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                                                   GİRİŞ     

            

Mövzunun  aktuallığı. Qloballaşma proseslərin bütün dünyada geniş vüsət 

aldığı müasir dövrdə iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin olunmasında xarici 

amillərin rolu getdikcə artır. Belə ki, milli iqtisadiyyatların qlobal iqtisadi sistemə 

inteqrasiyasının güclənməsi onlar arasında ictimai həyatın bütün sahələrində 

qarşılıqlı asılılığı da gücləndirir və bu bütün dünyada xarici iqtisadi əlaqələrin 

liberallaşması, ölkələr arasında maddi və qeyri maddi axınların intensivləşməsi ilə 

müşayiət olunur. Müasir şəraitdə dünya təsərrüfatının bütövləşməsi ilə milli 

iqtisadiyyatların inkişafında geoiqtisadi amilin rolu kəskin artır. Xüsusi ilə 

Azərbaycan kimi kiçik iqtisadiyyatlı və iqtisadiyyatı xarici amillərdən xüsusilə 

güclü asılı olan ölkələr üçün bu amillərin ölkənin iqtisadi inkişafı,ölkə  

iqtisadiyyatının dayanıqlığı üçün müstəsna əhəmiyyəti vardır. Bu şəraitdə effektiv 

geoiqtisadi inkişafın təmin edilməsi milli iqtisadiyyatın dayanıqlığının əsas amilinə 

çevrilir. Azərbaycan özünün coğrafi baxımdan mövqeyinə görə dünya ölkələri 

içərisində tranzit dövlətlərdən sayılır. Bu baxımdanda Azərbaycan  istər    Şərq – 

Qərb istərsə də Şimal – Cənub bölgələrinə daxil olan ölkələrin iqtisadi əlaqələrinin 

genişlənməsində  mühüm rola malikdir. 

Buna görə də müasir dövrdə müasir dövrdə Azərbaycanın tranzit ölkə kimi 

mövcud imkanlarının qiymətləndirilməsi və bundan ölkəmizin iqtisadi 

qazanclarının  artırılması istiqamətlərində istifadə olunması yollarının üstə 

çıxarılması məqsədilə elmi – nəzəri tədqiqatların aparılması çox əhəmiyyətlidir.        

Bu baxımdan ölkənin geoiqtisadi inkişaf modelinin hazırlanması üçün onun əsas 

determinantlarının və hədəflərinin  müəyyən olunması, metodoloji yanaşmanın 

seçilməsi və müvafiq strategiyanın reallaşdırılması üçün həyata keçirilməsi zəruri 

olan tədbirlərin işlənib hazırlanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir və təqdim 

olunan magistr dissertasiyası mövzusunun  aktuallığını şərtləndirir. 
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Magistr dissertasiyasının məqsədi- Azərbaycanın geoiqtisadi inkişaf 

modelinin formalaşdırılmasına dair mümkün yanaşmanın formalaşdırılması və 

müvafiq strategiyasının hazırlanması zərurətinin  əsaslandırılmasıdır. Belə 

strategiyanın vəzifələri magistr dissertasiyasında - Azərbaycanın xarici iqtisadi 

münasibətlər  sisteminin  beynəlxalq əmək bölgüsünün, dünya bazarının və 

beynəlxalq əməkdaşlığın dəyişən şəraitinə uyğunlaşdırılması və milli iqtisadi 

inkişaf strategiyasından irəli gələn məsələlərin həlli üçün əlverişli  xarici iqtisadi 

şəraitin yaradılması yolu ilə ölkənin dünya gəlirlərinin formalaşması və yenidən 

bölüşdürülməsinnin idarə olunmasında əlverişli şərtlərlə iştirakının təmin 

olunması - kimi müəyyən edilmişdir. 

Magistr dissertasiyasının obyekti – Azərbaycanın   iqtisadi inkişaf strategiyası 

və modelidir. Predmeti isə- Azərbaycanın geoiqtisadi inkişaf strategiyasının əsas 

determinantları , hədəfləri və istiqamətləridir. 

        Magistr dissertasiyasının elmi yeniliyi: Aparılmış tədqiqatın nəticəsi olaraq 

dissertasiyanın  aşağıdakı nəticələrini elmi yenilik kimi qiymətləndirmək 

mümkündür.  

• Azərbaycanın geoiqtisadi strategiyasının hədəfləri  müəyyənləşdirilmişdir: Milli 

iqtisadi inkişafın davamlılığı şəraitində onun geoiqtisadi dayanıqlılığın təmin 

edilməsi;  Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelində formalaşmış mühüm 

dominantların məqsədyönlü istiqamətləndirilməsi və onların bir-birini 

qarşılıqlı tamamlaması şəraitinin təmin edilməsi. 

• "Şiimal – Cənub”  iqtisadi əməkdaşlığı elmi – nəzəri və metodoloji baxımdan 

tədqiq olunaraq onun əhəmiyyəti əsaslandırılmış;  Azərbaycanın “Şimal – 

Cənub” iqtisadi əməkdaşlıq prosesində tranzit ölkə kimi mövqeyi və rolu elmi 

cəhətdən əsaslandırılaraq bu prosesdə ölkənin mövcud infrastruktur və iqtisadi 

imkanlarından daha səmərəli istifadə olunması yolları üzə çıxarılaraq nəzəri və 

praktiki təkliflər irəli sürülmüşdür. 
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Fəsil 1    Geoiqtisadi inkişaf modelinin mahiyyəti və əsas elementləri  

1.1.   Geoiqtisadi paradiqma, xarakterik xüsusiyyətləri və təkamülü 

 

Məlum olduğu kimi, müasir dünyanın siyasi strukturu- arxitekturasının 

əsasları 1648 –ci ildə Vestfal sistemi əsasında qoyulmuşdur və bu strukturun 

əsasında suveren dövlətlər dayanır. Ancaq, dünya iqtisadiyyatının inkişafı 

nəticəsində yaranmış çağdaş sistemdə bu strukturda ciddi transformasiyalar baş 

verməkdədir. Bu dəyişiklərin əsasında XX əsrin ortalarından başlayan və bu gün 

bütün dünyada insan həyatının bütün sferalarını əhatə edən qloballaşma 

prosesləri durur. 

Bu proseslər nəticəsində ayrı-ayrı milli iqtisadiyyatların məcmusu olan 

dünya iqtisadiyyatının yeni arxitekturası formalaşır, hamıya məlum olan 

“beynəlxalq əmək bölgüsü”, “dünya bazarı “, “dünya qiymətləri”, “xarici iqtisadi 

əlaqələr” kimi anlayışlar yeni mahiyyət kəsb etməyə başlayır.”Bazar – dövlət” 

sistemini “ çoxlu dövlət – bir bazar” sistemi əvəz edir.İqtisadi fəaliyyətin 

sərhədləri ilə milli dövlətlərin sərhədləri artıq üst- üstə düşmür.Yaranmış yeni 

situasiyada dövlətin iqtisadi proseslərdəki rolu da kardinal surətdə dəyişir, 

dövlətin bu proseslərə təsir imkanları məhdudlaşır. Yaranmış yeni reallıqların 

dərk edilməsi və bu reallıqlara adekvat davranış formasının seçilməsi yeni 

paradiqmanın yaranmasını tələb edirdi. Belə bir paradiqma kimi geoiqtisadi 

paradiqma çıxış edir. 

Geoiqtisadi paradiqma XX əsrin sonlarında yaranmışdır. Yeni cərəyanın 

məhz bu dövrdə meydana çıxmasının bir sıra səbəbləri  vardır. Əsas səbəblərdən 

biri Sovetlər İttifaqının dağılması ilə qloballaşma  proseslərinin qarşısında əsas 

maneə olan bipolyar qarşıdurmaya son qoyulmasıdır. Artıq dünyanı ayrı –ayrı 

fraqmentlərə ayıran “dəmir pərdə” möcud deyil. Digər səbəb sərhədlərin açılması 

və dövlət nəzarət vasitələrinin zəifləməsi nəticəsində iqtisadi məkanda 

anarxiyanın güclənməsidir ki, bu təzahür iri şirkətlərin və ayrı –ayrı sahələrin 
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(avtomobil sənayesi, banklar, telekommunikasiya, nəqliyyat) beynəlxalq 

əhəmiyyətinin artmasını şərtləndirir.Dünya bazarlarında kollektiv və hətta fərdi 

fəaliyyətin güclənməsi nəticəsində əsasən öz məsuliyyətini saxlayan  dövlət, 

təsərrüfat subyektlərinin destabilləşdirici təsirinə məruz qalır. Üçüncü səbəb 

bütün dünyanı əhatə edən yeni şəbəkələrin yaranması və ölkələr arasında 

qarşılıqlı asılılığın güclənməsidir.Telekommmunikasiyanın inkişafı, qeyri maddi 

axınların ( informasiya və kapital kimi) intensivləşməsi iqtisadi məkanın yeni 

coğrafiyasının yaranmasını şərtləndirir ki, bu coğrafiya sərvətlərin yaradıldığı və 

istehlak olunduğu fəaliyyət sahələrinin yerdəyişməsi ,lokallaşması ilə, yeni 

iqtisadi axınlarla müəyyən olunur. 

Geoiqtisadiyyat iqtisadi reallığı məkana nəzərən öyrənir. Əgər 

geosiyasətdə qonşu ölkələr düşmən kimi baxılırsa, geoiqtisadiyyatda bu ölkələr 

mümkün tərəf müqabil kimi qəbul olunur. Geosiyasətin predmetini milli 

təhlükəsizlik təşkil etdiyi halda , geoiqtisadiyyat inkişaf problemlərini həll edir. 

Geoiqtisadiyyat yeni biliklərin məhsuludur: o dünya sisteminin qlobal 

transformasiyasının dərk olunmasında innovasiya kimi meydana gəlib. 

Əgər sosial –iqtisadi inkişafın istisnasız olaraq bütün ölkələr qarşısında 

duran əsas vəzifə olduğunu nəzərə alsaq geoiqtisadi yanaşmanın müasir dövrdə 

bu vəzifəni uğurla yerinə yetirmək üçün  ən təsirli vasitə olduğu aşkardır. 

Игтисади вя тарихи ялагялярин cоьрафи мяканла ялагяляри XЫX-XX ясрлярдя bir 

çox алимлярин елми ясярляриндя раст эялинир: Фрис Рериг вя Фридрих Листдян (“бюйцк 

мяканларын автаркийасы”) Фернан Бродел вя Иммануал Валлерстайна гядяр 

(“дцнйа- системли йанашма”).  Эеоигтисадиййатын предмети щаггында цмуми 

анлайыш илк яввялляр реаллыьын игтисади аспектляринин ашкарланмасы истигамятиндя 

апарылан эеосийаси йюнцмлц сосиал тядгигатларда йаранмышдыр. Эеосийасятчилярин 

ясярляриндя ики ясас моделя раст эялинирди:  “Rimland”  (эениш мал мцбадилясиня 

истигамятлянмя) вя “Heartland”( даща йыксяк дяряcядя   юзцнцтямината    

истигамятлянмя).  
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 Эеоигтисадиййат  мцстягил elmi yanaşma  кими XX əsrin орталарıнда 

йаранмаьа башламышдыр. Бунунла эеоигтисадиййат, эеосийасятдя олдуьу кими сосиал 

реалльа вя сийаси динамикайа бахышда тамлыьы, структур  йанашманы юзцндя 

сахлайараг, бир гядяр фяргли предмет даирясини мцяййянляшдирди.  Даща сонралар 

эеоигтисадиййат цзря айры-айры елми-нязяри йанашмалар цчцнcц дцнйа вя  Cянуби 

Авропа юлкяляриндя йаранмаьа башламышды. ХХ ясрин сонларында 80-90- cы иллярдя 

формалашан эеоигтисадиййатын мцасир дяркинин эенезисиндя, эеосийасятин мцяййян 

варислийи, йанашмалары вя алятляри галмышдыр . Бу дюврдя бир чох тядгигатчылар, йахын 

cяляcяк дюврдя эцc “ойuнларынын” щярби-сийаси сферадан игтисади сферайа кечмясини 

вя бейнялхалг мцнасибятляр контекстиндя йени тип мцнагишяляри 

прогнозлашдырырдылар. Мисал цчцн, беля консеpтдян бири, Америка алими Едварd 

Лйутвакын “Эеосийасятдян эеоигтисадиййата: тиcарят грамматикасынын мцнагишя 

мянтиги” адлы ясяриндя хцсуси йер алмышдыр (Мянбя - "National Ыnterest" ъурналы 

1990). Лйуттвакын бу ясяриндя хариcи сийасят мягсядляриня чатмаг цчцн щярби 

эцcдян истифадяйя ясасланан эеосийасятя гаршы, игтисади йарышмада гялябяйя 

истигамятлянян сийасят кими, эеоигтисадиййат гойулур.   Бу йюндя щямчинин  Ендрйу 

Лейшонд вя Уилйам Нестерин ясярлярини гейд етмяк олар. Авропада бу дюврдя 

эеоигтисади консепсийаларын даща бир nümunəsinə Италийан эенералы Карло Ъанын 

1991-cи илдя “Эеоигтисадиййат: алятляр, стратегийалар вя тактика” адлы ясяриндя раст 

эялинмишдир. Онун мювгейиня эюря, эеоигтисадиййат тякcя мянтигя дейил, 

эеосийасятин вя эеостратегийанын синтаксисиня , даща эениш мянада ися - конфликт 

ситуасийасынын практикасына ясасланыр. Бир сыра италйан тядгигатчыларынын ясярляриндя 

(К. Ъан, П.Савон, С.Фиоре, Ф.Бруни Рочча), эеоигтисадиййат бейнялхалг рягабятин 

ясас иштиракчылары кими, корпорасийалары, трестляри вя банклары дейил, мящз дювляти 

нязярдян кечирирдиляр.  

 Русийада  эеоигтисади алятлярин тядгиги вя эеоигтисади йанашмалар 

сащясиндяки тядгигатлар  ССРИ-нин даьылмасындан сонра ишлəнилмяйя башламышдыр.  

Русийада эеоигтисади  консепсийалар (Неклесса А.И., Агеев А.И., Йуртаев В.И.) 

эеосийаси вя конфликтологийа идейаларынындан хейли кянарлашмышдыр. Эеоигтисадиййат  

ясасян “игтисади фяалиййятин глобал контекстдя мяканcа локаллашмасы вя онунла 
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баьлы дцнйа ямяк бюлэцсцнцн йени формулунун, щямчинин бейнялхалг 

мцнасибятлярдя сийасят вя игтисадиййатын бирляшмяси, бу ясасда стратеъи (глобал) 

гаршылыглы бирэяфяалиййят системинин формалашмасы” кими гябул олунмушдур.     

Gеоигтисади йанашмалар нязяриййялярдя (дцнйанын эеоигтисади атласынын 

формал схеменинин ишлянилмяси) дяринляшмяйя башладыгдан сонра, бцтювлцкдя 

Русийанын ХИФ стратеэийасынын планлашдырылмасы практикасында, онун айры-айры 

регионал вя сащя аспектляриндя тятбиг олунмаьа башламышдыр. Щазырда Русийа 

geoiqtisadiййатында ики тядгигaт модели цстцнлцк тяшкил едир: а) А.И. Неклессенин 

глобал geoiqtisadi универсиумун щексагонал конструксийасы; б) ölkənin рягабят 

габилиййятliliyинин йени глобал контексдя йцксялдилмяси стратеэийасы вя сийасяти кими 

( Е.Г.Кочетовун геоiqtisadiyyat анлайıшы). Неклессанын щексогонал модели 

сийасятин игтисадиййатла бирляшмяси феномениня ясасланыр вя дювлят иерархийасыны 

дейил, даща чох бу вя йа диэяр cоьрафи реэионларын вя  бу вя йа диэяр дювлят 

групларынын игтисади фяалиййят комплексляринин (малиййя-щцгуги технологийалар, 

йцксяк технологийалар, сянайе фяалиййяти, хаммал истещсалы вя с.)  “gеоигтисади 

интеграсийа”сыны якс етдирир. Gеоигтисади дцнйа гайдаларнын бу йанашмасына 

мцвафиг гурулан щəлледиcи матриси ашаьыдакылар формалашдырыр: 

      А) Dюрд cоьрафи локаллашмыш мякан:    Йцксяктехнолоэи мал вя хидмят истещсалы 

иля ялагядар олан Шимали Атлантик Гярб;  Ясасян Бюйцк сакит океан Щювзясиндя 

йерляшян Йени сянайе Шярги;  Шярти олараг мцяййян гядяр “Щинд океан гювсц” 

сащясиндя йерляшян  Хаммал cянубу;  Geoiqtisadi мцнасибятдя ян аз мцяййян 

олунан шимали Аврасийанын “гуру океаны” . 

Б)    Ясаслы cоьрафи локаллашмайа малик олмайан ики gеоигтисади мякан: Шимали 

Атлантика регионундан эенетик олараг тюряйян вя глобал игтисадиййатын малиййя-

щцгуги тянзимлянмяси иля ялагядар олан трансмилли Квази-Шимал;  Дярин cянуб 

архипелагы - “дцнйа андеграунду”, сивилизасийанын ресурсларынын амансыз 

таланмасына ясасланан деструктив игтисадиййат.    

Gеоигтисади универсумда башлыcа мцддяаны дцнйа эялирляринин бюлэцсц 

методлары вя йолларына, глобал “квазирентанын” йыьылмасына мцнасибятдя  шимали 

атлантика вя трансмилли блокларын стратеjи консенсусуна ясасланан Йени Шимал 
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“мянзил игтисадиййаты” тяшкил едир.  Бу кими мягсядляря наил олмаьа имкан верян  

gеоигтисади алятляря  дцнйа ещтийат валйуталарı, глобал борc, структур адаптасийа вя 

малиййя стабилляшдириcи програмлары, “Вашингтон консенсусу”, милли вя реэионал 

рисклярин идаряедилмясинин формалашан системляри, перспективдя ися глобал емиссийа-

верэи системи кими малиййя-щцгуги технологийалар aid edilir. Е.Г.Кочетов 

“Gеоигтисадиййат” (дцнйа игтисади мяканынын мянимсянилмяси) (1999) адлы 

монографийасында geoiqtisadiййаты “дцнйа эялирляринин бюлэцсцндя вя ян ялверишли 

шяраитин формалашдырылмасына чыхмаг цчцн эцcлярин мцасир йенидянгруплашдырылмасы 

мягсядиля geoiqtisadi мяканда милли юнcялямя техникасы кими ” мцяййян едир.   

Тядгигатчы-алим тяряфиндян   тягдим олунан неоигтисади моделин мяркязи атрибуту 

– етноигтисади трансмиллиляшмя базасында дцнйа системиня дахил олан “игтисади 

популйасийалар” кими тяйин олунан  етноигтисади системлярдир. Кочетовун 

тядгигатынын ясас щядяфини стратеъи марагларын таразлыьына, мовcуд geoiqtisadi тясир 

зоналарынын таразлыьына, техноген моделинин диэяр сивилизасийа инкишаф 

парадигмалары иля тящлцкяли тоггушмадан йайынмаьа имкан веря билян     

geoiqtisadi дцнйагуруcулуьу моделинин тапылмасы йоллары тяшкил едир. 

Gеоигтисади тəдгигатлар щямчинин Украйнада да апарылыр. Geoiqtisadiййат 

глобаллашма вя реэионлашманын тясири алтында формалашан вя  йени васитялярля 

реаллашдырылан мцасир эеосийасят кими нязярдян кечирилир. В.А. Дергачевин 

“Gеоигтисадийат” (2002) монографийасында gеоигтисадиййат “дцнйа тясяррцфатынын 

игтисади тяшкилинин йени системи”, “ дцнйа игтисади мяканнын мянимсянилмясинин 

механизми вя стратеэийасы” вя ейни заманда игтисади васитялярин цстцнлцйц иля 

дювлят инкишаф стратеэийасы вя дцнйа вя реэионал эцcя наил олма щаггында елм кими 

мцяййян едилир.    

Азярбайcанда gеоигтисадиййат мцасир вя  йени бир тядгигат сащяси кими 

формалашмагдадыр. Хязяр реэиону, Азярбайcан вя онун gеоигтисади ролу бир сыра 

дцнйа мигйаслы тядгигатларын ящямиййятли елми –практик мясялясини тяшкил етмишдир.    

Бу истигамятдя артыг илк дцнйа ящямиййятли тядгигатлар вя арашдырмалар 

(З.Бъезинский “Великаya шахматнаya доска”, Stiglitz J.E. Globalization and its 

Discontents, New York- London, W.W.Norton and Company, 2002, p.141) 

щяйата кечирилмякдядир. Илк санбаллы елми монографийаларын мцяллифи кими Илщам 
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Ялийев (Алиев И.Г., Каспийскiy нефт Азербайдjана, М, Известиya, 2003,712с.), 

Хязяр реэиону вя Азярбайcан нефтинин geoiqtisadi ролуну, тарихи вя мцасир 

проблемлярини тядгиг етмишдир.  

Азярбайcанын мцасир geoiqtisadi проблемляри ölkəmizdə ilk dəfə, 

professor  Ш.Щ. Щаcыйевин монографийасында (Азербайдъан на пути к мировому 

сообществу: стратегиya внешнеэкономического развитиya , Киев, Експрес- об’yaва, 

2000, 504 с.) арашдырылмыш вя онун ясас хцсусиййятляри тядгиг едилмишдир. 

Geoiqtisadi inkişaf modelinin formalaşması sahəsində ilk ardıcıl tədqiqatlara isə 

ADİU BİM  kafedrasında 2010-2014-cü illərdə aparılmış büdcə təyinatlı elmi 

tədqiqat işlərini,  ADİU yanında İqtisadi araşdırmalar ETİ-də 2012-2014-cüü 

illərdə aparılmış tədqiqat işlərini və həmçinin,  Çeşmi Hacıyevanın "Azərbaycanın 

geoiqtisadi inkişaf modeli və onun formalaşması modeli" adlı iqtisad üzrə fəlsəfə 

doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün müdafiə etdiyi dissertasiya işini  gösstərmək 

olar. 

 

 

 

 

              1.2.    Geoiqtisadi dayanıqlığın mahiyyəti və dominantları 

 

Müasir dövrdə milli  iqtisadiyyatların idarə edilməsinin əsas 

hədəflərindən birinin sosial –iqtisadi inkişafın sürətliliyinin və davamlılığının 

təmin edilməsinin  istisnasız olaraq bütün ölkələr qarşısında duran əsas vəzifə 

olduğunu və geoiqtisadi yanaşmanın mahiyyəti haqqında yuxarıda qeyd 

olunanları  nəzərə alsaq, geoiqtisadi yanaşmanın müasir dövrdə bu vəzifəni 

uğurla yerinə yetirmək üçün  ən təsirli vasitə olduğu aşkardır.Beləki indiki inkişaf 

mərhələsində bütün dünyada milli iqtisadiyyatın inkişafını təmin etmək 

istiqamətində tədbirlər işlənərkən bu inkişafın dayanıqlılığının təmin edilməsi 

əsas məqsədlərdən biri hesab edilir.  
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Dayanıqlı inkişaf ingilis dilində “sustainable development” kimi ifadə 

olunur. Bu ifadədə “sustainable” sözünün hərfi mənası –həyatın davamlılığını 

təmin edən- deməkdir. “Development” sözü isə -inkişaf- mənasından başqa həm 

də, “təzahür” mənasını verir. Beləliklə “ sustainable development” ifadəsi “ 

həyatın davamlılığını təmin edən təzahür” kimi tərcümə oluna bilər. Məhz bu 

mənada bu ifadə ilk dəfə BMT –nin Ətraf mühit və İnkişaf üzrə Komissiyası 

(Brundland komissiyası)  tərəfindən daxil edilmişdir.   Bu anlamda “ dayanıqlı 

inkişaf” dedikdə elə inkişaf nəzərdə tutulur ki,” indiki zamanda zamanda 

ehtiyacların ödənilməsi gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını ödəmək imkanlarını 

məhdudlaşdırmır".  Dayanıqlı inkişafın əsas şərtlərindən biri və bəlkə də birincisi 

milli iqtisadiyyatının dayanıqlığının təmin olunmasıdır. 

Milli iqtisadiyyatın dayanıqlığı – milli iqtisadiyyatın vahid sistem kimi 

mühüm xarakteristikalarından biri olub , onun elə vəziyyətidir ki, iqtisadi, ictimai, 

siyasi, xarici iqtisadi amillər kompleksi uzun müddətli perspektivdə təkrar istehsal 

dövrlərinin həyata keçirilməsinə imkan verir, başqa sözlə bu amillərin dəyişməsi 

milli iqtisadiyyatın tarazlığının pozulmasına səbəb olmur.Bu dayanıqlıq 

iqtisadiyyatın elementlərinin və sistemdaxili iqtisadi və təşkilati əlaqələrin 

möhkəmliyi və etibarlılığını, sistemin daxili və xarici təsirlərə davamlılığını əks 

etdirir.  

Qloballaşma proseslərin bütün dünyada geniş vüsət aldığı müasir dövrdə 

iqtisadiyyatın dayanıqlığının təmin olunmasında xarici amillərin rolu getdikcə 

artır.Belə ki, milli iqtisadiyyatların qlobal iqtisadi sistemə inteqrasiyasının 

güclənməsi onlar arasında ictimai həyatın bütün sahələrində qarşılıqlı asılılığı da 

gücləndirir və bu bütün dünyada xarici iqtisadi əlaqələrin liberallaşması, ölkələr 

arasında maddi və qeyri maddi axınların intensivləşməsi ilə müşayiət olunur. 

Müasir şəraitdə dünya təsərrüfatının bütövləşməsi ilə milli iqtisadiyyatların 

inkişafında geoiqtisadi amilin rolu kəskin artır.Xüsusi ilə Azərbaycan kimi kiçik 

iqtisadiyyatlı və iqtisadiyyatı xarici amillərdən xüsusilə güclü asılı olan ölkələr 

üçün bu amillərin ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi, ölkə  iqtisadiyyatının dayanıqlığı 
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üçün müstəsna əhəmiyyəti vardır. Bu şəraitdə geoiqtisadi dayanıqlıq milli 

iqtisadiyyatın dayanıqlığının təmin olunmasının əsas amilinə çevrilir. 

Geoiqtisadi dayanıqlıq dedikdə ölkə iqtisadiyyatının uzun müddətli 

perspektivdə geoiqtisadi məkanda əlverişli mövqeyini saxlamağa və daha da 

yaxşılaşdırmağa imkan verən vəziyyəti başa düşülür. 

Başqa cür ifadə etsək , geoiqtisadi dayanıqlıq milli iqtisadiyyatın xarici 

amillərin təsirlərinə davamlılığını ifadə edir.  

Geoiqtisadi dayanıqlıq aşağıdakıları təmin edir: 

milli iqtisadiyyatın ölkənin suverenliyi və dünyadakı geosiyasi 

mövqelərinin qorunub saxlanmasına imkan verməsini təmin edir, 

ölkə üçün xarici iqtisadi siyasətini müstəqil müəyyən etmək və yeni inkişaf 

şəraitinə uyğunlaşmaq imkanı yaradır, 

ölkənin milli maraqları nöqtey –nəzərindən xarici ticarətin optimal 

strukturunu təmin edir və saxlayır, 

hakimiyyət institutlarının idarəetmənin effektivliyi və nəticəliliyinin 

yüksəldilməsi yolu ilə ölkənin xarici iqtisadi təhlükəsizliyini təhdid edən xarici 

təhlükə və çağırışların qarşısını almasına imkan yaradır, 

xarici iqtisadi fəaliyyətin liberallaşması gedişində bu fəaliyyətin 

kriminallaşmasını istisna edən iqtisadi və hüquqi şəraitin yaradılmasına imkan 

yaradır, 

mili iqtisadiyyatın beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəlməsini 

təmin edir. 

Geoiqtisadi dayanıqlığın təmin edilməsi dövlətin iqtisadi siyasətinin və 

xüsusilə də bu siyasətin tərkib hissəsi olan xarici iqtisadi siyasətinin əsas 

vəzifələrindəndir.Belə ki, geoiqtiadi dayanıqlıq təmin olunmadan ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyi də təhdid altında olacaqdır. 

Ölkə iqtisadiyyatının  geoiqtisadi dayanıqlığının təmin edilməsi ilk 

növbədə xarici iqtisadi təhlükəsizliyə olan təhdidlərin qarşısının alınmasını 

nəzərdə tutur.  

Geoiqtisadi dayanıqlığa həm daxili , həm də xarici amillər təsir göstərir. 



13 

 

Xarici amilləri aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik: 

1.Ticarət – iqtisadi amillər : 

-- idxalın strukturu (ərzaq məhsulları və yüksək texnoloji məhsulların 

payı) 

-- ölkənin strateji əhəmiyyətli məhsulların idxalından asılılıq səviyyəsi, 

-- ixracın strukturu (yüksək rəqabət qabiliyyətli məhsulların payı), 

-- milli məhsulların satış bazarları üzərində nəzarət səviyyəsi. 

2.Valyuta maliyyə amili : 

-- maliyyə bazarı və qiymətli kağızlar bazarının vəziyyəti, 

-- maliyyə axınlarının əsas istiqamətləri və hesablaşma münasibətlərinin 

xarakteri, 

-- dövlət büdcəsinin kəsirinin səviyyəsi, 

-- bank sisteminin vəziyyəti, 

-- milli valyutanın dönərlik dərəcəsi, 

-- dövlət borcunun səviyyəsi, 

-- ölkənin qızıl valyuta ehtiyatları, 

-- valyuta nəzarətinin vəziyyəti. 

3. Marketinq amili: 

-- ixrac mallarının dünya bazarlarına yeridilməsi, 

-- malların rəqabət qabiliyyəti, 

-- milli mal və xidmətlərin satış bazarlarının tutulma imkanları. 

Xarici amillərlə bərabər geoiqtisadi dayanıqlığa iqtisadi, təşkilati, hüquqi, 

sosial xarakterli daxili amillər də təsir göstərir. 

Ölkənin geoiqtisadi dayanıqlığının təmin edilməsi üçün müəyyən 

tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir.Bu tədbirlər ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyini təmin etməklə bərabər uzunmüddətli perspektivdə davamlə inkişaf 

üçün əlverişli xarici iqtisadi şəraitin yaradılmasına imkan verməlidir. Bu tədbirləri 

aşağıdakı iri bloklara ayıra bilərik: 

Ölkə iqtisadiyyatının  beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, 

Ölkənin qlobal iqtisadiyyata effektiv inteqrasiyasının təmin edilməsi, 
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İxrac potensialının yüksəldilməsi üçün genişmiqyaslı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi, 

Ölkənin əlverişli coğrafi mövqeyindən effektiv istifadə olunması. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyıtlilyi son illərdə həyata 

keçirilən düşünülmüş , sistemli islahatlar nəticəsində əhəmiyyətli dərəcədə 

yüksəlmişdir.Bu göstəriciyə görə ölkəmiz 2013 cü il “Qlobal rəqabətqabiliyyətlilik 

Hesabatı”nda 149 ölkə arasında 39-cu yerdə qərarlaşmışdır.Bununla belə 

rəqabətqabiliyyətliliyi müəyyən edən bir sıra indikatorlar (audit və hesabat 

standartlarının sərtliyi,faiz dərəcələrinin səpələnməsi, ibtidai təhsilin 

vəziyyəti,ibtidai təhsilə qeydiyyat dərəcəsi, gömrük prosedurlarının 

ağırlığı,maliyyə xidmətlərindən istifadə imkanları, bankların aşkarlığı) üzrə 

ölkəmizin mövqeyi çox aşağıdır ki, bu istiqamətdə təsirli tədbirlərin həyata 

keçirilməsi çox vacibdir. 

Azərbaycanın beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksək səviyyəsinin 

saxlanılması üzrə mühüm problemlərdən biri də onunla əlaqədardır ki, ölkəmizin 

rəqabətqabiliyyətliliyi varisliklə keçən amillərə əsaslanır. Beynəlxalq 

rəqabətqabiliyyətlilik üzrə tanınmış mütəxəssis, Harvard Universitetinin 

professoru Maykl Porterin qeyd etdiyi kimi, yalnız yaradılmış amillərə əsaslanan 

rəqabətqabiliyyətlilik davamlı və uzun müddətli ola bilər. Varisliklə keçən amillərə 

( təbii ehtiyatlar, əlverişli coğrafi vəziyyət və s.) əsaslanan rəqabətqabiliyyətlilik isə 

xarici amillərdən asılı olub bir qayda olaraq dayanıqlı olmur. Bu baxımdan 

Azərbaycan dayanıqlı yüksək rəqabətqabiliyyətliliyi təmin etmək üçün yüksək 

texnologiyalar, yüksək ixtisaslı kadrlar kimi amillərin yaradılmasını təmin 

etməlidir.   

Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata effektiv inteqrasiyasının əsas şərti ilk 

növbədə inteqrasiya istiqamətinin düzgün seçilməsidir. Bu gün Azərbaycan keçmiş 

sovet məkanında yaradılmış iki inteqrasiya qurumunda - MDB və GUAM - 

təmsil olunur . Ancaq bu qurumlarda inteqrasiya proseslərinin gedişi heç də 

qənaətbəxş sayıla bilməz. Azərbaycan prezidentinin də dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, 

ölkəmizin strateji seçimi avroatlantik məkana inteqrasiyadır. Bunun üçün isə həm 
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iqtisadi, həm hüquqi, həm təşkilati sahədə bir sıra islahatları həyata keçirilməsi 

zərurdir. 

Azərbaycan neft strategiyasının uğurlu reallaşdırılması nəticəsində bu gün 

Avropada enerji təhlükəsizliyi sisteminin mühüm elementlərindən birinə çevrilib. 

Avropa İttifaqı və eləcə də ABŞ ölkəmizlə münasibətləri strateji əməkdaşlıq kimi 

qiymətləndirirlər.Bu istiqamətdə seçilmiş xəttin davam və daha da inkişaf 

etdirilməsi Azərbaycanın geoiqtisadi dayanıqlığı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Ölkənin ixrac potensialı geoiqtisadi dayanıqlığın dominantlarındandır. 

Azərbaycanın ixrac potensialı haqda fikir söyləmək üçün son bir neçə ildə ixracın 

dinamikası və strukturuna nəzər salaq.  

2010-2013-cü illərdə Azərbaycanın ixracında əsas malların miqdarı            

(min AZN) 

 

         Malların adı    2010-cu il 2012-ci il 2013-cü il 

   İxrac cəmi 21360210,2 26570871,8 23907972,1 

Xam neft 18489553,7 22911044.60 20232597.80 

Neft məhsulları 1 283 977,2 1527661.26  1321209.78 

Təbii qaz    47 886,69    574 551.57   648 717.15 

Kimya sənayesi məhsulları      5 249,62 120123.54   174 584.98 

Pambıq lifi      6 829,99       4 975.43      8 156.11 

Qara metal və məmulatlar   112 182,7   204 136.15   113 422.47 

Alüminium və  məmulatlar      2 683,93    12 689.56    94 929.43 

Meyvə-tərəvəz   154 828,83   231 272.48   264 326.49 

Bitki və heyv. mənşəli yağ.   188 255,49   173 756.92   221 765.96 

Alk. və alkoqolsuz içkilər    15 142,24    15 727.03     21 304.91 

Digərləri 1 053 619,65   794 933.28   806 957.11 
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Cədvəldən göründüyü kimi, Azərbaycanın ixracında neft, neft məhsulları 

və təbii qazın payı çox yüksək olub 2010-cu ildə ümumi ixracın 92,8%-ni, 2012-ci 

ildə 94,14 %-ni, 2013-cü ildə isə 92,87 %-ni təşkil edir. 2011-ci ildən başlayaraq 

neft hasilatının azalmasının müşahidə olunması və bu azalmanın  daha da 

intensivləşəcəyi nəzərə alınarsa ixrac potensialının yüksəldilməsi üçün effektiv 

addımlar atılmasının zəruriliyi şübhə doğurmur.Zənnimizcə, bu məqsədlə 

beynəlxalq təcrübədə geniş tətbiq olunan iki qrup tədbirlərin həyata keçirilməsi 

vacibdir. Bunlar ölkədə regional istehsal klasterlərinin formalaşdırılması  və 

iqtisadiyyatın transmilliləşməsidir. Azərbaycanda neft kimya sahəsində, eləcə də 

kənd təsərrüfatı və turizm klasterlərinin yaradılması üçün yüksək potensial 

mövcuddur. 

İqtisadiyyatın transmilliləşməsinə gəlincə bu iki istiqamətdə - qeyri neft 

sektoruna xarici TMK-ların geniş cəlb olunması və Azərbaycan şirkətlərinin 

inkişaf edərək iri TMK-lara çevrilməsi vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər.Bu 

istiqamətdə müsbət nəticələrin əldə olunması  üçün Azərbaycan ərazisində Azad 

İqtisadi Zonaların yaradılması, investisiya iqliminin yaxşılaşdırılması da həyata 

keçirilməsi zəruri olan tədbirlərdəndir. 

  Azərbaycanın geoiqtisadi dayanıqlığının mühüm amillərindən biri də 

ölkəmizin unikal cöğrafi vəziyyəti – “Şərq –Qərb” və “Şimal – Cənub” beynəlxalq 

nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşməsidir.   Azərbaycanın bu cür əlverişli 

coğrafi mövqedə yerləşməsi  ölkəmizin geoiqtisadi əhəmiyyətini əlverişli dərəcədə 

artırır. Bu gün Azərbaycan dünya birliyinə neft, qaz və metalla yanaşı yeni milli 

məhsul – tranzit xidmətlərinin ixracını təklif edir. Azərbaycan bu məhsulu xarici 

tərəfdaşları ilə qarşılıqlı faydalı şərtlərlə reallaşdırmaqla ölkə iqtisadiyyatının 

geoiqtisadi dayanıqlığını daha da yüksəltmək imkanlarına malikdir. 

Beynəlxalq nəqliyyat koridorlarının formalaşmasında Azərbaycanın fəal 

iştirakı son illər milli nəqliyyat sahəsində birinci dərəcəli vəzifələrindən birinə 

çevrilib. Azərbaycan üçün bu vəzifənin dövlət əhəmiyyəti onunla şərtlənir ki, 

beynəlxalq əmək bölgüsünün faydalarından və nəqliyyat xidmətlərinin ixracı üçün 

əlverişli coğrafi mövqenin üstünlüklərindən maksimum istifadə Azərbaycan 
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iqtisadiyyatının geoiqtisadi dayanıqlığının təmin edilməsinə əhəmiyyətli töhfə verə 

bilər.   Xarici ticarət və tranzit daşımalarının əsas yük axınları Qərb-Şərq və Şimal-

Cənub oxları üzrə təmərküzləşir və Azərbaycan daxilindəki regionlararası yol 

kommunikasiyaları vasitəsilə həyata keçirilən daşımaların əsas istiqamətləri ilə 

üst-üstə düşür. Bu ərazilərdə Azərbaycanın əhalisinin və sənaye potensialının xeyli 

hissəsi cəmləşib. Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, beynəlxalq nəqliyyat 

koridorlarını inkişafı Azərbaycanın istər xarici, istərsə də daxili iqtisadi 

maraqlarına cavab verir.  

 “Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi haqqında Razılaşma” 

Rusiya Federasiyası, İran İslam Respublikası və Hindistan arasında 2000-ci 

il  sentyabrın 12-də Sankt-Peterburq şəhərində bağlanılmışdır.   Razılaşmanın əsas 

məqsədi yük və sərnişin daşımalarının təşkilində nəqliyyat əlaqələrinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi, üzv-ölkələrin dəmir yolu, avtomobil, dəniz, çay və 

hava nəqliyyatı xidmətləri beynəlxalq bazarına girişi üçün şəraitin yaradılması, 

beynəlxalq daşımaların həcminin artırılmasına yardım göstərilməsi, nəqliyyat 

vasitələrinin hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin olunması, razılaşdırılmış nəqliyyat 

siyasətinin həyata keçirilməsidir. Razılaşma bütün nəqliyyat növlərinə: dəmir 

yolu, dəniz, avtomobil yolları, çay və hava nəqliyyatı ilə daşımaları təmin edən 

nəqliyyat infrastrukturuna və nəqliyyat vasitələrinə aiddir. Təkcə Hindistan 

istisna təşkil edir, onun yalnız dəniz marşrutları ilə iştirakı nəzərdə tutulur.

 Göstərilən dövlətlərdə daxili prosedurlardan keçdikdən sonra Razılaşma 21 

may 2002-ci il tarixində qüvvəyə minmişdir. Həmin tarixdə Sankt-Peterburq 

şəhərində keçirilən Razılaşmaya üzv-ölkələrin nəqliyyat nazirlərinin görüşündə 

Koordinasiya Şurasının yaradılması barədə Protokol imzalanmışdır. Bu dəhlizin 

Katibliyi Tehran şəhərində yerləşir. 2001-ci il 21 dekabr tarixində Azərbaycan 

Respublikası həmin Razılaşmaya qoşulması üçün vermiş rəsmi notaya 2005-ci ildə 

müsbət cavab almışdır. 2005-ci il sentyabrın 20-də imzalanmış 984-IIQ nömrəli 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə respublikamız "Şimal-Cənub" beynəlxalq 

nəqliyyat dəhlizi haqqında" Sazişə qoşulmuşdur.  
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Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan üzərindən yüklərin 

böyük əksəriyyətinin daşınmasında dəmir yolunun iştirakı nəzərdə tutulur ki, 

burada əsas amil kimi, yüklərin bir nəqliyyat növü ilə böyük həcmdə, tez bir 

zamanda, daha uzaq məsafəyə daşınması götürülür. Dəhliz vasitəsilə yük 

daşımalarına Azərbaycan Respublikasının yol-nəqliyyat kompleksinin daha geniş 

cəlb edilməsi, xüsusən avtomobil nəqliyyatının və Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 

imkanlarından tam istifadə olunması üçün şərait yaradılmalıdır.  Dəhlizin 

Azərbaycan ərazisindən keçən dəmir yolu hissəsinin uzunluğu 511 km-dir. Bakı-

Yalama sahəsində dəmir yolu ikixətlidir, elektrikləşdirilmiş və avtomatik rabitə və 

işarəvermə sistemi ilə tam təchiz olunmuşdur. Sahənin buraxılış qabiliyyəti 

sutkada 60 cüt qatardır. Bakı-Astara dəmir yolu sahəsinin Osmanlı stansiyasına 

qədər olan 140 km-lik hissəsi ikixətlidir, elektrikləşdirmiş, avtomatik işarəvermə 

sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Sahənin buraxılış qabiliyyəti sutkada 53 cüt 

qatardır. Bakı-Astara dəmir yol sahəsinin Osmanlı stansiyasından Astara 

stansiyasına qədər olan 188 km-lik hissəsi biryolludur, elektrikləşdirilməmişdir, 

avtomatik işarəvermə sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Sahənin buraxılış qabiliyyəti 

sutkada 20 cüt qatardır. 

Aparılmış təhlillərə görə dəhlizin Azərbaycan ərazisi üzərindən keçən 

hissəsində gözlənilən yük daşıma həcmi birinci üç il ərzində 2 milyon tona qədər, 

ikinci mərhələdə 5-6 milyon ton, üçüncü mərhələdə isə, yəni birbaşa dəmir yolu 

əlaqəsi yaradıldıqdan sonra 15 milyon tona qədər artacağı gözlənilir ki, bunun da 

tam  həcmdə təmin olunması və təhlükəsizlik normalarının qorunması üçün bir 

sıra texniki tədbirlərin görülməsi zəruridir. 

Azərbaycan bir çox dünya dövlətləri ilə, Avropa İttifaqı və digər 

beynəlxalq təşkilatlarla müştərək işlər görərək, Tarixi İpək Yolunun bərpa 

olunması sahəsində – TRASEKA Proqramının hazırlanması və yaradılmasında 

yaxından iştirak edir. Azərbaycan Respublikasının TRASEKA Proqramında 

iştirakı ölkəmiz üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir və Azərbaycanın Avropa ilə 

iqtisadi əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi, dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiyası və beynəlxalq nəqliyyat qovşağına çevrilməsi üçün 
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böyük imkanlar yaradır. Belə ki, keçən dövr ərzində TRASEKA Proqramı 

çərçivəsində “Nəqliyyatın idarə edilməsinin treyninqi”, “Nəqliyyatın hüquqi və 

tənzimləyici çərçivəsi”, “TRASEKA nəqliyyat dəhlizində vahid tarif siyasətinin 

tətbiqi”, “Sərhəd-keçid proseduraların sadılışdirilməsi”, “Qafqaz dəmir 

yollarınının bərpası” və onlarla digər texniki yardım və investisiya layihələri 

həyata keçirilmişdir. 1998-ci ildə Bakı şəhərində 9 ölkənin dövlət başçısı 

(Azərbaycan, Bolqarıstan, Gürcüstan, Qırğızıstan, Moldova, Rumıniya, Türkiyə, 

Özbəkistan, Ukrayna), 13 beynəlxalq təşkilat və 32 dövlətin nümayəndə heyətinin 

iştirak etdiyi Tarixi İpək Yolunun bərpasına həsr olunmuş beynəlxalq Konfrans 

keçirilmiş, Avropa İttifaqının TRASEKA Proqramı əsasında “Avropa – Qafqaz – 

Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında Əsas Çoxtərəfli 

Saziş” imzalanmış və Bakı Bəyannaməsi qəbul edilmişdir. Saziş 12 dövlətin – 

Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Bolqarıstan, Rumıniya, Moldova, Ukrayna, 

Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Türkiyənin dövlət və hökumət 

başçıları tərəfindən imzalanmışdır. 

TRASEKA Proqramı və Böyük İpək Yolunun bərpa edilməsi bu gün və 

XXI əsr üçün ən böyük proqramlardan biridir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti 

üzrə beynəlxalq layihənin həyata keçirilməsi və Bosfor boğazında dəmir yolu 

tunelinin inşası, Trans-Avropa və Trans-Asiya dəmir yolu şəbəkələrinin 

birləşdirilməsini, yük və sərnişinlərin birbaşa olaraq Azərbaycan, Gürcüstan və 

Türkiyə ərazilərindən keçməklə Avropa və Asiyaya çıxarılmasını təmin etməklə 

yanaşı, region ölkələrin tranzit potensialının artmasına, Avropaya inteqrasiya 

proseslərinin sürətlənməsinə, Avropa Qonşuluq siyasəti çərçivəsində əməkdaşlığın 

daha da inkişafına, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi və suverenliyinin 

möhkəmlənməsinə, habelə ölkəmizin xarici iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsinə 

səbəb olacaqdır. 
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Fəsil 2    Azərbaycanın    geoiqtisadi inkişaf modelində    Şimal – Cənub 
münasibətlərinin təsiri. 

 

2.1.    Şimal-Cənub  iqtisadi münasibətlərinin təkamülü xüsusiyyətləri. 
 

            

Müasir dövrdə dünyada geoiqtisadi münasibətlərin  formalaşmasında 

mühüm əhəmiyyətə malik,  “Şimal-Cənub” termini ilk dəfə 1970-ci illərin 

ortalarında meydana gəlmişdir. “Şimal-Cənub” politoloji termini qeyri-rəsmi 

“Şimal-Cənub dialoqu” adından yaranmışdır. Bu cür dialoq 1976-cı ildə keçirilən 

və 27 ölkənin iştirak etdiyi beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Paris 

Konfransında meydana gəlmişdir. Bu “dialoq” çərçivəsində inkişaf etməkdə olan 

ölkələr dünya iqtisadiyyatında mövqelərini gücləndirmək üçün yenidən yeni 

beynəlxalq qaydanın bərqərar edilməsi tələbi ilə, o cümlədən ticarətdə 

imtiyazların təqdim edilməsini artırılması və müasir texnologiyaların əldə edilməsi 

şəraitinin yaxşılaşdırılması tələbləri ilə çıxış etmişlər. Bu dialoqda “Cənub”un 

maraqlarını inkişaf etməkdə olan ölkələr, “Şimal”ın maraqlarını isə sənayecə 

inkişaf etmiş ölkələr təmsil edirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ayrı-ayrı ölkələrin təsnifatında, iqtisadi 

ədəbiyyatlarda bir çox hallarda  “Şimal” ölkələrinə   “İnkişaf etmis sənaye 

ölkələri”, “Qabaqcıl ölkələr”, “Birinci dünya ölkələri”, “İnkişaf etmiş bazar 

iqtisadiyyatı” ölkələri və s. anlayışlar işlədilir. “Şimal” ölkələrinə 40-a qədər 

dövlət daxildir. Bu dövlətlərin əksəriyyəti  Avropa dövlətləri və ondan törəmə 

dövlətlərdir. Onu da qeyd edək ki, məlum yeddiliklər adlanan qabaqcıl ölkələr 

“Şimal” yarımsisteminin əsasını təşkil edir. “Şimal” ölkələrin liderliyi təkcə 

onların ərazilərinin böyüklüyü və əhalisinin çoxluğu ilə deyil, eləcə də dünya 

siyasətində və iqtisadiyyatındakı rolu ilə müəyyən edilir. Bu ölkələr eləcə də 

dünya ticarətində və siyasətində mühüm rol oynayırlar. 2007-ci ilin məlumatına 

görə “Şimal” yarımsistem ölkələri  dünya ölkələri ərazisinin  28,5 %-nə, əhalinin 

18,4%-nə, dünya üzrə ÜDM-in isə 77,5%-nə sahibdir. Hər nəfərə düşən ÜDM-in 



21 

 

həcmi dünya üzrə 6976, yarımsistem ölkələr üzrə 28919, yeddiliklərdə isə 37580 

dollara bərabərdir. 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdəki yeri baxımından “Şimal” ölkələri 

hər şeydən əvvəl  iqtisadiyyatın açıqlığı, sahibkar kapitalının hərəkətinin genişliyi, 

geridə qalmış ölkələrə köməklik göstərməsində iştirakı, kənardan çoxlu işçi 

qüvvəsi qəbul etməsi, beynəlxalq valyuta hesablaşmalarındakı üstünlüklaərinə 

görə xarakterizə olunurlar. Dünya təsərrüfatının iqtisadi və elmi texniki 

potensialının çoxu, əsas maliyyə mərkəzləri və kommunikasiya qovşaqları 

“Şimal” yarımsistemində cəmlənibdir. 

Əvvəllər “Cənub” yarımsistem ölkələrə “İqtisadi cəhətdən geridə qalmış 

ölkələr”, “zəif inkişaf etmiş ölkələr”, “üçüncü dünya ölkələri” və bu kimi adlar 

verirdilər. Son onilliklərdə isə “İnkişaf etməkdə olan ölkələr” anlayışı daha çox 

işlədilir. BVF-in üzvü olan təqribən 185 ölkənin 130-u “Cənub” yarımsisteminə 

daxildir. Bu yarımsistemə daxil olan 48 ölkə daha kasıb şəraitdədir. Bu ölkələr 

ÜDM-in 0,1%-ni istehsal edirlər. “Cənub” ölkələrinin əsas əlamətlərindən biri 

onların zəif inkişafıdır. Bu anlayışa aşağıdakı ümumi cəhətləri daxil etmək olar: 

aşağı həyat səviyyəsi; mütləq yoxsullaşma; iqtisadi artımın aşağı olması; səhiyyə 

xidmətinin qeyri-qənaətbəxş olması; ölüm və doğum faizinin yüksək olması; 

xarici ölkələrdə aslılıq öz ehtiyatlarından sərbəst istifadə manevrinin 

məhdudlaşması və s. Bütün bunları hər nəfərə düşən ÜDM-in həcmi ilə 

xarakterizə etsək aşağıdakı mənzərə alınar. 

Beləki, 2007-ci ilin məlumatına görə “Şimal” yani İEÖ-lərdə bu göstərici 

orta hesabla 28919, “Cənub” yani İEOÖ-lərdə bu göstərici orta hesabla 4000-5000 

dollar təşkil etmişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, neft ixrac edən ölkələr bu 

orta göstəricinin nisbətən artmasına zəmin yaratmışlar. Bütünlüklə “Cənub” 

yarımsistem ölkələrdə 1,3 mlrd. nəfər, “Şimal” yarımsistemində isə təqribən 100 

milyon nəfər kasıb halında yaşayır. Bu ölkələrin hamısına xas olan əsas cəhətlər 



22 

 

ondan ibarətdir ki, onlarda mənəvi sima, həyat tərzi,  qeyri-bərabər iqtisadi, 

sosial inkişaf səviyyəsi və şəraiti eyniliyi mövcuddur. 

“Şimal” yarımsisteminə daxil olan İEÖ-lər dünya təsərrüfatının digər 

yarımsistemlərinə nisbətən daha yüksək iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malikdirlər. 

Həmin ölkələr hər nəfərə düşən ÜDM-in həcminə görə orta ümumdünya 

səviyyəsindən beş dəfə irəlidədir. Bu uzun sosial-iqtisadi və tarixi inkişafın 

nəticəsində baş vermişdir. Sosial-iqtisadi üstünlükdən əlavə  “Şimal” ölkələri 

müharibələr, müstəmləkə işğalçılığı, qul ticarəti, dəniz quldurluğu və s. yollarla da 

tarixən öz iqtisadi mövqelərini, vəziyyətlərini möhkəmlətmişlər. İqtisadi fəallığın 

mərkəzi sayılan “Şimal” ölkələri kapitalın hərəkəti, xarici ticarət, valyuta 

münasibətləri və s. vasitəsilə bütün dünyaya təsir edirlər. 

“Şimal” yarımsistem ölkələri  dünya ölkələri ərazisinin 28,5%-nə, 

əhalinin 18,4%-nə, dünya üzrə ÜDM-in isə 77,5%-nə malikdirlər. “Şimal” ölkələri 

hər nəfərə düşən ÜDM-in həcmi dünya üzrə 6976; yarımsistem ölkələr üzrə 

28919; 7-liklərdə isə 37580; dollara bərabərdir. “Şimal” ölkələri dünyanın iqtisadi 

və elmi-texniki potensialının əsas hissəsini öz əllərində cəmləşdiriblər. İqtisadi 

inkişafın bütün cəhətlərinə görə inkişaf etmiş sənaye ölkələri qabaqcıl rola 

malikdirlər. Onlar dünya üzrə ehtiyatların əsas hissəsini istifadə etməklə ümumi 

milli məhsulun 1997-ci ildə 72,3;  2000-cı ildə 77,0;  2007-ci ildə isə 77,5%-ni 

istehsal etmişlər. 

1970-2007-ci illərdə “Şimal” ölkələrində istehsalın həcmi 2 dəfədən çox 

artmışdır. İqtisadi artımın əsas amilləri kapital yığımı, işçi qüvvəsindən istifadə və 

elmi-texniki tərəqqi olmuşdur. Həmin ölkələrdə istehsal olunan ÜDM-in demək 

olar ki, 20%-i xaricdə reallaşdırılır. Elə bir o qədər də idxal hesabına təmin edilir. 

İqtisadiyyatın açıqlığı əmsalı əsrin əvvəlinə nisbətən azalmışdır. Britaniyada 42%, 

Yaponiyada 14%, Fransada 35% təşkil edir. İEÖ-lərdə daxili bazarın  həcmi və 

inkişaf səviyyəsi orta ümumdünya səviyyəsindən beş dəfə yüksəkdir. “Şimal” 
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yarımsistemini təşkil edən İEÖ-lərin cəmi maliyyə ehtiyatlarının 20%- iqtisadi 

yardim kimi “Cənub” yarımsisteminə daxil olan  İEOÖ-lərinə verilir. 

“Cənub” yarımsisteminə daxil olan İEOÖ-lər zəif  iqtisadi inkişaf 

səviyyəsinə malikdirlər. Bu ölkələr ÜDM-in 0,1%-ni istehsal edirlər. “Cənub” 

ölkələrindən bəziləri yüksək iqtisadi və demoqrafik potensiala malikdir, lakin hər 

nəfərə düşən ÜDM-in həcmi azdır. Belə ölkələrə Hindistanı nümunə göstərmək 

olar. Dünya əhalisinin 70-80%-i “Cənub” ölkələrində yaşayır. Deməli, bu 

ölkələrin ümumi iqtisadi, sosial, siyasi vəziyyəti və digər hər cürə problemləri 

dünya əhalisinin daha çox hissəsinin həyatı ilə bağlıdır. Bütünlüklə “Cənub” 

yarımsistem ölkələrdə 1,3 mlrd. nəfər, “Şimal” yarımsistemində isə təqribən 100 

milyon nəfər kasıb halında yaşayır. “Cənub” yarımsisteminə daxil olan ölkələr 

müstəqillik əldə etsələr də onların ictimai-iqtisadi həyatında köklü dəyişikliklər 

ləng gedir. “Cənub” ölkələrinin inkişafında xarici kapitalın (TMŞ) böyük rolu 

vardır. ÜDM-in həcminə görə 50 qabaqcıl ölkədən 16-sı İEOÖ-lərdi. Bunlara Çin, 

Hindistan, İran, İndoneziya və s. aiddir. 

Dünya nəqliyyatı daşıdığı yüklərin, sərnişinlərin kəmiyyət-keyfiyyət 

göstəricilərinə görə region və ölkələr üzrə fərqlənir. Belə hal “Şimal” yarımsistemə 

daxil olan İEÖ-lərlə “Cənub” yarımsistemə daxil olan İEOÖ-lər arasında daha tez 

nəzərə çarpır. İEÖ-lərdə yük daşıma ən çox, texniki təminat və əlaqələr 

səviyyəsinin yüksəkliyi ilə seçilir. “Şimal” ölkələrində dünya nəqliyyatının ümumi 

uzunluğunun, yük və sərnişin dövriyyəsinin-80%-i həyata keçirilir. Dünya üzrə 

avtomobil parkının  80%-ə qədəri, bütün növ limanların (dəniz,təyyarə)-60%-ə 

qədəri bu ölkələrə məxsusdur. “Şimal” yarımsistem ölkələrdə cəmi yükdaşımanın 

40%-i avtomobil, 25%-i dəmir yolu, 35%-i isə digər növ nəqliyyatla həyata keçirilir. 

“Şimal” ölkələri nəqliyyat şəbəkə sıxlığına görə dünyada liderlik edir.  

“Cənub” yarımsistem ölkələrdə bu sahədə fərqli parametrlər və müxtəlif 

kəmiyyət göstəriciləri mövcuddur. Burada nəqliyyat növlərinin ümumi 

uzunluğunun-20%-dən bir az artığı, yük dövriyyəsinin-20%-i, minik üçün olan 

avtomobil parklarının-10%-i, yük və avtobus parklarının-20%-i yerləşir. “Cənub” 
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region ölkələrində fərqli cəhətlərdən biri odur ki, burada Çin, Hindistan, Pakistan 

cənub-qərbi Asiya daxili nəqliyyat sistemləri bir-birindən fəqlənirlər. Dünya üzrə 

minik yüngül minik maşınları parkının 40%-i, yük avtomobilləri və avtobus 

parkının isə 20%-i “Cənub” ölkələrinə məxsusdur. 

               İnteqrativ proseslərin geniş vüsət aldığı indiki qloballaşma əsrində hər bir 

dövlətin iqtisadi potensialı, gücü və qüdrəti təbii-iqtisadi potensialla yanaşı həm də 

onun malik olduğu tranzit -kommunikasiya potensialının istifadəsi və inkişafı 

səviyyəsi ilə ölçülür. Geniş və çoxşaxəli, mükəmməl infrastruktura malik, dövrün 

tələblərinə cavab verən trzanzit -nəqliyyat şəbəkəsinə malik olmayan hansısa 

dövlətin dinamik inkişafından da söz açmaq qeyri-mümkündür.Məsələn məlum 

olduğu kimi,  istehsalla istehlak arasında əlaqə yaradan, hər bir yaşayış məntəqəsi 

arasında- kənd, qəsəbə, rayon, şəhər, dövlət, region, arasında körpü rolunu 

oynayan, təsərrüfat sahələrinin işini, inkişafını əlaqələndirən ölçüyəgəlməz 

dərəcədə iqtisadi, siyasi, mədəni strateji əhəmiyyət kəsb edən sərnişin və hər cür 

yüklərin daşınması əməliyyatını həyata keçirən, bazar təsərrüfatının ayrılmaz 

hissəsi sayılan, daxili və xarici bazarın varlığını təmin edən, istehsal olunmuş 

məhsulun sərfini və istehlakını mövcudlaşdıran nəqliyyat maddi istehsalın sənaye 

və kənd təsərrüfatından sonrakı 3-cü aparıcı sahəsi hesab edilir. Bu gün dünyanın 

bütün iqtisadi, ticarət və nəqliyyat sistemlərinin vahid orqanizmə çevrildiyi bir 

vaxtda, nəqliyyatın təminatına artan tələbat üzrə qlobal layihələrin işlənib 

hazırlanması özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verir. Nəticədə bu, nəqliyyatın 

rolunu artırır, nəqliyyat aparıcı mövqeyə çıxır, inkişaf edir, infrastrukturunu 

genişləndirir və nəhayət, yüklərin və sərnişinlərin hərəkətində, kapital 

qoyuluşunun axınında daha az maneələr ortaya çıxır. Nəqliyyat ərazilərin 

mənimsənilməsinə və əhali məskunlaşmasına, istehsal sahələrinin, zavod və 

fabriklərin, emal müəssisələrinin mövcudlaşmasına, kənd təsərrüfatının sürətlə 

inkişafına, şəhər, qəsəbə və kəndlərin salınmasına və formalaşmasına təkan verir. 

O, ölkə və regionlarda məhsuldar qüvvələrin inkişafının və düzgün 

yerləşdirilməsinin barometri sayılır. Həmçinin, nəqliyyat coğrafi əmək bölgüsünün 

əsasını təşkil edir. İnkişafı, insan həyatını nəqliyyatsız düşünmək absurddur. 
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Nəqliyyatın və komunikasiya əlaqələrinin inkişafı nəticəsində yüzlərlə, bəlkə də 

min km-lərlə uzaq məsafədən gətirilən xammalın, ayrı-ayrı hissələrin hesabına 

ixtisaslaşdırılmış emal sənayesi müəssisələri yaradılmışdır. 

ETİ  nəqliyyatın bütün növlərinin inkişafına təsir etmiş onların sürətini, 

yükgötürmə qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Mövcud nəqliyyat 

növlərinin, nəqliyyat müəssisələrinin və nəqliyyat vasitələrinin cəmi dünya 

nəqliyyat sistemini yaratmışdır. XX əsrin sonu, XXI əsrin başlanğıcında dəmir 

yolu nəqliyyatını yük daşımada xüsusi çəkisi 14%, avtomobil nəqliyyatında 10%, 

boru kəməri nəqliyyatında 12%, dəniz nəqliyyatında 61%, daxili su nəqliyyatında 

3% təşkil etmişdir. Sərnişin daşınmasında isə dəmir yolu nəqliyyatı -10%, 

avtomobil nəqliyyatı-80%, su nəqliyyatı-1%, hava nəqliyyatı-9% təşkil edir. 

Nəqliyyat növlərinin illik daşıdığı sərnişinlərin sayı 1,0 trln. nəfəri keçmiş olsa da 

sərnişin dövriyyəsi-19 trln. sərnişin-km təşkil edir.  

Dövlət müstəqilliyinin bərpasından  sonra, Azərbaycanın bir sıra aparıcı 

qonşu dövlətlərlə münasibətlərinin sivil məcraya yönəldilməsi xarici iqtisadi-ticari 

əlaqələrin bərpasına və bilavasitə nəqliyyat-kommunikasiya kompleksinin 

yüksəlişinə təkan vermişdir. Bu mərhələdən etibarən həm də dünya miqyasında 

qlobal nəqliyyat sistemi strukturunun konkretləşdirilməsi prosesi sürətlənmiş, 

Avropa və Asiya ölkələri arasında əməkdaşlıq üçün müəyyən beynəlxalq 

platformaların yaradılması istiqamətində qüvvələrin konsolidasiyası yaranmışdır. 

Respublikamız  bu prosesdən kənarda qalmamış, beynəlxalq nəqliyyat 

dəhlizlərinin yaradılması kimi mürəkkəb sosial, iqtisadi və təşkilati-texniki 

prosesdə yaxından iştirak edərək Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri 

layihələrinin gerçəkləşdirilməsi təşəbbüslərini dəstəkləmişdir. Zəngin iqtisadi 

ehtiyatlara, yeraltı və yerüstü sərvətlərə malik olan Azərbaycan ölkə rəhbərliyinin 

məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində regionda aparıcı, lider dövlətə çevrilmişdir. Bu 

gün ölkəmizin nəqliyyat siyasəti gənc, suveren Azərbaycan dövlətinin iqtisadi 

müstəqilliyini daha da möhkəmləndirməyə xidmət edir. Azərbaycanın əlverişli 

iqtisadi mövqeyə malik olması ona Şimal-Cənub əlaqələrində xüsusi əhəmiyyət 

verilməsinə gətirib çıxarmış, respublikamız bu əlverişli geoiqtisadi məkanda 
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ticarət dəhlizi rolunu gücləndirmişdir. Avropa və Asiyanın, Şimal və Cənubun 

kəsişməsində yerləşən Azərbaycan regionda enerji və yük axınları üçün qovşaq 

rolunu oynamaq üçün unikal imkanlara malik olduğunu nümayiş etdirmişdir. 

1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycanın bütün həyati əhəmiyyətli sahələrdə 

inkişafının əsasını qoyan "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması ilə respublikanın 

iqtisadi və tranzit-kommunikasiya əhəmiyyəti xeyli dərəcədə artmışdır. Sonrakı 

mərhələdə Bakı-Novorossiysk, Bakı-Supsa, daha sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas 

ixrac neft kəmərlərinin işə salınması, habelə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin 

tikintisinin yekunlaşmaq üzrə olması təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə 

regionun tranzit əhəmiyyətini artırır. Açıq dənizə çıxışı olmayan Azərbaycan 

beynəlxalq bazarlara çıxmaq məqsədilə məhz təhlükəsiz və səmərəli nəqliyyat 

birləşmələrinin inkişafına üstünlük verir. Beynəlxalq təşkilatların işində 

Azərbaycanın fəal iştirakı və qlobal layihələrə cəlb edilməsi onun etibarlı, 

həmçinin daimi tərəfdaşlığının bariz nümunəsi olduğunu göstərir. Azərbaycan 

bunu özünün TRASEKA proqramında fəal iştirakı ilə sübut etmişdir. Böyük 

“İpək Yolu”nun bərpası üzrə layihənin reallaşmasında aparıcı rola malik olan 

Azərbaycan dəmir yolu nəqliyyatı üzərinə düşən vəzifələrin yerinə yetirilməsinin 

öhdəsindən tamamilə gəlir.Tarixi İpək yolunun bərpası ideyasının əfsanədən 

reallığa çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər 

respublikamızın geostrateji və coğrafi əhəmiyyətini daha da artırmışdır. Avropa 

Birliyinin TASİS-TRASEKA proqramı çərçivəsində "Böyük İpək yolu"nun 

bərpası üzrə keçirilən tədbirlər Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində 

yerləşən bütün ölkələrin inkişafı, onların iqtisadi potensialından daha səmərəli 

istifadə edilməsi, çoxtərəfli iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsi üçün əlverişli şərait 

yaradır. Şimalla-Cənub arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycanın Avropa-

Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsində aparıcı yer tutması 

respublikanın dünya ölkələri ilə inteqrasiyasının daha da dərinləşməsinə xidmət 

edir. Bu isə nəinki iqtisadi, həm də siyasi sabitlik və təhlükəsizlik baxımından 

böyük əhəmiyyətə malikdir. TRASEKA-nın rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması 
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üçün dəhlizin Azərbaycan hissəsində yükdaşımalara görə tariflərdə 20-50 faiz 

güzəşt tətbiq olunmuşdur. 

Azərbaycanın “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizində iştirakı da ölkəmizin 

iqtisadi və strateji maraqları baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. “Şimal-

Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi haqqında Razılaşma Rusiya Federasiyası, 

İran İslam Respublikası və Hindistan arasında 2000-ci il  sentyabrın 12-də Sankt-

Peterburq  şəhərində bağlanılmışdır. Razılaşmanın əsas məqsədi yük və sərnişin 

daşımalarının təşkilində nəqliyyat əlaqələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, üzv-

ölkələrin dəmir yolu, avtomobil, dəniz, çay və hava nəqliyyatı xidmətləri 

beynəlxalq bazarına girişi üçün şəraitin yaradılması, beynəlxalq daşımaların 

həcminin artırılmasına yardım göstərilməsi, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin 

təhlükəsizliyinin təmin olunması, razılaşdırılmış nəqliyyat siyasətinin həyata 

keçirilməsidir. Razılaşma bütün nəqliyyat növlərinə: dəmir yolu, dəniz, avtomobil 

yolları, çay və hava nəqliyyatı ilə daşımaları təmin edən nəqliyyat 

infrastrukturuna və nəqliyyat vasitələrinə aiddir. Təkcə Hindistan istisna təşkil 

edir, onun yalnız dəniz marşrutları ilə iştirakı nəzərdə tutulur. 

 “Şimal-Cənub” dəhlizi dünyada ən uzun transkontinental nəqliyyat dəhlizi 

olacaqdır. Dəhliz Skandinaviya ölkələrindən başlayaraq Rusiya, Azərbaycan, 

İran, Hindistan, Çin ərazilərini və eyni zamanda Orta Asiya, Qara dəniz və İran 

körfəzi ölkələrini əhatə edəcək. “Şimal-Cənub” dəhlizi Asiya-Sakit okean regionu 

və Fars körfəzi regionunun tranzit yüklərinin çatdırılmasını sadələşdirəcək. 

Beynəlxalq “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi Avropa ölkələrinin, Rusiyanın, Orta 

Asiya və Qafqaz regionlarının Fars körfəzi və Hindistana çıxışına, Xəzəryanı 

ölkələrin Qara dəniz limanları ilə ticarət əlaqələrinin intensivləşdirilməsinə şərait 

yaradacaqdır. Regional əməkdaşlıq sahəsində ölkələrarası əlaqələrin daha da 

genişləndirilməsində dəhlizin inkişafının mühüm rol oynayacağı da şübhəsizdir. 

Fəaliyyətə başlayacağı ilk illərdə daşıma proqnozlarına əsasən Azərbaycan sahəsi 

üzrə yük axınının həcminin 5-7 milyon ton artacağı gözlənilir. Daha sonralar isə 

Azərbaycan sahəsində yük daşımalarının həcminin ildə 15 milyon tondan çox 

artacağı proqnozlaşdırılır. Azərbaycan eyni zamanda Şimal-Cənub nəqliyyat 
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dəhlizinin inkişafında iştirak etməklə böyük iqtisadi dividendlər qazanır. Çünki 

İran körfəzi və Hind okeanı regionu ölkələrinin Rusiya və Avropa ölkələri ilə 

ticarət əlaqələri dinamik şəkildə inkişaf edir. İlkin olaraq Şimal-Cənub nəqliyyat 

dəhlizinin ancaq Xəzərin Şərq hissəsi, yəni Qazaxıstan və Türkmənistan ərazisi 

vasitəsilə və həmçinin, Xəzər dənizinin özü ilə keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. 

Beləliklə, Azərbaycanın əlverişli geoiqtisadi mövqeyi ona həm Şərq-Qərb, həm də 

Şimal-Cənub əlaqələrində "açar" əhəmiyyətli ölkələrdən biri kimi çıxış etməyə 

imkan verir. Azərbaycan faktiki olaraq iki nəhəng nəqliyyat dəhlizinin kəsişmə 

nöqtəsində yerləşir. Bu dəhlizlərdə iştirak edən respublikamız iqtisadi 

müstəqilliyini artırmaqla yanaşı, Avropa və dünya bazarlarına alternativ nəqliyyat 

marşrutları ilə çıxmaq imkanı qazanır. Bütün bunlar göstərir ki, beynəlxalq 

nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşən Azərbaycan hər növ nəqliyyat 

daşımaları üçün əhəmiyyətli strateji mərkəzdir. Respublikamız çox qütblü 

nəqliyyat-kommunikasiya şəbəkəsi formalaşdırmaqla, özünün geosiyasi 

mövqelərini daha da gücləndirir. 

Ölkələrin milli iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirmək və iqtisadi məhsuldarlıq 

və iqtisadi artımı təmin edə bilmək üçün xarici ticarətlərinə, xarici ticarətin ÜDM 

içindəki payına xüsusi əhəmiyyət verirlər. Xarici ticarət iqtisadiyyatda 

məhsuldarlığı artıraraq və istehsalçılara daha çox, keyfiyyətli və ucuz istehlak 

imkanı verərək iqtisadi  artımı və istehsalçı rifahını təmin edir. Xarici ticarətin 

iqtisadi böyüməyə təsirinin səbəbi, xarici ticarətə açıldıqdan sonra ölkələr arasında 

“iş bölgüsü” və “ixtisaslaşma” imkanının ortaya çıxmasıdır. Xarici  ticarət, 

ölkələrə istehsalda  üstün olduqları sahələrə yönəlmək və iqtisadiyyatın ümumi 

səviyyəsindəki fəallığı artırma imkan verir.  

Bildiyimiz kimi bütün dünya ticarətində İEOÖ-lərin, yəni “Cənub” 

yarımsistem ölkələrini ixracat vəziyyətləri İEÖ-lərlə yani “Şimal” yarımsistem 

ölkələrlə müqayisədə geri qalmaqdadır. Bununla yanaşı həyata keçirilən ixracatın 

struktur olaraq şərh olunması, ixrac olunan malların incələnməsi, problemin daha 

da qarışıq olduğunu ortaya çıxarır. “Şimal” yarımsisteminə daxil olan İEÖ-lər 

dünya təsərrüfatının digər yarımsistemlərinə nisbətən daha yüksək iqtisadi inkişaf 
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səviyyəsinə, ticarət əlaqələrinə  malikdirlər. İqtisadi fəallığın mərkəzi sayılan 

“Şimal”   ölkələri kapitalın hərəkəti, xarici ticarət, valyuta münasibətləri və s. 

vasitəsilə bütün dünyaya təsir edirlər.“Cənub” yarımsisteminə daxil olan İEOÖ-lər 

zəif  iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malikdirlər. “Cənub” ölkələrindən bəziləri yüksək 

iqtisadi və demoqrafik potensiala, ticarət əlaqələrinə malikdir, lakin hər nəfərə 

düşən ÜDM-in həcmi azdır. “Cənub” ölkələrinin inkişafında xarici kapitalın 

(TMŞ) böyük rolu vardır. 

Son illərdə Azərbaycan xarici ticarət siyasəti xüsusilə Qərbi Avropa 

ölkələri istiqamətində dəyişmə trendi göstərir. Nəqliyyat sistemində yük 

daşımaların rolu çox böyükdür.  Dünya nəqliyyatı sistemində ikinci əsas cəhət 

nəqliyyatın işidir. Nəqliyyatın işində həlledici amil yükdaşıma ilə sərnişin 

daşımanın həcmi və quruluşu əsas götürülür. Müasir dünya nəqliyyatında 100 

mln.-dan çox işçi çalışır. Onun illik daşıdığı yükün miqdarı 46-50 trln. tondur. 

Yük dövriyyəsi isə 50 trln t/km-dir. XX əsrin sonu XXI əsrin başlanğıcında dəmir 

yolu nəqliyyatını yükdaşımada xüsusi çəkisi 14%, avtomobil nəqliyyatında 10%, 

boru kəməri nəqliyyatında 12%, dəniz nəqliyyatında 61%, daxili su nəqliyyatında  

3% təşkil etmişdir. 

Beynəlxalq daşımalarda, xüsusilə qitələrarası daşımalar da dəniz 

nəqliyyatının xüsusi çəkisi daha artıqdır (təqribən 80%). Son dövrlərdə  duru 

yanacaq və qaz yanacağının, xammalın  rolu artığı üçün boru ilə nəqletmənin də 

xüsusi çəkisi artmışdır. Başqa bir cəhəti də qeyd etməliyik ki, ümumiyyətlə 

yükdaşımalarda avtomobil nəqliyyatının öhdəsinə daha çox yük düşür. Lakin 

avtomobil ilə daşıma orta hesabla 30 km, dəniz ilə  daşıma isə orta hesabla 7-8 

min km təşkil edir. Odur ki, dəniz ilə olan yük dövriyyəsi daha artıq olur və 

nisbətən ucuz  başa  gəlir.  Coğrafi baxımından dəniz ilə yük daşımaların 45%-i 

“Şimal” yarımsistemə daxil olan İEÖ-lərin, 51 %-i “Cənub” yarımsistemə daxil 

olan İEOÖ-lərin, 4%-i isə keçid iqtisadiyyatı ölkələrinin payına düşür.  

Azərbaycan Şimaldan Cənuba və Şərqdən Qərbə doğru uzanan nəqliyyat 

dəhlizlərinin  kəsişdiyi ərazidə yerləşir. Məsələn, ötən il Avrasiya nəqliyyat dəhlizi 

ilə 33 mln ton müxtəlif yük daşınıb. Hələ 1993-cü ildə Avropadan yüklərin Qafqaz 
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vasitəsilə Asiyaya və geri istiqamətdə daşınması məqsədilə TRASEKA proqramı 

işlənib həyata keçirilməyə başlayandan Azərbaycan belə bir sabit nəqliyyat 

dəhlizinin yaradılmasında maraqlı olduğunu bəyan edib. Azərbaycanın nəqliyyat 

strategiyasının prioritet istiqamətləri arasında TRASEKA layihəsi çərçivəsində 

əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirilir. Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin 

yaranmasının və inkişafının əsas nəqliyyat və kommunikasiya xəttlərinin hansısa 

bir iri dövlətin təsiri altda düşməsinin qarşısını almaqla yanaşı, Xəzər dənizindəki 

və  Xəzər sahilindəki zəngin enerji daşıyıcılarının və digər təbii  ehtiyatların dünya 

bazarına sərbəst, davamlı olaraq çıxışını təmin etməkdən ibarətdir.  

“Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafına dair əsas çoxtərəfli  

saziş” imzaladıqdan sonra yüklərin beynəlxalq tranzit daşınmasında daha 

keyfiyyətli səviyyədə həyata keçirilməsinin normativ-hüquqi əsasları hazırlanır. 

Xəzər dənizindən çıxarılan neft və neft məhsullarının təqribən 30 faizini 

Azərbaycanın ərazisi ilə tranzit daşınmasında Avropa-Qafqaz-Asiya (TRASEKA) 

dəhlizi əhəmiyyətli rol oynayır. Müvafiq ölkələr bu daşımalardan həmiyyətli 

dərəcədə bilavasitə faydalanır. Iqtisadi hesablamalar göstərir ki, ölkədən quru 

yollarla tranzit şəkildə keçirilmiş hər ton ümumi yük 20-40 ABŞ dolları 

səviyyəsində gəlir gətirir. 

Azərbaycan Respublikasında tranzit yük daşımaları: dəmir yolu, dəniz, 

avtomobil və hava nəqliyyatı ilə beynəlxalq (hökümətlərarası) sazişlər və 

müqavilələrə və milli qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilir. Azərbaycanın 

ərazisindən keçən tranzit dəhlizinin potensialından hələ ki, tam istifadə 

edilməmişdir, çünki yüklərin və sərnişlərin dəhliz boyu axınının inkişaf 

etdirilməsində bir sıra manelər vardır. Azərbaycan Respublikasının ərazisindən 

keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı tranzit strategiyasının əsas 

məqsədlərindən biridir. Dəhlizlərin formalaşması və inkişaf üçün əsas şərtlər-

yüklərin  ölkə ərazisindən maneəsiz hərəkətinə, nəqliyyat proseslərinin 

optimallaşdırılmasına, daşıma tariflərinin sərfəli şəkildə müəyyənləşdirilməsinə, 

intermodal nəqliyyat xəttində ayrı-ayrı nəqliyyat növləri arasında qarşılıqlı 

əlaqələrin yaxşılaşdırılmasına, beynəlxalq turizm və mədəni əlaqələrin inkişafına, 



31 

 

tranzitin milli prioritetlər siyahısına daxil edilməsinə, strateji əhəmiyyətli nəqliyyat  

infrastrukturlarının yenidənqurulması üçün beynəlxalq qurumların maliyyə 

dəstəyindən istifadə edilməsinə, azad iqtisadi zonaların və nəqliyyat-loqistik 

mərkəzlərinin yaradılmasına  şərait yaradacaqdır. 

Mərkəzi Asiyadan olan böyük yük axınlarının yalnız bir hissəsi Avropa-

Qafqaz-Asiya dəhlizi ilə daşınır. Bu dəhlizdə müvafiq imtiyazlı şərtlərin və şəraitin 

yaradılması Avropada və Mərkəzi Asiyadan olan böyük potensial yük axınlarını 

cəlb edər. Bununla belə son illər ölkənin nəqliyyat infrastrukturunun ardıcıl 

inkişaf etdirilməsi və tranzitin genişləndirilməsi Azərbaycanın iqtisadi inkişafında 

əsas faktorlardan birinə çevrilmişdir. 

TRASEKA nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan Respublikası ərazindəki 

hissəsində 1998-ci  Bakı şəhərində “Avropa-Qafqaz-Asiya  nəqliyyat dəhlizinin 

inkişafına dair əsas çoxtərəfli saziş” imzalandıqdan sonra respublika ərazisindən 

keçən tranzit daşımalarının da həcmində artımlar qeydə alınmışdır. Digər mövcud 

dəhlizlərdə müqayisədə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində daşınan 

tranzit yüklər əsasən Qərbdən Şərqə neft avadanlığı, Əfqanıstana humanitar 

yardım yükləri, Azərbaycan, Qazaxstan, Türkmənistan və İran (neft və qaz 

istehsal edən ölkələr) üçün konteynerlərlə müxtəlif mallar, Qafqaz və Mərkəzi 

Asiyanın kiçik və orta sahibkarları üçün maşın və texnoloji avadanlıqlar və Şərq-

dən Qərbə isə Qafqazın ərazisi ilə pambıq, soya və neft-qaz ixracından ibarətdir. 

 “Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi digər trans okean 

marşrutlarına real alternativdir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, Hind 

okeanı və Fars körfəzi ölkələrindən tranzit yüklərin İran, Xəzər dənizi, Rusiya, 

Şimal və Şərqi Avropa ölkələri vasitəsilə daşınmasını nəzərdə tutan bu dəhliz 

Suveyş kanalı vasitəsilə keçən yoldan 3 dəfə qısadır. “Şimal-Cənub” dəhlizi Asiya-

Sakit okean regionu və Fars körfəzi regionunun tranzit yüklərinin çatdırılmasını 

sadələşdirəcək. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan üzərindən 

yüklərin böyük əksəriyyətinin daşınmasında dəmir yolunun iştirakı nəzərdə 

tutulur ki, burada əsas amil kimi, yüklərin bir nəqliyyat növü ilə böyük həcmdə, 

tez bir zamanda, daha uzaq məsafəyə daşınması götürülür. Dəhliz vasitəsilə yük 
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daşımalarına Azərbaycan Respublikasının yol-nəqliyyat kompleksinin daha geniş 

cəlb edilməsi, xüsusən avtomobil nəqliyyatının və Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 

imkanlarından tam istifadə olunması üçün şərait yaradılmalıdır. Azərbaycanın 

“Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinə qoşulması və dəhlizlə yük daşımalarında fəal 

iştirakı respublikamızın iqtisadi maraqlarına uyğun olaraq yüklərin, o cümlədən 

tranzit yüklərin daha geniş cəlb olunmasına, yük həcminin çoxalmasına və 

gəlirlərinin artmasına, ölkəmizin nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına, yeni iş 

yerlərinin açılmasına, öz növbəsində, bir çox sosial problemlərin həllinə şərait 

yaradacaqdır. 

 

 

2.2. " Şimal-Cənub"beynəlxalq  nəqliyyat dəhlizinin  formalaşması 

və inkişafının konseptual əsasları 

 

Şimal-Cənub iqtisadi münasibətlərinin tarixi təşəkkülü dünya 

təsərrüfatının hələ bir sistem kimi tam formalaşmadığı dövrə təsadüf edir. 

Azərbaycanın  bü münasibətlərin iştirakçısı kimi tarixi rolu hər bir dövrdə 

əhəmiyyət daşımışdır. Azərbaycan uzun bir dövr ərzində Çar Rusiyasının 

tərkibində öz təbii resursları və coğrafi ərazisi ilə müstəsna əhəmiyyət kəsb 

etmişdir. Onun sərvətlərinin dünya bazarına sürətli daşınmasını təmin edən 

dəmiryolu əlaqələrinin inşası bu baxımdan təsadüfi olmamışdır. Çar Rusiyası 

ərazisində ilk dəfə Azərbaycanda dəmiryol əlaqələrinin inşasına başlanılmışdır. 

SSRİ-nin yaranmasından sonra Azərbaycanın vahid iqtisadi məkanda mərkəzlə 

əlaqələndirən kommunikasiya sistemləri və boru kəməri infrastrukturu ölkəmizin 

asılı inkişafının əsas amillərini təşkil etmişdir.  

Lakin sosialist sisteminin dağılması dünya təsərrüfatında böyük 

dəyişikliklərə səbəb oldu və mövcud mərkəz-əyalət münasibətlərini aradan 

qaldırdı. Müstəqilliyin əldə olunmasından sonra Azərbaycan keyfiyyətcə  yeni, 

müəstəqil geosiyasi üstünlüklərə sahib bir ölkə kimi Şimal-Cənub 
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münasibətlərinin əhəmiyyətli iştirakçısına çevrilmişdir. Praktiki olaraq regionda 

qarşılıqlı münasibətlərin tamqiymətli reallaşdırılması Azərbaycanla əlaqələrin 

səmərəli təşkilini tələb edir.                  

Rusiya, Azərbaycan və İran Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat koridoru 

çərçivəsində dəmiryol əlaqələrinin təşkili üzrə lahiyənin realizasiyasına 

başlamışdır. Lahiyə tərəflər üçün iqtisadi cəhətdən çox əhəmiyyətli hesab olunur. 

Avropa və Hind okeanı hövzəsi arasında tranzit yükdaşımalardan böyük həcmli 

dividendlər əldə olunmasına imkan yaradır.  Şimal-Cənub nəqliyyat koridoru 

çərçivəsində əməkdaşlıq konsepsiyası iqtisadi əlaqələrin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsini təmin edən infrastruktur sistemlərin diversifikasiyası və qarşılıqlı 

münasibətlərin inkişaf etdirilməsi məqsədlərini ifadə edir.  

Hazırda  Şimal-Cənub nəqliyyat koridoru lahiyəsi çərçivəsində 

əməkdaşlıq genişlənməkdədir. Lahiyə daşımaları eyni vaxtda təmin edən bir neçə 

nəqliyyat infrastrukturunu özündə birləşdirir. Belə ki, “Şimal-Cənub” ideyası 

qarşısında qoyulan əsas vəzifələr kontinentlər arasında yükdaşımalarının 

genişləndirilməsidir. Bu marşrutun gücündən tam istifadə  Avropa ölkələri, 

Rusiya, Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionu ölkələrinin Hind okeanı hövzəsi 

regionu arasında, Qaradəniz limanları ilə Xəzəryanı limanlar arasında ticarət 

əlaqələrinin intensivləşməsi üçün əlverişli şərait yarada bilər.    

Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat koridorunun Xəzər regionunda yük 

axınlarının əsas hissəsi Rusiya-İran ticarətinin yük dövriyyəsi təşkil edir. 

Lahiyənin iştirakçıları üçün də tranzit yükdaşımalarda rəqabətqabiliyyətini təmin 

edən tariflər tətbiq etməklə Şərqdən və Qərbdən yükdaşımaların bir hissəsini də 

cəlb edə bilər. Koridorun yaradılması Asiya-Sakit Okean regionu və Fars korfəzi 

olkələrindən tranzit yüklərinin çatdırılmasını sadələşdirə bilər. Mövcud 

qiymətləndirmələrə görə bu istiqamətdə dəmiryolu ilə yükdaşımalar 10-15 % 

ucuz və Süveyş kanalı ilə daşınmalara sərf olunan vaxta görə müqayisədə 20 gün 

tezləşdirə bilməsi baxımından əlavə üstünlüklərə də malikdir.  
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Lahiyə çərçivəsində işçi qrupunun 2008-ci ilin martında Tehranda təşkil 

olunmuş yığıncağında Azərbaycan, İran və Rusiyanın dəmiryol idarələri 

səviyyəsində Memorandum imzalanmışdır. Memoranduma görə Qəzvin-Rəşt-

Astara (İran)- Astara (Azərbaycan) arasında dəmiryolu xəttinin tikintisi üzrə 

əməkdaşlığın daha da fəallaşdırılması istiqamətində tədbirlərin 

müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur. İranda əldə olunmuş razılaşmaya müvafiq 

Azərbaycan və Rusiya tərəfləri lahiyənin texniki iqtisadi əsaslandırılmasını başa 

çatdırmalı və tikinti işlərinin müddətlərini müəyyənləşdirməlidirlər.      

Marşrutun bu hissəsi  tərəflərin yükdaşıma potensialının və coğrafi 

mövqeyinin əhəmiyyəti ilə bağlıdır. Azərbaycan və İran dəmiryolunun 

birləşməsindən sonra ilk dövrdə yükdaşıma həcminin 5-7 mln ton səviyyəsi, artıq 

növbəti mərhələlərdə tədricən 15-20 mln ton səviyyəsinə yüksəldilməsi 

proqnozlaşdırılır. Azərbaycan tərəfinin proqnozlarına görə isə Rusiya-

Azərbaycan-İran koridoru üzrə dəmiryolu yükdaşımalarından ölkə büdcəsinə 

daxilolmaların ildə 30-40 mln.manat təşkil etməsi gözlənilir.  Şimal-Cənub 

iqtisadi münasibətlərinin əsas prioriitet sferalarından birini energetika sahəsi 

təşkil edir. Şimal-Cənub lahiyəsi üzrə Rusiya və İran arasında Azərbaycan 

ərazisindən energetik koridorunun yaradılması istiqamətində irəliləyişlərə nail 

olunmuşdur. Tərəflər arasında hərtərəfli razılaşmalar nəticəsində yaradılacaq 

Rusiya-Azərbaycan-İran koridoru hesabına Azərbaycan elektrik enerjisi İran 

vasitəsilə Türkiyəyə ixrac oluna bilər. Koridorun yaradılması üzünmüddət 

Rusiya-İran arasında fikir ayrılıqları ilə əlaqədar yubadılırdı. 

Rusiya enerji satışı mövqeyindən, İran isə elektrik enerjisinin mübadiləsi 

mövqeyindən çıxış edirdi. Hələ 17 il bundan əvvəl postsovet ölkələri arasında 

elektro energetika sahəsində hökumətlərarası münasibətlərin koordinasiyası 

haqqında Saziş imzalanmışdı. Bu saziş və MDB ölkələrinin Elektroenergetika 

Şurası milli enerji sistemlərinin bazar şəraitində qarşılıqlı fəaliyyətinin texnoloji 

əsaslarının saxlanılmasına imkan vermişdir.  
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Son bir neçə illər Elektroenergetika Şurasının iştirakçıları, o cümlədən 

Azərbaycan, tariflərin və qiymət mexanizmlərinin razılaşdırılması, normativ 

bazanın unifikasiyası və elektrik enerjisinin mübadiləsinin gömrük proseduru, 

eləcə də elektrik tranzitinin texniki aspektləri barədə əsaslı danışıqlar 

aparılmışdır. Elektroenergetika Şurasının 2005-ci ildə Tbilisidə keçirilən 28-ci 

iclasında MDB-nin iştirakçı dövlətlərinin vahid elektroenergetik bazarının 

yaradılması haqqında Sazişin formalaşdırılması razılaşdırıldı. Bu zaman Rusiya, 

İran və Azərbaycannın enerji sistemlərinin sinxronlaşdırılması barədə Rusiyanın 

RAO “YES” şirkətinin təklifləri Azərbaycanın müvafiq hökumət strukturlarına 

təqdim edilmişdir. Bu layihə çərçivəsində Azərbaycan ərazisindən sistemlərarası 

elektrik öütücü xəttlərinin çəkilməsi üçün infrastrukturun yaradılması, o 

cümlədən Yaşma-Dərbənd elektrik ötürücü xəttinin çəkilməsi nəzərdə tutulurdu.  

Azərbaycanla münasibətlərin inkişafı nəticəsində tədricən əlaqələnən 

digər elktroenergetika koridoru Gürcüstan və Türkiyə arasında inkişaf edir. 

Gürcüstanla və Türkiyənin şərq ərazisində şərq ərazisi arasında infrastruktur 

sisteminin yaradılması kapital qoyuluşlarını tələb edir. Üç ölkə arasında 2009-cu 

ilin aprelində imzalanan “Enerji körpüsü” Memorandumunun yaradılmasına 

xidmət edir. Bu lahiyəni USAID və ABŞ-ın energetika Assosasiyası müdafiə edir, 

bu istiqamətdə maliyyə və texniki köməklik göstərir. Azərbaycanda enerji 

gücünün artıqlığı bügünədək yalnız Gürcüstan, Rusiya və İranla enerji 

mübadiləsinə imkan verirdisə, artıq 2009-cu ildən etibarən Türkiyəyə və Şimal-

Cənub münasibətlərinin iştirakçıları kimi digər region ölkələrinə enerji ixracına 

imkan verə bilər.  Şimal-Cənub münasibətlərinin iştirakçı ölkələri Azərbaycanla 

əlaqələrin intensiv inkişafından daha geniş faydalanma istiqamətlərini inkişaf 

etdirməyə çalışırlar. Bu müstəvidə İran və Rusiyanın təşəbbüslərinin son 

dövrlərdə   artırılması müşahidə olunur.  

İran Azərbaycanla tarixi əlaqələrini yeni istiqamətlərdə genişləndirməyə 

çalışır. Bu məqsədlə 1 yanvar 2010-cu ildən Azərbaycanla viza rejimini aradan 
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qaldırmaqla insanların daha sərbəst hərəkətini təmin etməyə çalışır (bu 

istiqamətdə Türkiyə Respublikası tərəfindən də gediş-gəlişlərin 

sərbəstləşdirilməsi təşəbbüsləri həyata keçirilməkdədir). Bununla İran tərəfindən 

göstərilən birtərəfli təşəbbüslərin gələcəkdə Azərbaycan tərəfindən də milli 

maraqlar çərçivəsində uyğun siyasətlə tamamlanmasına çalışılır. Bu təşəbbüslərlə 

gələcəkdə nəqliyyat əlaqələrinin inkişafına yeni stimullar yaratmaq mümkün ola 

bilər. Belə ki yaxın perspektivdə Bakı və İranın Xəzər dənizində Ənzəli limanı 

arasında sərnişin daşımalarının genişləndirilməsi mümkün ola bilər. Bu 

istiqamətdə 1998-ci ildə fəaliyyəti dayandırılmış sərnişin daşımalarının yenidən 

bərpası iqtisadi cəhətdən müasir mərhələdə əhəmiyyət kəsb edir.  

Azərbaycan və İran arasında bir neçə ildir ki, Parsabad (İran)-Astara 

(Azərbaycan) elektrik ötürücü sisteminin tikintisi davm edir. Bu layihə iki ölkənin 

sərhədyanı rayonları arasında əlaqələr üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Ancaq 

geosiyasi müstəvidə İran-Ermənistan münasibətləri Azərbaycanın milli və 

geosiyasi maraqları üçün əsas bir problem kimi öz təsirini göstərir. İran 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində birmənalı mövqe nümayiş etdirir və 

Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi probleminin həlli çərçivəsində Azərbaycanla 

enerji mübadiləsi əməkdaşlığını həyata keçirir (Muxtar Respublikanın energetik 

potensilaı inkişaf etdirilir, lakin  enerji tələbatlarının əhəmiyyətli bir hissəsi qonşu 

İran İslam Respublikasından idxal edilən enerji hesabına ödənilir).  

 Şimal-Cənub münasibətlərinin inkişafında Azərbaycan öz geoiqtisadi 

mövqeyi ilə böyük potensiallar ölkəsi hesab olunur. Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində 1161 km olan Trans-Asiya-Avropa (TAE) fiber-optik kabel magistralı 

çəkilmişdir. Bu şəbəkə daxili resurslar hesabına daha da genişləndirilmiş, ölkənin 

digər bölgələri magistral xəttə qoşulmuş və Rusiya istiqamətində şimal 

sərhəddinə qədər optik xəttin tikintisini təmin etmişdir. Regionda nəqliyyat və 

enerji tranziti infrastrukturlarının inkişafı təkcə yükdaşımaların və ticarətin 

inkişafını deyil, həmçinin iştirakçı ölkələrdə daxili bazarın potensialını, gömrük 
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tarifləri siyasətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində hüquqi sahədə normativ 

bazanın inkişafını tələb edir.   

  Nəqliyyat dəhlizləri infrastrukturunun inkişaf etdirilməsinə olan təlabat 

bizim ölkədən keçən idxal-ixrac edilən yüklərin  və tranzit Avrasiya yük 

axınlarının və bu yüklərin təkcə dəmir yolu,  avtomobil, dəniz, hava nəqliyyatı 

kimi ayrı-ayrı nəqliyyat növləri ilə daşınması deyil, əsasən, müxtəlif nəqliyyat 

vasitələri ilə multimodal daşımaların artması ilə bağlıdır. Bu daşımaların həcmi 

hər il 10-15%, bəzi yüklər üzrə isə 15-20%-ə qədər artır. Bu həm Azərbaycan 

iqtisadiyyatının inkişafı və ümumi daxili məhsulun ildə 4-5% artmasına, həm də 

Azərbaycanın xarici iqtisadi-ticarət əlaqələrinin genişlənməsi və beynəlxalq 

arenda onun mövqelərinin möhkəmlənməsinə təkan verir. 

Nəqliyyat əlaqələrinin möhkəmlənməsi və mövcud olan Avropa – Qafqaz – 

Asiya nəqliyyat dəhlizlərinin  inkişaf etdirilməsinin aktuallığı qalmaqdadır.  Son 

illər ərzində Şimali Avropanı İran, Fars körfəzi ölkələri, Pakistan və Hindistanla 

birləşdirən nisbətən yeni “Şimal – Cənub” nəqliyyat dəhlizi daha aktual dəhlizə 

çevrilir. Bütün bu istiqamətlər üzrə yük daşımalarda, bir qayda olaraq, dəniz, 

dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı kimi az qala bütün magistral nəqliyyat növləri 

iştirak edir. Ona görə də onların səmərəli qarşılıqlı fəaliyyəti üzrə, eləcə də bir 

nəqliyyat vasitəsindən digərlərinə yüklənilməsi məntəqələri və dövlət 

sərhədlərindən keçmə məntəqələrində gömrük prosedurlarını keçərkən yük 

axınlarının maneəsiz hərəkət etməsi üzrə mühüm vəzifələr meydana gəlir. 

Nəqliyyat şəbəkələrinin təkmilləşməsi və inkişafı imkanları son illər 

ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatının möhkəmlənməsi və nəqliyyat 

infrastruktrunun inkişaf etdirilməsi üçün istər ölkədaxili, istərsə də xarici 

sərmayəçilərdən sərmayə alınması ehtimalının artması ilə bağlıdır. Bu, dövlət 

hakimiyyətinə  olan inamın artmasına, Azərbaycandakı siyasi və iqtisadi 

konyunkturanın sabitliyinə, nəqliyyatın rolunun geniş şəkildə dərk edilməsinə və 

işgüzar logistika prinsiplərinin əsasında yüklərin daşınması sahəsində metodik 

yanaşmanın inkişaf etdirilməsinə əsaslanmışdır. 
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Nəqliyyat, ekspeditor, operator və ticarət şirkətlərinin nəqliyyat 

şəbəkələrinin təkmilləşməsi və inkişafında maraqlı olması ona əsaslanır ki, ölkə 

daxilində və xarici yük göndərən və alanlara çıxarkən yük daşımaları bu şirkətlərə 

xeyli gəlir gəlməsini təmin edir. 

Hazırda yükdaşımalarının multimodal sisteminin yaradılması problemi 

yetişmişdir. Xarici ticarət üzrə yük axınlarının böyük hissəsini təşkil edən 

multimodal yük daşımalarında yükləmə - boşaltma və anbar kompleksləri xüsusi 

rol oynayır ki, onlar yüklərin bir nəqliyyat vasitəsindən boşaldılıb digərinə 

yüklənilməsi məntəqələrində yaradılır və yük axınlarının daha səmərəli daşınması 

və ya istifadə edilməsi üçün yenidən təşkil olunmasına xidmət edir. Nəqliyyat 

şəbəkələrinin təhlili və logistika nəzəriyyəsi göstərir ki, yük daşımaları 

sistemlərində yük terminalları böyük rol oynayır ki, onlar olmadan nəqliyyatın 

müxtəlif növlərinin səmərəli qarşılıqlı fəaliyyəti mümkün deyil. Mahiyyət etibarı 

ilə, istənilən logistik-nəqliyyat və anbarların ardıcıllığı kimi təsəvvür etmək olar, 

çünki yaxşı təşkil olunmuş nəqliyyat prosesi mexanikləşdirilmiş anbarlarda, yəni 

yüklərin bir nəqliyyat vasitəlırindən digərinə birbaşa yükləmə əməliyyatları və 

digər yükləmə-boşaltma və anbar əməliyyatlarının effektiv şəkildə yerinə 

yetirilməsi üçün uyğunlaşdırılmış vı təchiz olunmuş xüsusi obyektlərdə başlanmalı 

və başa çatmalıdır. Əgər multimodal daşımaların logistik xəttində yüklərin emalı 

üzrə müasir texnalogiyalarla işləyən, yaxşı təchiz olunmuş yük terminalları 

olmasa, o zaman mütləq yüklərin bir nəqliyyat vasitəsindən digərinə yüklənməsi 

məntəqələrində nəqliyyat vasitələrindən birinin, digərinin və ya hər ikisinin 

dayanmalarının artması müşahidə olunacaqdır. 

Dəniz və dəmir yolu nəqliyyat növləri iki müxtəlif xarakterli ehtimal 

sistemləridir ki, onlar texniki, texnoloji, təşkilati, iqtisadi, coğrafi və hüquqi 

xarakterli çoxsaylı amillərdən aslı olan fərqli fəaliyyət xüsusiyyətlərinə malikdir və 

əksər hallarda  yük axınının təşkili zamanı onlara təhlil edib təsir göstərmək 

mümkün deyil.  Yaxşı təchiz olunmuş müasir yük terminallarının yaradılması 

problemi çox kəskindir, çünki Azərbaycanda onlar kifayət qədər deyil ( bəzi yük 

axınlarında isə tamamilə yoxdur) və onların texniki səviyyəsi aşağıdır. Onlar 



39 

 

olmadan isə müxtəlif nəqliyyat növlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti məntəqələrində yük 

axınlarının səmərəli şəkildə ötürülməsini təşkil etmək mümkün deyil. 

Hesablamalar əsasında aşkar edilmişdir ki, logistik xətlərdə müasir yük 

terminallarının inşa edilməsi üçün kapital qoyuluşları və tikinti üçün torpaq 

sahələri tələb olunur. Müasir yük terminallarının yaradılması problemini, ilk 

növbədə, nəqliyyat stividor və ekspeditor şirkətlərinin rəhbərləri anlamalıdırlar. 

Lakin hələ ki, hazırda bu anlama yoxdur, çünki nəqliyyat üzrə bir çox 

mütəxəssislər və rəhbərlər səhvən hesab edir ki, anbarlar yalnız yüklərin uzun 

müddətli saxlanılmasına xidmət edir. Buna görə də yüklərin hərəkəti ləngiyir. 

Əslində isə nəqliyyatda bütün sənaye, ticarət, kənd təsərrüfatı sahələrindəki 

anbarlar yüklərin saxlanılması üçün deyil, yük axınlarının yenidən təşkili üçün 

xidmət edir və bununla da yükaxınlarının multimodal yük daşımaları zamanı bir 

nəqliyyat vasitəsindən digərinə səmərəli şəkildə və bir-birilə qarşılıqlı fəaliyyətdə 

olan nəqliyyat vasitələrinin artıq dayanmaları olmadan ötürülməsinə köməklik 

edir. Anbarlarda və yük terminallarında emalı zamanı yenidən təşkil edilən yük 

axınlarının parametrlərini nəqliyyat partiyalarının ölçüləri və tərkibi, nəqliyyat 

tarası, qablaşdırılması və yük nəqliyyatı vahidlərinin tipi və parametrləri, 

nəqliyyat partiyalarının çatması və göndərilməsi tarixləri və s. təşkil edir. Öklə 

daxilində yük axınlarının, o cümlədən ixrac- idxal və tranzit yük axınlarının sürətli 

hərəkətini mühüm istiqaməti hərəkət cədvəllərinin xüsusi xətləri üzrə sürətli 

marşurutların texniki ara yol stansiyalarında emal edilmədən və ya bu 

stansiyalarda ən az müddətli dayanmalarla daha geniş şəkildə tətbiq edilməsidir. 

Lakin bir çox hallarda yol boyunca qənaət edilmiş vaxt son yük doldurma 

boşaltma məntəqələrində qeyri səmərəli tərzdə sərf olunur. Bu dayanmaların 

aradan qaldırılması üçün nəqliyyat prosesinin ilkin və son məntəqələrində effekti 

yaxşı təchiz olunmuş yük terminallarının yaradılması vacibdir. Çox vaxt sürətli 

marşurutların layihələşdirilməsi zamanı bu kimi vəziyyətə baxılmır və təhlil 

edilmir. Bütün diqqət sırf hərəkət məsələlərinə yönəldilir.  

Burada Azərbaycan nəqliyyat şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı 

üzrə bəzi məqamlar göstərilir ki, onları Avropa-Asiya nəqliyyat məkanı 
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konsepsiyasına daxil etmək məqsədə uyğun olardı. Yuxarıda deyilənlərdən çıxış 

edərək, nəqliyyat dəhlizləri də logistik sistemləri infrastrukturunun 

təkmilləşdirilməsi problemləri üzrə elmi tədqiqat və layihə işlərini yerinə yetirmək 

lazimdir.  MDB, Avropa və Asiya ilə ticarət-iqtisadi əlaqələri və nəqliyyat 

rabitəsini inkişaf etdirməyə çalışaraq, Azərbaycan dörd tərəfdən gələn və Xəzər 

dənizinin şərqini, qərbini, şimalını və cənubunu birləşdirən “Şərq-Qərb”, “Şimal-

Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinə qoşulmuşdur. Təhlil nəticəsində aşkar 

edilmişdir ki, hələ 1-ci dünya müharibəsi ərəfəsində Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi 

həyata keçirilməsinə yaxın idi. Lakin vəziyyət belə gətirdi ki, bu məsələ uzun 

müddətlik geri plana çəkildi. SSRİ-nin dağılması ərəfəsində yenidən gündəmə 

gəldi. 

Ekspertlərin verdiyi qiymətə görə, Asiyadan Avropaya hər il dəyəri onlarla 

mlrd. dollar təşkil edən yük göndərilir ki, buna da 40 gündən 2 aya qədər vaxt sərf 

olunur. Avropa ilə Uzaq Şərq Asiyasına qədərki məsafə quru ilə 11-14 min km, 

dənizlə 20-21 min km təşkil edir. Dəniz yolları ilə müqayisədə, Avropa ilə Asiyanı 

birləşdirən dəmir yolu magistralları məsafəni xeyli dərəcədə azaltmağa imkan 

verir. Qazaxıstan və Azərbaycandan keçən yol Avropa ilə Mərkəzi və Cənubi Çin 

rayonları arasındakı məsafəni təqribən 3 min km-ə qədər azaltmağa imkan verir.  

Bununla əlaqədar, Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsi 

aktuallaşır.  Avropa-Qafqaz-Asiya Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin inkişafına 

texniki cəhətdən dəstəklənməsi üzrə Avropa İttifaqı proqramlarından birini  

TRASEKA təşkil edir. Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin fəaliyyət göstərməsi 

nəticəsində Azərbaycanda 1998-ci ildən 2003-cü ilə qədər yük daşımalarınım 

həcmi 21 mln tondan 41 mln tona qədər artırmışdır ki, bu yüklərin yarısından az 

hissəsini tranzit yüklər təşkil etmişdir. Bu dövr ərzində tranzit yük dövriyyəsi 5 

dəfədən artıq olmuş və 8,3 mlrd. ton/km təşkil etmişdir. Bu dəhliz vasitəsi ilə 

sərnişin və yük daşımalarından alınan gəlir 2003-cü ildən 215 mln. dollar təşkil 

etmişdir. Lakin Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin təkcə “Qərb və Şərq” 

istiqamətindəki fəaliyyəti Helsinki-Moskva-Tehran-Ər Riad xətti ilə keçən analoji 

“Şimal Cənub” dəhlizi ilə tamamlamasa mükəmməl sayıla bilməz. “Şimal Cənub” 
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Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi haqqında müqavilə 12 sentyabr 2000-ci il tarixində 

Sankt- Peterburqda Rusiya, İran və Hindistan hökümətləri arasında 

imzalanmışdır. Bu marşurut üzrə eksperimental konteyner daşımaları onu 

göstərdi ki, yüklərin daşınması məsafəsi Süveyş kanalından keçən yoldan 3 dəfə 

qısadır ( bu yol vaxtın 40%-ni ixstisar edir). Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin 

kəsişməsində yerləşən Azərbaycan hər növ nəqliyyat daşımaları üçün əhəmiyyətli 

strateji mərkəz sayılır. Respublikamız çoxqütblü nəqliyyat-kommunikasiya 

şəbəkəsi formalaşdırmaqla, özünün geosiyasi mövqelərini daha da gücləndirir. 

 

 

2.3. Azərbaycanın  iqtisadi əlaqələrində Şimal - Cənub beynəlxalq  

        nəqliyyat  dəhlizinin   rolunun artırılması yolları. 

 

Azərbaycanın nəqliyyat – kommunikasiya şəbəkələrinin müasir durumu 

onunla xarakterizə olunur ki, bu şəbəkələrin səmərəli şəkildə təkmilləşdirilməsi və 

inkişafına təkan verən üç amilin mühüm birliyi yaranmışdır: onların 

təkmilləşdirilməsi və inkişafına olan ən zəruri ehtiyac, real imkan və maraq 

mövcuddur. Aydındır ki, bu cür uyğunluq olmadan,  Avropadan Asiyaya və 

əksinə istiqamətdə hərəkət edən yük axınlarının keçdiyi ölkədaxili nəqliyyat 

sisteminin nəinki sonrakı inkişafı, hətta real təkmilləşməsi belə mümkün deyil.  

Nəqliyyat–kommunikasiya əlaqələrinin möhkəmlənməsi və mövcud olan 

Avropa –Qafqaz–Asiya nəqliyyat dəhlizlərinin  inkişaf etdirilməsinin aktuallığı 

qalmaqdadır.  Son illər ərzində Şimali Avropanı İran, Fars körfəzi ölkələri, 

Pakistan və Hindistanla birləşdirən nisbətən yeni “Şimal – Cənub” nəqliyyat 

dəhlizi daha aktual dəhlizə çevrilir. Bütün bu istiqamətlər üzrə daşımalarda, bir 

qayda olaraq, dəniz, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı kimi az qala bütün 

magistral nəqliyyat növləri iştirak edir. Ona görə də onların səmərəli qarşılıqlı 

fəaliyyəti üzrə, eləcə də bir nəqliyyat vasitəsindən digərlərinə yüklənilməsi 

məntəqələri və dövlət sərhədlərindən keçmə məntəqələrində gömrük 
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prosedurlarını keçərkən yük axınlarının maneəsiz hərəkət etməsi üzrə mühüm 

vəzifələr meydana gəlir. 

Nəqliyyat şəbəkələrinin təkmilləşməsi və inkişafı imkanları son illər 

ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatının möhkəmlənməsi və nəqliyyat 

infrastruktrunun inkişaf etdirilməsi üçün istər ölkədaxili, istərsə də xarici 

sərmayəçilərdən sərmayə alınması ehtimalının artması ilə bağlıdır. Bu, dövlət 

hakimiyyətinə  olan inamın artmasına, Azərbaycandakı siyasi və iqtisadi 

konyunkturanın sabitliyinə, nəqliyyatın rolunun geniş şəkildə dərk edilməsinə və 

işgüzar logistika prinsiplərinin əsasında yüklərin daşınması sahəsində metodik 

yanaşmanın inkişaf etdirilməsinə əsaslanmışdır. 

Şimalla Cənub arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycanın Avropa-

Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsində aparıcı yer tutması 

respublikanın dünya ölkələri ilə inteqrasiyasının daha da dərinləşməsinə xidmət 

edir. Bu isə nəinki iqtisadi, həm də siyasi sabitlik və təhlükəsizlik baxımından 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycanın “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizində 

iştirakı da ölkəmizin iqtisadi və strateji maraqları baxımından mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Ölkəmizin nəqliyyat sisteminin gələcək əsasını Avropa-Qafqaz-Asiya 

TRASEKA, habelə Şimali Avropa, Rusiya, Azərbaycan, İran körfəzi, Hindistan 

marşrutunu əhatə edən Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin sürətli 

inkişafı təşkil edir: "Ölkəmiz Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda yerləşir və 

müəyyən mənada təbii körpü rolunu oynayır. Lakin bu körpünü 

möhkəmləndirmək üçün biz regionun bütün ölkələri ilə sıx əlaqə şəraitində 

çalışmalıyıq. Avropaya Azərbaycandan, habelə Azərbaycan vasitəsilə Mərkəzi 

Asiyadan istiqamətlənən nəqliyyat layihələri daha mühüm xarakter daşımağa 

başlayır. Tarixi İpək yolunun bərpası, TRASEKA proqramı, Mərkəzi Asiyanı 

Avropa ilə birləşdirə biləcək və inşasını planlaşdırdığımız Qars-Tbilisi-Bakı dəmir 

yolu xətti layihələri yalnız niyyət, ideyalar deyildir. Onların böyük əksəriyyəti 

artıq uğurla başa çatdırılmışdır. Bu layihələrin həyata keçirilməsi üçün 

milyardlarla dollar investisiya, region ölkələrinin, ABŞ-ın güclü siyasi dəstəyi tələb 
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olunmuşdur. İndi Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri artıq arzu deyil, reallıqdır. Bu 

isə o deməkdir ki, biz dünya miqyaslı layihələri uğurla həyata keçirə bilərik və hər 

kəs, bütün dostlarımız bundan faydalanacaqdır". 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramları 2004-cü ildn 

başlayaraq ölkədə yol-nəqliyyat sistemində həyata keçiriləcək tədbirlərin əhatə 

dairəsini dəqiq müəyyən edir. Nəqliyyat sektoru ilə bağlı layihələrin həyata 

keçirilməsi iqtisadiyyatın başqa sahələrinin də normal fəaliyyətini təmin edir. Bu 

sahənin perspektiv inkişafından danışarkən bir sıra amillərin nəzərə alınması 

olduqca vacib məsələdir. Bu cür amillərə xüsusilə respublikamızın coğrafi 

mövqeyini, mövcud nəqliyyat infrastrukturunun vəziyyətini, relyef xüsusiyyətini, 

əlverişli investisiya mühitini, iqtisadi inteqrasiya proseslərində fəal iştirakını aid 

etmək olar. Bu amillərin mövcudluğu və onlardan səmərəli istifadə olunması 

nəqliyyat sektorunun gələcək inkişafının tam təminatı qismində çıxış edir. Başqa 

sözlə desək, respublikamızda nəqliyyat sektorunu inkişaf etdirmək, dünya 

standartları səviyyəsində qurmaq üçün əlverişli şərait mövcuddur. Azərbaycanın 

nəqliyyat sisteminin inkişafı, alternativ avtomobil və dəmir yolu xətlərinin çəkilişi 

külli miqdarda investisiya tələb etsə də, ölkə iqtidarı bu layihələrin 

reallaşdırılmasını, ilk növbədə, milli təhlükəsizlik maraqları baxımından vacib 

sayır. Ölkəmizin iqtisadi potensialının və müdafiə qüdrətinin artması hər bir 

sahəyə, o cümlədən yol-nəqliyyat kompleksinin daha da inkişafına və 

təhlükəsizliyinin tam təmin olunmasına geniş imkanlar açır. Çoxşaxəli nəqliyyat 

şəbəkəsi dövlətimizin müstəqil siyasət yeritməsinə, xaricdən asılılığının azalmasına 

təsir göstərən olduqca mühüm amildir. 

Bu danılmaz bir həqiqətdir ki, nəqliyyat bəşəriyyətin inkişaf tarixində 

mühüm rol oynayan amillərdən biridir. Bu sahənin inkişafı daim cəmiyyətin 

inkişafı ilə sıx əlaqəli olmuşdur. Eyni zamanda, nəqliyyat  istehsal sahələrinin 

inkişafında və məhsuldar qüvvələrin formalaşmasında və təkmilləşdirilməsində 

çox böyük rola malikdir. Cəmiyyətin inkişafının müxtəlif dövürlərində maddi 

nemətlər istehsalı üçün məhsuldar qüvvələrin inkişafı zəruri idisə, eyni zamanda 

istehsal olunmuş məhsulların daşınması üçün nəqliyyat sahələrinin inkişafı tələb 
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olunurdu. Nəqliyyat ölkə iqtisadiyyatının və dövlətin müdafiə qabiliyyətinin 

etibarlı fəaliyyət göstərməsini təmin edən mühüm infrastruktur sahəsidir. Dünya 

iqtisadiyyatının formalaşmasında nəqliyyatın əhəmiyyəti danılmazdır. Nəqliyyat 

istehsalın çoxşaxəli inkişafı və ixtisaslaşması, təbii ehtiyatların zənginliyi və 

onların istehsalına şərait yaradan insan cəmiyyəti ilə əlaqədardır. Cəmiyyətin 

inkişafı ilə əlaqədar olaraq daim iqtisadi əlaqələr də inkişaf edərək formalaşır. 

Dəyişkən istiqamətə malik iqtisadi əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynayan 

amillərdən təbii resursların istehsal dövriyyəsinə cəlb olunması, dünya 

standartlarına uyğun məhsul istehsalının həyata keçirilməsi, əlverişli nəqliyyat 

sisteminə malik olmasıdır. 

Son illər dünya ölkələrində gedən inteqrasiya prosesləri özlüyündə 

nəqliyyatın sahələr üzrə sürətli inkişafını tələb edirdi. Bu dövrdə yüklərin uzaq 

məsafələrə daşınmasında dəmir yoluna daha çox üstünlük verilirdi. Lakin dünya 

ölkələri üçün dəniz nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması daha səmərəli hesab olunur. 

Nəqliyyat sektorunun inkişafı yalnız yük və sərnişin daşınma əməliyyatlarını 

yerinə yetirmir, eyni zamanda yüz milyonlarla əhalinin işlə təmin olunmasında, 

quruda və suda olan zəngin təbii resursların istehsal dövriyyəsinə cəlb 

olunmasında şəhərlərin, qəsəbələrin, kəndlərin formalaşmasında mühüm rola 

malikdir. Bütün bu qeyd olunan faktlar bir daha göstərir ki, nəqliyyatın iqtisadi 

inkişafda mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, bu sahənin müasir 

tələblər baxımından təhlil və tədqiq olunması böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Müasir iqtisadi inkişaf şəraitində istehsalın çoxsahəli inkişafında 

məhsuldar qüvvələrin ərazi təşkilində daxili və xarici iqtisadi inkişafın eləcə də 

siyasi əlaqələrin formalaşmasında nəqliyyat mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə 

yanaşı, öz aktuallığı ilə də daim diqqət mərkəzində olmuşdur. İqtisadiyyatın ərazi 

təşkilində, məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsində nəqliyyat sektoru daim 

özünün çevikliyi ilə fərqlənir. Bu səbəbdən iqtisadiyyatın bu əhəmiyyətli 

sahələrinin inkişaf etdirilməsi nəqliyyatın predmeti olmaqla daim ön planda 

durur. 
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Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində nəqliyyat sektoru qloballaşan 

dünyanın iqtisadi inkişafında əsas aparıcı qüvvələrdən biridir. Tarixən dünya 

ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi nəqliyyat sisteminin 

iqtisadiyyatın fəqərə sütunu rolunu oynadığını aşkara çıxardı. İqtisadiyyatda 

köklü islahatların aparıldığı indiki şəraitdə nəqliyyatın xüsusiyyətlərini, iqtisadi və 

sosial proseslərin gedişində onun rolunu nəzərə alan düşünülmüş dövlət nəqliyyat 

siyasətinin aparılması vacibdir. Dünya təcrübəsinə nəzər yetirsək, məlum olar ki, 

inkişaf etmiş ölkələrdə nəqliyyat sektoru müstəqlilliyin qorunmasının əsas aləti 

hesab edilir. Elə bu səbəbdəndir ki, nəqliyyat sektorunun inkişafı ilə bağlı ciddi 

elmi araşdırmalar aparılır. Müxtəlif konsepsiyalar, dövlət proqramları hazırlanıb 

həyata keçirilir. Bir sözlə nəqliyyat qloballaşan dünyanın ən fəal, dinamik 

stukturlarından birinə çevrilməkdə davam edir. Eyni zamanda nəqliyyat ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafını, dövlətin müdafiə qabiliyyətini və əhalinin artan hərəkət 

dinamikliyini təmin edən infrastruktur sahəsidir. Bir faktı da nəzərə almaq 

lazımdır ki, nəqliyyat yalnız sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirmir, eyni 

zamanda, məhsuldar qüvvələrin inkişafında, təbii ehtiyatların və əmək 

resurslarının istehsal dövriyyəsinə cəlb olunmasında, əhalinin məskunlaşmasında 

və istehsal sahələrinin ərazi üzrə səmərəli təşkilində mühüm rol oynayır.  

Ölkəmizin əlverişli coğrafi mövqeyə və geosiyasi şəraitə malik olması, onun 

dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasını zəruri edən başlıca amil olmuşdur. Əsrlər 

boyu formalaşmış nəqliyyat qovşaqları bu gün də ölkəmizin sürətli inkişafında çox 

böyük rol oynayır. Bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, nəqliyyat sahələri arasında 

əlaqələrin tənzimlənməsi milli mənafelər baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Nəqliyyat iqtisadiyyatın elə bir infrastruktur sahəsidir ki, onun dövlət 

tənzimlənməsinə hər zaman ehtiyacı olacaqdır. Bir sıra geniş miqyaslı layihələrin 

həyata keçirilməsində ölkəmizin iştirakı onun tərəqqisində müstəsna rol oynayır 

və nəqliyyat–yol kompleksinin inkişafını zəruri edir. Respublikamız müstəqillik 

qazandıqdan sonra ölkə iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmağa, 

iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi istiqamətində islahatlar 

həyata keçirməyə başlandı. Respublikamızda aparılan uğurlu iqtisadi sektorunda 
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islahatlar çox uğurla həyata keçirilir. Nəqliyyatda islahatların aparılması, bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadiyyatın artım fazasına keçməsi və nəqliyyatın işinin 

hüquqi əsaslarının yaradılması vahid nəqliyyat sisteminin formalaşmasına, 

nəqliyyat infrastrukturunun kompleks inkişafına, əhalinin həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə və iqtisadiyyatın inkişafı üçün müxtəlif nəqliyyat növlərinin 

inteqrasiyasına zəmin yaradır. Qeyd etmək lazımdır ki, nəqliyyatın ərazi daxilində 

istehsalın yerləşməsinə təsiri yeni deyil. Lakin yeni dövrün tələblərinə və yaxud 

cəmiyyətin inkişaf  tempinə uyğun yeni islahatlar aparmağı tələb edir.  

Nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşən Azərbaycanın əlverişli 

nəqliyyat sisteminə malik olması dünya ölkələrinin marağına uyğun səmərəli 

iqtisadi əlaqələrin həyata keçirilməsinə münbit şərait yaradır. Azərbaycanın 

nəqliyyat sisteminin beynəlxalq nəqliyyat sisteminin inteqrasiyasını təmin etmək 

üçün dəmir yolu, dəniz nəqliyyatı, avtomobil, hava, boru kəməri və şəhər 

nəqliyyatı sahələri geniş təhlil olunmalı və iqtisadi səmərəliliyi müəyyən 

olunmalıdır. 

İqtisadiyyatın digər infrastruktur sahələri ilə yanaşı, nəqliyyat cəmiyyətin 

sosial, iqtisadi və xarici siyasətinin digər prioritet istiqamətlərinin həyata 

keçirilməsində iştirak edir. 

Keçən əsrin 90-cı illərinin ortalarından başlayaraq, ölkəmizdə bazar 

iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar həyata keçrilən iqtisadi islahatlar nəqliyyat 

sektorunda köklü dəyişiliklərin aparılmasını zəruri etmişdi. 1993-cü ildən 

başlayaraq, həyata keçirilən məqsədyönlü iqtisadi-siyasət nəticəsində 

respublikamızın demokatik dövlət quruculuğu və bazar iqisadiyyatı yolu ilə 

irəliləməsi üçün geniş imkanlar yaranmış və aparılmış islahatlar nəticəsində 

iqtisadiyyatın bütün sahələrində böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Burada ilkin 

olaraq, yeni sosial-iqtisadi şəraitdə nəqliyyatın fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün 

hüquqi bazanın yaradılması, nəqliyyat sahəsində strukturların və idarə etmə 

institutlarının əsaslı sürətdə yenidən qurulması vacib idi. Ölkəmizdə daha güclü 

nəqliyyat infrastrukturunun qurulması, milli nəqliyyat sisteminin beynəlxalq 

nəqliyyat sisteminə inteqrasiyası, nəqliyyat xidmətlərinə olan tələbatın tam 
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ödənilməsi, istehsal olunmuş məhsulların maya dəyərində nəqliyyat xərclərinin 

azaldılması, nəqliyyat təbii inhisarçılığın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi 

məqsədilə, nəqliyyat sisteminin inkişafına dair dövlət proqramları hazırlanıb 

qəbul olunmuşdur. 

İqtisadiyyatın müxtəlif sahələri arasında əlaqələrin təşkili, dövlətin müdafiə 

qabiliyyətinin gücləndirilməsi və əhalinin artan hərəkət dinamikliyinin təmin 

edilməsi üçün əsas infrastruktur sahə olan nəqliyyat ölkə inkişafında çox böyük 

rola malikdir.  

2007-ci ildə, mütəmadi keçirilən görüşlərin nəticəsi olaraq, regionda çoxlu 

böyük və tarixi əhəmiyyət kəsb edən Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu xətti 

layihəsinin reallaşdırılması istiqamətində böyük addım atıldı. 2007-ci ilin Noyabr 

ayından layihənin Gürcüstan hissəsinin tikintisinə başlanılmış, Türkiyə ərazisində 

tikinti işlərini aparacaq podratçı şirkət müəyyənləşdirilmiş və tikinti işlərinə yaxın 

günlərdə başlanılması planlaşdırılır.  

 “Şərq-Qərb”  və  “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində 

yerləşən respublikamızda əsas avtomobil və dəmir yollarına birbaşa çıxışı olan 

ərazidə yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının inşası istiqamətində 

tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Bu limanın tikintisi ölkəmiz və 

region üçün böyük əhəmiyyətə malik, iri nəqliyyat qovşağının yaradılmasına 

gələcəkdə burada azad iqtisadi zonanın və logistik idarə etmə sisteminin 

formalaşdırılmasına şərait yaradılacaqdır. 

Ölkəmizin nəqliyyat-kommunikasiya sektorunda əldə olunmuş 

nailliyyətləri daha da genişlındirilməsi nəzərdə tutulan iri miqyaslı layihələrin və 

dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi istiqamətində yeni elmi araşdırılmaların 

aparılmasına böyük ehtiyac vardır. 

Məlum olduğu kimi, ölkənin beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemindəki 

iştirak səviyyəsi ilk öncə onun Beynəlxalq Əmək Bölgüsündəki iştirakı ilə, xarici 

ticarət əlaqələrinin inkişaf səviyyəsi və onun yayılma coğrafiyası ilə və s. müəyyən 

edilir. Hər bir ölkənin milli iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafı bir sıra 

obyektiv amillərin təsiri altında baş verir. Buraya həmin xalqların milli 
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mentaliteti, coğrafi şəraiti, təbii-coğrafi imkanları, intelektual mülkiyyət və s. kimi 

ümumi inkişaf amilləri daxildir. Məhz buna görə də ayrı-ayrı xalqların milli 

iqtisadiyyatının inkişafı və formalaşması bir-birindən fərqli xüsusiyyətlərə malik 

olur ki, bunlar da öz növbəsində milli dövlətlərin daxili və xarici siyasətlərini 

səciyyələndirir. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, ərzaq məhsulları üzrə xarici 

ticarət əlaqələrinin qurulmasının bir sıra səciyyəvi çətinliyi, onların keyfiyyət 

göstəricilərinin müəyyən edilməsinin isə spesifik xüsusiyyətləri vardır. 

Belə ki, öz ölkələrinin iqtisadi təhlükəsizliyini bu və ya digər səviyyədə 

təmin etmiş, dünya ölkələrinin tarixi təcrübəsinin təhlili göstərir ki, bütün 

ölkələrdə, xüsusilə də açıq iqtisadiyyat sisteminin təşəkkül tapdığı bütün ölkələrdə 

iqtisadi təhlükəsizlik tədbirlərinin işlənib hazırlanmasında ilk addım məhz ölkəyə 

gətirilən məhsulların, xüsusilə də ərzaq məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinin 

yoxlanmasından başlayır. Başqa sözlə desək, xarici ticarət əlaqələrində, xüsusilə 

də idxal əməliyyatlarında iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi dövlətin iqtisadi 

təhlükəsizlik siyasətinin mühim tərkib hissəsini təşkil edir.  

Milli iqtisadiyyatımızın inkişaf tarixinə nəzər salsaq, onun 

formalaşmasının bir neçə mərhələdən keçdiyini görmək olar. Belə ki, tarixən 

zəngin təbii ehtiyatlar, əlverişli coğrafi-iqtisadi amillər və əhəmiyyətli geosiyasi 

mövqeyə malik bir ölkə kimi formalaşan Azərbaycan, milli iqtisadiyyatın və 

beynəlxalq münasibətlərin yaradılması və inkişaf etdirilməsi üçün təbiətin çox 

böyük sərvətinə malik bir ölkə kimi tanınır.   

Azərbaycan müstəqilliyin ilk illərindən xarici iqtisadi siyasətdə liberal 

dəyərlərə üstünlük verməyə başlamışdır. Bu siyasətin əsas nəticələri uzaq xarici 

ölkələrlə ticarət dövriyyəsinin sürətlə artmasına gətirib çıxarmışdır. Hazırda bütün 

inkişaf etməkdə olan ölkələrinin əsas sənaye məhsulları bazarlarında Qərbi 

Avropa, Şimali Amerika, Yaponiya, yeni sənaye ölkələri və digər inkişaf etmiş 

ölkələr hökümranlıq edir.  Təbii ki, belə bir şəraitdə İEOÖ-lər, əsasən təkrarlanan 

seqmentdə məhsul istehsal etmək məcburiyyətində qalırlar ki, bu da, öz 

növbəsində qurumdaxili ticarət əlaqələrinə mənfi təsir göstərir. Deyilənlərə ən 

parlaq misal, son illərdə Azərbaycan kənd təsərrüfatında taxıl istehsalının geniş 
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vüsət almasıdır. Bu illərin təcrübəsi göstərdi ki, MDB ölkələri ilə eyni regionda 

yerləşən Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiyada iqlim şəraitindən aslı olaraq taxıl 

bolluğu və ya çatışmazlığı sinxron xarakter daşıyır ki, bu da regional əlaqələr üçün 

əngəl törədir. Halbuki, əksər aqroiqtisadçıların fikrinə görə münbit Azərbaycan 

torpaqlarında texniki bitkilərin istehsalına və ixracına üstünlük vermək, taxıl kimi 

ucuz məhsulları isə bu bitkilərin yetişdirilməsi üçün daha əlverişli şəraiti olan 

yuxarıda adı çəkilən ölkələrdən idxal etmək səmərəli olardı. 

Deyilənlər bir daha sübut edir ki, Azərbaycan “Şimal”- “Cənub” ölkələri 

ilə iqtisadi əlaqələri dərinləşdirmək üçün geniş potensiala malikdir. Azərbaycanın 

dünya ölkələri içərisində, əsas ticarət tərəfdaşları ilə  ticarət əlaqələri aşağıdakı 

cədvəldə ətraflı tədqiq edilmişdir. Ümumən Azərbaycanın xarici ticarət tərəfi-

müqabillərinin siyahısına nəzər salsaq, görərik ki, idxalımızda və ixracımızda 

“Şimal” ölkələri önəmli yer tutur. Azərbaycanın ixracında “Cənub” ölkələri 

müəyyən paya malik olsalar da, həm ümumi həcmə, həm də ölkənin 

diversifikasiya səviyyəsinə görə bu, göstərici çox aşağıdır və qeyd edildiyi kimi bu, 

əsas ixrac əmtəəsi olan neftin və neft məhsullarının “Şimal” ölkələri tərəfindən 

alınması ilə izah olunur.  
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               Fəsil 3  Azərbaycanın geoiqtisadi inkişaf modelinin əsas istiqamətləri. 
 

3.1.   Azərbaycanın geoiqtisadi inkişaf strategiyasının determinantları. 

 

Azərbaycanın geoiqtisadi inkişaf strategiyasının məqsədi - ölkənin xarici 

iqtisadi kompleksinin  beynəlxalq əmək bölgüsünün, dünya bazarının və 

beynəlxalq əməkdaşlığın dəyişən şəraitinə uyğunlaşdırılması və milli iqtisadi 

inkişaf strategiyasından irəli gələn məsələlərin həlli üçün əlverişli  xarici iqtisadi 

şəraitin yaradılması yolu ilə ölkənin dünya gəlirlərinin formalaşması və yenidən 

bölüşdürülməsinnin idarə olunmasında əlverişli şərtlərlə iştirakının təmin 

olunmasıdır. 

Ölkənin geoiqtisadi inkişaf  strategiyasının məqsədi  strategiyanın 

hədəflərini müəyyən edir. Azərbaycanın geoiqtisadi strategiyasının hədəfləri kimi 

aşağıdakıları müəyyən etmək olar: 

Ölkənin beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi; 

Geoiqtisadi dayanıqlılığın təmin edilməsi; 

Resursların geoiqtisadi təkrar istehsal proseslərinə inteqrasiyası yolu ilə 

beynəlmiləlləşmiş təkrar istehsal zəncirlərinə qoşulmaq və bu yolla dünya 

gəlirlərinin yenidən bölüşdürülməsində iştirakın təmin edilməsi. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyıtlilyi son illərdə həyata 

keçirilən düşünülmüş , sistemli islahatlar nəticəsində əhəmiyyətli dərəcədə 

yüksəlmişdir.Bu göstəriciyə görə ölkəmiz Davos Dünya İqtisadi Forumu 

tərəfindən hazırlanan 2014-2015-ci il “Qlobal rəqabətqabiliyyətlilik Hesabatı”nda 

144 ölkə arasında 39-cu yerdə qərarlaşmışdır.Bu kifayət qədər yüksək bir 

mövqedir.Bununla belə rəqabətqabiliyyətliliyi müəyyən edən bir sıra indikatorlar 

(audit və hesabat standartlarının sərtliyi,faiz dərəcələrinin səpələnməsi, ibtidai 

təhsilin vəziyyəti,ibtidai təhsilə qeydiyyat dərəcəsi,məktəblərin idarə olunmasının 

keyfiyyəti,uşaq ölümü, gömrük prosedurlarının ağırlığı,maliyyə xidmətlərindən 

istifadə imkanları, bankların aşkarlığı,universitet –sənaye əməkdaşlığı) üzrə 
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ölkəmizin mövqeyi çox aşağıdır ki, bu istiqamətdə təsirli tədbirlərin həyata 

keçirilməsi çox vacibdir. 

Azərbaycanın beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksək səviyyəsinin 

saxlanılması üzrə mühüm problemlərdən biri də onunla əlaqədardır ki, ölkəmizin 

rəqabətqabiliyyətliliyi varisliklə keçən amillərə əsaslanır. Beynəlxalq 

rəqabətqabiliyyətlilik üzrə tanınmış mütəxəssis , Harvard Universitetinin 

professoru Maykl Porterin qeyd etdiyi kimi, yalnız yaradılmış amillərə əsaslanan 

rəqabətqabiliyyətlilik davamlı və uzun müddətli ola bilər. Varisliklə keçən 

amillərə ( təbii ehtiyatlar, əlverişli coğrafi vəziyyət və s.) əsaslanan 

rəqabətqabiliyyətlilik isə xarici amillərdən asılı olub bir qayda olaraq dayanıqlı 

olmur. Bu baxımdan Azərbaycan dayanıqlı yüksək rəqabətqabiliyyətliliyi təmin 

etmək üçün yüksək texnologiyalar, yüksək ixtisaslı kadrlar kimi amillərin 

yaradılmasını şərtləndirən  innovasiyalı iqtisadiyyata keçid üşün zəruri tədbirləri 

həyata keçirməlidir.   

Azərbaycan kimi kiçik iqtisadiyyatlı və iqtisadiyyatı xarici ticarətdən  

xüsusilə güclü asılı olan ölkələr üçün geoiqtisadi amillərin ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyi , ölkə  iqtisadiyyatının dayanıqlığı üçün müstəsna əhəmiyyəti vardır. 

Bu şəraitdə geoiqtisadi dayanıqlıq milli iqtisadiyyatın dayanıqlığının təmin 

olunmasının əsas amilinə çevrilir. 

Geoiqtisadi dayanıqlıq dedikdə ölkə iqtisadiyyatının uzun müddətli 

perspektivdə geoiqtisadi məkanda əlverişli mövqeyini saxlamağa və daha da 

yaxşılaşdırmağa imkan verən vəziyyəti başa düşülür. 

Başqa cür ifadə etsək , geoiqtisadi dayanıqlıq milli iqtisadiyyatın xarici 

amillərin təsirlərinə davamlılığını ifadə edir.  

Geoiqtisadi dayanıqlıq aşağıdakıları təmin edir: 

milli iqtisadiyyatın ölkənin suverenliyi və dünyadakı geosiyasi 

mövqelərinin qorunub saxlanmasına imkan verməsini təmin edir, 
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ölkə üçün xarici iqtisadi siyasətini müstəqil müəyyən etmək və yeni 

inkişaf şəraitinə uyğunlaşmaq imkanı yaradır, 

ölkənin milli maraqları nöqteyi –nəzərindən xarici ticarətin optimal 

strukturunu təmin edir və saxlayır, 

hakimiyyət institutlarının idarəetmənin effektivliyi və nəticəliliyinin 

yüksəldilməsi yolu ilə ölkənin xarici iqtisadi təhlükəsizliyini təhdid edən xarici 

təhlükə və çağırışların qarşısını almasına imkan yaradır, 

xarici iqtisadi fəaliyyətin liberallaşması gedişində bu fəaliyyətin 

kriminallaşmasını istisna edən iqtisadi və hüquqi şəraitin yaradılmasına imkan 

yaradır, 

Geoiqtisadi dayanıqlığın təmin edilməsi dövlətin iqtisadi siyasətinin və 

xüsusilə də bu siyasətin tərkib hissəsi olan xarici iqtisadi siyasətinin əsas 

vəzifələrindəndir.Belə ki, geoiqtiadi dayanıqlıq təmin olunmadan ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyi də təhdid altında olacaqdır. 

Ölkə iqtisadiyyatının  geoiqtisadi dayanıqlığının təmin edilməsi ilk 

növbədə xarici iqtisadi təhlükəsizliyə olan təhdidlərin qarşısının alınmasını 

nəzərdə tutur. Geoiqtisadi dayanıqlığa həm daxili , həm də xarici amillər təsir 

göstərir.  Xarici amilləri aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik: 

1.Ticarət – iqtisadi amillər : 

-- idxalın strukturu (ərzaq məhsulları və yüksək texnoloji məhsulların 

payı) 

-- ölkənin strateji əhəmiyyətli məhsulların idxalından asılılıq səviyyəsi, 

-- ixracın strukturu (yüksək rəqabət qabiliyyətli məhsulların payı), 

-- milli məhsulların satış bazarları üzərində nəzarət səviyyəsi. 

2.Valyuta maliyyə amili : 

-- maliyyə bazarı və qiymətli kağızlar bazarının vəziyyəti, 

-- maliyyə axınlarının əsas istiqamətləri və hesablaşma münasibətlərinin 

xarakteri, 
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-- dövlət büdcəsinin kəsirinin səviyyəsi, 

-- bank sisteminin vəziyyəti, 

-- milli valyutanın dönərlik dərəcəsi, 

-- dövlət borcunun səviyyəsi, 

-- ölkənin qızıl valyuta ehtiyatları, 

-- valyuta nəzarətinin vəziyyəti. 

3. Marketinq amili: 

-- ixrac mallarının dünya bazarlarına yeridilməsi, 

-- malların rəqabət qabiliyyəti, 

-- milli mal və xidmətlərin satış bazarlarının tutulma imkanları. 

Xarici amillərlə bərabər geoiqtisadi dayanıqlığa iqtisadi, təşkilati, 

hüquqi, sosial xarakterli daxili amillər də təsir göstərir. Ölkənin geoiqtisadi 

dayanıq lığının təmin edilməsi üçün müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsi 

zəruridir.Bu tədbirlər ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməklə bərabər 

uzunmüddətli perspektivdə davamlə inkişaf üçün əlverişli xarici iqtisadi şəraitin 

yaradılmasına imkan verməlidir.  Bu tədbirləri aşağıdakı iri bloklara ayıra bilərik: 

Ölkənin qlobal iqtisadiyyata effektiv inteqrasiyasının təmin edilməsi, 

İxrac potensialının yüksəldilməsi üçün genişmiqyaslı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi, 

Ölkənin əlverişli coğrafi mövqeyindən effektiv istifadə olunması. 

Tədqiqatın əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, dünya təsərrüfatında TMK-

ların rolunun artması ilə beynəlmiləlləşmiş təkrar istehsal nüvələrinin (BTİN) 

formalaşması baş verir və dünya məhsullarının əhəmiyyətli hissəsinin istehsalı bu 

BTİN  çərçivəsində baş verir. Bu şəraitdə Azərbaycan kimi, resursla zəngin və 

iqtisadiyyatı geoiqtisadi əlaqələrdən güclü asılı olan ölkələrin inkişafı 

beynəlmiləlləşmiş təkrar istehsal zəncirlərinə qoşulma imkanlarından əhəmiyyətli 

dərəcədə asılıdır. Bu cür qoşulma isə yalnız ölkənin malik olduğu resurslar 

hesabına mümkündür. Belə yanaşma qapalı iqtisadi sistemlərin mövcud 



54 

 

resurslarının geoiqtisadi təkrar istehsal sisteminə qoşulması ilə bu resurslardan 

daha effektiv istifadə olunmasını və verilmiş ölkənin dünya iqtisadiyyatına daha 

əlverişli şərtlərlə inteqrasiyasını nəzərdə tutur. 

Resursların beynəlmiləlləşmiş təkrar istehsal zəncirlərinə qoşulması 

konsepsiyası aşağıdakı müddəalara əsaslanır: 

-dünya iqtisadiyyatı yeniəmtəə növlərinin - əmtəə obyekt (müəssisə) və 

qlobal biznes layihələri çərçivəsində əmtəə proqramların  istehsalına keçir.Milli 

iqtisadi sistemlər çərçivəsində, “qısa” istehsal zəncirlərində istehsal olunan adi 

əmtəələrdən fərqli olaraq bu yeni əmtəələr yalnız “uzun” təkrar istehsal 

zəncirləri çərçivəsində, çoxlu sayda ölkələrin  resurslarından istifadə olunmaqla 

istehsal oluna bilər; 

-resursların beynəlmiləlləşmiş təkrar istehsal prosesləri çərçivəsində 

konsolidasiyası (toplanması) məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyini yüksəldir; 

-resurslar kontekstində inkişafın innovasiya istiqamətliliyi onların daha 

dərin emal dərəcəsini, BTİZ-nin bütün həlqələrindən keçməsini nəzərdə tutur; 

-milli resursların GTİS-nə inteqrasiyası milli iqtisadiyyatın xammal 

istiqamətliliyini “xammal-texnologiya-inteqrasiya” sistemində rəqabət 

üstünlüyünə çevirməyə imkan yaradır; 

-resursların geoiqtisadi inteqrasiyası milli iqtisadiyyatın BTİZ-nə tam 

hüquqlu üzv kimi qoşulmasını təmin edir. 

Beləliklə, milli resursların geoiqtisadi təkrar istehsal sisteminə 

inteqrasiyası milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadi sisteminə çoxtərəfli əməkdaşlıq 

çərçivəsində bərabər hüquqlu üzv kimi qoşulması ilə qlobal biznes layihələrinin 

iştirakçısına çevrilməsini təmin edə bilər.Bu isə ölkənin dünya gəlirlərinə çıxışı və 

bu gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsi proseslərinin idarə olunmasında iştirakı , 

başqa sözlə geoiqtisadi inkişaf strategiyasının məqsədinə nail olunması deməkdir. 

Geoiqtisadi yanaşmanın əsasında dünya təsərrüfat münasibətlərində  

monizmdən imtina olunması dayanır. Bu yanaşma dünya təsərrüfat sisteminin 
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təkamülünün hərəkətverici qüvvəsi kimi onun müxtəlif komponentlərinin 

qarşılıqlı təsirlərinin çulğalaşması prinsipinə, dünya inkişafının çoxvariantlılığı və 

plyuralizminin etiraf olunmasına əsaslanır. R.D. Avenin hiperrəqabət 

konsepsiyasına görə dünya təsərrüfatı üçün tarazlıq vəziyyəti deyil, dünya 

təsərrüfat qarşılıqlı təsirlərinin bütün sferalarında meyllərin fasiləsiz qırılması, 

dəyişməsi norma sayılmalıdır.   

Geoiqtisadi yanaşma göstərir ki, qlobal sistemin strukturunu nəzərə 

almadan, dünya təsərrüfatının mövcud subyektlərindən ayrılıqda götürməklə  

ayrılıqda götürülmüş bir ölkənin iqtisadi inkişafının təhlili natamam və qeyri – 

dəqiq nəticələrə gətirir. Geoiqtisadi yanaşma milli iqtisadi inkişafın istiqamətini 

dünya təsərrüfatı subyektlərinin mövcud maraqlarının toqquşması nəzərə 

alınmaqla təhlil etməyə imkan verir. 

Ölkənin geoiqtisadi inkişafının  təmin edilməsi üçün bütün bu amillərin 

nəzərə alınması zəruridir. İlk növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, müasir 

geoiqtisadi məkan bir tərəfdən ziddiyyət və qarşıdurmaların, digər tərəfdən isə 

əməkdaşlıq və kooperasiyanın mürəkkəb çulğalaşması ilə xarakterizə olunur. 

Belə şəraitdə ölkənin effektiv geoiqtisadi inkişaf strategiyasının yaradılması  

geoiqtisadi əlaqələrin əsas vektorlarının müəyyən olunmasını, ölkənin geoiqtisadi 

məkanda əlverişli mövqeyinin təmin edilməsi üçün tələb olunan tədbirlərin  

işlənməsını tələb edir. 

Nəzərə alınması zəruri olan məqamlardan biri də budur ki, dünya 

təsərrüfatında gedən beynəlmiləlləşmə prosesləri inteqrasiya olunmuş beynəlxalq 

maliyyə- ticarət sisteminin formalaşması ilə milli dövlətlərin  rolunun 

zəifləməsinə səbəb olur. Bu proses nəticədə dünya təsərrüfat münasibətlərinin 

yeni subyektlərinin – TMK-ların meydana çıxması və dünya təsərrüfatının 

inkişafında onların rolunun hədsiz artması ilə beynəlmiləlləşmiş təkrar istehsal 

nüvələrinin (BTİN) formalaşmasında öz əksini tapır.Formalaşmış   BTİN –də 

iştirak edən milli iqtisadiyyatlar nəticədə vahid monolit həlqədə birləşirlər. 
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Beynəlmiləlləşmə proseslərinin inkişafı ilə beynəlxalq əmək bölgüsünün 

xarakterində də keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir.Transmilli əsasda formalaşmış 

və təşkilati – idarəetmə cəhətdən BTİN kimi çıxış edən “ anklavlar arası” – 

“korporasiyalar arası” əmək bölgüsü formalaşır ki, bu proses geoiqtisadi məkanın 

formalaşmasının həlledici amilinə çevrilir. 

Nəticədə , dövlətin ərazi sərhədləri öz iqtisadi mahiyyətini itirir və BTİN 

–nin  hüdudlarında  yeni iqtisadi sərhədlər  yaranır ki, bu sərhədlər milli 

sərhədlərlə üst- üstə düşmür . Milli iqtisadiyyatın  müxtəlif  BTİN –nin həlqələri 

olan ayrı-ayrı hissələri bu nüvələrin maraqlarının reallaşmasına xidmət edir. 

Bu gün dünya gəlirlərinin formalaşması və yenidən bölüşdürülməsi məhz 

BTİN arasında baş verir. Ölkənin geoiqtisadi inkişaf strategiyası işlənərkən  bu 

amil əsas götürülməlidir və seçilmiş strategiya ölkənin dünya gəlirlərinin 

formalaşması və yenidən bölüşdürülməsində əlverişli şərtlərlə iştirakını təmin 

etməlidir. Əks halda Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının resurs əlavəsi kimi 

qalaraq iqtisadi inkişaf üçün zəruri məqamı itirə bilər. 

Fikrimizcə, Azərbaycanın geoiqtisadi inkişaf strategiyası uğurlu neft 

strategiyasının reallaşdırılmasını, optimal iqtisadi inteqrasiya vektorunun seçilməsi 

və bu vektor üzrə inteqrasiya proseslərində fəal iştirakı, ixrac potensialının,  

bunun ən effektiv vasitəsi kimi transmilliləşmə və iqtisadi fəaliyyətinin 

klasterləşməsi yolu ilə yüksəldilməsini , ölkənin unikal coğrafi mövqeyinin 

yaratdığı tranzit potensialından effektiv istifadəni, resursların  geoiqtisadi 

inteqrasiyasını özündə ehtiva etməlidir. 
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 3.2.   Neft strategiyası və tranzit potensialı geoiqtisadi inkişaf  

                  strategiyasının mühüm istiqaməti  kimi. 

   

Азярбайcанын müstəqillik dövründə уьурlу iqtisadi inkişafını шяртляндирян 

ваcиб мягамлардан бири дя Нефт Стратеэийасынын йюнялдийи щядяфлярин дцзэцн 

мцяййянляшдырилмяси олуб. Буныын мцгабилиндя ися нефт Азярбайcанын хариcи сийасят 

консепсийасынын архаландыьы башлыcа компонентлярдян бириня чеврилиб. Нефт 

Стратеэийасынын мащиййяти сон дяряcядя чохшахяли комбинасийалары ящатя едир: 

1. Нефт факторунун игтисади амилдян сийаси тязйиг васитясиня чевирмяси. 

Ютян иллярин реаллыьы тясдигляди ки, нефт фактору тякcя юлкянин игтисади перспективи 

цчцн дейил, щям дя милли марагларын горунмасыны тямин едяcяк механизмя чеврилиб 

2. Нефт амили Азярбайcанын бейнялхалг имиcинин формалашмасына да тясир 

эюстярян мцщцм факторлардандыр. Ялавя едяк ки, Эцрcцстан вя Ермянистан бу 

имканлардан   мящрум  олмасы   Азярбайcаынн   реэионун   супер  дювлятлярдянбири-

ня чеврилмяси шансыны даща да артырыб. Бу бахымдан нефл стратеэийасы тякcя 

Азярбайcанын милли марагларынын горунмасыны дейил, щямчинин Авропа мяканына 

интеграсийасыны даща да стимуллашдырыб. Гыса мцддят ярзиндя апарыcы гярб дювлятляри 

иля гурулмуш ямякдашлыг юлкянин бейнялхалг имиcини вя хариcи дястяйини шяртляндирян 

амиллярдяндир.Bu gün Azərbaycan uğurlu neft strategiyası sayəsində Avropanın 

enerji təhlükəsizliyi sisteminin mühüm elementinə çevrilib. 

3. Нефт стратеэийасынын позитив мащиййятини тясдигляйяcяк 

компонентлярдян бири дя нефт факторунун юлкя иглисадиййатында бюйцк чякийя 

малик олмасыдыр. Ютян иллярля мцгайисядя cямиййятдяки игтисади мцнасибятлярин 

тящлили сцбут едир ки, Азярбайcан бющран ситуасийасындан тамамиля гуртулмушдур. 

Нефт эялирляринин диэяр игтисади сащяляря инвестисийа формасында cялб едилмяси 

мягсядляри бир даща тясдигляйир. Бу реаллыг перспективдя Азярбайcан 

игтисадиййатынын йалныз нефтдян асылы олмайаcаьыны да демяйя   ясас верир. 

Бцтцн бунлар Азярбайcанын нефт стратеэийасынын кечид дюврцндя вя дцнйа 

игтисадиyyatına  интеграсийа шяраитиндя мцяййянляшдирилмяси принсипляридир. Бу 
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принсиплярин юлкянин милли тящлцкясизлик марагларындан гайнагланмасы нефт 

стратеэийасынын ящямиййятини даща да артырыр. 

Нефт стратеэийасынын щайата кечирилмяси мягсяди иля апарылан уьурлу 

игтисади вя дипломатик миссийа стратеъи бахымдан Азярбайcанын игтисади 

потенсиалынын эцcляндирилмясиня вя милли тящлцкясизлийин тямин олунмасына 

йюнялмишдир. Нефт эялирляринин юлкя игтисадиййатынын эеридя галмиш сащяляринин 

инкишаф етдирилмясиня кянд тясяррцфаты, аьыр сянайе вя машынгайырма секторуна 

узунмцддятли капитал гойулушларына сярф едилмяси мягсядляри ясас игтисади 

реаллыглары вя проблемляри дцзэцн анализ етмяйи тяляб едир. Експертлярин фыкринcя 

ДНФ идейасы йалныз нефтдян эялян эялирляри дцзэцн истигамятя сярф едяcяк йени 

дювлят структурунун йарадылмасы иля кифайятлянмир. ДНФ стратеъи гиймятли каьызлар 

базарына фяал мцдахиляйя зямин йарадаcаг инвестисийа струклуруна чевриля биляр. Бу 

перспектив мягсядляриндян бири щесаб олунур. 

Нефт стратеэийасы иля баьлы консептуал бахышларын хусусиййятлярыни ашаьыдакы 

шякилдя сыраласаг бу мясяляни бир даща тясдиглямиш оларыг; нефт кямяри; Азярбайcан 

нефтинин бир неcя кямярля дцнйа базарларына ихраc едилмяси юлкянин стратеъи 

марагларына тамамиля мцнасибдир. Ясас ихраc  кямярляринин сечилмясиндя 

приоритетин Бакы-Tbilisi-Cейщан маршрутуна верилмяси бу  мцтянасиблийи 

тясдигляйян ян башлыcа аргументлярдяндир. Бакы-Tbilisi-Cейщан маршрутунун 

игтисади цстцнлцкляри кямярин ящямиййятиня оптимист йанашмаьы тяляб едир. Bakı –

Tbilisi –Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin çəkilməsi zərurəti həm mövcud 

kəmərlərin (Bakı- Supsa  və  Бакы-Новороссийск boru kəmərləri) Азярбайcанын 

artan ихраc тялябатыны юдямяк габилиййятиня малик olmaması, həm də ixrac 

istiqamətlərinin diversifikasiyasınən əhəmiyyətinin aydın dərk olunması ilə 

bağlıdır. Belə ki, Bakı –Novorossiysk  кямяринin паралел  олараг  Русийа  вя Газа-

хыстан нефтинин щесабына истисмар едилмяси онун рентабеллийини азалдыр.Digər 

tərəfdən Yüksək keyfiyyətli Azərbaycan neftinə aşağı keyfiyyətli Rusiya və 

qazaxıstan neftinin qarışması onun qiymətini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır. 

Бундан   башга Бакы-Новороссийск кямяринин кечдийи ярази мцнагишяляр 
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реэионуна чеврилдийиндян, бу амил дя онун сийаси максимумларыны шцбщя алтына 

алмыш олур.  

Бакы-Супса кямяринин чатышмайан cящяти isə онун   няглетмя 

имканларынын “Əsrin Kontraktı” çərçivəsində hasil olunacaq neftin nəqli 

тялябляриня щеч cаваб вермяməsi  иди. Бундан ялавя боьазлар проблеми бу кямярин 

рентабеллийини ашаьы салан əsas амиллярдян биридир. 

           Bu baxımdan Бакы-Tbilisi-Cейщан нефт кямяри Азярбайcанын марагларына 

там cаваб веряcяк щесab олуна биляр вя бу кямярин перспективини тякcя сийаси дейил, 

щям дя игтисади бахымдан ясасландырыр. Тцркийянин Бакы-Tbilisi-Cейщана 

перспективли маршрут кими цстцнлцк вермясини тямин едян факторлардан бири дя бу 

юлкянин Хязяр газынын потенсиал алыcысы ролунда чыхыш етмясидир. 

Нефт эялирляринин istifadəsi. Хязяр нефти дювлят бцдcясиня кцлли мигдарда 

малиййя вясаити cялб едяcяйиндян нефт стратеэийасынын ваcиб проблемляриндян 

бири дя малиййя ресурсларынын хярcлянмя механизминин йарадылмасыдыр. Бу мясяля  

узун мцддятдир ки, експертлярин вя сийасятчилярин ясас мцзакиря мювзуларындан 

бириня чеврилмишдир. Проблемлярин щялли иля баьлы иряли сцрцлмыиш тяклифляри цму-

миляшдиряряк онлары ики ясас истигамятдя груплашдырмаг олар: 

1)  Нефт эялирляринин пул формасында ящалийя пайланылмасы; 

2)  Нефт эялирляринин хцсуси фонда cямляшдириляряк, игтисадиййатын мцхтялиф 

сащяляриня инвестисийа шяклиндя сярф едилмяси; 

Биринcи истигамятдя иряли сцрцлян тяклифляр топлусунун сямяряси вя перспек-

тивляри йохдур. Асийанын эеридя галмыш нефт юлкяляриндя беля бу вариантдан истифадя 

едилмяйиб. 

Нефт эялирлярин хярcлянмяси механизми иля баьлы ян оптимал вариант кими 

«минерал хаммал фонду»нун йарадылмасы идейасы даща перспективдир. Бу идейа 

щям дя нефт эялирляринин вахид фонда топланараг игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриня 

тятбиг едилмясини, ян башлыcасы ися сосиал проблемлярин щялли механизминин йарадыл-

масыны нязярдя тутур. 

Bütün bunları nəzərə alaraq 29-dekabr 1999-cu ildə Ümummilli Lider 

Heydər Əliyev tərəfindən “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 



60 

 

yaradılması haqda” fərman imzalandı. Fərmanda ARDNF nun yaradılması 

məqsədi belə göstərilir: “Neft gəlirlərinin tərəqqi və inkişafın tələbləri nəzərə 

alınmaqla gələcək nəsillər üçün toplanması və artırılması, ölkənin cari sosial 

ehtiyacları, eləcə də indiki nəsil üçün istifadə olunması”. 

 Дювлят Нефт Фондунун йарадылмасы иля cямиййятдя орта тябягянин 

формалашмасы арасындакы мцтянасиблик йараnır. Инкишаф етмиш юлкялярин тяcрцбяси 

сцбут едир ки, Дювлят Нефт Фондунун йарадылмасы йени иш йерляринин ачылмасына 

эениш имканлар йарадыр вя бунун мцгабилиндя гейри-нефт проблемляр йцкц бир 

гядяр дя азалмыш олур.  Даща дягиг десяк, сийаси сабитлийин тяминатчы функсийасыны 

иcра едян «Гызыл тябягя»нин формалашмасы даща да интенсивляшир. Бу бахымдан нефт 

эялирляринин беля бюлэц механизми игтисади инкишафы нязярдя тутур, щям дя стартеъи 

бахымдан cямиййятин сийаси тящлцкясизлийини ещтива едир. Мялумдур ки, истянилян 

cямиййятлярдя зиддийятляр сосиал страфикасийасыны таразласдыран ориа тябягянин 

кямиййят эюстяриcиляри ашаьы щяддя ендийи вахт баш галдырыр. Инди ортайа сон дяряcя 

мараглы бир суал чыхыр: нефтдян ялдя едиляcяк малиййя вясаитинин ящалийя наьд пул 

шяклиндя пайланмасы милли инкишафа позитив тясир едяcякми? Ян азы она эюря ки, ящали 

щямин вясаити щеч заман инвестисийайа чевирмяйяcяк вя бу вясаити йалныз мяишят 

проблемляринин щяллиня сярф едяcяк. Даща сонра щадисялярин неcя cяряйан едяcяйини 

прогнозлашдырмаг чох чятиндир. Бу щалда йягин ки, Азярбайcан игтисади бахымдан 

хариcи юлкялярин асылылыьына дцшя биляр. Бцлцн бу дейилянляри нязяря алсаг нефт 

фондунун йарадылмасынын даща мягсядяуйьунлуьу вя юлкянин игтисади, эеосийаси, 

милли тящлцкясизлик марагларына уйьун олдуьу гянаятиня эяля билярик. 

AR ДНФ-нун йарадылмасы вя Азярбайcан нефтинин сатышындан ялдя олунан 

вясаитин нефт фондуна дахил едилмяси ян башлыcа наилиййятлярдян биридир. Истисмар 

технолоэийасынын инкисафы Хязярин тякиндя йени-йени йатагларын истисмарыны 

шяртляндирдийиндян AR  ДНФ вясаитинин 100 милйардлара галхаcаьы да истисна дейил. 

Нефл эялирляринин хярcлянмя истигамятляри щаггында тяклифляр мящз бу реаллыглара 

ясасланыр. 

Təkcə son bir neçə ildə AR DNF-nun xərclərinə nəzər salsaq 

Azərbaycanın sosial – iqtisadi inkişafında fondun necə əhəmiyyətli rol oynadığını 
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görə bilərik. Məlum olduğu  kimi son illərdə büdcə gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsi 

neft fondundan köçürmələr hesabına maliyyələşir. Bu isə dövlət büdcəsindən ölkə 

üçün strateji əhəmiyyətə malik investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 

imkan verir. Məhz bu vəsait hesabına dövlət büdcəsində əsas vəsaitlərə kapital 

qoyuluşuna 2011-ci ildə 5,358 mlrd, 2012-ci ildə 5,774 mlrd,2013-cü ildə 6,915 

mlrd manat xərclənmiş, 2014-cü ildə isə bu məqsəd üçün 6,260 mlrd manat vəsait 

ayrılmışdır. 

Bundan başqa hər il fondun vəsaitlərindən Azərbaycan tələbələrinin 

xaricdə təhsilinin maliyyələşdirilməsi üçün böyük həcmdə vəsait ayrılır. Bu 

Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı istiqamətində dövlətin məqsədyönlü 

siyasətinin nəticəsidir. 

                                                                                                        Cədvəl 3 

2011-2013-cü illərdə AR DNF-nun xərclərinin əsas istiqamətləri     mln AZN                       

                       Illər 2011 2012 2013 

Dövlət büdcəsinə köçürmələr 9000 9905 11350 

Samur-Abşeron kanalının yenidən 

qurulmasının maliyyələşdirilməsi 

200 200 173,9 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin 

tikintisinin maliyyələşdirilməsi 

161,9 119 25,7 

Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 

- 300 - 

Azərbaycanlı tələbələrin xaricdə təhsilinin 

maliyyələşdirilməsi 

15,0 20,0 33,0 

Türkiyədə “Star” neft emalı kompleksinin 

tikintisinin maliyyələşdirilməsi 

- - 372,6 

Oğuz –Qəbələ su kəmərinin tikintisinin 

maliyyələşdirilməsi 

32,6 - - 
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Азярбайcанын Нефт Стратеэийасынын мащиййятиндя бязи мягамлар диггяти 

хцсуси иля cялб едир. Бунлар юлкянин игтисади вя эеоsiyasi тящлцкясизлийинин 

горунмасыны нязяря алан вя тякамцлчцлцйя ясасланан ислащатчы бахышлары ещтива едир. 

Азярбайcан нефт стратеэийасынын ОПEК юлкяляринин нефл фондуна ясасланан хариcи 

сийасят курсу иля мцгайисяли тящлили буну бир даща тясдиг едир. 

Конкрет мцгайисяляря истинад етсяк бу факты бир даща тясдиглямиш олараг: 

Иран кюрфязи реэионунда йерляшян нефт юлкяляринин хариcи сийасят курсу, нефтдян 

эялян эялирлярин сцрятля силащланмайа хярcлянмяси аз гала бейнябхалг проблемя 

чеврилмишдир, вя йа кечмиш ССРИ-нин хариcи сийасятиндя нефт амилинин ойнадыьы рол 

да мараг доьуран мясялялярдяндир. 

Азярбайcанын нефт стратеэийасынын консептуал ясасларына эялдикдя ися илк 

нювбядя милли марагларын горунмасына йюнялмишдир. Бу мцгайисяляря истинадян 

щямин мягамлары ашаьыдаки формада садаламаг олар: 

1. Нефт фактору Азярбайcанын игтисади тящлцкясизлийинин горунмасы цчцн 

тясиредиcи механизмя чеврилмякдядир; 

Нефт фактору Азярбайcанын эеosiyasi  марагларынын мцдафиясиня йюнял-

дилмишдир; 

3. Нефт фактору Азярбайcанын енеръи тящлцкясизлийинин айрылмаз компо-

нентляриндян биры olmaqla məhdudlaşmayıb, həm də ölkəmizin Avropanın enerji 

təhlükəsizliyi sisteminin mühüm elementinə çevrilməsini təmin edir. 

4. Нефт фактору Азярбайcанын бейнялхалг аренада позитив имиcинин 

формалашмасына реал зямин йаратмышдыр; 

5.  Нефт фактору юлкянин щярби тящлцкясизлийиня бейнялхалг zəmanətin  

 формалашмасына бир баша тясир едир. 

Бцтцн бу мцддяалар Азярбайcанын нефт амили иля баьлы реэионда вя 

дцнйада йцрцтдцйц дипломатик сийасятин цмумиляшдирилмиш нятиcяляридир. 

Азярбайcанын дяниз нефт йатагларынын ишлянмяси цзря щасилатын бюлцшдцрцл-

мяси щаггында илк бейнялхалг мцгавиля 1994-cц илдя имзаланиб. «Ясрин мцгавиляси» 

кимы танынан бу мцгавилядя сяккиз хариcи юлкяни тямсил едян 12 компанийа иштирак 
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едир. Азярбайcан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти тяряфиндян щяйата кечирилян бу 

мцгавиля Азяри, Чираг вя Эцняшли нефт йатагларынм ишлянмясини нязярдя тутур.  

АБЯШ иля мцгавиляляр баьландыьы вахтдан кечян мцддятдя бир сыра 

мцгавиляляр имзаланыб ки, онлар Азярбайcанда дяниз нефт йатагларынын кяшфыййатыны 

вя ишлянмясини нязярдя тутур. Щазырда Азярбайcанда дцнйанын 1,5 юлкясини тямсил 

едян 33 апарыcы нефт компанийасынын cялб олундуьу нефт лайищяляри щяйата кечирилир. 

Бу лайищялярля баьлы олан цмуми инвестисийаларын щяcми 30 милйард АБШ доллары 

мябляьиндядир.  

Азяри, Чираг вя Эцняшли структурлары Азярбайcанын дяниз нефт йатагларынын 

мцштяряк ишлянмясини нязярдя тутан илк бейнялхалг мцгавиля 1994-cц илин сентйабр 

айында имзаланыб. «Ясрин мцгавиляси» ады иля танынан бу мцгавилядя 30 ил 

мцддятиндя Азяри, Чираг вя Эцняшии нефт йатагларынын тшлянмясини нязярдя тутур. 

Бу мцгавиля цзря фяалиййятляр Азярбайcан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти тяряфындян 

щяйата кечирилир. Бу йатаглардан илкин нефт 1997-cи илин нойабр айында щасил едилиб. 

Эюзлянилдийиня эюря бу йатаьын нефт ещтийаты 500 милйон тондан артыгдыр.  

Шащдяниз лайищяси цзря мцгавиля 1996-cы илин ийун айында имзаланыб вя 

мцгавиля БР компанийасы тяряфиндян щяйата кечирилир. 

1997-cи илин августунда Вашингтонда Абшерон, Нахчыван вя Оьуз струк-

турларынын ишлянмяси цзря 3 Америка Азярбайcан нефт контракты имзаланdı. АБЯШ-

ин бу контрактларынын щяр бириндя олан пайы 50% тяшкил едир. Bу контрактларын щяр 

бири цзря капитал гойулушларыnın həcmi тягрибян 2 милйард АБШ доллары təşkil edir. 

Структурларын щяр биринин неит ещтийатлары 100-150 милйон тон кими щесабланыр. 

Нефт лайищяляринин ишлянмясиндя тяхминян 400 компанийа, о cцмлядян 72 

йерли компанийа иштирак едир ки, онларын фяалиййяти тикинтидян еколоъи хидмятляря 

гядяр эениш бир даиряни ящатя едир. Йерли вя хариcи компанийалар арсындакы ямяк-

дашлыьын бюйцк игтисади ящямиййяти вардыр. Онларын бирэя иши мцасир технолоэи-

йаларын, аваданлыгларын, материалларын вя идаряетмя методларынын тятбигиня имкан 

йарадыр. Нефт бюлмясинин технолоъи вя идаряетмя наилиййятляри игтисадиййатын башга 

сащяляриня дя юз мцсбят тясирини эюстяряcяк. 

Нефт йатагларынын кяшфиййаты вя истисмары цзря хариcи компанийаларла 

баьланмыш контрактларын шяртляриня эюря нефтдян алынаcаг эялирлярдя Азярбайcанын 
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пайы вахт эетдикcя артаcаг вя азярбайcанлылар cялб едилян ямяк гцввясинин эетдикcя 

артан щиссясини тяшкил едяcяк. Нефт бумунун инсан инкишафыны эенишляндирмясини вя 

она мане олмамасыны тямин етмяк цчцн юлкя бу дяйишикликляря габагcадан щазыр 

олмалыдыр. 

Məlumdur ki , postbipolyar dünyada regionalizm meylləri güclənir və bu 

proses müxtəlif iqtisadi sistemlərin sərhədində yerləşən ölkələrin rolunun artması 

ilə çüşayiət olunur.Azərbaycanın  şimaldan posr sovet ölkələri ilə , cənubdan 

İran, Türkiyə arasında mövqeyi, eyni zamanda Şərq –Qərb və Şimal – Cənub 

ticarət xətlərinin üzərində yerləşməsi ilə diqqəti cəlb edir.Bütün Şərqi Avropa, 

Qafqaz və Orta Asiya ölkələri kimi Azərbaycanın da maraqları Qərbə və ya Şərqə 

fərdi “pəncərə” açmaqda yox, Şərq – Qərb və Şimal – Cənub münasibətlərində 

fəal iştirakdan, bu istiqamətlərdə nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasından 

əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.MDB ölkələri, Avropa və Asiya ölkələri ilə ticarət 

iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək məqsəd ilə Azərbaycan Xəzər dənizinin bütün 

istiqamətlərini – Şimal,Cənub,Şərq və Qərbi birləşdirən “Şimal-Cənub” və Şərq 

Qərb” Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinə qoşulub.Bu nəqliyyat dəhlizlərinin 

infrastrukturunun inkişafı bu istiqamətlərdə yük axınlarının günbəgün artması 

səbəbindən çox aktualdır.Azərbaycanın bu nəqliyyat dəhlizlərinə qoşulması həm 

ölkənin ticarət – iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsi, həm də beynəlxalq aləmdə 

mövqelərinin möhkəmlənməsi baxımından əhəmiyyətlidir. 

Zяngin iqtisadi ehtiyatlara, yeraltы vя yerцstц sяrvяtlяrя malik olan 

Azяrbaycan юlkя rяhbяrliyinin mяqsяdyюnlц fяaliyyяti nяticяsindя regionda 

aparыcы, lider dюvlяtя чevrilmiшdir. Bu gцn юlkяmizin nяqliyyat siyasяti Azяrbaycan 

dюvlяtinin iqtisadi mцstяqilliyini daha da mюhkяmlяndirmяyя xidmяt edir.  

Шimal-Cяnub iqtisadi яlaqяlяrindя Azяrbaycanыn rolunun artыrыlmasыnda 

nяqliyyat–kommunikasiya komplekslяrinin inkiшafы mцhцm rol oynayыr. 

Azяrbaycanda dцnyanыn iqtisadi cяhяtdяn inkiшaf etmiш юlkяlяrinя xas olan 

nяqliyyat – kommunikasiya kompleksi – dяmir yolu, dяniz, avtomobil, boru 

kяmяri, hava nяqliyyatы vя rabitя sektoru inkiшaf etmiшdir.  Avropa – Asiya 
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kяsiшmяsindя yerlяшяn Azяrbaycanda sяmяrяli iqtisadi яlaqяlяrin inkiшafы цчцn 

яlveriшli шяrait vardыr. Azяrbaycanыn яlveriшli iqtisadi mюvqeyя malik olmasы ona 

Шimal-Cяnub iqtisadi яlaqяlяrindя xцsusi яhяmiyyяt verilmяsinя gяtirib чыxarmыш, 

respublikamыz bu яlveriшli geoiqtisadi mяkanda ticarяt dяhlizi rolunu 

gцclяndirmiшdir. Avropa vя Asiyanыn, Шimal vя Cяnubun kяsiшmяsindя yerlяшяn 

Azяrbaycan regionda enerji vя yцk axыnlarы цчцn qovшaq rolunu oynamaq цчцn 

unikal imkanlara malik olduьunu nцmayiш etdirmiшdir. 1994-cц ilin sentyabrыnda 

Azяrbaycanыn bцtцn hяyati яhяmiyyяtli sahяlяrdя inkiшafыnыn яsasыnы qoyan "Яsrin 

mцqavilяsi"nin imzalanmasы ilя respublikanыn iqtisadi vя tranzit-kommunikasiya 

яhяmiyyяti xeyli dяrяcяdя artmышdыr. Sonrakы mяrhяlяdя Bakы-Novorossiysk, Bakы-

Supsa, daha sonra Bakы-Tbilisi-Ceyhan яsas ixrac neft kяmяrlяrinin iшя salыnmasы, 

habelя Bakы-Tbilisi-Яrzurum qaz kяmяrinin tikintisinin yekunlaшmaq цzrя olmasы 

tяkcя Azяrbaycanыn deyil, bцtюvlцkdя regionun tranzit яhяmiyyяtini artыrыr. Шimal-

Cяnub яlaqяlяrindя Azяrbaycanыn fяal iшtirakы vя qlobal layihяlяrя cяlb edilmяsi 

onun etibarlы, hяmчinin daimi tяrяfdaшlыьыnыn bariz nцmunяsi olduьunu gюstяrir. 

Azяrbaycan bunu юzцnцn TRASEKA proqramыnda fяal iшtirakы ilя sцbut etmiшdir.  

Шimalla-Cяnub arasыnda kюrpц rolunu oynayan Azяrbaycanыn Avropa-

Qafqaz-Asiya nяqliyyat dяhlizinin inkiшaf etdirilmяsindя aparыcы yer tutmasы 

respublikanыn dцnya юlkяlяri ilя inteqrasiyasыnыn daha da dяrinlяшmяsinя xidmяt 

edir. Bu isя nяinki iqtisadi, hяm dя siyasi sabitlik vя tяhlцkяsizlik baxыmыndan 

bюyцk яhяmiyyяtя malikdir.  

Azяrbaycanыn “Шimal-Cяnub” nяqliyyat dяhlizindя iшtirakы da юlkяmizin 

iqtisadi vя strateji maraqlarы baxыmыndan mцhцm яhяmiyyяt kяsb edir. 

Şimal – Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi haqda saziş 12 sentyabr 2000-

ci ildə II Beynəlxalq Avrasiya konfransında Rusiya, İran və Hindistan arasında 

imzalanmışdır.  Bu marşrut Süveyş kanalı ilı daşıma marşrutundan üç dəfə qısa 

olub, yüklərin Fars körfəzi  ölkələri, Hindistan, Pakistan və İranla Mərkəzi və 

Şərqi Avropa , eləcə də  Skandinaviya ölkələri arasında Rusiyadan keçməklə 

daşınması üçün nəzərdə tutulurdu.İmzalanan müqavilədə yüklərin Xəzər dənizi 

vasitəsi ilə , Azərbaycandan yan keçməklə Rusiyadan birbaşa İrana daşınması 
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nəzərdə tutulurdu.Amma bu istiqamətdə dəmir yolu və ya avtomobil nəqliyyatı 

ilə Azərbaycandan keçməklə daşınması həmin vaxtı 5-7 gün qısaltmağa, həm də 

daşıma xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verir.Bütün bu 

amillərnəzərə alınmaqla 2002-ci ildə Azərbaycan da daxil olmaqla “Şimal-

Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin yaradılması haqda müqavilə 

imzalandı.2005-ci ilin fevral ayında “Şimal-Cənub” BND-də işlərin təşkili üzrə 

komissiyanın ikinci iclasında Azərbaycan, Rusiya və İran öz dəmir yollarını 

birləşdirmək barədə razılığa gəldilər. 

Bu marşrutla ildə 5 mln ton yük daşınır. Layihə üzrə bütün işlər başa 

çatdıqdan sonra isə hər il 20 mln ton yük daşına biləcəkdir və layihənin 

reallaşdırılması üçün çəkilən xərclər üç il ərzində ödənilə bilər.  

 Beynяlxalq “Шimal-Cяnub” nяqliyyat dяhlizi Avropa юlkяlяrinin, 

Rusiyanыn, Orta Asiya vя Qafqaz regionlarыnыn Fars kюrfяzi vя Hindistana 

чыxышыna, Xяzяryanы юlkяlяrin Qara dяniz limanlarы ilя ticarяt яlaqяlяrinin 

intensivlяшdirilmяsinя шяrait yaradacaqdыr. Шimal-Cяnub nяqliyyat dяhlizi vasitяsilя 

Azяrbaycan цzяrindяn yцklяrin bюyцk яksяriyyяtinin daшыnmasыnda dяmir yolunun 

iшtirakы nяzяrdя tutulur ki, burada яsas amil kimi, yцklяrin bir nяqliyyat nюvц ilя 

bюyцk hяcmdя, tez bir zamanda, daha uzaq mяsafяyя daшыnmasы gюtцrцlцr. Dяhliz 

vasitяsilя yцk daшыmalarыna Azяrbaycan Respublikasыnыn yol-nяqliyyat 

kompleksinin daha geniш cяlb edilmяsi, xцsusяn avtomobil nяqliyyatыnыn vя Xяzяr 

Dяniz Gяmiчiliyinin imkanlarыndan tam istifadя olunmasы цчцn шяrait 

yaradыlmalыdыr. Azяrbaycanыn “Шimal-Cяnub” nяqliyyat dяhlizinя qoшulmasы vя 

dяhlizlя yцk daшыmalarыnda fяal iшtirakы respublikamыzыn iqtisadi maraqlarыna 

uyьun olaraq yцklяrin, o cцmlяdяn tranzit yцklяrin daha geniш cяlb olunmasыna, 

yцk hяcminin чoxalmasыna vя gяlirlяrinin artmasыna, юlkяmizin nяqliyyat 

infrastrukturunun inkiшafыna, yeni iш yerlяrinin aчыlmasыna, юz nюvbяsindя, bir чox 

sosial problemlяrin hяllinя шяrait yaradacaqdыr. 

Əgər son vaxtlar Qərblə İran arasındakı qarşıdurmanın tədricən 

yumşalmasını və Əfqanıstanda hərbi əməliyyatların tədricən başa çatmağa doğru 
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meyllənməsini nəzərə alsaq “Şimal- Cənub” BND -nin əhəmiyyətinin nə 

dərəcədə artacağını proqnozlaşdırmaq çətin deyil. 

Bцtцn bunlar gюstяrir ki, beynяlxalq nяqliyyat dяhlizlяrinin kяsiшmяsindя 

yerlяшяn Azяrbaycan hяr nюv nяqliyyat daшыmalarы цчцn яhяmiyyяtli strateji 

mяrkяzdir. Respublikamыz чox qцtblц nяqliyyat-kommunikasiya шяbяkяsi 

formalaшdыrmaqla, юzцnцn həm geosiyasi, həm də geoiqtisadi  mюvqelяrini daha 

da gцclяndirir. Azяrbaycanыn nяqliyyat strategiyasыnыn prioritet istiqamяtlяri 

arasыnda TRASEKA layihяsi чяrчivяsindя яmяkdaшlыьa xцsusi diqqяt yetirilir. 

Avropa-Qafqaz-Asiya nяqliyyat dяhlizinin yaranmasыnыn vя inkiшafыnыn яsas 

nяqliyyat vя kommunikasiya xяttlяrinin hansыsa bir iri dюvlяtin tяsiri altda 

dцшmяsinin qarшыsыnы almaqla yanaшы, Xяzяr dяnizindяki vя  Xяzяr sahilindяki 

zяngin enerji daшыyыcыlarыnыn vя digяr tяbii  ehtiyatlarыn dцnya bazarыna sяrbяst, 

davamlы olaraq чыxышыnы tяmin etmяkdяn ibarяtdir. 

TRASEKA proqramının tətbiqi hökumətlər arasında daha sıx 

əməkdaşlıq və dialoqla nəticələnmişdir. Bu da tranzit ödənişlərin rəqabətli 

səviyyədə saxlanılması razılığına və sərhəddən keçmənin rəsmiləşdirilməsi 

prosedurlarının sadələşdirilməsinə gətirib çıxardı. TRASEKA dəhlizi boyu 

iritonnajlı yüklərin nəql edilməsi haqda da razılaşmalar əldə olunmuşdur. Onun 

Mərkəzi Asiyanın dəniz yolları vasitəsilə dünya bazarları ilə birləşdirən ən qısa və 

potensial cəhətdən ən sürətli və ən ucuz marşrut olduğu təsdiq edilir.TRASEKA 

dəhlizi boyu limanlar, dəmir yolları və avtomobil yolları üzrə əsaslı layihələrin 

maliyyələşdirilməsi üçün 1,7 milyard Avrodan çox vəsait ayırmışlar. Bundan 

əlavə, Avropa İttifaqının özəl sərmayəçiləri Qafqaz və Mərkəzi Asiya nəqliyyat 

şirkətləri ilə birgə müəssisələrdə iştirak edirlər. Regional əməkdaşlığı 

genişləndirmək və iqtisadi sabitliyi möhkəmləndirmək üçün Avropa İttifaqı 

Cənubi Çevrədə Hava Marşrutları layihəsi və Neft və Qaz Kəmərləri layihəsi 

(İNOQEYT) kimi digər layihələri də dəstəkləyir.Nəqliyyat dəhlizi olmaqla 

inteqrasiyaya doğru əhəmiyyətli tədbir kimi TRASEKA-nın inkişaf dinamikası 

bu gün həmişəkindən daha güclüdür. Tərəfdaş ölkələr TRASEKA-nı milli 
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nəqliyyat sistemlərinin dünyanın digər ölkələri ilə inteqrasiya üçün əhəmiyyətli 

sayıllar. Mərkəzi Asiyadan başlayaraq, Qafqazdan keçərək, Qara Dənizə 

istiqamətlənmiş və regionu Trans-Avropa Şəbəkələri və dünyanın digər 

nöqtələrilə birləşdirən Şərq-Qərb dəhlizi böyük həcmdə yük daşımalarını təmin 

edən reallıqdır. Regional nəqliyyat hüquqi bazasının Avropa və beynəlxalq 

normalara inteqrasiyası və uyğunlaşdırılması davamlı bir prosesdir. Avropa və 

digər beynəlxalq agentliklər malların hərəkətində süni maneələrin azaldılması 

üçün TRASEKA proqramı çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. 

26-27 noyabr 2013 tarixində Regional İşçi Qrupu tərəfindən keçirilən 

görüşdə prioritet müzakirələr Xəzər dənizində dəmiryolu - bərə xəttinin və 

Mərkəzi Asiya ölkələrində logistika mərkəzlərinin inkişafı məsələsi idi 

.Müzakirələr zamanı tərəflər konteyner qatarı  layihəsi "Silk Wind" (Qazaxıstan - 

Xəzər-Cənubi Qafqaz ölkələri -Türkiyə - Çin sərhəddi) o cümlədən pilot 

layihələrin həyata keçirilməsi üçün fəaliyyət planlarının hazırlanması zərurətini 

qeyd edib .TRACECA layihəsi çərçivəsində Qara dəniz və Xəzər dənizi arasında  

fəaliyyət göstərəcək dəmir yolu bərə kompleksi haqqında razılaşmanın 

imzalanması regionda beynəlxalq trafikin inkişafı və təkmilləşdirilməsinə effektiv 

kömək edəcək. 

Ona gюrя dя, yцklяrin maneяsiz daшыnmasыnы tяmin etmяk mяqsяdilя bцtцn 

nяqliyyat nюvlяrinin dцnya standartlarы sяviyyяsinя чatdыrыlmasы vя bu sahяdя 

mяqsяdyюnlц iш aparыlmasы tяlяb olunur. Bu mяqsяdlя Azяrbaycan prezidenti  

“Tarixi Иpяk Yolu”nun bяrpasы цzrя beynяlxalq Bakы konfransыnыn qяrarlarыnыn 

yerinя yetirilmяsi haqqыnda” fяrman imzalamышdы. Bu fяrmana яsasяn Bюyцk Иpяk 

Yolunun bяrpasы vя maddi texniki bazasыnыn yaradыlmasы ilя baьlы investisiya 

proqramы hazыrlanmış vя orada yaxыn 3-4 ildя nяqliyyat dяhlizinin bяrpasы ilя 

яqaqяdar  Azяrbaycanda  gюrцlяcяk iшlяr юz яksini tapmışdır. Proqramda nяzяrdя 

tutulmuш iшlяrin hяyata keчirilmяsi цчцn beynяlxalq tяшkilatlarыn kюmяyindяn geniş  

istifadя edilir. 
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Шimal - Cяnub xarici ticarяt яlaqяlяrinя mal dюvriyyяsi artыmыna nail 

olmaq цчцn Azяrbaycanda avtomobil vя dяmir yollarыnыn yenidяn qurulmasы, Bakы 

Beynяlxalq Ticarяt Limanыnыn tikintisi, Xяzяr Gяmiчiliyi idarяsinin inkiшafы 

sahяsindя  чox mцhцm iшlяr gюrцlmяkdədir. 

Bakыdan baшlayaraq Gцrcцstan sяrhяdinя qяdяr olan dяmir yolu xяtti 

intensiv yцk daшыmalarыnыn tяlяblяrinя uyьun olaraq yenidяn qurulur. Eyni 

zamanda sяrniшin vя yцk vaqonlarыnыn tяmiri цчцn yeni istehsal sahяlяrinin 

yaradыlmasы vя rabitя sisteminin yenidяn qurulması üzrə zəruri tədbirlər həyata 

keçirilir. Bюyцk Ipяk Yolunun inkiшafыnda mцhцm amillяrdяn biri dя dяniz 

nяqliyyatыnыn inkiшaf etdirilmыsidir. TRASEKA proqramыna uyьun olaraq Aralыq 

vя Qara dяniz hюvzяsi ilя yanaшы, Xяzяr hюvzяsindя olan limanlarыn dцnya 

standartlarыna uyьun шяkildя qurulmasы tяlяb olunur. Artıq bu istiqamətdə işlərin 

böyük hissəsi yerinə yetirilmişdir və bu gün də işlər sürətlə davam edir.  

Azяrbaycanыn nяqliyyat sisteminin inkiшafы, alternativ avtomobil vя dяmir 

yolu xяtlяrinin чяkiliшi kцlli miqdarda investisiya tяlяb etsя dя, bu layihяlяrin 

reallaшdыrыlmasы, ilk nюvbяdя, milli tяhlцkяsizlik maraqlarы baxыmыndan vacib 

sayылыр. Юlkяmizin iqtisadi potensialыnыn vя mцdafiя qцdrяtinin artmasы hяr bir 

sahяyя, o cцmlяdяn yol-nяqliyyat kompleksinin daha da inkiшafыna vя 

tяhlцkяsizliyinin tяmin olunmasыna  geniш  imkanlar aчыr.  
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3.3  Geoiqtisadi inkişafı modelində  regional  inteqrasiya, xarici  

        ticarət    və investisiya əməkdaşlığının rolu və vəzifələri 

 

    Geoiqtisadi məkanda  səmərəli fəaliyyəti təmin etmək üçün üç əsas 

məsələyə - fəaliyyət şəraiti, strateji fəaliyyət üçün yeni sahə, strateji qərarların 

qəbulu üçün yeni vasitələrə diqqət vermək vacibdir. Geoiqtisadi fəaliyyət yalnız 

beynəlxalq   əmək  bölgüsündən istifadə edərək dünya bazarına çıxmanı nəzərdə 

tutan xarici  iqtisadi  doktrina ilə təmin edilə bilməz. Bunun üçün, müxtəlif milli 

iqtisadi sistemlərdən  keçən  beynəlmiləl təkrar istehsalı zəncirinin (BTİZ) 

koordinatları və milli sistemlərdən bu zəncirə cəlb edilən hissələrin hansı 

meyarlara əsasən seçilməsi müəyyələşdirilməlidir. Nəzərə almaq vacibdir ki, 

indiki mərhələdə ayrı-ayrı milli anklavların səmərəliliyi, dünya bazarının 

konyukturu ilə deyil, geoiqtisadi  məkanda  fəaliyyət   strategiyası  ilə   

müəyyənləşir. Belə strategiyanın əsasını  strategi  qərarların  qəbulunda  istifadə  

edilən  prinsipcə yeni yanaşmalar təşkil  etməlidir.  Məsələ  ondadır ki,  hazırki   

şəraitdə  strateji  qərarların qəbulu yalnız milli iqtisadi sitemlərin daxilində baş 

verən mürəkkəb proseslərlə  deyil, eyni zamanda üstmilli proseslər, o cümlədən 

valyuta-maliyyə, kredit, investisiya, innovasiya-təkrar istehsal, sosial, mədəni və 

s. sferalardakı proseslərlə şərtlənir. Strategiyanın seçiminə təsir edən dominant - 

faktorların sayı çox olduğu  üçün bu zaman, dünya təsərrüfatının əsas meyillərinin 

müəyyənləşdirilməsi ilə yanaşı  dünya sisteminin çoxfaktorlu olmasını nəzərə 

almaq  vacibdir. Beləliklə aydın olur ki, qeyd edilən xüsusiyyətlərə malik olan 

strategiyanın formalaşdırılması üçün ilk növbədə dünyanın geoiqtisadi xəritəsinin 

tərtib edilməsinə ehtiyac vardır. 

 Aydındır ki, açıq iqtisadiyyata malik ölkələr mövcud reallıqları nəzərə 

almaqla müasir qlobal iqtisadi sistemdə özlərinə məxsus “yeri” axtarmalıdırlar. 

Bunun  üçün iki  yol vardır: - “yad”  BTİZ -ə qoşulmaqla beynəlmiləlləşmiş milli 

iqtisadi sistemdə  (BMİS)  hansısa  ayrıca bir həlqəni tutmaq  və sonra tədricən  
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BMİS-n mərkəzinə doğru hərəkət etmək;  yaxud ayrıca BMİS və  özünün   BTİZ-

ini yaratmaq,  yəni milli iqtisadi sistemə ayrıca  dünya strukturlarını cəlb etmək  

və BTİZ-in müstəqil davranış strategiyasını formalaşdırmaqla  tədricən “ölkə-

sistemə” çevrilmə.  “Ölkə- sistem” dedikdə özünün geoiqtisadi maraqlarının 

reallaşdırmaq üşün müstəqil beynəlmiləlləşmiş  təkrar istehsal zənciri yaradan 

ölkələr başa düşülür. Belə zəncirin həlqələri kimi,  geoiqtisadi məkanda   milli 

maraqların qorunmasına   dövlətin səlahiyyət verdiyi və hərbi vasitələrlə onları 

müdafiə  etdiyi  milli beynəlmiləlləşmiş strukturlar çıxış edir. Aydındır ki,  ”ölkə-

sistemin “ formalaşması müəyyən ilkin  tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. 

Milli iqtisadi sistemlərin  BTİZ –lə münasibətləri sonuncunun inkişaf 

mərhələsi və onun  dəyişkən xarakteri ilə müəyyənləşir. Beləki, milli sistemlərin 

BTİZ-ə daxil olmasının harmonikliyinin  ikili təsirləri vardır:  milli sistemlərin 

milli gəlirləri artır (bu dünya gəlirlərindən pay alma imkanı kimi dəyərləndirilə 

bilər), lakin  qoşulma gözlənilməz və ya plansız olduqda, ölkənin  istehsal 

strukturunun deformasiyasına,  müəyyən texnoloji və istehsal səviyyəsinə  

müvafiq olan  milli istehsal komplekslərinin dağılmasına   səbəb ola bilər. Bu ona 

görə baş verir ki, BTİZ-lər mahiyyət etibarı ilə post-industrial inkişaf modelinin 

elementidir və bu model  daima gəlir uğrunda innovasiya mübarizəsi aparır 

(inkişaf  ” xəstəliyi”),  fasiləsiz texnoloji inqilablar,   istehsal sahələrinin həyat 

dövrünün qəsdən azldılması, səmərəli  işləyən infrastrukturun yenilənməsi və s. 

Ona görədə hesab edilir ki,  geoiqtisadi konteksdə iqtisadi təhlükəsizlik 

problemləri xüsusi  mahiyyət alır.  Milli iqtisadi sistemlərin BTİZ-lərə daxil olması 

aşağıdakı ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsini  nəzərə tutur:  - milli  iqtisadi 

sistemlərin aparıcı həlqələrinin müəyyənləşdirilməsi; -onların beynəlxalq 

standarlar baxımından sertifikatlaşdırılması; - ixtisaslaşdırılmış beynəlxalq birjalar  

yaratmaqla təsərrüfat xarakterli infrastruktur həlqələrinin kotirovkasının 

aparılması və nəticə olaraq milli təsərrüfat strukturlarının BTİZ-ə qoşulması. Belə 

tədbirlər ardıcıllığı az maliyyə resursları sərf etməklə istehsalı canlandırmaq, sonra  
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onların zəmanəti altda xarici investisiyalar cəlb etməklə istehsalın beynəlmiləl 

zəncirə qoşulmasını və   genişlənməsini təmin edə bilər. Beləliklə dünya 

gəlirlərinin yenidən bölüşdürülməsində iştirak etməklə əlavə pay qazanmaq olar. 

Məlum olduğu kimi,  dünya  bazarlarının konyunkturasının təhlili və  

proqnozlaşdırılması,  xarici iqtisadi fəaliyyətin səmərəliliyinin təmin olunması 

üçün vacib hesab edilir.  Ona görədə adətən ölkələr bazara daxil olmaq üçün 

əlverişli məqamı gözləyir. Başqa  sözlə  əlverişli  konyunkturun yaradılmasına 

təsir etməyərək  passiv  strategiya  və ya gözləmə mövqeyi tuturlar. Lakin 

geoiqitsadi paradiqma belə yanaşmanı rədd edərək,  enerji daşıyıcıları, xammal və 

digər sənaye məhsularına münasibətdə passiv strategiyanın əlverişli olmamasını 

sübut edir. Geoiqtisadi yanaşmaya əsaslanan yeni xarici iqtisadi doktrina isə  

gözləmə mövqeyini qəbul etmir. Yeni doktrinaya görə,  milli iqtisadi sistemlər və 

ya onların tərkib hissələri DTS-ə qoşulmaq üçün   əlverişli məqamları gözləyərək, 

dünya təsərrüfat konyunkturunun arxasında sürünməməlidir. Milli iqtisadiyyatın  

DTS-ə  qoşulması kimi strateji məqsədə nail olunması hansısa şərtlərlə yox, fəal 

təsirlərlə həll edilməlidir. Ölkə malik olduğu məlum ənənəvi  və ya yeni  vasitə və 

metodlarla dünyanın geoiqtisadi  şəraitinə məqsədyönlü təsir göstərərək  əlverişli 

geoiqtisadi şəraiti formalaşdırmağa  çalışmalıdırlar. Geosiyasət və geostrategiya  

bu prosesdə yardımçı olaraq iştirak etməlidirlər. 

Geoiqtisadi yanaşmada  inteqrasiya  və dezinteqrasiya proselərinin 

mahiyyətinə münasibət dəyişir. Belə proseslər, dövlətin təsirli aləti olaraq 

beynəlmiləl  təkar istehsal  zəncirinin formalaşdırılmasını stimullaşdıran şəraitin 

yaradımasını təmin edir və bununlada dünya gəlirlərindən pay qazanmağa imkan 

açır. Məlum  olduğu kimi inteqrasiya prosesi çoxsəviyyəli olmaqla fərqli 

mahiyyətə  malik formalarla müşaiyyət olunur. Ona görədə milli iqtisadi  

sistemlər inteqrasiya proseslərinə qoşularkən inteqrasiya formalarını seçməklə, 

bir formadan digərinə  çevik keçməklə yeni inteqrasiya birlikləri və ya alyanslar 

yaratmaq imkanını əldə etməyə çalışmalıdırlar. Belə imkanlar DTS-lə əlaqələrin 



73 

 

genişlənməsi və yeni müstəviyə keçməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Eyni zamanda nəzərə almaq vacibdir ki, milli iqtisadi sistemin bütövlükdə və ya 

onun ayrıca hissələri  kəsimində inteqrasiyasının fərqi böyükdür. 

   Milli iqtisadi sistemlər,  strateji  maraqların  təmin  edilməsi 

baxımından,  iki  istiqamətdə  inteqrasiyaya hədəflənməlidir: yaxın xariclə 

“lokal” inteqrasiya  və dünya təsərrüfat əlaqələri sisteminə (uzaq xaric)  

inteqrasiya. Bu istiqamətlər üzrə xarici siyasətə  və intqrasiyaya yanaşmalar tam 

fərqli olmalıdır. Əksər hallarda  yaxın  xariclə  inteqrasiya  əlaqələri  iqtisadi və 

hərbi-siaysi  maraqların əldə olunmasında aparıcı rol oynayırlar. 

Milli iqtisadi sistemlərin müxtəlif xarici (regional və ya dünya miqyaslı) 

sistemlərə qoşulması texnologiyası dəqiq müəyyənləşməlidir. Bu ilk növbədə, 

qoşulmanın mərhələliyi, dərəcəsi və ilkin şərtlərinə  aiddir.  İqtisadi sistemin 

struktur adekvatlığı və  iqtisadi cəhətdən qoşulma imkanlarına ciddi diqqət 

yetirilməlidir. Eyni zamanda əsas milli sistemin həlqələrinin inteqrasiyaya 

qoşulmasının sinxronluğu və onların qoşulmasının  yol verilə biləcək hədlərinin 

müəyyənlşdirilməsi vacibdir. Əks halda milli sitemin və ya onun infrastukturunun  

dağılması mümkündür.  

Xarici iqtisadi əlaqələr sahəsində fəaliyyət göstərən hər bir  tərəfdaş 

özünün strateji qaydaları və üsullarını , o cümlədən rəqabət mübarizəsi  xəttini 

müəyyənləşdirir.  Məsələn xarici ticarət doktrinasında (və ya onun tərkib hissəsi 

olan, milli iqtisadiyyyatın  xarici ticarət  modelində) bu baxımdan “ticarət 

müharibələri”   vasitələri və qaydaları dünya təcrübəsində geniş yayılmışdır. 

Geoiqtisadiyyat isə bu sahədə  əsaslı dəyişiklər yaradır. Xarici ticarət 

müharibələri geoiqtisadi müharibələrə çevrilir.  

Beləliklə geoiqtisadi  problemlərin mahiyyəti və onların həllində iqtisadi 

inteqrasiyanın rolu və vəzifələrini ümumi şəkildə qiymətləndirərək  Azərbaycan 

reallıqları baxımından  iqtisadi inteqrasiyanın əsas vəzifələrini və ya hədəflərini 

aşağıdakılar kimi ifadə edə bilərik: 



74 

 

1. Çağdaş dünya iqtisadiyatının inkişafının  mühüm meyllərindən biri  

regional inteqrasiyanın güclənməsi  hesab edilir. Regionallaşma br neçə səbəbdən 

hazırda qloballaşmanın    və  iqtisadi inteqrasiyanın aparıcı əlamətinə çevrilir. 

Əvvəla regional əməkdaşlıq iqtisadi inteqrasiyanın təməl prinsiplərinə daha 

müvafiqdir. İknicisi- regional əməkdaşlıqda məqsədlərin uzlaşdırılması daha 

asandır və transaksiya xərcləri daha azdır. Üçüncüsü- regional əməkdaşlıqda 

iqtisadi maraqların milli-mənəvi və qlobal siyasi maraqlarla qarşılıqlı 

münasibətlərində marjinal dəyərlərin əhəmiyyəti əksər hallarda həllledici hesab 

edilmir. Nəhayət – regional inteqrasiya mahiyyət etibarı ilə geoiqtisadi xarakter 

almaqla milli iqtisadi təhlükəsizliyin  amilinə çevrilə bilir  və s. Qeyd olunanlara 

dünya təsərrüfat sisteminin çoxtərəfli tənzimlənməsi mexanizminin 

səmərəliliyinin artırılması və bununlada regionallaşmanın qloballaşmaya zidd 

olmaması xüsusiyyətlərinin əlavə etdikdə, həmin prosesin bütün dünyada  

genişlənməsini şərtləndirən məqamlar başa düşülən olur. Nəzərə almaq vacibdir 

ki, forma və mahiyyət etibarı ilə regionallaşma bu prosesə cəlb olunan ölkələrin  

müstəqilliyinə faktiki olaraq maneə yaratmır, əksinə geoiqtisadi mövqenin 

möhkəmləndirilməsi baxımından milli iqtisadi siyasətin formalaşdırılmasında 

daha geniş imkanlar və resurslar yaradır. 

2.   Dünya tarixində və dünya təsərrüfat sistemində ciddi  mövqeyə malik 

olan türk dilli ölkələrin iqtisadi inteqrasiyasının dərinləşdirilməsi və müvafiq 

geoiqtisadi strukturlaşdırılmış inteqrasiya  birliyinin yaradılması  üçün fikrimizcə 

hazırda çox məqbul imkanlar vardır. Bu ölkələrin  faktiki olaraq mövcud qarşılıqlı  

sərhədlər vasitəsi ilə vahid  coğrafi məkan yarada bilməsi, onların iqtisadi 

potensialının,  dünya iqtisadiyyatının indiki inkişaf mərhələsi və   fəaliyyət 

strukturunda qarşılıqlı tamamlayıcı ola bilməsi imkanları, ölkələrdə formalaşmış 

iqtisadi təfəkkür  səviyyəsinin yaxınlığı,  özlərinə məxsus  şərəfli tarixi təcrübə, 

coğrafi mövqenin yaratdığı geoiqtisadi faktor amili və  s. Türk dünyası ölkələrinin 

sivil iqtisadi inteqrasiya birliyinin yaranmasını şərtləndirir və mümkün edir.  
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3.   Belə birliyin bütün türk ölkələri üçün adekvat faydalılığının təmin 

edilməsi baxımından xüsusi araşdırmalar aparılması və müvafiq layihənin 

hazırlanması zəruridir. Layihə, birliyin ümimi səciyyəsini  formalaşdırmaqla 

bərabər, inteqrasiyanın aparıcı istiqamətlərini müəyyənləşdirməlidir. Fikrimizcə 

inteqrasiya birliyinin aparıcı dominantları: 

təbii resurslardan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi,  

tranzit-kommunikasiya infrastrukturunun inkişafı,  

birlik daxili bazarın potensialının səmərəliliyinin artırılması,  

dünya bazarında  geoiqtisadi mövqeyə əsaslanan  fəal iştirakçıya 

çevirilmə hədəfləri və s. ola bilər. 

Müasir dünya təcrübəsində  məkan  geosiyasətinin yerini axınlar 

geosiyasəti almışdır. Hazırda heç bir dövlət  ötən əsrdə merkantilist doktrinasının 

təklif etdiyi proteksionist tədbirlərlə  qoruna bilmir. Vətəndaşlarının maddi 

rifahını qoruyub saxlamaq üçün dövlətin bacarıq və gücü indi ərazi və əhali kimi 

horizontal amillərdən deyil, iqtisadi fəaliyyətin məhsuldarlığı, «sistem-ölkə» 

rəqabət qabiliyyətliliyi kimi şaquli amillərdən asılıdır. Kapitalın  

beynəlmiləlləşməsi  dövlətin iqtisadi inkişafa təsirini əhəmiyyətli dərəcədə 

məhdudlaşdırır.  Dövlət yalnız kapital axını ilə müşaiyət olunan qlobal 

texnologiyanı cəlb etməklə öz vətəndaşlarının məşğulluğunu və rifahını iəmin 

etmək iqtidarındadır. Beləliklə, geoiqtisadiyyat iqtisadi geosiyasətə çevrilmişdir.  

Geoiqtisadiyyat faktiki olaraq, qanunları və mexanizmləri ilə dövlətin 

inzibati-hüquqi təşkili paradiqmasını formalaşdırır. Beləki, bazarın 

qloballaşmasının nəticəsi kimi, daxili və xarici bazar arasındakı sərhədlərin 

itməsi, milli  iqtisadi siyasətin formalaşdırılmasına yeni yanaşmalar tələb edir.  

Müasir qlobal iqtisadiyyatda müdafiə tədbiri ilə müvəffəqiyyət qazanmaq 

mümkün deyil.  Rəqabət qabiliyyətli mövqeyin axtarışı hücum taktikasının 

tətbiqini zəruri edir. 
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Azərbaycan öz inteqrasiya siyasətini ölkənin strateji maraqları və real 

vəziyyət nəzərə alınmaqla formalaşdırmışdır. Bu siyasət daha çox ikitərəfli 

münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə, bütün tərəflərlə qarşılıqlı əlverişli geniş 

əlaqələrin yaradılmasına yönəlmişdir. Azərbaycan MDB və GUAM kimi 

regional inteqrasiya qurumlarının tam hüquqlu üzvü olaraq AB, 

NAFTA,MERKOSUR və ASEAN kimi inteqrasiya qurumları ilə də sıx əlaqələr 

qurmuşdur və bu əlaqələr daim inkişaf edir.Eyni zamanda ölkəmiz İqtisadi 

Əməkdaşlıq Təşkilatı (ECO), Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlığı kimi regional 

təşkilatların  da üzvüdür və onların işində fəal iştirak edir.  

 Bu gün AB Azərbaycanın ən iri ticarət partnyorudur. 2013-cü ildə 

Azərbaycanın ixracının 48,02%-i, idxalın isə 35,13%-i Avropa Birliyi ölkələrinin 

payına düşmüşdür.Müqayisə üçün qeyd edək ki, həmin dövrdə ixracın yalnız 6,3 

%-i, idxalın isə 23,83%-i MDB ölkələrinin payına düşmüşdür. 

Azərbaycanın geoiqtisadi məkandakı mövqeyini müəyyənləşdirən əsas 

amillərdən biri ölkənin ixrac potensialıdır. Məlumdur ki, ixrac potensialı istəniln 

ölkənin sosial iqtisadi inkişafında müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Ölkənin xarici 

ticarət dövriyyəsi, xarici ticarət balansının saldosu mühüm göstəricilər olsa da, 

ixracın strukturu – ölkənin beynəlxalq əmək bögüsündə və deməli qlobal iqtisadi 

məkandakı yerini müəyyən edən əsas göstəricidir. Azərbaycanın zəngin təbii 

sərvətləri ölkənin ixracının yüksək həcmini təmin edir. Ancaq ixracın strukturu 

bu istqamətdə vəziyyətin heç də qənaətbəxş olmadığını göstərir. Cədvəl 5-də 

2008-2013-cü illərdə Azərbaycanda ümumi ixracın və neft və qeyri neft 

məhsullarının ixracının dəyişmə dinamikası verilmişdir.  
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                                                                                                         Cədvəl 5 

2008-2013-cü illərdə Azərbaycanda  ixracın dinamikası  

 

         İllər 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ümumi ixrac 

mln AZN 

47756, 14701,3 21360,2 26570,9 23908, 23975,4 

Neft-qaz ixracı 

mln AZN 

46362,8 13639,4 20110,2 25089,3 22259,2 22229,8 

Qeyri-neft ixracı  

mln AZN 

1393,2 1061,9 1250, 1481,6 16488,8 1745,6 

Qeyri neft 

ixracınınpayı (%) 

 

2,92 

 

7,22 

 

5,85 

 

5,58 

 

6,9 

 

7,2 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, bu illər ərzində neft və neft məhsullarının 

ixracı ümumi ixracın 92 % dən çoxunu təşkil edir.Bu isə ölkənin ixrac 

potensialının yüksəldilməsi istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata 

keçirilməsi zərurətini bir daha sübut edir.Bu gün Azərbaycanda neft gəlirlərinin 

qeyri neft sektorunun inkişafı üçün səmərəli istifadəsi təmin olunmazsa 

formalaşmaqda olan yeni dünya arxitekturasında ölkəmiz inkişaf etmiş dünyanın 

xammal əlavəsi kimi qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qala bilər.Digər tərəfdən , əgər 

təbii ehtiyatların dünya bazar qiymətlərinin qeyri stabil olması və xüsusilə son 

dövrlərdə qısa müddət ərzində neftin qiymətinin 115-120-ABŞ dollarından 60-65 

ABŞ dollarına düşməsini nəzərə alsaq bu cür vəziyyətin doğurduğu təhlükəni 

aydın təsəvvür edə bilərik.2008-ci il qlobal maliyyə-iqtisadi böhranı zamanı neftin 

dünya bazar qiymətlərinin düşməsi Azərbaycanda büdcə xərclərinin 

azaldılmasına səbəb olmuşdu. Belə ki,2008-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 

ARDNF-nun vəsaitləri hesabına 2007-ci ildəki 6006,6 mln AZN-dən 10762,7 mln 

AZN-ə qədər, yəni 79,2%, büdcə xərcləri isə 6086,2 mln AZN-dən 10774,2 mln 
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AZN-ə qədər, yəni 77 artırıldığı halda, 2009 –cu ildə büdcə gəlirləri 10325,9 mln 

AZN, xərcləri isə 10503,9 mln AZN yəni müvafiq olaraq 4% və 2,5 faiz azalmışdı. 

Bu səbəbdən də Azərbaycanın ixrac siyasətinin köklü dəyişməsinə,emal 

məhsulları  istehsalının kəskin artırılmasına obyektiv zərurət vardır. 

Bu problem istehsalın strukturunun əsaslı dəyişilməsi və 

təkmilləşdirilməsi və son fazaya – müasir tələblərə cavab verən hazır məhsullar 

istehsalına çatdırılması ilə həll edilə bilər.Bunu həm daxili resurslar hesabına, həm 

də xarici maliyyə vəsaitlərini cəlb etməklə həyata keçirmək mümkündür. 

Xidmətlərlə xarici ticarətə nəzər salsaq burada Azərbaycanın netto 

idxalçı kimi çıxış etdiyini görərik.   2010-2014-cü ilin altı ayı ərzində olan dövrdə 

Azərbaycanın xidmətlərlə xarici ticarətinin nəticələrindən göründüyü kimi, 

baxılan dövr ərzində xidmətlərlə xarici ticarətin həcmində davamlı artım 

müşahidə olunur.Xidmətlərin strukturunda əsas yeri tutan nəqliyyat və turizm 

xidmətləri birlikdə 2010-cu ildə ümumi dövriyyənin 48,7%-ni,2011-ci ildə 55,8%-

ni,2012-ci ildə 57,5 %-ni, 2013-cü ildə 57,2 %-ni və 2014-cü ilin 6 ayı ərzində isə 

51,58%-ni təşkil edir. Turizm xidmətlərinin əsas hissəsinin iyul və avqust aylarına 

düşməsini nəzərə alsaq ümumiyyətlə 2014-cü il ərzində bu xidmətlərin payının 

daha da artacağını təxmin etmək mümkündür.  

Azərbaycanın böyük turizm potensialının olduğunu nəzərə alsaq 

ölkəmizin turizm xidmətlərinin netto idxalçısı kimi çıxış etməsi mənfi hal kimi 

qiymətləndirilə bilər və bu sahədə ölkənin potensialından daha səmərəli istifadə 

olunmasına ehtiyac var. 2009-cu ildə qəbul olunmuş “2010-2014-cü illərdə AR-da 

turizmin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” da məhz Azərbaycanın turizm 

potensialından daha effektiv istifadə olunmasının təmin edilməsinə yönəlmişdir. 

İxrac potensialının yüksəldilməsinin geoiqtisadi mexanizmi iki istiqaməti– 

transmilliləşmə və iqtisadi fəaliyyətin klasterləşməsini  nəzərdə tutur. 
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Transmilliləşmə ixrac potensialının yüksəldilməsinin ən təsirli 

vasitələrindəndir. Qloballaşma şəraitində iri biznes istənilən ölkənin 

iqtisadiyyatında müstəsna rol oynayır. Bu aşağıdakı amillərlə əlaqədardır: 

Əvvəla, iri biznes kütləvi istehsalda bahalı xüsusi ixtisaslaşmış 

avadanlıqlardan istifadə etməyə imkan verir ki, bu da öz növbəsində əmək 

məhsuldarlığı və məhsulun maya dəyərində rəqabət üstünlükləri yaradır.Məhz 

buna görə kimya, metallurgiya, yüngül və ərzaq məhsulları sənayesi, avtomobil 

və təyyarələrin yığılması yalnız nəhəng müəssisələrdə həyata keçirilir. 

İkinci, yalnız iri biznes yeni məhsulların yaradılması üçün zəruri olan 

bahalı elmi – tədqiqat və təcrübə konstruktor işlərini həyata keçirə bilər. 

Məsələn, Ford,Daymler –Bens, Toyoto kimi şirkətlər ildə ET və TK işlərinə 5-7 

mlrd ABŞ dolları həcmində vəsait sərf edir. 

Üçüncü, yalnız iri korporasiyalar transmilli biznesin inkişafı ilə əlaqədar  

udma və qovuşmalar üçün zəruri olan iri maliyyə resurslarına malikdirlər. 

Azərbaycan şirkətlərindən bu gün yalnız ARDNŞ öz fəaliyyətinin 

həcminə görə TMŞ -ə çevrilmək imkanlarına malikdir.Şirkətin xarici  fəaliyyəti 

son illərdə sürətlə genişlənir. Artıq ARDNŞ-in Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstan, 

Yunanıstan və İsveçrədə filialları fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan transmilliləşmənin üstünlüklərindən yararlanmaqla ixrac 

potensialını yüksəltmək üçün digər strategiyadan- ölkədə iri xarici TMK-ların 

filiallarının yaradılması üsulundan istifadə edə bilər.Cənub Şərqi Asiya 

ölkələrinin inkişafının əsasında bu ölkələrdə yapon TMK-larının filiallarının 

fəaliyyəti durur. Sonrakı mərhələdə bu ölkələr öz iri biznes strukturlarını 

yaradaraq iqtisadiyyatın sürətli inkişafını təmin etdilər.Azərbaycan bu yolla 

qlobal təkrar istehsal zəncirlərinə qoşula və dünya gəlirlərinin yaradılması və 

yenidən bölüşdürülməsində daha fəal və əlverişli şərtlərlə iştirak edə bilər. 

   Ölkənin ixrac potensialının yüksəldilməsində klasterləşmənin- klaster 

siyasətinin işlənməsi və həyata keçirilməsinin müstəsna əhəmiyyəti 
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vardır.Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, yetkin, inkişaf etmiş klasterlər yaratmadan 

ölkənin yüksək rəqabətqabiliyyətliliyinə nail olmaq mümkün deyil. 

  Klasterlərin yaranması birbaşa  milli rəqabət üstünlüklərinin 

determinantları ilə əlaqədardır  və  bu  determinantların sistemli xarakterinin 

təzahürüdür. Bir sahədə klasterin bir-birini qarşılıqlı möhkəmləndirən 

firmalarının münasibətləri digər sahələrin yaranmasına səbəb olur.Adətən belə 

sahələr asılı olduğu mal və xidmətlərin ən tələbkar alıcılarıdır. 

Klaster yarandıqda,onun bütün elementləri bir-birinə dəstək göstərir. 

Klasterin bir sahəsində aktiv rəqabət digər sahələrə də təsir edir.Çoxlu sayda 

rəqiblərlə təmasda olan təchizatçı və istehlakçıların kanalları ilə sərbəst məlumat 

mübadiləsi və yeniliklərin sürətli yayılması baş verir.Bir çox hallarda klaster 

daxilindəki əlaqələr gözlənilmədən yeni istiqamətlərin işlənməsinə, tamamilə 

yeni imkanların yaranmasına səbəb olur. 

Uğurlu klaster siyasəti inkişafın yerli xüsusiyyətlərini nəzərə almağa və 

şirkətlərin inkişafının sürətlənməsi və rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi 

üçün effektiv ünvanlı proqramların işlənməsinə imkan verir. 

Klaster siyasətinin həyata keçirilməsi dövlət hakimiyyət orqanları ilə 

yerli özünü idarə orqanları, eləcə də biznes və elm-təhsil müəssisələri arasında 

istehsal və xidmət sferasında innovasiyalılığın artırılması üzrə səylərin 

koordinasiyası üçün qarşılıqlı əlaqələrin  təşkilinə əsaslanır.Bu isə öz növbəsində 

qarşılıqlı təkmilləşmə və işin effektivliyinin artırılmasına xidmət edir. 

Bundan başqa klaster siyasətinin reallaşması ilk növbədə bu gün inkişaf 

etmiş ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda zəif inkişaf etmiş orta və kiçik biznesin  

inkişafına  və innovasiya potensialının yüksəlməsinə imkan verər. Klaster 

siyasətinin reallaşdırılmasının əsas obyektləri olan klasterlər və klaster 

təşəbbüslərinin çox hissəsini məhz orta və kiçik müəssisələr formalaşdırır.Məhz 

klaster siyasəti öz potensialına və strukturuna görə yüksək texnoloji bazarların 

inkişafı,təşəbbüsün stimullaşdırılması,iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin 

innovasiyalılığının yüksəlməsi,dövlət, biznes və elmi ictimaiyyət arasında qarşılıqlı 
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əlaqələrin aktivləşməsi  yolu ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının 

rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəlməsini  təmin edə bilər. 

Son illərdə bəzi MDB- ölkələrində də klasterlərin yaradılmasına diqqət 

artırılır.Xüsusilə Rusiyaa federasiyası və Qazaxstanda bu istiqamətdə irəliləyiş 

müşahidə olunur.Qazaxstanda klaster yanaşmasının tətbiqinə 2004-cü ildə 

başlanıb və əsas məqsəd qeyri/hasilat sektorunda rəqabətqabiliyyətliliyin 

yüksəldilməsidir.Marketinq –analitik tədqiqatlar mərkəzi tərəfindən amerikanın 

“J.E.Austin Associates ,ink.,” konsaltinq şirkəti ilə birlikdə, prof. M.Porterin 

iştirakı ilə işlənmiş  ”Qazaxstan klaster təşəbbüsü”proqramı çərçivəsində kənd 

təsərrüfatı, sənaye və  xidmət sferasında  mövcud olan, yaradılmaqda olan və 

potensial  klasterlər qiymətləndirilmiş, turizm, tekstil, yeyinti sənayesi və tikinti 

materialları sahəsində 7 pilot klasterin dəstəklənməsi qərara alınmışdır. 

Azərbaycanda da turizm, aqrar-sənaye, yüngül sənaye, neft- kimya 

sənayesi sahələrində yüksək  rəqabətqabiliyyətli klasterlərin yaradılması üçün 

böyük imkanlar və obyektiv zərurət mövcuddur.Bu sahədə qətiyyətli və 

təxirəsalınmaz  tədbirlərin işlənməsi və həyata keçirilməsi ölkənin 

rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi və davamlı ,yüksək tərtibli rəqabət 

üstünlüklərinin əldə edilməsi baxımından çox vacibdir. 

Azərbaycanın ixrac potensialının yüksəldilməsinin mühüm  vasitələrindən 

biri də  innovasiyaların geniş tətbiqidir. Bu, ölkənin strateji məqsədlərindən irəli 

gəlir. Məlumdur ki, Azərbaycan prezidentinin də dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, 

ölkəmiz artıq keçid dövrünü başa vurub və bu gün qarşıda duran əsas vəzifə 

Azərbaycanın inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olmasıdır. Bu məqsədə çatmağın 

yeganə yolu isə innovasiya fəaliyyətinin hərtərəfli intensivləşdirilməsi, innovasiya 

prosesinin daimi,dövri xarakter almasının təmin edilməsi , innovasiyaların iqtisadi 

artımın əsas amilinə çevrilməsi ilə innovasiyalı iqtisadiyyata keçiddir. 

Ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatının inkişaf təcrübəsi sübut edir ki, iqtisadiyyatın 

keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsi, yüksək inkişafın təmin olunması, yalnız 

biliklərə əsaslanan iqtisadiyyata keçidlə mümkündür. Bu isə öz növbəsində bir-biri 
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ilə qırılmaz bağlı olan bir sıra mühüm vəzifələrin məntiqi ardıcıllıqla yerinə 

yetirilməsini tələb edir. 

İlk növbədə uzunmüddətli məqsədləri və bu məqsədlərə çatmağın ən 

optimal yolunu əks etdirən milli innovasiya strategiyası işlənməlidir. Bunun üçün 

isə Azərbaycan iqtisadiyyatının innovasiyalı inkişafı konsepsiyası, elmi cəhətdən 

əsaslandırılmış elmi- innovasiya doktrinası hazırlanmalıdır.  

Növbəti addım innovasiyaların epizodik, təsadüfi deyil, seriyalı, davamlı 

axınını təmin edəcək həyat qabiliyyətli milli innovasiya sisteminin yaradılmasıdır. 

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, bir –biri ilə sıx əlaqədə fəaliyyət göstərən bütün 

zəruri elementlərdən ibarət milli innovasiya sistemi olmadan iqtisadiyyatın 

innovasiyalı inkişaf yoluna keçməsi mümkün deyil, Bu zəruri elementlər 

aşağıdakılardır: 

-innovasiyalı iqtisadiyyatın əsas subyektlərindən biri olan , innovasiyalı 

məhsulların istehsalını təşkil edən özəl sektor, 

-İnnovasiyalı iqtisadiyyatın zəruri infrastrukturunu və institusional 

bazasını yaratmalı olan dövlət sektoru, 

-innovasiyaların əsas yaradıcısı olan elmi-tədqiqat sektoru, 

-texnologiyaların ötürülməsində özəl sektorla elmi- tədqiqat sektoru 

arasında vasitəçi rolunu oynayacaq texnologiyaların ötürülməsi üzrə təşkilatlar 

(texnologiya transfer mərkəzləri və s.), 

-vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, 

Bütün bu elementlərin  ölkənin milli innovasiya strategiyasına uyğun 

qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyəti lazımi sinergetik effektin əldə olunmasına və nəticədə 

innovasiyalı iqtisadiyyata keçidin təmin olunmasına gətirib çıxara bilər.Ölkənin 

milli innovasiya sisteminin inkişafının təmin edilməsində dövlət həlledici rol 

oynayır. Bu məqsədlə dövlət tərəfindən bir sıra zəruri işlər yerinə yetirilməlidir: 

   İnnovasiyalı biznesin inkişafının çərçivə şərtləri müəyyən olunmalı, 

Texnoloji inkişaf proqnozları hazırlanmalı və bu bazada elmi-texniki 

prioritetlər müəyyən olunmalı,  
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İnnovasiya infrastrukturunun inkişafını dəstəkləyən tədbirlər həyata 

keçirilməli,  

Vençur maliyyələşməsini təmin etmək üçün xüsusi fondlar yaradılmalı, 

İnnovasiya fəaliyyətinin birbaşa və dolayı stimullaşdırılması üçün 

tədbirlər görülməlidir. 

Azərbaycanda bu istiqamətdə son illərdə bəzi tədbirlər həyata 

keçirilməkdədir. Sumqayıt şəhərində yaradılmış və 25 müəssisəni əhatə edən 

texnopark buna misaldır.İndi Gəncə,Balaxanı və Sumqayıtda yeni texnoparkların 

yaradılması üzrə tədbirlər həyata keçirilməkdədir 
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                                              Nəticə və təkliflər 

 

Magistr dissertasiyasında  Azərbaycanın geoiqtisadi inkişaf modelinin 

formalaşdırılmasına dair mümkün baxışlardan biri  verilmiş və müvafiq 

strategiyasının hazırlanması zərurəti əsaslandırılmışdır. Belə strategiyanın məqsədi 

- ölkənin xarici iqtisadi münasibətlər  kompleksinin  beynəlxalq əmək bölgüsünün, 

dünya bazarının və beynəlxalq əməkdaşlığın dəyişən şəraitinə uyğunlaşdırılması 

və milli iqtisadi inkişaf strategiyasından irəli gələn məsələlərin həlli üçün əlverişli  

xarici iqtisadi şəraitin yaradılması yolu ilə ölkənin dünya gəlirlərinin 

formalaşması və yenidən bölüşdürülməsinnin idarə olunmasında əlverişli şərtlərlə 

iştirakının təmin olunması - kimi müəyyən edilmişdir. 

Magistr dissertasiyası işində  Azərbaycanın geoiqtisadi strategiyasının 

hədəfləri seçilmiş  məqsədə uyğun olaraq aşağıdakılar  kimi müəyyən edilmişdir: 

Milli iqtisadi inkişafın davamlılığı şəraitində onun geoiqtisadi dayanıqlılığın 

təmin edilməsi; 

Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelində formalaşmış mühüm dominantların 

məqsədyönlü istiqamətləndirilməsi və onların bir-birini qarşılıqlı taamamlaması 

şəraitinin təmin edilməsi; 

Resursların geoiqtisadi təkrar istehsal proseslərinə inteqrasiyası yolu ilə 

beynəlmiləlləşmiş təkrar istehsal zəncirlərinə qoşulmaq və bu yolla dünya 

gəlirlərinin yenidən bölüşdürülməsində iştirakın təmin edilməsi. 

Müəyyənləşdirilmişdir ki,  inteqrativ proseslərin geniş vüsət aldığı indiki 

qloballaşma əsrində hər bir dövlətin iqtisadi potensialı, gücü və qüdrəti həm də 

onun malik olduğu nəqliyyat-kommunikasiya kompleksinin, ticarət əlaqələrinin 

inkişaf səviyyəsi ilə ölçülür. Geniş və çoxşaxəli, mükəmməl infrastruktura malik, 

dövrün tələblərinə cavab verən yol-nəqliyyat şəbəkəsinə, yüksək ticarət əlaqələrinə 

malik olmayan hansısa dövlətin dinamik inkişafından da söz açmaq qeyri-

mümkündür. 
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Azərbaycanın Şimal-Cənub yarımsistem dövlətlərlə münasibətlərinin sivil 

məcraya yönəldilməsi xarici iqtisadi-ticari əlaqələrin bərpasına və bilavasitə 

nəqliyyat-kommunikasiya kompleksinin yüksəlişinə təkan vermişdir. Zəngin 

iqtisadi ehtiyatlara, yeraltı və yerüstü sərvətlərə malik olan Azərbaycan ölkə 

rəhbərliyinin məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində regionda aparıcı, lider dövlətə 

çevrilmişdir. Bu gün ölkəmizin nəqliyyat siyasəti gənc, suveren Azərbaycan 

dövlətinin iqtisadi müstəqilliyini daha da möhkəmləndirməyə xidmət edir.  

Şimal-Cənub iqtisadi əlaqələrində Azərbaycanın rolunun artırılmasında 

nəqliyyat–kommunikasiya komplekslərinin inkişafı mühüm rol oynayır. 

Azərbaycanda dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrinə xas olan 

nəqliyyat – kommunikasiya kompleksi – dəmir yolu, dəniz, avtomobil, boru 

kəməri, hava nəqliyyatı və rabitə sektoru inkişaf etmişdir.  Avropa – Asiya 

kəsişməsində yerləşən Azərbaycanda səmərəli iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün 

əlverişli şərait vardır. Azərbaycanın əlverişli iqtisadi mövqeyə malik olması ona 

Şimal-Cənub iqtisadi əlaqələrində xüsusi əhəmiyyət verilməsinə gətirib çıxarmış, 

respublikamız bu əlverişli geoiqtisadi məkanda ticarət dəhlizi rolunu 

gücləndirmişdir. Avropa və Asiyanın, Şimal və Cənubun kəsişməsində yerləşən 

Azərbaycan regionda enerji və yük axınları üçün qovşaq rolunu oynamaq üçün 

unikal imkanlara malik olduğunu nümayiş etdirmişdir. 1994-cü ilin sentyabrında 

Azərbaycanın bütün həyati əhəmiyyətli sahələrdə inkişafının əsasını qoyan "Əsrin 

müqaviləsi"nin imzalanması ilə respublikanın iqtisadi və tranzit-kommunikasiya 

əhəmiyyəti xeyli dərəcədə artmışdır. Sonrakı mərhələdə Bakı-Novorossiysk, Bakı-

Supsa, daha sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərlərinin işə salınması, 

habelə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin tikintisinin yekunlaşmaq üzrə olması 

təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə regionun tranzit əhəmiyyətini artırır. Şimal-

Cənub əlaqələrində Azərbaycanın fəal iştirakı və qlobal layihələrə cəlb edilməsi 

onun etibarlı, həmçinin daimi tərəfdaşlığının bariz nümunəsi olduğunu göstərir. 

Azərbaycan bunu özünün TRASEKA proqramında fəal iştirakı ilə sübut etmişdir.  

Şimalla-Cənub arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycanın Avropa-

Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsində aparıcı yer tutması 
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respublikanın dünya ölkələri ilə inteqrasiyasının daha da dərinləşməsinə xidmət 

edir. Bu isə nəinki iqtisadi, həm də siyasi sabitlik və təhlükəsizlik baxımından 

böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Azərbaycanın “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizində iştirakı da ölkəmizin 

iqtisadi və strateji maraqları baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Beynəlxalq 

“Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi Avropa ölkələrinin, Rusiyanın, Orta Asiya və 

Qafqaz regionlarının Fars körfəzi və Hindistana çıxışına, Xəzəryanı ölkələrin 

Qara dəniz limanları ilə ticarət əlaqələrinin intensivləşdirilməsinə şərait 

yaradacaqdır. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan üzərindən 

yüklərin böyük əksəriyyətinin daşınmasında dəmir yolunun iştirakı nəzərdə 

tutulur ki, burada əsas amil kimi, yüklərin bir nəqliyyat növü ilə böyük həcmdə, 

tez bir zamanda, daha uzaq məsafəyə daşınması götürülür. Dəhliz vasitəsilə yük 

daşımalarına Azərbaycan Respublikasının yol-nəqliyyat kompleksinin daha geniş 

cəlb edilməsi, xüsusən avtomobil nəqliyyatının və Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 

imkanlarından tam istifadə olunması üçün şərait yaradılmalıdır. Azərbaycanın 

“Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinə qoşulması və dəhlizlə yük daşımalarında fəal 

iştirakı respublikamızın iqtisadi maraqlarına uyğun olaraq yüklərin, o cümlədən 

tranzit yüklərin daha geniş cəlb olunmasına, yük həcminin çoxalmasına və 

gəlirlərinin artmasına, ölkəmizin nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına, yeni iş 

yerlərinin açılmasına, öz növbəsində, bir çox sosial problemlərin həllinə şərait 

yaradacaqdır. Bütün bunlar göstərir ki, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin 

kəsişməsində yerləşən Azərbaycan hər növ nəqliyyat daşımaları üçün əhəmiyyətli 

strateji mərkəzdir. Respublikamız çox qütblü nəqliyyat-kommunikasiya şəbəkəsi 

formalaşdırmaqla, özünün geosiyasi mövqelərini daha da gücləndirir. 

Azərbaycanın nəqliyyat strategiyasının prioritet istiqamətləri arasında 

TRASEKA layihəsi çərçivəsində əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirilir. Avropa-

Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaranmasının və inkişafının əsas nəqliyyat və 

kommunikasiya xəttlərinin hansısa bir iri dövlətin təsiri altda düşməsinin qarşısını 

almaqla yanaşı, Xəzər hövzəsindəki zəngin enerji daşıyıcılarının  dünya bazarına 

sərbəst   çıxışını təmin etməkdən ibarətdir. 
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Ona görə də, yüklərin maneəsiz daşınmasını təmin etmək məqsədilə bütün 

nəqliyyat növlərinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması və bu sahədə 

məqsədyönlü iş aparılması tələb olunur. Tədqiqat göstərir ki, Şimal - Cənub xarici 

ticarət əlaqələrinə mal dövriyyəsi artımına nail olmaq üçün Azərbaycanda 

avtomobil və dəmir yollarının yenidən qurulması, Bakı Beynəlxalq Ticarət 

Limanının tikintisi, Xəzər Gəmiçiliyi idarəsinin inkişafı sahəsində  çox mühüm 

işlər görülməlidir.   Azərbaycanın nəqliyyat sisteminin inkişafı, alternativ 

avtomobil və dəmir yolu xətlərinin çəkilişi külli miqdarda investisiya tələb etsə də, 

ölkə iqtidarı bu layihələrin reallaşdırılmasını, ilk növbədə, milli təhlükəsizlik 

maraqları baxımından vacib sayır. Ölkəmizin iqtisadi potensialının və müdafiə 

qüdrətinin artması hər bir sahəyə, o cümlədən yol-nəqliyyat kompleksinin daha da 

inkişafına və təhlükəsizliyinin tam təmin olunmasına geniş imkanlar açır.  

Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin inkişafı, formalaşması və onun 

kompleks təhlili bir sıra ümumi qanunauyğunluqları və ziddiyətləri aşkara 

çıxarmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, respublikamızın xarici ticarət əlaqələri hələ 

təkmil deyildir. Respublikamızda ixrac olunan malların strukturunda neft və neft 

məhsulları yüksək xüsusi çəkiyə malikdir.  Digər malların xüsusi çəkisi isə olduqca 

aşağıdır. Bu onu  göstərir ki, respublikada dünya bazarında rəqabət apara biləcək 

mallar istehsalı hələlik azdır. Ona görə də respublikamıza mütərəqqi texnika və 

texnologiyanın gətirilməsi dünya standartlarına uyğun yüksək keyfiyyətli məhsul 

istehsal etmək, bunun nəticəsində respublikada işsizliyin aradan qaldırılması 

xarici iqtisadi əlaqələrin  məqsədyönlü və milli mənafe baxımından düzgün 

tənzimlənməsi ilə sıx bağlıdır. 

Azərbaycanın ümumi ixracının qurluşunda qeyri – neft sahələrinin xüsusi 

çəkisi az olduğundan, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin ixrac potensialının 

genişləndirilməsi dövlətin qarşısında duran vacib məsələlərdəndir. Azərbaycanda 

xarici ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün görülən işlərə baxmayaraq, hələ 

də xarici ticarətin inkişafında bəzi problemlər qalmaqdadır. 

Xarici ticarət əlaqələrinin inkişafı milli iqtisadiyyatın səmərəliliyi nöqteyi 

nəzərindən qiymətləndirilməli və milli iqtisadi inkişaf strategiyası ilə üzvi sürətdə 
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əlaqələndirilməlidir. Xarici ticarət əlaqələrinin inkişafı üçün ölkə iqtisadiyyatının 

səmərəliliyini yüksəltmək, onun beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığa daxil olması üçün 

əsas amillərdən biridir. Bununla belə, respublikanın beynəlxalq ticarət əlaqələri 

sahəsində həyata keçirilən iqtisadi islahatlar və təkmilləşdirmə tədbirləri onun 

gələcəyinə böyük ümid doğurur. 

Beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı ilk növbədə ölkələrin qarşılıqlı 

əlaqələrinin genişləndirilməsini tələb edir. Azərbaycan kimi keçid iqtisadiyyatlı 

ölkələrin xarici iqtisadi əlaqələrin inkişaf  strategiyasında  dünya təsərrüfatı 

sisteminə, o cümlədən beynəlxalq ticarət sisteminə inteqrasiya xüsusilə əhəmiyyətli 

yer tutur. Buna görə də, Azərbaycanın ÜTT-yə qoşulması inteqrasiya prosesinin 

ilkin mərhələsi və vacib şərti olmalıdır. 

Araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanın beynəlxalq  rəqabətqabiliyyətliliyinin 

daha da yüksəldilməsi üçün  milli “rombun” bütün determinantlarının maksimum 

aktivləşməsini, zəif həlqələrin müsbət inkişafını təmin edəcək institusional 

tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir. 

Belə tədbirlərə aid edilən  Azərbaycanın Şimal-Cənub  münasibətləri 

sahəsində milli maraqlara cavab verəcək mövqeyinin formalaşdırılması, ölkənin 

mühüm coğrafi mövqeyinin yaratdığı tranzit potensialının daha səmərəli istifadə 

olunması,o cümlədən hələlik tam  gücü ilə  işləməyən Şimal-Cənub  dəhlizinin 

imkanlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi prioritetlər elan edilməlidir. 

Azərbaycanın geoiqtisadi inkişaf strategiyası həmçinin, uğurlu neft 

strategiyasının reallaşdırılmasını, optimal iqtisadi inteqrasiya vektorunun 

seçilməsi və bu vektor üzrə inteqrasiya proseslərində fəal iştirakı, ixrac 

potensialının,  bunun ən effektiv vasitəsi kimi transmilliləşmə və iqtisadi 

fəaliyyətinin klasterləşməsi yolu ilə yüksəldilməsini , ölkənin unikal coğrafi 

mövqeyinin yaratdığı tranzit potensialından effektiv istifadəni, resursların  

geoiqtisadi inteqrasiyasını özündə ehtiva etməlidir. 

 

 

 



89 

 

                              İstifadə edilmiş ədəbiyyatın  siyahısı 

 

1.Edward Luttwak. From Geopolitics to Geo-economics: Logic of Conflict, 

Grammar of Commerce.// The National Interest. 1990 .  

2.Карло Cан, Паоло Савон   Геоэкономика . М.: Ad Marginem, 1997 .  

3.Неклесса А. Геоэкономическая система мироустройства // Глобальное 

сообщество: Картография постсовременного мира. М., 2002.  

4. Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического 

пространства. – М.: Норма, 2010 

5. Дергачев В. Геоэкономика. - Киев, ВИРА-Р, 2002.  

6.Гадcиев Ш.Г. Азербайдcан на пути к мировому сообшеству: стратегия 

внешнеэкономического развития.-Киев, 2000. 

7. Azərbaycanın statistik göstəriciləri.”  Azərbaycan Dövlət Statistika 

Statistika  Komitəsi yayınları 2013. 

8.  Bayramov Ə.İ. “Regional iqtisadi inteqrasiya: nəzəriyyə və praktika” Bakı 

1997  

9 . R.T.Həsənov  İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika,  Bakı 2009 

10. “Azərbaycan Respublikası tranzit strategiyası” TRASEKA daimi 

katibliyi. Bakı-2005 

11.“Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat sektorunun inkişaf  strategiyası” 

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi,  Bakı-2006 

12 . The Global Competitiveness Report 2014-2015.,World Economic Forum, 

Geneva ,Switzerland, 2014. 

13 www.stat.gov.az/ 

14 .www.socar.az/ 

15.www.oilfond.az/ 

       

 


