplərinə doğru istiqamətlənməsinin və onların müştərilərə təklif etdiyi 

dəyərin mənasını yaxşı dərk etmələrinin təmin olunmasıdır. 

 İnteqrasiya olunmuş marketinq – müəssisədə, onun biznesinə adekvat ola-

raq yaxşı uzlaşdırılmış, satışın sürətlənməsi və mənfəətliliyin yüksəlməsi məqsədi 

ilə ziddiyyəti və funksiyaların təkrarlanmasını istisna edən marketinq alətlərinin 

tətbiqi sisteminin yaradılmasıdır. 
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 Tərəfdaşlıq münasibətlərinin marketinqi – bazarda bölüşdürmə və təşviq 

kanallarında sərfəli müştərilərin və tərəfdaşların axtarılması və əldə saxlanması 

sisteminin yaradılmasıdır. 

 Maliyyə yönümlü marketinq - marketinq proqramlarının və onlarla bağlı 

xərclərin səmərəliliyini və effektivliyini kifayət qədər dürüst qiymətləndirməyə 

imkan verən indikatorlar sisteminin yaradılmasıdır. 

 Sosial məsuliyyət daşıyan marketinq – müəssisənin bazarlardakı fəaliyyə-

tində mövcud olan yaxşı araşdırılmış etik, ekoloji, hüquqi və sosial məhdudiyyət-

lərin nəzərə alınması ilə müəssisədə marketinq əməliyyatlarının təşkilidir. 

Beləliklə, müasir bazarlarda rəqabət şəraitinin mürəkkəbləşməsi marketinq 

sferasında satış nəticələrinin əməli surətdə yaxşılaşdırılmasını zəruri etmişdir. Ey-

ni zamanda bu, uzun zaman perspektivində belə satışların uğurlu və rentabelli şə-

kildə saxlanması üçün şərait yaradılmasını təmin edən yeni texnologiyalar və ya-

naşmalar dəstinin yaradılmasını tələb edir. 
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Azərbaycanda sosial problemlərin həlli və onun inkişaf perspektivləri 

 

Solution of social problems and prospects for their development 

in Azerbaijan 

 

Решение социальных проблем и перспективы их развития 

в Азербайджане 

 

Xülasə: Sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə aid məlum fərmanda 

Azərbaycanda iqtisadiyyatın sosial yönümlülüyünün gücləndirilməsi xüsusilə 

qeyd olunur. Sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı hamının diqqətini cəlb edən 

məsələdir. Belə ki, ölkədə sosial sahədə yoxsulluq səviyyəsinin minimuma endi-

rilməsi istiqamətində yürüdülən siyasətin davam etdirilməsi, təhsilin, səhiyyənin, 

humanitar sahələrin inkişafına xüsusi diqqətin ayrılması, insan amilinin yüksək in-

kişaf səviyyəsinə çatdırılmasına nail olunması, Azərbaycan xalqının bilik və baca-

rıqlarının səmərəliliyi və innovativ mexanizmlərdən bu istiqamətdə məqsədyönlü 

tətbiqindən asılıdır. 

Açar sözlər: iqtisadi-sosial, bazar iqtisadiyyatı, iqtisadi artım, iqtisadi 

siyasət, iqtisadi inkişaf, iqtisadi resurslar, innovativ mexanizmlər 

 

Abstract:The Decree on the acceleration of socio-economic development 

emphasizes the strengthening of the social orientation of the economy in 

Azerbaijan. The development of a socially-oriented economy is the focus of 

everyone's attention. This is due to the continuation of the policy pursued in the 

country to minimize poverty in the social sphere, focusing on the development of 

education, health and humanitarian spheres, the achievement of high human 

development, efficiency of knowledge and skills of the Azerbaijani people and the 

purposeful application of innovative mechanisms in this 

Keywords: economic-social, market economy, economic growth, economic 

policy, economic development, economic resources, innovative mechanisms. 
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Резюме: В известном Указе «Об ускорении социально-экономического 

развития» особо отмечается усиление социальной направленности экономи-

ки в Азербайджане. Развитие социально - ориентированной экономики явля-

ется серьезной проблемой. Это связано с продолжением проводимой в стра-

не политики по сокращению бедности в социальной сфере, направленной на 

развитие образования, здравоохранения, гуманитарного развития, достиже-

ние высокого человеческого развития, а также на эффективность знаний и 

навыков азербайджанского народа, с учетом целенаправленной реализации 

инновационных механизмов в данном направлении. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, рыночная 

экономика, экономический рост, экономическая политика, экономические 

ресурсы, инновационные механизмы. 

 

Mövcud dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, sosial-iqtisadi problemlərin 

səmərəli şəkildə inkişafı, əhalinin işgüzar və yaradıcı təşəbbüskarlığının artırılma-

sına yönəlmiş əməli tədbirlər, əməyin sosial cəhətdən səmərəli təşkili yüksək su-

rətlə müşayiət olunan dinamik inkişafın, eləcə də cəmiyyətin sarsılmaz bünövrə 

üzərində qurulmuş sabitliyinin əsas şərtlərindəndir. 

Ulu öndərin inkişaf strategiyasını yeni çalarlarla zənginləşdirərək zamanın 

tələblərinə uyğun şəkildə böyük müvəffəqiyyətlə davam etdirən prezident İlham 

Əliyev tərəfindən yürüdülən, praqmatizmə söykənən səmərəli siyasət nəticəsində 

Azərbaycanın sosial-iqtisadi tərəqqisi daha intensiv xarakter daşıyır və bu baxım-

dan da ölkə vətəndaşlarının rifahı ildən-ilə yaxşılaşır. İnkişafının keyfiyyətcə yeni 

və kifayət qədər sürətli mərhələsini yaşayan müasir Azərbaycanı xarakterizə edən 

əsas xüsusiyyətlərindən biri formalaşdırılmış möhkəm iqtisadi əsaslar fonunda 

əhalinin maddi rifah halının davamlı olaraq yüksəlməsi, ölkə vətəndaşlarının eti-

barlı sosial müdafiəsinin təşkilidir. Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafın mövcud 

vəziyyətini təhlil etmək, davamlı və dayanıqlı inkişaf baxımından öyrənmək və 

ona keçidi təmin edən əsas amilləri və potensialı aşkara çıxarmaq bir zərurətdir. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, güclü iqtisadi-sosial siyasət yeridən dövlət öz və-

təndaşlarının hüquq və azadlıqlarının təminatı sahəsində konstitusiya borcunu yeri-

nə yetirmiş olur, bununla da dövlət vətəndaş cəmiyyətinin digər subyektləri ilə bir-

likdə iqtisadi və sosial siyasətin strategiyası və prioritetlərini işləyib hazırlayır. Dün-

ya ölkələrində mövcud olan və diqqəti daha çox cəlb edən müxtəlif bazar iqtisadiy-

yatı modelləri vardır. Onu da qeyd edək ki, dünyada ən çox tanınan milli modellər 

Amerika, İsveç, Alman, Yaponiya, Cənubi Koreya modelləri və başqalarıdır. İqti-

sadçıların fikrincə, bunların içərisində Almaniyanın “sosial yönümlü bazar iqtisa-

diyyatı” və İsveçin “sosial demokrat” modelləri sosial təmayüllü modellərdir. 

XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra 

qurmağa başladığımız bazar iqtisadiyyatı sistemi daxilində təsərrüfat təşkilinin 
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Azərbaycan modeli tarixi təcrübəmiz, coğrafi iqtisadi mövqeyimiz və digər amil-

lər nəzərə alınmaqla yaradılmağa başlanğıc verdi. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanın yeni iqtisadi sistemə keçməsi təkcə iqtisadi 

problemlərin həll edilməsinə deyil, sosial problemlərin də həllinə səmərəli zəmin 

yaratmağa imkan verdi. Yəni iqtisadiyyatda əldə edilən nailiyyətlərdən həm də so-

sial problemlərin həlli üçün istifadə olunduqda insanlarda cəmiyyətə, hakimiyyə-

tə, dövlətə daha çox inam yaranmağa başlamışdır. 

Azərbaycan dövlətinin bazar iqtisadiyyatı şəraitində sosial siyasətinin əsas 

istiqamətləri bunlardır: 

– ölkə iqtisadiyyatının inkişafı ilə əhalinin sosial vəziyyəti əlaqələndirilir; 

– sosial, ekoloji, demoqrafik vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün iqtisadiyyatın 

tarazlı inkişafını təmin edir; 

– minimum istehlak büdcəsinin müəyyən edilməsi və əhalinin inflyasiyadan 

müdafiə olunması mexanizmin hazırlanması və həyata keçirilməsi; 

– əmək qabiliyyəti olmayan əhaliyə və tələbələrə sosial yardım gücləndirilir, 

minimum istehlak büdcəsinə uşaqların doğulması və tərbiyə edilməsi ilə əlaqədar, 

habelə əlillərə verilən müvazinətlər və tələbələrin təqaüdü vaxtaşırı görülən təd-

birlər nəticəsində bazar iqtisadiyyatına uyğunlaşdırılır; 

– əməyin ödənilməsinin minimum məbləğinə dövlət tərəfindən təminat veri-

lir, onun qalan məsələləri - əmək haqqının forma və sistemləri mükafat, haqq, əla-

və haqq və s. müəssisələrin özləri tərəfindən müstəqil surətdə, dövlət orqanlarının 

müdaxiləsi olmadan həll edilir, fərdi əmək haqqı məhdudlaşdırılmır və yalnız gə-

lir vergisi vasitəsilə büdcədən maliyyələşdirilən sahələrdə isə dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi vacib sayılır. 

Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə aid məlum fər-

manda iqtisadiyyatın sosial yönümlülüyünün gücləndirilməsi xüsusilə qeyd olu-

nur. Sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı hamının diqqətini cəlb edən məsələdir. 

Bu gün iqtisadçılarımız iqtisadi siyasətimizin sosial yönümlü olması fikrini artıq 

qəbul etmişlər. Doğurdan da ildən-ilə dövlət sosial problemlərin həllinə çox diq-

qət verir və bu istiqamətdə daha çox vəsait ayırır [5]. 

Azərbaycan dövləti beynəlxalq təcrübəni nəzərə alaraq əhalinin sosial müda-

fiəsinə daim xüsusi diqqət yetirir. Bunlar öz əksini Azərbaycan respublikası Konsti-

tusiyasında tapmışdır. Konstitusiyanın 38-ci maddəsində deyilir: “hər kəsin sosial 

təminat hüququ vardır, hər kəs qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çatdıqda, xəs-

təliyinə, əlilliyinə, ailə başçısını, əmək qabiliyyətini itirdiyinə, işsizliyə görə və qa-

nunla nəzərdə tutulmuş digər hallarda sosial təminat hüququna malikdir.” 

Müasir şəraitdə sosial təminat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə həyata ke-

çirilən islahatlar zamanı dövlətin əsas vəzifəsi sosial yardımların ünvanlılığını və 

səmərəliliyini artırmaqdan, əhalinin yoxsul qruplarının maddi vəziyyətini yaxşı-

laşdırmaqdan, bu sahədə qısa müddət ərzində səmərəli təhlükəsizlik mexanizmini 
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formalaşdırmaqdan ibarət olmalıdır. Bu baxımdan sosial təminat sisteminin əsası-

nı təşkil edən sosial yardım sahəsində islahatların əsas məqsədlərinə aşağıdakılar 

şamil edilməlidir: 

– sosial yardım sisteminin bazar təsərrüfatçılıq sisteminin tələblərinə uyğun-

laşdırılması və idarə olunması; 

– əhaliyə verilən sosial müavinətlərin ünvanlılığının və səmərəliliyinin tə-

min edilməsi; 

İslahatların həyata keçirilməsində əsas məqsəd daha yoxsul və aztəminatlı 

ailələrə ünvanlanmış sosial yardımın göndərilməsindən ibarətdir. 

Sosial siyasətin əsas amili olaraq əhalinin məşğulluğu, onların gəlirləri və 

istehlak bazarına çıxmaq imkanları ilə ölçülə bilər. Ona görə də hər bir ölkə maddi 

təminat əhalinin sosial sferadakı davranış qabiliyyətini və onun mənəvi inkişaf sə-

viyyəsini formalaşdırır. Onu da nəzərə almalıyıq ki, ölkənin inkişaf səviyyəsi, 

onun əhalisinin həyat səviyyəsi, yoxsulluq həddi və yaşayış minimumu ilə xarak-

terizə olunur. Sosial inkişafın siyasət kimi formalaşması insan amilinin onun məh-

suldarlığının və ictimai siyasi rolunu daha da artırmaq kimi qlobal hədəflərə yö-

nəldilir. Qeyd edək ki, sosial siyasətlə iqtisadi artımın əlaqəsi həyat səviyyəsi və 

iqtisadi fəallıq, tələbat və təklifin tənzimlənməsi və tarazlı inkişaf qanunauyğunlu-

ğu kimi qəbul olunur. Məlumdur ki, cəmiyyətin inkişafı insanların fəaliyyəti ilə 

bağlı olub bu iqtisadi aktivliyin spesifik forması olaraq qavranılması ilə, adamla-

rın daxili imkanlarının maddi və mənəvi nemətlər istehsalı ilə üzə çıxır, aşkar edi-

lir. Bu da aydındır ki, insanların fəaliyyəti özbaşına deyil, məhz müəyyən məqsəd-

lərin həyata keçirilməsi şəraitində baş verir. Belə ki, adamların yeməyə, geyinmə-

yə, istirahət etməyə və s. tələbatlarının ödənilməsi ilə bağlı meydana gələn iqtisadi 

fəaliyyətləri istehlak etmək naminə istehsal etmək məcburiyyətində olurlar. Belə 

məcburiyyətlər ancaq tələbatların ödənilməsi naminə məhdud resurslardan istifadə 

etmək nəticəsində baş verir ki, bu da cəmiyyətdə istehsal və təkrar istehsal forma-

sını alır. İqtisadiyyatın əsas ziddiyyəti olan iqtisadi resursların məhdudluğu ilə ic-

timai tələbat hüdudsuzluğunun həll olunmasında iqtisadi artımın oynadığı rolun 

diqqət mərkəzində saxlanılması ilə əlaqədar olaraq, dinamik müvazinətin inkişaf 

modellərinin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Əslində, iqtisadi artıma nail olunmasının 

müasir məntiqi, insan potensialının inkişafının əldə olunması ilə səciyyələnməsi-

dir. Ona görə də iqtisadi artım iqtisadi-sosial-ekoloji inkişafın uzunmüddətli xa-

rakter alması müasir milli iqtisadi inkişaf modelinin xarakterik xüsusiyyəti kimi 

büruzə verilməlidir. Dövlətin iqtisadi artıma olan təsiri başlıca olaraq üç istiqa-

mətdə formalaşmışdır: 

– ETT və tədqiqatların stimullaşdırılması; 

– Dövlət miqyasında kadrların ixtisaslarının və təhsil üçün nəzərdə tutulan 

xərclərin yüksəldilməsi; 

– Vergi sisteminin əsaslı olaraq dəyişilməsi [1]. 
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Dünya təcrübəsindən məlumdur ki, əksər ölkələrdə iqtisadi inkişaf heç də 

uzun müddət ərzində dinamik xarakter daşımır. Belə ki, inkişaf etmiş bazar siste-

mi ölkələrində iqtisadi inkişaf vaxtaşırı enib-qalxmalara məruz qalmaqla tsiklik 

xarakter daşıyır. Qərb iqtisadçıları bizim ənənəvi düşüncə tərzimizdən fərqli ola-

raq inkişafın belə dalğavari xarakterini heç də mənfi bir iqtisadi proses kimi qiy-

mətləndirmirlər, əksinə bəzi nəzəriyyəçilər, hətta iqtisadi artımın gücləndirilməsi-

nin əleyhinə konkret fikirlər də irəli sürürlər. O da məlumdur ki, vaxtaşırı böhran-

lar iqtisadiyyatın tənəzüllü inkişafı bütünlükdə insanların həyat tərzinə mənfi təsir 

göstərir [3]. Məhz buna görə də yeni səmərəli istehsal sahələrinin meydana gəlmə-

sinə şərait yaratmaq lazımdır ki, səmərəsiz sahələr sıxışdırılıb aradan çıxarılsın və 

bununla da iqtisadiyyatın miqyası genişlənsin. Ölkəmizdə iqtisadiyyatın səmərəli 

inkişaf strategiyasını formalaşdırarkən heç də əsas məsələ hər hansı bir milli təc-

rübə və yaxud da hansı təsərrüfatçılıq modelinin yaxşı olmasından ibarət deyildir. 

Əsas məsələ ondan ibarət olmalıdır ki, onlar mövcud ölkənin sosial-iqtisadi inki-

şafının tələbatlarını, onun bütün resurslarından səmərəli istifadəsini nə dərəcədə 

stimullaşdırır. 

Prof. M.Meybullayevin fikrincə “burada nəzərə almaq lazımdır ki, əgər 

adambaşına maddi və mənəvi nemətlər artırsa, yəni həm tələb, həm də onun kə-

miyyəti ödənilirsə, deməli, yeni tələbatların meydana gəlməsinə səbəb olur” [1]. 

Məhz buna görə də belə şəraitdə iqtisadi artım yeni keyfiyyət halına düşür və bu 

da yeni təklifin ödənilməsinə şərait yaradır. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, ildə təxminən 2% həddində iqtisadi artım məş-

ğulluq səviyyəsini genişləndirməyə şərait yaradır və bunun əsasında da əhali gə-

lirlərinin ümumi artımı və vətəndaşların müvafiq kateqoriyalarının sosial müdafiə-

sini təmin etmək üçün zəruri maliyyə resurslarının həcminin artması baş verir. 

Qeyd etmək lazımdırki, məşğulluq siyasəti əmək potensialında tam istifadəyə və 

əmək qabiliyyətli əhalinin işgüzar fəallığına şəraitin təmin edilməsi istiqamətinə 

yönəlməlidir. Bu, əhalinin yoxsullaşmasının və kütləvi işsizliyin baş alıb getməsi-

nin qarşısını alır, rəqabət mühitində vətəndaşın məhsuldar davranışını sti-mullaş-

dırır. Orta müddət üçün nəzərdə tutulan sosial-iqtisadi inkişaf proqramında müəs-

sisələrdə artıq ehtiyat halında işçi qüvvəsi saxlanılması gizli işsizlik səviyyəsinin 

artmasına qarşı məhsuldar məşğulluğun təmin edilməsi üzrə tədbirlər sistemi nə-

zərdə tutulmalıdır [2]. 

Əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasında yeni iş yerlərinin yaradılması, 

əmək bazarının tənzimlənməsi və qeyri-məşğul əhalinin sosial müdafiəsinin güc-

ləndirilməsi dövlətimizin sosial-iqtisadi siyasətinin əsas tərkib hissəsini təşkil 

edir. İş axtaran və işsiz vətəndaşların, xüsusilə gənclərin sosial müdafiəsinin, on-

ların münasib işlə təminatının gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən mü-

hüm tədbirlərdən biri də əmək yarmarkalarının keçirilməsidir. Qeyd edək ki, bu 

yarmarkalar regionlarda ənənəvi olaraq hər il keçirilməkdədir. 
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Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sürətli 

sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə görə Azərbaycan qazandığı nailiyyətlərin 

miqyasını mütəmadi olaraq genişləndirməkdə və yeni uğurlar qazanmaqda davam 

etdirir. Azərbaycan üçün əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərdən biri bu inkişafın da-

vamlı xarakter daşıması, möhkəm bünövrə üzərində qurulmasıdır. Həyata keçiri-

lən və sosial yönümlü problemlərin kompleks həllinə geniş imkanlar açan məq-

sədyönlü siyasət, səmərəli islahatlar respublikamızda müşahidə olunan iqtisadi in-

kişafın sürətləndirilməsinə xidmət etməklə yanaşı, dünyada Azərbaycanın mövqe-

lərinin daha da möhkəmlənməsində mühüm rol oynayır. 

Azərbaycanın gələcək inkişafında aşağıdakı iqtisadi amillərin ciddiliklə nə-

zərə alınması vacib sayıla bilər: 

– Azərbaycanda təhsilin, səhiyyənin, humanitar sahələrin inkişafına xüsusi 

diqqətin ayrılması, insan amilinin yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdırılmasına nail 

olunması, Azərbaycan xalqının bilik və bacarıqlarının səmərəli tətbiqi mexanizm-

lərinin qurulması, qloballaşmanın üstünlüklərindən yararlanan önləyici inkişaf 

modelinə keçidin təmin olunması; 

– Sosial sahədə yoxsulluq səviyyəsinin mümkün minimuma endirilməsi isti-

qamətində yürüdülən siyasətin davam etdirilməsi, aztəminatlı ailələrin etibarlı so-

sial müdafiəsinin təmin olunması, əhalinin orta təbəqəsi dairəsinin genişləndiril-

məsi və onun cəmiyyətin həyatında rolunun və əhəmiyyətinin artırılmasına nail 

olunması; 

– İqtisadi sahədə ilk növbədə qeyri-neft sektorunun genişləndirilməsi hesa-

bına davamlı iqtisadi inkişafa nail olunması, iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətlərinin 

şaxələndirilməsinin genişlənməsi, ölkəmizin ümumi daxili məhsulunun tərkibində 

və dövlət büdcəsinin formalaşmasında təbii ehtiyatlar amilinin azaldılması və qey-

ri-neft amilinin üstünlüyünün təmin edilməsi; 

– İqtisadiyyatda innovasiyaların tətbiqinin təmin edilməsi üçün güclü moti-

vasiya mexanizmlərinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi; 

– Mövcud resurslardan və coğrafi mövqedən istifadə olunmaqla Azərbayca-

nın bütün bölgələrinin sosial-iqtisadi inkişafının müasir tələblər səviyyəsində tə-

min edilməsi; 

– Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, milli 

məhsulların dünya bazarlarında layiqli yer almasına nail olunması. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev bütün görülmüş işləri ətraflı təhlil etmiş 

və uğurlarımızın səbəbini belə açıqlamışdır ki, “bizim seçdiyimiz yol düzgün yol-

dur.” Biz öz resurslarımıza arxalanırıq, bütün işləri Azərbaycanın milli maraqları-

nın qorunması istiqamətində aparırıq və bu bizim üçün başlıca amildir. Ölkəmizi 

daha da gücləndirmək, müasirləşdirmək, ölkə qarşısında duran bütün problemləri 

həll etmək üçün bizim bütün imkanlarımız vardır. 
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Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin göstəricilərinin sistemli təhlili 

 

Systematic analysis of indicators of the state's economic security 

 

Систематический анализ показателей экономической безопасности 

государства 

 

Xülasə: Hal-hazırda dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi problemlərinin tədqiq 

olunması həm nəzəri-metodoloji, həm də metodik planda zəif öyrənilmiş məsələ 

olaraq qalır. Əsas səbəb təkcə ölkə daxilində baş verən iqtisadi proseslərlə bağlı 

deyil, həm də müxtəlif böhranlı vəziyyətlərin ucbatından beynəlxalq iqtisadiyya-

tın inkişafında yaranan qeyri-sabitliklə əlaqədardır. 

Müasir şəraitdə artan rəqabət mübarizəsi və iqtisadi qeyri-sabitliklə əlaqədar 

olaraq, dünya bazarlarının subyektləri inkişaf strategiyalarının müəyyən edilməsi 

sahəsində qərarların qəbul edilməsində, məhsulun istehsalında və logistikasında, 

tərəfdaşların, maliyyə resurslarının mənbələrinin seçilməsində və digər idarəetmə 

qərarlarında tam müstəqilliyə malikdirlər. Məqalədə dövlətin iqtisadi təhlükəsizli-

yinin göstəricilərinin sistemli təhlilinin aparılması və müəyyən edilməsi mə-sələ-

lərinin həlli tədqiq edilmişdir. 

Açar sözlər: iqtisadi təhlükəsizlik, indeks göstəriciləri, dövlətin sosial-

iqtisadi göstəriciləri. 

 

Abstract: At present, the research of the problems of the state's economic 

security remains a problem of both theoretical-methodological and 

methodological plan. The main reason is not only the economic processes in the 

country, but also because of the instability in the development of the international 

economy according to various crisis situations. According to the increasing 

competition and economic instability in the modern circumstanses, subjects of 

global market have full independence in decision-making in regards to the 

development of their strategies, product development and logistics, in selections 

of partners and sources of financial resources and other governance decisions. The 
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article investigates the issues of systematic analysis and identification of 

economic security indicators of the state. 

Keywords: economic security, index indices, socio-economic indicators of 

the state. 

 

Резюме: Исследование проблем экономической безопасности (ЭБ) го-

сударства на сегодняшний день остается слабо изученной как в теоретико-

методологическом, так и методическом плане. Основной причиной являются 

не только протекающие экономические процессы внутри страны, но и фак-

торы связанные с нестабильностью развития международной экономики, 

вызванные различными кризисными явлениями. 

Кроме того, в современных условиях в связи с нарастающей конку-

рентной среды и экономической нестабильности, субъекты мировых рынков 

обладают полной самостоятельностью в принятии решений в области опре-

деления стратегий развития, в производстве и логистики продукции, выбора 

контрагентов, источников финансовых ресурсов и других управленческих 

решений. В статье рассматриваются вопросы систематического анализа и 

определения показателей экономической безопасности государства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, индексы, социально-

экономические показатели  государства. 

 

Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin məzmunu [onun təminatı sferasında sub-

yekt-obyekt münasibətləri də daxil olmaqla] ictimai-iqtisadi formasiyanın növü, 

habelə texnoloji sistem və ona uyğun gələn tsiklik inkişafın mərhələsi ilə müəy-

yən olunur. [1] 

Buna görə də iqtisadi təhlükəsizlik əsasən dayanıqlı surətdə inkişaf edən öl-

kələrə tətbiq oluna bilər və bu zaman dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin 

olunması məsələsinin həlli daha qlobal məqsədə - ölkənin dayanıqlı inkişafına nail 

olunmasına imkan yaratmalıdır. İqtisadi təhlükəsizliyin səviyyəsinin müəyyənləş-

dirilməsinin ikimərhələli modelini tətbiq etmək məqsədəuyğundur. Bu halda I 

mərhəldə əsas ümumiləşmiş milli maraq kimi dövlətin inkişafının dayanıqlılıq pa-

rametrləri, II mərhələdə isə daxili və xarici təhlükə faktı qarşısında dayanıqlılığın 

qorunması səviyyəsi qiymətləndirilir. 

İqtisadi təhlükəsizliyin itirilməsinə yönələn təhdidlər, təhdid obyektinin me-

yarı üzrə funksional olaraq təsnif edilə bilər – təhdidlərin bir hissəsi inkişafın da-

yanıqlılığına, digər hissəsi isə onun qorunma dərəcəsinə təsir göstərir. 

Ölkənin inkişafının dayanıqlılığının qiymətləndirilməsi üçün dayanıqlı inki-

şaf indeksinin hesablanması metodikasını səmərəli şəkildə tətbiq etmək olar. Bu 

metodika potensiallar kimi əsas tendensiyalardan, həm də onları xarakterizə edən 
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parametrlərdən istifadə olunması ilə digər bütün mövcud metodikalardan prinsipi-

al şəkildə fərqlənir. 

Avropa ilə Asiyanın arasında mərkəzi mövqe tutan dövlətlər üçün sosial-iq-

tisadi sferanın və onun ayrı-ayrı alt sistemlərinin inkişafında nəzərəçarpan dis-

proporsiyaların olmaması kimi başa düşülən bərabər templi inkişaf mühüm əhə-

miyyət kəsb edir. Regionlararası differensiasiyaların genişlənməsi əmsallarının re-

gionların inkişafının bərabərləşdirilməsi siyasətinin hazırlanması üçün məlumat 

bazası qismində səmərəli tətbiq oluna bilməsini nəzərə alaraq, regionlararası diffe-

rensiasiyaların dövlətlərin iqtisadi təhlükəsizliyinə təsirinin araşdırılması çərçivə-

sində müqayisəli təhlilin aparılması zamanı çətin olaraq qalır . 

İqtisadi təhlükəsizliyin əsas təminatı, dövlətin sosial-iqtisadi inkişafının in-

deks göstəricilərinə əsaslanan ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafıdır. Məhz in-

deks göstəriciləri milli iqtisadiyyatın dayanıqlılığını daha dəqiq əks etdirir. [2] 

Təhlil göstərir ki, tədqiq olunan dövr ərzində respublikanın sosial-iqtisadi 

inkişafının bütün istiqamətləri üzrə müsbət meyllər vardır. 

Məsələn, bu illər ərzində ölkə əhalisinin artım indeksi müvafiq şəkildə 

101,3%, 101,3%, 101,3%, 101,2%, 101,1% təşkil etmişdir. Digər indeks göstərici-

ləri müvafiq şəkildə: 

– iqtisadi cəhətdən aktiv əhalinin sayı - 101,2% -102,0%; 

– ümumi daxili məhsul – 96,9% - 105,8%; 

– sənaye məhsulu – 97,9% - 102,6%; 

– kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi – 97,4% - 106,6%; 

– əsas kapitala investisiyalar – 78,3% - 121,2%; 

– nəqliyyat sektorunun yük dövriyyəsi – 100,0% - 103,2%; 

– informasiya və rabitə xidmətləri – 102,0% - 109,7%; 

– pərakəndə mal dövriyyəsi – 101,5% - 110,9%; 

– pullu xidmətlər – 98,9% - 110,8%; 

– əhalinin real gəlirləri – 96,8% - 108,1%; 

– əhalinin gəlirləri – 105,8% - 113,9%; 

– orta aylıq əmək haqqı – 104,6% - 111,2%; 

– ixrac dövriyyəsi – 94,5% - 106,9%; 

– idxal dövriyyəsi – 90,1% - 109,1% hədlərində olmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, indeks göstəricilərinin interval təhlilini ona görə aparı-

rıq ki, yalnız indekslərin dəyişməsinin tədqiqatı sayəsində gələcəkdə iqtisadi təhlükə-

sizlik göstəricilərinin kritik qiymətlərinin müəyyən edilməsi imkanı yaranacaqdır. 

Bundan əlavə, respublikanın əsas sosial-iqtisadi göstəricilərinin orta kritik 

[yol verilə bilən] qiymətlərini hesablamışıq. Hesablama nəticəsində: 

- ölkə əhalisi 1,23; 

– iqtisadi cəhətdən aktiv əhali 1,53; 

– işsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı - 2,78; 
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– ümumi daxili məhsul 2,30; 

– sənaye məhsulu 0,55; 

– kənd təsərrüfatı məhsulu 2,65; 

– əsas kapitala investisiyalar 3,38; 

– nəqliyyat sektorunda yük daşımaları 2,05; 

– nəqliyyat sektorunda sərnişin daşımaları 5,18; 

– informasiya və rabitə xidmətləri 13,82; 

– pərakəndə mal dövriyyəsi 8,45; 

– əhaliyə pullu xidmətlər 6,37; 

– real gəlirlər 4,77; 

– əhalinin gəlirləri 9,13; 

– əhalinin xərcləri 12,08; 

– orta aylıq əmək haqqı 7,32; 

– ixrac (statistik məlumat) - 0,65; 

– idxal (statistik məlumat) - 2,33; 

– ixrac (gömrük məlumatı) - 0,7; 

– idxal (gömrük məlumatı) - 2,33 kimi nəticələr əldə olunmuşdur. 

Düşünürük ki, bununla belə, dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təhlili və 

diaqnostikası məqsədi ilə göstəricilər sisteminin aşkar edilməsi üçün yalnız ölkə-

nin sosial-iqtisadi inişafının makroiqtisadi göstəriciləri ilə məhdudlaşmaq kifayət 

deyildir. Daha dərin analitik (indeks) göstəriciləri lazımdır. Onların sırasına: 

– ümumi milli gəlir; 

– ümumi milli məhsul; 

– iqtisadiyyat üzrə ümumi hesabat göstəriciləri (mallar və xidmətlər – ehtiyat-

lar, istifadə; istehsalat hesabatları - ehtiyatlar, istifadə; gəlirlərin yaranması hesabat-

ları - ehtiyatlar, istifadə; gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabatları – ehtiyatlar, isti-

fadə; gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi hesabatları - ehtiyatlar, istifadə; yerdə qalan 

gəlirlərin hesabatı - ehtiyatlar, istifadə; əsaslandırılmış xərclərin hesabatı); 

– sahə istehsalat hesabatları və gəlirlərin yaranması; 

– iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə malların və xidmətlərin buraxılışı həcminin 

strukturu; 

– iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə aralıq buraxılışın strukturu; 

– iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əlavə dəyərin strukturu; 

– iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas fondların strukturu; 

– iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə ümumi buraxılışın fiziki həcminin indeksləri; 

– əhalinin gəlirlərinin indeksləri kimi göstəriciləri aid etmək olar. 

İlk baxışdan elə görünür ki, dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təhlili üçün 

göstəricilərin belə böyük miqdarı tədqiqata həddindən artıq güclü çətinlik törədir. 

Lakin hesab edirik ki, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi üçün onlar özlərini doğ-

ruldurlar. Yuxarıda sadalanan ardıcıllıqla onların təhlilinə başlayaq. 
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Təkcə 2005-2015-ci illəri əhatə edən dövr ərzində bu göstərici 11,1 mlrd. 

manatdan 52,6 mlrd. manatadək və ya 4,7 dəfə, əhalinin hər nəfərinə görə isə mü-

vafiq surətdə 1323,9 manatdan 5524,2 manatadək və ya 4,2 dəfə artmışdır. Lakin 

2014-2015-ci illər üzrə yuxarıda sadalanan məlumatlarda bir qədər azalma müşa-

hidə olunur. 

Ölkənin iqtisadi hesabatında əhəmiyyətli dəyişiklik müşahidə olunur. 2005-

2016-cı illər ərzində mallar və xidmətlər [ehtiyatlar] sahəsin-də: ümumi buraxılış 

20,2 mlrd. manatdan 87,5 mlrd. manatadək; aralıq istehlak 8,7-dən 31,7-dək; 

ümumi daxili məhsul 12,8-dən 60,4-dək (а bəndi) yüksəlmişdir. 

Ticarət və xidmətlər sferasında [istehlak]: son istehlak xərcləri 6,6 mlrd. 

manatdan 42,8 mlrd. manatadək; istifadə olunmuş ümumi daxili məhsul 13,0 

mlrd. manatdan 60,4 mlrd. manatadək artmışdır (b bəndi). 

Tədqiq olunan dövrdə malların və xidmətlərin buraxılışı əsas qiymətlər üzrə 

20,2 mlrd. manatdan 79,0 mlrd. manatadək (с bəndi), əlavə dəyər isə 11,8-dən 

49,6-dək (d bəndi) artmışdır. Ehtiyatlar sahəsi üzrə gəlirlərin yaranması hesabatı-

na gəldikdə isə, deyə bilərik ki, onlar 11,6-dan 49,5-dək [е bəndi], istifadə hissəsi 

üzrə isə 7,4-dən 34,5-dək (i bəndi) artmışdır. 

Yalnız 2015-2016-cı illər üzrə mənfəətin yaranması sferasında bütün isteh-

sal sahələri üzrə artım olmuşdur. O cümlədən, fəaliyyət növləri üzrə ümumi bura-

xılışda 79,0 mlrd. manatdan 87,5 mlrd. manatadək; aralıq istehlak üzrə 29,4 mlrd. 

manatdan 31,7 mlrd. manatadək; əlavə dəyər üzrə 49,5 mlrd. manatdan 55,8 mlrd. 

manatadək artım müşahidə olunmuşdur. 

2005-2016-cı illər ərzində kənd təsərrüfatında 9,3%-dən 7,1%-dək; hasilat 

sənayesində 29,7%-dən 24,2%-dək; emal sənayesində 15,6%-dən 10,5%-dək; 

energetika sektorunda 2,4%-dən 2,1%-dək; tikintidə 15,7%-dən 15,6%-dək struk-

tur azalması müşahidə olunur. Ticarətdə 6,2%-dən 10,9%-dək; nəqliyyatda 5,9%-

dən 7,0%-dək, habelə bir sıra digər sahələrdə artım olmuşdur. 

2005-2016-cı illəri əhatə edən dövrdə bu göstərici kənd təsərrüfatında 

39,8%-dən 45,8%-dək; hasilat sənayesində 12,1%-dən 12,4%-dək; su təsərrüfatın-

da 59,4%-dən 60,9%-dək; turizmdə 34,7%-dən 34,9%-dək yüksəlmişdir. Emal sə-

nayesində 74,3%-dən 66,2%-dək; energetika sektorunda 83,4%-dən 61,1%-dək, 

habelə bir sıra digər sahələrdə xüsusi çəki azalmışdır. 

2005-2016-cı illər ərzində kənd təsərrüfatı üzrə bu göstərici 9,8%-dən 6,0%-

dək; hasilat sənayesində 45,6%-dən 33,2%-dək; emal sənayesində 7,0%-dən 

5,6%-dək azalmışdır. Eyni zamanda tikintidə 9,7%-dən 11,5%-dək; ticarətdə 

6,6%-dən 11,0%-dək; nəqliyyatda 5,6%-dən 7,4%-dək; turizmdə 0,6%-dən 2,6%-

dək, habelə bir sıra digər sahələrdə artım olmuşdur. 

İqtisadi fəaliyyətin növləri üzrə əsas fondlardan istifadə sahəsində də əhə-

miyyətli struktur dəyişiklikləri baş vermişdir [bax: cədvəl № 1]. 
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Cədvəl № 1. Əsas fondların istehlakının iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə strukturu, 

müvafiq illərin cari qiymətləri ilə, yekuna nisbətən faizlə [9, s. 71] 
 

İFNT üzrə seksiyanın 

harf işarəsi və adı 
2005 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

A 
Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 
7,9 5,5 6,2 6,0 6,0 5,8 2,9 

B 
Mədənçıxarma 

sənayesi 
20,5 16,9 16,9 16,8 16,6 14,3 16,6 

C Emal sənayesi 15,4 10,5 11,8 11,9 12,1 11,4 11,4 

D 

Elektrik enerjisi, qaz 

və buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

0,6 4.3 5,1 5,8 4,9 5,3 12,7 

E 

Su təchizatı 

tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

0,3 0,3 . 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 

F Tikinti 9,2 8,5 9,2 10,3 10,1 10,2 8,5 

G 
Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 
3,8 4,9 5,3 4,9 5,1 5,2 1,4 

H 
Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 
13,9 16,8 17,6 16,8 16,7 16,6 18,2 

İ 

Turistlərin 

yerləsdirilməsi və 

ictimai iasə 

0.9 1,8 1,8 1,9 2,0 2.0 0,5 

J İnformasiya və rabitə 2.5 5,2 5,4 53 5,2 7,1 6,9 

K 
Maliyyə və sığorta 

fəaliyyəti 
1,7 3.0 3,1 3,3 3.4 3,1 4,6 

L 
Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 
5,0 0,8 1,1 1,4 1,6 3,9 4,1 

M 
Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 
0,8 1,0 1,4 2,0 2,1 2,1 1,4 

N 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin göstəril-

məsi 

0.5 0,4 0,6 0,7 0,8 1,1 0,3 

O 
Dövlət idarəetməsi və 

müdafıə: sosial təminat 
8,1 9,0 3,1 1.6 2,2 2,3 2,4 

P Təhsil 3,2 2,9 2,9 3,1 3,1 2,7 2,1 

Q 

Əhaliyə səhiyyə və 

sosial xidmətlərin 

göstərilməsı 

2,3 4,3 4,4 4,3 4,2 3,2 3,8 
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R 

İstirahət, əyləncə və 

incəsənət sahəsində 

fəaliyyət 

1,2 3,7 3,7 3,5 3.5 3,3 0.8 

S 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin 

göstərilməsi 

2,2 0,2 0,2 03 0,2 0,4 1,2 

 

Maliyyə vasitəçilərinin 

şərti hesablanmış 

xidmət haqları 

[MVŞHXH] 

       

C Cəmi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

2005-2016-cı illəri əhatə edən dövrdə bu göstərici kənd təsərrüfatı üzrə 

7,9%-dən 2,9%-dək; hasilat sənayesində 20,5%-dən 16,6%-dək; emal sənayesində 

15,4%-dən 11,4%-dək aşağı düşmüş, energetika sektorunda 0,6%-dən 12,7%-dək; 

nəqliyyatda 13,9%-dən 18,2%-dək, habelə bir sıra digər sahələrdə yüksəlmişdir. 

İqtisadiyyatın bütün sahələrində ümumi buraxılış üzrə sabit artım indeksləri 

müşahidə olunur [bax: cədvəl № 2.]. 

 
Cədvəl № 2.İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə ümumi buraxılışın fiziki həcm indeksi, 

əvvəlki ilə nisbətən faizlə, [9, s. 104] 

 

İFNT üzrə seksiyanın 

harf işarəsi və adı 
2005 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 

A 

Kənd təsərrüfatı, 

meşə təsərrüfatı və 

balıqçılıq 

107,5 97,8 105,8 106,6 104,9 97,4 106,6 102,6 

B 
Mədənçıxarma 

sənayesi 
162,4 101,7 90,9 95,1 100,8 97,5 103,1 101,7 

C Emal sənayesi 113,9 105,4 106,8 104,1 101,1 104,4 102,9 99,6 

D 

Elektrik enerjisi, 

qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdü-

rülməsi və təchizatı 

105,3 106,2 111,1 111,6 103,2 106,0 99,6 99,5 

E 

Su təchizatı 

tullantıların 

təmizlənməsi və 

emalı 

88,4 98,1 112,0 1013 111,6 107,0 101,8 99,3 

F Tikinti 102,5 122,4 120,0 118,0 121,3 108,8 86,6 77,1 

G 
Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 
112,8 110,3 110,2 109,6 109,9 110,0 110,9 101,5 
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H 
Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 
110,5 104,5 99,7 105,2 106.4 104,8 99,2 99.6 

İ 

Turistlərin 

yerləsdirilməsi və 

ictimai iasə 

126,1 117,0 122,6 118,8 116,0 118,2 114,0 100,1 

J 
İnformasiya və 

rabitə 
136,0 131,1 111,8 115,9 110,7 115,1 106,8 104,5 

K 
Maliyyə və sığorta 

fəaliyyəti 
101,7 102,0 101,4 101,4 112,2 117,7 104,2 91,3 

L 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar 

əməliyyatlar 

102.5 102,0 112,5 108,9 111,9 111,1 100,5 100,3 

M 
Peşə, elmi və 

texniki fəaliyyət 
101.1 102.0 106,5 104.0 106.9 101,3 121,9 90.8 

N 

İnzibati və yar-

dımçı xidmətlərin 

göstərilməsi 

101,3 104,8 107,8 107,1 109.3 103,9 101,5 89,9 

O 

Dövlət idarəetməsi 

və müdafıə: sosial 

təminat 

102,0 100,4 104,5 107,4 108,5 102,8 102,5 102,1 

P Təhsil 101,5 103,0 103,8 103,5 101,1 99,8 100,0 100,2 

Q 

Əhaliyə səhiyyə və 

sosial xidmətlərin 

göstərilməsı 

101,9 100,5 106,3 105,8 101,0 103,7 98,9 100,3 

R 

İstirahət, əyləncə 

və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət 

101,1 103,0 110,9 109,5 103,5 103,8 100,4 96,6 

S 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin 

göstərilməsi 

101,3 101,7 102,2 102,2 119,2 99.4 99,2 95,9 

 

Maliyyə 

vasitəçilərinin şərti 

hesablanmış xidmət 

haqları 

[MVŞHXH] 

101,4 - - - - - - - 

C 
Fəaliyyət növləri 

üzrə 
119,1 106,1 102,8 103,9 106,9 103,7 100,9 96,2 

 

2005-2016-cı illət üzrə kənd təsərrüfatında 97,4%-dən 107,5%-dək; hasilat 

sənayesində 90,9%-dən 162,4%-dək; emal sənayesində 99,6%-dən 113,9%-dək; 

tikintidə 77,1%-dən 122,4%-dək; ticarətdə 101,5%-dən 12,8%-dək; nəqliyyatda 
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99,2%-dən 110,5%-dək, habelə digər sahələrdə indekslərin dəyişməsi müşahidə 

olunmuşdur. 

Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin mühüm göstəricilərindən biri əhalinin gə-

lirləridir. 
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Prospects of free economic zones in modern regional policy 

 

Перспективы свободных экономических зон в современной 

региональной политике 

 

Xülasə: Məqalədə, müəlliflər qeyd edirlər ki, AİZ-in yaradılmasına və onun 

fəaliyyətinin tənzimlənməsində ən mürəkkəb və çoxşaxəli iş tələb edən proseslər-

dən biri, bu zonaların fəaliyyətlərini tənzimləyən qanunvericilik bazasının müəy-

yənləşdirilməsi, normativ sənədlərin hazırlanması və mükəmməl, dolğun Qanu-

nun işlənib qəbul edilməsidir. 

Beləliklə, offşor biznes mərkəzinin formalaşmasının son dərəcə mühüm şər-

ti qismində istənilən biznesin və xüsusilə də offşor biznesin əsasını təşkil edən po-

tensial tərəfdaşlar və investorlar üçün vergi güzəştləri sistemi qalmaqda davam 

edir.Vergi güzəştlərin çeşidi və miqyası, habelə onların əldə olunması qaydaları 

bu cür maliyyə mərkəzlərini inkişafı xarakterinə kifayət qədər güclü təsir göstərir. 

Açar sözlər: azad iqtisadi zonalar, regional siyasət, investorlar, ixrac-idxal 

əməliyyatları, vergi güzəştləri. 

 

Abstract: İn the article, the authors noted that one of the most complicated 

and multidimensional processes on the regulation of creation and activity of free 

economic zones is to define the legislation acts and preparation of normative 

documents and adoption of perfect, full-fledged laws about the regulation of these 

zones’s activity. 

Thus, the most important condion for the formation of an offshore business 

center is the implementation of taxe incentives for potential partners and investors 
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based on offshore businesses. The scale and types of tax incentives and its acquisition 

rules strongly affects to the development features of these financial centers. 

Keywords: free economic zones, regional policy, investors, export-import 

transactions, tax incentivies. 

 

Резюме: В статье авторами указывается, что одним из процессов, тре-

бующих самой сложной и многосторонней работы по созданию СЭЗ и их ре-

гулированию является усовершенствование законодательной базы, регули-

рующих деятельность с помощью нормативных документов и принятого За-

кона о СЭЗ. 

Таким образом, важнейшим условием формирования оффшорного биз-

нес-центра является система налоговых льгот для потенциальных партнеров 

и инвесторов, которая составляет основу любого бизнеса и, в частности, 

оффшорного бизнеса. Диапазон и размер налоговых льгот, а также правила 

их приобретения оказывают сильное влияние на развитие данных финансо-

вых центров. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, региональная 

политика, инвесторы, экспортно – импортные операции, налоговые льготы. 

 

Azad iqtisadi zonaların (AİZ) yaranması və təşəkkül tapması, həmin zonala-

rın yaradıldiğı ölkələrin strateji, regional, beynəlxalq və digər yüksək səviyyələrə 

hesablanmış iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi kimi diqqəti cəlb edir. Burada məq-

sədlər müxtəlif və geniş şaxəli olsalar da, bu zonaların ən vacib prinpsipləri kon-

kret olaraq iqtisadi dirçəliş və ticarət-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə istiqa-

mətlənəndirlər. Bir çox tədqiqatlarda və mənbələrdə AİZ-in qarşısında duran prin-

sipial məqsədlərin və vəzifələrin ümumiləşdirilməsi verilmişdir və əksər hallarda 

bunları 3 sahəyə bölürlər: sosial, iqtisadi və elmi texniki. Bu bölünməni qruplaş-

dırmalar, sahələr, yaxud bloklar şəklində verən tədqiqatşılatın əksəriyyəti oxşar 

cəhətlərlə onların mahiyyətini açıqlamışlar [1]. 

Bu bloklar üzrə ən çox qeyd olunan və fikrimizcə, əsas vəzifələri, məqsədlə-

ri özündə cəmləyən cəhətlər, xüsusiyyətlər aşağıdakılardan ibarətdir: 

İqtisadi blok üzrə: 

– Xüsusi güzəştlər və münbit iqtisadi fəaliyyət məkanı kimi xarici investisi-

yaların cəlb edilməsi, onların fəallıqlarının artırılması, bu sahədə effektivli lahiyə-

lərin gerçəkləşdirilməsi. 

– Milli investorların vəsaitlərinin və yerli hökumətdə mənbələrin çoxşahə-

lənməsi və iqtisadi inkişaf proseslərinin sürətləndirilməsi məqsədilə dünya təcrü-

bəsində uğurla sınaqdan çıxmış AİZ modifikasiyalarından praktikada effektivli iq-

tisadi mexanizm kimi istifadə edilməsinin vaxtının çatdığı qənaətindəyik. 
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Açıq iqtisadi siyasətin aparılması haqqında qərar Çin Xalq Respublikasının 

Mərkəzi Komitəsinin 1979-cu ildə II çağırış III plenumunda qəbul olunmuşdur. 

Sonralar bu siyasət ÇXR-nın1982-ci il qəbul etdiyi Konstitusiyasında öz hüquqi 

əksini tapırdı [2]. 

AİZ-dən istifadənin dünya təcrübəsinin fundamental öyrənilməsi və yaxın 

perspektivdə Azərbaycanın iqtisadi sisteminə tətbiq edilməsi, ölkəmizin iqtisadi 

inkişafına əlavə stimullar verməklə, onun innovasiya iqtisadiyyatına keçməsində 

mühüm töhfələr verə bilərdi. 

Azərbaycan özünün müstəqilliyini əldə etməklə, həm də dünya iqtisadi sis-

teminə qoşulmaq üçün tarixi şansını dəyərləndirmək imkanı qazanmış oldu. Belə 

ki, zəngin təbii ehtiyatlara malik olan ölkəmizin dünya təsərrüfat sisteminə inteq-

rasiyasının sürətləndirilməsi üçün milli iqtisadi konsepsiyasının və optimal milli 

iqtisadi inkişaf modelinin elementlərinin formalaşdırılması zərurəti diqqəti cəlb 

etməkdədir. Bu kimi strateji prioritet vəzifələrin reallaşdırılması iqtisadi sahələrdə 

baş vermiş transformasiyaların ciddi təhlilini, aparılan islahatların innovasiya tu-

tumunun artırılmasını və iqtisadi mexanizmlərdən (iqtisadi vasitələrdən yaxud iq-

tisadi alətlərdən) istifadənin zəruriliyini əsaslandırır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qloballaşma və liberallaşma prosesləri, iqtisadi isla-

hatların gücləndirilməsi, dünyada yeni yaranmış dövlətlərin iqtisadi inkişaf strate-

giyalarını formalaşdırmaq üçün apardıqları iqtisadi siyasətin təkmilləşdirilməsi, 

yeni inteqrasiya vasitələrinin fəallaşdırılması, ölkələrarası ticarət-iqtisadi əlaqələr-

də ölkədaxili potensialın qiymətləndirilməsi və ondan səmərəli istifadə edilməsi 

problemləri dünya təsərrüfat sistemində özünə yer tutmaq və burada möhkəmlən-

mək istəyən ölkələrin iqtisadi siyasətində ən başlıca və səciyyəvi xüsusiyyətlər-

dəndir. Bu geniş həcmli iqtisadi proseslərin əsasında milli iqtisadiyyat sektorların 

istehsal potensialının strukturunun təkmilləşdirilməsi, bu sektorların idarəedilməsi 

və maddi-texniki bazasının yeniləşdirilməsi, ölkəyə müasir texnologiyaların geti-

rilməsi və onların iqtisadiyyat sektorlarının, ilk növbədə istehsal sahələrinin mo-

dernizasiyasına istiqamətləndirilməsi, innovasiyaların bu sahələrə tətbiqinin ge-

nişləndirilməsi, xarici kapitalın, investisiyaların ölkəyə cəlb edilməsinin ən ef-

fektli vasitələrinin axtarıb tapılması kimi mürəkkəb vəzifələrin yerinə yetirilməsi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir [3]. 

Lakin, ölkənin sosial-iqtisadi həyatının və makroiqtisadi göstəricilərinin sa-

bit və dinamik inkişafına baxmayaraq, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının əsas amili 

neft-qaz sektorundan asılılığı qalmaqdadır və bu amil digər iqtisadiyyat sektorları-

nın inkişaf etdirilməsində yeni, mütərəqqi və səmərəli inteqrasiya formalarını zə-

ruri edir. Bu inteqrasiya formalarından dünya təcrübəsində praktiki istifadə səviy-

yəsinə görə xeyli fərqlənən və səmərəliliyi ilə seçilən AİZ Azərbaycanın iqtisadi 

inkişaf proseslərinin sürətləndirilməsində əlavə stimul ola biləcəyi xüsusilə diqqə-

ti cəlb edir və bu faktoru səciyyələndirən əsas amillər aşağıdakılardır: 
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– strateji proqramların və lahiyələrin reallaşdırılmasından investisiya mühi-

tinin daha da yaxşılaşdırılması və bu istiqamətdə dünyanın iri kompaniyalarının, 

iri kapitalın fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması zəruriliyi; 

– sosial-iqtisadi inkişaf baxımından iqtisadiyyatın digər sahələrinə nisbətən 

geri qalmış ərazilərin, regionların və iqtisadiyyat sahələrinin inkişaf etdirilməsi 

üçün əlavə stimulların vacibliyi və s. [3]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, AİZ-in yaradılmasına və onun fəaliyyətinin tənzim-

lənməsində ən mürəkkəb və çoxşahəli iş tələb edən proseslərdən biri, bu zonaların 

fəaliyyətlərini tənzimləyən qanunvericilik bazasının müəyyənləşdirilməsi, norma-

tiv sənədlərin hazırlanması və mükəmməl, dolğun Qanunun işlənib qəbul edilmə-

sidir. Azad (sərbəst və ya xüsusi) zonalar haqqında qanunların hazırlanması və on-

ların qəbul edilməsi zamanı aşağıdakı amillər nəzərə alınmalıdır: 

– azad iqtisadi zonaların yaradılması; 

– idxal və ixrac qanunlarının tətbiq edilməsi. 

Beləliklə, offşor biznes mərkəzinin formalaşmasının son dərəcə mühüm şər-

ti qismində istənilən biznesin və xüsusilə də offşor biznesin əsasını təşkil edən po-

tensial tərəfdaşlar və investorlar üçün vergi güzəştləri sistemi qalmaqda davam 

edir.Vergi güzəştlərin çeşidi və miqyası, habelə onların əldə olunması qaydaları (o 

cümlədən, güzəştlər nəzərdə tutulduğu işgüzarlıq fəallığın növlərinin siyahısı da 

daxil olmaqla) bu cür maliyyə mərkəzlərini inkişafı xarakterinə kifayət qədər güc-

lü təsir göstərir. Offşor zonaya əlavə cəlbedicilik gətirən ümumilikdə ölkədə işgü-

zar mühitinin əhəmiyyətli xarakteristikası müasir və dürüst korporativ qanunveri-

ciliyinin olmasıdır. Ciddi investorun gözündə bu amil şirkət üçün nəzərdə tutul-

muş güzəştlərin həcmi ilə müqayisədə daha önəmli və əhəmiyyətli ola bilər, çünki 

işgüzar mühitinin ümumi “şəffaflığını” və iqtisadi subyektlərin davranış və hərə-

kətlərinin öncədən müəyyənləşdirmək etmək imkanını təmin edir. 
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Qafqazın o zamankı Allahı – Hacı Zeynalabdin Tağıyev 

 

The God of the Caucasus at that time – Haji Zeynalabdin Taghiyev 

 

Тогдашний бог Кавказа - Гаджи Зейналабдин Тагиев 

 

Xülasə: Məqalə Azərbaycan xalqının görkəmli şəxsiyyətlərindən biri, milli 

burjuaziyanın ağsaqqalı Hacı Zeynalabdin Tağıyev fəaliyyətinə həsr olunub. Mə-

qalənin əvvəlində problemin tarixşünaslığı tədqiq edilib. Məqalə əsasən N.Nəri-

manovun “Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 50 illiyi.Məişətdə və cəmaətdə xidmətlə-

ri” adlı məqaləsindəki müsbət faktlara istinadən yazılıb. Məqalənin adı isə N.Nəri-

manovun“Ucqarlarda inqilabımızın tarixinə dair” Məxfi Mərkəzi Komitəyə [yol. 

İ.V. Stalinə, Surəti: yol. L.D. Trotskiyə, K.B. Radekə] məxfi məktubundan götü-

rülüb. Azərbaycan xalqının görkəmli şəxsiyyəti, böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalab-

din Tağıyevin gördüyü böyük işləri insanlar heç zaman yaddan çıxarmamış, bunu 

hətta burjuaziyaya düşmən münasibət bəsləyən bolşeviklər də daim etiraf etmişlər. 

Açar sözlər: Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Qafqazın o zamankı allahı, milli 

burjuaziyanın ağsaqqalı, tarixşünaslıq. 

 

Abstract:The article dedicated to the activity of Haji Zeynalabdin 

Taghiyev, one of the notable person of Azerbaijan nation, the elder of the national 

bourgeoisie. The history of the problem was studied at the beginning of the 

article. The article mainly was written based on positive facts at the article “50 

anniversary of Haji Zeynalabdin Taghiyev, the services at the society and 

welfare” of N.Narimanov’s. The title of the article was taken from the secret letter 

of N.Narimanov’s “regarding the history of our revolution at far away” to the 

Secret Central Committee[ to comrade I.V.Stalin, copy: to comrade L.D.Trostsky, 

to K.B.Radek]. 

Keywords: Haji Zeynalabdin Taghiyev, The God of the Caucasus Soviet 

regime, the elder of the national bourgeoisie, historiography. 
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Резюме: Статья посвящена деятельности одной из выдающихся лично-

стей Азербайджанского народа, агсаггалу национальной буржуазии Гаджи 

Зеналабдину Тагиеву. В начале статьи была исследована историография 

проблемы. Данная работа была написана, ссылаясь на позитивные факты, 

приведенны в произведении Н.Нариманова «50-ти летие Гаджи Зейналабди-

на Тагиева. Услуги быту и обществу». Название статьи взято из секретного 

письма «Об истории революции в окраинах» Н.Нариманова в Центральный 

Секретный Комитет. [тоарищу И.В.Сталину., Копия: товарищу Л.Д.Троцко-

му, К.Б.Радеку]. Большие работы, выполненные великой личностью Азер-

байджанского народа, выдающимся меценатом Гаджи Зейналабдином Таги-

евым никогда не забывается, это даже признавали большевики, которые вра-

жески относились к буржуазии. 

Ключевые слова: Гаджи Зейналабдин Тагиев, тогдашний Бог Кавказа, 

агсаггал национальной буржуазии, историография. 

 

Azərbaycan xalqının görkəmli şəxsiyyətlərindən biri, milli burjuaziyanın ağ-

saqqalı Hacı Zeynalabdin Tağıyev fəaliyyəti ilə bağlı tədqiqiatlar aparmaq, bu bö-

yük şəxsiyyət haqqında həqiqətləri xalqa çatdırmaq hər bir tarixçinin, ziyalının bor-

cu, şərəf işi olmalıdır. H.Z.Tağıyev haqqında araşdırmanı birinci növbədə onun 

haqqında yazılmış əsərlərin təhlilində başlamaq daha düzgün olar. Təqdirəlayiq hal 

ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasından 

sonar bu sahədə müsbət işlər görülmüşdür. Bu sahədə görülən işlər içərisində Sum-

qayıt şəhər S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxanasının əməkdaşlarının gördüyü işlər 

təqdirəlayiqdir. Onların nəşr etdiyi “El atası” adlı biblioqrafik göstəricidə [7] 1988-

2016-cı illərədək olan dövrdə məşhur milyonçu maarifçi və xeyriyyəçi haqqında 

çap olunmuş materiallar haqqında geniş məlumat verilib. H.Z.Tağıyevin geniş fəa-

liyyətinin tarixşünaslığı son illər daha da zənginləşmişdir. Onun fəaliyyətinə aid 

Azərbaycan və rus dillərində son illər bir sıra əsərlər yazılıb. [1,2,3,4,5,6,8,9,10,11, 

12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40, 

41,42,43,44 və s.]. Bu böyük şəxsiyyət haqqında başqa ölkələrdə də məqalə və ki-

tablar nəşr olunub. Məsələn, 2015-ci ildə Türkiyədə Marmara Universitetinin pro-

fessoru Okan Yeşilotun Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyatından bəhs edən yeni 

kitabı çapdan çıxıb. 

Bundan başqa S.Məmmədov H.Z.Tağıyevin Azərbaycanda qadın təhsili sa-

həsindəki fəaliyyətinə aid dissertasiya da həsr edib. [18] H.Z.Tağıyev çoxcəhətli 

geniş fəaliyyətində təhsilə xüsusi fikir vermişdi. Bakıda 1901-ci ildə açdığı və 

1918-ci ilə kini fəaliyyət göstərmiş ilk müsəlman qız məktəbinin açılışı bu məsə-

lədə önəmli yer tutur. Bakıda qız məktəbinin açılışı ilə bağlı “Kaspi” qəzeti 9 ok-

tyabr 1901-ci il tarixli sayında yazırdı: “Rus-müsəlman qız məktəbinin açılışı. 

Məktəb açılışının formal aktı oxundu. Məlum oldu ki, 1898-ci il mayın 16-da 
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məktəbin əsasnaməsi təsdiq edilib, sonra da əlahəzrətin icazəsilə məktəbə impe-

ratriça Aleksandra Fyodorovnanın adı verilib. Bundan sonra cənab Hacı Zeyna-

labdin binanı tikdirməyə başlayır. Məlumatda görülən işlər, xərclənən vəsait, qar-

şıya çıxan çətinliklər və xeyirxah əməllər uzun-uzadı sadalanırmış. Qeyd olun-

muşdu ki, bütün müsəlman aləmində ilk addım Bakıda millətin fəxri insanpərvər 

Hacı Zeynalabdin tərəfindən atılmışdır. Tarix boyu bu şərəf və fədakarlıq əbədi 

yaşayacaqdır. Akt imzalandıqdan sonra məktəbə qəbul olunan qızlar bir neçə tatar 

[Azərbaycan] xor nəğmələri ifa etdilər. Sonra məktəb müəssisəsində Hacı Zeyna-

labdin Tağıyev adına göndərilmiş təbriklər oxunmağa başlandı. İlk təbriki ziyalı-

lar adından Əlimərdan bəy Topçubaşov çox səmimi bir hərarətlə oxudu. Bir yerdə 

qeyd edilirdi ki, gələcək tarixçilər müsəlman qadınlarının bu təcəddüdü ilə əlaqə-

dar duyğularımızı, hissləri, fəxri, şərəfi xüsusi qeyd edəcəklər. Bu yolu bütün 

xalqlar keçib və keçəcəklər. Çox-çox hörmətli Hacı isə millət atası kimi könüllər-

də əbədi yaşayacaq və zülmətdən, əsarətdən, nadanlıqdan xilas olmuş ana və qız-

lar hörmət və minnətdarlıqla hər gün sizi yad edəcəklər və s. və i. a. Bu təbriki bi-

rinci Həsən bəy Zərdabi imzalayıb əlavə etmişdi: “Çox yaşa, Hacı!”. [27, s.15] 

H.Z.Tağıyevin maarif sahəsində fəaliyyəti təkcə azərbaycanlı qızlar üçün 

məktəb açmaqla məhdudlaşmamış, o, bir sıra başqa ibtidai və orta məktəblər, yaş-

lılara savadsızlığı ləğv etmək üçün kurslar da açmışdı. Bundan başqa Azərbayca-

nın bir çox qəza və şəhərlərində, həmçinin Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda 

da geniş xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. Osmanlı dövlətinin Məclisi-

Məbusəsinin sədri Hacı Adil bəy H.Z.Tağıyevin qardaş Türk xalqına göstərdiyi 

yardımlar haqqında deyib: “ O çox möhtərəm şəxsdir. Balkan müharibəsi illəri idi. 

Bolqarlar türklərə qarşı çox amansız davranırdılar. Türk kəndlərini dağıdır, əhali-

yə min cür işgəncə verirdilər. Bolqarlar bu hərəkətləri ilə türk millətinə ağlasığ-

maz vəhşilikləri rəva görürdülər. Pərişan xalqımızın dərdinə dərman olsun deyə, 

bir yardım cəmiyyəti qurduq və vəsait toplamağa başladıq. Mən o zaman Ədirnə 

valisi idim. Avropaya gedən tacirlərimizdən və səfirlərdən ianə toplayardıq. Elə 

bu zamanlar adını xatırlaya bilmədiyim bir səfirimiz də Berlinə gedirdi. Biz ona 

müraciət edərək yardım istəyib aldıq. Bu zaman səfir bizə: “Siz xaricə nə üçün 

müraciət etmirsiniz” – dedi. Sonra o, Qafqazın Bakı şəhərində Hacı Zeynalabdinin 

ünvanını bizə verərək: “Vəziyyəti izah edərək yardım istəyin” – deyə tövsiyə etdi. 

Biz onun bu tövsiyələrini yerinə yetirdik. Təqribən bir ay sonra İstanbuldakı No-

bel neft şirkəti vasitəsilə o möhtərəm şəxs biz türklərə yardım məqsədilə min qızıl 

lirə göndərdi...” [22] 

H.Z.Tağıyev 1888-ci ildə Bakıda orta-texniki məktəb açılmışdı. 1897-ci il-

dən bu texniki məktəbin fəxri himayəçisi olmuş, həmin ildən daimi olaraq bu 

məktəbə maddi yardım göstərmişdi. Hacı 1895-ci ildən Mərdəkanda fəaliyyətə 

başlayan bağçılıq məktəbinin xərclərini öz üzərinə götürmüşdür.1900-cu ildə 

H.Z.Tağıyev Bakıda kommersiya məktəbinin yaradılmasına xeyli xərc çəkmişdi. 
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1910-cu ildən həmin məktəbin fəxri himayəçisi olmuşdur.O, 1896-cı ildə Gəncədə 

və Naxçıvanda, 1897-ci ildə Şamaxıda, 1906-cı ildə Tiflisdə açılan məktəblərin 

xeyrinə pul ödəmişdir. Tağıyev Bakı Dövlət Universitetinin yaradılması məqsədi 

ilə külli miqdarda vəsait ödəmişdir. Azərbaycan Respublikası Dövlət vəsaiti hesa-

bına 100 nəfəri xarici ölkələrə oxumağa göndərmişdi. Onlardan 10 nəfəri İngiltə-

rəyə, 23 nəfəri İtaliyaya, 45 nəfəri Fransaya, 9 nəfəri Türkiyəyə, 13 nəfəri isə Al-

maniya və Rusiyaya getmişdi. H. Z.Tağıyev həmin tələbələrə də maddi yardım 

göstərmişdi. [7, s.6]. “Kaspi” qəzetinin 11 fevral 1910-cu il tarixli nömrəsində çap 

olunmuş “Maraqlı yazışma” adlı məqalədə H.Z.Tağıyev xeyriyəçilik məqsədilə 

gördüyü işlərə bir hissəsinə ayrıdığı vəsait barədə deyib: “ Xeyriyyəçilik məqsədi 

ilə başqa işlərə xərclədiyim müxtəlif miqdarda yardımları nəzərə almasaq, təkcə 

1909-cu ildə mən Rusyada məscid tikintisinə 18.500 rubl, tədris-tərbiyə işinə 

77.000 rubl miqdarında ianə vermişəm. Hesab edirəm ki, mənim imkanlarıma ba-

xanda, bu rəqəmlər kifayət qədər yetərli, ümumən gördüyüm işlərə nəzər yetirdik-

də isə, hətta bir az da çoxdur”. [8]. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Əks-inqi-

lab ilə Mübarizə Təşkilatının rəisi Nağı bəy Şeyxzamanlının “Xatirələr”ində Tağı-

yevin xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında maraqlı məlumatlar var. Nağı bəy yazır: 

“Qurani-Kərimi ilk dəfə Azərbaycan şivəsi ilə türk dilinə tərcümə etdirən Hacı 

Zeynalabdin Tağıyev olmuşdur. Hacı Qurani-Kərimi 4000 qızıl lirə dəyərində zi-

nətli daş və almazlarla bəzədərək Yusuf Ziya Talıbzadə vasitəsilə İstanbula, sultan 

II Əbdülhəmidə hədiyyə olaraq göndərmişdi”. Professor Rüfət Hüseynzadə “Bakı 

milyonçusu, maarifpərvər xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin türk sultanına 

tarixi hədiyyəsi” adlı məqaləsində qeyd edir ki, Tağıyev 1907-ci ildə, Bakıda 

“Kaspi” mətbəəsində Quranın tərcümə və təfsirini Azərbaycan dilinə çap etdir-

mişdir. Quranı tərcümə edənlər Bakı Quberniya Qazisi Məhəmməd Kərim Cəfər-

zadə və məşhur din xadimi Axund Əbu Turab olmuşdur. Bu Quran üç cilddə - 

“Kəşfül- Həqayiq” [“Həqiqətlərin Kəşfi”] adı ilə 50 nüsxə çap edilmişdir. [22] 

Nağı bəyin xatirələrində H.Z.Tağıyevin hazırlatdığı quranı İstanbulada sul-

tan II Əbdülhəmidə Yusuf Ziya Talıbzadə təqdim etdiyi bildirilsə də, Türkiyənin 

“Payitaht Abdulhamid” adlı tarixi serialının 51-ci bölümündə Hacı Zeynalabdinin 

Sultan Əbdülhəmidlə görüşü təsvir olunub. Bu görüşdə milyonçu Sultana Azər-

baycan türkcəsində yazılmış “Qurani Kərim” hədiyyə edir. Eləcə də Sultana çar 

imperiyasının neft üçün Bakıda olduğunu, İranda yaşayan azərbaycanlılara qarşı 

hücumlardan danışıb. Daha sonra təşkil edilən iftar süfrəsində Tağıyev Sultan Əb-

dülhəmidə Gəncədən olan bir ananın məktubunu oxuyub [36]. H.Z.Tağıyevin fəa-

liyyəti ilə bağlı ən dəyərli yazılardan birini Azərbaycanın görkəmli ictima- siyasi 

xadimi Nəriman Nərimanov yazıb. N.Nərimanov “Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 50 

illiyi.Məişətdə və cəmaətdə xidmətləri” adlı məqaləsində [20] ona yüksək qiymət 

verərək yazırdı: “Müsəlmanlardan bu qeyrətdə olanları tarixlərdə oxuyuruq və dü-

şünürük ki, millət yolunda can qoyanlar bizlərdə də varmış. Bu zati-möhtərəmlər 
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hər əsrdə olublar, vardırlar və olcaqlar. Ümum-xeyrdən ötəri bu əsəri-hazırda in-

safımız rəva görmür ki, cənab Hacı Zeynalabdin Tağıyevi nəzərimizdən keçirtmə-

yək, ta gələcəkdə millətin balaları bu cənabın millətə qeyrətini, vətənə məhəbbəti-

ni, insana himmətini tarixdə oxuyub gözləri rövşən və qəlbəlri şad olsun. Həqiqət 

hal, bu zati-möhtərəm bir qeyri zatdır, rüzigar bizlərə bəxşiş edibdir! Bu zat millət 

bəzəyi, ruzigarın nadidə əsəri olub, adını tarixə salmıya bilərikıni?” [20,s.400] 

Müəllif məqalədə H.Z.Tağıyevin tərcüme-halını aşağıdakı kimi qeyd edir: 

“Hacı Zeynalabdin Tağıycv 1259-cu ildə [yanvar, 1838] Bad-kubədə təvəl-

lüd olubdur. Atası Təqi başmaqçılıq edib öz külfətini dolandırardı. 10 yaşından 

H.Z.Tağıyev atasının tərbiyəsində olubdur. Atası külfət qeyrəti çəkən, zəhmətdən 

qorxmayan bir zat idi və həmişə oğlu Zeynalabdin Tağıyev o bu nəsihəti edərdi: 

“Oğlum, zəhmətdən qorxma, çalış ta axırda özgəyə möhtac olmuyasan”. Bu sözlə-

ri balaca həssas uşağın qəlbində gün-bəgün yer edirdi. On yaşında uşaq atasının 

zəhmətini görüb hiss eliyir ki, qəbul etmirdi ki, atası yalqız zəhmət çəksin. Ona 

görə atasından təvəqqe edir ki, onu bir işə qoysun, tainki öz əməyini qazana. Atası 

razı olub on yaşında oğlunu bənna yanına palçıq daşımağa qoyur. Bu işdə gündə 6 

qəpik verirlər. Əvvəlinci qazancı evə gətirib atasına verir. Atası dəxi pulu götütiib 

bir qədər çörək və bir qədər pənir alır, sonra oğluna xeyir-dua verib deyir: “Pər-

vərdigara! Çox şükür ki, oğlumun qazancını yevi rəin”. Bu söz uşağın qəlbinə çox 

tosir edir. Bu gündən uşaq zəhməti artırıb gecə vo gündüz fikri tutduğu işdə olub 

öz gücündən artıq işlərə əl aparır. Palçıq daşımağa kifayət etməyib iş üstündə olub 

daşçıların işlərinə diqqət edir. 12 yaşında daş yonmağa başlayıbdır, 15 yaşında 

bənnalıq sənətində inşaatçı mühəndislərin işlərinə artıq diqqət cdinniş. Bənnalığa 

kifayət elməyib bir az müddətdən sonra podrat işlərinə yapışır. Götürdüyü podrat-

lar mənfəətli olub bir qədər pul düzəldir. 1873-cü ildən podrat işlərini buraxıb nefi 

işlərində dörd dəfə ruzgarın böyük sodəmələrino giriftar olubdur. Vaqt olubdur ki, 

qazandığı pul əlindən bilmərrə gedibdir, amma bu nokarə bcylo məyus olmuyub 

özünə isti rahatlığı boram edib gününü zəhmətdə keçiribdir. Haman bu vaqtlar 

atalıq borcunu fikrindən unutmuyub uşaqlarına lazını olan tərbiyəni veribdir. Bu 

vaqtlar böyük oğlu İsmayıl realm uçilişeni qurtarıb atasına kömok edirdi vo kiçik 

oğlu Sadıq oxuyurdu. Vaqt oldu ki, Hacı şirkətləri Bibiheybət yerini icarə edir və 

buruq salmağa məşğul olurlar. Xəıc gündə artırdı, amma nefi bilmərrə görünmür-

dü. Şərik yoldaşı buna dəvam gətirməyib öz hissəsini Hacıya satır. Ilacısa bu xərc-

dən qorxmayıb başladığı işi qabağa aparır. Bu vaqtlar Hacı iiçiin çox ağır keçirdi. 

Xərc günbəgün artırdı, amma qazılan quyudan neft nişanəsi görünmürdü. Bununla 

belə zəhmətkeş Hacı ümidini kəsməyib zəhmətinin meyvəsini gözləyirdi. Həmin 

bu məşəqqətdə olarkən qazdığı quyudan neft fəvvarə edib Hacı ınoq- suduna çatır. 

Bu gündən Hacı qabağa gedir, zavodda qulluq edənlər söylərlər: “Biz bu şəxsin 

səbrinə və zəhmətinə təəccüb edirik: bilmirdik Hacı 24 saatda nə vəqt rahat olur”. 

[20,s.401-402] 
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N.Nərimanovun məqaləsində H.Z.Tağıyevlə bağlı müsbət fikirləri tezis şə-

kildə aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

 Müsəlmanların mədəniyyətində və məişətdə dalda qalmaqlarının ümdə sə-

bəbini elm ouınamaqda bilib başlayır yetim uşaqları öz xərcinə oxutmağa. Onun 

xərcinə elm təhsil edib qurtaranların tərbiyəsinə, hörmətli Hacı 38.848 manat xərc 

edibdir. Bu cavanlar aldıqları elmlərin səbəbinə indi xoş zindəganlıq edirlər. Elm-

lərini təhsil edib qurtaran cavanların yerinə təzə uşaqlar götürüb lazım olan məxa-

rici edir. Bu halda onun xərcinə oxuyan uşaqların hesabı- hamısına ildə 3000 ma-

nat xərc olunur. [20, s.402-403] 

 Hörmətli Hacı millətin xoşbəxtliyini məktəbdə görüb vo kənd əhli üçün 

elm oxumağın çətinliyini nəzərə gətirib Mərdəkan əhlinə bir böyük xidmət göstə-

ribdir. 1895-ci ildə Mərdəkan kəndində öz xərcinə 50 uşağa göro bir sənəl məktə-

bi bina edibdir. Bu məktəbdə türkcə vo rusca oxumaqdan savayı uşaqlara və elmə 

müvafiq çöl və bağ işlərini öyrədirlər. Bu məktəb Mərdəkan və qeyri ətrafda olan 

kəndlər üçün bir qiymətsiz bəxşişdir. Qədrini gərək bilsinlər! Həmin məktəbin 

binasına 31.240 manat xərc olunubdur vo ildə 5000 manat xərc olunur. [20,s.403] 

 İkincisi millətə qiymətsiz bəxşiş təzə açılan qız məktəbidir ki, orada mü-

səlman qızları tərbiyə tapacaqlar... axır zamanda oğlanlarımız mədəniyyət dalınca 

gedib mərifətdə tərəqqi edirlər: Bunların nəzərləri zindəganlığa və məişətə dəyişi-

lir... Pəs bu mədəniyyətli, mərifətli, cavanlarımıza mərifətli, mədəniyyətli övrətlər 

lazım gəlmoyirmi? Günbəgün tərbiyəli cavanların hesabı artır, aınma çifayda hə-

min cavanlar evlənməkdən əsla fikir etmirlər, çünki tərbiyəli qızlarımız yoxdur vo 

tərbiyəsiz qızları özlərinə ömürlük yoldaş etmək məzkurlar üçün böyük məsələdir. 

Bunlar gələcəkdə uşaqlarının fikrinə qalırlar... Həmin bu məsələ Badkubədə atala-

rın və anaların ürəklərində gərəkdir yer etsin. [20,s.403-404] 

 Doğrudur həıgab bu məktəbdə dinə və ya məzhəbə rəxnə salan bir şey ol-

saydı və yainki həmin məktəb bir özgə dona girsə onun əvvəlinci düşməni biz ola-

rıq: halbuki bu məktəbdə qızlarımız dörd il dərs oxuyacaqlar: üç il müsolmanca 

dördüncü il bir az rusca və əl işi oxuyan qızlardan 20 nəfər yetim cənab Hacının 

xərcinə tərbiyə alacaqlar ,və bunlara ildə 8 min manat sərf olunacaqdır. Evin bina-

sına hörmətli Hacı 3 yüz min manata qədər xərc edibdir! [20,s.404-405] 

 1896-cı ildə Hacı əlindəki 20 milyona dəyən zavodu 5 milyon yanma satıb 

bez fabrikası bina etmək fikrinə düşdü. Cənab Hacının hərəkəti puldan, dövlətdən 

gözləri doymayanları, dövlətdə ancaq xoşbəxtlik görənləri təəccübə gətirdi. Bu-

nunla belə Hacının fikrindən xəbərdar olanlar onun bu işdə fədakarlığına təəccüb 

edirdilər. Zavodu satmağa əvvəlinci səbəbə bu olubdur ki, ömrünün axırını rahat-

lıqla keçirsin. qeyrətli Hacı zavod əvəzinə fabrika açmağında da insaniyyətlərini 

göstəribdir. Asan dövlət qazananlar, dövləti ilə kor olanlar Hacının əməlinə gülür-

lər. Həqiqət bir fikir etməli: zavodda yüz adamın çörək tapmağı fabrikada min 
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adamın çörək tapmağına bərabərdirmi? Qafqazda bezin qiyməti birə on ucuzlan-

mağı vətənə azmı xidmətdir... [20,s.405] 

 1896-cı ildə Peterburqda qeyrətli müsəlmanlar cəmiyyəti xeyriyyə binasını 

qoyublar. Cəmiyyəti xeyriyyə mədəniyyətli millətlərdə çoxdur və hənuz cəmiyyə-

ti xeyriyyənin insana nəfı və millətə köməkliyi nəhayətdə artıqdır. Peterburq din 

qardaşlarımızın müsəlman cəmiyyəti xeyriyyə açmaqdan məqsudları elm-təhsil 

edən müsəlmanlara və qeyri şəhərlərdə məktəbxanalar, qiraətxanələr və azarxana-

lar açmağa kömək etməkdir. Bu işdə qeyrət və pul gərəkdir ola ki, cəmaət gözəl 

məqsudlärına çatsın. Burada da qeyrətli hümmətli Hacı, camaətə böyük xidmət 

göstəribdir: 11 min manat Peterburq müsəlman cəmiyyəti xeyriyyəsinə bəxşiş 

edibdir! Bunun əvəzində camaət xeyriyyəni bina edənlər hörmətli Hacını ömürlük 

çlen seçib böyük təşəkkürlər ediblər. [20,s.405] 

 Qeyrətli Hacı buna diqqət edib millətə nəf gətirən kitabları öz xərcinə çap 

etdiribdir. Hacının xərcinə çap olunan kitablar bunlardır: 

1. Tarixi-müqəddəs, əsəri - Molla Əbdül-səlam Axundzadə -500 manat xərc 

olunubdur. 

2. “Şorabçı” 

3. “Allah divanı”, Asari-Sultan Mocid Qəniyev - 300 manata qədər xərc olu-

nubdur. 

4. “Əşari-Seyid Əzini Şirvani” 500 manat xərc olunubdur. 

5. “Nadir şah”, əsəri - Nəriman Nərimanov. 350 manat xərc olunubdur. Bu 

əsər cənabi Hacının xahişinə görə fars dilinə tərcümə olunur və çap olunacaqdır. 

[20,s.405-406] 

 1895-ci ildə Badkubodə rus dilində verilən “Kaspi” qəzetəsini 57 min ma-

nata alıbdır. Bu qəzetəni almaqda da hörmətli Hacının fikrində vətəndaşlarına kö-

mək və xidmətlər etmək varimiş...[20,s.406] 

 Bundan savayı İranda, İstanbulda, Hindistanda və Misirdə çap olunan cəri-

dələrə müştəri tapmaq ilə və özü bir neçəsinə pul bağışlamaq ilə xidmətlər göstə-

ribdir.[20,s.406] 

 Bu zati möhtərəmin qeyrəti insanı həqiqət heyran edir! Təəccüb budur ki, 

18 il bundan ınüqoddənı Badkubodə Hacıdan dövlətli və mədəniyyətli şəxslər 

olubsa da və hal-hazırda varsa da, ancaq Badkubədə teatrın əvvəlinci binasını qo-

yan hörmətli Hacı olubdur. [20,s.406] 

N.Nərimanov “Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 50 illiyi.Məişətdə və cəmaətdə 

xidmətləri” adlı məqaləsini 1900-cu ildə yazmışdır və bu dövrdə milli burjuaziya-

nın ağsaqqalına verdiyi yüksək qiymət təqdirəlayuiqdir. Lakin Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti XI Ordu tərəfindən işğal olunduqdan sonra N.Nərimanovun 

H.Z.Tağıyevə münasibətində müəyyən dəyişiklər baş vermiş və onun haqqında 

kəskin ifadələr işlətmişdir. O, “Ucqarlarda inqilabımızın tarixinə dair” Məxfi 
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Mərkəzi Komitəyə [yol. İ.V.Stalinə, Surəti: yol. L.D.Trotsiyə, K.B.Radekə] məxfi 

məktubunda yazırdı: “Mən birinci olaraq Qafqazın o zamankı allahı, 1906-cı ildə 

türk müəllimlərinin qurultayını siyasi cəhətdən simasızlaşdırmaq istəyən iri kap-

italist Tağıyevlə mübarizəyə başlamışam” [20,s.429]. Fikrimizcə N.Nərimanov bu 

sözləri ona qarşı günü-gündən təzyiqləri artıran bolşevik rəhbərlərin hücum-

larından qorumaq üçün məcburən işlətmişdir. Əslində onun H.Z.Tağıyevə müsbət 

münasibəti işğaldan sonra da qalmışdır. Bu məktubda N.Nərimanovun H.Z.Ta-

ğıyevi “Qafqazın o zamankı allahı” adlandırması əslində onun gücü və nüfuzunun 

etirafı kimi də dəyərləndirmək olar. Yekun olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan 

xalqının görkəmli şəxsiyyəti, böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin gör-

düyü böyük işləri insanlar heç zaman yaddan çıxarmamış, bunu hətta burjuaziy-

aya düşmən münasibət bəsləyən bolşeviklər də sovet rejiminin höküm sürsüyü 

dövrlərdə də etiraf etmişlər. 
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Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində miqrasiya prosesləri  

və humanitar diplomatiya 

 

Migration processes and humanitarian diplomacy in the 

foreign policy of the Republic of Azerbaijan 

 

Миграционные процессы и гуманитарная дипломатия в зарубежной 

политике Азербайджанской Республики 

 

Azərbaycanın xarici siyasəti azad və müstəqildir. Ölkəmiz bütün dünya döv-

lətləri üçün açıqdır. Biz Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan, onun mənafeyinə to-

xunmayan, ölkəmizə müsbət münasibət göstərən hər bir dövlətlə əlaqələr qurmağa 

hazırıq və belə əlaqələr qururuq. 

 

Heydər Əliyev 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Bakı / 14 avqust 1994-cü il 

 

Xülasə: Son illər dünyanın siyasi xəritəsində baş verən dəyişikliklər miqra-

siya proseslərinə və humanitar sahədə qurulan əməkdaşlıq münasibətlərinə təsir 

göstərmiş, aktuallığını bir qədər də artırmışdır. Bu səbəbdən, qlobal proseslər olan 

miqrasiya və humanitar diplomatiya Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətin-

də prioritet təşkil edən sahələrdən biridir. Azərbaycan Beynəlxalq Miqrasiya Təş-

kilatı (BMT) ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına diqqət yetirir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, Azərbaycanın humanitar diplomatiya sahəsində əldə etdiyi müsbət 

təcrübə miqrasiya siyasətinin inkişafı ilə sıx bağlıdır. Həmçinin Azərbaycan 

BMT, Aİ, MDB və digər beynəlxalq təşkilatlarla da miqrasiya və humanitar 

əməkdaşlıq sahəsində münasibətlərinin inkişafında maraqlı tərəf kimi çıxış edir. 

Respublikanın xarici siyasət idarəsinin mövcud sahələrdə qurduğu əməkdaşlıq 

münasibətləri yeni perspektivlərin yaranmasına əhəmiyyətli təsir göstərir və möv-

zuya xüsusi yanaşma tələb edir. 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində miqrasiya məsələ-

ləri və humanitar diplomatiyasının bəzi məqamları tədqiq olunmuşdur. Burada 
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göstərilmişdir ki, Azərbaycan qısa vaxt ərzində miqrasiya siyasətini inkişaf etdir-

miş və humanitar diplomatiyasını genişləndirmişdir. 

Açar sözlər: beynəlxalq əməkdaşlıq, miqrasiya xidməti, siyasi dialoq, 

miqrant, xarici siyasət, humanitar dilomatiya, miqrasiya prosesləri. 

 

Abstract: Recently, the changes in the political map of the world have 

influenced the migration processes and increased their relevance. For this reason, 

migration, which is a global process, is one of the priorities in the foreign policy 

of the Republic of Azerbaijan. The International Organization for Migration 

(IOM) focuses on the establishment of cooperation with the Republic of 

Azerbaijan. It should be noted that Azerbaijan's positive experience in 

humanitarian diplomacy is closely linked to the development of migration policy. 

The article investigates some aspects of migration issues and humanitarian 

diplomacy in the foreign policy of the Republic of Azerbaijan. It was pointed out 

that Azerbaijan developed a migration policy in a short time and expanded its 

humanitarian diplomacy. 

Key words: international cooperation, migration service, political dialogue, 

migrant, foreign policy, humanitarian diplomacy, migration processes. 

 

Резюме: В последние годы, происходящие изменение на политической 

карте мира, действуют на миграционные процессы и еще раз повышает ак-

туальность. По этой причине, глобальный процесс миграция является одной 

из приоритетных сфер во внешней политике Азербайджанской Республики. 

Азербайджан уделяет особое внимание налаживанию сотрудничества с 

Международной Организацией по Миграции (МОМ). Следует отметить, что 

достигнутый положительный опыт Азербайджана в области гуманитарной 

дипломатии, тесно связан с развитием миграционной политики. 

В статье были исследованы вопросы миграции и некоторые моменты 

гуманитарной дипломатии во внешней политике Азербайджанской Респуб-

лики. Здесь показано, что Азербайджан за короткое время развивал мигра-

ционную политику и расширил гуманитарную дипломатию. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, миграционная 

служба, политический диалог, мигрант, внешняя политика, гуманитарная 

дипломатия, миграционные процессы. 

 

İlk baxışda miqrasiya və humanitar diplomatiya ayrı-ayrı sahələr sayılsalar 

da onların arasında oxşar cəhətlər çoxdur. Yəni hər iki sahənin mərkəzində daya-

nan sosial insan yarandığı gündən dəyişən dünya şəraitinə uyğunlaşmaq üçün ax-

tarışdadır. Bu axtarışlar vətənindən kənarda, təmin olunmuş həyat uğrunda müba-

rizənin davam etdirilməsi ilə bağlıdır. Digər tərəfdən kütləvi miqrasiyaya məruz 
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qalan insanlar, müxtəlif təbiət hadisələri nəticəsində və ya başqa səbəblərdən evlə-

rini tərk edib başqa dövlətlərə sığınan, ölkəsində və ya kənarda humanitar dəstəyə 

ehtiyac duyan miqrant, qaçqın, məcburi köçkün və s. kateqoriyalardan insanlar 

hərəkət edir. Onlara dəstək maddi və mənəvi ola bilər. 

Son illər demokratik-hüquqi inkişaf yolu tutmuş dövlətlərin xarici si-yasə-

tində miqrasiya prosesləri və humanitar diplomatiya ilə bağlı məsələlər aktuallıq 

kəsb edir. Müasir dünyanın aparıcı aktorlarından biri kimi çıxış edən miqrasiya 

prosesləri və humanitar məsələlər inkişaf etməkdə olan Azərbaycan Respublika-

sında da dövlət siyasəti ilə tənzimlənir. Dövlət müstəqilliyinin bərpasından ötən 

dövr ərzində Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlərə inteqrasiya edərək xa-

rici siyasətini inkişaf etdirə bilmişdir. Respublikanın xarici siyasətində prioritet 

təşkil edən istiqamətlərdən biri miqrasiya və humanitar diplomatiyanın inkişaf et-

dirilməsi, mövcud sahələrdə beynəlxalq qurumlarla və dövlətlərlə əməkdaşlıq mü-

nasibətlərinin qurulması ilə bağlıdır. 

Dövlət müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycanda daxili miqrasiyanın yük-

səlişi müşahidə olunmuş, qaçqın problemi yaranmış və buna başlıca səbəb Er-mə-

nistanın işğal siyasəti olmuşdur. Hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Ermənista-

nın bölgənin qlobal enerji layihələrindən kənarda qalması ilə nəticələnib. Bu da 

ölkənin iqtisadi inkişaf tempinin xeyli ləngiməsinə səbəb olub. Atəşkəs dövründə 

Azərbaycanın dövlət büdcəsi üç dəfə artdığı halda Ermənistanda bu rəqəm 0,5 faiz 

təşkil edib. İnkişaf potensialında kəskin fərqin yaranmasına insan resurslarının ar-

tıb-azalması faktoru da təsir göstərir. Konfliktlər bir qayda olaraq münaqişə oca-

ğında insan resurslarının azalmasına və miqrasiya proseslərinin güclənməsinə sə-

bəb olur. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) bir neçə il öncə münaqi-

şə subyektlərində insan resurslarının durumuna dair apardığı araşdırma Dağlıq 

Qarabağ probleminin Ermənistana daha pis təsir etdiyini təsdiqləyir [8, 392-393]. 

Ermənistanın 1987-ci ildən Azərbaycana qarşı başlatdığı sünii münaqişə ocağı və 

işğalçı ölkənin atəşkəsi pozma, provokasiya hallarına rəvac verməsinə baxmaya-

raq respublika dövlət müstəqilliyinin bərpasından ötən dövr ərzində xarici siyasət 

kursunu genişləndirərək prioritetlərini müəyyən etmişdir. Azərbaycanın xarici si-

yasəti üçün aktual olan belə məsələlərdən biri miqrasiya və humanitar diplomatiya 

ilə sıx bağlıdır. Nəzərə alsaq ki, miqrasiya müasir dünyanın çağırışı olub beynəl-

xalq əhəmiyyəti ilə diqqət çəkir, burada Azərbaycanın təmsil olunması hər şeydən 

əvvəl milli təhlükəsizliyinin təmin olunması kimi vacib məqamları üzə çıxarır. 

Bununla əlaqədar 1993-cü il aprelin 22-də Lüksemburqda Avropa İttifaqı 

(Aİ) və Azərbaycan Respublikası arasında ticarət, sərmayə, iqtisadiyyat, qanunve-

ricilik, mədəniyyət, immiqrasiya və qeyri-qanuni ticarətin qarşısının alınması sa-

hələrində əməkdaşlığı nəzərdə tutan və ikitərəfli münasibətlərin hüquqi bazasının 

əsasını qoyan Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi (TƏS) imzalanmışdır. Aİ ölkələri 

ilə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin qurulması, güzəştli ticarət və kredit rejiminin yara-
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dılması, əmək, bazar münasibətləri və miqrasiya, narkobiznes və mütəşəkkil cina-

yətkarlıqla mübarizə, investisiyaların təşviqi, yeni maliyyə mənbələrinin cəlb edil-

məsi və s. kimi imkanlar açmışdır [1, 321, 323]. Burada müxtəlif vacib məsələlər-

lə yanaşı immiqrasiya kimi həssas mövzuda müzakirələrə qoşulan Azərbaycan tə-

rəfinin gələcəkdə Aİ ilə miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq üçün yeni prioritetləri 

yaranmağa başladı. 

Prezident Heydər Əliyev 1994-cü ilin 14 noyabrında Bakıda “Qaçqınlar 

haqqında qanunvericilik, insan hüquqları və miqrasiya məsələləri” beynəlxalq 

konfransında Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğal siyasətinin ağır nəticələrini 

şərh edərkən ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətinə diqqət çəkmişdir: “Müharibə şə-

raitində olan, sosial-iqtisadi böhran içərisində yaşayan və müəyyən səbəblərə görə 

iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, yaxud iqtisadiyyatı yaratmaq üçün imkanları ta-ma-

milə məhdudlaşan və xüsusən son zamanlar, demək olar, dəmiryol blokadası şə-

raitində olan Azərbaycanın belə böyük qaçqınlar ordusunu saxlamasının Azərbay-

can Respublikası üçün, onun dövləti, hökuməti üçün və onun insanları üçün necə 

ağır vəziyyət yaratdığını təsəvvür etmək o qədər də çətin deyildir” [4, 314]. Lakin 

Heydər Əliyevin sülh diplomatiyası bu məsələdə həlledici rol oynayır və qısa za-

man ərzində ölkədə siyasi və sosial-iqtisadi sabitlik yaranır. Dahi şəxsiyyətin 

Azərbaycanın xarici siyasəti qarşısında qoyduğu vəzifələr illər ötdükcə reallığa 

çevrilir və mövcud sahədə ciddi irəliləyiş əldə olunur ki, bunun da kökündə bey-

nəlxalq əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı dayanır. Respublikada davamlı inki-

şafa yol açan yeni iqtisadi layihələr, sosial rifahın yüksəlməsi tezliklə ölkədən xa-

ricə emiqrasiyanın qarşısını alır. Əmək miqrantlarının Azərbaycana marağının art-

masına səbəb yaradır, xarici siyasət sahəsində miqrasiya ilə bağlı yeni əməkdaşlıq 

imkanları meydana çıxır. Həmçinin Azərbaycanın BMT ilə humanitar sahədə əla-

qələrinin yaranması, respublikadakı qaçqın və məcburi köçkün probleminə bey-

nəlxalq təşkilatların diqqətinin cəlb olunmasında və münasibətlərin tədricən möh-

kəmlənməsində Heydər Əliyevin sülh diplomatiyası mühüm səmərə təşkil edir. 

Heydər Əliyevin 11 may 2000-ci ildə İsrailin Milli Günü münasibətilə təşkil 

edilmiş rəsmi qəbuldakı çıxışından aydın görmək mümkündür ki, qlobal mahiyyə-

ti ilə diqqət çəkən miqrasiya prosesləri Azərbaycan torpaqlarından da yan keçmə-

mişdir: “Yəhudilər İsrail dövlətinə miqrasiya edərkən bunu qorxu və ya təqib sə-

bəbindən etməmişlər, onlar səxavətli və qonaqpərvər bir ölkəni öz yəhudi qardaş-

ları ilə birləşmək üçün tərk etmişlər. Yəhudilər öz ölkələrinə köç etdikdən bəri 

müxtəlif səviyyəli və zəngin münasibətlərə öz dərin töhfələrini verərək, iki xalq 

arasında insani (mədəni) körpü rolunu oynayırlar. Onlar İsrailin hörmətli vətən-

daşlarıdırlar və eyni zamanda iki dost dövlət arasında münasibətləri möhkəmlən-

dirmək üçün fəal şəkildə və səylə çalışırlar” [7, 145]. Göründüyü kimi qlobal miq-

rasiya prosesləri dövlət müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycandan da yan keçmə-

miş, müsbət proses olaraq yaddaşlara həkk olmuşdur. Heydər Əliyevin Azərbay-
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can Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və diplomatik korpusları, səfirlikləri 

qarşısında qoyduğu çox mühüm məsələ ölkə həqiqətlərinin faktlar əsasında təbliğ 

olunması, ölkənin beynəlxalq aləmdə milli təhlükəsizliyinə qarşı yarana biləcək 

təhdidlərin qarşısının alınması ilə birbaşa bağlı olmuşdur. Heydər Əliyev çox yax-

şı anlayırdı ki, milli təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə təmin olunmasında miqrasi-

ya proseslərini beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında tənzimlənməsi 

vacib məsələlərdən biridir. Digər tərəfdən respublikanın humanitar sahədə də 

əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlərlə mü-

nasibətlərin qurulmasına böyük səylər göstərilmişdir. 

Heydər Əliyev həmin ilin 31 oktyabrında Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivə-

sində BMQT-nin baş katibi Brunson Mak Kinli ilə görüşündə də miqrasiya pro-

seslərinin dünya xalqları kimi azərbaycanlıların da həyatında oynadığı rolu şərh 

etmişdir [5, 169]. Bu səbəbdən BMqT Baş katibinin Azərbaycana ilk səfəri səmə-

rəli olmuş və nüfuzlu təşkilatın rəhbərinə ölkə həqiqətləri, respublikada həyata ke-

çirilən quruculuq işləri, humanitar sahədə həyata keçirdiyi siyasəti haqqında məlu-

mat verilmişdir. Ardından Azərbaycan 2001-ci ildə BMqT-yə tam hüquqlu üzv 

qəbul olunmuş və xarici siyasətində yeni əməkdaşlıq üçün prioritet yaranmışdır. 

İkitərəfli və çoxtərəfli qaydalar əsasında xarici siyasətinin coğrafiyasının ge-

nişləndirilməsini şərtləndirən vacib amillərdən biri də Azərbaycanın iqtisadi im-

kanlarının artmasıdır. Bu gün Azərbaycan regionun aparıcı dövlətidir. Azərbaycan 

artıq sərmayə qəbul edən ölkədən sərmayə ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Yürüt-

düyü çoxistiqamətli siyasət nəticəsində Azərbaycan bu gün kəsişmə nöqtəsində 

yerləşdiyi Xəzər, Qara və Aralıq dənizləri hövzələri, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq 

və Avropa regionlarının siyasi-iqtisadi proseslərində, onları birləşdirən enerji, 

nəqliyyat layihələrində yaxından iştirak edir və bir çox hallarda bu kimi layihələ-

rin təşəbbüskarı kimi çıxış edir. Ölkəmizin ilbəil artan iqtisadi qüdrəti bizə imkan 

verəcəkdir ki, regionlararası inkişaf üçün gələcəkdə də fəaliyyətimizi daha inten-

siv şəkildə quraq. Sülh və təhlükəsizlik sosial-iqtisadi inkişafla bir-birinə sıx bağ-

lıdır. Bu regional məsələlərin həllində sülh və tərəqqi təşviqi baxımından strateji 

əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan regionda sülh və təhlükəsizliyin möhkəm və da-

yanıqlı olması üçün ciddi addımlar atmışdır və görülən işlər regionun inkişafına 

və dünya birliyinə inteqrasiyasına öz töfhəsini vermişdir [3]. Ötən illər ərzində 

Azərbaycanın iqtisadi tərəqqisinin artması onun xarici siyasətinin genişlənməsinə 

və beynəlxalq əlaqələrinin güclənməsinə şərait yaratmışdır. Əməkdaşlıq münasi-

bətlərinin inkişafında miqrasiya ilə bağlı məsələlər daim diqqət mərkəzində olmuş 

və mövcud sahədə beynəlxalq təşkilatlarla, həmçinin xarici dövlətlərlə əlaqələr 

yaradılmışdır. Hazırda Azərbaycanda nümunə kimi qaçqın düşərgəsinə rast gəl-

mək mümkün deyil və respublika bu sahədə humanitar diplomatiyasını genişlən-

dirərək, artıq humanitar dəstək verən ölkəyə çevrilmişdir. Heydər Əliyevin əsasını 

qoyduğu müdrük tərəqqi və inkişaf strategiyasının Prezident İlham Əliyev tərəfin-
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dən ləyaqətlə yerinə yetirilməsi Azərbaycanın miqrasiya və humanitar siyasət sa-

hələrində tanınmasına əhəmiyyətli yol açmış, ölkəyə beynəlxalq maraq hər il bir 

qədər də yüksəlmişdir. 

Miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında Azərbaycan Respublikasının Xa-

rici İşlər Nazirliyinin üzərinə əsasən aşağıdakı vəzifələr düşür: 

• əcnəbilərin ölkəyə gəlməsi üçün dünya üzrə 60-dək səfirlik və konsulluq-

lar vasitəsi ilə viza alınması üçün müraciətləri cavablandırmaq; 

• xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına konsulluq xidmətləri göstərmək; 

• xaricdə daimi və ya müvəqqəti yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının qey-

diyyatını aparmaq; 

• miqrasiya sahəsində beynəlxalq təşkilatlar və tərəfdaş dövlətlərlə əmək-

daşlığı təşviq və təmin etmək [11]. Respublikanın xarici siyasət idarəsinin bir çox 

sahələrlə yanaşı miqrasiya proseslərinin sülh və əminamanlıq şəraitində, dövlətin 

maraqlarına uyğun şəkildə tənzimlənməsi sahəsində üzərinə götürdüyü vəzifələr 

milli və beynəlxalq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qurulmuşdur. Ötən vaxt ər-

zində miqrantların ölkə daxilində hüquqlarının müdafiəsi, azərbaycanlı emiqrant-

ların qeydiyyatının təmin edilməsi, konsulluq xidmətinin göstərilməsi və mövcud 

sahədə müxtəlif beynəlxalq qurumlar və dövlətlərlə əməkdaşlıq münasibətlərinin 

yaradılması diqqət mərkəzində olmuşdur. 

2006-cı il aprel ayının 13-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 

Qaçqınlar, Miqrasiya və Əhali Komitəsində “Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüs-

tanda qaçqın və məcburi köçkünlər” adlı izahedici memorandum əsasında müva-

fiq qətnamə qəbul edilmişdir. Həmin ilin 22 iyul tarixində isə Azərbaycana rəsmi 

səfəri çərçivəsində Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının baş direktoru Brunson Mak 

Kinlinin Nərimanov rayonundakı tikintisi yarımçıq qalmış doğum evində müvəq-

qəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşü keçirilmişdir [12]. Burada qeyd et-

mək vacibdir ki, Azərbaycan-BMqT münasibətlərində miqrasiya və humanitar 

məsələlər paralel inkişaf edir. Ümumilikdə isə beynəlxalq təşkilatların yüksək sə-

viyyəli nümayəndələrinin Azərbaycana rəsmi səfərləri çərçivəsində hər iki sahəyə 

diqqət yetirilir. Əslində isə miqrasiya və humanitar diplomatiya müasir dünyanın 

qlobal problemlri sırasında ilk yerdə durur və Azərbaycanın belə həssas mövzula-

ra xarici siyasəində geniş yer verməsi beynəlxalq hüquq və beynəlxalq siyasətin 

durmadan aktuallaşması ilə əlaqədardır. 

2009-cu ildə “Maneələrin aradan qaldırılması: İnsan miqrasiyası və inkişafı” 

adlı hesabatda Azərbaycan 182 ölkə arasında 86-cı pillədə yer almışdır. Bununla 

da Azərbaycan bu göstəricilərlə orta inkişaf etmiş ölkələr sırasına düşmüşdtir. 

2009-cu il hesabatında sərhədlər daxilində və xaricində miqrasiya mövzusu yer al-

mışdır. Miqrasiya əsasən regionda münaqişə, insanların daha yaxşı yaşamaq və 

təhsil almaq istəyi ilə metropoliya və meqapolislərə axını nəticəsində baş verir. 

Son vaxtlar əhalinin qlobal səviyyədə mobilliyi artmış və miqrasiya axınları ayrı-
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ayrı dövlətlərdə və regionlarda sosial vəziyyətə təsiredən ciddi faktorlardan birinə 

çevrilmişdir [8, 459]. 

2013-cü il dekabrın 6-da Azərbaycan, Aİ Komissiyası və digər 8 üzv ölkə 

(Bolqarıstan, Çexiya Respublikası, Fransa, Litva, Hollandiya, Polşa, Sloveniya və 

Slovakiya) arasında “Mobillik üzrə Tərəfdaşlıq Sazişi” əsasında Birgə Bəyannamə 

imzalanmışdır. Saziş miqrasiya sahəsində, xüsusən qaçaqmalçılıq və insan alveri 

ilə məşğul olanlarla mübarizə məsələlərində əməkdaşlığı gücləndirməyə imkan 

yaradacaq. 

1-3 sentyabr 2015-ci ildə BMqT-nin Baş direktoru Uilyam Leysi Svinq 

Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov ilə 

görüşmüşdür. U.L.Svinq BMqT-nin Bakı ofisinin 90-cı illərin sonlarından fəaliy-

yət göstərdiyini qeyd edərək, təşkilat ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin uğurla in-

kişaf etdiyini nəzərə çatdırıb. O, Azərbaycanın miqrasiya siyasətinin həyata keçi-

rilməsi, qanunvericilik və institusional bazanın yaradılması üzrə təcrübəsinin, qey-

ri-leqal miqrantların ləyaqətli və insani şəkildə saxlanması üzrə yaradılmış mərkə-

zin digər dövlətlər üçün nümunə olduğunu qeyd edib. Müasir dünyada XIX əsrə 

xas formada yalnız bir etnik tərkibdən ibarət olan dövlətin qeyri-mümkün olduğu-

nu deyən Uilyam Leysi Svinq dövlətlərin müxtəlif etnik, dini və mədəni tərkiblə 

hesablaşmalı olduqlarını bildirib. Bu xüsusda o, Azərbaycanın zəngin multikulti-

ralizm və tolerantlıq ənənələrinin dünya üçün örnək olduğunu deyib [2]. 

22 may 2016-cı ildə E.Məmmədyarov 16-cı Doha Qlobal Forumu çərçivə-

sində “Beynəlxalq və regional status-kvo və çağırışlarla üzləşməyin vasitələri” ad-

lı plenar sessiyada son dövrlər kütləvi xarakter alan miqrasiya böhranına toxuna-

raq, problemin müharibələr deyil, həmin ölkələrin üzləşdiyi iqtisadi çətinliklər sə-

bəbindən qaynaqlandığını diqqətə çatdırıb: “Miqrasiya böhranının səmərəli şəkil-

də həll olunması üçün davamlı inkişaf yolu ilə iqtisadi şərait və imkanların yara-

dılması vacibdir” [3]. 

2016-cı il oktyabrın 27-də Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanın-

da Dövlət Miqrasiya Xidməti üçün yeni elektron xidmətin rəsmi açılışı keçirilmiş-

dir. “ASAN xidmət”lə yaxın əməkdaşlıq çərçivəsində Aİ-nin maliyyələşdirdiyi 

cari layihənin nəticələrindən biri olan bu xidmət kompüter proqramı əsasında, mə-

sələn, vaxtı ötmüş viza kimi hallarda ölkəni tərk edən xaricilərin üzərinə Dövlət 

Miqrasiya Xidməti tərəfindən qoyulan cərimələrin ödənilməsi prosesini sadələşdi-

rir. Prosesin avtomatlaşdırılması bürokratik əngəlləri əhəmiyyətli dərəcədə azalda-

raq, şəffaflığın artmasına səbəb olur. Aİ tərəfindən miqrasiya idarəçiliyi sahəsi 

üçün Azərbaycana 5 milyon avro ayrılmışdır. Layihə BP şirkəti tərəfindən qismən 

maliyyələşdirilir və ümumi büdcəsi 2.6 milyon avrodur. Beynəlxalq Miqrasiya 

Təşkilatı Aİ adından layihəni idarə edir [1, 351, 335]. 

Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən müəyyən edilən xarici siyasət prioritetlə-

ri, tapşırıq və təlimatlar, ölkəmizin müvafiq qanunları əsasında beynəlxalq hüqu-
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qun norma və prinsiplərinə uyğun olaraq 2017-ci il ərzində respublikanın müstə-

qil, çoxistiqamətli, tarazlaşdırılmış və fəal xarici siyasəti davam etdirilib. Həmçi-

nin 2017-ci ildə ölkənin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nüma-

yəndəsi 2018-2021-ci illər üçün BMT-nin Əməkçi Miqrantlar üzrə Komitəsinə 

yenidən seçilib [12]. Azərbaycanın aktiv xarici siyasətində bir çox məsələlərlə ya-

naşı miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi kimi mühüm problemlər də dövlət si-

yasətinin bir parçası olaraq diqqət mərkəzində saxlanılıb. 

Məqalə boyu sadalanan bütün məqamları aşağıda göstərildiyi şəkildə mad-

dələr şəklində sadalamaq mümkündür: 

 Dövlət müstəqilliyinin bərpasından ötən dövr ərzində Azərbaycan Res-

publikası xarici siyasətini inkişaf etdirərərk dünya birliyi ilə sıx münasibətlər qur-

mağa müvəffəq olmuşdur; 

 Azərbaycanın xarici siyasətində prioritet təşkil edən sahələrdən biri miq-

rasiya prosesləri və humanitar diplomatiya ilə bağlıdır; 

 Respublikanın miqrasiya sahəsində çoxtərəfli münasibətlər qurduğu Bey-

nəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (BMqT), Aİ, BMT, MDB və s. qurumlar ilə əməkdaş-

lıq davam etdirilir; 

 Müasir dövrdə miqrasiya və humanitar diplomatiya vəhdət təşkil edir, 

müasir beynəlxalq münasibətlərdə aktuallığını qoruyur. Bu səbəbdən hər iki möv-

zu, iqtisadi qüdrəti yüksələn Azərbaycanın xarici siyasət kursunda diqqət yetirilən 

sahələrdəndir; 

 Azərbaycanın miqrasiya sahəsində ikitərəfli əsaslarda münasibətlər qurduğu 

Avropa dövlətləri ilə əməkdaşlıq münasibətləri son illər daha da genişləndirilmişdir; 

 Xaricə emiqrasiya edən azərbaycanlıların və ya ölkəyə daxil olan əməkçi 

miqrantların viza məsələləri və qeydiyyatlarının həyata keçirilməsində, beynəl-

xalq hüququn norma və prinsipləri əsas alınaraq yardımın göstərilməsində xarici 

işlər nazirliyinin fəaliyyəti diqqət çəkir və Azərbaycan Dövlətinin mövcud sahədə 

siyasətinin həyata keçirilməsində səmərə təşkil edir. 
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The main parameters of the relationship of Russia with Belarus 

at the present stage 

 

Xülasə: Belorusiya Respublikası ilə münasibətlər Rusiya Federasiyasının 

postsovet məkanında xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Bu iki qonşu 

ölkəninn geosiyasi mövqeyi Rusiyanın geosiyasi maraqları baxımından mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə Rusiya ilə Belorusiya arasında müasir mərhələdə 

mövcud olan əlaqələrin əsas parametrlərinin tədqiq olunmasına cəhd göstərilir. 

Açar sözlər: geosiyasət, Avropa İttifaqı, rusiya-belorusiya əlaqələri, 

Daşkənd müqaviləsi, Rusiyanın geostrateji əlaəqləri. 

 

Abstract: A relation with the Republic of Belarus is one of the main 

directions in the foreign policy of the Russian Federation in the post-Soviet space. 

The geopolitical position of the two neighboring states is of great importance for 

the geostrategic interests of Russia. The article aims to examine the main 

parameters of the relationship between Russia and Belarus at the present stage. 

Keywords: geopolitics, the European Union, Russian-Belarusian relations, 

the Tashkent Treaty, the geostrategic interests of Russia. 

 

Резюме: Взаимоотношения с Республикой Беларусь является одним из 

основных направлений во внешней политики Российской Федерации на 

постсоветском пространстве. Геополитическое положение двух соседних го-

mailto:mirabdullaev.adil@mail.ru


Саида ГАДЖИЕВА, Адиль МИРАБДУЛЛАЕВ 
 

160 

сударств имеет огромное значение для геостратегических интересов России. 

Статья ставит целью рассмотреть основные параметры взаимоотношений 

России с Беларусью на современном этапе. 

Ключевые слова: геополитика, Евросоюз, российско-белорусские 

отношения, Ташкентский договор, геостратегические интересы России. 

 

Одним из основных направлений внешней политики Российской Феде-

рации на постсоветском пространстве являются ее взаимоотношения с за-

падным соседом – Республикой Беларусь. 

Как известно в высших российских политических кругах разрабатыва-

ется славянофильская геополитическая версия, в основе которой лежит 

«славянский союз» России, Украины и Белоруссии. Россия стремится к соз-

данию так называемого «славянского треугольника», то есть пространства 

интенсивных связей и особых отношений с Украиной и Белоруссией. Этому 

должно способствовать также и наличие в этих государствах огромного ко-

личества русскоязычного населения причем подавляющее большинство бе-

лорусов и около половины украинцев высказались в середине 90-х годов за 

придание русскому языку статуса государственного. Треть жителей Украи-

ны, а в ряде районов на юге и востоке страны значительно больше, имеют 

близких родственников в России. 

На европейском направлении главным стратегическим партнером и со-

юзником России является Белоруссия – единственный член Ташкентского 

договора, которая заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве в по-

литической, экономической, военной и других сферах, что, в конечном счете 

может привести к конфедерации с Россией. Союз России и Белоруссии зна-

чительно снижает потенциальную опасность формирования по периметру 

западных границ Российской Федерации в том или ином виде «санитарного 

кордона» с целью изоляции России от остальной Европы. 

Геополитическое положение двух соседних государств имеет огромное 

значение для геостратегических интересов России. К тому же географиче-

ское положение Белоруссии таково, что через нее Россия осуществляет пря-

мую связь с Калининградской областью и Европейским Союзом, существен-

но сокращает издержки по обеспечению системы военно-стратегического 

сдерживания на своей западной границе. Через Белоруссию проходят сухо-

путные транзитные пути, связывающие Россию, ряд центральноазиатских и 

южнокавказских стран с Европой. Более 60 % взаимной торговли с Европей-

ским Союзом и России осуществляется через Белоруссию [1,с.80]. Стратеги-

ческое значение союза с Белоруссией возрастает в виду расширения НАТО 

на восток как в результате «первой», так и «второй» волны, а также необхо-

димости влияния на процессы европейской стабильности в связи с потерей 
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Прибалтики, а также в связи с обеспечением Калининградской области, 

строительством транспортного коридора Берлин – Варшава - Минск – Моск-

ва и прокладкой экспортного газопровода Ямал – Западная Европа. 

Белоруссия располагает высококвалифицированной и дешевой рабочей 

силой, развитой обрабатывающей промышленностью и современным потен-

циалом в области электроники и высоких технологий, относительно разви-

той коммуникационной инфраструктурой, научно-техническим потенциа-

лом и производственными мощностями, использование которых в коопера-

ции с российскими способно при определенных условиях поставлять как на 

внутренние рынки двух стран, так и на внешний рынок вполне конкуренто-

способную продукцию. 

В то же время белорусское «экономическое чудо» середины 90-х годов 

во многом было оплачено Россией. Ежегодно российские дотации в белорус-

скую экономику оценивались в 1,5-2 млрд. долл. в год [1, с.75]. В рамках 

двусторонних соглашений был запущен механизм косвенных субсидий. В 

этот период практиковались прямые списания задолженности. Так, в 1996 

году Россия списала Белоруссии 470-миллионный долг в обмен на отказ от 

потенциальных встречных претензий в сумме 300 млн долларов [1, с.75]. 

Кроме того, Россия экспортировала в Белоруссию газ по ценам в несколько 

раз ниже мировых. Последняя же перепродавала его и поступавшую из Рос-

сии и за тем переработанную нефть по мировым ценам. На этом российский 

бюджет терял в год до 70 млн долларов [1,75]. 

Геостратегическим интересам России отвечает активная реализаций зак-

люченных с Белоруссией договора о координации деятельности в военной об-

ласти, соглашений о принципах взаимного технического и материального 

обеспечения вооруженных сил, о подготовке офицерских кадров в военно-

учебных заведениях, а также сотрудничество в сфере военной экономики, ма-

териально-технического обеспечения Вооруженных сил, решения социальных 

и кадровых проблем, обеспечения научных исследований [5, с.116]. 

Экономический интерес для России представляют поставки из Бело-

руссии химических волокон, грузовых автомобилей и шин, тракторов, обо-

рудований для животноводства и кормопроизводства, скреперов, товаров 

легкой промышленности, культурно-бытового и хозяйственного назначения, 

продовольствия [6, с.181]. 

Новая власть, во главе с президентом Белоруси А.Лукашенко, подход-

ят к проблеме с позиций геополитического хребта, которая охватывает Евра-

зию, объединяя территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана. 

В начале 90-х годов политические силы объединились вокруг, С.Шуш-

кевича и Белорусского Народного Фронта. Исходя из геопалитических изме-

нений в Евроазии и опираясь на прозападно настроенную интеллигенцию, 
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они стремились к восстановлению состояния, аналогичного до Первой миро-

вой войны, когда Центральная Европа была нестабильна и являлась зоной 

соперничества между Востоком и Западом (Германской и Российской импе-

риями). Эти силы возлагали большие надежды на образование «новой Вос-

точной Европы». С этой целью необходимо было найти пути, обеспечиваю-

щие статус-кво в Европе, при этом создав буферную зону - пространство от-

деляющее Россию от Запада. По данному проекту Белорусь следовало бы 

включить в «пояс независимых государств на пространстве от Финляндии 

до Черного моря». 

Белорусские власти учитывая, напряженные отношения России с Ук-

раиной и странами Балтии делают ее единственным стратегическим союзни-

ком Российской Федерации на западном направлении российской внешней 

политики [6,с.97]. 

2 апреля 1996 года между Беларусью и Россией был подписан Договор 

об образовании “Сообщества России и Белоруси”. Сообщество ставило 

целью решить задачи формирования единого экономического пространства, 

восстановление объединенной транспортной и энергетической системы, об-

щего научно-технологического и информационного пространства,а также 

единой законодательной и нормативно-правовой базы . 

А через год, 2 апреля 1997 года президенты двух стран подписали До-

говор о Союзе Белоруси и России, 23 мая того же года был принят Устав Со-

юза [4,с.352]. 

В последующие годы отношения между двумя странами еще более раз-

вивались. 

25 декабря 1998 года была подписаны Декларация о дальнейшем еди-

нении Белорусии с Россией (25 декабря 1998 года) и Договор о создании Со-

юзного государства (2 декабря 1999 года) [4,с.353]. Однако это документы 

рамочного характера, до сих пор не достигли своего решения многие проб-

лемы. К ним относятся: реальные политические соглашения, исходя из кото-

рых можно было бы решать вопросы единой валютной, экономической и 

хозяйственной политики. На 18-й сессии Парламентского собрания Союза, 

президент Белоруси А.Т.Лукашенко отмечал, что « в России на словах кля-

нутся в приверженности объединительному процессу, однако на деле прини-

мают решения и поступают так, чтобы интеграция… буксовала» [5, с.210]. 

Неприятие Беларуси со стороны НАТО и Европейского союза по проб-

лемам прав человека еще более напрягают ситуацию в рассматриваемом ре-

гионе. Что можно проследить из положений, еще не реализованного в пол-

ной мере Договора 1999 года «О создании Союзного государства и из взаим-

ных обязательств в рамках ОДКБ. Кроме того, Россия располагающая двумя 

военными объектами в Белоруси, регулярно проводит совместные учения в 
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составе российско-беларусской войсковой группировки сил ПВО [3,с.305]. 

А также России принадлежит радиолакационная станция «Волга» предуп-

реждающая ракетные нападения под городом Барановичи и узел морской 

связи близ Вилейки, обеспечивающий контакт с российскими кораблями в 

районе Северной Атлантики. 

США И Европейский Союз всячески пытаются влиять на российско-

белорусский интеграционный процесс, ставя определенные преграды,. При 

этом используются методы поддержки белорусской оппозиции, игнорирова-

ние результатов президентских выборов , вводятся торговые и экономиче-

ские санкции. Появление на политической сцене Союзного государства, в 

лице России и Белоруси , может изменить расстановку сил на геополитиче-

ской карте Евразии [2,с.243]. По мнению российского геополитика Н.А.Нар-

това в результате этого союза может произойти следующее : 

– во-первых, Россия, за счет потенциала Белоруссии за короткий срок 

может добиться 25-процентного прироста в экономике , а экономика Бело-

руси в свою очередь – 40-процентный ежегодный прирост ; 

– во-вторых, российский транзит через Беларусь, составляя 75-80 % 

транзита на Запад является выгодным. И в сравнении с Украиной и Прибал-

тикой, транзит через Белоруссию является беспроблемным; 

– в третьих, внешняя политика России и Белоруссии полностью совпа-

дают и по вопросам осуждения глобалистских амбиций США : остракизма 

продвижения НАТО на Восток – их стремления создать в восточноевропей-

ских странах системы ПРО ; 

– в – четвертых, образование Союза с геостратегической точки зрения 

создают возможности, для того чтобы не допустить образования вокруг Рос-

сии «санитарного кордона» путем объединения под эгидой Запада стран от 

Черного моря до Балтики [5,с.211]. 

Следующими препятствиями на пути политической и экономической 

интеграции России и Беларуси российские аналитики Н.Н.Ашенкампф и 

С.В. Погорельская считают: 

– во-первых, отсутствие единой ценовой политики. Особо следует отме-

тить это по поводу, поставляемых из России топливно-энергетических ресурсов; 

– во- вторых, отсутствие единой для обеих стран налогового законода-

тельства и налоговой политики; 

– в-третьих, экономика Беларуси не является рыночной; для Беларуси 

характерна находящаяся под контролем государства, крайне ограниченная 

частная собственность; 

– в-четвертых, в целом отсутствуют единые правовые акты, трактую-

щие те или иные виды хозяйственной деятельности; 
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– в – пятых, под влияние политических, чем экономических факторов 

постоянно откладывается введение единой валюты; 

– в-шестых, руководство обеих стран не готовы к потере каких-либо 

своих властных полномочий [1,с. 80]. 
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XX əsrin sonlarında Balkan problemi-Yuqoslaviya Birliyinin parçalanması 

 

Break up of Yugoslavia: Balkans in the end of 20th century 

 

Балканская проблема в конце 20 века - распад Югославской Федерации 

 

Xülasə: XX əsrin 90-cı illərində Yuqoslaviyada başlayan vətəndaş mühari-

bəsi Avropanın ən irimiqyaslı siyasi böhranı oldu. Qəddarlığına, miqyasına və 

geosiyasi nəticələrinə görə bu böhran bütün beynəlxalq münasibətlərdə iz qoyaraq 

hərbi dağıntılara, terrora səbəb oldu. Ötən minilliyin sonlarında Kosovo ilə əlqə-

dar Balkanlardakı vəziyyət son dərəcə gərginləşdirmişdir, ki, bu da ABŞ və 

NATO üzvü olan digər ölkələr tərəfindən Yuqoslaviyanın suverenliyinə birbaşa 

təcavüz üçün bəhanə kimi istifadə olunmuşdur. 

Açar sözlər: Yuqoslaviya böhranı, Kosovo məsələsi, balkanlarda etnik 

münaqişələr,Yuqoslaviyanın parçalanması, serb-alban münaqişəsi. 

 

Abstract: Civil war broke out in Yugoslavia in the last decade of the 20th 

century became one of the large-scale conflicts in the modern European history. 

The wars of Yugoslavia led to the tremendous military destruction, interethnic 

fightings, and unpredictable geopolitical outcomes. Kosovo conflict became 

another destructive ethnic war shakened Balkans to the end of the 20th century. 

The failure of the international organisations to stop war pushed NATO to 

intervene in Yugoslavia infringing its sovereignty. 

Keywords: Yugoslavian crisis, Kosovo conflict, ethnic conflitcs in Balkans, 

breakup of Yugoslavia, Serbs-Albanians confrontation. 

 

Резюме: Начавшаяся в Югославии в 90-х годах двадцатого века граж-

данская война, стала причиной самого масштабного политического кризиса 

в Европе. Из-за жестокости и геополитических последствий войны этот кри-

зис оставил глубокие следы в международных отношениях, стал причиной 

военных разрушений и террора. В конце прошлого века ситуация на Балка-

нах в связи с происходящими в Косово событиями была крайне обострена 
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тем, что она использовалась со стороны США и другими государствами-чле-

нами НАТО в качестве оправдания для прямой агрессии против суверените-

та Югославии. 

Ключевые слова: Югославский кризис, косовская проблема, этничес-

кие конфликты на Балканах, распад Югославии, сербско-албанский конфликт 

 

Balkan, ya da Şərq məsələsi dünya siayasətində hər zaman xüsusi yer tut-

muşdur. Məhz burada, XIX –XX əsrlər boyunca beynəlxalq gərginlik ocaqları 

alovlanmış, məhz burada aparıcı avropa ölkələrinin maraqları toqquşmuş, məhz 

burada milli və etnik münaqişələr özünü kəskin surətdə göstərmişdir [5, s.37-38]. 

Minilliyin sonu Kosovo ilə əalqədar Balkanlardakı vəziyyəti daha da gərginləşdir-

mişdir, ki, bu da ABŞ və NATO üzvü olan digər ölkələr tərəfindən Yuqoslaviya-

nın suverenliyinə birbaşa təcavüz üçün bəhanə kimi istifadə olunmuşdur. Serbiya-

nın tərkibində muxtar vilayət olan Kosovo (Kosovo və Metoxiya) əsasən albanlar 

tərəfindən (90 %-dən çox ) məskunlaşdırılmış, iki milliondan çox əhalisi olan Ko-

sovada serblərin sayı hazırda təqribən 100 mindir (6 %). Ortaəsr serb dövlətinin 

əsası Kosovo və Metoxiyada qoyulmuş, XIV əsrdən başlayaraq 1767-ci ilə qədər 

burada serb patriarxının iqamətgahı qurulmuşdur. Buna görə də serblərin Kosovo 

və Metoxiya iddiaları tarixi hüquq prinsiplərinə əsaslanır, albanlar isə öz etnik hü-

quqlarının üstünlüyü uğrunda mübarizə edirlər. Albanlar Kosovada çoxdan yaşa-

salar da XX əsrin əvvəllərinədək əhalinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil etmirdilər. 

Ölkənin etnik tərkibi İkinci dünya müharibəsindən sonra, İosip Broz Tito mühari-

bənin gedişi ilə əlaqədar Yuqoslaviyada qalan albanlara Kosovada yerləşməyə 

icazə verdiyi zaman dəyişməyə başladı. 1980-ci ilin sonlarında daxili siyasi böh-

ranın nəticəsi olaraq iqtisadi çətinlik və qarışıqlıq dövründə Kosovanın muxtar 

statusu (1945-ci ildə verilmişdi) ləğv olunur, onun yalnız ərazi və mədəni muxta-

riyyəti saxlanılır. Kosovo albanları yeni konstitusiyanı qəbul etməyərək paralel 

olaraq alban hakimiyyət orqanları təşkil etməyə başlayırlar. 1996-cı ildə Azadlıq 

uğrunda mübarizə naminə “Kosovo azadlıq ordusu” yaradılır. 1998-ci ildə daxili 

etnik konflikt qanlı silahlı toqquşmalara səbəb olur. Həmin ilin sentyabr ayında 

BMT Kosovo münaqişəsinə hərbi müdaxilə barədə qərar qəbul edir [1,s.178]. 

XX əsrin 90-cı illərində Yuqoslaviyada başlayan vətəndaş müharibəsi Avro-

panın ən irimiqyaslı siyasi böhranı oldu. Qəddarlığına, miqyasına və geosiyasi nə-

ticələrinə görə bu böhran bütün beynəlxalq münasibətlərdə iz qoyaraq hərbi da-

ğıntılara, terrora səbəb oldu. Balkanları bürüyən bu siyasi partlayış dünya icti-

maiyyətinin iki syasi düşərgəyə ayrılmasına gətirib çıxardı ki, onlardan da biri 

Yuqoslaviya hakimiyyəti və Yuqoslaviya xalq ordusunun fəaillyətini müdafiə 

edir, digəri isə qınayırdı.Yuqoslaviya böhranı başlayan zaman beynəlxalq münasi-

bətlər sistemi dərin dəyişikliklər dövrünü yaşayırdı. SSRİ-nin və Varşava müqavi-

ləsi təşkilatının dağılması ilə bipolyar sistem aradan qalxmış, ABŞ-ın mövqeyi 
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möhkəmlənmiş, birləşmiş Almaniyanın rolu artmışdı. Bundan başqa, Avropa Şu-

rası çərçivəsində inteqrasiya prosesləri sürətlənmişdi, ATƏT, BMT və NATO ki-

mi beynəlxalq təşkilatların da rolunda dəyişikliklər özünü göstərirdi. 

Hazırda dünyada Yuqoslaviya böhranının yaranması ilə əlaqəli bir neçə ya-

naşma mövcuddur. Onlardan birinə əsasən, müharibəyə görə məsuliyyəti Serbiya 

Respublikası, serbiya xalqı daşıyır, onlar Sloveniya, Xorvatiya, Bosniya və Herso-

qovinaya, daha sonra Kosova albanlarına hücüm edərək Yuqoslaviya ərazisində 

öz hegemonluqlarını bərqərar etməyə, əvvəlki ictimai quruluşu saxlamağa çalışıb-

lar. Yuqolaviya Birliyinin parçalanması, fikrimizcə əvvəlcədən respublikalar ara-

sında mövcud olan iqtisadi və mədəni bərabərsizliyin dərinləşməsi ilə əlaqələndi-

rilməlidir. Bu fərq Sloveniya və Xorvatiyanın önə çıxması ilə daha çox hiss olun-

mağa başlayır. Eyni zamanda, bütövlükdə ölkənin iqtisadi vəziyyəti getdikcə pis-

ləşirdi ki, bu da xarici borcun yüksəlməsində, inflyasiyanın dərinləşməsində, işsiz-

liyin artmasında, məcburu miqrasiyanın genişlənməsində özünü göstərməyə başla-

mışdı. Qeyd edək ki, antifederalist əhval-ruhiyyə nisbətən inkişaf etmiş Sloveniya 

və Xorvatiyada daha çox hiss olunurdu. Bu pespublikalar üçün federasiya ağır yük 

idi. Şərqi Avropa sosialist ölkələri sisteminin parçalanması Balkanlardakı vəziy-

yəti daha da kəskinləşdimiş oldu, dünya bazarındakı böhran da bu prosesə öz 

mənfi təsirini göstərdi. Belə ki, Yuqoslaviya Mərkəzi və Şərqi Avropanın digər 

ölkələri ilə müqayisədə dünya bazarı ilə sıx əlaqəli idi. “İnkişaf və beynəlxalq mü-

nasibətlər” Zaqreb institutu mütəxxəsislərinin qənaətinə əsasən 1990-cı illərin əv-

vəllərində ölkədə iqtisadi vəziyyət çox mürəkkəb idi. Belə ki, sənaye istehsalı 

1991-ci ildə 29%,1992-ci ildə 15%,1993-cü ildə iə 6% azalmışdı. İşsizlik getdikcə 

artaraq 1993-cü ildə 18%-ə çatmışdı [8,s.153]. 

1941-1991-ci illərin təcrübəsi göstərdi ki, Yuqoslaviya sosializmi şəraitində 

kollektiv maraqlar özünü doğrultmadı. Yuqoslaviya xalqlarının eyni zamanda üç 

düşmən sivilizasiyaya mənsubiyyəti onun məhvinin labüdlüyünü öncədən müəy-

yən etmişdi. Ölkə rəhbəri İosip Broz Tito nüfuzu və incə siyasəti sayəsində xor-

vatlar, serblər, bosniyalılar, albanlar, makedoniyalılar, sloveniyalılar və bu böyük 

ölkənin digər etnik qrupları arasındakı ziddiyyətləri yoluna qoymağa nail olurdu. 

1989-cu il dekabrın 18–də parlamentə hesabatında Yuqoslaviya fedarativ 

sosialist respublikasının baş naziri A.Markoviç Yuqoslaviyada mövcud olan iqti-

sadi fəlakətin səbəblərindən bəhs edərkən, çox acı, lakin doğru nəticə çıxararaq 

qeyd edirdi ki, Titonun yaratdığı, 30 il ərzində qərb və müttəfiq dövlətlərinin yar-

dımı ilə qurduqları iqtisadi sistem 1989-cu il şəraitində məhvə məhkumdur. O, və-

ziyyətdən iki yolla çıxmağın mümkünlüyünü göstərərək ya planlaşdırma iqtisadiy-

yatına qayıtmağı, ya da kapitalizmi baş verə biləcək bütün nəticələri nəzərə alaraq 

təmamilə bərpa etməyi təklif edirdi. Markoviç eyni zamanda, sosialist ölkələrinin 

çox zəiflədiyini, nəinki başqa ölkələrə, özlərinə belə yardım etmək iqtidarında ol-

madıqlarını əsas gətirərək birinci yolu məntiqəuyğun hesab etmirdi. İkinci çıxış 



Şəhla MƏMMƏDLİ 
 

168 

yolunun həyata keçirilməsində isə qərb ölkələrinin tam şəkildə investisiya təmina-

tının şərt olduğu ön plana çıxarılırdı. Qərb kapitalına Yuqoslaviyada ağılagələcək 

hər şeyi (torpaq, zavodlar, yollar, çaylar və s.) ala biləcəkləri zəmanəti verilməli 

və bütün bunlar qanunla möhkəmləndirilməlidir. Markoviç qərb ölkələrinə müra-

ciət edərək investisiya qoyuluşunu sürətləndirməyi, onların reallaşdırılması idarə-

çiliyini əllərinə almağı xahiş edirdi. Belə bir sual meydana çıxır ki, nə üçün Tito 

rejimini səxavətlə maliyyələşdirən ABŞ, eyni zamanda Beynəlxalq Valyuta Fondu 

və bütövlükdə Qərb 80-ci illərin sonu üçün nəinki maliyyə dəstəklərini kəsdilər, 

həm də Yuqoslaviyaya qarşı öz siyasətlərini 180 dərəcə dəyişdilər? Məsələyə ob-

yektiv nəzər yetirsək anlayarıq ki, 1950-1980-ci illərdə Tito Sovetlər birliyinə qar-

şı mübarizədə silah olaraq Qərbi maraqlandırırdı. 1980-ci ildə onun ölümündən 

sonra, 80-ci illəri ortalarında SSRİ rəhbərliyində dağııdıcı siyasətinin icraçılarını 

əldə edən Qərb, artıq Yuqoslaviya ilə maraqlanmırdı. 1990-cı illərin əvvəllərində, 

ADR-i udaraq yenidən güclənən alman kapitalı nəzərlərini borc içində üzən və 

etibarlı müttəfiqləri olmayan Yuqoslaviyaya yönəldir. Bu zaman Yuqoslaviyanın 

daxili qüvvələrinin vəziyyəti də parçalanmaya imkan verirdi. Kommunistlər ittifa-

qı partokratiyası xalq arasındakı nüfuzunu itirmişdi. Xorvatiya, Sloveniya, Koso-

vo, Bosniyavə Hersoqovina milli qüvvələri mütəmadi olaraq Almaniya, ABŞ, 

Qərb ölkələri,Vatikan, eləcə də müsəlman əmirlərindən böyük dəsdək alırdı. Bü-

tün bu səbəblərdən dolayı Sloveniyada kommunistlər ittifaqı 7%, Xorvatiyada 

13 %-ə qədər səs toplaya bildi. Xorvatiyada hakimiyyətə millətçi Tucmən, Bosni-

yada islam fundamentalisti İzbetqoviç, Makedoniyada millətçi Qliqorov, Sloveni-

yada Kuçan gəldi. Kommunistlər İttifaqına qarşı müxalifətçi qüvvələr olan bu 

adamlar xarici dövlətlərin dəstəyinə malik idilər. Belə ki, Tucman və Kuçan al-

man siyasətçiləri və kapitalı ilə, İzbetqoviç isə Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və 

İranın ekstremist dini qüvvələri ilə bağlı idi. Onların hamısı eyni zamanda separa-

tizm şüarlarını irəli sürərək xalqların öz müqəddəratlarını müəyyən etmək hüququ 

ilə bağlı Lenin prinsipini də əsas tutur, Yuqoslaviya tərkibindən çıxma təklifləri 

ilə çıxış ediridilər. 

Yuqoslaviya ilə bağlı Almaniya xüsusi maraqlara malik idi. Burada başlanan 

müharibədən iki il əvvəl birləşən Almaniya yaxın ətrafında güclü dövlət görmək is-

təmirdi. Eyni zamanda, nəzərə alaq ki, almanların serblərlə tarixən ədavəti var idi. 

XX əsrə aid iki dəhşətli müdaxiləsinə baxmayaraq, serblər heç zaman döyüşkən 

germanlara tabe olmamışdı. 1990-cı ildə AFR Üçüncü reyx müttəfiqlərini- xorvat 

ustaşilərini (xorvat faşist təşkilatı üzvləri) yada salır. 1941-ci ildə Hitler bu zamana 

qədər dövləti olmayan xorvatlara dövlətçilik hədiyyə etmişdi. Bu təcrübədən bəhrə-

lənən kansler Kol və AFR-nın xarici işlər naziri Qenşer də eyni qərarı qəbul edir. 

İlk münaqişə 1990-cı ilin ortalarında Xorvatiyada baş verir. Bu zaman res-

publikada 600 min nəfər olan serblər ayrılmaqdan imtina edərək Yuqoslaviya tər-

kibində qalmaq istədiklərini bildirirlər. Tucman prezident seçiləndən sonra, de-
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kabr ayında parlament (sabor) Almaniyanın dəstəyinə güvənərək ölkə konstitusi-

yasını qəbul edir və burada Xorvatiyanın bölünməz unitar dövlət olması əksini ta-

pır. Xorvatiyada XVI əsrdən mövcud olan Serb icması (Serb və ya Knin adlanırdı), 

indi artıq milli azlıq elan olunur [11 s.779], halbuki sosialist respublikasının 1947-

ci ilə aid konstitusiyasında xorvatlar və serblərin bərabər hüqüqa malik olduqları 

göstərilirdi. Belə bir vəziyyətlə razılaşmaq istəməyən serblər, təbii olaraq muxta-

riyyət tələb edirlər. 

1990-cı ilin may ayında mərkəzləşdirilmiş dövlət tərəfindən respublikaların 

silah anbarlarından silahların müsadirə edilərək ordunun nəzarəti altına verilməsi-

nə cəhd edildi [11,s.758]. Sloveniyalı siyasətçi Y.Yanşa kitabında yazır ki, hərbi-

çilər silahların yalnız müəyyən hissəsini yük maşınlarında apara bildilər, müqavi-

mət nəticəsində silahların əsas hissəsi respublikada qaldı [12,s.40]. Həmin müəllif 

fəxrlə qeyd edir ki, bu aksiyanın nəticəsində 20 min adam silahlana bildi [12,s.41]. 

Respublikalar arasında münasibətlər o qədər pisləşmişdi ki, rəhbərlər də heç bir 

danışıq aparmır, müəssisə və təşkilatlar arasında əlaqələr kəsilir, informasiya mü-

haribəsi gedirdi. 

1990-cı ilin may ayında Xorvat demokratik birliyinin hakiməyətə gəlməsin-

dən sonra daxili işlər nazirliyində çalışan bütün serblər işdən kənarlaşdırıldı, bir 

çoxları həbs olundu Bunun ardınca sıravi işçilərin də işdən çıxarılmasına başlandı 

[6,s.35-48]. Tez bir zamanda serblər xorvat qüvvələrindən qorunmaq üçün milis 

dəstələri təşkil edirlər, 1991-ci ilin fevral ayında serb icması (Krayna) Xorvatiya-

nın tərkibindən çıxaraq Yuqoslaviyanın tərkibinə daxil olduğunu elan edir. Aydın-

dır ki, ustaşilər buna imkan vermək fikrində deyildi, Belqradın hərəkatı yatırmaq 

üçün Yuqoslaviya xalq ordusundan istifadə etməsi də acınacaqlı nəticələrə səbəb 

oldu. Serb-hərbiçilər Kraynanın müdafiəsinə qalxdılar və müharibə başladı. Bu 

zaman Sloveniyada da qanlı döyüşlər gedirdi. Belə ki, 1991-ci ilin iyun ayında öl-

kə öz müstəqilliyini elan edərək Belqraddan qoşunların çıxarılmasını tələb etmişdi. 

Bu zaman Yuqoslaviya Ali Şurası Prezidiumuna rəhbərlik edən Slobodan Miloşe-

viç Lyublyananın qərarını tələsik qəbul edilmiş qərar adlandıraraq danışıqlar təkli-

fi ilə çıxış etdi. Sloveniya danışıqlar təklifinə isti yanaşmayaraq, artıq ultimatum 

şəklində qoşunların çıxarılmasını tələb etdi. İyun ayının 27-də həlledici hərbi ob-

yektləri ələ keçirməyə çalışan sloven özünümüdafiə dəstələri ilə YXO arasında 

döyüşlər başladı. Döyüşlərin davam etdiyi bir həftə ərzində yüzlərlə insan məhv 

oldu, “dünya ictimaiyyəti” vəziyyətə müaxilə edərək Yuqoslaviya hökümətini or-

dunun çıxarılmasına razı sala bildi. Sloveniyanın ayrılmasına mane ola bilməyəcə-

yini anlayan Miloşeviç iyulun 18-də qoşunları buradan çıxarır. 1991-ci il iyunun 

25-də Sloveniya ilə eyni gündə Xorvatiya da öz müstəqilliyini elan edir. Xorvati-

ya yarım ilə qədər idi ki, müharibə dövrünü yaşayırdı və bu müharibənin qurban-

larının sayı az deyildi [2,s.7-14]. ”Qırmızı xaç” cəmiyyətinin məlumatlarına əsa-

sən bir il ərzində müharibədə ölənlərin sayı 9 minə çatır. Xorvat qoşunlarının et-
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nik təmizləmə fəaliyyəti 300 000 serbin ölkəni tərk erməsinə səbəb oldu. Maraqlı-

dır ki, Tucman Qərbi Sloveniyada yerləşən Zaqreb şəhərini Xorvatiyanın paytaxtı 

elan edir, Knin (Serb Kraynasının tarixi paytaxtı) isə onun təqribən 100 klilometr 

yaxınlığında idi. Zaqreb-Knin xəttində qanlı döyüşlər başlayır. NATO qüvvələri 

tərəfindən dəstəklənən Xorvatiya höküməti yuqoslaviya qoşunlarının çıxarılması-

nı tələb edir. Xorvatların vəhşiliyinə cavab vermək istəyən serblər Miloşeviçin öl-

kəni tərk etmək əmrinə baxmayaraq getmək istəmirlər. Serb qüvvələrinə rəhbərlik 

edən Ratko Mladiç 1991-ci ilin noyabr ayında Zaqrebi mühasirəyə alaraq Tucma-

nı danışıqlara başlamağa məcbur edirlər. Hadisələri izləyən “dünya ictimaiyyəti”-

nin qəzəbinin həddi-hududu yox idi. Elə bu zamandan serblərin informasiya blo-

kadası başlayır. Bütün qərb KİV-i serb cinayətləri barədə yazdığı halda, serblər 

səs hüqüqundan məhrum edilmişdi. Almaniya ABŞ və tərəfdarları serbləri özbaşı-

nalıqları müqabilində cəzalandırmaq qərarına gəlirlər: 1991-ci ilin dekabr ayında 

Avropa İttifaqı Nazirlər Şurası Yuqoslaviya İttifaqına (Sebiya və Çernoqoriya da-

xil idi) qarşı sanksiyalar tətbiq edərək İttifaqı Xorvatiyaya silah daşımamaq barə-

də BMT qərarına riayət etməməkdə günahlandırırlar. Tucman qüvvələrinin serb-

lərdən heç də pis silahlanmaması isə diqqətdən kənarda qalır. Bundan sonra Yu-

qoslaviyanın iqtisadi baxımdan əzilməsi başlanır. 

Xorvatiya dövlətinin yaradılması prosesində ilk növbədə ustaş simvolu və 

ordu forması bərpa edildi. Bundan sonra veteran-ustaşlara fəxri təqaüdlər müəy-

yən olundu və onlar xüsusi vətəndaş statusu aldılar, bu qatillərdən birini prezident 

Tucman parlamentə deputat etdi. Kotoliklik yeganə dövlət dini elan olundu, bax-

mayaraq ki, 20%-ə qədər provoslav hələ də ölkədə yaşayırdı. Bu cür “hədiyyə”nin 

nəticəsi olaraq Vatikan Xorvatiya və Sloveniyanın müstəqilliyini Avropa və ABŞ-

dan daha tez qəbul etdi. 1991-ci il, noyabrın 21-də üçüncü ittifaq respublikası da 

öz müstəqilliyini elan etdi. Sloveniya və Xorvatiya hadisələrindən dərs alan Ma-

kedoniya öncə BMT sülhməhamlı qoşunlarını ölkəyə daxil etdi, bundan sonra isə 

YXO–nun ərazisindən çıxarılmasını tələb etdı. Belqrad etiraz etmədi və beləliklə 

də, ən cənub respublika qan tökmədən ayrıldı. Makedoniya hökumətinin ilk qərar-

larından biri alban azlıqlarının ölkəninn qərbində muxtar viyayət - İlliriya Respub-

likası yaradılması istəyinə rədd cavabı verməsi oldu. Bu qərar isə BMT qoşunları-

nı hərəkətə gətirdi. 1991-ci il dekabrın 9-10-da Avropa iqtisadi birliyinin 12 döv-

lət başçıları Maastrixdə bu yeni dövlətləri (Sloveniya, Xorvatiya və Makedoniya) 

keçmiş Yuqoslaviya inzibati bölgüsünə uyğun olaraq tanımağı qərarlaşdıırırlar. 

Xorvatiyada serblər muxtariyyət əldə edə bilmirlər. Buna baxmayaraq, Krayne 

“xüsusi status” la təmin olunur ki,bundan sonra 14000 “mavi dəbiolqəli” BMT 

qüvvələri onu qoruyacaqdı. Müharibəyə son verilir və Kraynada özünüidarə or-

qanları yaradılır. Bu kiçik respublika üç ildən bir az çox yaşayır. Maastrixt görüşü 

daha bir etnik minanı yetişdirmiş oldu. Bu zamana qədər Yuqoslaviyanın etnik ba-

xımdan ən mürəkkəb respublikası Bosniya və Hersoqovina öz müstəqilliyini elan 
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etməmişdi. Ölkənin cənub-qərb hissəsi qədim zamanlardan xorvatlrla məskunlaş-

mışdı və bura Dalmasiya tarixi vilayətinin bir hissəsi idi. Sloveniyaya birləşən his-

sədə, şimal-qərbdə, şərqdə (Serbiya ilə sərhəddə) və əsasən də mərkəzi rayonlarda 

serblər çoxluq təşkil edirdi. Sarayevo rayonu və cənubda müsəlmanlar yaşayırdı. 

Bütünlükdə Bosniya və Hersoqovinada 44% müsəlman,32% provoslav serb,17% 

kotolik-xorvat yaşayırdı. Ölkə əhalisinin 7%-ni digər millətlər (macarlar, albanlar, 

yəhudilər, bolqarlar və d.) təşkil edirdi. Müsəlmanlar isə əsasən osmanlı istilası 

dövründə islamı qəbul edən serblər idi. Cerblərin əsas faciəsi ondan ibarət idi ki, 

dini etiqadları fərqli olan eyni xalq biri-birinə güllə yağdırırdı. Qeyd edək ki, əgər 

1991-ci ildə serblər Qərbi Slavoniyanın 280 kəndindən qovulmuşdusa, 1995-ci 

ilin may ayının 1-də və 2-də qalan 65 kənddən tam olaraq qovuldular [11, s.796]. 

Mayın 17-də BMT-nin TŞ-sı 994 saylı qətnamə qəbul edir ki, burada serb və xor-

vat tərəflər sülhməramlı qüvvələrlə əməkdaşlığa və öz qüvvələrinin bölgü xəttin-

dən kənara çəkilməsinə dəvət olunurdu. Sənəddə Xorvatiyanın müstəqilliyinə və 

ərazi bütövlüyünə, həmçinin serb əhalinin hüquqlarına hörmətin zəruriliyi əksini 

tapmışdı.Tərəflər barışığa, müqvilənin şərtlərinə hörmət etməyə,atəşkəsə, iqtisadi 

əməkdaşlığa dəvət olunurdu [6,10]. 

1992-ci il yanvarın 11-də Maastrixtdə qəbul edilən qərara əsasən AİB elan 

edir ki, ölkənin suverenliyi bir şərtlə qəbul ediləcək ki, əhalinin əksəriyyəti refe-

rendumda lehinə səs vermiş olsun. 1992-ci il fevral ayının 29-a təyin olunan refe-

rendumda serblər iştirak etməkdən imtina edərək Yuqoslaviya İttifaqından çıxmaq 

istəmədiklərini bildirdilər. Səsvermədə iştirak edən xorvatlar və müsəlmanlar isə 

əhalinin ümumi sayının 38%-ni təşki edirdi. Bu şəraitdə demokratik seçkilərin ağ-

lagələn bütün normalarını pozan İzbetqoviç referendum müddətini bir gün uzatdı, 

Sarayevo küçələri isə çoxlu sayda qara geyimli, başlarında yaşıl sarğı olan silahlı 

dəstələrlə doldu.Görülən tədbirlər öz bəhrəsini verdi və artıq referendumun ikinci 

günü axşama doğru əhalinin təqribən 64%-ə qədəri əsasən “lehinə”səs verdi. Elə 

həmin gün yeni faciənin əsası qoyuldu. Provoslav məbədində keçirilən nikah mə-

rasiminə məbədin yanından keçən döyüşçü dəstələri hücüm edərək milli bayrağı 

aparan (serb hikah mərasiminin qaydasına əsasən) serbi öldürdülər, qalan iştirak-

çılar isə döyüldülər və yaralandılar. Şəhər dərhal üç rayona parçalandı, küçələrdə 

barrikadalar quruldu. Bosniya serbləri liderləri Qaradiçin simasında referendumu 

qəbul etməyərək, təcili olaraq bir həftə ərzində öz referendumlarını keçirdilər və 

vahid Yuqoslaviya lehinə səs verdilər, dərhal paytaxtı Pala şəhəri seçilən Serb res-

publikası elan olundu. Başa çatmış təsəvvürü doğuran müharibə yenidən alovlandı. 

Beləliklə, keçmiş Yuqoslaviyanın xəritəsində üç Serbiya yaranmış oldu. Birincisi 

Xorvatiyadakı Serb Kraynası (paytaxtı Knin), ikincisi Bosniyadakı Serb Respubli-

kası (paytaxtı Pale), üçüncüsü paytaxtı Belqrad olan Serb Respublikası. Sonuncu 

1992-ci ilin yazında elan olunan Yuqoslaviya İttifaqı Respublikasının bir hissəsi 

idi və Çernoqoriya (paytaxtı Podqorisa) bura ikinci hissə kimi daxil olmuşdu. Bel-
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qrad, AİB və ABŞ-dan fərqli olaraq Bosniya və Hersoqovinanın müstəqilliyini qə-

bul etmədi. Miloşeviç Sarayevoda qarışıqliğa son qoyulması, ölkədə hərbi fəaliy-

yətin dayandırılması tələbi ilə çıxış edərək, eyni zamanda Bosniya serblərinə 

muxtariyyət zəmanəti verilməsini irəli sürür, BMT qüvvələrini müdaxiləyə dəvət 

edir. Bunula yanaşı o, qoşunlara hələlik kazarmalarda qalmağı, lazım gələrsə eva-

kuasiyaya hazırlaşmağı,silah anbarları və hərbi obyektlərə silahlı basqın baş verər-

sə müdafiə olunmağı əmr edir. Miloşeviçin tədbirlərinə qarşı isə İzbetqoviç 1992-

ci il aprelin 4-də Serbiyaya, Çernoqoriyaya və YXO -na müharibə elan edir, ümu-

mi səfərbərlik barədə əmr imzalayır. 

1992-ci ilin aprel ayında xorvat nizami dəstələri Bosniya ərazisinə daxil olur 

(münaqişə zamanı qüvvələrin sayı 100 000 -ə çatırdı). BMT TŞ-nın 787 saylı qət-

naməsinə əsasən Xorvatiya qoşunlarını dərhal Bosniya və Hersoqovina ərazisin-

dən çıxarmalı idi. Qətnamə terinə yetirilmir və BMT susur. Sarayevo bazarında 

partlayışla əlaqədar 1992-ci il 30 may tarixli BMT TŞ-nın 757 saylı qətnaməsi isə 

Serbiya və Çernoqoriyaya qarşı iqtisadi embarqo tətbiq edir.1992-ci il aprelin 8-

də ABŞ Bosniya və Hersoqovinanın müstəqilliyini qəbul edir. Bosniya və Herso-

qovina müharibəsi əhalinin böyük iflas və yoxsulluğuna səbəb oldu. Müharibə il-

ləri ərzində 100 min insan itkisi oldu ki, onların da 90%-i dinc əhali idi. Üç milyo-

nadək insan öz yaşayış yerini tərk etmək məcburiyyətində qaldı [7,s.19]. 

Xorvatiya, Bosniya, Hersoqovina münaqişəsinin mənşəyini anlamaq asan 

deyil. Belə ki, beynəlxalq toqquşmaların tarixi izahı ilə yanaşı, real müsir səbəblə-

ri də var idi. Bununla belə, millətlərin öz müqəddəratını müəyyən etmək hüququ 

probleminin həll olunmaması münaqişənin əsas səbəblərindən biridir.Təbii olaraq, 

Xorvatiya müharibədən yan keçə bilərdimi sualı döğur. Fikrimizcə, serblərə mux-

tariyyət verilməsi, insan hüquqlarına ciddi riayət ediləcəyi barədə konkret qərarlar, 

serb mədəniyyətinə və dininə hörmət, parlamentdə serb əhalinin maraqlarının əks 

olunması serbləri bürüyən qorxunun qarşısını ala bilərdi. Yuqoslaviya böhranı av-

ropa qitəsində nəhəng geosiyasi dəyişikliklərlə - soyuq müharibənin başa çatması, 

blok qarşıdurmalarının sonu, avropa kommunizminin iflası ilə müşayət olunurdu. 

Yuqoslaviya iki blok arasında bufer dövlət olaraq, nəinki dəyərini itirmişdi, hətta 

yeni sistem konfiqurasiyasına uyğun gəlməyən yükə çevrilmişdi. Məhz beynəl-

xalq təhlükəsizliyin yeni modelinin yaranması ilə Qərbin Yuqoslaviya böhranına 

birbaşa müdaxiləsi başlamış oldu. 

Xorvatiya-Bosniya müharibələri və Kosovo böhranı zamanı keçmiş Yuqos-

laviya ərazisində cəmi beş dövlət öz müstəqilliyini elan etdi. Belə ki, Xorvatiya və 

Serbiyada bir dövlət, Bosniya və Hersoqovinada isə üç dövlət yaradıldı. Yuqosla-

viya ərazisində müstəqilliyini elan etmiş dövlətlərin taleyi müxtəlif oldu. Serb 

Krainası və Qərbi Bosniya müharibə gedişində məhv edildi, Hers-Bosna Bosniya 

və Hersoqovina Federasiyasına daxil edilərək Deyton sazişlərinə (21 noyabr-14 

dekabrda ABŞ-ın Oqayo ştatında yerləşən Deytondakı 



XX əsrin sonlarında Balkan problemi – Yuqoslaviya Birliyinin parçalanması 

 

173 

hərbi bazasında razılaşdırılaraq imzalandı) əsasən rəsmən ləğv olundu. Ser-

biya Respublikasına həmin Deyton sazişlərinə görə yeni status verildi. Nəhayət, 

Kosova Respublikası birtərəfli qaydada müstəqillik elan edərək ABŞ, bir çox qərb 

və digər dövlətlər tərəfindən tanındı [3,s.105]. Ümumiyyətlə Kosovo məsələsi is-

tisna təşkil edirdi və kənardan müdaxilə nəticəsində yaranmışdı. Qərb, nə yuqosla-

viya, nə də postsovet məkanında müstəqillik əldə etmiş dövlətləri bu qədər aşkar 

müdafiə etməmişdi və edəcəyi də güman olunmurdu. Əksinə,bu dövlətlərin ləğvi-

nə meyllik özünü biruzə verirdi [3,s.106].Yuqoslaviyanın parçalanması prosesinin 

başlanğıcında ABŞ hakim dairələri açıq antiserb mövqeyində durur, separatçıları 

dəstəkləyirdi. Serb muxtariyyətindən söhbət getdiyi zaman ABŞ buna imkan ver-

məmək üçün əlindən gələni edirdi. Bu mövqenin səbəbini anlamaq çətin deyil. İlk 

növbədə sosialist düşərgəsinin təmamilə məhvi istəyi öndə idi. ABŞ hakim dairə-

ləri anlayırdı ki, Yuqoslaviyada birləşdirici element olaraq serblər çıxış edir və 

əgər onlara təzyiq göstərilsə ölkə dağılacaq. Ümumiyyətlə serblər provoslav sivili-

zasiyası nümayəndələri olaraq Qərb tərəfindən heç zaman sevilməyib. Bundan 

başqa, serblərin sıxışdırılması Rusiyanın nüfuzuna zərbə idi və hazırkı dövrdə Ru-

siyanın tarixi müttəfiqlərinə yardım etmək imkanı yox idi. Bununla da ABŞ bütün 

dünyaya yeganə qüdrətli dövlət olduğdnu sübut edirdi. 
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Резюме: В статье предпринята попытка проанализировать значение 

восстановления «Великого Шелкового пути» для Азербайджана и тюркоя-
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Система караванных путей которая соединила Китай с Ближним Вос-

током и Средней Азией через Каспийское, Черное, Средиземное моря и бы-

ла древним Шелковым путем [1, с. 70]. Она просуществовала несколько сто-

летий. Впервые понятие "Великий Шелковый путь" было введено немецким 

историком Карлом Фон Рихлгофеном в 1877 году в произведении под назва-

нием "Китай" [9, с. 17] На рубеже двух тысячелетий Шелковый путь являясь 

евроазиатской магистралью стал действительно Великим. Исторические ис-

следования доказывают, что во II веке до нашей эры "Древний Шелковый 

Путь" начинался от Китайского города Синан и простирался до Ланджоу и 

Духана. Здесь, Путь разделялся на 2 направления - северное и южное. Север-

ный путь проходя Туфандон через горы Памира шел в Фергану, оттуда в 

степи Казахстана, в Астрахань, Дербент, Шамаху, Гянджу, Батуми, Стамбул, 

на Балканский полуостров и доходил до центра Европы. Его другое направ-

ление начиналось с Северного Кавказа проходя Крымский полуостров дохо-

дило до Балканского полуострова [9]. Южный путь начинался мимо озера 

Лабиор и проходя южную оконечность Текла-Меканской пустыни доходил 

до Еркенда, Гашгары, Ферганы, Самарканда Бухары и Хорезма. Одна часть 

этого пути шла в Иран, а оттуда через другой путь по северному краю горы 

Капет с юга Каспийского моря шла в Азербайджан. Достигая Средиземного 

моря, Пастуший "Шелковый Путь" сливался там водным путем проходящим 

через Индийский океан и Красное море. Таким образом, "Великий Шелко-

вый путь в прямом смысле слова, превратился в кровеносные сосуды торго-

во-экономических связей: Китай-Центральная, Южная Азия -, Кавказ-Юго-

Западная Aзия-Европa-Индийский океан и морской путь проходящий через 

Красное море. В Азербайджане "Шелковый Путь" разделялся на два направ-

ления. [9]. Один пролегал вдоль Куры до Иберии, а другое направление по 

западному побережью Каспийского моря до Дербента, далее по степям Се-

верного Кавказа к греческим берегам [14]. Россия и страны Восточной Евро-

пы связь с Индией и со странами Ближнего Востока поддерживали через 

Азербайджан.Как видим, два основных направления международных кара-

ванных путей соединяющих Древний Китай, Центральную Азию, Индию с 

торговыми центрами Черноморского побережья проходили через Азербай-

джан и вдоль этих двух путей возникало много древних городов. В Азербай-

джане «Шелковый Путь» проходил через города Тебриз, Ардебиль, Гянджа, 

Барда, Бейлаган, Шамаха, Нахчывань, Шеки, Габала С древних времен Азер-

байджан выполнял роль моста, соединяющего Восток и Запад, Север и Юг. 

В начале средних веков город Барда, будучи столицей Азербайджана прев-

ращается в один из самых крупных торговых центров "Шелкового Пути" 

[14]. В результате развития торговых отношений увеличилось строительство 

новых мостов и каравансараев. Так были построены караван-сараи в Шема-



Гюльнара ШИРАЛИЕВА 

 

176 

хе, Барде Шеки, Баку, Гяндже и Нахчыване, некоторые из них сохранились 

даже до нашего времени. Среди сохранившихся в Гяндже :Шах, Даш, Гы-

зылджа, Угурлу бей, Кехне, относящиеся к XV-XVII векам [5, с. 78], а в Нах-

чыване :Чал, Тиви, Садарак [10, с. 8]. 

Название торговой дороги "Шелковый Путь" было связано с перевоз-

ками шелка и шелкопряда из Китая с IX века до н.э. Уже в средние века в 

Центральной Азии и на Южном Кавказе начали разводить привезенные из 

Китая коконы. Свою технологию в области шелководства в Китае долгое 

время скрывали, что сделало его исключительным лидером в шелководстве. 

Это и стало основной причиной отставания шелковой промышленности в 

других странах, в том числе и в Азербайджане [3, с. 64-70]. 

По своему экономическому значению в деятельности "Шелкового Пу-

ти" можно выделить 2 периода. Первый период со II века до н.э до V века 

нашей эры и второй - с V века до конца XV века. Прежде этот путь соедин-

ял, если можно так выразиться, большую обитаемую часть мира. После отк-

рытия в 1492 году Христофором Koлумбом морского пути в Америку, а в 

1498 году Васко Да Гаммой в Индию, "Шелковый Путь", постепенно утра-

тил своё значение [10, с. 13]. 

Выгодная географическая позиция Азербайджана, его роль важного 

пункта транспортного коридора и внешняя экономическая политика направ-

ленная на интеграцию в мировое сообщество имела важное значение для 

реализации проекта ТРАСЕКА. Вначале этот проект не воспринимался 

всерьез. Но общенациональный лидер Гейдар Алиев усилиями своей желез-

ной воли смог вывести эту идею из лабиринта скептицизма. В результате 

реализации этого гигантского проекта Азербайджан превратился в стратеги-

ческой мост между Востоком и Западом, повысилась геополитическая зна-

чимость нашей страны в мире. В момент представления Европейской Ко-

миссией проекта восстановления "Шелкового Пути", ситуация в нашей рес-

публике была сложной. В 1991-1993-х годах в стране происходили полити-

ческий и экономический кризисы, внутренняя стабильность была под угро-

зой и в любой момент могла перерасти в гражданскую войну. С другой сто-

роны -необъявленная Карабахская война и блокада. С приходом к власти 

Гейдара Алиева в стране постепенно установилась политическая стабиль-

ность и были созданы условия для проведения последовательных экономи-

ческих и политических реформ. В результате успешной внешней политики, 

международный авторитет Азербайджана стал расти. Таким образом поя-

вился шанс для реализации многих проектов, в том числе нефтяного и про-

екта "Шелковый Путь". Обладая глубокими историческими знаниями 

Гейдар Алиев придавал большое политическое и экономическое значение 
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восстановлению "Шелкового Пути" и прикладывал все усилия для его осу-

ществления. 

Возвращение прежнего статуса шелковому пути было обусловлено 

очень серьезной экономической и политической необходимостью, а именно: 

– развитием торгово-экономических отношений стран региона; 

– развитием транспортных сообщений - международных перевозок 

грузов и пассажиров; 

– созданием благоприятных условий для транзитных перевозок; 

– ускорением сроков доставки и сохранности перевозимых грузов; 

– гармонизацией транспортной политики; 

– предоставлением льгот на тарифы перевозок и налогообложение 

– координирование взаимоотношений между различными отраслями 

транспорта; 

– согласованная политика в области международных и внутренних та-

рифов на грузовые и пассажирские перевозки; 

– разработкой программ согласованных действий по организации ком-

бинированных перевозок. 

Учитывая вышеизложенное, подготовленный Европейской Комиссией 

проект о восстановлении "Великого Шелкового Пути" начал серьезно об-

суждаться. Несмотря на то, что обсуждения начались в начале 90х годов, их 

реализация началась в 1993 году по инициативе и при организационной под-

держке Гейдара Алиева. До международной Бакинской конференции состоя-

лось 5 встреч рабочей группы транспортного коридора ТРАСЕКА. Первая 

встреча, состоялась 19-20 мая 1995 года в Алмате, вторая 27-28 октября 1995 

года в Вене, третья - 27-28 марта 1996 года в городе Венеции, четвертая 

встреча 17-18 октября того же года в Афинах и наконец пятая состоялась 5 

мая 1998 года в городе Тбилиси [8, с. 87]. На этих встречах рабочими груп-

пами обсуждались, охватывая широкую географию, самые различные вопро-

сы и в частности, были подробно обсуждены финансовые. В осуществлении 

программы ТРАСЕКА лидеры стран Центральной Азии и Кавказа сыграли 

определенную роль. Однако роль Гейдара Алиева в этом деле была исклю-

чительной. В мае 1996 года по его инициативе главы государств Азербай-

джана, Грузии, Туркменистана и Узбекистана в городе Сарахс (Туркмени-

стан) провели встречу на которой было подписано соглашение о координа-

ции и регулировании транзитных грузоперевозок морским путём. В данном 

Соглашении предусмотрены такие вопросы, как правовые основы оказания 

помощи грузоперевозкам, снижение тарифов до 50%, защита беспрепят-

ственного прохождения грузов, максимальное оказание помощи при тран-

зитных перевозках [6]. 
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Еще одним из мероприятием в направлении восстановления историче-

ского "Шелкового Пути", реализуемого по инициативе Гейдара Алиева ста-

ло подписанное в Одессе в декабре 1996 года лидерами Азербайджана, Гру-

зии и Украины Соглашение о создании Евразийского транспортного коридо-

ра стран региона [9, с. 47]. 2-3 сентября 1997 года в Болгарском городе Бур-

гаc на встрече министров транспорта стран через территорию которых прой-

дет «Шелковый путь», был подписан меморандум по его восстановлению 

[12, с. 67-68]. 

Президенты Азербайджана и Грузии Гейдар Алиев и Эдуард Шевард-

надзе во время встречи в сентябре 1997 года, выступили с инициативой о со-

зыве в 1998 году конференции на уровне президентов Кавказа. Указом Пре-

зидента Азербайджанской Республики от 17 июля 1998 года было принято 

решение о созыве в Баку международной конференции по восстановлению 

"Исторического Шелкового Пути" [2, с. 177]. 

Проведение 7-8 сентября 1998 года в Баку международной конферен-

ции по восстановлению "Исторического Шелкового Пути" стало самым важ-

ным шагом в направлении осуществления программы ТРАСЕКА. На Конфе-

ренции были представлены главы 9 государств- Азербайджана, Болгарии, 

Грузии, Киргизии, Молдовы, Румынии, Турции, Узбекистана и Украины, а 

также 13 международных организаций и 32 государственных представитель-

ства. На основе программы Европейского Союза ТРАСЕКА было подписано 

"Многостороннее" основное Соглашение и технические документы о меж-

дународном транспорте, международном торговом судоходстве, таможен-

ных процедурах и просмотре документов, была принята "Бакинская Декла-

рация" [4, с.177]. Данное Соглашение было подписано 12 государствами. 

Основная цель многостороннего Соглашения это оказание содействия стра-

нам Каспийского, Черноморского бассейнов, Центральной Азии и Европы в 

развитии международного транспортного и торгового мореплавания, в охра-

не окружающей среды, в защите и обеспечение безопасности движения гру-

зов по всем видам транспорта, в создании равных условий конкуренции на 

рынке автомобильного и морских путей, а также создание экономических и 

торговых связей и т.д [7,с.71]. Оценивая историческое значение проводимой 

в Баку конференции, следует отметить, что, если с 1993 года до конца 1997 

года в осуществляемых проектах главным образом было укрепление связей 

между странами в бассейнах Черного и Каспийского морей, то после этой 

конференции программа ТРАСЕКА уже превратилась в средство междуна-

родного сотрудничества. Благодаря этой программе были осуществлены 

тренинги "Управление транспортом", "Правовое регулирование транспор-

та», "Применение единой тарифной политики в транспортном коридоре 

ТРАСЕКА", "Упрощение процедур пересечения границ", "Восстановление 
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Кавказской железной дороги", а также оказание большого количества техни-

ческой помощи и инвестиционные проекты. 

В соответствии с соглашением 10-11. марта 2000 года на конференции 

в Тбилиси было принято основное многостороннее решение о создании в Ба-

ку Постоянного Секретариата Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА. 

21 февраля 2001 года в Баку состоялось официальное открытие Постоянного 

Секретариата. На церемонии открытия приняли участие Президент Азербай-

джанской Республики Гейдар Алиев, председательствующая в Европейском 

Союзе Министр Иностранных Дел Швеции госпожа Анна Линд, Генсек Ев-

росоюза Хавьер Солана и комиссар по внешним связям ЕС Кристофер Пат-

тен [11, с. 35]. Начиная с июня 2001 года Комиссия ТРАСЕКА, уже как 

сформированная структура начала функционировать. Ее бюро были созданы 

в Одессе, Ташкенте и других городах 

Одной из самых больших исторических заслуг Гейдара Алиева являет-

ся укрепление Азербайджанского государства, и создание общетюркского 

объединения. Как известно, административные и экономические связи с рас-

падом Советского Союза обеспеченные централизованным управлением, 

пришли в упадок. Но независимость обеспечила благоприятные условия для 

коренного изменения в отношениях со многими другими республиками. В 

этих условиях Азербайджан принимал участие в различных региональных и 

международных экономических проектах с тюркоязычными государствами, 

входящими в постсоветское пространство, добился расширения экономиче-

ских связей с Турцией, старался наладить политические, экономические и 

культурные связи другими тюркоязычными странами. Сотрудничал с тюр-

коязычными государствами, в составе оперативной группы созданной пра-

вительством Турции по политическим, экономическим, торговым и культур-

ным вопросам. В составе этой группы действовал Координационный Совет 

из представителей ведущих министерств, который определял оптимальные 

варианты дальнейшей деятельности, составлял приоритетные направления 

экономического сотрудничества. 

В результате успешно проведенных работ по расширению экономиче-

ских связей между тюркоязычными государствами во всех сферах жизни, 

более 40% инвестиций в Азербайджанскую экономику пришлось на долю 

Турции [1, с. 199]. В последующие годы этот процесс стал еще более интен-

сивным. 10 февраля 1994 года, находясь с официальным визитом в Турции 

Гейдар Алиев в своем выступлении перед турецкими деловыми людьми от-

метил пожелание крупным компаниям, фирмам и деловым людям Турции, 

имеющим большой опыт сотрудничества, а также компаниям Азербайджана, 

делать вложения и инвестиции в экономику Азербайджана, который имеет 

большой экономический и технический потенциалы [2]. 
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Гейдар Алиев придавал очень большое значение повышению роли эко-

номических связей Азербайджанской Республики с тюркоязычными госу-

дарствами и расширению сотрудничества в транспортно-коммуникационной 

сфере. Он считал, что восстановление "Великого Шелкового Пути" может 

стать источником экономической стабильности, постоянного дохода, огром-

ного капитала для тюркоязычных государств, и способствовать открытию 

новых рабочих мест. В то же время будет способствовать еще большему их 

сближению, увеличению взаимоподдержки и осознанию своих историче-

ских корней. 

В результате вражеской позиции Армении и проармянской политики 

Ирана материковая часть Азербайджана лишина связи с Турцией посред-

ством наземного транспорта через Нахчывань. Все это делало особенно ак-

туальной идею восстановления международных дорог. Были предприняты 

ряд мер направленных на реализацию этих идей. В скором времени Евро-

пейским Союзом была достигнута договоренность, предусматривающая фи-

нансирование программы технической помощи для реализации развития 

транспортного коридора Восток-Запад. 

Создание транспортного коридора, совершенствование транспортной 

инфраструктуры грузовых перевозок в соответствии с мировыми стандарта-

ми, создание новых коммуникационных систем и их соединение с Трансъев-

ропейской сетью отвечало интересам всех тюркоязычных государств Евро-

пы и Азии, расположенных на этом пути . 

Заключенные в мае 1996 года в городе Одесса (Украина), а в июне в 

Туркменском городе Серасс Соглашения о регулировании транзитных пере-

возок, сыграли важную роль для перехода к практической работе. Поскольку 

перспективность программы не вызывала сомнений, то и другие государства 

стали присоединяться к этим соглашениям. Процедуры грузоперевозок для 

этих государств были упрощены, а тарифы снижены. Данный проект играл 

важную роль в развитии экономических отношений тюркоязычных госу-

дарств и наряду с этим, создавал благоприятные условия для создания тран-

спортных сетей в этих странах, в соответствии с мировыми стандартами. До-

казательством этому, служит принятая совместная декларация о «Шелковом 

Пути» во время встречи президента США Билла Клинтона с руководителя-

ми республик Южного Кавказа и Средней Азии 24 апреля 1999 года [2]. 

Подписавшие декларацию государства пришли к соглашению об эффектив-

ной деятельности в регионах "Транскавказского" транспортного коридора. В 

согласованных документах закреплены соглашения по реализации положе-

ний между тюркоязычными странами о дальнейшем расширении торгово-

экономических связей, создании и развитии для этого благоприятных усло-

вий. Таким образом основную массу грузов перевезенных через Транскав-



Восстановление «Великого Шелкового Пути» и Азербайджан 

 

181 

казский транспортный коридор составляла продукция, произведенная в тюр-

коязычных странах. Если в 1996 году объем грузоперевозок по этому пути 

составлял 140 тысяч тонн, то в 1997 году эта цифра достигла 300 тысяч 

тонн, а в 1998 году - 500 тысяч тонн [3, с. 45]. 

"Великий Шелковый Путь" создал условия для более оптимальной ин-

теграции внутренних и международных связей тюркоязычных государств. 

Начала формироваться огромнаая, транспортно-коммуникационная система, 

которая привела в движение необходимую рабочую силу, и стала большим 

стимулом в дальнейшем сближении тюркоязычных народов. Самым боль-

шим организатором в претворении в жизнь этих работ и текущих дел стал 

Гейдар Алиев. Реализация работ в области энергопередающих систем сос-

тоялась также по его инициативе. Гейдар Алиев был основным автором идеи 

о поставке Казахстанской нефти, Туркменского и Узбекского газа трубопро-

водом по дну Каспийского моря в Азербайджан, а оттуда через Грузию и 

Турцию к основными потребителями на Запад. В осуществлении этой идеи 

необходимо отдельно отметить значение конференции созванной 27 октября 

1998 года в Ашхабаде [4]. 

На конференции Президент Азербайджана Гейдар Алиев, Президент 

Грузии Э.Шеварднадзе, Президент Казахстана Н.Назарбаев, Президент Уз-

бекистана И.Каримов и Президент Турции С.Демирель подписали совмест-

ное заявление касающееся вопросов передачи энергии. В заявлении также 

было отмечено, что реализация этой идеи должна играть важную роль в по-

литической жизни этих стран. 

За прошедший период в нашей Республике в рамках программы "Ос-

новного Многостороннего соглашения" с целью осуществления реконструк-

ции транспортной инфраструктуры, и условий для развития новой были про-

ведены важные работы. Для увеличения грузового потока по транспортному 

коридору "Европа-Кавказ-Азия", улучшения технического снабжения был 

осуществлен ряд целенаправленных мер, таких как восстановление и строи-

тельство автомагистралей, железнодорожных линий и мостов, ремонт желез-

нодорожного транспорта, кораблей, портовых сооружений. В Бакинском 

Морском Порту сдан в эксплуатацию нефтяной терминал, позволяющий 

осуществлять погрузку и разгрузку 10 млн тонн нефти, а также реконструи-

рован паромный терминал. Для дорожно-транспортного комплекса Азербай-

джанской Республики международными финансовыми структурами на на-

чальном этапе были выделены целевые кредиты в размере 255 млн долларов 

[9, с. 59]. 

В конечном итоге можно сказать, что проект "Шелковый Путь" являет-

ся одной из крупнейших программ XX и XXI века. После полного заверше-

ния эта программа приведет к более тесной интеграции стран Азии и Южно-
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го Кавказа со странами Европы. Новый шелковый путь-это многоаспектная 

система новых пространственно-временных отношении между народами и 

странами, которая является следствием процесса сотрудничества на террито-

рии от Японии через Китай, Центральную Азию и Южный Кавказ до бере-

гов Атлантического океана. Этот проект связан с экономической стратегией 

Гейдара Алиева и сегодня этот стратегический курс успешно продолжается. 
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XXI əsrin əvəllərində ABŞ-Liviya münasibətlərinin səciyyəvi cəhətləri 

Features of US-Libyan relations in the early 21st century 

Особенности американо-ливийских отношений в начале XXI века 

Xülasə: XXI əsrin əvvəlləri dünya siyasətində yeni təbəllüdatların meydana 

gəlməsinə, daha qaynar münaqişə ocaqlarının alovlanmasına şahidlik etdi. Əgər 

yüz il əvvəl böyük dövlətlər öz mənafeləri naminə müharibə meydanına Avropa 

torpaqlarını çevirmişdilərsə bu səhvlərini bir daha təkrarlamaq istəməyərək daha 

böyük diplomatik gedişlər etdilər. Bu yolda əlbəttə ki,əsas rol Amerika Birləşmiş 

Ştatlarına məxsusdur. ABŞ-ın çoxşaxəli xarici siyasətinin istiqamətlərindən biri 

də tədqiq etdiyimiz,maraqlı nüanslarla zəngin olan Liviya Cəmahirriyəsi ilə olan 

münasibətləridir.Məqalədə XXI əsrin əvvəllərində ABŞ-Liviya münasibətlərinin 

səciyyəvi cəhətləri araşdırılacaq. 

Açar sözlər: Amerika Birləşmiş Ştatları, Liviya, M.Qəddafi, H.Klinton, 

Avropa, Yaxın Şərq, münasibətlər. 

Abstract: In the early 21st century appearing of new panics,ignition of 

hotter quarrels were witnessed.If hundred years ago great states converted 

europan lands to the war zone for their own interests they did bigger diplomatics 

steps unwanted to repeat their mistakes.Of course on this road the key role 

belongs to USA. The one direction of USA multidimensional foreing policy is 

their attitude with Libyan state that we explored this attitude is rich with 

interesting nuonces.In the article will be explored the charasterictic attitude of 

USA–Libyan in the early 21st century. 

Keywords: United States of America, Libya, M. Qaddafi, Clinton, Europe, 

the Middle East, relations. 

Pезюме: Начало ХХI века стало свидетелем появления новых поколе-

ний в мировой политике и еще большей активизации очагов конфликтов. Ес-

ли сто лет назад великие державы ради своих интересов превратили Европу 
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в поле войны, то теперь не желая повторять предыдущие ошибки они совер-

шили еще большие дипломатические ходы. В этом направлении, конечно 

же, главная роль принадлежит США. Одной из направлений в многосторон-

ней внешней политике США является изучаемая нами, богатая нюансами 

отношения с Ливийским Джамахирия. В Статье будет рассмотрены основ-

ные аспекты ливийско-американских отношений в начале ХХI века. 

Ключевые слова: Соединенные Штаты Америки, Ливия, М. Каддафи, 

Х.Клинтон, Европа, Ближний Восток, отношения 

Hər şeydən əvvəl, bunu qeyd etmək lazımdır ki, Vətən tarixşünaslığında Li-

viyaya münasibətdə ABŞ-ın xarici siyasətinin istiqamətləri kifayət qədər öyrənil-

məyib. Liviya dünya siyasətində başlıca rol oynamadığından rəsmi Vaşinqton tə-

rəfindən Ərəb Şərqində açar dövlət kimi qiymətləndirilməmiş, əsas diqqət Misir 

və İraqa yönəlmişdir.Lakin ABŞ - Liviya münasibətlərinin tədqiqi XXI əsrin əv-

vəllərində Ərəb Şərqində yaranmış vəziyyəti dərk etməyə kömək etdiyindən bö-

yük elmi əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu region siyasi, iqtisadi, qeyri-stabilliyin 

mənbəyi və son 50 ildə zorakılıq və münaqişələrin geniş partlayışı ilə xarakterizə 

olunur.Müasir tarixi mərhələdə bir dövlətin – ABŞ-ın hegemonluğa və dünyanın 

bir güc mərkəzi ətrafında yenidən təşkilinə can atması göz qabağındadır.Bununla 

belə beynəlxalq münasibətlər sistemində köklü dəyişikliklər baş verir. Beynəlxalq 

siyasi sferada başqa bir istiqamət - təkqütblü dünya düzümünə qarşı bir çox döv-

lətlər alternativ istiqamət axtarışındadırlar. Yetmiş ildən çox fəaliyyət göstərən 

Ərəb Dövlətləri Liqası bura daxil olan dövlətləri tam birləşdirə bilməmişdir. Hər 

bir ərəb dövləti digər ölkələrlə öz xarici siyasət məqsədlərinə uyğun olaraq qarşı-

lıqlı münasibətlər yaradır. 

Avropa dövlətləri Afrika və Asiyada müstəmləkə ağalığını itirdikdən sonra 

Ərəb Şərqinə böyük təsir göstərən dövlət ABŞ olmuşdur. İndiyə kimi ABŞ-ın xa-

rici siyasətində Yaxın Şərq istiqaməti əsas yer tutur. İraqda və Əfqanıstanda ame-

rikan qoşunlarının yerləşdirilməsi buna ən yaxşı sübutdur. ABŞ-ın regionda başlı-

ca marağı ucuz neft axınınm təmin edilməsi olmuşdur. Belə ki, Vaşınqtonun əsas 

məqsədlərindən biri ərəb enerji resurslarına - neft və qaza yol açmaq, öz nüfuzunu 

yaymaq üçün regional güc mərkəzləri ilə sabit və möhkəm əməkdaşlığa nail ol-

maqdır. Avropa İttifaqı da öz növbəsində qarşılıqlı layihələrlə ərəb dünyası ilə ya-

xınlaşmağa çalışır. Ərəb-İsrail münaqişəsində də Aİ-nin mövqeyi ABŞ-la müqayi-

sədə ərəb dövlətləri üçün daha cəlbedici olmuşdur.[8,s.15] Lakin bu o demək de-

yil ki, Ərəb Şərqinə, həmçinin Liviyaya münasibətdə Avropa dövlətlərinin siyasə-

ti ABŞ-ın siyasətindən tam fərqlənir. Sadəcə olaraq avropalılar ABŞ kimi qüvvətli 

hərbi potensiala malik deyil və coğrafi baxımdan da Şərqə daha çox yaxın oldu-

ğundan ərəb ölkələrinə həddindən artıq siyasi təzyiq göstərməkdən çəkinir və 

ABŞ-la eyni məqsəddə balanslaşdırılmış xarici siyasət yeritməyə çalışır. 
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XX əsrin II yarısında Liviyanın tarixi Kral İdris və M.Qəddafi kimi liderlə-

rin adı ilə bağlıdır.Tripoli bununla belə geniş neft yataqlarına malik olduğundan 

neftdən siyasi silah kimi istifadə edərək öz xarici siyasət xəttini həyata keçirir.Son 

40 il ərzində Liviya Ərəb Şərqinə ABŞ-ın siyasətinə qarşı çıxaraq beynəlxalq 

sanksiyalar rejimində fəaliyyət göstərmişdir.Qəddafi fəaliyətinin böyük bir hissə-

sini imperalizmə qarşı mübarizəyə həsr etmişdir. İlk mərhələdə Yaxın Şərqdə 

daha sonra isə Afrikada meydana gələn ərəb dövlətləri birliyi düşüncəsi Liviyanın 

regionda liderliyə meyilli olduğunu ortaya qoydu. 

Amerika analitikləri əhalinin azlığına zəif iqtisadiyyatına əsaslanaraq Livi-

yanı regionda açar dövlət hesab etmirdilər.Lakin Qəddafi neft amilindən istifadə 

edərək Liviyanı dünya birliyinə qaytardı və kiçik C.Buşun prezidentliyi dövründə 

ABŞ-la münasibətləri nizama sala bildi. Afrika dövlətləri tərəfindən Liviyanın 

2003-cü ildə BMT-nin insan hüquqları üzrə komisiyanın sədri seçilməsi, həmçinin 

Qəddafi tərəfindən “Afrika Birliyi” təşkilatı əvəzinə Afrika İttifaqının yaradılması 

təklifini Afrika dövlətləri tərəfindən qəbul edilməsi Tripolinin uğurlu regional si-

yasətinin sübutu oldu. 

ABŞ-ın Yaxın Şərq regionunda nüfuzunu və hegemonluğunu saxlamaqda 

maraqlı olması ikinci dünya müharibəsindən sonrakı tarixi bir ənənəyə malikdir. 

Yaxın Şərq bölgəsi ABŞ üçün geosiyasi, iqtisadi və hərbi-strateji amillər baxımın-

dan əhəmiyyətli olduğu üçün ABŞ-ın marağı gündən- günə artmaqdadır. ABŞ-ın 

Yaxın Şərqdəki maraqları həm də onunla şərtlənir ki, bu bölgədə yaşayan çoxlu 

sayda amerikan vətəndaşının təhlükəsizliyini qorumaq lazım gəlir. Hal-hazırda 

Yaxın Şərqdə ABŞ öz siyasi, iqtisadi və hərbi-strateji məqsədlərini ardıcıl şəkildə 

həyata keçirməkdədir. Yaxın Şərq regionunun təhlükəsizliyini və sabitliyini, eləcə 

də bazar qiymətləri üzrə neftin fasiləsiz şəkildə təmin etmək məqsədi ilə Birləşmiş 

Ştatlar Yaxın Şərq regionunun bir çox ölkəsi ərazisində hərbi-hava, hərbi-dəniz 

bazarları və hərbi obyektlər şəbəkəsini yaratmışdır. Yaxın Şərq regionunda fəaliy-

yət göstərən ABŞ Ordusu və Hərbi-dəniz donanmasının hərbi birləşmələri istəni-

lən vaxt yalnız hərbi deyil, həm də siyasi vəzifələri yerinə yetirmək iqtidarındadır. 

1980-ci illərin sonları - 1990-cı illərin əvvəllərində Sovet blokunun zəiflə-

məsi və dağılmasından sonra Vaşinqtonun üçüncü dünya ölkələrinə münasibətdə 

yeni strategiyası formalaşdı: ABŞ-ın hərbi xərclərinə haqq qazandıran “yaramaz 

dövlətlər”in axtarışı və üzə çıxarılması. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi-səna-

ye kompleksinin nümayəndələri və amerikan generalıları bunda daha çox maraqlı 

idilər. Vaşinqtona, onu silahlanmağa vadar edən “qanlı və qəddar” xarici düşmən-

lər lazım idi. Yeni tarixi şəraitdə terrorçuluqda, xüsusilə "Pan Amerikan" sərnişin 

təyyarəsinin bombalanması ilə əlaqədar ittiham olunan Liviyaya ABŞ-ın təqdimatı 

ilə beynəlxalq sanksiyalar tətbiq edildi. Bu dəfə Liviyanın bəxti gətirdi. Belə ki, 

Vaşinqton üçün “bir nömrəli düşmən” obrazında başqası ortaya çıxdı. Nəticədə 
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Liviya Sosialist Xalq Ərəb Cəmahirriyəsi (LSXƏC) və şəxsən onun başçısı 

M.Qəddafi ABŞ-ın “düşmən”lərinin siyahısında orta yer tutmuş oldu. 

1990-cı illərin əvvəllərində Beynəlxalq sanksiyaların həyata keçirilməsi və 

Liviya əleyhinə amerikan sanksiyalarının sərtləşdirilməsi məsələsində, Konqres 

və ABŞ-ın icra hakimiyyəti vahid mövqedən çıxış edirdi. 1990-cı illərin sonların-

da isə ABŞ-ın ali icra hakimiyyəti ilə qanunverici orqan arasında Liviya siyasəti 

ilə əlaqədar fikir ayrılıqları yarandı. Bu Tripoliyə münasibətdə Ağ Evin mövqeyi-

nin yumşalması ilə əlaqədar idi. 2000-ci ilin əvvəllərində Tripoliyə ABŞ-ın təzyi-

qinin yumşalması ilə xarakterizə edilir. Bu yeni kursda ABŞ administrasiyası 

Konqresdən daha irəlidə gedirdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Vaşinqton XXI əsrdə öz real imkanlarını nəzərə aldı. 

Bundan əlavə, Afrikada Çinin təsiri artırdı. Pekin “qara” qitəyə iqtisadi müdaxiləsi-

ni genişləndirirdi. Afrika hökumətləri Vaşinqtonun qitədə artan təsirinə alternativ 

kimi yanaşdılar. ÇXR burada insan hüquqlarına hörmət tələb etmir, bu ölkələrdə iq-

tidarın legitimliyi məsələsini önə çəkirdi. Çinin Afrikaya ekspansiyası yalnız iqtisa-

di sferaya aid idi, Buna görə də bu, əvvəlcə Vaşinqtonu həyəcanlandırmadı. 

İndi yeni bir qlobal rəqib qarşısında Vaşinqton məsələyə ciddi yanaşmağa, 

buraxılmış fürsəti geri qaytarmağa çalışdı. Bu, həm də Çad və Sudan kimi, o cüm-

lədən Liviya kimi neftin aşkar edildiyi ölkələrə də aid idi. ABŞ-ın siyasi istebliş-

mentinin Liviyaya münasibətində baş verən dəyişiklik nəticəində Liviya – ameri-

kan münasibətlərinin transformasiyası bu ölkənin yeni beynəlxalq statusuna gəti-

rib çıxardı.ABŞ Dövlət Departamentinin terrorist siyahısından çıxardıldıqdan son-

ra 2006-cı ildən bu yana beynəlxalq ictimaiyyətin tam bir üzvü hesab edilməkdə-

dir. Əlbəttə ki, Vaşinqtonla Tripoli arasındakı münasibətlərdə bəzi ziddiyyətlər ol-

sa da sonuncunun müstəqil siyasət aparmaq hüququ tanınıdı [2, s.48]. 

ABŞ üçün Liviya ilə münasibətlər bir neçə fərqli aspektə malik idi və bu, 

Ərəb-İsrail münaqişəsi, Əl-Qaidənin təmsil etdiyi “beynəlxalq terrorizm” və Ərəb 

Şərqindəki digər ekstremist və fundamentalist təşkilatlarla mübarizə siyasəti ilə, 

həm də ABŞ şirkətləri üçün Liviya neftinə yol açmaq siyasəti ilə bağlı idi. Buna 

görə də ABŞ və LSXƏC arasında inkişaf edən qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr bu iki öl-

kənin siyasi əlaqələrinin yüksəlməsinə və onların yaxınlaşmasına təkan verdi. 

2006-cı il mayın 15-də ABŞ Dövlət katibi C.Rays bəyanat verdi ki, ABŞ 

Dövlət Departamenti Liviyanı "Terrorizmi dəstəkləyən dövlətlər" siyahısından çı-

xarır və "Terrorizmə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq etməyən dövlətlərin" siyahısını 

daxil edir. 2006-cı il mayın 16-da tanınmış “The New York Times” qəzeti Birləş-

miş Ştatların Liviya ilə diplomatik əlaqələrini yenidən qurulması niyyətində oldu-

ğunu bildirdi [3]. 

Konqres 2008-ci ildə bütün mübahisəli məsələlərin qəti olaraq nizama salın-

masına qədər Liviya ilə bağlı daha ehtiyatlı mövqe tutmuşdu. Bu, bir neçə səbəb-

dən baş vermişdi: 
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Birincisi, 2001-2009-cu illərdə “neft sənayesinin” oğul C.Buşun administra-

siyasına təsirinin artması nəticəsində; İkincisi, LSXƏC-in İsrailə qarşı xarici siya-

sətində dəyişikliyin baş verməsi. Bu öz ifadəsini yalnız yaxın qonşu ölkələri təh-

did edə bilən kütləvi qırğın silahları proqramından imtina etməsində və beynəl-

xalq aləmdə anti-İsrail kursunun yumşaldılmasında tapdı. Liviya lideri “Sionist 

düşməni dənizdə boğmaq” siyasətindən “ərəblərin və onların əmisi oğulları yəhu-

dilərin” barışdırılması siyasətinə keçdi. Bu isə Liviya dövlətinə münasibətdə “sio-

nist” qruplarının mövqeyinin dəyişməsinə səbəb oldu və onların rəhbərlərindən 

biri T.Lantos Tripoli ilə bağlı barışdırıcı kurs seçdi. 

Üçüncüsü, İraq və Əfqanıstanda “bataqlıqda ilişib qalan” ABŞ rəhbərliyinə 

Yaxın Şərq strategiyasının Liviyanın timsalında baş tutan uğurunu nümayiş etdir-

mək lazım idi. Amerikanlara Amerika Birləşmiş Ştatlarını və bütün sivilizasiyanı 

təhdid edən öz ölümcül silahından imtina və tövbə edən diktator lazım idi. Bu rola 

polkovnik M.Qəddafi uyğun gəlsə də, reallıq göründüyü kimi deyildi [4]. 

Beləliklə, inqilabi Liviyanın beynəlxalq aləmdə yeritdiyi radikal kursun 

transformasiyası Cəmahiriyyənin daxilində 1980-ci ilin sonunda başlayan dəyişik-

liklərin nəticəsi idi və özündə aşağıdakı müddəaları ehtiva edirdi: 

– Dövlətin ölkə daxilindəki iqtisadi nüfuzunun zəifləməsi, təşəbbüslərin təş-

viqi və M. Qəddafinin siyasi opponentlərinə qarşı amnistiya; 

– Ərəb dövlətlərindəki radikal rejimlər ilə xarici siyasət strategiyasının dost-

luq istiqamətindən qonşu Afrika ölkələri ilə münasibətlərin nizamlanmasına doğru 

dəyişməsi. Eyni zamanda, Liviyanın hegemonluq istəyi sadəcə olaraq Afrika qitə-

sinin köçürülərək qaldı və onu əldə etmək üsulu dəyişdi; 

– Liviyanın radikallarından biri olan, 1969-cu il inqilabından sonra ölkədə 

ikinci adam olan A.C.Calud ilə bağlı Varfal qəbiləsinin nüfuzunun aşağı düşməsi 

ilə əlaqədar daxili siyasi dəyişikliklərin baş verməsi; 

– Liviyanın siyasi rəhbərliyinə Liviya dövlət neft şirkətinin rəhbəri Ş.Qa-

nem və Liviya liderinin oğlu S.Qəddafi kimi fiqurların namizədliyinin irəli sürül-

məsi. Bu namizədlər xarici siyasətdə daha mülayim kursu müdafiə edir və Qərb 

ilə iqtisadi – ticarət əlaqələrin inkişafında maraqlı idilər. 

Vaşinqton üçün xoşagəlməz rejimlərlə mübarizə aparmağın ənənəvi üsulla-

rından biri də həmin ölkədəki rəsmi müxalifətə hər cür dəstək vermək olmuşdur. 

Belə ki, 1980-ci illərdə ABŞ -ın M. Qəddafi rejiminə qarşı müxalifət qüvvələrinə 

fəal dəstəyi həyata keçirildi. Fəal dəstək nədən ibarət idi? Bu dəstək aşağıdakılar-

dan ibarət idi: 1) xaricdə liviyalı anti-Qəddafi əleydarlarının müxtəlif ideoloji 

qruplaşmaların birləşməsinə kömək; 2) Liviya ərazisində təxribat və terror aktları 

həyata keçirmək üçün silahlı qrupların yaradılmasını maliyyələşdirmək; 3) üçüncü 

ölkə ərazisində LSXƏC-də siyasi sui-qəsdləri həyata keçirmək üçün ABŞ hərbiçi-

ləri tərəfindən hazırlığın görülməsi [1, s.21]. 
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Bu dəstək və yardımlar 1990-cı illərin əvvəlində dayandırıldı. Məlum oldu 

ki, liberal-demokratik müxalifətin ölkədə sosial bazası yoxdur. Lakin Liviya lide-

rinin ən effektiv opponentləri kimi İslam ekstremistləri və fundamentalistləri orta-

ya çıxdı. Bu cür müxalif qüvvələrin LSXƏC-də hakimiyyətə gəlməsi perspektivi 

Vaşinqtonun xoşuna gəlmirdi. Çünki bu, Liviya ilə qonşuluqda yerləşən və onunla 

sıx bağlı olan Sudan, Çad, Əlcəzair və Mavritaniya kimi dövlətlərdə də sabitliyi 

poza bilərdi. Buna görə də 1990-cı illərdən sonra ABŞ Liviya müxalifətinə yalnız 

mənəvi dəstək verməyə başladı. Güclü parçalanma və Qərbdən əhəmiyyətli dəstə-

yin olmaması 1980-ci illərdən sonra Liviyada liberal müxalifətin tədricən zəiflə-

məsinə gətirib çıxardı. Ancaq Liviya müxalifətinə ABŞ daha çox təsir göstərdi.. 

Bir tərəfdən Vaşinqton, gizli maliyyə yardımı edərək, istənilən anti-Qəddafi qüv-

vələrinin, o cümlədən islamçı müxalifətin birləşməsinə və güclənməsinə kömək 

etdi. Digər tərəfdən, 1986-cı ildə Liviyanın ABŞ tərəfindən bombalanması ölkə 

daxilində liberal müxalifətin təsirini zəiflətdi, nüfuzunu azaltdı və müxalifət qüv-

vələri amerikan imperialistlərinin əlaltıları kimi qəbul olundu. Əvəzində, islamçı 

müxalifətin təsiri artdı. Bu, nəzərdən keçirilmiş dövrdə Liviyanın daxili struktur-

larına Vaşinqtonun ən effektli təsiri oldu. 

Beləliklə, müasir mərhələdə 17.02.2011-ci il tarixinə qədər əvvəlki intu-

ziazmlə Liviya lideri müstəqil xarici siyasətini qoruyub saxladı. Ancaq indi o, əv-

vəlkilərlə müqayisədə daha az radikal vasitələrdən istifadə edirdi. Bunu da qeyd 

etməliyik ki, M.Qəddafinin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bütün mübahisəli məsə-

lələrin tam həlli ilə bağlı siyasəti bəzi dəyişikliklərə məruz qalmışdı. Lakin onun 

əsas elementi - Liviyanın xarici ölkələrdən tam müstəqilliyini təmin etmək prinsi-

pi- qorunub saxlanılırdı. 2011-ci il fevralın 17-nə kimi Liviya ilə ABŞ münasibət-

lərinin pisləşməsi nəzəri cəlb etmədi. Çünku bir tərəfdən, Ağ Evin karbohidrogen 

idxalına ehtiyacı vardı, digər tərəfdən isə, M.Qəddafi öz radikalizmini yüksək ri-

torikaya qaldırmır və real anti-İsrail siyasəti yürütmürdü. Çox güman ki, Tripoli 

mümkün qədər öz mövqelərini möhkəmləndirmək üçün, “qara” qitədə iki böyük 

gücün, Amerika Birləşmiş Ştatları və Çinin arasındakı ziddiyyətlər üzərində oyna-

mağa və bununla da öz məvqeyini möhkəmlətməyə çalışırdı. 
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