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ŞƏMSƏDDİN HACIYEV
Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin
sədri, Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin rektoru,
iqtisad elmləri doktoru, professor
Heydər Əliyev və milli iqtisadi sistem: konseptual
yanaşmanın əsasları
Qlobal səviyyədə informasiya cəmiyyətinə keçid prosesi kifayət qədər sürətlə getməkdədir. Dayanıqlı inkişafa
nail olma istəyi əksər dünya ölkələrini bu gün yararsız olan
mənəvi
yanaşmalara,
müxtəlif
səviyyəli
nəzəri
konstruksiyalara, eləcə də bu yönümdə formalaşdırılan
abstrakt baxışlar sisteminə qarşı keyfiyyətcə yeni məzmunlu
məqsədlər toplusunun prioritetliyini təmin etmək, fərqli
mövqe nümayiş etdirmək məcburiyyətində qoymuşdur.
Dünya ölkələrinin son onillik inkişaf tarixi göstərir ki,
qlobal inkişaf paradiqmasının baza prinsiplərinə sözsüz əməl
etmə ilə dayanıqlı inkişafa nail olma istəyi arasında tərsmütənasib asılılıq mövcuddur. Neoliberal dəyərlərin iqtisadi
sferada “sərhədsiz” tətbiqi məqsədyönlü tənzimləmə imkanlarını ifrat dərəcədə məhdudlaşdırmaqla perspektiv planda
böyük fəsadlarla incələnə bilər (məsələn, qlobal maliyyə
böhranı). Ayrı-ayrı ölkələrin böhranla bağlı müxtəlif səviyyəli itkilərə məruz qalması faktı yuxarıda qeyd etdiyimiz
tezisin gerçək məzmun daşıdığını əyani surətdə ortaya
qoyur. Böhran şəraitində dayanıqlı inkişaf tempini saxlayan
və daha az itkilərə məruz qalan azsaylı ölkələr arasında
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Azərbaycan Respublikası ön sıralarda yer tutur. Dünya
iqtisadiyyatına sürətli inteqrasiya prosesində olan və regional
səviyyədə “söz sahibinə” çevrilən Azərbaycanın qlobal
səviyyəli problemli situasiyadan effektiv qorunma
mexanizminin baza prinsipləri ulu öndər tərəfindən formalaşdırılmış və bu gün də cənab Prezidentin birbaşa rəhbərliyi
altında müvəffəqiyyətlə tətbiq olunmaqdadır.
“... Planlı siyasət islahatların keçirilməsində ən düzgün
siyasətdir”1 deyən Heydər Əliyev reallıqdan qaynaqlanmayan, gerçək durumla bağlılığı olmayan hər hansı bir
“yeniliyi”, (qlobal səviyyədə dominantlığından asılı olmayaraq) tamamilə haqlı olaraq, düzgün hesab etmirdi. Belə ki,
iqtisadiyyat – özünün bütün təzahür formalarında səbəbiyyət
bağlılığına söykənir. Səbəbiyyət bağlılığından kənarda baş
verən iqtisadi proseslər (gec ya tez) birmənalı olaraq
böhranla yekunlaşır. Digər tərəfdən, iqtisadiyyat – ictimai
həyatın digər sferaları (siyasət, sosial, mədəni sfera və s.) sıx
determinoloji bağlılıqdadır. Bu aspekti, ümumiyyətlə nəzərə
almamaq mümkün deyildir. Hər iki halda söhbət hadisə və
proseslər arasında səbəbiyyət bağlılığını (real gerçəklikdən
qaynaqlanan) yarada biləcək prinsiplərin seçimindən gedir.
Məhz buna görə Heydər Əliyev islahatların “...planlı siyasət”
çərçivəsində həyata keçirilməsinin alternativsiz olduğu
qənaətini ortalığa qoymuşdir. Buna görə də, milli iqtisadi
sistemin formalaşması prinsipləri ilə həm siyasi, həm sosial
xarakterli islahat prinsiplərinin üzvi bağlılığına nail olunmuş,
yeni yaranışın (iqtisadi sistemin) sistemliliyi və kompleksliliyi təmin edilmişdir.
1

Heydər Əliyev. Müdrik fikirlər. I cild, Bakı, 2008.- s.97.
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Beləliklə, Azərbaycanın mövcud “qorunma” mexanizminin gerçək mahiyyəti öz başlanğıcını ulu öndər tərəfindən
formalaşdırılan milli-iqtisadi sistemin təşəkkülünə yönəlmiş
prinsiplərdən götürür. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, həyata
keçirilən islahatların əsas prinsipləri arasında sıx bağlılıq
yaratmaqla, dəyişiklik, yaxud yeniliyin tətbiqi sferasında
məntiqi ardıcıllığa qeyd-şərtsiz əməl olunmuşdur. Belə ki,
sosialist təsərrüfat tipindən bazar prinsipləri əsasında
fəaliyyət göstərən iqtisadi sistemə keçid dörd istiqamətli
dəyişikliklərin dialektik vəhdətinə söykənirdi.
- Sistem yaratma prosesinin məqsədyönlülüyünün təminatı; yəni, məqsəd yalnız ondan ibarət deyildir ki, keçmişin
bütün qalıqlarını qısa bir zamanda aradan qaldırmaq və real
məna tutumunun necəliyindən asılı olmayaraq bazar iqtisadiyyatına adekvat olan milli iqtisadi sistemə nail olmaq.
Heydər Əliyev bu baxımdan əsas vurğunu Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına zəmin yaratmaq qabiliyyətində olan
iqtisadi sistem seçiminin üzərinə qoyurdu. Yəni formalaşacaq milli iqtisadi sistem ölkənin həm mövcudluq, həm də
inkişaf prizmasından ümummilli mənafelərini tam və dolğun
şəkildə ödənilməsinə imkan yaratmalı idi. Bu baxımdan ilkin
yanaşma kimi iqtisadi hadisə və proseslərin məqsədyönlü
tənzimlənməsinə nail olmaq üçün dövlət → bazar dixatomiyası arasında optimal mütənasiblik formalaşdırıldı. Dövlət
tənzimlənməsi arzuedilən nəticələrə çatmanın öhdəsindən
böyük müvəffəqiyyətlə gələ bildi. Məhz dövlət tənzimlənməsinin effektivliyi sayəsində yenilik, yaxud yeniliklərin
məntiqi ardıcıllıqla tətbiqi, iqtisadi proseslərdə daha yüksək
mərhələlərə rəvan keçidin təminatı, gözlənilən, yaxud gözlənilməyən fəsadların, problemli situasiyaların önlənməsi

mümkün olmuşdur. O dövrdə iqtisadi subyektlərin fəaliyyət
müstəqilliyinin həyata keçirilməsinin mərhələli formada
reallaşmasını yeni iqtisadi sistemə rəvan keçidin bariz
nümunəsi kimi səciyyələndirmək olar. Müxtəlif dövlət
qurumlarının, xüsusən hüquq-mühafizə orqanlarının iqtisadi
subyektlərin fəaliyyətinə müdaxiləsi iki mərhələdə aradan
qaldırılmışdır. Əvvəlcə, ulu öndər sözügedən müdaxilə
prosesinə 3 aylıq moratorium tətbiq etdi. O dövrdə çoxları
bu tədbirin real mahiyyətini düzgün dərk edə bilmir və onun
elə birdəfəlik aradan qaldırılmasının zəruriliyini önə
çəkirdilər. Ümummilli lider özünəməxsus dahi uzaqgörənliklə 3 aylıq moratoriumun tətbiqinin zəruriliyini önə
çəkirdilər. Ulu öndər özünəməxsus dahi uzaqgörənliklə 3
aylıq moratoriumun tətbiqinin zəruriliyini sistem dəyişikliyinin daxili məntiqi ilə bağlayırdı:
1. Müəyyən zaman kəsiyində fəaliyyət sərbəstliyi verilmiş
iqtisadi subyektlərin davranış tərzinin öyrənilməsi. Başqa
sözlə, dövlət nəzarəti olmadan müstəqil fəaliyyət göstərmə
qabiliyyətlərinin aşkarlanması və qiymətləndirilməsi;
2. İqtisadi təfəkkürün yeniləşmə dərəcəsini, yaxud yeni
təfəkkür tərzinin real məzmununun üzə çıxarılması; sahibkarlıq duyumu, qabiliyyəti və bacarığının yeni tələblərə
cavab vermə dərəcəsini aydınlaşdırmaq, eyni zamanda
mövcud problemlərin əhatə dairəsini dəqiqləşdirmək
zərurətinin ortalığa qoyulması;
3. İqtisadi subyektlərin korporativ maraqlarının ümummilli
mənafelərin ödənilməsi prizmasından kəsişən nöqtələrin üzə
çıxarılması; bu aspekt, hər şeydən əvvəl, formalaşması
nəzərdə tutulan real məzmunlu bazarın məhz mənafelər
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sferasında, xüsusən ümummilli mənafelərin tam və dolğun
şəkildə ödənilməsi yolunda yarana biləcək, yaxud bazarın
ortalığa çıxarma qabiliyyətində olduğu mənfi təzahürləri
önləmə məqəsədi güdürdü.
“Milli iqtisadi sistemin formalaşdırılması prosesində
mövcud potensialın məhz hansı yönümdə hərəkətə gətirilməsi daha effektiv və daha realdır” sualına ulu öndər diferensiasiya olunmuş yanaşma tərzi ilə cavab verdi.
Problemin həllini müşkülə salan əsas cəhətlərdən biri
ondan ibarət idi ki, milli iqtisadi sistemin formalaşdırılması
və tənəzzülün qarşısının alınması, inkişaf trayektoriyasına
keçid eyni vaxt intervalında həyata keçirilməli idi. Başqa
sözlə, iqtisadi nizam siyasəti ilə iqtisadi inkişafın dialektik
vəhdətindən çıxış etməklə sistem quruculuğunu başa
çatdırmaq tələb olunurdu. Əgər, nəzərə alsaq ki, sözügedən
dövrdə dövlətin özünün mövcudluğu böyük təhlükə altında
idi və sosial-iqtisadi böhran ictimai həyatın bütün sferalarını
çulğalamışdı, onda Heydər Əliyevin dahi uzaqgörənliklə nail
olduğu sistemli yaranışın mövcud analoqlardan hansı
yönümdə fərqləndiyini, özünəməxsusluğunu aydın şəkildə
dərk etmək mümkündür. Həmçinin, o da qeyd olunmalıdır
ki, hətta bütün şərtlər əlverişli olduğu şəraitdə belə milli
iqtisadi sistem quruculuğu ilə inkişafın təminatı proseslərinin
eyni vaxt intervalında həyata keçirilməsi, hər iki prosesin
üzvi bağlılıq halında reallaşdırılması mövcud nəzəri yanaşmaların heç birinin çərçivəsinə sığmır. Yəni, sözügedən
proseslərin sosial-iqtisadi təbiətindən və daxili məntiqindən
çıxış edən iqtisadi nəzəriyyə belə bir qənaəti ortalığa qoyur
ki, mahiyyət fərqliliyinə görə reallaşma prosesi paralelliyə
yox, ardıcıllığa nail olunmalıdır. Həqiqətən də, problemə

yanaşmanın rasional yozumu ən yaxşı halda müxtəlifliklərin
kontiniumu kimi götürülə bilən hadisə və proseslərin eyniyyətə gəlmə imkanını qəbul etmir. Belə ki, inkişaf əslində
(ilkin başlanğıc anında) tarazlıqdan çıxma, natarazlıq effekti
yaradır. Yalnız müəyyən zaman sürəcindən sonra (əgər
inkişaf meyli, yaxud meyilləri fraktal xarakter alarsa) müəyyən sistemlilik keyfiyyətinə yiyələnir və yüksələn xətlə
irəliləməyə başlayır. Milli iqtisadi sistem isə elə ilkin
başlanğıcdan sistemli xarakter daşıyır. Beləliklə, araşdırmalarımız göstərir ki, iqtisad elminin “rasional yozum” kimi
metodoloji tələb formasında və mütləq anlamda ortalığa qoyduğu şey, əslində real gerçəkliyin ideallaşdırılması və bəsitləşdirilməsindən başqa bir şey deyildir. Ulu öndər tam haqlı
olaraq qeyd edilən yanaşma tərzinin “mütləqliyini” qəbul
etməmiş, bütövlükdə rasionalizmin plüralist xarakter daşıdığını, hadisə və proseslər arasında səbəbiyyət bağlılığının
aparıcı mövqeyə malikliyini sırf praqmatik anlamda təsbit
etmişdir.
İqtisadi inkişafda sosial sferanın prioritet yönümə çıxarılması, sözün həqiqi mənasında sosial-iqtisadi inkişafın
realizasiyası milli iqtisadi sistemin dayanıqlılığına nail
olma istəyi mövqeyindən, həmçinin prosesin (inkişaf prosesinin) fasiləsizliyinin təminatı nöqteyi-nəzərindən həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Ulu öndərin sırf praqmatik
anlamda formalaşdırdığı yanaşma tərzi və yekun olaraq
qərarlaşan sistemli yaranış hədəflənən məqsədlərə çatma
yolunda ağıla gələn və gəlməyən əksər maneələrə, problemli situasiyalara qarşı qibtə ediləcək dözümlülük keyfiyyətini ortalığa qoymuşdur. Ciddi elmi maraq doğuran əsas
cəhət ondan ibarətdir ki, yuxarıda qeyd edilən konseptual
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yanaşma hansısa nəzəri baxış, reallığın fraqmentləri kimi
götürülən abstraksiyalar, yaxud xarici təcrübəyə deyil,
milli iqtisadi təfəkkürə əsaslanmaqla formalaşdırılmışdır.
Sözün müstəqim mənasında söhbət tamamilə yeni və fərqli
prinsiplərə söykənməklə milli iqtisadi sistemin effektiv
fəaliyyətinə nail olmadan gedir. Ulu öndər qeyd edilən
sferada, hər şeydən əvvəl, sosial ədalətin qərarlaşmasını,
sosial həmrəyliyin real, gerçək məzmun kəsb etməsini ön
plana çəkirdi.
Milli iqtisadi sistemin institusional açıqlıq dərəcəsi ilə
dövlət müstəqilliyinin qorunması və daha da möhkəmləndirilməsi zərurəti arasında optimal tənasüblüyün yaradılması dahi siyasətçinin böyük önəm verdiyi əsas prinsiplərdən biri idi. Dünya iqtisadiyyatına, yaxud regional səviyyəli iqtisadi məkana inteqrasiya prosesi yekun etibarilə
milli hökumətin səlahiyyət sferasının daraldılmasına səbəb
olmamalı, yalnız qarşılıqlı faydalılıq konsepsiyası
bazasında təşəkkül tapmalıdır. Açıqlıq – hüdudsuz deyil,
yaxud “açıqlığın” dayandığı xətt təhlükəsizlik həddidir.
Yəni, iqtisadi sistemin açıqlığı ən yaxşı halda milli
təhlükəsizlik həddinə qədər “uzana” bilər. Digər tərəfdən,
biliteral asılılıq və onun müxtəlif təzahür formaları (bir
məhsuldan, bir ölkədən, bir nəqliyyat kommunikasiya
xəttindən və s.) da hökumətin suveren hüquqlarının bu və
ya digər dərəcədə məhdudlaşdırılmasına zəmin yaradır.
Buna görə də, qeyd edilən yönümdə ümummilli liderin
başlatdığı və bu gün cənab İlham Əliyev tərəfindən böyük
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilən diferensiasiya prosesləri
gözlənilən və inkişaf prosesində labüd yaranış kimi
meydana çıxan fəsadlardan yan keçmək imkanı verir.

Paralel olaraq, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi,
bütövlükdə ölkənin rəqabət qabiliyyətliliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər sistemi
milli iqtisadi sistemin dayanıqlılığına və sabitqədəmli
keyfiyyət yeniləşməsinə şərait yaradır.
Milli iqtisadi sistemin təşəkkülü prosesinə ümummilli lider
Heydər Əliyevin yanaşma tərzinin konseptual mahiyyəti br
sıra nəzəri-praktiki əhəmiyyət kəsb edən qənaətlərə gəlmək
imkanı verir:
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1. Milli iqtisadi sistemin, ümumiyyətlə sistemli yaranışın
dayanıqlılığı ilkin başlanğıcda istinad edilən prinsiplərin
gerçəkliyə adekvatlığı dərəcəsindən düzmütənasib
asılılıqdadır.
2. İqtisadi proseslərin daxili təbiətindən çıxış etməklə birmənalı şəkildə belə bir qənaətə gəlmək olar ki, sistem quruculuğunda istinad edilən prinsiplərin gerçəkliyə adekvatlığı həmin gerçəkliyin dəyişmə prosesində, yəni yeni
situasiyaların (həm milli, həm də regional və qlobal səviyyələrdə) meydana çıxdığı gələcək zaman kəsiyində
sistemin “özünü qoruma”, başqa sözlə həmin məqsədlə
manevr etmə imkanlarını kifayətedici dərəcədə genişləndirmək iqtidarındadır. Bu tezisin real məzmun kəsb
etdiyini qlobal iqtisadi böhran şəraitində ölkənin ən az
itkilərə məruz qalması fonunda aydın şəkildə görmək
mümkündür.
3. Nəhayət, milli iqtisadi sistemin özünəməxsusluğu,
konkret “sərhədlər” çərçivəsində fəaliyyətinin zəruriliyi
empirik səviyyədə öz təsdiqini tapmışdır. Konkret
“sərhədlər” – təhlükəsizlik həddi ilə müəyyənləşən

çərçivədir. Bu “sərhədi” keçmək, istənilən səviyyəli
problemli situasiyaların ölkənin sosial-iqtisadi məkanına
maneəsiz daxil olması deməkdir. Başqa sözlə, bazar
eyforiyasına qapılanların – iqtisadi proses sərhədsizdir –
tipli deyimləri həqiqətə uyğun deyildir. İqtisadi proses
ölkə hökumətinin fəaliyyəti nöqteyi-nəzərindən “əl çatan
yerə” qədər gedə bilər. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi,
məhz bu aspektin mühüm əhəmiyyət daşıdığından çıxış
edən ulu öndər hətta regional xarakterli inteqrasiya
proseslərində də belə suverenliyin hər hansı bir çərçivədə
məhdudlaşdırılmasının əleyhinə çıxış edirdi.
Beləliklə, ilkin başlanğıcdan dayanıqlılığı təmin edilmiş
milli iqtisadi sistemin inkişaf dinamikasının, eləcə də qlobal
səviyyəli meyil və təmayüllərin ortalığa çıxardığı problemlərin sosial-iqtisadi mahiyyətinə uyğun şəkildə təkmilləşməsi
cənab İlham Əliyevin bu gün həyata keçirdiyi ümumiqtisadi
siyasətin əsas ünsürlərindən biri kimi çıxış etməkdədir.
Bu gün həm qlobal, həm də milli və regional səviyyələrdə gedən proseslərin təhlükə doğuran vektorlarından qorunma yönümündə həyata keçirilən tədbirlərin ilkin yaranışla
səbəbiyyət bağlılığı çox aydın şəkildə müşahidə edilməkdədir.
Ulu öndər tərəfindən formalaşdırılan milli iqtisadi
sistem və Azərbaycanın inkişaf modeli hər cür gözlənilməzliklərə, böhranlara və onların müxtəlif təzahür formalarına
qarşı hansı dərəcədə dözümlü olduğunu əyani şəkildə aşkarladı. Nazirlər Kabinetinin 2009-cu ilin doqquz ayının
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr edilmiş geniş
iclasında Prezident İlham Əliyev qeyd edilən nəticəni
“sevindirici hal” kimi dəyərləndirdi.

“...Demək olar ki, bütün ölkələrə bu böhranın çox
mənfi təsiri olmuşdur və dünya miqyasında ölkələrin mütləq
əksəriyyətində iqtisadi tənəzzül müşahidə edilir. Azərbaycan
iqtisadiyyatı isə inkişaf edir.” Həqiqətən böhran dövründə
əldə edilən nəticələr ölkədə dayanıqlı inkişafın bir proses
olaraq qərarlaşdığından xəbər verir . Belə ki, bu dövr ərzində
(2009-cu ilin 9 ayı nəzərdə tutulur) ÜDM 6,1%, sənaye
istehsalı 5%, kənd təsərrüfatı istehsalı 3% artmış, ölkənin
tarixində ilk dəfə olaraq 3 mln. ton taxıl istehsal edilmiş,
əhalinin pul gəlirləri 10%, banklara qoyduğu əmanətlər 11%
artmış, inflyasiya cəmi 2,1% təşkil etmişdir. Qlobal iqtisadi
böhrandan qorunmanın əsas səbəbləri sırasına Respublika
Prezidenti İlham Əliyev “... Biz öz iqtisadi siyasətimizi apararkən ancaq daxili resurslarımıza əsaslanırıq və bununla
bərabər, heç vaxt, heç bir müqayisə aparmamışıq. Biz öz
səylərimizi daxili məsələlər ətrafında qoyuruq. Belə olan
halda, Azərbaycanın iqtisadiyyatı istənilən iqtisadi şəraitdə
öz imkanlarını ortaya qoyur” tipli və məzmunca “təhlükəsizlik limitini” keçməyə imkan verməyən konseptual
yanaşmanı da daxil edir.
Beləliklə, cənab İlham Əliyevin birbaşa rəhbərliyi altında həyata keçirilən və məzmunca ulu öndərin formalaşdırdığı struktur prinsiplərə söykənən iqtisadi siyasətin
həm inkişafın dayanıqlılığı, həm də milli iqtisadi sistemin
effektiv fəaliyyəti nöqteyi-nəzərindən alternativsiz olduğu,
mahiyyətcə fərqliliyi və unikallığı artıq dünya mətbuatında
da etiraf edilməkdədir.
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Ölkəmizin yaxın keçmişinə nəzər saldıqda görürük ki,
Azərbaycanın son 40 ildə ümumən davamlı və yüksələn
xətlə inkişaf edən bir tarixi vardır.SSRİ-nin süqutu ərəfəsi,
süqutu və onun sonrakı təzahürləri illərini çıxsaq, bu inkişaf
bilavasitə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır və onun bütün həyat yolu Azərbaycanın güclənməsi
və qüdrətinin artmasına həsr olunmuşdur. Bu illər gələcəyə
istiqamətlənmiş, dayanıqlı inkişafı təmin edən, elm və texnologiyaların inkişafını şərtləndirən, iqtisadiyyatın hər bir sektorunun davamlı tərəqqisinə yönələn və cəmiyyətin hər bir
üzvünün rifahına xidmət edən müdrik siyasət dövrü olmuşdur. Bu illərdə aparılan siyasətin tərkib hissəsi kimi ölkənin
texnoloji potensialının gücləndirilməsi, əsas istiqamətlərdən
biri idi. Zavod və fabriklərin tikilməsi, elektronika sənayesi
müəssisələrinin yaradılması, yeni texnologiyaların ölkəmizə
gətirilməsi ölkə başçısının Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının artırılması və bunun sayəsində əhalinin rifahının yüksəldilməsi üzrə gördüyü işlər sırasında idi.
Ümummilli liderin Azərbaycana rəhbərlyinin birinci
dövrünü əhatə edən 1970-1983-cü illərdə respublikanın maşınqayırma və metal emalı sənayesi müvəffəqiyyətlə inkişaf
etdirilmişdir. Həmin dövrdə bir sıra yeni elektron-maşınqayırma müəssisələri tikilib istifadəyə verilmiş və iri isteh-

salat birlikləri yaradılmışdır. Bakı elektrik maşınqayırma
zavodu, «Azərelektromaş» İstehsalat Birliyi, Yüksək
cərəyanlı elektrik avadanlığı zavodu, «Azərelektroterm»
İstehsalat Birliyi, «Elektrosentrolit», Bakı «Elektroavtomat»
zavodlarını, «Bakı məişət elektrik cihazları» İstehsalat
Birliyi, Bakı ixtisaslaşdırılmış yük avtomobilləri zavodu,
Bakı məişət kondisionerləri zavodu, Bakı dərin özüllər zavodu, Bakı dəzgahqayırma zavodu və daha neçə müəssisə
bunlara misaldır.
Bunun sayəsində respublikanın maşınqayırma və
metal emalı sənayesində məhsul istehsalının həcmi 4,3 dəfə
artmışdır və Dünya Bankının tədqiqatlarına görə, həmin
dövrdə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra
neft maşınqayırma məhsullarının istehsalı üzrə toplanmış
istehsal və intellektual potensiala görə dünyada ikinci yeri
tuturdu. Bu nailiyyət Azərbaycanı dünyanın elmi və sənayesi
inkişaf etmiş qabaqcıl xalqları sırasına çıxarmışdı. Belə bir
misilsiz nailiyyət məhz Heydər Əliyevin rəhbərliyinin tarixi
xidmətidir.
Daha sonra respublikada yeni və son dərəcə əlverişli
bir sənaye sahəsi təşkil olundu, ölkənin elektronika sənayesinin əsas müəssisələri «Nord», «Ulduz», «EHM» elmiistehsalat birlikləri, «Ozon», «Büllur», «Peyk» zavodları yaradıldı. Bakıda, Naxçıvanda, Gəncədə, Sumqayıtda, Mingəçevirdə, Əli Bayramlıda, Tərtərdə və digər bölgələrdə 30-dan
artıq elektron və cihazqayırma müəssisələri işə salındı.
Bu sahənin elmi təminatı yaradıldı. Elmlər Akademiyasının fizika-riyaziyyat və texniki elmlər bölməsinin
«Fizika», «Kibernetika», «Riyaziyyat və mexanika» institutlarında aktual problemlərlə məşğul olmağa başlanıldı.
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Rabitə və informasiya
texnologiyaları naziri, akademik
Heydər Əliyevin texnoloji inkişaf strategiyası

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, “Nord” və “İnformatika” Elmi-İstehsalat birlikləri, Milli Aerokosmik Agentliyi kimi elmi-tədqiqat müəssisələri yaradıldı. Müxtəlif elmitədqiqat institutlarının nəzdində “Kristal”, “Registr”,
“Tellur”, “Kibernetika”, “Biotex”, “Mikroelektronika”,
“Kaskad” xüsusi konstruktor büroları fəaliyyətə başladı.
Bakı Dövlət Universiteti, Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Texniki Universiteti, Dövlət İqtisad Universiteti,
Sumqayıt Dövlət Universiteti, Lənkəran Dövlət Universiteti,
Naxçıvan Dövlət Universiteti kimi ali təhsil müəssisələrində
İKT ixtisasları üzrə mütəxəssislər hazırlanması üçün madditexniki baza yaradıldı.
Bu illərdə rabitənin, elektron avadanlıqlar və telekommunikasiya texnologiyaları sektorunun inkişafının geniş
vüsət alması da məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin adı
ilə bağlıdır. Azərbaycanın yaxın onilliklər üçün inkişaf perspektivlərinin biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatla birbaşa bağlı
olduğunu uzaqgörənliklə düşünən ümummilli lider informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunun inkişafının
təməlini hələ 70-ci illərdə qoymuşdur.
1972-ci ildə Bakıda SSRİ EA-nın prezidenti, akademik M.Keldışa həsr olunmuş görüşdə möhtərəm Heydər
Əliyev ətraflı çıxış edərək, bu böyük alimin elmi-ictimai
fəaliyyətinə professionallıqla elə yüksək qiymət vermişdir ki,
bu onu həm təəccübləndirmiş, həm də məmnun etmişdir.
Bundan sonra Keldışın Azərbaycan Elmlər Akademiyasına
olan münasibəti kökündən dəyişmiş və bunun nəticəsində o,
respublikaya son nəsil avadanlıqların ayrılmasına göstəriş
verməklə elmimizin gələcək inkişafı üçün yüksək səviyyəli
texniki və texnoloji baza yaratmağa kömək etmişdir. Bu

avadanlıqların içərisində o zamanlar yalnız hərbi müəssisələrə verilən super-hesablayıcı maşın olan BESM-6 tipli
kompleksin verilməsi məsələsi də həll edildi. Bu da respublikada müxtəlif iqtisadi və elmi əhəmiyyətli problemlərin
həll edilməsi üçün çox əlverişli şərait yaratmışdır. Bununla
yanaşı, müxtəlif nazirliklərdə və birliklərdə 120-dən artıq
informasiya-hesablama mərkəzləri, informatika elmi-istehsalat birliyi və informasiyalaşdırma ilə məşğul olan başqa
müəssisələr də yaradılmışdır.
Ümummilli lider keçmiş SSRİ-nin siyasi rəhbərliyində təmsil olunduğu illərdə də bu sahəyə daim diqqət
yetirmişdir. Bununla əlaqədar iki xoş xatirəni yada salmaq
istərdim. 1996-cı ilin 1-4 iyul tarixlərində Sankt-Peterburqda
«İntellektual sistemlər» mövzusunda keçirilən beynəlxalq
simpoziumda Sankt-Peterburq Dövlət Elektrotexnika
Universitetinin rektoru, professor V.B.Yakovlev öz çıxışında
bildirdi ki, “...rəhbərlik etdiyi universitetin əməkdaşları və
şəxsən özü həmişə Heydər Əliyevə minnətdar olacaqlar.
Universitetin, demək olar ki, ən yüksək səviyyədə təmirinə,
onun texniki bazasının yeniləşməsinə, ümumiyyətlə, görülən
bütün yaxşı işlərə görə ona minnətdarıq. Universitet çox pis
vəziyyətdə idi. Dəfələrlə ən yüksək səviyyədə müraciətlər
etmələrinə baxmayaraq, heç kim real bir iş görmürdü. Bir
dəfə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında SSRİ ali təhsil
müəssisələrinin problemlərinə həsr edilmiş müşavirə aparılırdı. Mən müşavirədən sonra ona müraciət edib, öz çətinliklərimizdən danışdım. O, mənim dediklərimi qeydiyyata
alırdı. Mənə dedi ki, gözləyin, yaxın vaxtlarda sizin məsələ
həll ediləcəkdir. Az sonra bütün bu gördüyünüz möcüzələr
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baş verdi. Bizim hamımız heç vaxt bunu unutmuruq və
unutmayacağıq.”
İkinci hadisə isə SSRİ ali təhsil müəssisələri rektorlarının Ümumittifaq yığıncağında olub. Tədbirin aparılmasına
cənab Heydər Əliyev və cənab Yeqor Liqaçov rəhbərlik
edirmiş. Simpoziumda son çıxış edən Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin rektoru əvvəldən hazırlanmış və razılaşdırılmış çıxışının təkrar olacağını nəzərə alaraq, bir neçə yeni
təkliflə çıxış etmək qərarına gəlir. Həmin təklifdən biri o
zamankı aspirantların təqaüdünün xeyli artırılmasına aid
olur. O, çıxışında bunu kifayət qədər əsaslandırır. Bunu
eşidən kimi cənab Yeqor Liqaçov ona populist fikirlər
deməyinə görə irad tutur və onun çıxışına tənqidi yanaşır. O,
bundan özünü itirir və artıq özünə qarşı çox mənfi münasibət
yarandığını hiss edir. Bu an Heydər Əliyev Liqaçovun qulağına nəsə dedikdən sonra, simpozium iştirakçılarına, bu təklifin çox mühüm əhəmiyyətli olduğu barədə öz fikrini
bildirir və bu məsələnin yaxın vaxtlarda həllini tapacağını
vəd edrir. Bir neçə gündən sonra, həqiqətən də, aspirantların
təqaüdlərinin xeyli artırılması barəsində qərar qəbul olunur.
Müstəqil Azərbaycanın da İKT sektorunun formalaşması və dirçəliş dövrü bilavasitə ümumilli lider Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1993-cü ilin avqustunda Azərbaycanla Amerika qitəsi arasında birbaşa rabitənin yaradılmasına imkan verən peyk-rabitə sisteminin açılışı zamanı
çıxışında ümummilli lider demişdır: «...Telekommunikasiya,
rabitə, əlaqə böyük əhəmiyyətə malik olan bir sektordur. Bu
sektorda bizim nailiyyətlərimiz Azərbaycanın iqtisadi
əlaqələrini, insani əlaqələrini, bütün dünya ölkələri ilə əlaqələrini və bütün Azərbaycan Respublikasının həyata

keçirəcəyi siyasəti dünya miqyasında bildirilməsi üçün çox
əhəmiyyətlidir».
Ümummilli lider kommunikasiya texnologiyalarının
perspektivini görür və bu sahədə inkişafa nail olmaq üçün
daim səylər göstərirdi. Azərbaycanda mobil rabitənin bu gün
yüksək inkişaf səviyyəsi də məhz Heydər Əliyev səylərinin
bəhrəsidir. 1994-cü ildə «Bakcell» və 1996-cı ildə
«Azercell» birgə müəssisələrinin yaradılması Azərbaycanda
mobil rabitənin inkişafının əsasını qoydu və hazırda bu sahə
dinamik tərəqqidədir. Hazırda Azərbaycanda hər 100 nəfərə
təxminən 75 mobil telefon aparatı düşür. 1995-ci il dekabrın
9-da Bakıda Azərbaycanda ilk beynəlxalq telefon stansiyasının, habelə yenidən qurulmuş şəhərlərarası rabitə telefon
stansiyasının birinci növbəsinin açılışı olmuşdur. Bu da
Heydər Əliyevin Azərbaycanda rabitənin inkişafına göstərdiyi diqqətin əyani nümunəsidir. Azərbaycanda rabitə sektoruna ilk investisiyaların cəlb edilməsi də ümummilli liderin
səyləri nəticəsində mümkün olmuşdur. Məhz buna görə də
ilk olaraq Türkiyənin «Teletaş», «Netaş» şirkətləri Azərbaycanda geniş fəaliyyətə başlamış və yeni texnologiyaların
tətbiqinə start vermişdir.
Azərbaycanda radio-televiziya yayımının dünya standartlarına uyğun təşkilində uğurlar qazanılması da məhz
ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1996-cı
ildə Az.TV1 milli televiziya proqramı «TÜRKSAT» süni
peyki vasitəsilə yayımlanmağa başlanmış, Avropa və Yaxın
Şərq dövlətləri ilə yanaşı, blokada şəraitində olan Naxçıvan
Muxtar Respublikasının əhalisi də milli televiziya proqramlarını seyr etmək imkanı qazanmışdır. 1996-cı ildə həmçinin 1981-ci ildə əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan
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Teleqüllə istifadəyə verilmişdir. Azərbaycanda dünya standartları səviyyəsində teleradio yayımı sahəsində əhəmiyyətli
qanunvericilik tədbirləri görülmüşdür. 5 oktyabr 2002-ci il
tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Avropa
Şurası standartlarına tam uyğun olan Milli Teleradio Yayımı
Şurasının yaradılması haqqında fərman imzalamışdır.
Bütün bu qeyd olunanların məntiqi nəticəsidir ki,
regionun ən dinamik inkişaf edən ölkəsi kimi Azərbaycan bu
gün informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsinin
genişləndirilməsi üçün böyük imkanlara malikdir. Bizim
cəmiyyətimiz bu imkanlardan maksimum bəhrələnərək,
dünya birliyinə inteqrasiyanı özünün ən başlıca vəzifəsi kimi
görür. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün 2003-cü ildə
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən böyük
uzaqgörənliklə imzalanmış və bu məqsədlərə çatmağın həlli
istiqamətlərini müəyyənləşdirən “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya” çox düşünülmüş və proqramlı şəkildə həyata keçirilir.
Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı kimi
cənab İlhаm Əliyеv prezidentlik fəaliyyəti dövründə, siyаsətə də yеni аb-hаvа, yеni çаlаrlаr gətirdi. Bu siyаsi kurs nəinki ölkəmizdə və rеgiondа, еləcə də dünyаdа cərəyаn еdən
gеosiyаsi və iqtisаdi prosеslər, bu sаhədəki müsbət bеynəlxаlq təcrübə nəzərə аlınmаqlа müəyyənləşdirilib. Təsаdüfi
dеyil ki, qlobаllаşаn dünyаda sosial-iqtisadi inkişafın
lokomotivi sayılan informаsiyа-kommunikаsiyа tеxnologiyаlаrının Аzərbаycаndа tətbiqi bu siyаsi kursdа prioritеt məsələ elan olunub. Аzərbаycаnın İKT sаhəsində rеgionun аpаrıcı ölkəsinə çеvrilməsi üçün məqsədyönlü dövlət siyаsəti

həyаtа kеçirilir. Belə ki, Milli Strategiyada qarşıya qoyulmuş
məqsədlərə çatmaq üçün “Azərbaycan Respublikasında
rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 20052008-ci illər üçün Dövlət Proqramı” (Elektron Azərbaycan)”
qəbul olunmuş, «Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil
məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı» və “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı” haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin sərəncamları verilmişdir. Eləcə
də «Elektron imza və elektron sənəd haqqında», «Elektron
ticarət haqqında», “Poçt rabitəsi haqqında», «Telekommunikasiya haqqında», «İnformasiya əldə etmək haqqında»
qanunlar qəbul edilmişdir. Qeyd olunan sənədlərdə rabitə və
informasiya texnologiyaları üzrə geniş islahatların aparılması, tənzimləmə prosedurunun təkmilləşdirilməsi, telekommunikasiya şəbəkələrinin tam elektronlaşdırılması, Milli
Super Kompyuter Mərkəzinin, informasiya texnologiyaları
üzrə xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanda yüksələn xətlə
müşahidə olunan ümumi inkişafın növbəti mərhələsi
“Elektron Azərbaycan” olacaq və bununla da, uğurlu neft
strategiyasından sonra estafetin yüksək texnologiyalar sektoruna verilməsi kimi iqtisadi tezisin həyata keçirilməsi üçün
mühüm addımlar atılmaqdadır.
2007-ci il fevral ayının 13-də “Regionların sosialiqtisadi inkişafı üzrə (2004-2008-ci illər) Dövlət Proqramı”nın üçilliyi münasibətilə keçirilmiş konfransda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
“...mən informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının
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Azərbaycanda tətbiqini prioritet məsələ elan edirəm. Mənim
informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları
sahəsində
dünyanın aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşlərim də
məhz bundan qaynaqlanır ki, onlar Azərbaycana gəlsinlər.
Azərbaycana yeni investisiyalar gəlsin, biz özümüz dövlət
tərəfindən, Dövlət İnvestisiya Şirkəti tərəfindən bu investisiyaları qoyaq. Texnoparklar yaradaq, Azərbaycanda çox
güclü informasiya-kommunikasiya mərkəzi yaradaq. Bu,
gələcəkdir, gələcəyin inkişafıdır” tezisini səsləndirməklə
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsinin inkişafı və modern texnologiyaların Azərbaycanda tətbiqi üçün
yeni mərhələnin başlandığını elan etdi.
XXI əsr informаsiyа cəmiyyətinin yаrаdılmаsı, zəngin
təbii sərvətlərin insаn kаpitаlınа çеvrilməsi və yüksək intеllеktuаl səviyyənin formаlаşmаsı bаxımındаn kеyfiyyətcə yеni еrаnın bаşlаnğıcı sаyılır. Qlobаllаşаn, dаim irəliyə - yеniliyə doğru cаn аtаn dünyаmızı bu gün ən müаsir informаsiyа
və kommunikаsiyа tеxnologiyаlаrı - İntеrnеt, yüksək
texnologiyalar və qlobаl rаbitə imkаnlаrı olmаdаn təsəvvür
bеlə еtmək mümkün dеyil. Yеni minillikdə bəşər sivilizаsiyаsını düşündürən ən аktuаl və təxirəsаlınmаz məsələ - tеlеkommunikаsiyа və informаsiyа tеxnologiyаlаrı sаhəsində
"inqilаbi" dəyişikliklər yolu ilə əlçаtmаz zirvələri fəth еtmək, dövlətlər və xаlqlаrаrаsı zаmаn və məkаn fərqlərini
аrаdаn qаldırmаqdır.
Müstəqil dövlət kimi gənc olmаsınа bаxmаyаrаq, Аzərbаycаn qısа zаmаn kəsiyində bu mühüm sаhədə də böyük
nаiliyyətlər əldə еtmişdir. Siyаsi sаbitlik, dinаmik sosiаl-iqtisаdi inkişаf, cəmiyyətimizin tаm dеmokrаtikləşməsi, bеynəlxаlq birliyə və Qərb iqtisаdiyyаtınа gеniş intеqrаsiyа, nə-

həng еnеrji və nəqliyyаt lаyihələrinin rеаllаşmаsı, mütərəqqi
təcrübənin mənimsənilməsi Аzərbаycаnın informаsiyа və
kommunikаsiyа tеxnologiyаlаrının tətbiqi, rаbitənin inkişаfı
sаhəsində də qаbаqcıl dövlətlər sırаsınа çıxmаq üçün uğurlu
addımlar atmasınа imkаn yаrаtmışdır. Ötən beş ildə, xüsusən
də 2009-cu ildə İKT ölkənin ən dinamik və stabil inkişaf
edən sektoru kimi yadda qalmışdır. Belə ki, İKT sektorunda
ötən il artım tempi təqribən 30%, son 5 il üçün isə orta illik
artım tempi 32-35% olmuşdur və bu göstərici üzrə ölkəmiz
ümumdünya artım tempini təxminən 3 dəfə qabaqlamışdır.
Beləliklə də, iqtisadiyyatın İKT sektoru son 5 ildə 4,5 dəfə
genişlənmişdir. Sektor üzrə orta aylıq əməkhaqqı 3 dəfə
artaraq 505,8 manat olmuş, 5500-dən çox yeni iş yerləri
yaradılmışdır. İKT məhsullarının istehsalı üçün yeni müəssisələr açılmış və 2003-ci illə müqayisədə ölkəmizdə İKT
sənayesində istehsal 6-7 dəfə artmışdır. Yeni texnologiyaların tətbiqi və yeni xidmətlərin göstərilməsi nəticəsində
rabitə və informasiya xidmətlərinin tərkibinin genişlənməsinə və keyfiyyətinin yüksəlməsinə nail olunmuşdur.
Əsasən də regionlarda və ucqar yaşayış məntəqələrində
xidmətin əhatə dairəsi genişləndirilmişdir. Ən ucqar yaşayış
məntəqələrinin peyk texnologiyası vasitəsilə telefonlaşdırılması istiqamətində görülmüş məqsədyönlü işlər nəticəsində
dünyanın əksər ölkələrində hələ də həllini tapmamış bir
məsələ - ölkə ərazisinin tam telefonlaşdırılması (MDB
ölkələri arasında ilk ölkə) başa çatmışdır. Bu gün ölkəmizin
istənilən yaşayış məntəqəsində, hətta 4-5 evi olan kəndlərdə
də vətəndaşların stasionar telefon xidmətinə çıxış imkanı
vardır. Cənubi Qаfqаz və Mərkəzi Аsiyаdа konvеyеr üsulu
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ilə kompyutеr istеhsаl еdən ilk kompyutеr zаvodu – “KÜR”
Mingəçеvir şəhərində istifаdəyə vеrilmişdir.
Sahə üzrə inkişaf göstəricilərinə əsasən 2003-2009-cu
illər ərzində hər 100 nəfərə düşən əsas telefon aparatlarının
sayı artaraq təxminən 15,6 ədəd, əhalinin hər 100 nəfərinə
düşən mobil abunəçilərin sayı 5 dəfədən çox artaraq 78,8
nəfər, ATS-lərin elektronlaşma səviyyəsi təqribən 2 dəfəyə
qədər artaraq ölkə üzrə 84%, o cümlədən Bakı şəhəri üzrə
85,6%, respublikanın digər əraziləri üçün isə 82,4% təşkil
etmişdir. Sabit telekommunikasiya şəbəkəsinin inkişafı “100
ailəyə - 100 telefon” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir.
Layihə üzrə görülmüş işlər nəticəsində bu gün respublikamızda hər 100 ailəyə 65,3 telefon, o cümlədən Bakı şəhəri
üzrə 119, digər ərazilərdə isə 46,6 telefon düşür.
Artıq iki ildir ki, poçt sektoruna dövlət əsaslı investisiya qoyulur və bunun nəticəsidir ki, ildən-ilə burada da
gəlirlər və əmək haqları artır. 2003-2008-ci illərdə orta aylıq
əməkhaqqı 2 dəfə artmış, 2371 iş yeri yaradılmış, poçt
şöbələri üçün 680 bina tikilmişdir. 2009-cu ilin birinci
yarımilliyində isə nazirlik üzrə 246 yeni iş yeri yaradılmışdır. 2005-ci ildən Azərbaycan hökuməti Dünya Bankı ilə
birgə poçt sisteminin daha yüksək gəlirlərlə işləməsini təmin
etmək üçün “Maliyyə xidmətlərinin inkişafı” layihəsini
həyata keçirir. Bu məqsədlə poçt təşkilatları müasir elektron
və nəqliyyat sistemləri ilə təchiz olunaraq, vahid şəbəkə
infrastrukturu yaradılmışdır. Layihə 2009-cu ildə başa
çatacaqdır və müvafiq lisenziya alındıqdan sonra ölkə üzrə
1200 poçt şöbəsində vətəndaşlara yeni xidmətlərin (maliyyə
və bank) göstərilməsi mümkün olacaqdır.

Son illərdə Azərbaycan Respublikasında elektron
kütləvi informasiya vasitələrinin sürətli inkişafı və onun
geniş miqyaslı tətbiqi ölkəmizdə yeni informasiya sistemlərinin yaradılmasına və radio-televiziya yayım texnologiyalarının yeniləşdirilməsinə zəmin yaratmışdır. Görülmüş
tədbirlər nəticəsində hazırda Azərbaycan televiziyası və
dövlət radiosunun əhatə dairəsi əhalinin 99,9 faizinə, İctimai
televiziya və eyniadlı radionun əhatə dairəsi təxminən 88
faizinə, özəl televiziya və radio yayımlarının əhatə dairəsi isə
təxminən 75-80 faizinə çatdırılır. Bu sahədə ən vacib
məsələlərdən biri də sərhəd ərazilərdə efirə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının təyin etdiyi qaydalardan kənar
müdaxilələrin mövcudluğudur. Bu problemin həlli üçün
2008-ci ilin 10 iyul tarixində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti sərəncam imzalamış və işlər 2009-cu ilin I
rübündə başa çatdırılmışdır.
Son illərdə İKT sektorunda gedən proseslərə uyğun
olaraq, İnternet xidmətləri də dinamik olaraq inkişaf etməkdədir. Artıq 2002-ci ildən İnternet xidmətləri üçün lisenziya
tələb olunmur ki, bu da öz növbəsində sahədə kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafına geniş imkanlar açmışdır. Bunun
nəticəsində qısa müddət ərzində bu sahənin göstəriciləri
nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşmışdır. Belə ki, son illərdə
Интернетдян истифадя гиймятляри дяфяlərlə ашаьы дцшмцш,
İnternetə çıxış imkanları naqilsiz və mobil texnologiyaların
tətbiqi ilə genişlənmiş, nəticədə 2009-cu ildə hər 100 nəfər
əhaliyə düşən Интернет истифадячиляринин сайы təqribən 37
olmuşdur. 2008-ci ildə qiymətlərdə 2 dəfə, 2009-cu ilin
başlanğıcında 2,5, sentyabr ayının 1-dən etibarən isə təqribən
3 dəfə endirim olmuşdur. Bununla da, ölkəmiz İnternet
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tariflərinin qiymətlərinin aşağı olmasına görə regionda ilk
yerlərdən birini tutmuşdur. Ölkəmiz həmçinin region ölkələrinə İnternet xidmətləri ixrac edir. Respublikada fəaliyyət
göstərən İnternet servis provayderlərinin sayı 3 dəfə artaraq
30-u keçmiş, Bakı şəhərində və regionlarda fəaliyyət
göstərən İnternet klubların sayı 1000-i ötmüşdür. "AZ"
domeni zonasında saytların sayı 3 dəfə artaraq 8000-dən çox
olmuşdur. Son 3 il ərzində genişzolaqlı İnternet istifadəçilərinin sayı dəfələrlə artmışdır. Son beş ildə İnternet xidmətlərindən əldə olunan gəlirlər 6,5 dəfə artmış və gəlirlərin orta
artım tempi 45%-ə yaxın olmuşdur. Demək olar ki, bütün
rayon mərkəzlərində fiber-optik xətt vasitəsilə genişzolaqlı
xidmətlər, o cümlədən sürətli İnternet xidməti üçün geniş
imkanlar yaradılmışdır. Respublika ərazisinin telefonlaşdırılması başa çatdırılmış və dialap üsulu ilə vahid 3 nömrəli
giriş vasitəsilə coğrafi yerindən asılı olmayaraq informasiyaya çıxış imkanı yaradılmışdır. Həmçinin, ölkə ərazisində
fəaliyyət göstərən bütün internet provayderlərə eyni şəraitin
yaradılması məqsədilə şəhərlərarası telefon kanallarından
müvəqqəti olaraq ödənişsiz istifadəyə şərait yaradılmışdır ki,
bu da regionlarda İnternetin inkişafına öz müsbət təsirini
göstərmişdir. Belə ki, son dörd ildə rayonlar üzrə internet
istifadəçilərinin sayı təqribən 12-15 dəfə artmışdır. Lakin bu
göstəricilər bir çox ölkələrlə müqayisədə qənaətbəxş hesab
olunmur və onların yüksəldilməsi üçün yeni texnologiyaların
tətbiqi və infrastrukturun genişləndirilməsi ilə bu istiqamətdə
dinamik iş aparılır.
Ölkəmizin IKT sаhəsində bеynəlxаlq əlаqələrinin gеnişlənməsi nəticəsində son illərdə dünyаnın müxtəlif ölkələri
ilə (Аmеrikа, Аvropа, Аsiyа, MDB ölkələri) 16 sаziş, 16

mеmorаndum, 14 protokol, 10 digər sənəd (rаzılıq, qrаnt,
proqrаm müqаviləsi, bаrışıq sənədi, əməkdаşlıq plаnı,
konvеnsiyа, niyyət məktubu) imzаlаnmışdır. АBŞ-Аzərbаycаn, Sloveniyа-Аzərbаycаn, İsrаil-Аzərbаycаn və LаtviyаАzərbаycаn İKT Biznеs Forumlаrı təşkil olunmuş, müxtəlif
bеynəlxаlq forum, konfrаns və sеminаrlаr kеçirilmişdir. Bu
tədbirlərdə dünyаnın müxtəlif ölkələrindən çoxsаylı iştirаkçılаr, o cümlədən sаhələr üzrə nаzirlər, bеynəlxаlq təşkilаtlаrın və tаnınmış şirkətlərin rəhbərləri, Nobеl mükаfаtı lаurеаtlаrı bir аrаyа gələrək, ölkəmizin İKT sеktorundа bаş vеrən
müsbət dəyişikliklərlə əyаni olаrаq tаnış olmuş, bu sаhənin
rеspublikаmızdа pеrspеktivləri bаrədə Prеzidеnt İlhаm Əliyеvin fikirlərini bilаvаsitə onunlа görüşlərdə öyrənmişlər.
Son beş ildə respublikamızda bir çox tanınmış telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları şirkətlərinin
nümayəndəlikləri açılmış, milli şirkətlərimiz region bazarlarında özlərini tanıtdıra bilmişlər. Azərbaycan markalı kompyuter və noutbuklar artıq region ölkələrinə ixrac olunur.
2008-ci ildə CNews Analytics beynəlxalq təşkilatının hazırladığı reytinq cədvəlində adları çəkilən dünyanın 20 ən
inkişaf etmiş İKT şirkətlərindən 10-u Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. 2009-cu ildə Davosda keçirilən Ümumdünya
İqtisadi Forumunun texnoloji hesabatında Azərbaycan İKTnin inkişaf səviyyəsinə görə 134 ölkə arasında 60-cı yerdə
olaraq, MDB və geniş region ölkələri arasında birinci yerə
çıxmışdır. Beynəlxalq qurumların apardıqları təhlillərə görə,
Azərbaycan 2008-ci ildə E-hökumət üzrə hazırlıq səviyyəsinə görə 182 ölkə arasında 89-cu yeri, İKT sənayesinin
rəqabətlilik indeksinə görə inkişaf etmiş 66 ölkə arasında 61-
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ci yeri və ölkənin elektron hazırlıq səviyyəsinə görə isə
dünyanın inkişaf etmiş 70 ölkəsi arasında yeri olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin himayəsi və iştirakı ilə keçirilən "Bаkutеl" bеynəlxаlq sərgi və konfrаnsı bu illər ərzində rеgionun İKT üzrə ən
nüfuzlu tədbirinə çеvrilmişdir. "Bаkutеl" beynəlxalq sərgi və
konfransı 2008-ci ilin 11-14 noyabr tarixlərində artıq 14-cü
dəfə keçirildi və sevindirici haldır ki, sərgidə iştirak edən
şirkətlərin sayı ildən-ilə artır. Bu il sərgidə 30 ölkədən 130
şirkət, o cümlədən 60-a yaxın yerli şirkətlər iştirak etmiş,
sərgini ziyarət edənlərin sayı isə 10 mindən çox olmuşdur.
Sərgidə 1000-ə yaxın xarici mütəxəssis iştirak etmişdir.
Sərgi çərçivəsində nazirlərin regional toplantısı, elmi-praktik
konfrans, beynəlxalq təşkilatların üç seminarı, dörd ölkələrarası İKT biznes forumu keçirilmişdir. Həmçinin, dünya
şöhrətli azərbaycanlı ABŞ alimi Lütfi Zadənin iştirakı ilə
AMEA-da elmi seminar da keçirilmişdir. 20 ölkədən
hökumət rəsmiləri, nazirlər, parlament rəhbərləri, nazir
müavinləri, BMT-nin Baş katibinin xüsusi nümayəndəsi və
digər rəsmilər iştirak etmişlər.
İKT sеktorunun gələcəyi üçün insаn rеsurslаrının inkişаfı dа zəruri şərtdir. Hаzırdа IKT üzrə ixtisаslı kаdr hаzırlığı məqsədilə dünyаnın bir nеçə tаnınmış informаsiyа tеxnologiyаlаrı univеrsitеti ilə əlаqələr qurulmuşdur. АBŞ-ın Corc
Mеyson, Sаn-Xosе Dövlət və Los-Аncеlеs, Kаliforniyа, İsvеçin Çаlmеrs Tеxnologiyа və İnformаsiyа Tеxnologiyаlаrı
univеrsitеtləri ilə аnlаşmа mеmorаndumlаrı imzаlаnmışdır.
Аrtıq bu müqаvilələr əsаsındа 30 nəfər аzərbаycаnlı gənc
dünyаnın müxtəlif tаnınmış univеrsitеtlərində müаsir informаsiyа-kommunikаsiyа tеxnologiyаlаrı ixtisаslаrı üzrə

bakalavr və magistr pillələrində təhsil аlırlаr. 30-dаn çox
gənc isə ixtisаslаrı üzrə xаrici ölkələrdə qısаmüddətli hаzırlıq kurslаrı kеçmişlər. Gürcüstаndа yаşаyаn və bu ölkənin аli
təhsil müəssisələrində təhsil аlаn 50-yə yаxın gəncə Nаzirlik
tərəfindən təqаüd vеrilir. Bu prosеsə dаhа dа təkаn vеrmək
üçün rеspublikаdа fəаliyyət göstərən yеrli və xаrici informаsiyа tеxnologiyаlаrı şirkətlərinin həmtəsisçiliyi ilə İKT-nin
İnkişаfı Nаminə İnsаn Rеsurslаrı Fondu yаrаdılmışdır. Аncаq bu sаhədə ən əhəmiyyətli qərar Аzərbаycаn Prеzidеnti
cənаb İlhаm Əliyеvin 16 аprеl 2007-ci il tаrixli Sərəncаmı
ilə təsdiq еdilmiş "2007-2015-ci illərdə Аzərbаycаn gənclərinin xаrici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqrаmı"dır.
Bu gün İKT həyаtımızın bütün sаhələrinə gеniş dаxil
olub. Bеlə ki, "Аzərbаycаn Rеspublikаsındа rаbitə və informаsiyа tеxnologiyаlаrının inkişаfı üzrə 2005-2008-ci illər
üçün Dövlət Proqrаmı" nа (Еlеktron Аzərbаycаn)" uyğun
olаrаq, dövlət orqаnlаrının vətəndаşlаrа və təşkilаtlаrа təqdim еtdiyi xidmətlərin kеyfiyyətinin yаxşılаşdırılmаsı və onlаrın təqdim olunmа müddətlərinin аzаldılmаsı, dövlət orqаnlаrının işinin səmərəliliyinin аrtırılmаsı məqsədilə müxtəlif məzmunlu lаyihələr həyаtа kеçirilir. Əhаlinin dövlət rеyеstrinin formаlаşdırılmаsı, vеrgi ödəyicilərinə е-xidmətlərin
göstərilməsi, sаhibkаrlıq subyеktlərinin qеydiyyаtа аlınmаsı
üçün Vаhid pəncərə" sistеminin, gömrük rəsmiləşdirilməsi
və nəzаrətinin аvtomаtlаşdırılmış sistеmlərinin tətbiqi üçün
"Vаhid pəncərə" sistеminin, еlеkron sаğlаmlıq kаrtı xidməti,
dаşınmаz əmlаkın milli kаdаstrı və qеydiyyаtının şəbəkə-informаsiyа sistеminin, təhsilin idаrə olunmаsının məlumаt
sistеminin yаrаdılmаsı, еlеktron sаtınаlmаlаr sistеminin, intеrnеt vаsitəsilə аli məktəblərə tələbə qəbulu üzrə xidmət sis-
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tеminin, məntəqələrdə quraşdırılmış veb kameralar vasitəsilə
seçkilər prosesinin İnternet üzərindən canlı müşahidə
sisteminin yаrаdılmаsı dеyilənlərə əyаni misаldır.
Еlеktron idаrəеtmə şəbəkəsinin yаrаdılmаsı istiqаmətində BMTİP və RİTN-in birgə həyаtа kеçirdiyi "Е-idаrəçilik təşəbbüsü" lаyihəsi çərçivəsində rеspublikаnın bütün bölgələrini əhаtə еdəcək "AzDataCom" şəbəkəsi qurulur. Bu şəbəkə 10 Gb/san. sürətlə ölkədаxili məlumаt ötürülməsinə imkаn vеrir. Bu imkаnlаrdаn еlеktron hökumət, distаnt təhsil,
еlеktron kommеrsiyа, biznеsin məsаfədən idаrə olunmаsı və
s. kimi məsələlərdə istifаdə edilir. Аrtıq lаyihənin əsas
hissəsi icra olunmuşdur və Bаkı, Sumqаyıt şəhərlərində və
Аbşеron yаrımаdаsındа şəbəkə fəаliyyətdədir. 2009-cu il ərzində şəbəkə bütün ölkə ərаzisində tаm həcmdə fəаliyyətə
bаşlаyаcаqdır. Qаzаxıstаn və yа Türkmənistаn ilə Xəzərаltı
optik kаbеl əlаqəsinin yаrаdılmаsı Trаns-Аsiyа Аvropа
(TАЕ) mаgistrаlını ən qısа yollа qаpаmаğа və ölkəmizin
trаnzit məkаnа çеvrilməsinə xidmət еdə bilər. Əhаlinin İKTnin imkаnlаrındаn istifаdəsi məqsədilə "Microsoft" və
"Intel" şirkətləri ilə birgə həyаtа kеçirilən "Xаlq kompyuteri"
lаyihəsi əhаlinin güzəştli krеditlə kompyuter əldə еtməsinə
imkаn yaratmışdır. Artıq layihənin ilk 4 ayı ərzində 3000dən çox kompyuter alınmışdır ki, bunların da təqribən 2000-i
regionların payına düşür.
Yuxarıda qeyd olunan uğurlara 2005-ci ildə qəbul
olunmuş və icrası 2008-ci ildə başa çatmış “Elektron
Azərbaycan” Dövlət Proqramı çərçivəsində nail olunmuşdur
ki, bununla da sahə üzrə əsas göstəricilər orta ümumdünya
göstəricilərinə bərabər olmuş, bəzi istiqamətlərdə isə onu
ötmüşdür. Dövlət Proqramının yerinə yetirilməsi nəticəsində

İKT sektorunun (telekommunikasiya, infokommunikasiya,
poçt və teleradio) infrastrukturu müasir texnologiya və
avadanlıqların tətbiqi ilə modernləşdirilmiş, davamlı və
dayanıqlı inkişaf üçün etibarlı baza hazırlanmışdır. Artıq
İKT sektorunun inkişafının növbəti mərhələsi üzrə ikinci
Dövlət Proqramı hazırlanaraq baxılmaq üçün Nazirlər
Kabinetinə təqdim olunmuşdur ki, burada da əsas məqsəd
sahə üzrə əsas göstəricilərin inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə çatdırılması və bununla da ölkəmizdə informasiya
cəmiyyətinin formalaşmasının əsas fazasına keçidi təmin
etməkdir.
İKT-nin Azərbaycanda Prezident İlham Əliyev tərəfindən prioritet sahə elan olunması, dünya iqtisadiyyatında
sürətlə genişlənməsi və onun lokomotivinə çevrilməsi nəzərə
alınaraq, ölkəmizin yüksək texnoloji tutumlu və rəqabətədavamlı iqtisadiyyatının qurulmasında İKT-nin rolunu
genişləndirmək məqsədilə növbəti beşillikdə həyata keçirilmək üçün bir neçə layihə hazırlanmışdır.
“100 ailəyə - 100 telefon” layihəsini 2012-ci ilə həyata
keçirmək nəzərdə tutulur ki, bununla da yeni texnologiyalar
əsasında coğrafi mövqeyindən asılı olmayaraq bütün yaşayış
məntəqələrində dövlət, biznes qurumlarının, vətəndaşların, o
cümlədən hər bir ailənin genişzolaqlı universal rabitə
xidmətlərinə – telefon, İnternet, elektron dövlət xidmətləri və
radio-televiziya yayımına keyfiyyətli çıxışı təmin ediləcəkdir. Bu layihənin uğurlu inkişafı həm də ölkəmizdə
İnternet iqtisadiyyatının formalaşmasına, İnternetin qiymət
və sürət keyfiyyətinə görə ümumdünya orta göstəricilərini
ötmək, İnternetin hərtərəfli və kütləvi yayılmasını təmin
etmək üçün əlverişli şərait yaradacaqdır. Müasir informasiya
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texnologiyalarının tətbiqi ilə poçt sistemində aparılan
islahatları davam etdirərək, qeyri-ənənəvi və elektron poçt
xidmətlərinin tətbiqi ilə 2012-ci ildə, inkişaf etmiş ölkələrdə
olduğu kimi, ölkəmizdə poçt sisteminin müasir bazar
iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun rentabelli fəaliyyətini
təmin etmək də əsas məqsədlərimizdən biridir. Radio və
televiziya yayımı üzrə dünyada gedən proseslər çərçivəsində
2013-cü ildə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının
tələblərinə uyğun olaraq bütün ölkə ərazisini əhatə edəcək
rəqəmli televiziya sisteminin qurulması təmin olunacaqdır.
Elektron hökumət layihəsi çərçivəsində əhaliyə, özəl sektora
və xüsusən də kiçik və orta müəssisələrə dövlət xidmətlərinin tez və keyfiyyətli verilməsini təmin etmək məqsədilə
ölkədə mövcud olan və yaradılması planlaşdırılan sahəvi
“Bir pəncərə” prinsipləri əsasında “Vahid elektron dövlət
xidmətləri qapısı” layihəsi başa çatdırılacaqdır.
Dövlət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin və
operativliyinin yüksəldilməsi, əhali, biznes qurumları ilə,
həmçinin öz aralarında əlaqələrin asanlaşdırılması və
sərbəstləşdirilməsi məqsədilə "Elektron hökumət"in
formalaşdırılması üzrə Fəaliyyət Proqramı və müvafiq
tədbirlər planı hazırlanmışdır. Proqramın həyata keçirilməsi
nəticəsində ölkəmizdə e-hökumətin formalaşdırılmasının
təmin edilməsi üçün dövlət orqanlarında müasir informasiyakommunikasiya texnologiyaları tətbiq etməklə idarəçilik
metod və mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, elektron xidmətlərin göstərilməsinin təşkili, vətəndaş və təşkilatların bu
xidmətlərdən sadə, asan və sərbəst istifadəsi üzrə əlverişli
mühit yaradılacaqdır. Dövlət orqanlarında informasiyakommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, vahid infrastruk-

tur əsasında öz aralarında təhlükəsiz informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi, funksional vəzifələr üzrə exidmətlər göstərilməsi, mövcud informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, səriştəli istifadəçi və mütəxəssislərin
hazırlanması təmin ediləcəkdir.
Regional və beynəlxalq əhəmiyyətlinə görə xüsusi
önəm verdiyimiz üç layihənin həyata keçirilməsi planlaşdırılmışdır. Şərq-Qərb Super İnformasiya Magistralı
layihəsi dünyanın iki güclü informasiya şəbəkəsini - Qərbi
Avropa və Sakit okean hövzəsinin inkişaf etmiş ölkələrini
birləşdirən və Şərqi Avropa ölkələrini, MDB, Türkiyə, İran,
Mərkəzi Asiya ölkələrini, o cümlədən Əfqanıstan və Pakistanı əhatə etməklə, Çin və Hindistana çıxmaqla bu böyük
regionda dünyanın yeni bir transmilli nəhəng informasiya
şəbəkəsinin yaradılmasına imkan verəcəkdir. Layihənin
reallaşması geniş regionun təxminən 20 ölkəsində internetin,
elektron informasiya resurslarının və informasiya iqtisadiyyatının inkişafına və bu ölkələrin bütövlükdə sosialiqtisadi inkişafına yeni bir təkan verəcəkdir. 2008-ci il
noyabr ayının 11-də “Bakutel-2008” beynəlxalq sərgi və
konfransı çərçivəsində bu layihə regionun nazirlər toplantısında müzakirə olunmuş və “Transmilli Avrasiya Super
İnformasiya Magistralına dair Bakı Bəyannaməsi” qəbul
olunaraq, BMT-nin Baş Assambleyasının 64-cü sessiyasının
iclasının gündəliyinə salınmaq üçün təqdim edilməsi təklif
edilmişdir.
“Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması və telekommunikasiya peyklərinin orbitə çıxarılması
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin 4 noyabr 2008-ci il tarixli Sərəncamının
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icrası ilə əlaqədar olaraq tanınmış alim və mütəxəssislərin
iştirakı ilə müvafiq Dövlət Proqramı hazırlanmış və qəbul
olunmuşdur. Dövlət Proqramında əsas istiqamətlər kimi,
kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı, kosmik informasiyanın qəbulu və emal edilməsi üçün yerüstü mərkəzin
yaradılması, orbital mövqelərin əldə olunması üçün BTİ ilə
işlərin davam etdirilməsi, kadrların hazırlanması və
Azərbaycanın 2 telekommunikasiya süni peykinin orbitə
çıxarılması nəzərədə tutulur. Bu peyklər dünyanın böyük
bir hissəsini - Şərqi Avropa, Şimali Afrika, MDB, Orta,
Mərkəzi və Şərqi Asiyanın bir hissəsini əhatə edəcəkdir.
Layihə bu ölkələrdə televiziya, radio, İnternet, beynəlxalq
telefon trafiki, informasiya mübadiləsi və bir sıra telemexanika xidmətlərinin verilməsini və ölkəmizin beynəlxalq
kosmik bazara çıxışını təmin edəcəkdir. Artıq aparılan işlərin
nəticəsi olaraq planlı zolaqda ölkəmizi və qonşu ölkələri
əhatə etmək şərti ilə müvafiq orbital mövqe, həmçinin
Avropa və Asiya ölkələrini əhatə etmək üçün plandankənar
zolaqda müvafiq orbital mövqe BTİ tərəfindən ayrılmışdır.
Regional İnnovasiya Zonasının yaradılmasında əsas
məqsəd “Əsrin müqaviləsi” nümunəsində neftin gətirdiyi
uğur estafetini davam etdirərək, yüksək texnologiyalar üzrə
xüsusi iqtisadi zona ideyasını reallaşdırmaqla, Azərbaycanı
informasiya texnologiyalarının məhsul və xidmətlərinin
istehsalı və ixracatı üzrə regional mərkəzə çevirməkdir. Bu
zona iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında yüksək texnologiyaların tətbiqinə, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına,
xarici şirkətlərin və potensial investorların ölkənin İKT
sektoruna cəlb edilməsinə, insan resurslarının inkişafına,
respublikada elektron avadanlıqların və proqram təminatının

istehsalına xidmət edəcəkdir. Regional İnnovasiya Zonası
layihəsi Azərbaycanda İKT sektorunun yüksək artım tempi
ilə inkişafını nəzərdə tutaraq İKT üzrə gəlirlərin 2018-20-ci
illərdə neft gəlirləri ilə bərabərləşəcəyini və sonrakı
inkişafını proqnozlaşdırır.
Müstəqil Аzərbаycаn dövləti bu gün öz inkişаfının
məzmun və kеyfiyyətcə dаhа yüksək mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Qаrşıdаkı illərdə Аzərbаycаnın dünyаnın ən inkişаf еtmiş ölkələrindən birinə çеvrilməsi, siyаsi və iqtisаdi cəhətdən dаhа dа qüdrətli olmаsı üçün möhkəm bаzа, güclü iqtisаdi, tеxnoloji potеnsiаl və kifаyət qədər mаliyyə imkаnlаrı
mövcuddur. Təbii ki, Аzərbаycаnın hərtərəfli, dinаmik və
dаvаmlı inkişаfındа rаbitə və informаsiyа tеxnologiyаlаrı
sеktorunun rolu mühümdür və bu rol durmаdаn аrtmаqdаdır.
Аzərbаycаndа İKT-nin inkişаf dinаmikаsı, uğurlа həyаtа kеçirilən nеft strаtеgiyаsı nəticəsində ölkəyə olаn inаmın аrtmаsı, bеynəlxаlq qurumlаrlа uğurlu əməkdаşlıq nümunələri, yüksək tеxnologiyаyа əsаslаnаn iqtisаdiyyаtın formаlаşmаsı üzrə qаrşıyа qoyduğumuz vəzifələr, dövlət siyаsətinin tərkib hissəsi kimi İKT sаhəsinə göstərilən diqqət, ən
başlıcası isə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin xüsusi
qayğısı ölkəmizin yаxın gələcəkdə yüksək tеxnologiyаlаr sаhəsində böyük uğurlаr qаzаnаcаğınа zəmаnət vеrir.
Bu gün İKT sеktorundа çаlışаnlаr bu fikirdə yеkdildirlər ki, informаsiyа tеxnologiyаlаrı sаhəsində ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin idеyаlаrı Аzərbаycаn Rеspublikаsının
Prеzidеnti cənаb İlhаm Əliyеvin uğurlа dаvаm еtdirdiyi siyаsət və həyаtа kеçirdiyi komplеks tədbirlər nəticəsində tаm
həllini tаpаcаq və Аzərbаycаn tezliklə inkişаf еtmiş ölkələr
sırаsındа öz layiqli yerini tutacaqdır. Bizim borcumuz isə
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Heydər Əliyevin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycanı
qorumaq, yaşatmaq və inkişaf etdirməkdən, onun ideyalarını
həyata keçirməkdə cənab Prezident İlham Əliyevə öz
işimizlə dəstək verməkdən ibarətdir.

ЯЛИ ЯЩМЯДОВ
Йени Азярбайъан Партийасы
Сядринин мцавини – иъра катиби,
Милли Мяълисин депутаты
Щейдяр Ялийев ирси
вя Азярбайъанын давамлы инкишафы
Heydяr Яliyev bцtцn zamanlarda, bцtцn
dюvrlяrdя Azяrbaycan xalqыna lяyaqяtlя xidmяt
etmiшdir. Azяrbaycanыn mцstяqilliyinin яbяdi,
dюnmяz olmasыnda, iqtisadi potensialыnыn
mюhkяmlяnmяsindя, bюlgяdя vя dцnyada nцfuzunun artmasыnda onun mцstяsna xidmяtlяri
var. Hazыrda bu siyasяt davam etdirilir. Bu gцn
Heydяr Яliyev bizimlя deyil, ancaq onun
siyasяti yaшayыr, onun qurduьu mцstяqil Azяrbaycan yaшayыr vя mюhkяmlяnir.

Илщам Ялийев
Милли инкишафда шяхсиййят амилинин щялледиъи рол
ойнамасы тарихин дяфялярля сцбута йетирдийи щягигятляр
сырасындадыр. Мцхтялиф дюврлярин сивилизасийасыны айры – айры
заманларда йашамыш дащи шяхсиййятлярин щяйат вя
фяалиййятиндян кянарда тясяввцр етмяк гейри – мцмкцндцр. Заман шяхсиййяти йетишдирдийи кими, дащи инсанлар
да тарихин баш гящряманлары миссийасыны йериня йетирмяли
олурлар.
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Азярбайъанын чаьдаш тарихи, сон онилликляр ярзиндя
газандыьымыз уьурлар Улу юндяр Щейдяр Ялийевин щяйат
вя фяалиййяти иля бирбаша баьлыдыр. Юлкямизин инкишаф вя
тярягги йолу иля ирялилямяси, дцнйа бирлийиня интеграсийасы
сечдийимиз Щейдяр Ялийев йолунун еъазкар гцдрятини даща
айдын шякилдя нцмайиш етдирир. Наилиййятляримизин Щейдяр
Ялийевин ады вя ирси иля баьлы олдуьу шцурлара даща гяти
шякилдя щаким кясилир.
Азярбайъанын щяртяряфли вя динамик инкишафынын
Щейдяр Ялийев консепсийасы юз башланьыъыны 1969-ъу илдян
эютцрцр. Азярбайъанын Щейдяр Ялийев сийасяти ясасында
ирялилямясинин индинин юзцндя дя давам етмяси 1969-ъу
илдян башлайан йцксялиш йолунун бюйцк заман кясийини
ящатя едян дювлятчилик консепсийасы функсийасыны йериня
йетирдийини тясдигляйир.
Щейдяр Ялийев ирсиня ясасланан давамлы инкишаф
консепсийасы щяр шейдян яввял зянэин мязмуна вя бюйцк
тясир эцъцня малик олмасы иля фярглянир. Там гятиййятля
демяк олар ки, Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик
етдийи илляр онун тарихинин ян интенсив инкишаф мярщяляси
кими йадда галмышдыр. Бу мянада щямин дюврц
тарихимизин сüрятли вя щяртяряфли йцксялиш дюврц адландырмаг бялкя дя даща дягиг гиймятляндирмя нцмуняси
оларды. Мящз щаггында сющбят эедян заман кясийиндя
Щейдяр Ялийев феномени Азярбайъанын малик олдуьу
бюйцк интеллектуал вя инсани потенсиалы, тябии ресурслары –
бир сюзля, милли эцъц юзцндя ъямляйиб юлкянин сцрятли
тяряггисинин гцдрятли амилиня чеврилмишдир.
Бюйцк шяхсиййятлярин цзяриня дцшян тарихи миссийа
яксяр щалларда хроноложи чярчивяляря сыьмыр вя инкишафын
сонракы эедишиня эцълц тясир эюстярмяк имканларына малик

олур. Беля тарихи шяхсиййятляр бир гайда олараг лидери
олдуьу халгын иътимаи щяйатынын эяляъяк инкишаф консепсийасыны вя стратеэийасыны мцяййян етмякля, онун сонракы
талейинин дя тяйин едилмяси мясулиййятини там мянада юз
цзяриня эютцрцр.
Сюзцэедян призмадан йанашдыгда, етираф етмяк
лазым эялир ки, Улу юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъан
тарихиндя ролу вя хидмятляри тякъя онун юлкяйя рящбярлик
етдийи илляр ярзиндя щяйата кечирдийи нящянэмигйаслы
лайищялярля юлчцля билмяз. Дащи юндярин тарихи миссийасы
дедикдя щям онун халг гаршысында 30 илдян йухары
мцддятдя эюстярдийи хидмятляр, щям дя Щейдяр Ялийевин
юлкянин эяляъяк инкишаф перспективлярини вя йолуну
мцяййянляшдирян зянэин ирси баша дцшцлмялидир.
Азярбайъанын давамлы инкишаф консепсийасынын
Щейдяр Ялийевин ады вя гойуб эетдийи ирсля бирбаша
баьлылыьыны ящатяли шякилдя гаврамаьын ян етибарлы цсулу
онун халг гаршысында хидмятляриня нязяр салмагдыр. Лакин
Щейдяр Ялийевин халга хидмяти анлайышы кифайят гядяр
тутумлу олдуьундан, тягдим олунан мягалядя бизим
гаршыйа гоyдуьумуз тящлилин анлашыглы мащиййят кясб
етмяси ону конкретляшдирмяйи тяляб едир. Беля бир зярурятин йаранмасы щабеля Щейдяр Ялийевин халга хидмятинин
комплекс характер дашымасы иля ялагядардыр. Щяйатын еля
бир сащяси йохдур ки, Щейдяр Ялийевин рящбярлийи илляриндя
щяртяряфли сурятдя инкишаф етмямиш олсун. Щям дя бу
инкишаф садяъя олараг просесин ади ахарынын тязащцрц
формасында дейил, бир гайда олараг ящямиййятли кейфиййят
дяйишикликляри иля мцшайiят олунан сычрайыш характерли
йениляшмя формасында юзцнц бцрuзя вериб. 1970-80-ъи
иллярдя Азярбайъан ъямиййятинин щяйатында баш верян
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сцрятли тярягги сайясиндя юлкянин мащиййят етибариля йени
мювъудлуг щалына кечмяси инкаредилмяз реаллыгдыр.
Азярбайъанын икинъи дяфя йени кейфиййят щалына дахил
олмасы да, артыг башга сийаси реаллыглар чяпчивясиндя, 1993-ъц
илдя Щейдяр Ялийевин юлкя рящбярлийиня эялмяси иля бирбаша
ялагядардыр.
Демяли, Щейдяр Ялийевин хидмяти вя тарихи миссийасы
системиндя юзцнц бцрuзя верян ясас ъящятлярдян бири онун
бир-бириндян кяскин шякилдя фярглянян иътимаи системлярдя
ейни уьурла Азярбайъанын инкишафына наил олмасыдыр. Щям
дя, артыг гейд едилдийи кими, бу садяъя яняняви щяйат
ирялилəйишинин хроноложи системиндян гайнагланан ади
инкишаф йох, кейфиййят дяйишиклийиня эятириб чыхармаьа
гадир олан сüрятли йцксялишдир.
Азярбайъанын давамлы инкишаф консепсийасынын
Щейдяр Ялийев ирсиндян гайнагландыьыны инандырыъы шякилдя
сцбута йетирмяйя кифайят гядяр ясаслар мювъуддур. Бу
инкишаф бир йандан халгын милли-мяняви потенсиалынын вя
ресусрларынын сяфярбяр едилмясиня истинад едир, диэяр
йандан ися милли юзцнцдярк механизминин там мянасында
ишя салынмасыны нязярдя тутур. Бунун сайясиндя Щейдяр
Ялийев даим милли инкишаф просесини гцдрятли фундамент
цзяриндя гярарлашдырмаьа мцвяффяг олмушдур. Щейдяр
Ялийевин 1970-80-ъи иллярдяки рящбярлийи дюврцндя Азярбайъанын аз мцддятдя кечмиш ССРИ-нин эеридя галмыш
яйалятиндян габагъыл республикаларындан бириня чевирмяси
сюзцэедян давамлы инкишаф консепсийасынын практикада
сынагдан чыхдыьына яйани мисалдыр.
Щейдяр Ялийевин давамлы инкишаф стратеэийасы 1993-ъц
илдя онун мющтяшям гайыдышындан сонра даща ясаслы
шякилдя практикада тятбиг етдиряряк щягиги мянада юлкянин

милли йцксялишинин гцдрятли амилиня чеврилди. 90-ъы иллярин
яввялляриня хас олан сепаратчылыг, етник парчаланма
мейлляринин юлкянин варлыьы цчцн йаратдыьы реал вя ъидди
тящлцкя йалныз Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын рящбяри
олдугдан сонра елан етдийи вя гятиййятля щяйата кечирдийи
азярбайъанчылыг идеолоэийасы сайясиндя дяф олунду.
Азярбайъанчылыг милли бирлийи вя вятяндаш щямряйлийини
горуйуб сахлайан, даща да мющкямляндирян сямяряли
фактора чеврилди. Щейдяр Ялийев ися бу фактору уьурла
щярякятя эятиряряк юзцнц юлкянин мцлли бирлийинин гцдрятли
гаранты кими тясдиг етди.
Щамылыгла Щейдяр Ялийевин тарихи хидмятляри
сырасында биринъилик алмасына лайиг эюрцлян мцстягил
Азярбайъан дювлятинин гурулмасы юлкянин давамлы инкишаф
стратеэийасынын ана хяттини тяшкил едир. Щяр бир азярбайъанлынын, щабеля Азярбайъанын мцасир тарихиня аз-чох
бяляд олан щяр кясин етираф едяряк йцксяк гиймятляндирдийи
бу тарихи миссийанын щяйата кечирилмясинин йалныз юлкямизин мцстягиллик дюврцня тясадцф етдийини дцшцнмяк
щягигяти йарымчыг дяйярляндирмяк нцмуняси оларды. Шцбщя
йохдур ки, бирбаша, эениш, таммигйаслы вя дювлятчилик
анлайышыны тамамлайан бцтцн атрибутлары нязярдя тутан
милли дювлят гуруъулуьу Азярбайъанын юз мцстягиллийини
бяйан етдикдян сонракы тарихи мярщялянин адына йазылмаьа лайиг фювгəлaдя щадисядир. Анъаг сийаси просесляри
вя реаллыгларымызын бцтцн инъяликлярини дяйярляндиряркян
етираф етмялийик ки, мцстягил Азярбайъан дювляти сийаси,
игтисади, мяняви вя с. ъящятлярдян щеч дя бош мцстяви
цзяридя гурулмайыб. ССРИ-нин сцгуту иля дювлят мцстягиллийини бяйан едяркян Азярбайъан щаглы олараг юзцнц
1918-1920-ъи иллярдя мювъуд олмуш Халг Ъцмщуриййятинин
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вариси щесаб етдийи кими, милли дювлят гуруъулуьу
просесиндя дя ейни щагла мцстягилликдян яввялки дюврцн
халгымыза мирас гойдуьу игтисади, мядяни, мяняви потенсиалдан, щабеля дювлят идарячилийи яняняси вя тясисатлары
системиндян файдаланмыш вя файдаланмагда давам едир.
Щейдяр Ялийев тяряфиндян йарадылан давамлы инкишаф
стратеэийасынын садаланан эерчякликлярин тямин едилмясиндя щялледиъи ящямиййят дашыйан амил олдуьуну щесаб
етмяк цчцн бцтцн ясаслар мювъуддур. Щейдяр Ялийевин
щяля Азярбайъана 70-80-ъы иллярдя рящбярлик етдийи дюврдя
Азярбайъанын эяляъяк перспективлярини нязярдя тутан
ящатяли елми консепсийа ясасында фяалиййят эюстярдийи
щамылыгла етираф олунан тарихи щягигятдир. Етираф олунмалы
диэяр бир тарихи щягигят ися мцстягил Азярбайъан дювлятинин
гурулмасында Щейдяр Ялийевин йаратдыьы сюзцэедян
консепсийадан чох дяйярли нязяри база кими эениш истифадя
едилмясидир. Мцстягил Азярбайъан дювлятинин гуруъулуьу
просесиндя яввялляр йарадылмыш игтисади, елми-техники
потенсиалын мцстясна ящямиййяти Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян дяфялярля
йцксяк гиймятляндирилмишдир. О, щаглы олараг билдирир ки,
«ССРИ дюняминдя Азярбайъанын игтисадиййатынын, елм вя
мядяниййятинин инкишафына, милли кадрларынын йетишдирилмясиня бюйцк сяйляр гойан Щейдяр Ялийев санки ня вахтса
юлкямизин мцстягил олаъаьына инанырды. Тябии ки, о
заманлар бцтцн бу ишляр эюрцлмясяйди мцстягил дювлят
гуруъулуьу вязифясинин щяйата кечирилмяси чох ъидди
чятинликлярля гаршылашарды».
Беляликля, Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын давамлы
инкишаф стратеэийасынын мисилсиз тарихи ящямиййятиндян
данышаркян щаглы олараг онун баш хяттинин мцстягил, азад,

суверен Азярбайъан дювлятини гурмаг идейасындан ибарят
олмасы бирмяналы шякилдя юня чякилир. Бу мянада онун
мцстягил Азярбайъан дювлятинин мемары сайылмасы цчцн
бцтцн обйектив ясасларын мювъудлуьу инкаредилмяздир.
Ейни заманда, мцстягил Азярбайъан дювлятинин юлкя
президенти Щейдяр Ялийевин шащ ясяри олмасы барядя
иътимаи дцшцнъядя юзцня артыг мющкям йер тутмуш тезисин
тутарлы дялилляря сюйкяндийини сцбута йетирмяйя ещтийаъ
йохдур. Бир-бири иля баьлы олан, бялкя дя ейни щадисянин
мцхтялиф тязащцрц кими дяйярляндириля билян бу ики тезис –
«Щейдяр Ялийев мцстягил Азярбайъан дювлятинин мемарыдыр» вя «Мцстягил Азярбайъан дювляти Щейдяр
Ялийевин шащ ясяридир» тезисляри иътимаи дцшцнъянин санксийалашдырдыьы эерчяклик олараг гавранылыр. Халг гяти яминликля онун фяргиндядир ки, щяйатымызы ящатя едян эерчяклийин гярар тапмасы Щейдяр Ялийевин давамлы инкишаф
стратеэийасынын бирбаша нятиъясидир вя тябиидир ки, бу
стратеэийадан кянарда щяйатымызын эерчяклийи тамам
башга гийафядя мейдана чыхмаг зорунда галарды.
Дейилянлярин тарихи аналоэийа васитясиля даща анлашылан
мязмуна эятирилмясиня ъящд етсяк, мцасир Тцркийянин
тарихиндя Ататцркчцлцйцн ойнадыьы тарихи миссийаны
хатырламаг йетяринъядир. Чохясрлик дювлятчилик янянясиня
малик олан Тцркийя тарихиня Ататцркцн Тцркийя Ъцмщуриййятинин гуруъусу кими дахил олмасы иля тцрк халыгынын
иътимаи гаврамы бу щягигяти милли дцшцнъя тярзинин тяркиб
щиссясиня чевиряряк идеоложи мяфкуря елементи сявиййясиня
йцксялтмишдир. Башга сюзля ифадя олунса, Ататцркчцлцк
чаьдаш тцрк дювлятчилик тарихиндя баша чатмыш щяр щансы
хроноложи мярщяляни дейил, давам етмякдя олан инкишаф вя
камилляшмя просесини якс етдирир. Дювлят гуруъулуьу
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миссийасынын хцсусиййяти мящз бундан ибарятдир ки, о,
давамлы просес парамертляри кясб етдийи щалда, тарихи факт
ролуна иддиа етмяк щцгугу мянимсяйир. Демяли, сийаси
мемарын ямяйи вя хидмяти юз ифадясини тякъя инша едилян
сийаси абидядя дейил, бялкя дя даща чох онун камилляшмяси
вя бунунла да узунмцддятли мювъудлуьуну тямин етмяси
цчцн эярякли олан дяйярляр системинин формуля едилиб милли
идеолоэийайа чеврилмясиндя тапыр. Бир даща рущян бизя
йахын олан тарихи аналоэийайа мцраъият етсяк, етираф
олунмалыдыр ки, Ататцркцн мцасир Тцркийя Ъцмщуриййятинин йарадыъысы кими гавранылмасы онун ня дяряъядя
юлкяни фялакятдян хилас едиб дювлятчилийи горуйуб сахламасы иля ялагядардырса, о дяряъядя дя Ататцркчцлцйцн
тцрк милли идеолоэийасына чеврилмясиндядир. Чцнки мящз
бу идеолоэийа, Ататцрк йолу Тцркийя дювлятинин мювъудлуьунун вя инкишафынын фундаментал принсипи вя дяйярляр
системи ролуну ойнамагла онун варислийини тямин едир.
Щейдяр Ялийевин мцстягил Азярбайъан дювлятинин
гуруъулуьу сащясиндя мцяййянляшдирдийи консепсийа,
принсип вя дяйярляр системи дя юз нювбясиндя милли идеолоэийа системи кими нязярдян кечириляряк иътимаи
дцшцnъянин мцщакимясиня тягдим едиля биляр. Апарылан
тящлил вя нязярдян кечирилян тарихи аналоэийалар бизи гяти
шякилдя бу инама эятирмишдир ки, Щейдяр Ялийевин юз
цзяриня эютцрдцйц тарихи миссийа щяр щансы хроноложи
чярчивяйя
сыьмыр вя онун мащиййят мцяййянлийи
Азярбайъанын
давамлы
инкишаф
стратеэийасынын
йарадылмасындадыр. Щямин стратеэийанын ясасыны ися
Щейдяр Ялийевя мяхсус олан дювлятчилик бахышлары тяшкил
едир.

Гейд етмяк йериня дцшяр ки, Щейдяр Ялийевин
дювлятчилик бахышлары системи комплекс характер дашымагла
мащиййятъя милли инкишафын мяфкуря ясасы ролунда чыхыш
едир. Бу тезися шамил едилян мяна тутумунун гайяси щаггында бящс едилян бахышлар системинин яслиндя Азярбайъанын инкишаф йолуну мцяййянляшдирмясиндядир. Елми
вя сийаси ядябиййатда артыг дювриййяйя дахил едилмиш
«Щейдяр Ялийев йолу» анлайышы мящз щямин мяна чаларына
сащибдир.
Щейдяр Ялийевин ишляйиб щазырладыьы давамлы инкишаф
стратеэийасына юлкядя тарихян формалашмыш дяйярляр
системиня ясасланмаг кими кейфиййят хасдыр. Бу онун
эюстяриъисидир ки, Азярбайъанын инкишафы uлу юндярин
дюврцндя дя, инди дя щяртяряфли консептуал базайа
сюйкянир. Мювъuд рящбярлик стили вя тяърцбясинин ящатяли
тящлили вя дяйярляндирилмяси индинин юзцндя дя Щейдяр
Ялийев тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш вя юлкянин тяряггисинин консептуал ясасыны тяшкил едян бахышлар системинин
вя дяйярлярин мяъмусунун фяалиййятдя олмасы гянаятиня
эялмяйя там ясас верир. Сюзцэедян бахышлар вя дяйярляр
системинин мягсяди вя тяйинаты ися, фикримизъя, Азярбайъанын эяляъяк инкишаф йолуну мцяййян етмяк, онун
щяйата кечирилмяси амиллярини, шяртлярини вя ресурсларыны
дягигляшдиряряк бир арайа эятирмякдир.
Азярбайъанын давамлы инкишафынын Щейдяр Ялийев
консепсийасы идейанын практик фяалиййятя трансформасийа
едяряк инсанларын давранышыны стимуллашдырмаг гцдрятиня
малик олан дяйярлəрин там дястини юзцндя ифадя едир.
Щямин дяйярляр системи цмуммилли идейанын тямин едилмяси иля йанашы щяр бир фярдин шяхси идеалынын щяйата
кечирилмясини ещтива едян принсип вя вязифяляри цзви шякилдя
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якс етдирир. Мящз бу амил онун иътимаи ъазибядарлыьыны вя
сямяряли фяалиййят коофисiyентини шяртляндирян сябяблярдян
бири кейфиййятиндя чыхыш едир. Инкаредилмяз щягигятдир ки,
иътимаи идейа фярди гавранма вя гябуледилмя механизми
васитяси иля иътимаи вя йа цмуммилли давраныш факторуна
чеврилир. Тарихи тяърцбя фярди мараглар йцкцнц дашымаг
имканындан мящрум едилмиш идейа системинин уьурсузлуьа мящкум едилдийини дяфялярля сцбута йетирмишдир.
Бу бахымдан, артыг сюйлянилян тезиси башга шякилдя ифадя
едяряк тясдиглямяк мцмкцндцр ки, Азярбайъанын
давамлы инкишаф стратеэийасынын ясасыны тяшкил едян Щейдяр
Ялийевин бахышлары системинин эцъц цмуммилли идейанын
кифайят гядяр фярди мараг цнсцрляри иля йцклянмясиндядир.
Мящз бунун сайясиндя щяр бир фярд сюзцэедян идейа вя
бахышлар системиндя юзцнцн иътимаи дяйярляр дяряъясиня
йцксялдилмиш истяк вя арзуларынын ифадясини тапыр.
Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын мцяллифи олдуьу
давамлы инкишаф стратеэийасынын тящлили онун цч фундаментал башланьыъа истинад етдийини эюстярир. Бунлар эцълц
дювлят, сямяряли игтисадиййат вя азад инсандыр. Щяр цч
башланьыъын гаршылыглы ащянэдар фяалиййяти юлкянин йцксяк
инкишафына, щяртяряфли тяряггисиня хидмят едян язямятли
васитяйя чеврилмяк эцъцндядир.
Юлкянин вя онун ящалисинин тящлцкясиз, ямин-аманлыг
шяраитиндя вя рифащ щалында йашамасы сосиал-сийаси вя миллияхлаги мцщитин, бирэяйашайыш норма вя гайдаларынын
мювъuдлуьуну юзцндя ещтива едир, бу да юзц – юзлцйцндя
эцълц дювлят анламыны верир. Щейдяр Ялийевин гурдуьу вя
онун лайигли давамчысы Президент Илщам Ялийевин даща да
камилляшмяси цчцн йорулмадан фяалиййят эюстярдийи
мцстягил, демократик, щцгуги, дцнйяви, сосиал Азяр-

байъан дювляти мящз бу параметрляря малик олуб юлкянин
эяляъяк вя сцрятли инкишафынын мцщцм башланьыъыны тяшкил
едир. Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышындан сонра
тяхирясалынмаз тядбирляр кими юлкядя сабитлийи, яминаманлыьы, дювлят интизамыны тямин етмяк, ганунчулуьу вя
щцгугун алилийини эюзлямяк сащясиндя атдыьы аддымларын
мянтиги бунунла изащ олуна биляр.
Сямяряли игтисадиййат эцълц дювлятин, бир йандан,
фундаментал ясасы, диэяр йандан ися, фяалиййятинин нятиъяси
вя эюстяриъисидир. Эцълц дювлят йаратмадан сямяряли
игтисадиййат гурмаг мцмкцн олмадыьы кими, сонунъусуз
да эцълц дювлят анлайышы аьлабатан дейил. Еля буна эюря
Щейдяр Ялийевин щаггында фикир йцрцтдцйцмцз консепсийасынын ваъиб бир вясилясини сямяряли игтисадиййатын йарадылмасы идейасы тяшкил едир. Идейанын ясасында юлкядя базар
мцнасибятляриня сюйкянян игтисади системин гурулмасы,
вятяндашларын игтисади сярбястлийиня вя тяшяббцскарлыьына
там мейдан верилмяси, Азярбайъанын зянэин тябии сярвятляриндян игтисадиййатын дирчялдилмяси мягсядляриня истифадя
едилмяси, сярбяст инвестисийаларын ъялб едилмяси факторуна
диггят йетирилмяси, дцнйа игтисади
структурларына вя
просесляриня сцрятля интеграсийа едилмяси кими мцтярягги
вя мцасир тезисляр дурур.
Азярбайъанын давамлы инкишаф стратеэийасында
сямяряли игтисадиййат идейасына шамил едилян мягсяд вя
вязифяляр кифайят гядяр эениш мигйаса вя иътимаи мянайа
маликдир. Бурайа юлкянин гцдрятли игтисади потенсиалындан
тутмуш инсанларын рифащыны йцксялтмяк, фярдин сярбястлийиня
мейдан вермяк, Азярбайъанын бейнялхалг нцфузуну
артырмаг кими вязифяляр дахилдир. Щейдяр Ялийевин «эцълц
игтисадиййаты олан дювлят щяр шейя гадирдир» ифадяси
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сямяряли игтисадиййат проблеминя онун ня гядяр бюйцк
юням вердийини бцтцн чылпаглыьы иля эюстярир. Бцтцн дюврляр
вя юлкяляр цчцн ейни дяряъядя ящямиййятли олан бу сюзлярин
Азярбайъан цчцн хцсуси мяна дашыдыьыны сцбут етмяйя
ещтийаъ эюрцнмцр. Щейдяр Ялийевин щямин фикриндя яслиндя сямяряли вя эцълц игтисадиййатын бцтцн диэяр яняняви
мясялялярин щялли иля йанашы, юлкянин тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси сащясиндя мцстясна ролу да лаконик шякилдя ифадя
едилир. Ермянистанла мцщарибя вязиййятиндя олан,
торпагларынын 20 фаизи ишьал едилмиш Азярбайъан цчцн бу
сюзлярин щансы мяна йцкцня малик олдуьу, дцшцнцрям ки,
хцсуси изаща ещтийаъ дуймур. Азярбайъанын давамлы
инкишаф стратеэийасы кими гаврадыьымыз идейа вя бахышлар
системиндя сямяряли вя эцълц игтисадиййат юлкямизин
мцдафия потенсиалынын артырылмасы, мцнагишянин динъ
васитялярля низама салынмасы фактору гисминдя нязярдян
кечирилир. Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин юлкянин ишьал алтында олан торпагларынын
истянилян мягбул васитялярля азад едиляъяйиня инамынын
ясасында мящз щаггында данышылан игтисади цстцнлцк
амилинин дайандыьыны дцшцнмяк цчцн кифайят гядяр ъидди
ясаслар мювъуддур.
Игтисади цстцнлцк амилинин мювъуд мцнагишяни
низама салмаг потенсиалы тякъя нязяри мцлащизяляр вя
мянтигя дейил, щям дя тарихи тяърцбяйя ясасланыр. Чох да
узаг олмайан кечмишдя мцнагишялярин низама салынмасында вя онларын ядалятсиз нятиъяляринин арадан галдырылмасында игтисади цстцнлцк амилинин щялледиъи рол
ойнадыьына даир конкрет нцмуняляр артыг мцасир тарихин
бизя тягдим етдийи реаллыглар категорийасына аид олан факта
чеврилиб.

Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын давамлы инкишаф
консепсийасынын диэяр фундаментал тезиси инсан азадлыьы
сферасына аиддир. Мцасир иътимаи мцнасибятляр вя фялсяфи
ъяряйанлар нюгтейи – нязяриндян йанашылдыгда инсан
азадлыьы кифайят гядяр эениш проблемляри вя сащяляри ящатя
едян синтетик категорийа гисминдя гавранылыр. Онун
Азярбайъанын маэистрал инкишаф йолу стратеэийасында
юнямли йер тутмасы юлкянин демократик дяйярляря вя инсан
щагларына сядагятиндян иряли эялир. Мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра Азярбайъанын демократик инкишаф йолу
сечяряк бу истигамятдя инамла ирялилямяси, инсан щагларынын горунмасына етибарлы тяминат верян сямяряли
тясисатлар механизми йаратмасы дейилянляря яйани мисалдыр.
Щейдяр Ялийевин давамлы инкишаф консепсийасында
шяхсиййятин азадлыьы иътимаи тяряггинин щярякятвериъи амили
кими нязярдян кечирилир. Азад инсан сярбяст игтисади
мцнасибятляр системиндя башлыъа цнсцр кими онун щяйат
габилиййятини вя сямяряли фяалиййятини тямин едир. Фярдин
азадлыьынын шяртляндирдийи тяшяббцскарлыг иътимаи фяаллыьа
трансформасийа едяряк ъямиййятдя инкишафа эцълц тякан
верян цмуми ишэцзарлыг мцщити вя ящвал – рущиййясини
формалашдырыр.
Мювзу иля ялагядар фикир вя мцлащизяляри йекунлашдырараг хцсуси вурьуламаьы ваъиб щесаб едирик ки,
Азярбайъанын давамлы инкишафынын ян етибарлы тяминатлары
системиндя Щейдяр Ялийевин зянэин ирси мцщцм рол
ойнайыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу тезис юлкя
тарихинин сон дюврляринин ортайа гойдуьу ян мцщцм
щягигятлярдян бири кими иътимаи дцшцнъяйя артыг щякк
олунубдур. Сон 16 илдя Азярбайъанын дяф етдийи чятин,
лакин шяряфли йол йалныз Щейдяр Ялийевя, онун зянэин ирсиня
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халгын вя Президент Илщам Ялийевин сядагятиня эюря тарихи
щягигятя чевриля билибдир.
Щейдяр Ялийевин давамлы инкишаф стратеэийасынын
Азярбайъанын эяляъяк тяряггисинин етибарлы тяминаты
олмасы юлкянин индики динамик инкишафында юзцнцн тясдигини яйани шякилдя тапмагдадыр. Азярбайъан Щейдяр
Ялийев сийасятиня садиг галараг президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында сон иллярдя дцнйанын ян сцрятли инкишаф
эюстяриъиляриni нцмайиш етдирмяйя мцвяффяг олмушдур.
Юлкямизин реэионун ян эцълц игтисадиййатына малик олан
дювлят кими етираф олунмасы щеч кимдя шцбщя доьурмур.
Ялдя олунмуш вя бу эцн ялдя олунан наилиййятлярин
Щейдяр Ялийевин зянэин ирсинин билаваситя нятиъяси олдуьу
щяйатымызын эерчяйи кими гиймятляндирилдийи кими, бу ирсин
щяля узун илляр Азярбайъана хидмят едяъяйи, инкишафын етибарлы мянбяйи ролуну ойнайаъаьы да данылмаз щягигятдир.
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МЦБАРИЗ ГУРБАНЛЫ
ММ-нын депутаты,
ЙАП Идаря Щейятинин цзвц
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин уьурлу
хариъи сийасяти: Азярбайъан БМТ мяканында
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда али
сийаси щакимиййятя гайыдышы юлкя щяйатынын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими хариъи сийасятин щяйата кечирилмясиндя
дя ясаслы дяйишикликляря эятириб чыхартды. Азярбайъанын
дювлят мцстягиллийи бярпа олундугдан сонра мцщцм
вязифялярдян бири дцзэцн вя елми ясаслара сюйкянян хариъи
сийасят хяттинин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси
иди. Анъаг, мялум олдуьу кими, мцстягиллийин илк
илляриндя, йяни 1991-ъи илдян 1993-ъц илин ийун айынадяк
юлкядя щакимиййятдя олмуш даиряляр хариъи сийасят сащясиндя ясаслы бир иш эюрмямишдиляр. Щямин иллярдя игтидарда
оланларын нашы вя сяриштясиз ямялляри нятиъясиндя мцстягил
Азярбайъан бейнялхалг алямдян тяърид вязиййятиня
салынмыш, юлкямиз бюлэядя тяклянмиш вя милли марагларымыз
зярбя алтында галмышды.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышындан сонра мящз, онун ъидди сяйляри нятиъясиндя
вязиййяти дцзялтмяк, бюлэядя вя бцтювлцкдя дцнйада
Азярбайъана мцнасибяти мцсбятя доьру дяйишмяк мцмкцн олмушдур. Щейдяр Ялийевин хариъи юлкяляря ардыъыл
сяфярляри, бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляри иля
кечирдийи эюрцшляр, апарылан эярэин ишляр сайясиндя аз заман ичярисиндя Ермянистанын Азярбайъана гаршы
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тяъавцзкарлыьы, юлкямизин сосиал-игтисади вязиййяти вя
потенсиалы щаггында щягигятляр дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмыш, республиканын хариъи сийасятинин ясас принсипляри
вя истигамятляри мцяййян едилмишдир.
Щейдяр Ялийевин узагэюрян, чевик вя мягсядйюнлц
хариъи сийасят доктринасында Азярбайъанын бейнялхалг
тяшкилатларда мювгейинин мющкямляндирилмяси, ролунун
артырылмасы, щямин тяшкилатларын трибунасындан сямяряли
истифадя едилмяси ясас йерлярдян бирини тутурду. Йенидян
мцстягиллийини бярпа едян Азярбайъан дювлятинин гаршысында чох мцщцм вязийяляр дайанырды. Азярбайъан Республикасына гаршы Ермянистанын тяъавцзц, торпагларымызын
ишьалы, бир милйон няфярдян йухары гачгын вя мяъбури
кючкцнлярин олмасы вязиййяти даща да мцряккябляшдирмишди. Азярбайъанын гаршылашдыьы проблемляри щялл етмяк
цчцн дахили вя хариъи сийасятдя дцзэцн вя ясаслы хяттин
щяйата кечирилмяси лазым иди. Ютян илляря нязяр салсаг,
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя эялишиндян сонра юлкяни
бющрандан чыхармаг цчцн ня гядяр нящянэ ишлярин щяйата
кечирилдийини бир даща айдын шякилдя эюря билярик. Мялумдур ки, мцстягил Азярбайъан республикасы юз инкишафында
мцяййян мярщялялярдян кечибдир. Ясасян цч мярщяляни
гейд етмяк олар: биринъиси, 1991-1993-ъц илляри ящатя едян
хаос, юзбашыналыг, щяръ-мярълик илляридир. Икинъиси, 1993-ъц
илдян 2003-ъц иля гядяр олан дюврц ящатя едир ки, бу иллярдя
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин дюнмязлийи тямин
едилмиш, юлкя бющрандан чыхараг бюйцк инкишаф йолуна
гядям гоймушдур. Бу дюврцн характерик хцсусиййятляриндян бири будур ки, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
ардыъыл сийасяти нятиъясиндя Азярбайъанын реэионда вя
дцнйада мювгейи мющкямлянмиш, бейнялхалг тяшкилат-

ларда нцфузу артмышдыр. Азярбайъанын инкишафынын йени
мярщяляси 2003-ъц илдян башланыр. Щазырда Президент
Илщам Ялийев Азярбайъаны Щейдяр Ялийев йолу иля инам
вя гятиййятля иряли апарыр. Бу эцн Азярбайъан Республикасы бир чох эюстяриъиляря эюря дцнйада юнъцл йерлярдян
бирини тутур. Цмуммилли лидерин башладыьы ишляр уьурла
давам етдирилир. Азярбайъанын зянэин, гцдрятли дювлятя
чеврилмяси хятти ардыъыллыгла щяйата кечирилир.
Мцстягил Азярбайъанын инкишафынын Щейдяр Ялийев
мярщялясиндя хариъи сийасят сащясиндя, о ъцмлядян БМТдя юлкянин фяалиййятинин эцъляндирилмяси истигамятиндя
мцщцм ишляр эюрцлмцшдцр.
Мцасир дцнйамызда Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын
(БМТ) бейнялхалг гурумлар сырасында юзцнямяхсус йери
вя ролу вардыр. Икинъи Дцнйа мцщарибясинин эетдийи вахтда
беля бир тяшкилатын йарадылмасы идейасынын ортайа чыхмасы
тясадцфi дейилди. Икинъи Дцнйа мцщарибясинин бяшяриййятя
вурдуьу мадди вя мяняви зийан йени мцщарибялярин
гаршысынын алынмасыны ваъиб вя зярури бир мясяляйя чевирмишди. Щяля мцщарибянин шиддятля давам етдийи бир вахтда
дцнйада сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасы, тяъавцзкарын ъязаландырылмасы цчцн йени бир бейнялхалг тяшкилатын
йарадылмасына ещтийаъ олдуьу билдирилирди. Антищитлер
коалисийасына дахил олан дювлят рящбярlяринин кечирилян
эюрцшляриндя йарадылаъаг бейнялхалг тяшкилатларын структуру вя функсийалары барядя илкин мцзакиряляр заманы
мцхтялиф тяклифляр иряли сцрцлцрдц. Нязярдя тутулурду ки,
йарадылаъаг йени тяшкилат мцщарибялярин гаршысыны алмаьа
гадир сялащиййятляря малик олмалы вя юз сяляфи Бирляшмиш
Миллятляр Ъямиййятинин вязиййятиня дцшмямялидир. Мящз
бейнялхалг мигйасда лазыми сявиййядя тязйиглярин
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олмадыьындан истифадя едян фашист Алманийасы вя Италийа
ишьалчы ниййятлярини щяйата кечирмяк цчцн мцщарибяйя
башламышдыр. Яэяр вахтында Бирляшмиш Миллятляр Ъямиййяти
лазыми тясир механизминя малик олсайды, ола билсин ки,
мцщарибянин гаршысы алынарды. Тяяссцф ки, бу дюврдя бюйцк
инсан иткиси вя бяшяриййятя фялакятляр эятирян Икинъи Дцнйа
мцщарибясинин гаршысыны алмаг мцмкцн олмады. Йени
бейнялхалг гурумун йарадылмасы барядя мцзакиряляр
апарыыларкян, кечмишин аъы нятиъяляри нязяря алынырды.
Нящайят, 1945-ъи илин апрелиндя мцттяфиглярин Сан-Франсиско Конфрансында БМТ-нин йарадылмасы щаггында
гярар гябул едилди. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян ютян
мцддят ярзиндя бейнялхалг алямдя, еляъя дя бейнялхалг
тяшкилатларын фяалиййятиндя хейли дяйишикликляр баш вермишдир. «Сойуг мцщарибя» мярщяляси архада галмыш,
БМТ-нин гаршысында дуран вязифяляр йени шяраитя уйьунлашмышдыр.
Мцасир дцнйада баш верян щадисяляр мясяляляря даща
чевик йанашмаьы зярури едир. Глобал проблемлярин щялли
бяшяриййятин гцввя вя потенсиалынын бирляшдирилмяси ваъиб
елементя чеврилибдир. Глобал проблемляр БМТ-нин диггят
мяркязиндядир. Щазырда 192 юлкяни бирляшдирян бу гурум
сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасы иля йанашы, терроризмя
вя ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя, ятраф мцщитин горунмасы, демографик вязиййят, наркотик маддялярин дювриййясинин арадан галдырылмасы, реэионал мцнагишялярин
дайандырылмасы, йохсуллуьун азалдылмасы, инсан щаглары,
нцвя силащларынын йайылмасына мане олмаг, халглар арасында мядяни ялагялярин эенишлянмяси, тарихи-мядяни ирсин
горунмасы вя саир бу кими чох мцщцм ящямиййят кясб
едян мясялялярля мяшьул олур. Дцнйанын сийаси мяркязи

сайылан БМТ, она баьлы олан 30-дан йухары гурум
васитясиля гаршыйа гойулан вязифяляри щяйата кечирир. БМТ
йарандыьы вахтдан бир чох сащялярдя уьур газанмышдыр.
Бу тяшкилатын йаранмасындан ютян мцддят ярзиндя
дцнйада сцлщцн горунмасы вя глобал проблемлярин щялли
бахымындан хейли ишляр эюрцлцбдцр. Доьрудур, щялл
олунмайан мясяляляр дя аз дейилдир. Хцсусиля, реэионал
мцнагишялярин щялли мясялясиндя БМТ-нин гябул етдийи бир
сыра гятнамялярин каьыз цзяриндя галмасы тяшкилатын
нцфузуна мянфи тясир эюстярир. БМТ-нин идарячилийи барядя
дя хейли тянгиди фикирляр сяслянмякдядир.
Тяшкилатын ян ваъиб гурумларындан олан Тящлцкясизлик Шурасында беш юлкянин вето щцгугларына малик
олмасы, фактики олараг щямин юлкялярин – АБШ, Русийа,
Франса, Чин, Инэилтяря – цстцн мювгедя дайанмасына, бир
сыра щалларда кичик юлкялярин марагларынын тапдаланмасына
эятириб чыхармышдыр. Щярби-сийаси вя игтисади ъящятдян эцълц
дювлятлярин марагларынын БМТ-дя даща эениш шякилдя
тямин едилмяси, «икили стандаrтлар» сийасятинин ачыг форма
алмасына, БМТ-нин мцщцм гуруму олан Тящлцкясизлик
Шурасынын гябул етдийи гярар вя гятнамялярин иърасыз
галмасына сябяб олмушдур. Ейни заманда дцнйанын
апарыъы дювлятляринин мараглаrынын тоггушмасы бязи мясяляляр иля ялагядар олараг цмуми разылыьа эялмяйя янэял
тюрятмякдядир.
БМТ Баш Мяълисинин 59-ъу сессийасындакы чыхышында
Президент Илщам Ялийев сцлщцн горунмасы вя мцнагишялярин арадан галдырылмасы истигамятиндя БМТ-нин
ролунун артырылмасы мясялясиндян данышаркян гейд етмишдир: «Цмдя мясяля БМТ Тящлцкясизлик Шурасы гятнамя-
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ляринин щяйата кечирилмясинин ишляк механизминин йарадылмасындан ибарятдир».
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбайъанын бейнялхалг тяшкилатларда, о ъцмлядян БМТ кими мютябяр бир
гурумда фяалиййятини мцяййян едяркян, бир сыра мягамлар
нязяря алмышды. Биринъиси, Ермянистанын Азярбайъана гаршы
апардыьы тяъавцзкар мцщарибянин мащиййятини дцнйайа
чатдырмаг вя тяъавцзцн БМТ сявиййясиндя пислянмясиня,
Ермянистанын тяъавцзкар дювлят кими танынмасына вя
бейнялхалг щцгугун норма вя принсипляриня уйьун
шякилдя она гаршы санксийаларын тятбиг олунмасына наил
олмаг; икинъиси, БМТ чяричвясиндя щяйата кечирилян
лайищялярдя
йахындан
иштирак
етмяк;
цчцнъцсц,
Ермянистанын тяъавцзц иля ялагядар олараг юз йашайыш
йерлярини зорян тярк етмиш мяъбури кючкцн вя гачгынлара
БМТ гурумларынын, донор юлкялярин щуманитар йардымынын эенишлянмясиня чалышмаг; дюрдцнъцсц, ЕрмянистанАзярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясиля баьлы БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын гябул етдийи 822, 853, 874 вя 884
нюмряли гятнамялярин щяйата кечирилмяси истигамятиндя
дипломатик сяйляри эцъляндирмяк; бешинъиси, БМТ-нин
трибунасындан истифадя едяряк Ермянистанын тяъавцзкар
планларыны даща эениш ифша етмяк вя АТЯТ-ин Минск
групу чярчивясиндя сцлщ данышыгларыны давам етдирмякля
йанашы, мцнагишянин дипломатик йолла щялли цчцн БМТ
Баш Мяълисинин имканларындан истифадя етмяк.
Гейд етмяк лазымдыр ки, эюстярилян бу истигамятляр
чярчивясиндя ютян иллярдя эениш ишляр щяйата кечирилмиш вя
Азярбайъан дипломатийасы Щейдяр Ялийев тяряфиндян
мцяййян едилмиш хятти уьурла давам етдирмякдядир.

Щейдяр Ялийевин уьурлу хариъи сийасят хяттинин щяйата
кечирилмяси сайясиндя БМТ мигйасында Даьлыг Гарабаь
мцнагишясиня щцгуги-сийаси гиймят верилмишдир. Азярбайъанын щаглы мювгейинин дцнйа иътимаи ряйиня чатдырылмасы бахымындан Щейдяр Ялийевин 1994-ъц ил сентйабр
айынын 29-да БМТ Баш Мяълисинин 49-ъу сессийасындакы
чыхышы ящямиййятли рол ойнамышдыр. Бу чыхыш мцстягил
Азярбайъан дювляти президентинин БМТ трибунасында илк
чыхышы иди. Щейдяр Ялийев програм характерли нитгиндя бир
сыра мясяляляря тохунмуш, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля
ялагядар Азярбайъанын мювгейини ифадя едяряк
билдирмишдир: «Азярбайъан Республикасы мцнагишянин сцлщ
йолу иля, сийаси йолла арадан галдырылмасына тяряфдар олараг
беля щесаб едир ки, йалныз Тящлцкясизлик Шурасынын гятнамялярини йериня йетирмяк йолу иля тяъaвцзцн нятиъялярини
арадан галдырмаг, узунмцддятли сцлщцн бяргярар едилмяси вя реэионун бцтцн ящалисинин тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси мягсядиля сабит вя ямяли данышыг просеси апармаг
олар».
Ермянистанын ишьалчы сийасяти нятиъясиндя Азярбайъана дяймиш мадди вя мяняви зийанын мигйасынын
бейнялхалг тяшкилат сявиййясиндя чатдырылмасы щямин
дюврдя олдугъа ваъиб иди. Мящз буну нязяря алараг
Щейдяр Ялийев щямин чыхышда демишдир: «Тяъавцз нятиъясиндя Азярбайъан яразисинин 20 фаизиндян чоху Ермянистан Республикасынын силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал
едилмишдир. Мян Азярбайъан тяряфинин дящшятли иткилярини
сюзля демялийям. 20 миндян чох адам щялак олмушдур,
100 миня йахын адам йараланмыш вя хясарят алмышдыр, 6
мин адам ясир дцшмцшдцр, бир милйондан чох азярбайъанлы – юлкя ящалисинин тяхминян 15 фаизи гачгын
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вязиййятиня дцшмцшдцр вя чадыр шящяръикляриндя йашайыр.
Онлар юз вятяниндя евсиз-ешиксиз галмышлар. Йайын истисиндян, гышын сойуьундан, епидемийалардан язиййят
чякирляр, ян зярури шейляря ещтийаъ дуйурлар. Азярбайъанын
ишьал едилмиш яразиляриндя йедди йцз шящяр вя кянд даьыдылмышдыр. Щямин шящяр вя кяндлярдя демяк олар, бцтцн
евляр, мяктябляр, хястяханалар йандырылмыш вя талан
едилмиш, гядим мядяниййят абидяляри мящв едилмишдир».
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин БМТ трибунасындан сясляндирдийи бу фикирляр Ермянистанын ишьалчы ямялляринин ясл мащиййятинин ифша едилмяси бахымындан атылан
мцщцм аддымлардан бири иди. Илк дяфя олараг бейнялхалг
алямин ян нцфузлу тяшкилатынын кцрсцсцндян Даьлыг
Гарабаь мцнагишяси вя Ъянуби Гафгаз бюлэясиндяки
вязиййят щаггында тутарлы вя щягиги фактлар дцнйа
иътимаиййятинин диггятиня чатдырылырды.
Щейдяр Ялийев Азярбайъанын БМТ мцстявисиндя
щяйата кечирдийи сийасятин стратежи вя тактики тяряфлярини
дягиг шякилдя мцяййян едяряк, бу тяшкилатла мцнасибятляри
щямишя диггят мяркязиндя сахлайырды. Мящз, йцрцдцлян бу
хяттин нятиъясиндя, Ермянистанын вя ермяни лоббисинин
бцтцн ъящдляриня бахмайараг, БМТ-дя ачылан мцзакирялярдя Даьлыг Гарабаьын Азярбайъана мянсублуьу «БМТ
вя АТЯТ арасында ямякдашлыг» гятнамясиндя юз яксини
тапмышдыр.
Эюстярмяк лазымдыр ки, Щейдяр Ялийевин тапшырыьы иля
БМТ-нин мцхтялиф гурумларында фяалиййятин эенишляндирилмяси истигамятиндя ящямиййятли аддымлар атылмыш,
Ермянистанын тяъaвцзц нятиъясиндя гачгын вя мяъбури
кючкцн вязиййятиня дцшмцш 1 милйондан йухары Азярбайъан вятяндашларынын аьыр шяраитини йцнэцлляшдирмяк цчцн

БМТ Инкишаф Програмы, Гачгынлар цзря Али Комиссарлыг,
Цмумдцнйа Ярзаг Програмы, ЙУНИСЕФ вя башга
тяшкилатлар чярчивясиндя щуманитар йардымлар алынмышдыр.
Щейдяр Ялийевин БМТ-нин о заманкы баш катибляри олмуш
Бутрос Бутрос Гали вя Кофи Аннанла кечирдийи эюрцшляр,
тяшкилатын бир чох тядбирляриндя шяхсян иштиракы Азярбайъан
– БМТ мцнасибятляриня, онун йцксялян хятт цзря
инкишафына мцсбят тясир эюстярмишдир.
Азярбайъанын БМТ иля ялагяляриндя ясас йерлярдян
бирини гачгынлар проблеми тяшкил едир. Щейдяр Ялийев БМТ
нцмайяндяляри иля эюрцшляриндя бу мясяляни щямишя диггят
мяркязиндя сахламышдыр. Гачгынлара щуманитар йардымларын эюстярилмясиля йанашы, бу проблемин дцнйа иътимаиййятинин нязяриня чатдырылмасы бахымындан БМТ-нин имканларындан истифадя едилмишдир. Щейдяр Ялийевин БМТнин Гачгынлар цзря Али Комиссары ханым Садако Огата
иля 1999-ъу илин сентйабрында Бакыда, 2000-ъи илин
йанварында Давосда кечирдийи эюрцшляр, ейни заманда
щямин гурумун нцмайяндяляринин Азярбайъана сяфярляри,
2000-ъи илин майында Бакыда гачгынларын вя мяъбури
кючкцнлярин вязиййятиня щяср олунмуш «Инкишаф проблемляри вя стратежи истигамятляр» мювзусунда бейнялхалг
конфрансын кечирилмяси бу йюндя нязярдя тутулмуш сийаси
хяттин реаллашмасына мцсбят тясир эюстярмишдир.
Азярбайъан щакимиййятинин Цмумдцнйа Сящиййя
Тяшкилаты, БМТ-нин Ушаг Фонду иля бирэя тядбирляри, бу
тяшкилатларын тямсилчиляри иля юлкя рящбярлийинин эюрцшляри
ящалинин саьламлыьынын горунмасы ишиня, бу истигамятдя
фяалиййятин интенсивляшмясиня тясир эюстярмишдир.
БМТ Инкишаф Програмы, Дцнйа Банкы, Бейнялхалг
Валyута Фонду иля Азярбайъанын ямякдашлыьы игтиса-
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диййатын базар мцнасибятляри принсипляриня уйьун олараг
йенидян гурулмасы, эенишмигйаслы ислащатлар програмынын
щяйата кечирилмяси, юлкянин малиййя системинин саьламлашдырылмасы цчцн чох файдалы олмушдур. БМТ Инкишаф
Програмынын рящбяри Ъеймс Густав Спетин 1996-ъы илин
ийунунда Азярбайъана сяфяри, Щейдяр Ялийевин Дцнйа
Банкынын президенти Ъеймс Вулфенсон, Бейнялхалг
Валyута Фондунун директору Мишел Камдесу иля эюрцшляри
ямякдашлыьын инкишафына хцсуси тякан вермишдир.
Азярбайъан щямчинин БМТ-нин Сянайе Инкишаф
Тяшкилаты (ЙУНИДО), Цмумдцнйа Метеоролоэийа Тяшкилаты, Бейнялхалг Кянд Тясяррцфатынын Инкишаф Фонду
(ИФАД), Бейнялхалг Мцлки Авиасийа Тяшкилаты (ИКАО),
Бейнялхалг Ярзаг Тяшкилаты (ФАО), Цмумдцнйа Ярзаг
Програмы иля ямякдашлыьы уьурла щяйата кечирир.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбайъанын миллимяняви ирсинин горунуб сахланылмасы вя дцнйа мигйасында тяблиьи истигамятиндя эениш ишляр эюрмцшдцр. Бу
сийасят щяйата кечириляркян БМТ-нин елм, тящсил вя
мядяниййят тяшкилаты олан ЙУНЕСКО иля ялагяляря хцсуси
диггят йетирилмишдир. Щейдяр Ялийевин щямин тяшкилатын
кечмиш баш директору Федерико Майор иля 1993-ъц илин
декабрында Парисдя, 1995-ъи илин августунда Алматада
эюрцшляри, дащи Фцзулинин 500 иллик йубилейиня щяср
олунмуш тянтянялярдя иштирак етмяк цчцн Федерико
Майорун 1996-ъы илин нойабрында Азярбайъана сяфяри,
ЙУНЕСКО-нун Баш директору Коисура Матсуранын
Азярбайъан халгынын гящряманлыг епосу олан «КитабиДядя Горгуд» дастанынын 1300 иллийи иля ялагядар йубилей
тядбирляриндя иштирак етмяк цчцн 2000-ъи илин апрелиндя

Бакыйа сяфяри Азярбайъан иля ЙУНЕСКО арасында
ямякдашлыьын инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр.
Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын мювгелярини бейнялхалг тяшкилатларда, хцсусян БМТ-дя мющкямляндирмяк
сийасяти, щямин гурумларын трибунасындан сямяряли
истифадя едяряк, юлкямизин марагларыны горумаг вя тямин
етмяк хятти бу эцн президент Илщам Ялийев тяряфиндян чох
бюйцк уьур вя инамла давам етдирилир. Президент Илщам
Ялийевин БМТ-нин мцхтялиф характерли тядбирляриндя
иштиракы, кечирдийи эюрцшляр, щямин гурумларда сюйлядийи
нитгляр Азярбайъанын щямин тяшкилатларда имканларынын
артмасына йени-йени тющфяляр верир.
Азярбайъан-БМТ мцнасибятляринин инкишафы Илщам
Ялийевин хариъи сийасятиндя юнямли йер тутур. Президент
Илщам Ялийев БМТ Баш Мяълисинин 59-ъу сесsийасында
чыхышы заманы демишдир: «Биз даща сцлщсевяр, тящлцкясиз вя
ядалятли дцнйа цчцн чох зярури олан БМТ вя онун
низамнамясиня инамымызы бир даща тясдиглямишик».
Азярбайъан БМТ-нин мцвафиг орган вя гурумларына юз намизядлярини иряли сцрмякля, бу органлара
сечкилярдя актив иштирак едир. Яввял гейд едилдийи кими,
Азярбайъан ЙУНИСЕФ-ин Иъра Щейятинин 1995-1997,
1998-2000-ъи илляр ярзиндя, Гадынларын вязиййяти щаггында
Комиссийанын 2000-2002-ъи ил илляр ярзиндя вя БМТ-нин
Давамлы инкишаф цзря Комиссийасынын 2002-2004-ъц илляр
ярзиндя цзвц олмушдур. Азярбайъан 2003-2005-ъи илляр
цчцн БМТ-нин Игтисади вя Сосиал Шурасынын (ЕЪОСОЪ)
цзвц сечилмишдир.
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ELDAR İBRAHİMOV
Milli Məslisin Aqrar siyasət komitəsinin
sədri, iqtisad elmləri namizədi
Resurslardan istifadə səmərəliliyi və aqrar
sahibkarlıq fəaliyyətinin ekoloji aspektləri
Kənd təsərrüfatı və onunla əlaqədar sahələrdə resurslardan istifadə mühüm əhəmiyyətli məsələdir. Aqrar istehsalın istənilən mərhələsində resursların qiymətləndirilməsi,
onlardan istifadə mühitinin və mexanizmlərinin xarakteristikası xüsusi diqqətə layiqdir.
İslahatların hər bir mərhələsində əmək, təbii ehtiyatlar, maliyyə və digər resurslardan istifadənin səmərəliliyi
aqrar sahibkarlığın gəlirliyini və ətraf mühitə münasibət
baxımından məqbulluğunu şərtləndirən mühüm amillər
olaraq qalır.
Torpaqdan istifadə, onların iqtisadi qiymətləndirilməsi, münbitliyin bərpasına, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınmasına investisiyaların maliyyələşdirilməsi və s.
aqrar sahibkarlığın səmərəliliyində aparıcı rol oynayır. Kənd
təsərrüfatı təyinatlı torpaqların bərpasına vəsait qoyuluşlarının optimal həddinin müəyyən edilməsi inteqral ekolojiiqtisadi göstəricilərin hesablanması metodikasına münasibətdə əsaslandırılmış yanaşma tələb edir.
Bir çox mənbələrdə haqqında danışılan göstəricilərin
hesablanmasına yanaşmaların oxşar cəhətləri çox olsa da,
fərqləri də az deyildir. İlk növbədə onu qeyd edək ki, istifadə
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edilən parametrlərin informasiya bazasının münasibətdə,
demək olar ki, ümumi yanaşma formalaşmamışdır.
Torpaq sahələrinin istifadəsinə sərf edilmiş maliyyə
vasitələrinin səmərəliliyi əksər mənbələrdə (E) aşağıdakı
qaydada hesablanır:
deltaI ( XG) ± M b
E=
(1)
I
Burada,
delta İ (XG) investisiya və ya xalis gəlirin artımı;
Mb – torpaqların bərpasına məsrəflərdir.
Mb – parametrin qarşısına qoyulan mənfi işarəsi
məsrəflərin tənəzzülün qarşısını ala bilməməsi halını əks
etdirir.
Kənd təsərrüfatında çalışan sahibkarların gəliri kənd
təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin keyfiyyəti, optimal
əkin dövriyyəsinin təminatı və bu kimi göstəricilərin vəziyyətindən asılı olduğundan əsas istehsal vasitəsi olan torpağın
mühafizəsinin səmərəliliyini qiymətləndirən göstəricilərə
icarə xərcləri və renti haqqına aid etmək olar.
Aqrar islahatlar gedişində torpaq bazarının formalaşması torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsi məsələsini
gündəliyə çıxarır.
Konkret sahədən alınan kənd təsərrüfatı məhsullarının
dəyəri torpağın qiymətində (Tq) iştirak edir.
Beləliklə,

TG = Am − Qs − Vm − N g
Burada,
Am - aparıcı sahənin orta məhsuldarlığı;
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Qs - əsas məhsulun dövlət satış qiyməti;
Vm - məhsul vahidinin maya dəyəri;
Ng - məhsul vahidinə düşən normativ gəlirdir.
Aqrar sahibkarların nisbətən kiçik torpaq payları
iqtisadi qiymətləndirmə zamanı digər amillərlə yanaşı
təsərrüfatçılığın təşkilati forması və ixtisaslaşma kimi amilləri kifayət qədər detallaşdırılmış səviyyədə nəzərə almağı
tələb edir.
Sahibkarlığın orta illik gəlirini (M) aşağıdakı kimi
hesablamaq olar:

M =

Tf ⋅ X t
Fi ⋅ f

⋅ 100

(3)

Burada,
Tf - təsərrüfat tipinin illik xalis gəliri;
Xt
dövriyyəyə
cəlb
edilən
torpaqların
mənimsənilməsi ilə əlaqədar xərclər;
Fi - istehsal fondlarının dəyəri;
f- fondlara görə haqq (təsərrüfat tipinə görə orta faiz)
ifadə edir.
Aqrar sahibkarlığın inkişafı vəziyyəti kənd təsərrüfatının və onunla sıx əlaqədar sahələrdə sudan istifadənin
səmərəlilik səviyyəsi ilə bilavasitə şərtlənir. Suvarma
əkinçiliyi zonalarında meliorasiya və aqrotexniki təbirlərin
həyata keçirilməsi aqrar sahibkarlığın dəstəklənməsinin
həyatı əhəmiyyətli məsələləridir.
Müasir kənd təsərrüfatının təminat problemlərinin
həlli üçün iqtisadi-ekoloji və texnoloji resurslar hərəkətə
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gətirilməli, prioritet istiqamətlər müəyyənləşdirilərək innovasiyalar dəstəklənməlidir.
Kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən müasir dünyagörüşünə malik sahibkar suyun təmizlənməsi, onun oksigen
rejiminin yaxşılaşdırılması və digər ekoloji vacib tədbirlərin
reallaşdırılması da maraqlıdır. Bununla belə, həmin proseslərin maliyyələşdirilməsi hələ ki, əksər aqrar sahibkarların
imkanları xaricindədir.
Aqrar sahibkarların müxtəlif könüllü qurumlarda birləşməsi təcrübəsi aqrar bölmədə də müşahidə olunmaqdadır.
Belə birliklərdən sudan istifadə edənlər assosiasiyaları
xüsusilə diqqəti cəlb edir. Məsələ ondadır ki, məhz suvarma
əkinçiliyi ilə məşğul olan aqrar sahibkarlar su kimi qiymətli
və məhdud təbii sərvətdən səmərəli istifadə üçün təşkilatlanmanın zəruriliyini aşkar şəkildə dərk etmişlər. Onlar
zəruri normativ bazadan istifadə etmək, təsərrüfatçılığın
hüquqi problemlərini həll etmək və digər məsələlərə münasibətdə dəyərli təcrübə qazanmışlar.
Bəzi ərazilərdə suyun çirklənməsi və onun təmizlənmədən istifadə edilməsinin qeyri-mümkünlüyü təəssüf ki,
artıq reallıqdır. Şoran torpaqlarının yuyulması zəruridir və
bu işdə çox böyük miqdarda suya ehtiyac vardır. XX əsrin
sonuna respublika ərazisində şoran torpaqların üçdə biri
meliorasiya edilmiş, son illərə qədər isə bu istiqamətdə
görülən işlər qənaətbəxş olmamışdır. Regionların sosialiqtisadi inkişafının Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)
çərçivəsində meliorasiya sahəsində sistemli və səmərəli
tədbirlər görülmüşdür.
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Bununla belə, hazırda su resurslarından istifadə zamanı böyük itkilərə yol verilir. Həmin itkinləri şərtləndirən
səbəblərə aşağıdakıları aid etmək olar:
- bəzi baş suvarma kanallarının, onlardan ayrılan arxların faydalılıq əmsalının aşağı olması. Mənbələrdən baş
kanallara verilən suyun demək olar ki, yarısı yerə hopur və
ya buxarlanır;
- ölkənin ayrı-ayrı zonalarının torpaq, i q l i m şəraitindən, kənd təsərrüfatı və digər sahələrin ixtisaslaşmasının
xarakteri və səviyyəsindən asılı olaraq suyun istifadəsində
aqrotexniki qaydalara riayət olunmaması;
- keçid dövrünün problemlərindən, qismən subyektiv səbəblərdən irəli gələn sudan istifadə mexanizmindəki
müəyyən boşluqlar və qeyri-müəyyənliklərin mövcudluğu;
- kənd təsərrüfatlı təyinatlı sudan istifadə işində
mühüm rol oynayan anbarların fəaliyyətinin ahəngdarlığının
pozulması.
Məlumdur ki, su anbarlarının layihələndirilməsi və
istifadəsi ekoloji reqlamentləri nəzərə almalıdır. Bu həmin
layihələrin dəyərini yüksəltməklə, onların reallaşması xərclərini artırır. Son illərə qədər su anbarları və təbii göllərin
rekreasiya potensialının reallaşdırmaq imkanlarının məhdudluğu üzündən onlara məsrəflərin bir hissəsini, kompensasiya etmək hələ ki, olduqca çətindir.
Təbiətlə ən sıx təmasda fəaliyyət göstərən aqrar
subyektlərin, o cümlədən sahibkarların ekologiyaya münasibəti ümumbəşəri məsələdir. Hasilat sənayesindən sonra
təbii resurslardan istifadənin miqyasına görə ikinci yeri tutan
kənd təsərrüfatında təbiətdən ildə 2,3 milyard ton biokütlə
götürülür ki, onun da yalnız 11 faizə qədəri məhsula keçir.

Ötən əsrdə ekologiyaya mənfi təsirin intensivliyi və
xarakteri keyfiyyətcə yeni çalarlar kəsb etmiş, ətraf m ü h i t ə antropogen təzyiq dəfələrlə artmışdır.
Əvvəllər “...geniş yer tutan meşə sahələrinin azalması,
meşə ağaclarının yandırılması, torpaqda humusun parçalanması son 100 ildə ekoloji sistemdə enerji ehtiyatlarının
demək olar ki, 25-50 faiz azalması ilə nəticələnmişdir”.
Əkinçilikdə intensiv texnologiyaların tətbiqi, irriqasiya sistemləri şəbəkəsinin sıxlaşması, ixtisaslaşmadakı
radikal dəyişikliklər ötən əsrin ikinci yarısından sonra heç də
həmişə torpaqdan istifadəyə artan diqqətlə müşayiət olunmamışdır.
Belə bir fakt xüsusi təəssüf doğurur ki, “Müharibədən
sonrakı illərdə Azərbaycan torpaqlarının 65-70 faizi
şorlaşma və eroziyaya uğramışdır ”.
Qabaqcıl xarici təcrübədən məlum olduğu kimi, aqrar
sahədə sahibkarlıqla məşğul olanlar ekoloji tarazlığın
təminatında mühit əhəmiyyətli yaradıcı rol oynayırlar. Müasir dövrdə aqroinnovasiyaların mütləq əksəriyyəti ekoloji
ekspertizanın ciddi tələblərinə cavab verir. Respublikamızda
aqrar sahibkarlığın həmin tələblərə adekvat fəaliyyəti son
illər istisna olmaqla keçid problemləri ilə əlaqədar xeyli
ləngimişdir.
Kənd təsərrüfatında bazar münasibətlərin
formalaşması keçid dövrü yaşayan heç bir ölkədə ahəngdar
olmamışdır. Postsovet ölkələrində siyasi müstəqilliyin bərpasının ilk illərində kənddə sahibkarlıq üçün lazımi şərait
yaratmağa yönəlmiş tədbirlər səmərəsiz olmuşdur. Ötən
əsrin 90-cı illərinin ortalarına qədər Azərbaycanın aqrar
rayonlarında iqtisadi fəaliyyətin kəskin şəkildə aşağı düş-
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məsi ilə müşayiət olunmuşdur. Belə vəziyyət infrastruktura,
bu isə öz növbəsində ətraf mühitə güclü mənfi təsir göstərmişdir.
Respublikamızda 1996-cı ildə qəbul olunmuş “Torpaq
i s l a h a t ı haqqında” Qanun aqrar sahibkarlığın inkişafının
start vəziyyətini müəyyənləşdirirdi. Sonrakı i l l ə r Azərbaycanda həyata keçirilən aqrar islahatlar mahiyyəti, hazırlığı,
əsaslandırma səviyyəsi, tempi və miqyasına görə MDB
məkanı ölkələri üçün bir çox cəhətdən nümunə olmuşdur.
Tədqiqatlar göstərir ki, aqrar islahatların gedişi üçün
hazır və hər cür vəziyyəti nəzərə alan sxem yoxdur. İslahat
proqramının reallaşması cari problemlərə çevik və yaradıcı
münasibət tələb edir. Bazar mühitinin formalaşmasının
dinamik şəraitində aqrar islahatların uğuru sahibkarlığın
hərəkətverici qüvvəsinə münasibətdən, dövlətin tənzimləyici
təsirlərinin fəallığından asılıdır.
Keçid dövründə orta statistik sahibkar ekologiyaya
investisiya yönəltməkdə maraqlı olmaya bilər. Belə ki, fərd
olmaq etibarı ilə sahibkarların ətraf mühitə münasibəti
ümumbəşəri maraqlar baxımından cəmiyyətin tələblərinə
cavab verməməsi nadir hal deyildir. Aqrar bazarın iqtisadiekoloji tənzimlənməsi probleminin həllinin mükəmməl
hüquqi təminatı, nəzəri və təcrübi bazası yaradılmaqdadır.
Aqrar islahatlar dövründə bu bazanın istifadəsi əsaslandırılmış yanaşmalar tələb edir.
Hazırda aqrar sahibkarlığın məqbul ekoloji mühitinin
təmin edilməsi iqtisadi-inzibati təsir vasitələrinin
seçilməsində manevr imkanlarının araşdırılması səviyyəsindən bilavasitə asılıdır. Məlumdur ki, aqrar sahibkarlığın
ekoloji tələblər baxımından təkcə iqtisadi alətlərlə tən-

zimlənməsi demək olar ki, qeyri-mümkündür. İnzibati təsir
vasitələrindən əsaslandırılmış şəkildə istifadə etmədən kənd
təsərrüfatının istehsalının ekoloji reqlamentləşdirilməsi,
beynəlxalq təcrübədən göründüyü kimi, gözlənilən səmərə
vermir. Odur ki, əsas məsələlərdən biri kimi iqtisadi və
inzibati forma və üsulların üzvi vəhdəti təmin edilməlidir.
Resurslardan təkrar istifadə aqrar sahibkarlığın ekoloji
təkmilləşdirilməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ekstensiv kənd təsərrüfatı göstərildiyi kimi, təbiətdən götürdüyü
biokütlənin doqquzda birini məhsula çevirir. İntensiv
texnologiyaların əkinçilikdə, heyvandarlıqda və aqroservisdə
tətbiqi sahələrinin genişlənməsi ekoloji baxımdan bir-birinə
əks olan iki meylə rəvac verir. Təhlil göstərir ki, intensivlik resursların emalı “dərinliyini” artırmaqla tullantıların
miqdarmı azaldır. Digər tərəfdən, kənd təsərrüfatında
intensiv texnologiyaların tətbiqi ətraf mühitin çirklənməsinin
yeni mənbələrini yaradır. İkinci meylin qarşısının alınması üçün texnogen tullantıların minimumlaşdırılması üçün
bütün ekoloji məqbul vasitələrin səfərbər edilməlidir.
Mineral gübrələrdən istifadədə mütərəqqi aqrotexniki
qaydalara tam riayət edilməsi aqrar istehsalın ekoloji reqlamentləşdiriməsinin mühüm şərtidir. Mərkəzləşdirilmiş iqtisadiyyat şəraitində mineral gübrələrdən istifadənin ekoloji
məqbul rejimi, bir çox hallarda, inzibati-amirlik mühitinin
tələblərinə cavab vermədiyindən diqqətdən kənarda
qalmışdır. Sirr deyil ki, bəzi hallarda mineral gübrə tətbiqi
ancaq məhsuldarlığın kəmiyyətcə artırılması baxımından
qiymətləndirilmiş, bu və ya digər səbəbdən ətraf mühitin, su
hövzələrinin çirklənməsi halları ictimaiyyətə çatdırılmamışdır.
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XX əsrin 70-ci illəri kənd təsərrüfatında intensiv texnologiyaların geniş tətbiqi ilə xarakterik olmuşdur. İxtisaslaşmadakı könüllü dəyişikliklərin fonunda bu meyl texniki bitkilərin məhsuldarlığının və ümumi istehsalının
yüksək templə artmasını şərtləndirmişdir. Ümumiyyətlə bu
dövr Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında əlamətdar
olmaqla, xüsusilə öyrənilməlidir.
Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra,
xüsusilə ilk illərdə ittifaq daxili əlaqələrin qəflətən qırılması
və yenilərinin qurulmaması kənd təsərrüfatına xidmət və
təchizat işində də ciddi problemlər yaratdı. Həmin problemlər mineral gübrələrlə və kimyəvi preparatlarla təminatda
özünü xüsusilə göstərirdi.
Aqrar sahibkarlığın səmərəliliyi fərd (sahibkar) və
cəmiyyət tərəfindən fərqli şəkildə qiymətləndirilir. Sahibkar
üçün fəaliyyətin əsas məqsədi mənfəətin artırılmasıdırsa,
cəmiyyət üçün məhsul istehsalının və xidmətlərin artırılması,
yerli iş yerlərinin açılması, ətraf mühitə zərərli təsirin
azaldılması və sairədir.
Üzdə olan bəzi sosial məsələləri müvəqqəti olaraq
sərf-nəzər etdikdə, görmək çətin deyildir ki , dövlətin simasında cəmiyyət üçün resurslardan istifadə məsələləri sahibkarlığa münasibətdə xüsusilə aktualdır. Məhsulun artırılması
resursqoruyucu yanaşmanın bütün aspektlərinə diqqət tələb
edir. Müsbət haldır ki, sahibkarlıqda və o cümlədən, aqrar
sahədə ekstensiv inkişaf imkanlarının ciddi şəkildə məhdudlaşdığı hazırkı dövrdə resursqoruyucu texnologiyaların tətbiq dairəsi hiss olunacaq dərəcədə genişlənməkdədir.
Sahədaxili rəqabətin güclü olduğu kənd təsərrüfatında
intensiv texnologiyalardan istifadə, elmi ideyaların kommer-

siyalaşması və innovasiyalara meyl aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafının strateji xətti olmalıdır.
Aqrar istehsalda aztullantılı və tullantısız fəaliyyətin
təşkili bütün elementlərə resursqoruyucu münasibət tələb
edir. Artıq qeyd edildiyi kimi, kənd təsərrüfatında təbii
resurslardan istifadə səviyyəsi digər sahələrə nisbətən daha
yüksəkdir. Əsas istehsal vasitəsi olan torpaq xüsusi münasibət tələb edir və torpaqdan istifadənin həqiqi səmərəliliyinin təmin edilməsi nəinki aqrar sahibkarlığın, aqrar sahənin və milli iqtisadiyyatların problemidir, həmçinin ümumbəşəri problemdir. Odur ki, torpağın münbitliyinin saxlanması, bərpası və yüksəldilməsi xərcləri azacıq gecikdirildikdə təəssüf ki, bu problemin kəskinliyi dəfələrlə artmış olur.
İlkin olaraq MDB məkanında radikal torpaq islahatı
keçirən Azərbaycan Respublikası torpaq fondundan səmərəli
istifadə üçün etibarlı zəmin yaratmaqdadır. Torpağın
bilavasitə kəndlilərə verilməsi böyük və qətiyyətli tarixi
missiyadır. Bu kurs demək olar ki, yaxın bir neçə onilliyə
aqrar sahibkarlığın magistral xəttini müəyyən etmişdir.
Son illər mühüm müsbət dinamika müşahidə olunsa
da, torpaq bazarı hələ ki, arzu olunan səviyyədə deyildir.
Belə vəziyyət torpaq islahatının nəticələrinə təsir edəcək
dərəcədə digər hüquqi-normativ bazadakı ləngimələrlə,
(son illər sürətli irəliləyişlər vardır) keçid dövrü üçün xarakterik olan i k i l i yanaşma mühiti ilə, əhəmiyyətli dərəcədə
isə inzibati-amirlik sisteminin fəsadları ilə əlaqədardır.
Bəzi hallarda həmin fəsadlar maliyyə resurslarının sərbəst
hərəkətinə, bank-maliyyə sisteminin sağlamlaşmasına əngəllər törətməklə torpaq üzərində sahibkarlığın inkişafını
məhdudlaşdırır.
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Azərbaycanın regionlarının inkişafı üzrə dövlət proqramının uğurlu icrası ərazi inkişafını dəstəkləməklə aqrar
sahədə yeni iş yerləri açmaq meylini gücləndirməyi nəzərdə
tutur. Məhz kənd təsərrüfatı, kənd yerlərində yaranan sənaye
müəssisələri və tədricən beynəlxalq səviyyəyə qaldırılan
infrastruktur kənddə sahibkarlığın resursqoruyucu texnologiyalara marağını təmin edəcəkdir. Həmin mütərəqqi meyl
torpağın rekultivasiyası məhsulun emalı və satışına qədər
bütün çoxsaylı məsələləri təşkilati qurumlarla əhatə etməyi
nəzərdə tutur. İtkilərin azaldılması məlum olduğu kimi, aqrar
fəaliyyətin səmərəliliyinin mühüm amilidir. Belə ki, məhz
itkilər keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin aqrar sahibkarlığın
nəinki dünya bazarında, hətta öz daxili bazarlarında belə
mövqelərini zəiflədir.
Qeyd edək ki, resursqoruyucu yanaşma müstəvisində
itki anlayışı ən geniş mənada başa düşülməlidir. Bura
maliyyə resurslarının yersiz səpələnməsi, kreditləşmə
zamanı pozuntular və əyintilər, bioloji məhsulla yığılmış və
infrastrukturdan keçmiş məhsul arasındakı fərq, son
istehlakçıya çatdırılma zamanı yol verilən itkilər və s. aid
edilməlidir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə təkcə
qablaşdırılma texnologiyalarındakı gerilik inkişaf etməkdə
olan ölkələrin fermerlərinin rəqabət qabiliyyətini az qala iki
dəfə aşağı salır.
Bəzi ümumiləşdirmələr aparmağa cəhd etsək deyə
bilərik ki, müasir ərzaq bazarında məhsulun əmtəə görünüşü
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən bu məsələ aqrar
sahibkarlığın həlledici inkişaf istiqamətlərindən biri kimi
nəzərdə tutulmalıdır.

Aqrar istehsalı qurumlarının kiçik ölçüləri, kənd təsərrüfatında istehsala qədərki və istehsaldan sonrakı kooperasiya üçün zəruri-psixoloji mühitin formalaşmaması,
yerlərdə ixracyönümlü istehsalı dəstəkləyən müstəqil və
dünya standartlarına cavab verən kommersiya qurumlarının
təşəkkülündəki ləngimələr, reklam xərcləri üçün vəsait
çatışmazlığı və bu kimi digər amillər sahədə mütərəqqi
texnologiyaların tətbiqi imkanlarını məhdudlaşdırır.
Ekoloji tələblərə daha çox cavab verən texnologiya və
məhsullarla (konkret mal qurumları ilə) yerli aqrar sahibkar
dünya bazarına çıxmaq imkanına malikdir. Əlbəttə, bu yalnız
potensial imkandır və bizim istehsalçını bazarda gözləyən
yoxdur. Odur ki, təbii-iqlim şəraitinin üstünlüklərindən
istifadə etməklə bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının qonşu
ölkələrin və əsasən məhsullarımız üçün ənənəvi olan ölkələrin bazarlarına çıxarmaq imkanları yenidən qiymətləndirilməli, aqromarketinq tədqiqatları dərinləşdirilməlidir.
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Azərbaycanda aqrar sektorun dinamik inkişafı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin daimt mərkəzində olmuşdur. Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra
qısa müddət ərzində Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və
gərgin fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizin sosial-iqtisadi
tərəqqisi, o cümlədən də aqrar sektorun inkişaf etdirilməsi
sahəsində misli görünməmiş nailiyyətlər əldə edilmiş, aqrar
siyasətin yeni-Azərbaycan modeli formalaşmışdır. Onun
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə ölkədə aqrar
sektorun dinamik olaraq inkişaf etməsi, kənd əhalisinin
sosial-iqtisadi vəziyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşması onu göstərdi ki, istər inzibati-amirlik, istərsə də bazar
iqtisadi sisteminin mövcudluğuna baxmayaraq istənilən
iqtisadi sistemdə hər hansı bir sahədə tərəqqiyə nail olunması məqsədyönlü aqrar siyasəti formalaşdırmağa və onu
uğurla həyata keçirməyə qadir olan uzaqgörən siyasətçinin
olmasından bilavasitə asılıdır. Bu baxımdan, Azərbaycanda
MDB məkanında özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqlənən
aqrar islahatların aparılması, sahibkarlıq təşəbbüsünün
reallaşmasına imkan verən torpaq və əmlak üzərində yeni
mülkiyyət münasibətlərinin formalaşması, aqrar sektorda

bazar münasibətlərinin bərqərar edilməsi və yeni təsərrüfatçılıq formalarının yaradılması, qısa müddət ərzində kənd
təsərrüfatında tənəzzül vəziyyətinin dinamik artımla əvəz
olunması ümummili liderin müəllifi olduğu Azərbaycan
aqrar siyasətin səmərəliliyini və onun dünyada yeni bir
model olduğunu bir daha sübut edir. Vaxtilə onun dediyi:
“bizim iqtisadi islahatlarımız və gördüyümüz dünya miqyaslı
qlobal işlərimiz bir neçə vaxtdan, qısa müddətdən sonra
iqtisadiyyatımıza böyük dəyişikliklər gətirəcək” sözləri artıq
reallığa çevrilmiş, Azərbaycan kəndinin sosial-iqtisadi
simasını əsaslı şəkildə dəyişmişdir.
Heydər Əliyevin aqrar siyasət modelinin əsas cəhətlərini xarakterizə edərkən aydın olur ki, burada diqqəti cəlb
edən məqamlardan biri 90-cı illərin ortalarında ümummilli
liderin bilavasitə rəhbərliyi ilə aqrar islahatların aparılması
üçün dünya standartlarına cavab verən, kifayət qədər təkmil,
kənd təsərrüfatında bazar münasibətlərinin və yeni
təsərrüfatçılıq formalarının yaradılmasına, ümumilikdə aqrar
sektorun resurs potensialından səmərəli istifadə edilməsinə
imkan verən normativ-hüquqi baza yaradılmasıdır. Belə ki,
1995-1997-ci illər ərzində “Aqrar islahatın əsasları haqqında”, “Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında”, “Torpaq
islahatı haqqında” və digər mühüm qanunlar qəbul edilmiş
və onların əsasında aqrar islahatlar həyata keçirilmişdir.
Həmin dövrdə aqrar bölməni böhrandan çıxarmaq, iqtisadiyyatı sabitləşdirmək və əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətini
yaxşılaşdırmaq məqsədini daşıyan aqrar islahatın həyata
keçirilməsində dövlətin iqtisadi siyasəti ilə aqrar islahatın
uzlaşması, sosial ədalətliliyin və könüllülüyün təmin edilməsi, əmtəə istehsalçılarına təsərrüfat fəaliyyətinin təşkilində
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və öz məhsullarına sərəncam verməkdə sərbəstliyin təmin
edilməsi, kənd təsərrüfatı xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması,
ətraf mühiti mühafizə tələblərinə əməl edilməsi, kənd sosial
inkişafı və əhalinin sosial müdafiəsi kimi prinsiplərin qəbul
edilməsi və onlara müvəffəqiyyətlə əməl edilməsi aqrar
sektorun bugünkü dinamik inkişafında mühüm rol oynayır.
İqtisadi azadlıq və sosial ədalət prinsipləri əsasında
torpaq üzərində yeni mülkiyyət münasibətlərini yaratmaq,
bazar iqtisadiyyatını və sahibkarlıq təşəbbüsünü inkişaf
etdirmək, ölkənin iqtisadi müstəqilliyinə, o cümlədən ərzaq
təminatına nail olmaq və nəticə etibarı ilə Azərbaycan
xalqının maddi rifahını yüksəltmək məqsədini daşıyan
torpaq islahatının həyata keçirilməsi nəticəsində 870 mindən
çox kənd aliəsi topraq mülkiyyətçisinə çevrilmişdir. İslahatlar nəticəsində ləğv edilmiş sovxoz, kolxoz və təsərrüfatlararası müəssisələrin özəlləşdirilən torpaq və əmlakları
əsasında 1191 kollektiv, 156 kənd təsərrüfatı istehsalı
kooperativləri, 2651 ailə-kəndli təsərrüfatı və digər özəl
qurumlar yaranmışdır.
Ümumilikdə, Heydər Əliyevin müəllifi olduğu aqrar
siyasət modelində torpaq islahatların aşağıdakı cəhətlərlə
xarakterizə olunur. Birincisi, Azərbaycanda torpaqlar məhz
ümummilli liderin təşəbbüsü ilə vətəndaşlara pulsuz olaraq
əvəzsiz verildi. Nəticədə 3 milyon 500 minə qədər insan
torpaq mülkiyyətçisinə çevrildi. İkincisi, torpaqların ən yararlısı və keyfiyyətlisi özəlləşdirildi, MDB məkanının digər
ölkələrindən fərqli olaraq vətəndaşa yararsız və ya az yararlı
torpaqlar deyil, keçmiş kolxoz və sovxozların ən yararlı və
münbit torpaqları verildi. Üçüncüsü, respublikamızın ərazisində yaşayan bütün vətəndaşlara harada yaşamasından və

kimliyindən asılı olmayaraq torpaqlardan istifadə və icarə
hüququ verildi.
Bu islahatın üstünlüklərini xarakterizə edən digər
mühüm cəhət odur ki, islahat nəticəsində torpaq mülkiyyətçiləri torpağa sahiblik, torpağı təyinatına görə istifadə
etmək, icarəyə vermək, satmaq, bağışlamaq, dəyişmək, girov
qoymaq, vərəsəlik üzrə və irsən vermək kimi hüquqları əldə
etmişlər.
Beləliklə, torpaq islahatı nəticəsində 2032 kolxoz və
sovxoz ləğv edilərək onların mülkiyyətində olan torpaq sahələri kənd əhalisnin xüsusi mülkiyyətinə verilmişdir. Torpaq
islahatı zamanı müxtəlif mülkiyyət formalarına üstünlük
verilməsi də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, islahat
nəticəsində torpaq üzərində üç mülkiyyət forması müəyyənləşib. Azərbaycanın vahid torpaq fondunu təşkil edən 8 641
506 hektar torpaq sahəsindən 4 913 639 hektarı, başqa sözlə,
56,9%-i dövlət, 2 032 744 hektarı, yəni 23,5%-i bələdiyyə, 1
695 123 hektarı, yəni 19,6%-i isə xüsusi mülkiyyətə
verilmişdir.
Aqrar islahatların nəticələri özünü kənd təsərrüfatında
özəl bölmənin xüsusi çəkisində də büruzə verir. Belə ki,
2008-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının təsərrüfat kateqoriyaları üzrə strukturuna nəzər saldıqda aydın olur ki, burada
xüsusi mülkiyyətə əsaslanan təsərrüfat formalarının, yəni
fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarının xüsusi
çəkisi 94,6 faiz təşkil etmişdir. Əsas makroiqtisadi göstərici
olan ümumi daxili məhsulun 85 faizinin özəl bölmədə
yaradıldığını nəzərə alsaq, kənd təsərrüfatında bu sektorun
daha sürətlə inkişaf etdiyi bir daha aydın olar.
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Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulan
aqrar siyasət modelinin üstünlükləri və səmərəliliyinə qiymət
vermək üçün məhsul istehsalının dinamikasına da nəzər
salmaq lazımdır. Araşdırmalar göstərir ki, əgər 1992-1995-ci
illərdə kənd təsərrüfatında ümumi məhsul istehsalının həcmi
ildə orta hesabla 12 faiz aşağı düşürdüsə, artıq 1997-ci ildən
etibarən iqtisadi böhranın dayandırılmasına nail olunmuş və
istehsalın dinamik artımı təmin edilmişdir. Ümumilikdə isə
1995-2008-ci illər ərzində respublikanın kənd təsərrüftaında
ümumi məhsul istehsalı təqribən 4,6 dəfə artaraq 713,4 milyon
manatdan 3308,4 milyon manata yüksəlmişdir (Şəkil 1).

Şəkil 1. Kənd təsərrüfatında ümumi
məhsul istehsalının dinamikası, mln. man.
Müqayisə olunan illərdə ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını nəzərdən keçirildikdə məlum olur ki,
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həmin dövrdə dənli və dənli-paxlalı bitkilərin istehsalı 2,7
dəfə, kartof 6,9 dəfə, tərəvəz 2,9 dəfə, bostan bitkiləri 9,7
dəfə, meyvə və giləmeyvə 2,2 dəfə artmışdır.
Heyvandarlıq sahəsində, müqayisə olunan illərdə ət istehsalı 2,1 dəfə, süd 1,7 dəfə, yumurta 2,4 dəfə, yun 1,6 dəfə
artmışdır.
Şubhəsiz ki, aqrar sektorda inkişafın müasir səviyyəsi bu
sahədə bazar münasibətlərinin formalaşdırılması ilə yanaşı
dövlət tərəfindən müvafiq dəstəyin göstərilməsi mühüm rol
oynamışdır. Vaxtilə “Biz bazar iqtisadiyyatını vergi yolu ilə
tənzimləməliyik” deyən ümummilli lider 22 mart 1999-cu il
tarixdə “Aqrar sahədə islahatların sürətləndirilməsinə dair
bəzi tədbirlər haqqında” fərman imzaladı. Bu fərmanla kənd
təsərrüfatı istehsalçıları 5 il müddətinə torpaq vergisi istisna
olmaqla, bütün növ vergilərdən azad edildi. Verginin
stimullaşdırıcı funksiyasının aqrar sektorun dinamik inkişaf
etdirilməsində rolunu diqqət mərkəzində saxlayan ümummilli lider həmin yolla aqrar sektorda inkişafı bir daha sürətləndirmiş oldu. Bu kursun laqyiqli davamçısı, möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi
dövrdən bu vergi güzəştlərinin müddəti bir daha uzadılmışdır.
Aqrar sektora investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər bu sahədə investisiya
qoyuluşunun artımına səbəb olmuşdur.
Statistik məlumatlara nəzər saldıqda aydın olur ki, 19952008-ci illər ərzində aqrar sahəyə investisya qoyuluşu 74,8
dəfə artaraq 4,5 mln. manatdan 336,5 milyon manata
yüksəlmişdir. Halbuki həmin dövrdə iqtisadiyyat üzrə əsas
kapitala yönəldilmiş investisiyaların məbləği 43,6 dəfə
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artmışdır. Nəticədə, investisiyaların strukturunda kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisi 1,9 faizdən 3,4 faizə yüksəlmişdir.
Azərbaycanın aqrar siyasət modelində milli ərzaq
təhlükəsizliyi prioritet yerlərdən birini tutmuş və bu gün də
tutmaqdadır. Müasir dövrdə dünya maliyyə böhranının aqrar
sektora da təsiri dünya ölkələrinin milli ərzaq təhlükəsizliyi
proqramlarına yenidən baxmaq zərurətini yaratmış və bu
istiqamətdə mühüm tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Lakin
nəzərə almaq lazımdır ki, ümummilli liderin sərəncamı ilə 2
mart 2001-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının ərzaq
təhlükəsizliyi Proqramı” təsdiq edilmiş və bu Proqram
çərçivəsində görülmüş işlər nəticəsində kənd təsərrüfatı və
ərzaq məhsullarının istehsalı əhəmiyyətli dərəcədə artmış,
idxalın strukturunda ərzaq məhsullarının xüsusi çəkisi xeyli
dərəcədə azalmışdır. Təhlil göstərir ki, əgər 1995-ci ildə
ölkəyə idxal olunan məhsulların əmtəə strukturunda ərzaq
məhsullarının xüsusi çəkisi 46 faiz təşkil edirdisə, 2008-ci
ildə bu göstərici 12,5 faizə enmişdir (şəkil 2).

Şəkil 2. 1995-2008-ci illərdə idxalın strkturunda ərzaq
məhsullarnın xüsusi çəkisi
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Deməli, ümummilli liderin müəyyən etdiyi aqrar siyasət
kursu daxili aqrar istehsalın əhəmiyyətli dərəcədə artmasına
və ölkənin milli ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə öz
töhfələrini vermişdir. Həmin kursu müəffəqiyyətlə davam
etdirən möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin aqrar
sektora xüsusi diqqət və qayğısı dünya iqtisadi böhranı
şəraitində özünü daha aydın şəkildə göstərir. Aparılmış təhlillər göstərir ki, 2009-cu ilin yanvar-avqust aylarında kənd
təsərrüfatında 3,8 faizlik artıma nail olunmuşdur. Qlobal
iqtisadi böhran fonunda bu artımın səbəbləri vaxtilə düzgün
müəyyən edilmiş aqrar siyasət kursu çərçivəsində möhtərəm
Prezidentin müvafiq sərəncamları ilə fermerlərə yanacağın,
motor yağının və gübrənin alınmasına çəkilən xərclərin 50
faizinin dövlət tərəfindən ödənilməsi, taxıl əkinlərinə görə
subsidiyaların verilməsi, texniki təminatın yaxşılaşdırılması
üçün “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılması,
istehsalçılara lizinq yolu ilə güzəştli şərtlər əsasında texnikanın və gübrələrin verilməsi və digər tədbirlərdir.
Azərbaycanın aqrar siyasət modelində xarici ölkələr və
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa da xüsusi önəm verilir.
Bu əməkdaşlıqların nəticəsidir ki, Dünya Bankı, Beynəlxalq
İnkişaf Assosiasiyası, Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə
Beynəlxalq Fond, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq
İnkişaf Agentliyi, Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyəti,
BMT-nin Beynəlxalq İnkişaf Proqramı və BMT-nin Ərzaq
və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı kimi nüfuzlu təşkilatların
dəstəyi ilə ölkənin aqrar sektorunda ümumi dəyəri 158
milyon ABŞ dolları məbləğində mühüm layihələrin həyata
keçirilməsi təmin edilmişdir.

Aqrar siyasət kursunun uğurla reallaşması, şübhəsiz ki,
aqrar sektorun elmi təminatından bilavasitə asılıdır. Ümummilli liderin 18 fevral 1995-ci il tarixdə imzaladığı “Aqrar
islahatın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci maddəsində göstərilmişdir ki: “aqrar
bölmənin elmi təminatı islahatın optimal yollarının müəyyən
edilməsini, yeni mülkiyyət münasibətləri və təsərrüfatçılıq
şəraitində dövlət tənzimlənməsini, idarəetmənin və kənd
təsərrüfatının sahə strukturunun iqtisadi vasitələrlə təkmilləşdirilməsini, məhsul istehsalı və emalının mütərəqqi texnologiyalarının
hazırlanmasını,
islahatın
sosial-iqtisadi
nəticələrinin proqnozlaşdırılmasını və digər məsələləri əhatə
edir. Aqrar elminin təşkili və maliyyələşdirilməsi təkmilləşdirilir, elmi axtarışlara tələbat formalaşdırılır, tədqiqatçıların
əməyinin ödənilməsi elmi işlərin nəticələri ilə uzlaşdırılır,
intellektual mülkiyyət hüquqlarına təminat verilir”.
Respublikada aqrar sahənin kadr və elmi təminatında
aparıcı rol oynayan Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
Heydər Əliyevin aqrar siyasət kursundan irəli gələn vəzifələrin həlli ilə əlaqədar daim diqqət və qayğını görmüş və bu
gün də görməkdədir. “Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu
(indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) nəinki yüksək
ixtisaslı kadrlar hazırlamalı, həm də respublikada kənd
təsərrüfatını inkişaf etdirmək sayəsində elmi-tədqiqatların
mühüm mərkəzi olmalıdır” - deyən ümummilli lider aqrar
sektorun davamlı inkişafında aqrar elmin və aqrar mütəxəssis hazırlığının rolunu həmişə yüksək qiymətləndirmişdir.
Bu gün də əsas məqsədi tədqiqatların regionlar üzrə
təsərrüfat fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərinə uyğunluğunu
təmin etmək, mövzu planlarını sahibkarların tələbləri əsa-
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sında formalaşdırmaq, tədqiqatın nəticələrinin tətbiqi və
yayılması sistemini təkmilləşdirmək, elmin maddi-texniki
bazasını və kadr potensialını gücləndirməkdən ibarət olan
aqrar elmin inkişafına diqqət və qayğı artmaqdadır.
Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin 25 avqust
2009-cu il tarixdə təsdiq etdiyi “2008-2015-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə
etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”ında da aqrar elmin
və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində aqrar mütəxəssis hazırlığının proqramın reallaşmasında, o cümlədən 2005-ci
ilə qədər ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı məhsuları istehsalının
artırılması üzrə müəyyən edilmiş hədəflərə çatmaqda rolu
xüsusi olaraq vurğulanmışdır.
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XANHÜSEYN KAZIMLI
Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının sədri,
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin
üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor
Ulu öndər: xalqın böyük xilaskarı
ХХ əsr Azərbaycan xalqının tarixində sosial-siyasi,
elmi-mədəni əsr kimi bütün əvvəlki minilliklər qədər önəmli
olmuşdur. Əsrin və minilliyin sonuncu onilliyində taleyin
hökmü ilə Azərbaycan Respublikası ittifaq dövlətinin
asılılığından qurtularaq, suverenlik qazanmışdır. Bir əsrdə
iki dəfə əsarətdə yaşamış və iki dəfə müstəqil dövlət qura
bilmiş xalqımızın son 18 ildə keçdiyi yol, haqlı olaraq
tariximizin yeni dövrü, suverenlik erasının başlanğıcı, tarixi
taleyimizin təzə səhifəsi kimi qəbul edilmişdir.
Əzəli və əbədi varlığımızın zirvəsi sayılan bu qızıl
dövr, ulu öndərimizin, çağdaş milli varlığımızın günəşi olan
Heydər Əliyevin parlaq zəkası və ölməz əməlləri ilə
nurlanmış, böyük təkanla start götürərək yaddaşlara həkk
olunmuşdur. Bütövlükdə baxarıqsa, 1969-cu ildən 2003-cü
ilədək olan 34 illik bir müddət Heydər Əliyevin liderliyi ilə
xalqımızın milli oyanışı, sosial-iqtisadi tərəqqiyə nail olması,
mədəni intibahı, azadlıq hərəkatından keçərək dövlət müstəqilliyi əldə etməsi, suverenliyini və milli birliyini qoruması
ilə əlamətdar olmuşdur. Bu 34 il ümummilli liderin parlaq,
zəngin fəaliyyəti ilə yoğrularaq tariximizə “Heydər Əliyev
erası” kimi yazılmışdır.
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Haqlı olaraq, tarixçilər ulu öndər Heydər Əliyevi
minilliklərdən gələn tariximiz üzərində ucalmış “XX əsrin ən
böyük azərbaycanlısı” adlandırmışlar. Xalqımız onu böyük
dövlət qurucusu, millət atası, xilaskar-qəhrəman, ümummilli
lider kimi qəbul etmiş, ən ali mövqe və titullara layiq
görmüşdür. İndiki nəsillərin gözləri qarşısında əfsanələşmiş
bu azman şəxsiyyət “siyasət meydanının Koroğlusu” kimi
sevilir, uca tutulur. Politoloqlar müstəqil dövlətimizi
“Heydər Əliyevin şanlı əsəri” hesab edir, onu Azərbaycanı
XX əsrin tufanlarından keçirib XXI əsrə gətirmiş qüdrətli
dövlət xadimi, misilsiz lider kimi səciyyələndirirlər.
Şübhəsiz ki, Heydər Əliyev öz xalqının psixologiyasının xüsusiyyətlərini, mentalitetini çox gözəl bilən
xarizmatik lider idi. Onun həyatında hadisələrin sanki
öncədən müəyyənləşdirilmiş gedişini təkcə sözün gücü ilə
dəyişdirə bildiyi hallar çox olmuşdur. Heydər Əliyevin şəxsi
nümunəsi bizim hamımızı, onun həmvətənlərini ruhlandırır
və qurub-yaratmağa həvəsləndirir. O, Azərbaycana otuz
ildən çox rəhbərlik edərək, sözü və əməli ilə yeni gerçəklik
yaratmış, Azərbaycan üçün dünyaya yol açmış, onu ən sivilizasiyalı və çiçəklənən ölkələr sırasına gətirib çıxarmışdır.
Heydər Əliyev iki əsrin ayrıcında öz ölkəsinin dövlət
adlı gəmisini qlobal sarsıntılar dövrünün fırtınalarından sağsalamat və uğurla keçirərək, ölkənin milli dəyərlərinin,
insanların mənəvi sağlamlığının, özlərinə inamının qorunub
saxlanılmasına müvəffəq olmuşdur. Siyasətin ön səhnəsində
olduğu otuz dörd il ərzində o, XX və XXI əsrlərin görkəmli
siyasətçilərindən biri, müasir dövrün böyük siyasi lideri kimi
bütün dünyada tanınmışdır.

Görkəmli siyasi xadim, ABŞ prezidentinin milli
təhlükəsizlik üzrə sabiq köməkçisi Zbiqnev Bjezinski ulu
öndərimiz haqqında bu fikirdədir: "Heydər Əliyev siyasi
cəhətdən möhkəm, məntiqli, zəkalı, istədiyini tez çatdıran
şəxsiyyət - bir sözlə, şəksiz liderdir".
Beynəlxalq siyasət və diplomatiya arenası hələ ötən
əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanı hərtərəfli inkişafla
dünyaya tanıdan, SSRİ kimi superdövlətin rəhbərliyinə yüksələn bu nəhəng türk-müsəlman liderini fövqəlsiyasətçi kimi
qəbul etmişdir. 1993-cü ilin yayında öz xalqının çağırışı ilə
hakimiyyətə qayıdaraq, müstəqillik qazanmış Azərbaycanı
məhv olmaqdan xilas edən, dünya birliyində milli dövlətimizə layiqli mövqe qazandıran böyük öndər yeni tariximizin yaradıcısı, əzəmətli quruculuq işlərinin memarıdır.
Radikal islahatlarla siyasi, sosial-iqtisadi böhranı dəf edən,
ölkəni yeni tarixi yüksəlişə qovuşduran, köhnə sistemi
demokratik inkişaf mexanizminə transformasiya edən, xalqımızın ən ağrılı bəlasına çevrilmiş Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllini yeganə doğru
məcraya yönəldən, düşməni mat vəziyyətinə salan da məhz
bu İnsandır.
Heydər Əliyev öz xalqının taleyində oynadığı misilsiz
rolu, dünyanın yeni düzəninə verdiyi tövhələri ilə “nadir
tarixi şəxsiyyət”, “beynəlxalq miqyaslı siyasətçi”, “misilsiz
diplomat”, “ölkəsini dünyaya qovuşduran xadim”, “yeni
təfəkkürlü dövlət xadimi” kimi bütün dünyada məşhurlaşmışdır. Rusiya Federasiyasının Baş naziri Vladimir Putin
bu həqiqəti belə təsdiqləmişdir: “Heydər Əliyev idarəetmə
potensialına görə bu ölkənin hüdudlarına sığmırdı. Azərbay-
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canın bəxti gətirmişdi ki, bu dövlətə Avropa və dünya
miqyasında tanınan bir siyasətçi rəhbərlik edirdi”.
Heydər Əliyevin parlaq zəkası ilə formalaşan böyük
bir siyasət Azərbaycanın dünənini, bugününü və sabahını
nəhəng bir əməl platformasında qovuşdurmuşdur. Bu böyük
siyasət minilliklərin ən ülvi arzularını, çağdaş tələbatlarını
cavablandırmış, gələcəyin hədəflərini işıqlandırmışdır. “Mən
Azərbaycan xalqının dəyanətinə, dözümünə, qəhrəmanlığına
güvənirəm” – deyən ulu öndərin qalibiyyətli məramnaməsi
əsl xalq ideologiyası, alternativsiz proqram kimi dahiyanəliklə yaradılmışdır. Bu siyasəti xalq öz taleyinin,
nicatının, xoşbəxtliyinin təminatı, qarantı saymışdır.
Heydər Əliyev daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin
mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə həmişə öyündüyü və
gələcək nəsillərinin taleyi üçün düşündüyü doğma yurdu
Azərbaycanı bir dövlət kimi ağır və sərt sınaqlardan müvəffəqiyyətlə çıxarmağı bacarmışdır. Ulu öndər həmişə qürur
hissi ilə deyirdi: “Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr
edirəm ki, Mən Azərbaycanlıyam”. O, böyük siyasi və dövlət xadimi, xalqın şəksiz lideri olaraq hələ sağlığında canlı
əfsanəyə çevrilmiş, buna görə də Heydər Əliyev fenomeni
həmişə diqqəti cəlb etmiş, heyranlıq doğuracaq coşğun siyasi
fəaliyyəti istər ölkə, istərsə də dünya mətubatında geniş
işıqlandırılmışdır.
Heydər Əliyevin böyük siyasətinin ölməzliyi həm də
öz siyasi varislərini – milli dövlətçilik strategiyasını sədaqətlə, yaradıcılıqla və böyük enerji ilə davam etdirən
komandanı hazırlayıb yetişdirməsindədir.
Tarixin səhifələrini çevirib Heydər Əliyevin mənalı
ömür yoluna ziyarət edək. Ulu öndər 1923-cü il mayın 10-da

Naxçıvanda halal əməyi ilə dolanan zəhmətsevər, dünyaya
neçə-neçə alim, ziyalı bəxş edən, yüksək mənəvi dəyərləri
ilə böyük hörmət və nüfuz qazanmış bir ailədə anadan
olmuşdur. O, 1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu
bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) Memarlıq fakültəsində təhsil almışdır. Böyük Vətən Müharibəsi ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir.
1941-ci ildən Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər
Komissarlığında və Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları
Sovetində şöbə müdiri vəzifəsində işləyən Heydər Əliyev
1944-cü ildə dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işə göndərilir.
Bu dövrdən təhlükəsizlik orqanları sistemində çalışan
Heydər Əliyev 1964-cü ildən Azərbaycan SSR Nazirlər
Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin
müavini, 1967-ci ildən isə sədri vəzifəsində işləyir, generalmayor rütbəsinə qədər yüksəlir. Həmin illərdə o, Leninqradda (indiki Sankt-Peterburq) xüsusi ali təhsil alır, 1957-ci
ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini
bitirir.
Sadə, zəhmətkeş bir azərbaycanlı ailəsində dünyaya
göz açan və tükənməz fitri istedad sahibi olan Heydər Əliyev
doğma xalqının dərdlərinə dərindən bələd olan, hələ çox
gənc ikən məkrli qonşuların min bir hiyləsini öz gözləri ilə
görən, hərtərəfli, o cümlədən tarixi biliklərə dərindən
yiyələnən, son dərəcə geniş dünyagörüşünə və intellektual
təfəkkürə sahib, doğma xalqını və yurdunu hədsiz məhəbbətlə sevən nadir tarixi şəxsiyyət idi. O, yarım əsrdən artıq
zəngin idarəçilik təcrübəsinə malik olub, müxtəlif səviyyəli
idarəçilik sistemlərinin bütün incəliklərini bilən, SSRİ kimi
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nəhəng bir dövlətin rəhbərlərindən biri səviyyəsinə ucalan,
Qorbaçovun haqsız, ədalətsiz təqib və hiylələrindən
sarsılmayıb yenidən böyük siyasətə qayıdan xarizmatik lider
idi. Bu nadir insanın siyasət aləmini bitib-tükənməyən,
sahilləri görünməyən ümmana bənzətmək olardı. Misilsiz
dövlət xadimi kimi ən mürəkkəb, hətta çıxılmaz hesab
olunan vəziyyətlərdən Vətən üçün, doğma xalqından ötrü
heç kəsin gözləmədiyi ən yaxşı çıxış yolu tapmaq bacarığı
Allahın ona bəxş etdiyi vergi idi. Müəyyən dövrlərdə bəzi
qüvvələr Heydər Əliyev şəxsiyyətinin dahiliyini, böyüklüyünü, onun Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı qarşısında yeri və rolunu danmaq, inkar etmək istəsələr də,
qocaman tarix bunun mümkünsüzlüyünü bir daha sübut etdi.
Onun dövlətçilik, idarəçilik prinsipləri, siyasi fəaliyyəti
dünyanın tanınmış dövlət və siyasət xadimləri tərəfindən
həmişə yüksək qiymətləndirilmiş və bu gün də yüksək
qiymətləndirilir.
Ulu öndər ensiklopedik biliyə, düşüncə tərzinə, heyrətamiz hafizəyə malik bir şəxsiyyət olmuşdur. O, tariximizi
tarixçilərdən, ədəbiyyatımızı filoloqlardan, dilimizi dilçilərdən yaxşı bilirdi. Bu bilik və bacarığın nəticəsi idi ki, dünya
səviyyəsində tanınmış bir çox universitetlər Heydər Əliyevi
fəxri doktor adına layiq görmüşdülər. O, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan torpağının misilsiz təəssübkeşi idi. Bu
keyfiyyət Heydər Əliyev fəaliyyətinin bütün dövrləri üçün
səciyyəvi idi.
Azərbaycanın XX əsr tarixinin əlli ildən çox bir dövrü
Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə, onun böyük fəaliyyəti ilə sıx
bağlıdır. Heydər Əliyev yeni Azərbaycanın qurucusudur. O,
bu quruculuğa hələ 1969-cu ildə Azərbaycan rəhbərliyinə

gəlməzdən də əvvəl, XX yüzilliyin 40-cı illərindən
başlamışdı. Bu illərdə Azərbaycanın hüquq-mühafizə oqranlarında fəaliyyətə başlayan Heydər Əliyev qarşısına çıxan
bütün maneələri və çətinlikləri dəf edərək Azərbaycan
Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri vəzifəsinədək
ucaldı. Onun bu dövrdə, son dərəcə gərgin və mürəkkəb
şəraitdə göstərdiyi məqsədyönlü və səmərəli fəaliyyəti
nəticəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin xalqımızın
düşmənlərindən təmizlənməsi sahəsində çox ciddi addımlar
atıldı və ilk dəfə olaraq yurdumuzun layiqli övladlarının fəal
surətdə təhlükəsizlik orqanlarında işə cəlb olunmasına
başlanıldı. Beləliklə, XX əsrin 20-30-cu illərində ermənilərin
və qeyri millətlərin nümayəndələrinin yuva saldığı və
xalqımıza qarşı qanlı repressiyalar hazırlayıb həyata
keçirdiyi Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin (DTK) azərbaycanlılaşdırılması kimi son dərəcə çətin və şərəfli işə ilk dəfə
hələ sovet rejiminin ən güclü vaxtında məhz Heydər Əliyev
başlamışdır.
Bu gün hər bir azərbaycanlı aydın dərk etməli və
unutmamalıdır ki, daşnaklar xalqımıza qarşı həyata keçirdikləri 1918-ci ilin Mart soyqırımından sonra, 1920-ci ilin
Sovet işğalında da yaxından iştirak etmişlər. Bolşevik libası
geyinmiş daşnaklar bu dəfə sovet hakimiyyətinin "qurucuları" cildinə girərək xalqımızın sanballı övladlarına, ziyalılarına “millətçi”, “pantürkist”, “xalq düşməni” adı verərək
öldürdülər. Onlar Xalq Daxili İşlər Komissarlığında (o
dövrdə NKVD) əsas mövqeləri ələ keçirmişdilər. Həmin
dövrdə erməni "çekistləri" uydurma "cinayət işləri" qaldıraraq 20-30-cu illərdə xalqımıza qarşı kütləvi repressiyalar
həyata keçirərək, millətini sevən, onun gələcəyini düşünən
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neçə-neçə ziyalını aradan götürdülər. Bu baxımdan Heydər
Əliyevin DTK-nı azərbaycanlılaşdırmaq sahəsində gördüyü
nəhəng işlər vətən və xalq qarşısındakı böyük xidmətləri idi.
Başqa sözlə, Heydər Əliyev qeyrətli və milli əhvali-ruhiyyəli
vətən oğullarını Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə işə cəlb
etməklə, əslində xalqımızın namuslu övladlarına qarşı
yönəlmiş növbəti təqiblərin qarşısını alırdı.
Azərbaycan xalqının qurub-yaratmaq istedadı sayəsində əldə olunmuş mühüm uğurlara baxmayaraq, bir sıra
obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən 60-cı illərdə respublika iqtisadiyyatının bir çox sahələrində – sənayedə, kənd
təsərrüfatında mənfi meyllər özünü göstərməyə başlamışdı.
Respublikanın inkişafı getdikcə ləngiyir və bu, əhalinin
sosial vəziyyətinə mənfi təsir göstərirdi. İstehsalın, o cümlədən sənaye məhsulları istehsalının ümumi inkişaf səviyyəsinə, milli gəlirin həcminə və əmək məhsuldarlığının artım
sürətinə görə Azərbaycan İttifaqda digər respublikalardan
geri qalırdı. Bundan əlavə, respublikada kosmopolit bir
əhvali-ruhiyyə hökm sürdüyündən milli kadrların hazırlanması, milli dilin inkişaf etdirilməsi və istifadə olunması,
dövlət idarəetmə strukturlarında çalışan məmurların azərbaycanlı olmasına diqqət yetirilməsi istiqamətində heç bir
ciddi addım atılmır, hətta bu yöndə edilə bilən təşəbbüslərin
qarşısı alınırdı.
Heydər Əliyev belə bir şəraitdə, 1969-cu il iyulun 14də Azərbaycan KP MK-nın Birinci katibi seçildi. Hadisələrin
sonrakı inkişafı tez bir zamanda sübut etdi ki, bu təyinat
Azərbaycanın, onun xalqının gələcək müqəddəratında
həlledici amil rolunu oynayacaqdır. Beləliklə, Azərbaycanın
müasir tarixində dönüş mərhələsinin təməli qoyuldu.

İqtisadiyyatı bütövlükdə dərin və uzunmüddətli böhran mərhələsinə qədəm qoymuş respublikada yaranmış bu
ağır vəziyyətdən çıxış yolu tapılmalı, onun iqtisadi inkişafını
təmin etmək üçün prinsipial cəhətdən yeni konseptual
səviyyədə yanaşma yolları işlənib hazırlanmalı, iqtisadiyyatda köklü struktur dəyişiklikləri aparılmalı, təsərrüfatçılıqda və iqtisadi həvəsləndirmədə yeni üsullar tətbiq
olunmalı idi. Heydər Əliyev əmin idi ki, millətin siyasi
müstəqilliyinin özülünü onun iqtisadi cəhətdən azadlığı
şərtləndirir.
Təyinatdan 20 gün sonra Azərbaycan KP MK-nın
məşhur avqust plenumunda çıxış edən Heydər Əliyev respublikanın iqtisadiyyatını dərindən, hərtərəfli təhlil edərək,
təsərrüfata rəhbərlikdə, mədəni quruculuqda, ideoloji işdə
ciddi nöqsanlar olduğunu xüsusi vurğuladı və onların aradan
qaldırılması yollarını göstərdi. Plenumda dövlət əmək
intizamını möhkəmlətmək, respublikada mənəvi-psixoloji
iqlimi sağlamlaşdırmaq vəzifələri irəli sürüldü.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Kommunist Partiyasının qurultaylarında, vaxtaşırı çağırılan
müşavirələrdə respublikanın iqtisadi, mənəvi və sosialmədəni inkişafının konkret vəzifələri, təşkilati tədbirlər
müəyyən edildi. Sovet rejiminin bütün xüsusiyyətlərinə
dərindən bələd olan və zəngin idarəçilik təcrübəsi qazanmış
Heydər Əliyev Azərbaycanı düşmüş olduğu çox ağır
vəziyyətdən çıxarmaq üçün qəti addımlar atmağa başladı. O,
dahiyanə uzaqgörənliklə, dərindən ölçüb-biçərək ölkənin
uzunmüddətli, dinamik və hərtərəfli inkişafını təmin edən
kompleks inkişaf proqramları hazırlatdı və dərhal onların
icrasına başlandı. Xalq ilk addımlarındanca Heydər Əliyevi
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rəğbətlə qarşıladı, onu sevdi və arxasınca getdi. Azərbaycan
xalqının tarixində HEYDƏR ƏLİYEV DÖVRÜ başlandı.
Ulu öndərin uzaqgörən siyasəti, müdrik və səriştəli
rəhbərliyi nəticəsində Azərbaycan o zaman bütün Sovet
İttifaqında ən qabaqcıl kənd təsərrüfatı respublikasına, o
cümlədən qabaqcıl pambıqçılıq və üzümçülük diyarına
çevrildi. Kənd zəhmətkeşlərinin sosial-iqtisadi vəziyyəti
əsaslı surətdə yaxşılaşdı. Azərbaycan kəndində misilsiz
tikinti, abadlıq və mədəni quruculuq işləri aparıldı.
Ölkəni çevik idarə etmək işində yeni metodlar meydana gəldi. Heydər Əliyev çox qısa bir vaxtda respublikada
idarəçilik sistemini xeyli möhkəmlətdi. Rüşvətxorluğa,
korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə başlandı. Hakimiyyət
orqanlarında vəzifədən sui-istifadə, korrupsiya kimi mənfi
halların olduğunu bəyan edən və onlara qarşı qəti mübarizəyə qalxan Heydər Əliyev geniş ictimaiyyət arasında,
SSRİ rəhbərliyində böyük nüfuz sahibi oldu. Ulu öndərimiz
böyük uzaqgörənliklə bütün dövlət hakimiyyəti orqanlarının
işini xalqın iqtisadi, sosial-mədəni tərəqqisi və milli oyanış
siyasətinin reallaşmasına yönəltdi.
Beləliklə, həmin illərdə respublikanı həm iqtisadi,
həm də mədəni tənəzzülə aparan mənfi hallar Heydər
Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə aradan qaldırıldı. Onun yorulmaz fəaliyyətinin nəticəsi idi ki, 1970 - 1980-ci illərdə baş
verən dəyişikliklərin miqyasına, ictimai və iqtisadi sahələrdəki dərin islahatların səviyyəsinə və xalqın maddi rifah
halının keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsinə görə Azərbaycan öz tarixində böyük inkişaf mərhələsini yaşamışdır.
Həmin dövrün Azərbaycanı nəhəng bir tikinti meydanını xatırladırdı. Bakının və respublika rayonlarının siması

büsbütün dəyişmişdi. Bu gün Bakıya, Azərbaycanın rayonlarına gözəllik, yaraşıq verən yüzlərlə yaşayış binaları, mehmanxanalar, ictimai binalar, məktəblər, mədəniyyət
sarayları, iqtisadiyyatımızın özəyini təşkil edən fabriklər,
zavodlar, nəhəng sənaye obyektləri, iri istehsal kompleksləri,
su anbarları, Kür su kəməri, yaşıllıq zonaları, istirahət
ocaqları, neçə-neçə yollar, o cümlədən yurdun şimal-qərb
ucqarını paytaxta bağlayan Bakı-Balakən dəmir yolu, Dağlıq
Qarabağın mərkəzə – Bakıya bağlılığını artırmaq üçün
Xankəndinə dəmiryolunun çəkilməsi Heydər Əliyev zəkasının, onun yorulmaz fəaliyyətinin, bu böyük insanın bütün
varlığına hopmuş vətən sevgisinin nəticəsi idi.
Bir çox mühüm istehsal sahələrinə görə Azərbaycan
Sovet İttifaqında aparıcı yerlərdən birini tuturdu. Respublikada istehsal olunan 350 adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə
ixrac olunurdu. Bu illərdə istehsal olunan sənaye məhsulları
öz həcminə görə əvvəlki 50 ilə bərabər idi. Respublikada
milli gəlirin ümumi həcmi 2,5 dəfə, sənaye istehsalı 2 dəfə,
xalq istehlakı malları istehsalı 3 dəfə, kənd təsərrüfatında
məhsul istehsalı 2,7 dəfə artmış, 250-dən çox yeni fabrik,
zavod, istehsal sexləri tikilmiş, iki milyondan çox adamın
mənzil şəraiti yaxşılaşdırılmışdı. 1970-1982-ci illərdə
Azərbaycan Respublikası 12 dəfə müxtəlif ümumittifaq
yarışlarında qalib çıxaraq, keçici qırmızı bayraqlara layiq
görülmüşdü. Xalq təsərrufatının inkişafı sahəsində əldə
etdiyi nailiyyətlərə görə Azərbaycan 1970-ci ildə Oktyabr
İnqilabı, 1972-ci ildə Xalqlar Dostluğu və 1980-ci ildə
Lenin ordenləri ilə təltif olunmuşdur.
Məhz həmin illər ərzində Bakıda ən böyük abadlıq
işləri görülmüş, Azərbaycan memarlığının müasir əsərləri

93

94

sayılan, respublikanın siyasasi və mədəni həyatında böyük
rolu olan inzibati, saray, institut, nəşriyyat, tədris korpusu,
kompleks və özünün görkəmi ilə şəhərə gözəllik verən neçəneçə binalar tikilib istifadəyə verilmişdir. Heydər Əliyevin
təşəbbüsü sayəsində çox sayda tarixi abidələrin bərpası
mümkün olmuşdur. O, Azərbaycan xalqının tarixi keçmişində, mənəvi mədəniyyəti tarixində iz qoymuş böyük şəxsiyyətlərin abidəyə çevrilməsinin xalqın milli varlığına, milli
özünüdərk duyğularının güclənməsinə son dərəcə müsbət
təsir edəcəyini gözəl bilirdi. Heydər Əliyevin mədəniyyətimizə, tariximizə dərin ehtiram nümayiş etdirərək göstərdiyi
qayğı sayəsində Bakının ən görkəmli yerlərində böyük
şəxsiyyətlərin əzəmətli heykəlləri ucaldılmış, habelə onların
mədəniyyət mərkəzinə çevrilən ev-muzeyləri yaradılmışdır.
Ulu öndər idarəetmə fəlsəfəsinin başlıca ideya
istiqamətini xalqın milli özünüifadəsinin geniş vüsət alması,
milli qürur hissinin güclənməsi və milli şüurun yüksəlişinə
təkan verən sürətli inkişaf strategiyasının gerçəkləşdirilməsi
təşkil etmişdir. Onun respublikaya rəhbərlik etməyə başladığı ilk günlərdən Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin
yubileylərinin müntəzəm surətdə qeyd olunması bir ənənə
halını almış, bu isə Azərbaycan xalqının ümummilli
problemləri ilə sıx bağlı olub milli ruhun, milli özünüdərkin
yüksəlişi, xalqın tarixi yaddaşının özünə qayıtması, müstəqil
dövlətçilik ideyalarının gerçəkləşdirilməsi üçün zəmin
hazırlamışdı. Totalitar sistemin elm və mədəniyyət xadimlərinə, ziyalılara qarşı ağır təzyiqləri, təqib və təhdidləri
Sovetlər Birliyinin bir çox başqa respublikalarında özünü
aşkar hiss etdirdiyi halda, qorxmaz, cəsur, möhkəm iradə
sahibi olması sayəsində Heydər Əliyev Azərbaycanda

yaradıcı insanlar üçün sərbəst düşünmək və düşündüyünü
tam ifadə edə bilmək, Azərbaycanın dövlətçilik tarixində
suverenliyi, müstəqilliyi təmin edən dəyərlərə aparan yola
çıxmaq imkanı verən bir şərait yaratmışdı.
Bu dövrdə Nizaminin, Əcəminin, Nəsiminin, Tusinin,
Molla Pənah Vaqifin, Aşıq Ələsgərin, Aşıq Alının, Üzeyir
Hacıbəyovun, Müslüm Maqomayevin, Hüseyn Cavidin və
başqa elm, ədəbiyyat, incəsənət xadimlərinin yubileyləri,
Azərbaycanın professional teatrının 100 illiyi təntənə ilə
qeyd olunmuşdu. Azərbaycan tarixinə və dilinə aid qiymətli
elmi araşdırmalara yüksək dövlət mükafatları verilməsi
ziyalıları bu sahələrdə fəaliyyətlərini genişləndirməyə
ruhlandırmışdı. 1977-ci ildə Nizami Gəncəvi irsinin yenidən
öyrənilməsi və təbliğ edilməsi haqqında qərar qəbul olundu,
bu sahədə diqqətçəkən işlər görüldü. Bir vaxtlar “pantürkist”
kimi damğalanaraq Sibirə sürgün edilmiş Hüseyn Cavidin
cəsədinin qalıqları 1982-ci ildə İrkutsk vilayətindən
gətirilərək Naxçıvanda doğma torpağa tapşırıldı.
Bütün bu xeyirxah işlərin təşəbbüskarı olan ümummilli liderimiz Heydər Əliyev faşizmə qarşı mübarizədə
Azərbaycan xalqının oynadığı rolun düzgün qiymətləndirilməsi istiqamətində də səmərəli iş aparırdı. Məsələn, o,
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin Avropanın
antifaşist hərəkatındakı qəhrəmanlığının təbliğinin, haqqında
əsərlər yazılmasının, heykəllər ucaldılmasının təşəbbüskarı
olmuşdur. İkinci Dünya müharibəsində Bakı neftinin
həlledici amilə çevrilməsi istiqamətində Heydər Əliyevin
inadla apardığı təşkilati işlər nəticəsində 1978-ci ildə
paytaxtımıza Lenin ordeni verildi.
Ulu öndər 1977-ci ildə SSRİ Konstitusiyasını
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hazırlayan komissiyanın üzvü və 1978-ci il Azərbaycan SSR
Konstitusiyasını hazırlayan komissiyanın sədri kimi böyük
dövlətçilik, təşkilatçılıq işi aparırdı. SSRİ Konstitusiyası
hazırlanarkən ermənilər tərəfindən Azərbaycanın suveren
hüquqlarının pozulmasına yönələn təxribat xarakterli cəhdlər
Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində aradan qaldırıldı. Bu
Konstitusiya mövcud imkanlar daxilində xalqın mənəvi
sərvətlərinin, xüsusən dilinin qorunub saxlanması və inkişaf
etdirilməsi üçün hüquqi əsasları genişləndirdi. Heydər
Əliyevin siyasi iradəsi nəticəsində Azərbaycan dili
respublikada hakim dil kimi konstitusiyada təsbit olundu və
toxunulmazlıq statusu qazandı. Sonralar, müstəqillik illərində respublikaya rəhbərlik edərkən ölkə həyatının bütün
sahələrində Azərbaycan dilinin mövqeyinin möhkəmləndirilməsi üçün böyük işlər görən Heydər Əliyev çıxışlarından birində demişdir: “Azərbaycan dilinin dövlət dili
kimi yaşaması, möhkəmlənməsi, inkişaf etməsi bizim ən
böyük nailiyyətlərimizdən biridir. Bu, təkcə dil məsələsi
deyil, həm də azərbaycançılıq məsələsidir”. Təbii ki, ulu
öndər qeyri-adi natiqlik qabiliyyətinə malik olmaqla bərabər,
həm də Azərbaycan dilinin qanunlarını çox dəqiqliklə bilirdi.
Onun müxtəlif səviyyəli tribunalarda söylədiyi nitqlər
hamını heyran edirdi. Prezident müşavirələrdən birində
yüksək vəzifə sahiblərinin Azərbaycan dilinin qanun və üslublarına uyğun gəlməyən müraciət formasından əsəbiləşərək dedi: “Bu nə müraciət formasıdır? Heydər Əliyev cənabları… Bunu haradan öyrənmisiniz? “Cənab Heydər
Əliyev” demək
lazımdır”.
Mövcud reallıqlar daxilində ulu öndərin məharətlə
həyata keçirdiyi çoxsahəli siyasi-dövlətçilik fəaliyyəti

partiya, sovet, həmkarlar ittifaqları, komsomol və başqa
ictimai təşkilatların işini xeyli canlandırmışdı. Onlar respublikanın iqtisadi, kadr, mənəvi potensialının sürətlə artırılmasında daha fəal iştirak etməyə başlamışdılar. Təbii ki,
həmin illərdə Sovet İttifaqında əsas orta iqtisadi göstəricilərin artım sürətinin aşağı düşdüyü bir vaxtda
Azərbaycanda bütün başlıca iqtisadi göstəricilərin durmadan
artması bunun nəticəsi idi.
Müstəqilliyin 18-ci ilini yaşayan Azərbaycanda bu
gün kadr probleminin olmaması ümummilli liderimizin
böyük xidmətlərindən biridir. Heydər Əliyev hakimiyyətinin
hələ ilk dövründən başlayaraq ölkədə milli kadr potensialının
möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Minlərlə
azərbaycanlı gənc SSRİ-nin aparıcı təhsil və elm ocaqlarına
göndərilirdi. Çünki ulu öndər bilirdi ki, elmin, mədəniyyətin
və mənəviyyatın tərəqqisi ilə müşayiət olunmayan inkişaf
bütövlükdə cəmiyyətin davamlı yüksəlişini təmin edə
bilməz. Heydər Əliyevin milli dirçəliş, təməli həmin dövrdə
qoyulmuş azərbaycançılıq ideologiyası ilk növbədə gənclərə
istiqamətlənmişdir. 1970-ci illərin axırlarında SSRİ-nin
müxtəlif ali məktəblərinə hər il 700-800 nəfər, 1980-ci illərin
əvvəllərində isə hər il 1000-1400 nəfər gənc göndərilirdi ki,
bunların da əksəriyyəti azərbaycanlılar idi. O, bu yolla iki
məqsədə nail olurdu: respublikanın elmi və kadr potensialı
yüksəlir, həmçinin isrtedadlı gənclərimiz xalqımızın mədəniyyətini, milli-əxlaqi dəyərlərini təbliğ etməklə Azərbaycan
haqqında ona layiq olan rəy və təsəvvür formalaşdırırdılar.
Hətta həmin gənclərin bir hissəsi təhsil aldıqları yerdə qalıb
işləmişdir ki, onlar da hazırda keçmiş sovet məkanındakı
Azərbaycan diasporunun özəyini təşkil edirlər.
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Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyinin birinci
dövrünü qeyd edərkən Cəmşid Naxçıvanski adına ixtisaslaşdırılmış məktəbin açılmasını xüsusi vurğulamaq lazımdır.
Xalqın milli hərbi kadrları olmasının əhəmiyyətini yaxşı
başa düşən general Heydər Əliyev bütün maneələrə və
çətinliklərə baxmayaraq belə bir məktəbin açılmasına nail
olmuşdu. 1970-ci illərdə Azərbaycandan hərbi təhsil müəssisələrinə oxumağa hər il 300-400 gənc göndərilirdi. 19701980-ci illərdə SSRİ-nin ali hərbi təhsil ocaqlarında ulu
öndərin şəxsi təşəbbüsü ilə müxtəlif ixtisaslar üzrə 2000
nəfərdən çox azərbaycanlı zabit hazırlanmışdır.
Bu
gün tam əminliklə söyləmək olar ki, Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi, sistemli
şəkildə artan xarici iqtisadi əlaqələri, dünya iqtisadiyyatına
get-gedə daha dərindən inteqrasiya olunması 1970-1985-ci
illərdə təməli qoyulmuş xalq təsərrüfatı potensialına əsaslanır. Qeyd etmək lazımdır ki, dünya sosializm sisteminin və
böyük Sovet imperiyasının dağıldığı dövrdə Azərbaycan
SSR artıq öz inkişaf səviyyəsinə və çoxsahəli iqtisadiyyatına
görə SSRİ-nin müttəfiq respublikaları içərisində özünü
yaşatmağa qadir ola biləcək ikinci respublika idi.
Heydər Əliyev 1976-cı ildə Sov.İKP MK Siyasi
Bürosu üzvlüyünə namizəd seçildi. O, bu vəzifənin verdiyi
geniş imkanlardan Azərbaycanın inkişafı naminə məharətlə
istifadə edirdi. Partiya lideri olmaqla bərabər, o, həm də
SSRİ Ali Sovetinin deputatı, onun yuxarı palatası olan İttifaq
Sovetinin sədr müavini, habelə Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin deputatı və Rəyasət Heyətinin üzvü kimi geniş
dövlətçilik fəaliyyəti göstərirdi.

Xalqın dahi oğlu Sovet İttifaqı kimi böyük bir
dövlətin zəngin iqtisadi potensialından və geniş imkanlarından istifadə edərək Azərbaycanı tərəqqi yoluna
çıxarmaq siyasəti yeridirdi. Böyük siyasətçi iqtisadiyyat (o
cümlədən kənd təsərrüfatı) və mədəniyyətin müxtəlif sahələrində öz vətəninin, xalqının inkişafı üçün zəruri olan ən
vacib məsələlər barədə əvvəlcə Sovet İttifaqı Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosu, Mərkəzi
Komitənin plenumları, Kommunist partiyasının qurultayları
səviyyəsində əlverişli qərarlar qəbul edilməsinə nail olur,
sonra da bütün xalqımızı həmin qərarların icrasına səfərbər
edir, doğma Azərbaycanın tərəqqisi uğrunda yorulmadan,
gecəli-gündüzlü mübarizə aparırdı. Məsələn, ümummilli
lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə SSRİ rəhbərliyi –
Sov.İKP MK və SSRİ Nazirlər Soveti Azərbaycanın iqtisadi
inkişafı üçün olduqca böyük əhəmiyyətə malik beş mühüm
qərar qəbul etmişdir. Azərbaycanın xalq təsərrüfatının hərtərəfli inkişafına xidmət edən həmin qərarların nəticəsində
ittifaq fondundan respublikaya külli miqdarda vəsait
ayrılmışdır.
Heydər Əliyevin şəxsiyyəti, çoxcəhətli idarəçilik
istedadı, siyasi-dövlətçilik fəaliyyəti 1982-ci ilin noyabrında
onun Moskvaya – yüksək dövlət vəzifəsinə irəli çəkilməsi və
Sov.İKP MK Siyasi Bürosuna üzv seçilməsi ilə nəticələndi.
Bu yeni vəzifə mürəkkəbliyinə və miqyasına görə Heydər
Əliyevin əvvəlki fəaliyyəti ilə heç bir müqayisəyə gəlməzdi.
SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində
Heydər Əliyev ən çox quruculuq işlərini həyata keçirmişdi.
Bu illərdə Azərbaycan özünün inkişafı üçün SSRİ-nin
mümkün olan bütün imkan və vasitələrindən maksimum
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bəhrələnmişdi. İndiyədək postsovet məkanında dövlət və
ictimai xadimlər, sadə insanlar Heydər Əliyevin gördüyü
işlər haqqında dərin minnətdarlıq hissi ilə söz açırlar.
Sovet İttifaqının siyasi idarəçiliyinə daxil olan, hökumətdə xüsusi yer tutan Heydər Əliyev sosial-iqtisadi kompleksin ən vacib sahələrinə rəhbərlik edirdi. İttifaq əhəmiyyətli 15 böyük nazirlik onun tabeçiliyində fəaliyyət göstərirdi. Lakin Sovet dövlətinin yeni başçısı Mixail Qorbaçov
bu qədər nüfuzlu, istedadlı dövlət xadimi olan müsəlmantürk oğlunu öz yanında görmək istəmirdi. Belə ədalətsiz
münasibətə etiraz olaraq, 1987-ci ildə Heydər Əliyev
partiyada və dövlətdə tutduğu bütün vəzifələrdən istefa etdi.
Bu dövrdə respublika rəhbərlərinin fəal iştirakı ilə
ittifaq rəhbərliyi Heydər Əliyevin ləkələnməsi üçün görünməmiş kampaniyaya başladı. Ancaq bütün bu cəhdlər iflasa
məhkum idi. Çünki Heydər Əliyev yenə də əvvəlki kimi xalq
tərəfindən sevilir, həmçinin respublikada çox böyük nüfuza
və təsirə malik idi.
Heydər Əliyev 1990-cı ilin 20 yanvarında sovet
qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar ertəsi
gün Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla
çıxış edərək, xalqımıza qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb etmişdi. O,
Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə
bağlı SSRİ rəhbərliyinin ikiüzlü siyasətinə etiraz əlaməti
olaraq Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk
etmişdi.
Ulu öndərin 1990-cı ilin yayında Moskvadan vətənə
qayıdaraq Naxçıvan Ali Sovetinin deputatı, sonra isə sədri
seçilməsindən sonra Azərbaycanın bu kiçik hissəsi böyük

siyasətin obyektinə çevrilmiş, Naxçıvanda millətin gələcəyi
ilə bağlı ümumdövlət və regional məsələlər həll edilməyə
başlanmışdı. Onun rəbərliyi altında muxtar respublika Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə doğru irəliləməsində bayraqdar rolunu oynayırdı. SSRİ-nin saxlanması üçün keçirilən
qondarma referendum burada boykot edilmiş, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı dövlət bayrağı kimi
ilk dəfə burada qəbul olunmuş, rus (sovet) qoşun hissələri
muxtar respublikadan çıxarılmış, 1990-cı ilin 20 yanvar
faciəsinə həqiqi siyasi qiymət verilmişdi.
Heydər Əliyevin muxtar respublikaya rəhbərlik
etməsi Azərbaycanın bu qədim diyarının erməni işğalından
xilas olmasında başlıca rol oynamışdır. Bununla birlikdə,
həmin dövrdə ölkədə vəziyyət günbəgün pisləşirdi. XX əsrin
sonlarında yenidən müstəqillik qazanmaq kimi tarixi fürsəti
əldə edən Azərbaycan qısa vaxtdan sonra onun itirilməsi
təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Hakimiyyət böhranı 1993-cü
ilin iyununda kulminasiya həddinə çatmış, xaos və anarxiya
ölkəni bürümüş, vətəndaş müharibəsi həddində olan qarşıdurma nəinki dövlət müstəqilliyimizi, hətta milli varlığımızı
belə birbaşa hədəfə almışdı.
Öz mürəkkəbliyi və ziddiyyətləri ilə səciyyələnən son
onilliklərdə dünyanın siyasi xəritəsində baş vermiş dəyişikliklər, yeni müstəqil dövlətlərin yaranması qüdrətli milli
liderlərin siyasi səhnəyə çıxmasını zəruri etmişdi. Belə bir
dövrdə əsrlər boyu arzulanan güclü Azərbaycan dövlətini
qurmaq, xalqımızı problemlər məngənəsindən xilas etmək
missiyasını yalnız Heydər Əliyev kimi şəxsiyyət yerinə
yetirə bilərdi. Əgər 1969-cu ildə onun birinci gəlişi
Azərbaycana dirçəliş və çiçəklənmə gətirmişdisə, 1993-cü
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ildə ikinci dəfə gəlişi ilə xalqa, millətə qurtuluş gətirdi.
Beləliklə, 1993-cü ilin may-iyun aylarında hökumət böhranının son dərəcə kəskinləşməsi ilə ölkədə vətəndaş müharibəsinin baş verməsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi
yarandıqda Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə
gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxdı. Ona görə də Azərbaycanın
o zamankı rəhbərləri Heydər Əliyevi rəsmən Bakıya dəvət
etməyə məcbur oldular. Ulu öndər 1993-cü il iyunun 15-də
Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi, iyulun 24-də isə
Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətələrini həyata keçirməyə başladı. 1993-cü
il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər
Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi.
Bu qayıdışla, Heydər Əliyev müdrik siyasəti ilə
Azərbaycan dövlətçiliyini məhv olmaq təhlükəsindən xilas
etdi. Ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni
həyatında, beynəlxalq əlaqələrində dönüş yarandı, elmi
əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun şəkildə
müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Amma bütün
bunlara nail olmaq üçün ilk növbədə ölkədə ictimai-siyasi
sabitliyi təmin etmək lazım idi. Çünki sabitlik olmadan
dağılmış iqtisadiyyatın bərpasına, xarici sərmayələrin cəlb
olunmasına, dövlət quruculuğu işinin həyata keçirilməsinə
nail olmaq mümkün deyildi. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin qətiyyətli səyləri nəticəsində bu sahələrdə ciddi
tədbirlər görüldü. Ən əsası isə Azərbaycan dövlətçiliyinin
varlığına böyük təhlükə olan 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci
ilin mart dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı alındı,
günahkarlar cəzalandırıldı. Bununla da hakimiyyətə silah
yoluyla gəlmə cəhdlərinə birdəfəlik son qoyuldu, ölkədə

möhkəm, davamlı sabitlik təmin edildi, demokratiyanın inkişafı üçün sağlam şərait yaradıldı. Heydər Əliyevin ikinci
dəfə ölkə rəhbərliyinə qayıtması və sözün əsl mənasında
“Ömrümün qalan hissəsini xalqıma bağışlayıram!” – deyə öz
xalqına sahib çıxması böyük fədakarlıq idi.
Ankaradakı Bilkənd Universitetinin qurucusu, dünya
şöhrətli alim İhsan Doğramacı Heydər Əliyev şəxsiyyətini
qiymətləndirərkən demişdir: "Heydər Əliyev zəmanəmizin
nadir yetişdirdiyi dövlət xadimlərindəndir. Heydər Əliyev
yaşadığı fırtınalı həyatı boyu hər zaman xalqını, Vətənini
düşünmüşdür. Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi və öz xalqının xoşbəxtliyi üçün çırpınmışdır. Azərbaycanın ən çətin anlarında Vətəni xilas etmək üçün misilsiz
fədakarlıqlar göstərmişdir... O, ölkəsini bəlalardan qurtaran
dövlət başçısıdır".
Azərbaycan real təhlükələrlə üzləşdiyi dövrdə xalqın
tələbi ilə hakimiyyətə qayıdaraq ölkəni böhrandan xilas etdiyinə görə milyonlarla insanın müraciəti əsasında Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi 15 iyun gününu dövlət
bayramı – Milli Qurtuluş Günü elan etmişdir.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtdığı dövrdə ən
ümdə, vacib məsələlərindən biri xəyanətkar qərb qonşumuş,
işğalçı Ermənistanın getdikcə genişlənən təcavüzünün qarşısını almaq idi. Ulu öndərin həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz
tədbirlər nəticəsində bir tərəfdən Azərbaycanın milli
maraqlarını qorumağa qadir olan nizamlı silahlı qüvvələr
yaradıldı, torpaqlarımızın müdafiə olunması ilə bağlı mühüm
addımlar atıldı, digər tərəfdən atəşkəsə nail olmaq üçün
bütün siyasi və diplomatik vasitələr işə salındı. Bununla da
güclü əks zərbələr alan düşmən danışıqlara getməyə məcbur
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oldu və 1994-cü il may ayının 12-də atəşkəs haqqında saziş
imzaladı.
Ümumxalq məhəbbəti qazanan ulu öndərin bitməztükənməz enerjisi xalqı yaradıcılıq uğurlarına ruhlandırmışdır. Tarixin yetirdiyi görkəmli şəxsiyyətlərdən olan
Heydər Əliyevin parlaq siyasi zəkası sayəsində iki əsrin və
iki minilliyin qovuşuğundakı Azərbaycan öz milli-mənəvi
dəyərlərini qoruyaraq, üçüncü minilliyə inamla qədəm
qoymuşdur. Heydər Əliyevin zəkası bütün sədləri yararaq və
qarşıya çıxan heç bir çətinliyə baxmayaraq, Azərbaycanı
olduqca mürəkkəb zamanın dalğaları arasından salamat
çıxarıb ona həm regionda, həm də dünyada layiqli yer
qazandırmışdır.
Nadir dövlət xadimlərindən olan Heydər Əliyev
vətənin ən ağır bir dövründə xalqın gələcək taleyi üçün
məsuliyyəti öz üzərinə götürərək, bir çox siyasi xadimin edə
bilmədiyi və bilməyəcəyi işləri gerçəkləşdirmiş, qloballaşan
dünyanın ən aktual çağırışlarına cavab vermək bacarığı
nümayiş etdirmişdir. Bütün həyatı boyu daim xalqını, vətənini düşünən Heydər Əliyevin qəlbi Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, xoşbəxt gələcəyi üçün çırpınmışdır.
Təbiətin ona bəxş etdiyi bir çox nadir keyfiyyətləri
sayəsində Heydər Əliyev uzaqgörən şəxsiyyət kimi tarixi hadisələrin gedişini irəlicədən müəyyən edə bilir, milli tarix
üçün olduqca böyük əhəmiyyət daşıyan qərarlar qəbul edilən
zaman əsl vətənpərvər mövqeyi nümayiş etdirir, tam
qətiyyətlə hərəkət etməyi bacarırdı. Şəxsiyyətindəki qətiyyət
onun geniş auditoriya qarşısında çıxışlar edərkən çox vaxt
bədahətən söylədiyi fikirlərdə parlaq əksini tapmışdır.

Sarsılmaz məntiq üzərində qurularaq qeyri-adi dərəcədə böyük təsir gücünə malik məruzə və nitqləri Heydər Əliyevin
fəlsəfi və siyasi dünyagörüşündəki dərinliyin və genişliyin
açıq ifadəsi idi.
Ümummilli liderimiz azərbaycançılıq ideyalarının
yayılmasına və bu ideyaların bütün dünyada yaşayan
soydaşlarımızın birləşdirici bir amalına çevrilməsinə xüsusi
əhəmiyyət verirdi. Azərbaycan ziyalısını son yüzilliklərdə ən
ciddi bir şəkildə düşündürən milli dirçəliş problemləri bütöv
şəkildə Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə strateji dövlət siyasətinə, elmdən, sosiologiyadan və fəlsəfədən əməli siyasət
müstəvisinə keçmişdir. O, xarici ölkələrə səfərləri zamanı
həmin ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla görüşür, onları
tarixi vətənlə sıx əlaqə saxlamağa çağırırdı. Xaricdə
Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması sahəsində görülən
işlər tədricən öz bəhrəsini verirdi. Bu işi dövlət siyasəti
səviyyəsinə qaldıran ulu öndərin fərmanı ilə ayrıca struktur –
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət
Komitəsi (hazırda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi adlanır)
yaradıldı. Bu istiqamətdə ən mühüm hadisələrdən biri
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 2001-ci ilin noyabrında
Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi olmuşdur. Ümummilli liderimiz həmin qurultaydakı
nitqində Azərbaycanın dövlət strategiyası olan azərbaycançılığı xüsusi vurğulamışdır: “Müstəqil Azərbaycan
dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir
və biz azərbaycançılığı – Azərbaycanın dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq”.
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Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə qayıdaraq
parlamentin sədri kimi fəaliyyətə başladığı vaxtdan Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğunun əsas vəzifələrdən biri olduğunu bəyan etmişdir:
“Biz Azərbaycanda demokratik müstəqil respublika quraraq,
sivilizasiyalı cəmiyyət uğrunda mübarizə apararaq, ümumi
dünyəvi, bəşəri dəyərlərin hamısından istifadə etməliyik...
Bizim yolumuz demokratiya yoludur. Müstəqil Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət qurulmalıdır. Azərbaycan
dövləti demokratik prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərməlidir, öz tarixi ənənələrindən bəhrələnərək, dünya demokratiyasından, ümumbəşəri dəyərlərdən səmərəli istifadə
edərək demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə getməlidir”.
Bu məqsədə çatmaq üçün isə ilk növbədə demokratik
qanunlar qəbul edilməli idi. Həmin qanunların təməlini isə
Konstitusiya təşkil edir. Müstəqil Azərbaycanın Prezidenti
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış və 1995-ci il
noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul
olunmuş ilk Konstitusiyası belə bir bünövrəni təmin etdi.
Daha sonra hüquqi dövlət qurulmasına yönəldilən islahatların aparılması məqsədi ilə Hüquq İslahatları Komissiyası
yaradıldı. Prezidentin bilavasitə rəhbərlik etdiyi Komissiya
dövlətin hüquqi bazasının yaradılması, möhkəmləndirilməsi
və inkişafında, yeni məhkəmə sisteminin qurulmasında,
hüquq-mühafizə orqanlarının işinin təkmilləşdirilməsində,
Azərbaycanın hüquq sisteminin Avropa kontinental hüquq
sisteminə inteqrasiyasında mühüm rol oynamışdır. Heydər
Əliyevin uzaqgörən siyasəti sayəsində hüquqi dövlət quruculuğu məqsədi ilə siyasi, iqtisadi, sosial, hüquqi islahatlar
həyata keçirilmiş, cəmiyyətdə demokratik dəyərlərin

möhkəmləndirilməsi yolunda mühüm addımlar atılmışdır.
Ölkədə demokratik, azad, ədalətli və şəffaf seçki sistemi,
siyasi partiyaların və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti
üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Kütləvi informasiya vasitələri tam sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərir, məlumat azadlığı
təmin edilir. Cəmiyyət və dövlət həyatında baş verən
dəyişikliklər, Azərbaycanın Avropa hüquq məkanına
qoşulmasından irəli gələn reallıqlar nəzərə alınaraq, Əsas
Qanuna dəyişikliklər və əlavələr edilməsi üçün 2002-ci il
avqustun 24-də və 2009-cu il martın 18-də ümumxalq
səsverməsi yolu ilə referendum aktları qəbul olunmuşdur.
Bununla da insan və vətəndaş hüquqları üçün təminat genişləndirilmiş, onların daha yüksək səviyyədə qorunmasına
şərait yaranmışdır.
Müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq birlikdə öz yerini
tutması, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada tanıdılması
məhz Heydər Əliyevin xidmətləri sayəsində mümkün olmuşdur. Yalnız onun yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtmasından
sonra Azərbaycan özünün geosiyasi imkanlarını gerçəkləşdirə bilmiş, ölkənin beynəlxalq aləmdən təcrid olunmaq
təhlükəsi aradan qalxmışdır. Heydər Əliyev dünya siyasət
meydanında cərəyan edən proseslərə təsir baxımından
həmişə öz sözü, sanbalı ilə seçilmişdir.
Ümummilli liderimizin rəhbərliyi altında Azərbaycan
dövlətinin xarici siyasəti, dünyanın aparıcı dövlətləri və
beynəlxalq təşkilatları ilə əlaqələri milli maraqlara və uzaqgörən siyasi perspektivlərə əsaslanan xətlə inkişaf etmişdir.
Heydər Əliyevin xarici siyasət məsələlərinə müstəsna
əhəmiyyət verməsi, beynəlxalq miqyasda etiraf olunan
uğurlu və cəsarətli addımlar atması, milli məqsədlər naminə
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ən nüfuzlu tribunalardan bacarıq və məharətlə istifadə etməsi
Azərbaycan dövlətçiliyinin bu günü və gələcəyi baxımından
son dərəcə əhəmiyyətli olmuşdur. Onun fəal diplomatiyası
nəticəsində Azərbaycan dünyanın demokratik dövlətlərinin
və aparıcı beynəlxalq təşkilatların ölkəmizə, onun zorla cəlb
olunduğu silahlı münaqişəyə münasibətinin əsaslı surətdə
dəyişməsinə nail ola bilmişdir. Heydər Əliyevin xarici siyasətinin əsasını sülh, beynəlxalq hüquq normalarına, sərhədlərin toxunulmazlığına, dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət
və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq prinsipləri təşkil
etmişdir. Azərbaycanın xarici tərəfdaşları açıq etiraf edirlər
ki, Heydər Əliyev dövlətin xarici siyasət konsepsiyasını
düzgün və dəqiq quraraq, onu dünya inkişafının qlobal
meylləri ilə əlaqələndirmişdir.
Ulu öndər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsində atəşkəs əldə edildikdən sonra əsas diqqəti
xaricdəki havadarlarından hər cür yardım və dəstək alan
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın düçar
olduğu bəlaları, münaqişənin əsl səbəbləri barədə həqiqətləri
dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa, ölkəmizin üzləşdiyi ən
ağrılı problemin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına yönəltmişdir. Bu məsələlər ümummilli lider Heydər Əliyevin
Azərbaycanda və xaricdə dövlət və hökumət başçıları ilə
görüşləri və danışıqları, BMT, Avropa Şurası, ATƏT,
NATO, İslam Konfransı Təşkilatı və digər beynəlxalq və
regional təşkilatların tədbirlərində iştirakı zamanı daim
diqqət mərkəzində olmuşdur. Təəssüf ki, təcavüzkar Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi, habelə dünyada hələ də
mövcud olan ikili standartlar siyasəti Cənubi Qafqazda

davamlı sülh, təhlükəsizlik və tərəqqiyə ən böyük maneə
olan bu münaqişənin həllinə imkan verməmişdir.
Bu istiqamətdə fəaliyyət hazırda Prezident İlham
Əliyev tərəfindən də cəsarətlə davam etdirilir. Artıq dünyanın bir sıra dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən
Avropa Şurası Ermənistanı işğalçı dövlət, Dağlıq Qarabağ
rejimini isə separatçı rejim kimi tanıyır, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyir. Beynəlxalq ictimaiyyətin bu
problemə diqqəti getdikcə artır və əminik ki, Azərbaycanın
haqq işi qalib gələcək, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa
olunacaqdır.
“İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!” –
prinsipinə əsaslanan ümmmilli liderin fəaliyyətinin ən
mühüm, strateji əhəmiyyətli istiqamətlərindən biri bazar
münasibətlərinə keçidin tələblərinə uyğun bir şəkildə iqtisadi
siyasət hazırlayıb reallaşdırmaq, ölkə iqtisadiyyatını
böhrandan qurtarıb dirçəliş və inkişaf yoluna çıxarmaq idi.
Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın yeni neft strategiyasının
işlənib hazırlanması bu baxımdan atılmış ilk və həyati
əhəmiyyətli addım olmuşdur. 1994-cü il sentyabr ayının 20də dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanması nəticəsində ümummilli lider Heydər Əliyev
nəinki neft strategiyasının təməlini qoydu, yeni neft əsrini
başlatdı, ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının ana xəttini müəyyən etmiş oldu. Beləliklə, müdrik siyasətçi dünyanın diqqətini Cənubi Qafqaz regionuna cəlb etdi,
Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən dünya birliyinə inteqrasiyasının təməlini qoydu. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatının
əsas arteriyalarını təşkil edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-
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Supsa neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin ideya
əsasları və sağlam bünövrəsi məhz o zaman atıldı.
Heydər Əliyev neft strategiyasının məqsədləri barədə
demişdir: “Azərbaycan 1994-cü ildən özünün yeni neft
strategiyasını həyata keçirməyə başlamışdır. Bu strategiyanın əsas mənası, mahiyyəti və prinsipləri ölkənin təbii sərvətlərindən, o cümlədən neft və qaz yataqlarından Azərbaycan xalqının rifahı naminə daha səmərəli istifadə etməkdən
ibarətdir”.
Heydər Əliyevin yeni neft strategiyasının həyata
keçirilməsinin zirvəsi, şübhəsiz ki, Bakı-Tbilisi_Ceyhan əsas
ixrac boru kəməri layihəsidir. Onun reallaşdırılmasına göstərilən təzyiqlər, bu yoldakı maneə və çətinliklər çoxlarına
məlumdur. Lakin ulu öndərin cəsarəti, qətiyyəti və müdrikliyi bütün bunların qarşısını aldı və əfsanədən reallığa
çevrildi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın yeni neft
strategiyasının ölkəmiz üçün əhəmiyyətini qısaca olaraq belə
səciyyələndirmişdir: “Şübhə yoxdur ki, əgər 1994-cü ildə
Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi, cəsarəti olmasaydı, biz
bütün bu nailiyyətləri əldə edə bilməzdik. Ümumiyyətlə, indi
təsəvvür etmək çətindir ki, əgər biz xarici şirkətlərlə bu
işlərə başlamasaydıq, Azərbaycanın indiki vəziyyəti necə
olardı?”.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən
iqtisadi siyasət Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafına yol açdı. Onun müəyyənləşdirdiyi və hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsini iqtisadiyyatın sosial
yönümlüyünün təmin olunması və əhalinin həyat səviy-

yəsinin yüksəldilməsi təşkil edir. Son illər əldə edilən
iqtisadi artım ölkədə həyata keçirilən dinamik inkişaf
strategiyasının məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər.
Belə ki, 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən əhalinin sosial
müdafiəsinə yönəldilmiş xərclərin məbləği 2003-cü illə
müqayisədə 5,2 dəfə artmışdır. Əmək haqqı və əmək
pensiyalarının baza hissəsi il ərzində artırılaraq 75 manata
çatdırılmışdır. 2009-cu ilin 1 yanvarından əmək pensiyalarının sığorta hissəsi 20,8% həcmində indeksləşdirilmişdir.
Bunun nəticəsində təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta
məbləği ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 50%-dən
çox artaraq 99 manata çatmışdır. Bundan əlavə, büdcə
təşkilatlarında əmək haqları orta hesabla 50% artırılmış,
2008-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi 55 manat, 2009-cu il
yanvarın 1-dən 60 manat məbləğində təsdiq edilmişdir.
2009-cu ilin əvvəlinə ölkədə orta aylıq əmək haqqı 268
manat olmuşdur ki, bu da 2008-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 24,2%, 2003-cü illə müqayisədə isə 3,5 dəfə çoxdur.
İnsanların həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi məqsədi
ilə regionlarda aparılan məqsədyönlü işlər nəticəsində 2003cü ilin oktyabr ayından başlayaraq, 2009-cu il 1 yanvar
tarixinə kimi 26 641 yeni müəssisə, 766 277 yeni iş yeri, o
cümlədən 547 573 daimi iş yeri açılmış və bu iş yerlərinin
80%-i ölkənin regionlarını əhatə etmişdir.
Regional inteqrasiya proseslərində iştirak etmək
Heydər Əliyevin iqtisadi inkişaf konsepsiyasının tərkib hissəsidir. Azərbaycanın şərqlə qərbi, şimalla cənubu birləşdirən əsas nəqliyyat dəhlizlərinin qovuşuğunda yerləşməsi
qloballaşma baxımından təkcə regional layihələrdə deyil,
həm də beynəlxalq layihələrdə əhəmiyyətini artırmışdır.
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Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə GUAM təşkilatının yaradılması bir sıra dövlətlərin mənafelərinin siyasi və iqtisadi
cəhətdən birləşdirilməsi yolunda ilk addım olmuşdur.
Azərbaycan Avropa Birliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən
TRASEKA – Böyük İpək yolunun bərpası layihəsinin təşəbbüsçülərindən biri və onun fəal iştirakçısıdır. Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə arasında imzalanmış “Bakı-TbilisiQars yeni dəmiryol xətti haqqında” Sazişə müvafiq olaraq
Türkiyə və Gürcüstanın ərazilərində dəmir yolu xətlərinin
inşası və yenidənqurulması işləri aparılır və yaxın gələcəkdə
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında birbaşa dəmir yolu
əlaqəsinin yaradılması ilə Qara dəniz və Xəzəryanı ölkələrinin Avropanın dəmir yolu şəbəkəsinə qoşulması mümkün
olacaqdır. Bununla yanaşı, Orta Asiyanın enerji resurslarını
Azərbaycan vasitəsilə Avropa bazarına maneəsiz çıxara
biləcək NABUCCO layihəsi artıq reallaşmaq üzrədir.
Beləliklə, Heydər Əliyevin müdrikliyi sayəsində Azərbaycan
Cənubi Qafqazda lider dövlətə çevrilmiş və onun iştirakı
olmadan bölgədə hər hansı iri miqyaslı layihənin həyata
keçirilməsi qeyri-mümkün olmuşdur.
Heydər Əliyevin doğma Azərbaycan, xalqımız, bütün
region üçün gördüyü misilsiz işlər özlüyündə nə qədər böyük
və əhəmiyyətli olsa da, bunların əzəmətini olduğu kimi dərk
etmək bizim üçün bəlkə də hələ çətindir. Yəqin ona görə ki,
bu dahi insanın müasiri olduğumuz üçün bütün bu nəhəng
işlər bizə adi görünür. Ona görə də “Azərbaycan xalqı
Heydər Əliyevin böyüklüyünü hələ bundan sonra daha
dərindən dərk edəcəkdir”, “Heydər Əlyevin xalq qarşısındakı
xidmətlərinin əsl qiymətini gələcək nəsillər verəcəkdir”
deyənlərlə razılaşmamaq mümkün deyildir.

Bu gün Heydər Əliyev siyasi məktəbinin varisi və
layiqli davamçısı ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyevdir.
Belə ki, cənab İlham Əliyevin hələ 2003-cü ildə Prezident
kimi səlahiyyətlərinin icrasına başladığı ilk gündən
hakimiyyəti xalqa xidmət vasitəsi hesab etdiyini bildirməsi
heç də təsadüfi deyil. Ölkə başçısının ümummilli lider
Heydər Əliyev siyasi xəttini yüksək səviyyədə davam və
daha da inkişaf etdirməsi müasir dövrdə Azərbaycanın
dinamik tərəqqisini şərtləndirən mühüm amildir. Ənənəyə
sadiq qalaraq, yeni iş yerləri açılır, əhalinin sosial rifahı
yüksəlir, dövlət büdcəsinin gəlirləri artırılır, Azərbaycan
idxal edən ölkədən ixrac edən ölkəyə çevrilir. Regionların
inkişafı və durmadan aparılan abadlıq və yenidənqurma
işləri, təhsil sistemindəki islahatlar və uğurlu nəticələr, neft
bazarındakı üstün mövqe, səhiyyə sisteminin müasir standartlara cavab verməsi, turizmin və idmanın inkişafı Prezident İlham Əliyevi Azərbaycanda alternativsiz liderə,
Cənubi Qafqaz regionunda isə Heydər Əliyevdən sonra
gələn ikinci böyük siyasi xadimə çevirir.
Son prezident seçkisində də Azərbaycan xalqı yekdilliklə layiqli liderinə səs verərək İlham Əliyevə ikinci dəfə
onu təmsil etmək hüququnu verdi. Xalqımızın cənab İlham
Əliyevə olan böyük inam və etimadının arxasında bu görkəmli şəxsiyyətin uzun illərdən bəri Vətən və millət qarşısında göstərdiyi tarixi xidmətlər, gərgin və şərəfli əmək dayanır. Eyni zamanda cənab Prezidentin hər bir qələbəsi heç
şübhəsiz, ümummilli lider Heydər Əliyevin həmişəyaşar və
daim müasirliklə səsləşən ideyalarının alternativsizliyinə
olan ümumxalq inamının təntənəsidir.
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Bakının dağüstü hissəsində, öz fəaliyətləri ilə Azərbaycana və xalqımıza şan-şöhrət gətirmiş neçə-neçə görkəmli insanın əbədi uyuduğu, son iki ildə artıq ümumxalq
ziyarətgahına çevrilmiş Fəxri Xiyabanda Heydər Əliyevin
qranitdən yonulmuş gözəl bir abidəsi var. Bu abidə
ümummilli liderimizin məğrur baxışları uzaqlara, sanki
bizlərə əmanət qoyub getdiyi müstəqil Azərbaycanı gözləyən
işıqlı gələcəyə zillənmişdir. Hələ bundan sonra da ölkəmizin
müxtəlif guşələrində Böyük Azərbaycanlının neçə-neçə
abidəsi qoyulacaqdır. Lakin Azərbaycanın dahi oğlu ən
böyük abidəsini hələ sağlığında özü ucaltmışdır. Bu abidə
ürəyində Vətən, xalq məhəbbəti olan hər bir azərbaycanlının
qəlbindədir. Ona görə də nə qədər ki, müstəqil Azərbaycan
var, nə qədər ki, Azərbaycan xalqı var, ulu öndər Heydər
Əliyev ürəklərdə daim yaşayacaqdır. Məhz ulu öndərin
müəyyənləşdirdiyi prinsiplərlə gündən-günə inkişaf edən
zəngin və qüdrətli Azərbaycanın fonunda tam məsuliyyətlə
demək olar ki, müasir dövlətimizin qurucusu, ümummilli
lider Heydər Əliyev bu gün də bizimlədir, sabah da bizimlə
olacaqdır!
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Dövlət müstəqilliyi qlobal inkişaf prosesində:
Heydər Əliyevin baxışlar sistemi
Birinci dərəcəli məsələ,
birinci dərəcəli vəzifə ümumxalq,
ümummilli mənafeyimizdir.
Heydər Əliyev
Ümummilli mənafelərin əsas təminatçısı olan dövlətə
münasibətdə “birölçülü” yanaşma davam etməkdədir. Qlobal
iqtisadi gerçəkliyin ifrat “obyektivləşdirilməsinə”, spontan
qaydanın maksimum effekt verə biləcəyi inamına istinadla
dövlətin yeri, rolu və funksiyalarının mahiyyət dəyişkənliyinə canatma müasir elmi fikrin əsas tədqiqat obyektlərindən
birinə çevrilmişdir. Söhbət, dövlət müstəqilliyinin inkişafa
əngəlləyici təsir göstərməsindən, qlobal rifahın yaxşılaşdırılması prosesində (əslində, proses əks istiqamətlidir) müəyyən
məhdudiyyətlər sistemi tətbiq etməsindən və ümumiyyətlə,
müasir makroproseslərin başlıca maneəsinə çevrilməsindən
gedir. Ulu öndər Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, “... Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması
daimi, əbədi olması bundan da çətindir.”
Qlobal qarşılıqlı asılılığın getdikcə gücləndiyi bir
şəraitdə dövlət müstəqilliyinin hər hansı bir çərçivədə
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məhdudlaşdırılması, milli hökumətin suveren hüquqlarının
müəyyən bir hissəsinin fövqəl-hökumət qurumlarına, yaxud
beynəlxalq təşkilatlara (ölkənin üzv olduğu təşkilatlardan
söhbət gedir) həvalə edilməsi dünya çapında artıq təbii
proses xarakteri almaqdadır. Regional inteqrasiya blokları
çərçivəsində qeyd edilən istiqamətdə həyata keçirilənlər
daha qabarıq şəkildə təzahür etməkdədir. Müasir elmi baxış
prosesin həqiqətən təbii xarakterə malikliyini, qaçılmazlığını
və hər bir ayrıca götürülmüş ölkənin dayanıqlı inkişafının
təminatında həlledici rol oynadığını birmənalı şəkildə təsbit
etməkdədir. Belə bir tezisdən çıxış edirlər ki, mürəkkəb
sistemlərin effektiv idarə olunması üçün idarəedən mexanizmin özü heterogen xarakter daşımalıdır. İnteqrasiya prosesinin məntiqi yekunu kimi regional səviyyədə əldə olunanların, yaxud gözlənilənlərin yetərli olmadığı, hər halda,
sözün müstəqim mənasında qapalılıq yaratdığını əsas
gətirərək qlobal miqyasda dövlətin “yox edilməsi” prosesinə
start verilmişdir. Qlobal tənzimləmə adı altında həyata
keçirilən kooperasiya və siyasətin planetar səviyyədə “razılaşdırlması”nın zəruriliyi ön plana çəkilmişdir. Əslində, baş
verənlər tənzimləmədən daha çox birbaşa idarəetmə təəssüratı yaradır. Bu prosesə paralel olaraq “suveren dövlət” konseptinin yeni interpretasiyaları meydana çıxmağa başlamışdır. Artıq qlobal politoloji fikir “əməliyyat suverenitetindən” bəhs edir. Başqa sözlə, söhbət müxtəlif beynəlxalq normalar, iki və çoxtərəfli razılaşmalara istinadla
suverenliyin məhdudlaşdırılmasından gedir. Digər tərəfdən,
“pozitiv”1 və “neqativ” (qismən asılı) suverenitet anlayışları
1

Ильин М. Политическая глобализация: институциональные изменения/
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da elmi leksikona daxil edilmişdir. Yəni daha konkret
şəkildə ifadə etsək, söhbət suverenliyin məhdudlaşdırılması
dərəcəsi ilə əldə olunacaq iqtisadi effektin adekvatlığından
gedir. Yəni müasir iqtisadi fikir qlobal gerçəkliyin ortalığa
çıxardığı hadisə və proseslərin ardınca “sürünərək” ümummilli səviyyədə “itki → fayda” dixotomiyasının ölçü vahidlərini (oxu: çəki daşları) və ölçməni həyata keçirəcək
“tərəzi”ni qurmağa çalışır. “İtki” (dövlət müstəqilliyinin
müəyyən həddə qədər məhdudlaşdırılması) ilə “fayda” (əldə
ediləcək iqtisadi effektin dərəcəsi) arasında “bərabərlik”
yarandığı təqdirdə, bu proses bütövlükdə məqəsdyönlü hesab
edilir.
İfrat dərəcədə bəsit, birtərəfli xarakter daşıyan, birölçülü məntiqlə nəzəri “əsaslandırılması” həyata keçirilən
yanaşmanın yanlışlığı ulu öndərin problemə baxışı çərçivəsində qabarıq şəkildə təzahür edir.
“Həqiqəti heç vaxt gizlətmək, həqiqətin üstünü basdırmaq olmaz”1 deyən dahi siyasətçi sözügedən “tərəzi”nin
bir yox, çoxlu sayda çəki daşlarının olduğunu və ümumiyyətlə, “tərəzi”nin prosesləri düzgün “çəkə” bilmə iqtidarında
olmasını şübhə altına almışdır.
Heydər Əliyev ölkə → dünya münasibətlərinin nə
vaxtsa, inkişafın hansısa bir pilləsində vahidləşməyə gətirib
çıxaracağını, tam haqlı olaraq, təbii xarakterli yaranış kimi
səciyyələndirməyin əleyhinə idi. Mövcudluq və inkişafın
milli özünəməxsusluq və milli azadlıqla sıx determinoloji
bağlılığından çıxış etməklə qeyd edirdi ki, “... Cəmiyyətimizi
Грани глобализации. М.: 2003
1
Heydər Əliyev. Müdrik fikirlər. I cild, Bakı, 2008, səh. 159.
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Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, milli azadlığı, milli
ənənələri prinsipləri əsasında tərbiyə etmək lazımdır ”1.
Bütövlükdə cəmiyyətin nə vaxtsa qloballaşma prosesinin hərəkətverici qüvvəsinə çevriləcəyinə olan inam mənasızlıqdan başqa bir şey deyildir. Əksər tədqiqatçılar (məs.,
P.Draker2) qloballaşma prosesinin 4 əsas aktorunu fərqləndirir: Dövlət, regional birliklər, dünya maliyyə bazarları,
Trans-Milli korporasiyalar. Eyni zamanda, sadalanan
aktorları “qismən asılı dəyişənlər” kimi xarakterizə edir.
Həmçinin, onların qarşılıqlı asılılıqda olduqlarını, lakin birbirinə nəzarət etmədiklərini yazır. Göründüyü kimi,
“cəmiyyət” aktorların sırasında deyildir.
Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, postmodern
cəmiyyətində fərd tamqiymətli beynəlxalq aktora çevrilir.
Demokratiyanın eninə və dərininə inkişafı fərdi ön plana
çıxarır. Əslində demokratiya müstəqil yaranış, müstəqil
mahiyyət deyildir. Demokratiya – törəmədir. Birgə yaşayış
qaydalarından – sözün geniş mənasında proseslərin təşkili və
idarəolunması, cəmiyyət daxili qarşılıqlı münasibətlərdən
törəmədir. Uümummilli liderimiz tam haqlı olaraq göstərirdi
ki, “... Demokratiyanın inkişafı üçün iqtisadiyyat inkişaf
etməlidir.”3 Demokratiya – birinci deyildir. Əks mövqeli
yanaşma anarxiyaya gətirib çıxara bilər. Demokratiya –
açıqlıq, şəffaflıqla yanaşı gələcək gün aspektində etibarsızlıq
və əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi mümkün olmayan yeni
yaranışları ortalığa çıxarmaq iqtidarındadır. Başqa sözlə,
əvvəlcədən gələcək idarəetmə formalarının necə və hansı

prinsiplərlə yaranacağını bilmək mümkünsüzdür. Məhz bu
baxımdan, təhlükə heç də bütün makroprosesi əhatə etmir.
Yaxud elə bir komponenti dəyişmək imkanına yiyələnir ki,
nəticədə sözügedən makroprosesin mahiyyətində kardinal
dəyişikliklər labüd xarakter alır.
Bu anlamda dövlət müstəqilliyi və onun komponentlərinə münasibətdə metodoloji individalizmdən yararlanmaq
yalnışdır.
Doğru yol ULU Öndərin ifadə etdiyi və konkret olaraq
“sosial kapital” kimi ümumiləşdirilən konsepti ön plana
çıxarmaqdan ibarətdir.
Bu anlayışın müxtəlif yönümlü interpretasiyaları var.
Hakim yanaşma ondan ibarətdir ki, hər şeyi (birbaşa) məsrəflərdən əldə edilən effektlə ölçmək yanlışlıqdır. O
cümlədən, dövlət müstəqilliyinə yanaşmada yalnız iqtisadi
effekti ön plana çəkmək düzgün yanaşma hesab edilə bilməz.
Sosial kapital bir konsept olmaq etibarı ilə “xalis” iqtisadi çərçivəyə sığmır. Bu anlayışın real məzmunu iqtisadi,
sosial və siyasi vektorların kəsişdiyi nöqtədə formalaşır.
Sosial kapital .... “Davranışın qeyri-formal normaları
kimi təzahür etməklə formal hüquqi institutları tamamlayır.”1
Elə buradaca haşiyəyə çıxaraq qeyd edək ki, sosial
institutlar yalnız ona görə “işləyə” bilirlər ki, onların
formalaşdırdığı qaydalar ayrıca götürülmüş fərdin, yaxud
fərdlərin deyil, cəmiyyətin əksəriyyətinin təfəkkür və
davranış vərdişlərindən qaynaqlanır.

1

Yenə orada, səh. 155.
Drucker P. The New Realities. L., 1990, p. 110.
3
Heydər Əliyev. Müdrik fikirlər. I cild, Bakı, 2008, səh. 28.
2
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Bəzi tədqiqatçılar sosial kapitalın əsas tərkib ünsürlərini
fərqləndirirlər: Cəmiyyətdaxili üfiqi əlaqələrin inkişafı;
cəmiyyətdaxili sosial əlaqələr; dövlət və vətəndaş cəmiyyəti
arasında əlaqələr; institutların keyfiyyəti.1 Sonralar
sadalanan tərkib elementlərinə daha biri – cəmiyyətin birliyi
də əlavə olundu2 (yəni, cəmiyyətin bütün üzvlərinin sosialiqtisadi imkanlara çıxışının təminatı).
Bütün bunlar müsbət işarəli əks-əlaqə doğurmaqla inkişafın dayanıqlılığının təminatında müstəsna rol oynayırlar.
Sadalananlarla inkişaf səviyyəsi, eləcə də iqtisadi artım
arasında çox sıx determinoloji bağlılıq mövcuddur. Bu o
deməkdir ki, əks prosesdə, yəni sosial həmrəylik və sosial
əməkdaşlığın yoxluğu şəraitində tənəzzül qaçılmaz olur.
Başqa sözlə, sosial kapitalı formalaşdıran proses ikili
rol oynamaq iqtidarındadır: sosial əməkdaşlığın formalaşması inkişafa, əks nəticə isə tənəzzülə aparır. Məhz bu aspekti nəzərə alaraq Heydər Əliyev birmənalı şəkildə qeyd
edirdi ki, “... Vətəndaş birliyi, vətəndaş həmrəyliyi – bu,
bizim üçün çox vacibdir.3”
Əgər, nəzərə alsaq ki, sosial həmrəylik sosial əməkdaşlığın və yekun olaraq, sosio-mədəni – bir az dərinə getsək
– milli identikliyin əsas bazasıdır və bundan kənarda
dayanıqlı inkişafa nail olmaq mümkünsüzdür, onda dahi
siyasətçinin niyə məhz bu aspekti qabartdığını aydın şəkildə
dərk etmək olar.
1

Woolcock M. Social capital and Economic development|| Theory and Society.
1998: NC2
2
Kitzen J., Easterly W. Woolcock M. On “Good” Politicians and “Bad”
Policies: social conesion, İnstitutions and Growth// World Bank/ Policy
Research Working Paper. September 2000, N 2448.
3
Heydər Əliyev. Müdrik fikirlər. I cild, Bakı, 2008, səh. 28.
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Qlobal səviyyədə isə problemin qoyuluşu ifrat mürəkkəbliyi və çoxşaxəliliyi ilə nəzər-diqqəti cəlb edir. Ümumplanetar səviyyədə dayanıqlı inkişafın daxili məntiqindən
çıxış etməklə, sözün həqiqi mənasında konkret dilemma
qarşıya çıxır:
Birləşmək → parçalanmaq dilemması! Başqa sözlə,
söhbət qloballaşma → lokallaşma dixatomiyasının “davranış
tərzinə” verilən interpretasiyalardan gedir.
Bir sıra müəlliflər qloballaşma → lokallaşma reallığını
qloballaşmanın paradoksu kimi səciyyələndirirlər. M.Turen1
yazır ki, iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələrin qloballaşması
və individualizmin yüksəlişi qloballaşma və fraqmentarlaşma arasında mübarizəyə təkan vermişdir. Ç.Xendi2 isə
sözün tam mənasında, ziddiyyətlər kompleksindən söhbət
açır. Onun fikrincə, qloballaşma kütləvi təşkilatların, o
cümlədən, dövlət, həmkarlar ittifaqları, siyasi partiyalar, korporasiyalar, bir sözlə, şaquli idarəetmə prinsipləri əsasında
yaranmış hər şeyin böhranına səbəb olmuşdur. “Kiçik sosium”lar (kooperasiya, qarşılıqlı etimad əsasında formalaşmış qurumlar) istisnadır.
Bu tipli yanaşmalarda bizim üçün maraqlı ola biləcək
cəhət problemə metodoloji baxışın məntiqi, yaxud məntiqsizliyi ilə bağlıdır. Belə ki, heç cür anlamaq mümkün
deyildir ki, “lokal icma”, yaxud “lokal sosium”, yaxud “lokal
ümumilik” deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Əgər söhbət
ayrıca götürülmüş bir ölkənin, yaxud regional inteqrasiya
blokunun əhalisindən gedirsə, onda problemin anlaşılmazlıq
dərəcəsi daha da şiddətlənir. Yəni, bir ölkənin əhalisi “xalq”,
1
2

M.Tourain. Le bouleversement du monde.Paris., 1995.
Handy H. The Age of Paradox. Boston, 1994.
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“millət” məhfumları ilə ifadə edilərkən, ona “lokal icma”
demək olarmı? Digər tərəfdən, diqqət mərkəzində vətəndaş
cəmiyyəti, yaxud onun ayrı-ayrı struktur elementləridirsə,
onda problemi bu sayaq da ifadə etmək lazımdır. Və nəhayət
hər iki halda (millət, sosium, yaxud vətəndaş cəmiyyəti) əsas
təsir rıçaqları dövlətin əlində olduğu üçün qloballaşmanın
“lokala ” təsiri, yaxud təhdidi heç vaxt birbaşa yönümlü
olmayacaqdır və ola da bilməz. Ortada dövlət var və onu
bütün bu proseslərdən sərf-nəzər etməyə yönəldilmiş “elmi”
baxışların iflasa uğrayacağı gün heç də uzaqda deyildir.
Beləliklə, qloballaşma → lokallaşma dixotomiyasının
əksliklərin mübarizəsi kimi, yəni iki müstəqil prosesin
ziddiyyətli əksliyi kimi qələmə vermək yalnışlıqdır. Belə ki,
1. Lokallaşma – özünü qoruma instinktinin hərəkətə keçməsi və sistemli xarakter almasıdır. Lokallaşma →
əslində müstəqil, öz-özünə meydana gələn (yəni, özbaşına) proses deyildir. O, qloballaşmanın doğurduğu bir
prosesdir.
2. Lokallaşma → terminin etimologiyasına zidd olsa da,
ümummilli səviyyədə “qapanma” deməkdir (təbii ki,
mütləq “qapanmadan” söhbət getmir).
Milli səviyyənin daxilində baş verən lokallaşmanın
qloballaşma ilə bağlılığı yoxdur, yaxud bu bağlılıq yalnız o
halda yarana builər ki, “ümummilli” dediyimiz şey olmasın,
dövlət siyasi səhnədən silinsin və s.
Fikrimizcə, dövlətin “öləcəyini” deyənlər keçən əsrdə
marksistlərin yol verdikləri yanlışlığı təkrarlamaqdan başqa
bir şey ifadə etmirlər.
Dövlət müstəqilliyinin məhdudlaşdırılması (qloballaşmanın “məntiqi” nəticəsi kimi) fonunda baş verə biləcək

hadisələrə münasibətdə ulu öndər əsas mahiyyəti önə
çıxarmış və kifayət qədər aydın şəkildə - “... Azərbaycan
xalqının mənliyi – milli mənlik, milli qüruru hər şeydən
üstündür”1 – deyimini başlıca yanaşma tərzi kimi ortalığa
qoymuşdur.
Problemə “birölçülü” yanaşmanın yararsızlığı hər
şeydən əvvəl, mövcud baxışlar sisteminin natamamlığından
qaynaqlanır. Heydər Əliyev dövlət müstəqilliyini milli azadlığın əsas qoruyucu mexanizmi hesab edirdi. Müstəqilliyin
hər hansı bir dərəcədə məhdudlaşdırılması elə həmin proporsiyada milli azadlığın müəyyən çərçivəyə alınması
deməkdir.
Problemə sistemli yanaşma sərgiləyən ulu öndər dövlət
müstəqilliyinin hər hansı bir dərəcədə məhdudlaşdırılmasının
iqtisadi sferada da fəsadlar doğuracağını dahi uzaqgörənliklə
ifadə etmişdir.
Hal-hazırda dünya çapında baş verən proses və
hadisələr Heydər Əliyevin gəldiyi qənaətlərin tam doğru
olduğunu üzə çıxarmaqdadır. Belə ki, neoliberal inkişaf
paradiqmasının mahiyyətinə adekvat olaraq proseslərin
zamanın
axarına
buraxılması,
iqtisadi
məkanda
virtuallaşmanın birmənalı qəbulu arzuedilməz nəticələrlə
yekunlaşa bilər. Hazırda həm qlobal, həm də regional və
milli səviyyələrdə reallığın virtuallaşması prosesinin
intensivlik dərəcəsi yüksələn xətlə getməkdədir. Proses artıq
bütün təsəvvür edilən və edilməyən sərhədləri keçməkdə,
konkretləşməkdə, konkret varlığın virtuallaşmasını reallığa
çevirməkdədir. Yəni, virtual reallıq → virtual varlıq
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Heydər Əliyev. Müdrik fikirlər. I cild, Bakı, 2008, səh. 28.

(mahiyyət fərqliliyini nəzərə almadan) eyniyyəti aktual
reallığın təbii “görünüşlü”, immanent xassəli törəməsi kimi
meydana çıxmaqdadır. Düzdür, o, aktual reallığa xas olan
məkan, zaman, hərəkət və inkişaf konseptlərini özündə
ehtiva edir, həmçinin, ideal-artefakt və virtual spesifik
xassələrə malikdir. Lakin qeyd edilən atributika aktual
reallıqla eyni “davranış” tərzinə malik deyildir. Belə ki,
virtual reallıqda məkan-zaman prosesləri fundamental
səciyyəli sabit keyfiyyətlərlə birmənalı olaraq bağlı deyildir.
Zaman axıcılığı subyektiv istəkdən asılı olaraq pozula,
dayandırıla, gücləndirilə, yaxud ləngidilə bilər. Başqa sözlə,
keçmişdən indiyə və gələcəyə yönəllik zaman hərəkəti
mütləq dəyişmə statusu daşımır. Yəni prosesin istənilən
nöqtəsində geriyə dönüş mümkündür. Qeyd edilən aspekt
virtual reallığın anlaşılmaz, qəribə xassələr kəsb etməsini,
gerçəklikdə mövcud olan səbəbiyyətlə izahı mümkünsüz
olan “hoqqalar” doğurmasını şərtləndirən əsas cəhətdir.
Virtual reallıq, əslində yabancı təbiətli reallıqdır. Bu reallıq
həqiqi mövcud olan reallıqdan daha çox azadlığa
(məhdudiyyətsiz) malikdir və bəzi hallarda (əsasən iqtisadi
sferada) insan motivasiyasının “bespredeli” kimi xarakteristikaya da yiyələnə bilir.
Belə varlığın paradoksallığı ondadır ki, “mövcud” olan
həqiqətdə yoxdur.
Dahi uzaqgörənliklə məhz qeyd edilən yönümlü
prosesləri nəzərdə tutaraq Heydər Əliyev deyirdi ki: “...
Hadisələr gerçəkləşdikdən sonra tədbirlər haqqında fikirləşməyə başlayan daim uduzur.”1 Deyimin mahiyyətində son
1

Azərbaycn XXI əsrin və III minilliyin ayrıcında, Bakı, 2001, səh. 35.
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dərəcə sadə məntiq durur: Əgər Azərbaycan neoliberal
inkişaf paradiqmasının çərçivəsində hərəkət etsə idi, onda
maliyyə sferasının “əlahiddələşməsi” qaçılmaz olacaqdı.
Qeyd edilən əlahiddələşmə öz-özlüyündə böhrana aparan,
makrosabitliyi birbaşa təhdid edən böyük bir problemdir.
Hələ bu azmış kimi, bir tərəfdən də maliyyə vəsaitlərinin
virtuallaşması sürət götürəcəkdi. Başqa çıxış yolu sadəcə
olaraq, yoxdur. Belə ki, iqtisadi inkişafın daxili məntiqindən
çıxış etsək , “əlahiddələşən”, sistemdən ayrılaraq müstəqil
mahiyyət yaradan istənilən şey ya geriyə - çıxdığı yerə
qayıtmalı, ya da virtuallaşmalıdır.
Eyni zamanda, onu da qeyd etmək lazımdır ki, müasir
qlobal iqtisadi gerçəkliyin az qala əsas xarakteristikası kimi
çıxış edən qeyri-müəyyənliyin fonunda virtuallaşmaya olan
meylin nədən qaynaqlandığını anlamaq mümkündür. Belə ki,
müəyyən sərhədlərə qədər (bu sərhədlərin maksimumu
gerçək varlıqdan uzaqlaşma məsafəsi ilə müəyyənləşir;
təəssüf ki, böhranlar şəklində) virtual reallığın subyektiv
iradəyə tabeçiliyi, yaxud belə bir görüntünün yaradılması
idarə edən subyektdə - insanda qələbə eyforiyası doğurur.
Lakin bu hal keçici xarakter daşıyır. Qeyd edilən yönümlü
inkişaf trayektoriyası istisnasız olaraq böhranla yekunlaşır.
Beləliklə, ümummilli liderimiz dövlət müstəqilliyinin
məhdudlaşdırılmasını yalnışlıq hesab edir və təklif olunan
variantların gerçəklikdən qaynaqlanmadığını, sosiomədəni
bütövlük çərçivəsində rasional yozumunun mümkünsüzlüyünü ön plana çıxarırdı.
Tarixin sınağından çıxmış və gerçək məzmunlu həqiqət
kimi səciyyələnən Heydər Əliyev yanaşmasının struktur
prinsipləri bu gün də cənab Prezident İlham Əliyev tərəfin126

dən böyük ustalıqla tətbiq edilməkdədir. Ümummilli
mənafelərin təminatı yolunda “.. istənilən mübarizəyə hazıram” deyən cənab İlham Əliyevin Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini daha da möhkəmləndirəcəyinə, onu əbədi
edəcəyinə heç bir şübhə yoxdur.

RASİM HƏSƏNOV
Az.DİU-nin nəzdində İqtisadi
Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun direktoru, iqtisad
elmləri doktoru, professor
Azərbaycan iqtisadiyyatında
Heydər Əliyev mərhələsi
Müasir Azərbaycan tarixində çağdaş inkişafımızın istənilən prizmadan qiymətləndirilməsində, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin struktur yaradıcı əhəmiyyət daşıyan fəaliyyətini xatırlamamaq mümkün deyildir. Ulu öndərin
iqtisadi inkişafımızın təmin edilməsindəki rolunun hərtərəfli
qiymətləndirilməsi, fikrimizcə, iqtisadi tarix sahəsində, xüsusi
tədqiqat mövzusu olmalıdır. Ona görə də, bir və ya bir neçə,
ayrıca yazılmış məqalə çərçivəsində bu böyük irsi, yetərincə
dəyərləndirməyi mümkünsüz hesab edirik. Bununla belə, iqtisadi sistemimizin formalaşmasında mahiyyət etibarı ilə, bütöv
bir mərhələ xarakteri daşıyan dövr ərzində, Ulu öndərin, təşəbbüsü və həlledici iştirakı ilə, həllini tapmış, bəzi məsələlər
haqqında mülahizələrimizi bildirməyi zəruri hesab edirik.
Heydər Əliyevin çağdaş iqtisadi tariximizdə fəal iştirakı
keçən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən başlayır. Sovet idarəçilik və təsərrüfatçılıq sistemi çərçivəsində, SSRİ-nin geridə qalmış əyalətlərindən biri olan Azərbaycan Respublikasının faktiki rəhbəri seçildikdən sonra Heydər Əliyevin çoxcəhətli fəaliyyətinin mühüm istiqamətini, respublika iqtisadiyyatının dirçəldilməsi problemləri təşkil etmişdir. Bu
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fəaliyyətin çoxşaxəli, çoxsaylı və strateji xarakterli, bilavasitə
iqtisadi nəticələrinə toxunmayaraq, idarəetmə məharəti və
sosial-siyasi nəticələrinin əsas istiqamətlərini qısaca olaraq
aşağıdakılar kimi ifadə edə bilərik:
• İqtisadiyyatın faktiki fəaliyyət sahələrinin, o cümlədən
kənd təsərrüfatının və sənayenin mövcud sahələrinin
məhsuldarlığının artırılması və coğrafi yerləşdirilməsinin tədrici təkmilləşdirilməsi. Bu addımın nəticəsində, məsələn, respublika ərazisinin mövcud istehsal
sahələri daxilində ixtisaslaşması və məhsuldarlığın,
səmərəliliyin nisbi artımına nail olunmuşdur.
• Sənaye sahələrinin coğrafiyasını genişləndirməklə, yeni sənaye rayonlarının formalaşdırılması və daha vacibi, emal dərinliyi yüksək olan sənaye sahələrinin, o
cümlədən elektrotexnika, elektronika, məişət texnikası,
hərbi sənaye və s. sahələrin yaradılması və inkişafı
təmin edilmiş, bütövlükdə iqtisadiyyatın yeni dəyər
yaratması potensialı əsaslı şəkildə genişləndirilmişdir.
• İqtisadi inkişafın nəticəliliyi və səmərəliliyinin artırılmasında ənənəvi olaraq və bütün dünyada, həlledici
amillərdən birinin işçi qüvvəsinin maddi və mənəvi
stimullaşdırılması olduğunu dərk edərək, ilk dəfə
olaraq Azərbaycan fəhləsi və kəndlisinin maddi güzəranın yaxşılaşdırılması, onların qazanclarının artırılması, dövlətin ən ali mükafatlarına təqdim olunması,
seçkili dövlət idarəetmə orqanlarında fəal iştirakının
təmin edilməsi və bütövlükdə sadə əməkçilərin cəmiyyətin elitar təbəqəsinə daxil olmasının mümkünlüyünün
təcrübədə təsbit edilməsi, iqtisadi fəaliyyətin cəmiyyətin və dövlətçiliyin bazisi olması ideyasını təsdiq-

ləmiş oldu.
• Ulu öndər Heydər Əliyevin həmin dövrdəki mühüm
xidmətlərindən biri iqtisadi idarəetmədə yeni yanaşmanın yaradılması hesab edilməlidir. Buraya, respublika rəhbərliyinin mütəmadi olaraq, hətta ən ucqar
ərazilərdə yerləşən əkin sahələri və sənaye müəssisələri
ilə yerində tanış olması və problemlərin yerində, aşkarlıq şəraitində həllinin axtarılması, elm, mədəniyyət və
incəsənət xadimlərinin bilavasitə sadə əməkçilərlə,
onların iş yerində təmaslarının qurulması və s. kimi
addımlarla, əməyin yeni mənəvi stimullaşdırma sisteminin formalaşdırılması aid edilə bilər.
SSRİ tərkibindəki dövrdə, Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyinin iqtisadiyyatda yaratdığı nəticələrin sayını çoxaltmaq və genişləndirmək mümkündür. Eyni zamanda, təəssüflə qeyd etməyi vacib hesab edirik ki, 1969-1982-ci
illərdə iqtisadiyyatımızın artıq formalaşdırılmış, fəaliyyətdə
olan işlək mexanizmli sistemi, qısa bir müddət ərzində, 19871993 illərdə, yumşaq desək, diletant idarəçiliyin nəticəsində
əsaslı şəkildə deqradasiyaya məruz qaldı. Elmi məqalənin
çərçivə məhdudluğunu nəzərə almaqla, həmin məsələlərə epizodik toxunmaqla, sonrakı şərhlərimizdə əsasən, müstəqillik
dövründə, ölkəmizin iqtisadi inkişafında, Ulu öndərin rəhbərliyi ilə əldə olunmuş nailiyyətləri şərh etməyi daha məqsədəuyğun hesab edirik.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasından ötən dövrdə ölkə iqtisadiyyatının ümumi inkişafının qiymətləndirilməsi üçün iqtisadi
sistemin formalaşması və transformasiya faktorunun rolu istinad nöqtəsi hesab oluna bilər. Çünki dövlətçiliyin möhkəm-
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ləndirilməsi və müstəqilliyin uzunömürlüyünü təmin edə
biləcək iqtisadi fundamentin yaradılması və gücləndirilməsi,
meyarı baxımından, transformasiya proseslərinin səmərəliliyi
və nəticəliliyi cox muhumdür.
Son on beş ildə ölkədə aparılan iqtisadi siyasətə və o
cümlədən, onun tərkib hissəsi olan radikal islahatlara arqumentli qiymət verilməsi, ən aşağısı, iqtisadi inkişafımızın
perspektiv paradiqmasının formalaşdırılması üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Belə ki, ötən dövrdə Azərbaycanda aparılan iqtisadi
siyasətin ən mühüm xüsusiyyəti, inkişafın əsaslı islahatlar
şəraitində təmin olunmasıdır. Məlum olduğu kimi, dövlət
müstəqilliyinin bərpa edilməsi, Azərbaycanda yeni, bütöv
iqtisadi sistemin qurulmasını, radikal islahatların vacib vəzifəsinə çevirmişdir. Eyni zamanda yeni sistemin, müstəqil
fəaliyyət qabiliyyətinin təmin olunması, dünya təcrübəsinin
müsbət dərslərinin nəzərə alınmasını tələb etdiyindən,
islahatların ikinci əsas vəzifəsi kimi, təsərrüfat mexanizminin
bazar prinsiplərinə uyğunlaşdırılması zərurəti yaranmışdır.
Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonrakı ilk illərdə (1991-1993) iqtisadi idarəetmədə bir sıra islahat xarakterli tədbirlər aparılsa da sistemli və ardıcıl siyasətdən əsər-əlamət yox idi. Əslində dövlətin məqsəd və strateji
hədəflərini ifadə edən konseptual, ideoloji baxışlar mövcud
deyildi.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişaf və transformasiya hədəfləri ilk dəfə 1993-cü ilin iyun ayının 15-də,
xalqın təkidi ilə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri
seçilmiş Heydər Əliyevin parlamentin tribunasındakı ilk
çıxışında bəyan olunmuşdur: “Siyasətdə və iqtisadiyyatda
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sərbəstlik, hüriyyət, insan azadlığı, insan haqlarının qorunması və sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bərqərar olmalıdır”.
Ulu öndərin bu bəyanatı müasir Azərbaycanın çağdaş
iqtisadi inkişaf strategiyasında sistemli transformasiyanın
başlanğıcı hesab edilməlidir. Dövlət rəhbəri kimi özünün ilk
çıxışında, “İstədiyimiz məqsədlərə çatmaq üçün vəzifə,
iqtisadiyyatın bütün sahələrində islahatlar aparmaqdan
və bu islahatlar vasitəsi ilə Azərbaycanın mövcud iqtisadiyyatını, sərbəst iqtisadiyyat prinsipləri əsasında irəlilətməkdən ibarətdir” deməklə, ulu öndər, faktiki olaraq,
islahatların istiqamətini göstərirdi. Eyni zamanda o, xüsusi
qeyd edirdi ki, “Bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini tətbiq
edərək, sərbəst iqtisadiyyata geniş yol verərək və onu əsas
yol hesab edərək, bunların hamısını əhalinin bütün təbəqələrinin rifah halının sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına
yönəltməliyik”.
Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası, dərin elmi məntiq
üzərində qurulsa da, o, dahiyanə tərzdə dünya təcrübəsinin
dərslərindən müdrik nəticələr çıxararaq, eyni zamanda qeyd
edirdi ki, “Azərbaycanda iqtisadi islahatlar ideologiyaya
əsasən deyil real həyat həqiqətlərinə uyğun aparılacaq”.
Dahi Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu iqtisadi inkişaf
strategiyasının evolyusiyasını və onun əməli nəticələrini daha
düzgün qiymətləndirmək üçün dövlət müstəqilliyimizin start
şəraitini nəzərə almaq vacibdir. Qeyd etmək lazımdır ki,
yuxarıda qeyd olunduğu kimi, məhz Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində, bütün xüsusiyyətləri ilə bərabər, Azərbaycan
iqtisadiyyatı, keçmiş SSRİ tərkibində, kifayət qədər yüksək,
lakin birqiymətli müsbət qiymətləndirilməyən inkişaf
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səviyyəsinə malik olmuşdur. Müstəqillik ərəfəsinin son iyirmi
illik dövründə, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı rəvan
getməmişdir. Məsələn, 1970-80-cı illərdə respublikada iqtisadi
artımın orta illik sürəti 1960-70-cı illərdəki 5,2%-dən 7,4%
qalxdığı halda, 1980-90-cı illərdə kəskin azalmışdır. 1981-85-ci
illərdə orta artım sürəti 4,9% olmuş, 1986-90-cı illərdə isə
artım sürəti orta hesabla ildə 5-6% azalmağa başlamışdır.
1989-cu ildə isə istehsal həcminin mütləq azalması baş vermiş
və 1990-cı ildə ölkədə milli gəlir əvvəlki ilə nisbətən 7%
azalmışdır.
Əsasən təbii xammalın, ucuz və bol işçi qüvvəsinin
intensiv istifadəsinə əsaslanan material və enerji tutumlu sahələrin inkişaf etdirilməsi iqtisadiyyatın, struktur böhranları üçün
“münbit” quruluşunun formalaşmasına şərait yaratmışdır.
Məhsuldar qüvvələrin inkişafının "Ümumittifaq" mənafelərinə tabe etdirilməsi, direktiv idarəetmədən, "effektli
tələb" idarəçiliyinə keçiddə multiplikativ reqressiya doğurmuşdur.
İqtisadi inkişafda yol verilmiş nöqsanlar, ümumi iqtisadi yüksəlişə mane olduğu kimi, əhalinin sosial vəziyyətinə
də öz mənfi təsirini göstərmişdir. Belə ki, 90-cı illərin əvvəlində Azərbaycan həyat səviyyəsini səciyyələndirən əksər
göstəricilər üzrə keçmiş İttifaqda ən axırıncı yerləri tuturdu.
Keçmiş SSRİ-nin dağılması ərəfəsində Azərbaycan
iqtisadiyyatının düşdüyü şəraitin qısa xarakteristikası sübut
edir ki, Dövlət müstəqilliyinin bərpası, iqtisadi böhranın
dərinləşməsi kimi arzuolunmaz faktla eyni vaxta təsadüf
etmişdir.
Təbii ki, belə şəraitdə iqtisadi transformasiya müəyyən
faktorların ciddi təsirinə məruz qalmalı olmuşdur. Bunların ən

vacibləri və obyektiv hesab olunanları, müstəqil ölkənin, bütöv
iqtisadi sistemin, yaradılmasının təsərrüfat münasibətləri və
mexanizminin əsaslı dəyişdirilməsi və hərbi-siyasi çaxnaşmalar şəraitində aparılmasının məcburiliyi olmuşdur.
Ötən dövrdə aparılmış iqtisadi islahatların xarakterini
qiymətləndirmək üçün, onun çərçivə şərtlərini və iqtisadi sistemin ümumi dinamikasına və inkişaf mərhələlərinə adekvat
aktual vəzifələrini müəyyənləşdirmək zəruridir. Qeyd olunduğu kimi, Azərbaycanda iqtisadi sisteminin transformasiyası
ötən dövrdə aşağıdakı iki ən mühüm məqsədə istiqamətləndirilmişdir:
- müstəqil ölkəyə məxsus bütöv iqtisadi sistemin
yaradılması;
- təsərrüfat mexanizminin bazar prinsipləri üzrə
transformasiya olunması.
Bütün digər vəzifə və məqsədləri özündə birləşdirən,
bu iki qlobal hədəfın reallaşdırılması iki sistemdən kənar istiqamətləndiricisi olmuşdur. Bunların birincisi, mahiyyət etibarı
ilə, heç də obyektiv xarakterli olmayan cəlb olduğumuz müharibə, ikincisi isə əsasən obyektiv mahiyyətli dünya təsərrüfat sisteminin inkişaf tendensiyasıdır.
İslahatların bütöv iqtisadi sistem yaratmaq məqsədi,
mahiyyət və ardıcıllıq baxımından ilkin hesab olunur. Həm də
bu, daha çox institusional struktur xarakterli məsələdir. Onun
əsas vəzifələri sırasına, milli valyutanın və milli bank-kredit
sisteminin, vergi-gömrük sisteminin yaradılması; ölkədə
fəaliyyət göstərən bütün iqtisadi agentlər üçün, hüquqi və
idarəetmə baxımından vahid məkanın formalaşdırılması;
özünü inkişaf və dayanıqlığın təminedici potensialının bərpası
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üçün, iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi; zəruri
proporsiyaların yaradılması və s. aiddir.
Heydər Əliyev strategiyasına əsaslanan, iqtisadi sistemin
transformasiyası
yönümündə
görülmüş
işlər,
Azərbaycanın iqtisadi islahatlar modelini və onun analitik
xüsusiyyətlərini, formalaşdırmağa imkan verir.
Dinamik inkişaf məntiqinə malik olan, iqtisadi transformasiya modelinin, ötən dövrdəki realizasiyasının ən mühüm
xüsusiyyəti kimi, onun inkişafının aşağıdakı üç istiqamətdə
cəmlənməsi hesab oluna bilər.
1. Ölkənin əsas təbii-iqtisadi ehtiyatlarının aktiv təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunması: - belə ehtiyatlara Xəzərin
karbohidrogen yataqları; geosiyası mövqeyin yaratdığı tranzit
potensialı; şəxsi mülkiyyətə verilmiş torpaq və nəhayət yüksək
əməksevərliyə malik əhali potensialı aid olunur.
2. Liberal-demokratik yönümlü, bazar prinsiplərinə
əsaslanan təsərrüfat mexanizminin yaradılması. Bu istiqamətdə ən vacib vəzifələrə, xüsusi mülkiyyətə əsaslanan, sahibkarlıq mühitinin yaradılması; ölkənin maliyyə-bank sisteminin
liberallaşdırma yönümündə islahatı; dövlət iqtisadi idarəetmə
sisteminin, istehsalın idarəedicisindən, əsas ictimai xidmətlərin
təminatçısına çevrilməsi; iqtisadiyyatın dövlətsizləşdirilməsi, o
cümlədən torpaq islahatı və özələşdirmənin həyata keçirilməsi
aiddir.
3. Ölkə iqtisadiyyatının ardıcıl tədbirlər vasitəsi ilə
açılması, onun dünya təsərrüfat sisteminə rasional inteqrasiyanın təmin olunması. Bu istiqamətdə fəaliyyət, qlobal və regional, funksional və sahə iqtisadi birliklərində fəal siyasətin
təmin olunmasını nəzərdə tutur.
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Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin, iqtisadi islahatların
həyata keçirilməsinə baxışlarını səciyyələndirən, ən mühüm
cəhətlərdən biri – islahatların həyata keçirilməsinin, öncül
istiqamətlərinin, düzgün və məntiqli ardıcıllıqla seçilməsindən
ibarət olmuşdur.
Heydər Əliyev təcrübəli dövlət xadimi kimi, 1993-cü
ilin yayında, çox ağır sosial-siyası və hərbi şəraitdə belə,
iqtisadiyyatda ciddi addımlar atılmasının zərurətini aydın
görürdü. Məhz bu yanaşmadan, çağdaş Azərbaycanın iqtisadi
sisteminin yenidən qurulması baxımından, islahatların ilk
vacib addımı, milli valyutanın, ölkə ərazisində yeganə ödəniş
vasitəsi elan olunması hesab edilir. Heydər Əliyevin bu qərarı
ilə, əslində ilk dəfə, ölkənin bütöv iqtisadi fəzasının yaradılması başlandı.
1993-cü ilin payızından başlayaraq, Heydər Əliyev,
Azərbaycan Prezidenti kimi, iqtisadi tənəzzülün qarşısının
alınması və dirçəlişin təmin olunması üçün ciddi səylər
göstərirdi. Ona görə də, dünyanın iqtisadi inkişaf tarixinin
dərslərini və ölkəmizin həmin dövrlərdəki ağır vəziyyəti
nəzərə alınaraq, iqtisadi dirçəlişin təmin edilməsi üçün xarici
investisiyaların cəlbi prioritet vəzifə kimi, qarşıya qoyuldu.
Xəzərin dərin qatlarında yerləşən yataqlardakı, neft ehtiyatlarının çıxarılması üçün, dünyanın qabaqcıl transmilli korporasiyalarının, bu layihəyə cəlb edilməsi üçün uzunmüddətli,
gərgin danışıqlar aparıldı.
Əslində dünya təcrübəsi göstərir ki, qeyri-stabil sosialsiyasi şəraitə malik, faktiki müharibə şəraitində olan ölkə
kimi, Azərbaycana investisiya yatırımının təmin edilməsi,
olduqca qeyri-realdır. Lakin ulu öndərin ardıcıl səyləri və
qətiyyəti sayəsində, fövqəladə hadisə baş verdi. Azərbaycana
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böyük həcmdə investisiya qoyulması barədə, çoxtərəfli saziş
imzalandı. Beləliklə həm də, Azərbaycanda daxili siyasi
sabitliyin təsdiqi kimi, 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanması ilə, ölkənin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası
istiqamətində sıçrayış baş verdi. Fərəhlə qeyd etmək vacibdir
ki, ötən 15 ilin nəticələri, bu qərarın dahiyanə düşüncənin
nəticəsi olmasını və fövqəladə əhəmiyyətliliyini göstərdi.
Həmin dövrün üçüncü ən mühüm hadisəsi, ictimaisiyasi həyatımızda, o cümlədən iqtisadi sistemdə, yeni eranın
başlancığını qoyan, müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının qəbulu oldu. Məhz yeni Konstitusiya, demokratik dəyərlərə əsaslanan liberal, bazar iqtisadiyyatının qurulmasının
legitimliyini təsdiq etdi.
Xüsusi mülkiyyətin, azad sahibkarlığın, yeni torpaq
münasibətlərinin, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın hüquqi
əsasları təsbit edildi və dövlətin idarə olunmasında müstəsna
əhəmiyyəti olan hakimiyyətin bölgüsü baş verdi.
Bu səbəblərdən, Azərbaycanda, geniş miqyaslı iqtisadi
islahatların 1995-ci ildən başlandığını söyləmək olar.
Məhz bu dövrdən, bütövlükdə iqtisadi islahatlarda hüquqi bazanın yaradılması; prioritetlərin seçilməsi; taktiki
forma və üsulların müəyyənləşdirilməsi sahəsində sistemlilik
və məntiqi ardıcıllıq; icra məsuliyyəti və tələbkarlıq; yaranmış
vəziyyətin operativ qiymətləndirilməsi və perspektivin
proqnozlaşdırılması imkanları, özünü göstərmişdir.
Bütün bunlar bərabər qeyd edilməlidir ki, bazar iqtisadiyyatına, liberal və demokratik dəyərlərə əsaslanan iqtisadiyyata keçid dövrünü yaşayan ölkəmizin, ötən dövrdəki sosialiqtisadi inkişaf yolu də kifayət qədər hamar olmamışdır.

Yəni, ölkənin iqtisadi uğurları, dövlətin və xalqın gərgin əməyi sayəsində mümkün olmuşdur. Akademik R.Mehdiyevin doğru olaraq qeyd etdiyi kimi “Son illərdə həyata
keçirilən “yenilikçi” qərarlar, Azərbaycanı zəif və tənəzzülə
uğramış iqtisadi sistem, geridə qalmış siyasi institusional quruluş və marginal ictimai şüurla xarakterizə olunan cəmiyyətdən, dayanıqlı siyasi sistem, bazar xarakterli iqtisadi struktur və mərhələlərlə formalaşan demokratik institutlarla
səciyyələnən ölkəyə çevrilmişdir ”.
İqtisadi islahatların, son illərdəki fərqləndirici cəhətləri,
onların eyni zamanda müxtəlif istiqamətlər üzrə aparılması,
strateji əhəmiyyətli, real və bir sıra cəhətlərdən qeyri-populyar, lakin iqtisadi effektli qərarların qəbulu, onun sosial
yönümlüyü və qabaqcıl dünya təcrübəsinə və köməyinə
arxalanmasından ibarətdir.
İstehsal və təsərrüfat mexanizminin mahiyyəti baxımından isə, Azərbaycanda islahatların özünəməxsus cəhəti,
iqtisadi sistemin yenidən qurulmasında, yanacaq-enerji ehtiyatlarından səmərəli istifadənin strateji meyar olmasıdır.
Bu iqtisadi siyasətin doğruluğunun ən yaxşı sübutu əldə
olunmuş nəticələrdir.
Əsas makroiqtisadi parametrlərin son dövrlərdəki dinamikası, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf yolunu adekvat
əks etdirir. Statistik rəqəmlər sübut edir ki, 1996-cı ildən başlayan yüksəliş son 5 ildə daha böyük sürət almışdır. Ümumi
daxili məhsul (ÜDM) istehsalı 1995-ci ildəki 2133,8 mln.
manatdan 2000-ci ildə 4718,2 mln. manata qədər yüksəlmişsə,
2005-ci ildə bu göstərici 12522,5 mln. manata, 2008-ci ildə isə
38006,2 mln. manata çatmışdır.
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Fərəhləndirici cəhət kimi qeyd etməyi vacib sayırıq ki,
son dövrlərdə ÜDM istehsalında qeyri-neft sektorunun payı da
durmadan artır. Məsələn, 2000-ci ildə bu sektorda istehsal
olunmuş ÜDM-in həcmi 3055,8 mln. manat olmuşdursa, 2007ci ildə bu 9290,5 mln. manata çatmışdır.
Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın həcmi 1995-ci
ildəki 228 mln. manatdan, 2000-ci ildə 967,8 mln. manata,
2008-ci ildə isə 9944,2 mln. manat yüksəlmişdir. Əhalinin nominal pul gəliri və orta aylıq əmək haqqı isə daha yüksək
sürətlə artmışdır. 1995-ci ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq
1314,0 mln. manat və 13,4 manat olmuşsa, 2000-ci ildə 3511,4
mln. manat və 44,3 manat, 2008-ci ildə isə 20058,2 mln.
manat və 274,4 manata çatmışdır.
Son 3-4 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı özünün inkişaf
xüsusiyyətlərinə görə dünyanın lider ölkəsinə çevrilməklə
bərabər, tamamilə yeni istiqamət almışdır.
Bu özünü ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin bəyan etdiyi ölkəmizin “stabillikdən
inkişafa doğru” tərəqqi strategiyasının məntiqi nəticəsi hesab
olunmalıdır.
Bu baxımdan hökumətin 2003-2008 illərdəki iqtisadi
siyasəti çox önəmlidir. Böyük neft gəliri erasının başlaması ilə
iqtisadi siyasətdə ciddi dəyişiklər baş vermişdir. Bu dəyişikliklər, iqtisadi inkişafın meyarları kimi, ənənəvi kəmiyyət
göstəricilərindən yaxın gələcəkdə imtina olunacağını əks
etdirir. Məsələn, əhalinin yoxsulluq səviyyəsinin aşağı salınması və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədləri və
onların Proqramlı realizasiyası; yeni iş yerlərinin açılması üzrə
2003-cü ildə elan olunan beşillik hədəflər; ölkə regionlarının
sosial-iqtisadi inkişafında tarazlığın təmin olunması

məqsədləri; iqtisadi konyunkturanın stabilliyinə istiqamətlənən antiinflyasiya siyasəti; dövlət büdcəsinin inkişafın
tənzimləyicisi və sterilizatoru funksiyalarının genişləndirilməsi və s. dayanıqlı və stabil dinamikalı inkişaf siyasətini
şərtləndirən mühüm faktorlar hesab olunmalıdır.
Məhz belə düşünülmüş və əsaslandırılmış siyasətin, ardıcıl realizasiyası, Azərbaycanda həmin beş ilin, əvvəlki 8-10
ildə qazanılmış uğurların möhkəmləndirilməsi və dərinləşdirilməsi dövrünə çevrilməsini təmin etmişdir. Məsələn, dünyada dərinləşən maliyyə böhranının təsiri nəticəsində hətta bir
çox aparıcı ölkələrin iqtisadiyyatında yaranan durğunluğa
baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatı, rəsmi və beynəlxalq
təşkilatların məlumatlarına əsasən, inkişaf etməkdədir. Dünya
iqtisadiyyatı 2003-cü illə müqayisədə, ümumilikdə 25,4 faiz,
o cümlədən ABŞ-da 13,3 faiz, Avropa İttifaqında 13,7 faiz,
MDB ölkələrində 45,4 faiz, Çində 66,5 faiz artdığı halda,
Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,6 dəfə artmışdır. 2008-ci ildə
ÜDM - in real həcmi 2003-cü illə müqayisədə, 2,6 dəfə artaraq 38 milyard manat olmuş, o cümlədən qeyri-neft sektoru
1,8 dəfə, neft sektoru isə 4,1 dəfəartmışdır.
ÜDM-də özəl sektorun payı 2008-ci ildə 84,5 faiz təşkil
etmişdir. İl ərzində ÜDM-in real artımı 10,8 faiz, o cümlədən
neft sektoru üzrə 7 faiz, qeyri-neft sektoru üzrə isə 15,7 faiz
olmuşdur. ÜDM-ün adambaşına düşən nominal həcmi 2003-cü
ilə nisbətən 5 dəfə artaraq 4.440 manat təşkil etmişdir.
İqtisadi yüksəlişin əsas bazası olan sənaye sahəsində
2008-ci ildə istehsal olunmuş məhsulun həcmi 28 milyard
manat təşkil etməklə, il ərzində 7 faiz, son beş ildə isə 2,5
dəfə artmışdır. Neft strategiyasının uğurla davam etdirilməsi
nəticəsində Azərbaycanın tarixində rekord səviyyədə -
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kondensat da daxil olmaqla, 44,5 milyon ton neft hasil edilmiş
və 16,3 milyard kubmetr qaz təhvil verilmişdir. Bu, ötən
ildəkinə nisbətən müvafiq olaraq 4,6 faiz və 50,4 faiz çoxdur.
Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına qoyulmuş investisiyaların həcmi son beş ildə 38 milyard manat təşkil etmişdir.
Bunun 16 mlrd manatı daxili, 22 mlrd manatı isə xarici
investisiyalar olmuşdur. Diqqətəlayiq məqam ondadır ki,
2003-cü ildə daxili investisiyaların payı 25 faiz olduğu halda,
2008-ci ildə bu göstərici 75 faiz təşkil etmişdir. Qeyri-neft
sektoruna qoyulan investisiyalar, son beş ildə 6,2 dəfə artmış
və onun xüsusi çəkisi 2003-cü ildəki 26,8 faizdən, 2008-ci
ildə 69 faizdən artıq olmuşdur. 2008-ci ildə dövlət əsaslı
vəsait qoyuluşunun ümumi məbləği 4,2 mlrd manat təşkil
etmişdir. Bu vəsaitlərin 60 faizə qədəri infrastruktur
layihələrinə, 20 faizə qədəri isə sosialyönümlü layihələrə
yatırılmışdır. Beynəlxalq maliyyə qurumları ilə nəqliyyat,
energetika, su təchizatı, kənd təsərrüfatı, ekologiya, sosial təminat sahələri üzrə ümumi məbləği 1,3 mlrd ABŞ dolları olan
8 layihə imzalanmışdır. Ölkəmizin strateji valyuta ehtiyatları
2003-cü ilə nisbətən 11 dəfə artmış və 18 mlrd dollar təşkil
etmişdir. Bu isə 2008-ci ilin sonuna olan 2,9 mlrd dollar
məbləğində dövlət borcundan 6,2 dəfə çoxdur. Ölkə başçısının müəyyən etdiyi davamlı inkişaf strategiyasının başlıca
istiqamətlərindən olan qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı
həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində, bu
sektorda ÜDM-in il ərzində real artımı, proqnozlaşdırılan 12
faizə qarşı 15,7 faiz olmuşdur. Kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarına subsidiyaların və vergi güzəştlərinin verilməsi
nəticəsində, son 5 il ərzində, kənd təsərrüfatında məhsul istehsalının nominal dəyəri 2,4 dəfə artmış, bu dövr ərzində, aqrar

sahədə yaradılan əlavə dəyərin və real artım səviyyəsi 25,1
faiz təşkil etmişdir. Qeyri-neft sektorunun, o cümlədən aqrar
bölmənin inkişafında həyata keçirilmiş regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının misilsiz rolu olmuşdur.
Bu dövr ərzində proqramın icrasına yönəldilən investisiyaların
həcmi 6 mlrd manat, o cümlədən 2008-ci ildə 2 mlrd manat
təşkil etmişdir. Dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi
nəticəsində əhalinin, xüsusən də regionlarda yaşayan əhalinin
məşğulluq səviyyəsi xeyli artmışdır. Belə ki, son beş ildə 26
min 641 yeni müəssisə yaradılmış, 766 min 300 yeni iş yeri
açılmışdır ki, bunun da 547 min 600-ü daimidir. 2008-ci ildə
əvvəlki ilə nisbətən rabitə sahəsi 28,2 faiz, nəqliyyat sektoru
13,5 faiz, tikinti 36 faiz, ticarət 17,5 faiz, pərakəndə əmtəə
dövriyyəsi 16,1 faiz, əhaliyə göstərilən pullu xidmət 29,7 faiz
artmışdır.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının hesabatlarında, Azərbaycanda həyata keçirilən sistemli iqtisadi
islahatlar, mütəmadi olaraq öz yüksək qiymətini almışdır.
2008-ci ilin yekunlarına əsasən isə, ölkəmiz dünyada “Lider –
reformator ” ölkə elan edilmiş və 2009-cu il üçün ölkəmizin
iqtisadi inkişaf perspektivləri, dünya maliyyə böhranının ölkə
iqtisadiyyatına təsirinin qarşısının alınması ilə bağlı görülən
tədbirlər müsbət qiymətləndirilmişdir.
Böyük "neft gəliri dövrünün" astanasında iqtisadi siyasətdə
baş verən bu proqressiv dəyişikliklər sevindirici olmaqla
yanaşı iqtisadi transformasiyanın müasir vəzifələrinə də
yenidən baxmağı tələb edir.
Hesab edirik ki, yaxın beş ildə, iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas məqsədi, aparılan iqtisadi islahatları dərinləşdirmək yolu ilə, müasir bazar münasibətləri və dünya
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təsərrüfat sisteminin inkişaf meylləri əsasında, ölkənin iqtisadi
sisteminin yeni inkişaf səviyyəsinə keçməsinin təmin olunması
kimi qəbul oluna bilər.
Strateji baxımdan, ölkədə aparılan iqtisadi islahatların
və bütövlükdə iqtisadi siyasətin paradiqmasını şərtləndirən,
son dərəcə mühüm digər bir amil, iqtisadi sistemimizin, dünya
təsərrüfat sisteminə qovuşmasının zəruriliyi və məqsədəuyğunluğudur. Ona görə də yuxanda deyildiyi kimi, islahatların
çərçivə şərtləri sırasında, dünya iqtisadiyyatında baş verən
qlobal proseslər və yaranmış meyllər mühüm yer tutur.
Fikrimizcə, yuxarıda sadalanan hədəflərə nail olunması
Azərbaycanda əsaslı iqtisadi transformasiya dövrünün başa
çatması ilə nəticələnəcəkdir. Başqa sözlə, ölkənin iqtisadi
siyasətində mühüm istiqamətləndirici, əslində isə həm də artıq
daha çox, məhdudlaşdırıcı rol oynayan transformasiya faktorunun əhəmiyyəti azalacaqdır.
Beləliklə, ölkəmizdə ulu öndərin əsasını qoyduğu
və hazırda Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi inkişaf strategiyasının qlobal hədəflərinə --- Azərbaycanda yüksək demokratik dəyərlərə əsaslanan cəmiyyətin formalaşması, ölkəmizin dünya miqyasında özünəməxsus söz sahibi olan, dinamik və dayanıqlı yüksək inkişaf səviyyəsinə malik ölkəyə çevrilməsinə nail olunacaqdır.
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HEYDƏR HƏSƏNOV
iqtisad elmləri namizədi, dosent
Heydər Əliyev və ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf
modelində iri sahibkarlıq qurumları vektoru
Çağdaş dövrdə Azərbaycanda baş verən iqtisadi
möcüzənin bünövrəsi xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Müstəqilliyimizin ilk
illərində ulu öndər tərəfindən başlanmış iqtisadi islahatlar
xalqımıza xas olan təşəbbüskarlığın, işgüzarlığın, qətiyyətliliyin, məsuliyyətliliyin və riskəgetmə qabiliyyətinin
işgüzar aləmdə maddiləşməsində şəksiz rol oynamışdır.
Bunun sayəsində artıq ölkədə yeni iqtisadi sistemə xas olan
komponentlər və infrastruktur elementləri yaranmışdır.
Makro-səviyyədə maliyyə sabitliyi; bazar infrastrukturunun
əsas elementləri: - ikikanallı bank sistemi, valyuta və
qiymətli kağızlar bazarı, birjalar, yeni əsaslara malik vergi
və büdcə sistemi və b. yaranmış, dövlət mülkiyyətinin
özəlləşdirilməsi uğurla davam edir və dünyada analoqu
olmayan iqtisadi artıma nail olunmuşdur. Ölkədə aparılan
iqtisadi islahatlar məntiqi nəticəyə – bazar münasibətlərinin
qərarlaşması əsasında ictimai istehsalın səmərəliliyinin və
rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə gətirib çıxarmalıdır.
İnsanların bazar münasibətlərinə xas olan müstəqil və
sərbəst iqtisadi fəallığı sahibkarlıqla üzə çıxır. Sahibkarlıq
sektoru ona dövlət tərəfindən lazımi qayğı göstərilməsi şərti
elə bir işgüzarlıq atmosferini formalaşdırır ki, bunsuz şəxsi
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marağa və istehsalçıların təşəbbüsünə əsaslanan bazar
iqtisadiyyatı mümkün deyildir. Ulu öndərimiz sahibkarlıq
azadlığına
demokratiyanın əsas əlaməti kimi baxırdı.
Cəmiyyətin demokratikləşmə səviyyəsi sahibkara verilən
fəaliyyət azadlıqları ilə səciyyələnir. Bazar iqtisadiyyatlı
demokratik cəmiyyət sahibkarlıq fəaliyyətinin azad inkişafına təminat verir. Sahibkarlığın azadlığı – sahibkarın
mənfəətə can atmasına cəmiyyət tərəfindən minimum məhdudiyyət qoyulması ilə bağlıdır. Nə qədər az məhdudiyyət
qoyularsa, bir o qədər də çox sahibkarlıq cəmiyyətə xidmət
göstərər.
Sahibkarlığa xas olan xarakterik cəhətlərdən biri də
praktiki olaraq daim mövcud olan sahibkar riski və
məsuliyyətdir. Bu anlayışlar eyni olmasa da bir-biri ilə sıx
əlaqədardır. Risk qeyri-müəyyənlik, hər şeyi qabaqcadan
görməklə əlaqədardır. Ən dəqiq hesablamalar və proqnozlar
vasitəsilə də qabaqcadan hər şeyi görə bilməmək amilini
aradan qaldırmaq mümkün deyildir. Heç də başlanılan bütün
işlər sahibkar üçün müvəffəqiyyətli olmur. Məsələn, ABŞ-da
yeni yaradılan firmaların, demək olar ki, yarısı öz fəaliyyətlərinin birinci ilində işgüzar əməliyyatların azgəlirliliyi
üzündən bağlanır və ya iflasa uğrayır. Lakin bu da faktdır ki,
Amerika milyonerlərinin 90%-i öz şəxsi biznesləri hesabına
bu səviyyəyə çıxmışlar.
Məsuliyyətə gəldikdə isə, o, konkret olaraq məlumdur
və onu uyğun göstəricilər vasitəsilə, kifayət qədər dəqiq
ifadə etmək olar. Fikrimizcə, cəmiyyətə münasibətdə sahibkarlıq hüquqi və sosial məsuliyyət daşıyır.
Hüquqi məsuliyyət özündə iki vəzifəni birləşdirir.
1. Qanunlara riayət olunması vəzifəsi. Sahibkarlıq

fəaliyyəti konstitusiyaya və digər qanunverici aktlara zidd
olmamalıdır.
2. Bağlanmış müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsi
vəzifəsi. Alqı-satqı müqaviləsində olan şərtlər sahibkarla
muzdlu işçi arasında bağlanmış müqavilə şərtlərindən,
podrat, vasitəçi və digər müqavilələrdə olan şərtlərdən
fərqlənmir, lakin bu şərtlərin hamısının yerinə yetirilməsinə
başlanılır.
Sosial məsuliyyət isə özündə:
- etikanın qızıl qaydasının, ədalətliyin, utilitarizmin və
insan haqlarının gözlənilməsini;
- ətraf mühitin qorunmasını, yəni qeyri-ekoloji
məhsulların istehsalının dayandırılmasını;
- qadınlara, qocalara, uşaqlara və milli azlıqlara qarşı
hüquq
bərabərliyinin
pozulmasının
(ayrı-seçkiliyin)
olmamasını;
- istehlakçılar, investorlar və firma əməkdaşları
haqlarının gözlənilməsini birləşdirir.
Bəzi hallarda sahibkarlığın xarakterik cəhətlərinə
istehsal vasitələri üzərində mülkiyyət hüququnun mövcudluğunu da aid edirlər. Lakin sahibkar həmişə mülkiyyətçidirmi? Hələ XIX əsrdə kapital mülkiyyətçisi ilə kapital
idarəedicisi funksiyasının ayrılması baş vermişdir. Qərarların
qəbulu prosesi daha tez-tez kapital mülkiyyətçisindən kapital
idarəedicisinə keçirdi. Bu ənənə səhmdar cəmiyyətlərin
yaranması ilə daha da gücləndi. Fərdi müəssisələrdə, həmişə
olduğu kimi, bu gün də mülkiyyətçi həm də sahibkardır.
Lakin müasir cəmiyyətdə korporasiyalar üstünlük təşkil edir.
Korporativ sahibkarlıq onunla xarakterizə olunur ki,
təşkilati-texniki rəhbərlik mülkiyyətçidən onun səlahiyyətli
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nümayəndəsinə – menecerə keçir. Nəticə etibarilə sahibkar
və mülkiyyətçi arasında ciddi əlaqə, bağlılıq yoxdur. Buna
görə də mülkiyyət obyektlərinin mövcudluğu sahibkarlığın
bir o qədər də əsas cəhəti deyildir.
Sahibkarın müasir portretinin yaradılmasında «Manber
and kompani» firması, beynəlxalq inkişaf üzrə Amerika
agentliyinin və ABŞ Milli Elmi Fondu tərəfindən işlənib
hazırlanmış «sahibkar profilinin» müəyyən edilməsi üzrə
beşillik layihə maraq doğurur. Bu tədqiqatın metodikası
Amerika İdarəetmə Assosiasiyası tərəfindən müxtəlif ölkələrdə sahibkarlıq potensialının aşkar edilməsi üçün istifadə
edilir.
Tədqiqatlar müvəffəqiyyət qazanan sahibkarın daim
nümayiş etdirdikləri şəxsi xarakteristikalarını (keyfiyyətlərini) müəyyən etməyə imkan verməlidir. Bunlardan 10 ən
vacibini sayaq:
- imkanların axtarılması və təşəbbüskarlıq (sahibkar
yeni və həyata keçirilməmiş işgüzar imkanlardan istifadə
edir; şəraiti qabaqlamaqla hərəkət edir);
- inadkarlılıq və təkidlilik (maneələri aşmaq üçün dəfələrlə səy göstərməyə hazırdır; məqsədə çatmaq üçün daima
strategiyada və taktikada düzəlişlər edir);
- risk etməyə hazırlılıq (orta risk ilə əlaqədar situasiyaları üstün tutur: riski azaltmağın və nəticələrə nəzarət etməyin qayğısına qalır);
- səmərəliliyə və keyfiyyətə istiqamətlənmə (məhsul və
xidmətləri yaxşı, tez və ucuz hazırlamaq yollarını axtarması;
səmərəlilik standartlarının yaxşılaşdırılması və təkmilləşməsinə çalışır);
- məqsədyönlülük (məqsədləri aydın müəyyən edir,

uzaqgörəndir, qısa dövr üçün olan vəzifələrdə daim düzəlişlər edir);
- işgüzar münasibətlərə cəlb olunma (bütün məsuliyyəti
öz üzərinə götürür və işin yerinə yetirilməsi üçün şəxsi
qurbanlara yol verir);
- daim məlumatlı olmağa, məsələlərdən hali olmağa
canatma (müxtəlif tərəfdaşlar haqqında informasiya toplayır,
bunun üçün şəxsi və işgüzar əlaqələrdən istifadə edir);
- sistematik planlaşdırma və nəzarət (əsas və alt
vəzifələri ayırmağı planlaşdırır; maliyyə göstəricilərini
izləyir və qərarların qəbulu zamanı onlara əsaslanır);
- inandırmaq və əlaqələr yaratmaq bacarığı (inandırma
metodlarına insanlara təsir vasitəsi kimi baxır; işgüzar və
şəxsi əlaqələrdən məqsədəçatma vasitələri kimi istifadə
edir);
- sərbəstlik və özünə inam (digər şəxslər tərəfindən
idarə edilməkdən və nəzarətdən azad olmağa çalışır; müvəffəqiyyətsizliklə və ya qarşıdurma ilə qarşılaşdıqda yalnız
özünə arxalanır; özünün çətin vəzifələri yerinə yetirmək
qabiliyyətinə malik olmasına inanır).
Sahibkarlıq cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatının mərkəzi funksiyalarından biridir və onun fəaliyyətinin hərəkətverici motivi son nəticədə gəlir əldə etmək imkanıdır. Lakin
bununla bərabər, əsil sahibkar birdən-birə (ani olaraq) öz
tələbatlarının artırılmasını birinci növbəli vəzifə hesab etmir.
Sahibkar əldə etdiyi gəlirin böyük bir hissəsini daha
perspektiv, yüksək inkişaf sürətinə malik və gəlirliliyinə
görə ümumilikdə iqtisadiyyatın orta göstəricilərindən yüksək
olan təsərrüfat fəaliyyətlərinə istiqamətləndirir. Təşəbbüskar
sahibkar, beləliklə, gələcək təsərrüfat strukturunu qabaq-
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cadan öyrənməyə çalışan kəşfiyyatçı rolunda çıxış edir.
Sahibkarlığın baxdığımız bütün tərəfləri bir-biri ilə sıx
əlaqədardır və eyni zamanda fəaliyyət göstərirlər. Bu fəaliyyətin sosial özünəməxsusluğu onun xarakteri və mütəşəkkillik dərəcəsi ilə müəyyən olunur.
Heydər Əliyev sahibkarlıq fəaliyyətinin müvəffəqiyyətlə inkişaf etməsini hər şeydən əvvəl müvafiq sosial-iqtisadi
mühitin
formalaşmasında görürdü. Ayrı-ayrı ölkələrin
spesifikasına baxmayaraq bu mühitin yaradılmasına aşağıdakılar aiddir:
1. Dövlətin sahibkarlığın müdafiəsinə yönəldilmiş
stabil iqtisadi və sosial siyasəti;
2. Yeni müəssisələrin yaradılması və ya onların
genişləndirilməsinə hərəkətverici stimullar yaradan güzəştli
vergi sistemi;
3. Sahibkarlığı müdafiə edən mükəmməl infrastrukturun mövcudluğu (dövlət və xüsusi biznes hesabına
maliyyələşdirilən innovasiya və tətbiqi mərkəzlərin, yeni
fəaliyyətə başlayan sahibkarlara maliyyə köməyi edən ixtisaslaşmış firmaların – yəni biznes «institutlarının»; idarəetmə, marketinq və reklam məsələləri üzrə məsləhətçi mərkəzlərin; sahibkarlığın hazırlığı kurslarının və məktəblərinin
mövcudluğu);
4. İntellektual səviyyəni müdafiə edən effektiv sistemin
mövcudluğu;
5. Dövlət orqanları tərəfindən təsərrüfat fəaliyyətinin
tənzimlənməsi prosedurasının kifayət qədər bürokratiyadan
azad edilməsi.
Sahibkarlığın inkişafına psixoloji amillər də təsir
göstərir. Təhlil göstərir ki, insanların çox az hissəsi öz xoşu

ilə sahibkar olur. Sahibkarların əsas kütləsi marjinal
təbəqədən çıxır. Marjinallar – cəmiyyətdə formalaşmış ümumi həyat tərzi və standartları, əxlaq və davranış prinsiplərindən, qayda və normalarından kənarda qalmış, həyatın
dibinə düşmüş təbəqə kimi tanınır.
Sahibkarlığın inkişaf tarixi göstərir ki, anadangəlmə öz
daxili səsinin çağırışı ilə sahibkarlıqla məşğul olanlar, bütünlüklə sahibkarların cüzi hissəsini təşkil edir. Sahibkarların
əksəriyyəti isə ehtiyacda yaşayan, daimi yaşamaq uğrunda
mübarizə aparan marjinal təbəqənin içərisindən təbii seçim
nəticəsində üzə çıxır. Təsadüfi deyildir ki, centlmen
adlandırılan ingilis zədaganlarının kiçik oğullarına valideyn
var-dövlətindən heç nə çatmadığına görə ya sahibkarlıqla, ya
dəniz quldurluğu, ya da Amerika torpaqlarının mənimsənilməsi ilə məşğul olurdular. ABŞ cəmiyyətində sahibkarlıq
ruhunun güclü olmasının əsasını elə bu ölkənin bütünlüklə
gəlmələrdən, passionarlığı güclü olan marjinallardan əmələ
gəlməsi təşkil edir. Yəhudilərin əksər ölkələrin, türklərin
AFR-in, çinli və kubalıların ABŞ-ın, Şimali Afrika
ölkələrindən çıxanların Fransanın, pakistanlıların İngiltərənin, azərbaycanlıların Rusiya və digər MDB ölkələrinin
biznes sferasında əhəmiyyətli rol oynaması da onların bu
ölkələrdə marjinal təbəqəyə aid psixologiya daşıyıcıları
olmalarıdır. Adətən gəlmələr yerli adət-ənənələri, davranış
normalarını bilmədiklərinə görə onları asanlıqla pozmağı
bacarırlar. Onlar hökumət, ordu, mədəniyyət və təhsil sistemində yer tapa bilmədiklərinə görə kiçik biznesə qurşanma
ehtiyacında qalır və etnik sahibkarlığı inkişaf etdirirlər.
Hər bir cəmiyyət az və ya çox normalar və ənənələr
sistemi üzərində qurulur. Sahibkarlar da bu normaları, adət
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və ənənələri pozmağı, tapdayıb keçməyə cəsarəti olan
adamlardan çıxır. Yəni adətən hakim adət və ənənələrdən
xəbəri olmayan və ya onlarla əlaqəsi olmayan «özgələr» və
ya «dikbaşlar» sahibkarlar kimi çıxış edirlər. Bu sahibkarlar
tipinə aid olanlar eqoistlərdir. Onlar öz ideyalarına qulluq
edirlər və bunu öz daxili borcları hesab edirlər.
Sahibkar yerli cəmiyyətlə az əlaqə saxlayır, normal və
kübar həyat tərzinə uyğunlaşmır. Ziyalının savada ehtiyacı
olan kimi, sahibkarın da xırda alverçi keyfiyyətlərinə
ehtiyacı var. Uğurlu sahibkar əvvəlkilər üçün yeni rəqibdir.
İnnovatorlar marjinal hesab edilirlər və cəmiyyətdəki
normalara riayət etmirlər. Nəticədə sosial mühitdə dərin kök
salmamış insanlara sahibkarlıqla məşğul olmaq daha asan
olur. Marjinallıq sahibkarın şəxsi xarakteristikası kimi deyil,
sosial strukturun xarakteri kimi çıxış edir.
Marjinallıq sahibkarları müxtəlif informasiya mənbələrinə və potensial alıcılara yiyələndirən əlaqələrin xarakteridir. Sahibkarlıq, öz növbəsində marjinal statusuna
yiyələnənlər üçün sosial inkişafa şərait yaradır.
Uğurlar yeni məyusluqlar da gətirir. Digər harmonik
subyektlərdən fərqli olaraq yüksək maddi imkanlara nail
olmuş sahibkar sosial münasibətlərdən təcrid olunaraq
marjinala çevrilir və sosial strukturlar tərəfindən «didilmələrə» məruz qalır.
Ənənəvi cəmiyyətlərdə sahibkarlıq heç vaxt sanballı
məşğuliyyətə aid edilmirdi, əksinə, sosial təbəqənin aşağı
pillələrinə aid edilirdi. Məşğuliyyət sahəsi olaraq insanlar
biznesi nüfuzdan fərqli olaraq, digər səbəblər üzündən və
əsasən də ehtiyac üzündən seçirlər.
Çağdaş dövrdə Azərbaycan gerçəkliyi göstərir ki, kiçik

sahibkarlıqla əsasən marjinal təbəqəyə aid olan işsizlər,
qaçqınlar və məcburi köçkünlər məşğuldurlar. Əlbəttə,
ölkədə marjinal təbəqənin çox olması mənfi haldır. Lakin bu
təbəqədə sahibkarlıq ruhunun yüksəkliyi, dəyanətliyin və
yenilikçiliyin güclü olması sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində, iqtisadi böhranın qarşısının alınmasına zəmindir.
Kiçik sahibkarlığın artması iqtisadi böhranın təzahürü,
nəticəsi kimi çıxış edir. Sabit iqtisadi artım şəraitində
iqtisadiyyatda əsas sözü iri kapitala arxalanan korporasiyalar, maliyyə-sənaye qrupları, holdinqlər, TMK-lar deyir.
Heydər Əliyevin diqqəti nəticəsində artıq kiçik biznesdə
formalaşmış kapitalın təmərküzləşməsi əsasında iri sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və marjinallığa söykənmiş sahibkarlıq ruhunun, aktivliyinin və təcavüzkarlığının iri biznesə
keçməsi baş vermişdir.
Azərbaycanlıların qazanc dalınca digər ölkələrə getməsində də müsbət rüşeymləri görmək lazımdır. Nəzərə
almaq lazımdır ki, miqrasiyaya meyllilik daha qətiyyətli və
riskdən çəkinməyən insanlarda olur. Azla qane olanlar heç
miqrasiya haqqında düşünmürlər də. Onlar diğər ölkələrdə
marjinal təbəqəyə aid olaraq öz kəskin potensiallarının
reallaşmasını sahibkarlıqda görürlər: yeni istehsalat
mədəniyyəti, ixtisas texnologiyası və sahibkarlıq səriştəsi
qazanıb Azərbaycana gətirirlər və gətirəcəklər. Digər tərəfdən, elə bu ölkələrdə gələcək Azərbaycan transmilli kapitalının əsasını qoyurlar (artıq çoxlu sayda azərbaycanlılar
Rusiyada, Türkiyədə, Slovakiyada, Ukraynada uğurla iri
sahibkarlıqla məşğul olurlar). Özü də fərqi yoxdur Azərbaycanın gələcək transmilli kapitalı harada yaranır: öz vətənimizdə, ya da başqa ölkədə. Önəmlisi odur ki, transmilli
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kapitalın içərisində azərbaycanlıların və Azərbaycanın payı
olsun. Bu ölkəmizin geostrateji maraqlarının qorunması,
vətənimizin ümdə problemlərinin (Qarabağ və s.) həll
olunması baxımından da sərfəlidir.
Ulu öndər tərəfindən irəli sürülmüş “UĞUR” modeli
nəinki iqtisadi təşəbbüsün dövlət tərəfindən məhdudlaşdırılması hallarını aradan qaldırır, həm də sahibkarlığın təşkilinə
dövlət köməyi mühitini formalaşdırır. Uğur modelində
sahibkarlığı inkişaf etdirməyin strategiyası respublikanın tarixi, milli xüsusiyyətlərinə, sosial-iqtisadi və intellektual
inkişaf meyllərinə arxalanır. Çevik sahibkarlıq quruluşunun
formalaşması özündə kiçik, orta və iri sahibkarlığı əlaqələndirən iqtisadiyyatı respublika əhalisinin tələbatlarına və
dünya təsərrüfatının rəqabətli şəraitinə uyğunlaşdırılmasına
güclü təsir göstərir. Özü də bu sistemdə əsas sözü özəl və
özəl-dövlət tipli iri sahibkarlıq strukturları oynayırlar.
İri korporasiyalar və onların birlikləri, hər şeydən əvvəl
texnoloji tərəqqini, iqtisadi artımı və əhalinin sosial
müdafiəsini təmin edir. İqtisadiyyatın elmi-tutumlu, infrastruktur və hasilat sahələrində onların mövqeləri daha yüksəkdir.
Əlbəttə, fərdi sahibkarlıq sektoru, muzdlu işçilər və
həmkarlar ittifaqı, istehlakçılar və onların birlikləri, dövlətin
iqtisadiyyatı tənzimləyən institutları bazar təsərrüfatının
səmərəli fəaliyyət göstərməsinin vacib elementləridir. Lakin
bazar təsərrüfatının əsas dayağını səhmdar cəmiyyətlər,
banklar, birjalar, maliyyə-sənaye qrupları və buna oxşar
digər inteqrasiyalaşmış biznes-qruplar təşkil edir. Məhz buna
görə, Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş iqtisadi
islahatlar, birinci növbədə dünya bazarında rəqabətqa-

biliyyətli olan iri korporativ sektorun genişlənməsinə yönəlmişdir. İri sahibkarlıq strukturlarının iqtisadiyyatda hegemon
mövqe tutmasını tamamilə təbii hal kimi qəbul etmək
lazımdır, çünki, sahibkarlığın xırdadan kiçik formaya, kiçikdən isə iri formaya keçməsi qanunauyğunluq kimi ortaya
çıxır.
İri işgüzar təşkilatın formalaşması, bank və sənaye
kapitalının birləşməsi nəticəsində sahibkar aşağıdakı məqsədlərə nail olur:
1) kapital və istehsal miqyasının artması nəticəsində
qənaət;
2) rəqabət üstünlüyünün əldə olunması;
3) yeni satış bazarlarına çıxış, ticarət və investisiya
sədlərinin aradan götürülməsi;
4) yeni material, maliyyə, əmək, texnoloji, informasiya
və təşkilati resurs mənbələrinə çıxış;
5) riskin aşağı salınması.
İşgüzar təşkilat genişləndikcə, istehsal texnologiyalarını
və təşkilatdaxili metodları dəyişdirməklə iri istehsalın üstünlüklərini reallaşdırır. Texnologiyada, əməyin təşkilində və
menecment sistemində dəyişikliklərin aparılması, yeniliklərin tətbiqi və modernləşdirmə miqyasa görə qənaət effektini maddiləşdirir.
Miqyas effekti onunla şərtlənir ki, istehsal genişləndikcə istehsal xərclərinin əksər növləri: xüsusən əmək məsrəfləri; sabit xərclər – əsas kapitalın yaradılması və istifadə
edilməsi ilə əlaqədar olan məsrəflər istehsalın ölçüsündən az
artır, buna görə də məhsul vahidinə həmin məsrəflərin xüsusi
kəmiyyəti azalır. Bu hal ümumi xarakter daşıyır və ev
təsərrüfatında, sənayenin və xidmət sahələrinin bütün
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sahələrində mövcuddur.
İxtisaslaşma və istehsal kooperasiyası miqyas effektinin
əsas mənbələrindəndir. Əgər kiçik müəssisədə mühasibat
funksiyasına sahibkar yalnız bir saat vaxt ayıra bilirsə,
nisbətən orta müəssisə müəyyən sayda mühasib cəlb edir, iri
müəssisə isə ayrıca mühasibat funksiyasını yerinə yetirmək
üçün şöbə yaradır. Deməli, ixtisaslaşma və istehsal funksiyasının yerinə yetirilməsinə çəkilən vaxta qənaət edir və
işin keyfiyyətini yüksəldir.
Bir qayda olaraq, maşın və avadanlığın fərdi gücünün
artırılması onun texniki xarakteristikasını da yaxşılaşdırır və
bununla əlaqədar olaraq xammal və materiallar daha qənaətlə sərf olunur. Bundan başqa, iri müəssisələrdə istehsal
tullantılarından səmərəli istifadə etmək üçün imkanlar daha
çoxdur.
İstehsal miqyasının dəyişməsinin zərərli mənbələri də
vardır. Müəssisə iriləşdikcə onun menecmenti daha çox
iyerarxik metodlardan asılı olur. İdarəetmədə əlavə pillələrin
əmələ gəlməsi işgüzar qərarların qəbulu üçün lazım olan
informasiyanın alınmasını çətinləşdirir və onun dəyərini
artırır. Şəxsi təşəbbüs göstərmə stimulları zəifləyir. Rəhbərə
qarşı qoyulan tələblər çoxalır və ayrı-ayrı şöbə və bölmələrin
lokal qrup maraqlarına söykənərək fəaliyyət göstərmə riskini
artırır. Lakin müasir menecmentin nəzəriyyə və praktikası bu
cür zərərli effektlərin qarşısının alınmasını və zəiflədilməsini
üzə çıxarmışdır.
Buna müəssisələrin optimal ölçüsünün və idarəçilik
diapazonunun müəyyənləşdirilməsi, idarəetmənin divizional
və çoxnövlü təşkilati quruluşlardan və «mənfəət mərkəzlərindən» istifadə aiddir.

İstehsal və menecment sahəsində yeni bilikləri qavrama
bacarığından firmanın rəqabət qabiliyyətliliyi və səriştəsinin
yüksəlməsi asılıdır. İnformasiyanı tez təhlil edib, düzgün
nəticə çıxaran təsərrüfat subyektinin rəqabət üstünlüyü
yüksək olur. Yeni biliklər təkcə firmanın daxili potensialı
hesabına deyil, həm də xarici mühitindən əldə etmək
mümkündür.
Müasir dövrdə rəqabət üstünlüyünü artırmaq üçün iri
müəssisələr inteqrasiya olunmuş biznes strukturlar təsis edir,
yerli və xarici firmalarla kooperasiya əlaqələri qurur, geniş
şəkildə filial və nümayəndəliklər yaradırlar.
İnteqrasiyalaşmış sahibkar strukturlarının yaradılması
zərərlə işləmə riskini də aşağı salır. Bu fəaliyyətin diversifikasiyası və sinergiya effekti nəticəsində baş verir.
Məlumdur ki, risk və müflisləşmə elementinin olması
normal iqtisadi sistemin fəaliyyət göstərməsinə dəlalət edir.
İşgüzar adam yadda saxlamalıdır ki, müflisləşmə onu daima
«kölgə» kimi izləyir. İflas qorxusu onların «aktyor» və
«idmançı» kimi formada qalmalarını şərtləndirir. Obrazlı
ifadə ilə desək: «canavar sürünün zəif və xəstə qoyununu
apardığı kimi» müflisləşmə də biznes fəaliyyətində ən zəif
və xəstə təsərrüfat subyektlərini oyundan kənar vəziyyətə
salır. Dövriyyəsi az olan kiçik müəssisələr iri müəssisələrə
nisbətən müflisləşməyə daha çox meylli olurlar.
Diversifikasiya olunmuş iri şirkət, eyni zamanda çoxlu
sayda işlərlə və bazar seqmentlərində məşğul olduğuna görə
onun zərərlə işləmə ehtimalı az olur. Fəaliyyətinin nəticəsi
bir məhsuldan və bazar seqmentində iştirak edən kiçik
müəssisə bazar konyunkturundan tamamilə asılıdır və tələb
azalarsa, o tamamilə müflisləşə bilər. Əksinə, çeşidli məhsul
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istehsal edən iri müəssisəyə bir məhsula tələbin azalması
cüzi zərər vurur. İri müəssisəyə bir məhsul istehsalından və
bazardan başqa məhsul istehsalına və bazara keçmə imkanı
genişdir. Onun üçün əlavə investisiya cəlb etmək üçün
bazara yeni səhm zərfləri buraxmaq və ya təminatlı
uzunmüddətli kredit almaq problem yaratmır. Kredit institutlarının özləri nəhəng və nüfuzlu şirkətlərə borc verməkdən
qürur duyurlar. Kiçik və xırda müəssisənin hətta qısa
müddətli təminatlı kredit almaq üçün girova qoymağa əmlakı
olmur.
İri işgüzar təşkilatlar makrostrukturlar kimi çıxış edərək
aparılan iqtisadi islahatlara qulluq etməlidir. İslahatların
uğurla aparılması külli miqdarda maliyyə, əmək, texnoloji və
informasiya resursları tələb edir. İlk növbədə potensial
investorlar olan ölkə vətəndaşlarının əmanətləri, hüquqi
şəxslərin və diasporanın sərbəst pul vəsaitləri istehsala cəlb
edilməlidir.
İqtisadiyyatın hər sahəsində fərdi-ailə sahibkarlığına
rəvac verərək azad rəqabət modelinə üstünlük vermə
ultraliberal utopiyadan başqa bir şey deyildir və XXI əsrin
əvvəllərinin aşağıdakı reallıqları ilə ziddiyyət təşkil edir.
1. Dünya iqtisadiyyatının əsas təsərrüfat subyektləri
kimi transmilli korporasiyalar, inteqrasiyalaşmış makrostrukturlar, maliyyə-sənaye qrupları, iri banklar və institusional investorlar çıxış edir.
2. İşgüzar təşkilatın mülkiyyətçiləri, menecerləri və
əməkdaşları arasında münasibətləri bazar deyil, əmək və
mülki qanunvericilik tənzimləyir.
3. İnkişaf etmiş ölkələrdə əmtəə, kapital, işçi qüvvəsi
və təbii resurslar bazarın anonimlik deyil, aşkarlıq və

nizamlılığını xarakterizə edir.
4. Dövlətin nisbətən müstəqil səviyyələri yaranmış və
beynəlxalq, regional təşkilatların və inteqrasiyalaşmış korporasiyaların rolu ciddi şəkildə artmışdır. İndi vahid valyutamaliyyə sistemi olan dünya təsərrüfatı yaranmışdır və dövlət
özünün təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətini tam şəkildə
nəzarətdə saxlaya bilmir.
5. Dünyada xaotik şəkildə əmək bölgüsü baş vermiş və
ölkələr üç qrupa bölünmüşdür: yüksək texnologiyalara malik
dövlətlər; xammal istehsal edən dövlətlər və hazır məhsulları
istehlak edən dövlətlər.
6. İctimai istehsalın səmərəliliyi və dinamikliyi sosial
təminat sistemi, ictimai məhsulların istehsalı, vətəndaşlar və
iqtisadi subyektlərin hüquqlarının qorunması ilə təmin
olunur.
7. Elmi-texniki biliklər və informasiya qeyri-məhdud
resursa çevrilərək iqtisadi inkişafın əsas amili olmuşdur.
Göstərilən institusional investorlar arasında maliyyəsənaye qrupları mühüm yer tutur. «Maliyyə-sənaye qrupları»
haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə qəbul olunmuşdur. Bu qanuna görə maliyyəsənaye qrupu istehsalın rəqabət qabiliyyətini və səmərəliliyini yüksəltmək, əlverişli texnoloji və kooperasiya əlaqələri yaratmaq, ixracat potensialını artırmaq, elmi-texniki
tərəqqini sürətləndirmək, investisiya layihələri və proqramlarını birgə həyata keçirmək məqsədilə qrup iştirakçılarının maddi və maliyyə ehtiyatlarını müqavilə əsasında
birləşdirmək və investisiyalar cəlb etmək üçün yaradılır.
MSQ hüquqi və fiziki şəxslərdən əldə etdiyi vəsaiti
ayrı-ayrı xalq təsərrüfatı sahələrində fəaliyyət göstərən
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(əksər vaxt özündə bir neçə müəssisəni birləşdirən) istehsalat
şirkətlərinin səhm paketlərinə sahib olmağa xərcləyən iri
investor kimi çıxış edir.
Tədqiqatlar göstərir ki, beynəlxalq təcrübədə iri sahibkarlıq qurumlarının müəyyənləşdirilməsində əsas meyar
kimi “bazar kapitalı” göstəricisi götürülür. Lakin Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarı formalaşma dövrünü keçdiyindən “bazar kapitalı” göstəricisi əsasında işgüzar təşkilatların ölçüsünü müəyyənləşdirmək mümkün deyildir.
TMK-rın beynəlmiləlləşmə səviyyəsini müəyyənləşdirərkən
“transmilliləşmə əmsalından” istifadə olunur. Digər tərəfdən
əsasən işçilərin sayı, ümumi dövriyyə, bazar kapitalı və xalis
mənfəət göstəriciləri əsasında biznesi kiçik, orta və iriyə
bölürlər. Beynəlxalq təcrübədə çox vaxt işçilərin sayı 500dən yuxarıdırsa - iri müəssisə, 100 nəfərdən 500 nəfərə
qədərdirsə - ortaya və 100 nəfərə qədərdirsə - kiçiyə aid
edirlər.
2004-cü ildən etibarən Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq
subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarları kimi işçilərin
sayı və illik dövriyyə götürülür (məsələn, sənaye və tikinti
üçün işçilərin sayı 40 və illik dəvriyyə 20 min manat).
Fikrimizcə, iri sahibkarlıq qurumlarını müyyən edən
xarakterik cəhətlər kimi diversifikasiyanı, inteqrasiyanı,
törəmə şirkətlərin (övlad şirkətlərin, filialların, nümayəndəliklərin) olmasını və şirkətin təşkilati quruluşunun divizional və çoxnövlü olmasını götürmək məqsədəuyğundur.
Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən iri biznes strukturları
haqqında dürüst fikir yürütməyin bir yolu da iri vergi tədiyyəçilərinin tərkibinin, illik dövriyyələrnin və vergi ödəmələrinin təhlilidir.
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Cədvəl 1.1.
Azərbaycan Respublikası iri tədiyyəçilərinin
tərkibi və illik dövriyyələri
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2
3
4
5
6

İri tədiyyəçilərin
siyahısı
Dövlət Neft Şirkəti
Rabitə və İnformasiya
Tex. Nazirliyi
Azərenerji Səhmdar
Cəmiyyəti
Azərbaycan Dövlət
Dəmir Yolu
Azərbaycan Hava
Yolları DK
Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi
Azərkimya Dövlət
Şirkəti
Azəriqaz Səhmdar
Cəmiyyəti
Azərsu SC
AZƏRSELLTELEKOM MMM
BM
BARMEK
AZƏRBAYCAN EŞ
MMC
QARADAG
SEMENT ASC
BAKU STİL
KOMPANİ
Beynəlxalq Bank
SKB
BAKSELL LTD
MMC

İllər üzrə dövriyyə (mln AZN)
2003
2004
2005
2006
2007
2175.1 3539.2 5005.3 4005.7 4779.9
75.1

144.8

158.2

150.7

166.6

334.1

611.4

744.9

1110.0

1854.3

116.8

196.9

307.9

190.7

196.5

203.4

259.1

375.4

387.4

423.7

90.9

124.9

218.6

104.1

91.1

69.3

131.8

169.8

179.7

120.8

105.6

127.3

304.9

276.0

408.8

40.6

53.3

82.0

67.4

101.7

117.5

198.8

348.3

297.7

282.1

106.0

158.4

210.6

156.6

190.3

41.3

87.5

112.5

90.1

132.3

38.7

89.8

126.9

115.1

95.7

53.3

106.3

128.8

172.7

264.2

10.1

17.9

39.2

75.2

122.8
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7
8

9

10
11
12
13

Şirvan OYL Birgə
MMM
ERİKSON
Telekommunikasiya
A,S,
BAKU HOTEL
COMPANY
NÜMAYƏNDƏLİYİ
EUROPEAN
TOBAKKO-BAKU
ASC
BAKI-KASTEL Tam
Xarici İnvestisiya
AZPETROL LTD
Məhdud Məsuliyyətli
AZPETROL neft
şirkəti mmc

13.9

20.7

30.2

39.9

33.8

3.8

10.6

16.0

18.7

16.8

23.8

36.0

36.6

33.6

35.2

24.8

29.2

37.4

37.2

36.4

7.8

11.0

17.1

20.8

26.7

0.0

0.0

189.5

266.6

392.3

108.4

164.5

42.5

6.5

0.0

Cədvəl 1.1-dən görünür ki, Azərbaycanda iri tədiyyəçilərinin tərkibinə doqquz dövlət və on iki özəl müəssisə
daxil edilmişdir. İllik dövriyyəsinə görə şəksiz lider Dövlət
neft şirkətidir. 2007-ci ildə onun dövriyyəsi 4779,9 olmuşdur
ki, bu da 2003-cü ilə nisbətən 219,7% təşkil etmişdir.Özəl iri
tədiyyəçilər arasında Azərsell-Telekom MMM BM öncül yer
tutur. Onun dövriyyəsi 2003-cü ilə nisbətən 2007-ci ildə 2,4
dəfə artaraq 282,1 mln. manat təşkil etmişdir. Əlavə 1-də
nümayiş etdirilən cədvəl 1.3-də bu tədiyyəçilərin vergi
ödəmələri göstərilmişdir.Vergi ödəmələrində də öndə Dövlət
neft şirkəti gedir. O, dövlət mülkiyyətli iri vergi
tədiyyəçilərin ödədiyi ümumi vergilərin 2001-ci ildə 80,1 %
(267.69x100:330.66) -ni ödəyirdisə, 2006-cı ilin yekununa
85,0 % (734.45x100:864.04)-ni ödəmişdir. Dövlət neft
şirkəti bütün iri vergi tədiyyəçilərin ödədiyi ümumi
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vergilərin 2001-ci ildə 73,9 % (267.69x100/362.14)-ni,
2005-ci ildə 67,3% (544.44x100/808.35)-ni və 2006-cı ildə
isə 80.1% (734.45x100/910.11)-ni ödəmişdir. Dövlət mülkiyyətli iri vergi tədiyyəçilərin sırasında ikinci yeri 2001-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu (17.89 mln. manat)
tuturdusa, 2004-ci ildə bu yeri Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi (20.14 mln. manat) və 2006-cı ildə Azəriqaz Səhmdar Cəmiyyəti (29.50 mln. manat) tutmuşdur
(səbəbi qaz alıcılarından qaza görə ödənişlərin artmasıdır).
Bundan başqa iri vergi tədiyyəçilərin təhlili göstərir ki,
ölkədə bu dövr ərzində özəl sektorun və onun flaqmanları
olan özəl iri sahibkarlıq strukturlarının payı artmaqdadır.
Əgər 12 iri özəl vergi tədiyyəçiləri 2001-ci ildə 31.48 mln.
manat ümumi vergi ödəmişdilərsə, bu rəqəm 2002-ci ildə
8.4%
(34.13x100/31.48),
2003-ci
ildə
52.6%
(52.07x100/34.13), 2004-cü ildə 64.6% (85.72x100/52.07),
2005-ci ildə 75.4% (150.36x100/85.72) və 2006-cı ildə
175.66 mln. manat təşkil edərək 16.8 %, 2001-ci ilə nisbətən
isə 5.6 (175.66/31.48) dəfə artmışdır. Bu vergi tədiyyəçilərin
bütünlüklə iri vergi tədiyyəçilərinin sırasındakı vergi
ödəmələrində payı 2001-ci ildə 8.7 % (31.48x100/362.14)
təşkil edirdisə bu pay 2005, 2006 cı illərdə müvafiq olaraq
18.1%
(150.36x100/80.835)-ə
və
19.3%
(175.66x100/91011)-ə yüksəlmişdir. Özəl iri vergi tədiyyəçiləri arasında vergi ödəmələrində liderliyi Azərsell-Telekom
MMM BM saxlayır . O, 2001 -ci ildə 8.89 miln manat və ya
özəl iri vergi tədiyəçilərinin ödədikləri ümumi vergilərin
28.2 % (8.89x100/31.48)-ni ödəmişdirsə, 2006-cı ildə 52.61
miln manat vergi ödəyərək öz payını 29.95 %
(52.61x100/175.66)-ə çatdırmışdır.
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Cəmiyyətdə iri sahibkarlıq institutlarının rolu artdıqca
ölkədə mərkəzləşdirilmiş dövlət maliyyə sistemindən qeyrimərkəzləşdirilmiş özəl dövlət maliyyə sisteminə keçmək
olar. Bu sistemdə MSQ-a bərabər özəl sığorta, təqaüd və s.
maliyyə institutları əsas yer tutmalıdırlar. Tədricən müstəqil
inteqrasiyalaşmış maliyyə-sənaye strukturlarının iqtisadiyyatın maliyyələşməsində rolu artdıqca, dövlət tərəfindən
yalnız ictimai məhsul kateqoriyası olan işlər maliyyələşdirilməlidir. Dövlət büdcəsi tərəfindən maliyyələşən
sahələr nə qədər az və müstəqil sahibkarlıq tərəfindən maliyyələşən sahələr nə qədər çox olarsa, onda hər investisiya
manatına düşən səmərə artmış olar. Artıq Azərbaycanda
«İmproteks», “Ataholdinq”, “Azərsun”, NAB, “Nurgün”,
“Günay”, “Azpetrol”, ”Akkord” və s. iri sahibkarlıq
makrostrukturları fəaliyyət göstərir. İndi əsas məsələ bu cür
strukturlara dövlət köməyi etmək və onların fəaliyyətlərini
ölkə sərhədlərindən kənara çıxardaraq transmilli şirkətlərə
çevirməkdir. Bununla ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyini artırmaq və gedən qloballaşma prosesində autsayder statusundan
çıxmaq olar.
Ulu öndərimizin himayəsi və uzaqgörənliyi ilə təşəkkül
tapmış iri sahibkarlıq strukturları, həmçinin dünya iqtisadi
məkanına aktiv sıçrayışın nüvəsi və lokomotivi kimi çıxış
edir. Aktiv iqtisadi sıçrayışın nüvəsi artıq yaranmışdır.
Bunların bir qismi mülkiyyət formasının dəyişmələri (dövlət
müəssisəsi kimi), digər qismi özəlləşdirmənin nəticəsində və
üçüncü qismi isə ayrı-ayrı milli sahibkarın təşəbbüskarlığı və
dəyanətliliyi nəticəsində xırda və kiçik biznesin miqyasının
artması nəticəsində yaranmış və inkişaf edir. Lakin bu
səpkili təşkilati-hüquqi və maliyyə-iqtisadi fərqlərə baxma-

yaraq, artıq iri sahibkarlıq strukturları milli iqtisadiyyatın
institusional sabitliyi təmin edəcək səviyyədə inkişaf
etmişlər.
Bu «nüvə» yekcins deyildir və şərti olaraq üç səviyyədən ibarətdir: birinci səviyyədə dövlət mülkiyyətində olan
və təbii inhisarçı sahələrdə çalışan ARDNŞ, AZAL,
AzəriQaz, Azərenerji, «Azərsu» və digər işgüzar təşkilatları
aid etmək olar; ikinci səviyyədə müxtəlif istehsal sahələrində
çalışan, lakin bank strukturları ilə əlaqədə olan müəssisələri
daxil etmək olar (məsələn, İSR, İmproteks, Nurgün, Ataholdinq, Günay və s.), üçüncü səviyyəyə isə bazarda fəallıq
göstərən mezobirlik qruplarını aid etmək olar (Taymeks,
Azərsun, Akkord, Azfen və başqa şirkətlər).
İri şirkətlər kütləvi istehsal sferasında rəqabət apararaq
zəif rəqiblərini digər sferalar və ələlxüsus istehlak bazarının
dar seqmentlərinə sıxışdırırlar. Rəqabət nəticəsində bir çox
kiçik müəssisələr iri korporasiyalar tərəfindən udulmalıdırlar.
İri işgüzar təşkilatların idarəetmə sistemi və onun
strukturuna və iş metodlarına amorfluluq xasdır. Buna görə
də burada yaranan vəziyyəti nəzərə almaqla daha perspektivli təşkilati formaların seçilməsi məqsədilə iri təşkilatın
səmərəliliyi qiymətləndirilməlidir.
Bu baxımdın daha geniş yayılan və perspektivli
təşkilati forma kimi müxtəlif planlı korporativ-kooperasiya
sistemlərini dəyərləndirmək lazımdır.
Son illər baş verən dəyişikliklər iqtisadiyyatın qloballaşması prosesləri ilə əlaqədardır. Qlobal iqtisadiyyatın
yaradılması tendensiyası sübut edir ki, yalnız xammal
resurslarının olması mənfəət qazanmağa (qısa perspektivdə)
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və işgüzar təşkilatların dəyərinin artmasına (uzun müddətə)
təminat vermir. Onlar yalnız son istehlakçıya çıxış üçün ilkin
şərtlər ola bilərlər. Son istehlak bazarına çıxış işgüzar
təşkilatı qloballaşmaya istiqamətlənən inteqrasiya konsepsiyasını mənimsəməyə sürükləyir.
İqtisadiyyatın qloballaşması dünya əmtəələr, xidmətlər,
kapital və texnologiyalar bazarlarının formalaşması prosesini
nəzərdə tutur. Burada isə qabaqcıl rolu transmilli korporasiyalar oynayır. Qloballaşma iri korporasiyalara tələbin
dövri dəyişikliklərindən asılı olmayaraq, ənənəvi resurslar
hesabına müsbət nəticələr almaq üçün əlavə imkanlar
yaradır. Bazarda rəqabət münasibətlərinin əsaslı şəkildə
dəyişməsinə iki əhəmiyyətli tendensiyanın olmasını görmək
mümkündür. Birinci, bazarda iri korporasiyaların olması
rəqabət prosesindən asılı olmadan qiymət parametrlərini tənzimləməyə potensial imkan yaradır; ikinci, bu şəraitdə resurs
məhdudiyyətlərinin səviyyəsi aşağı enir və kommunikasiya
imkanlarının genişlənməsi bazara çıxış şərtlərini sadələşdirir.
Təsərrüfat sistemlərində ehtiyatların axtarışına vadar
etmək üçün stimullaşdırma, idarəetmə sistemlərinin inkişafı
naminə yaradıcılıq imkanlarının reallaşdırılması, inkişaf
tənzimləyicilərinin və onlara müvafiq strukturların daha fəal
istifadəsi effektli ola bilər.
Müxtəlif təşkilatlar, öz statuslarına uyğun, idarəetmə
sistemində artıq, ya əskik dərəcədə dayanıqlıdırlar. Belə
vəziyyət təşkilatın iqtisadiyyatda işləyən təsərrüfat-istehsalat
və sosial şəraitlərə uyğunlaşması problemi ilə bağlıdır (bu
xüsusən iri strukturlara aiddir) iri təşkilatların idarə
olunmasında onların müəyyən amorf struktur quruluşunun
və iş metodlarının effektliliyinin qiymətləndirilməsinə

ehtiyac var. Bu ona görə lazımdır ki, bazarda olan vəziyyəti
nəzərə alaraq, daha perspektivli üsullar seçilsin.
Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulan Azərbaycanın inkişaf modeli cəmiyyətin ciddi dəyişikliklər astanasında durduğunu göstərir və bu təkcə təhlil qiyməti deyil,
bu cəmiyyətin əksər hissəsinin hissiyyatıdır, çünki iqtisadiyyatın inkişafı zamanı onların maraqları təqdim olunan və
reallaşan inkişaf tədbirləri ilə uyğunlaşır. Doğrudur, bu
prosesin labüdlüyü göz önündədir və bunu «sağlam
düşüncə» adlandırmaq olar. Bu vəziyyət, geniş planda, iqtisadiyyatın, xüsusən, institusional dəyişikliklər proseslərinə
və tətbiqi planda, struktur transformasiyalara aiddir.
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Азярбайжан Ребпубликасынын цмуммилли лидери,
мцдрик вя уззагэюрян дювлят хадими Щейдяр Ялийевин
юлкямиздя базар игтисади системинин принсипляри вя тялябляри
ясасында фяалиййят эюстярян милли игтисадиййатын тяшякцллцня
йюнялмиш сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасынын мцщцм
тяркиб щиссяси сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы иля
ялагядардир. Щейдяр Ялийевин сащибкарлыгла баьлы игтисади
консепсийасында трансформасийа шяраитиндя Азярбайжанда
йени игтисади системин тяшякцллц цчцн сащибкарлыьын
ящямиййяти йцксяк сявиййядя дяйярляндирилмиш, ишэцзар
фяалиййятин формалашмасы вя инкишафынын зярури шяртляри,
онлардан истифадянин сямяряли форма вя цсуллары, милли
сащибкарлыьын дювлят тяряфиндян горунмасы, стимуллашдырылмасы вя йонялдилмяси цзря игтисади сийасятин реаллашдырма
механизмляри вя хцсусиййятляри юз яксини тапмышдыр.
Мялум олдцьц кими, сащибкарлыг фяалиййятинин ян
зярури вя мцщцм шярти кими илкин капитал ресурслары, илк
нювбядя малиййя вясаитляри чыхыш едирляр. Щяля 1996-жи илин
август айында умуммилли лидер юлкямиздя сащибкарлыг
фяалиййяти иля мяшьул олан шяхслярля эюрцшцндя сюйлядийи
йекун нитгиндя сащибкарлыьы базар игтисадиййатына эедян
йолда ясас васитя кими дяйярляндиряряк онун инкишафы цчцн
илкин капитал мянбяляри сырасында апарылан уьурлу нефт

стратеэийасы чярчивясиндя юлкяйя эениш щяжмдя харижи
инвестисийаларын жялб едилмясинин, дювлят
тяряфиндян
Сащибкарлыгын Инкишафы Фонду васитясиля верилян эцзяштли
кредитлярин, сащибкарлыг структурларына юзял банклар,
щабеля харижи малиййя тяшкилатлары (о жцмлядян харижи
банклар) тяряфиндян верилян кредитлярин, юлкя вятяндашларынын малиййя ресурсларынын, о жцмлядян онларын харижи
банкларда сахланылан вясаитляринин там тохуналмазлыг
шярти иля юлкяйя гайыдараг ишэцзар фяалиййятя йюнялдилмясинин, юзялляшдирмянин сцрятляндирилмяси ясасында
кечмиш ижтимаи мцлкиййятин, сащибкарлыг фяалиййятиня
йюнялдилмясинин вя с. ящямиййятини хцсуси олараг эюстярмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, кечид игтисадиййатынын илк
дюврляриндян башлайараг Щ.Ялийев тяряфиндян дяйярляндирилмиш бу капитал ресурсларынын сащибкарлыьа жялб едилмяси,
щабеля ишэцзар фяалиййят цчцн ялверишли ганунверижилик,
тяшкилаты вя игтисади мцщитин йарадылмасы нятижясиндя
юлкямиздя сащибкарлыг фяалиййяти формалашмаьа башламыш
вя тядрисжя эениш вцсат алмышдыр.
Цмуммилли лидерин игтисади стратеэийасынын лайигли
давамчысы И.Ялийев сащибкарлыг фяалиййяти цчцн капитал
ресурсларынын ящямиййятин юн плана чякяряк реэионларын
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмынын ижрасынын
дюрдиллик йекунларына щяср олунмуш конфрансда демишдир
ки, сащибкарлыгла мяшьул олмаг цчцн илкин капитал олмалыдыр вя бунсуз сащибкарлыгла мяшьул олмаг мцмкцн
дейилдир, Азярбайжанда илкин капиталын топланмасы просеси
баша чатмаг цзрядир вя бу, бцтцн МДБ юлкяляриня хас
олан бир просесдир. Умуммилли лидер вя онун сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы игтисади сийасятинин варислийини
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ГABİL МАНАФОВ
иqtisad еlmləri дoktoru, профессор
Heydər Ялийевин сащибкарлыг стратеэийасы
вя илкин капитал йыьымы

инамла тямин едян И.Ялийев тяряфиндян илкин капитал йыьымынын ящямиййятинин йцксяк дяйярляндирилмяси тясадцфи
дейилдир, чцнки бу просес, яввяла, игтисади системин щазыркы
трансформасийасы дюврцнцн реаллыглары вя тялябляри иля
ялагядар олуб кечид игтисадиййатлы юлкялярдя фяргли
хцсусиййятляр кясб едир. Цлу юндярин вя республиканын
щазырки президентинин илкин капитал йыьымы иля ялагядар
йухарыда гейд едилмиш фикирляри эюстярир ки, бу просес
билаваситя щазырда сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы
иля ялагядардыр. Бу бахымдан ялбяття ки, бир нечя яср
бундан яввял баш вермиш вя щазырда щяйата кечирилян илкин
капитал йыьымы просесляри арасында там мянасында, бцтцн
жящятляр цзря ейнилик ахтармаг дцзэцн дейилдир вя бу,
елми-нязяри вя практики йанлышлыглара эятириб чыхара биляр.
Буна эюря дя бу эцн илкин капитал йыьымы дедикдя, даща
чох ишэцзар фяалиййятля мяшьул олмаг истяйянляр цчцн старт
капиталынын формалашмасы баша дцшцлмялидир. Бунунла
йанашы щазыркж дюврдя старт капиталынын топланмасы иля
тарихян баш вермиш илкин капитал йыьымы арасында бязи ейниликлярин, охшарлыгларын олдуьуну да инкар етмяк мцмкцн дейилдир. Она эюря дя илкин (старт) капитала гейд
едилмиш мювгедян йанашылмасы бу просесин яввялки иля
охшар вя фяргли жящятляри, йени шяраитдя мязмуну, хцсусиййятляри, щяйата кечирилмяси цсуллары вя механизмляри,
сосиал-игтисади нятижяляри вя милли игтисадиййатын формалашмасы цчцн ящямиййяти иля баьлы мясялялярин тядгигини хейли
актуаллашдырмышдыр.
Арашдырмалар эюстярир ки, щазырда бир сыра кечид игтисадиййатлы юлкялярдя щяля ки давам едян, диэярляриндя ися,
о жцмлядян Азярбайжанда артыг баша чатмагда олан

илкин капитал йыьымы просеси юзцнцн мязмуну иля баьлы бир
сыра жящятляря маликдир.
Илкин капитал йыьымы просеси даими олмайыб заманжа
мящдуд характер дашыйыр, юз вязифясини йериня йетирдикдян
сонра просесин дя сону чатыр. Бу мянада тарихян вя инди
щяйата кечирилян щямин просесляр арасында мцяййян
охшарлыг вардыр. Конкрет олараг, яввяллярдя олдуьу кими,
инди дя илкин капитал йыьымы просеси бир игтисади системдян
капитализм жямиййятиня кечид цчцн зярури, илкин капиталын
топланылмасынын баша чатмасы иля мящдудлашыр. Садяжя
олараг, яэяр яввялляр бу просес феодализмдян капитализмя
кечидля ялагядар идися, щазырда о, сосиализмдян
капитализмя кечидля шяртлянир.
Щазырда илкин капитал йыьымынын мяркязиндя мцлкиййятин трансформасийасы дайаныр. Бу бахымдан щазырда баш
верян илкин капитал йыьымынын мязмуну йашамыш олдуьумуз кечмиш игтисади системдя щаким мювгедя дайанан
дювлят мцлкиййятинин кечид игтисадиййатында хцсуси мцлкиййятя трансформасийасы вя бу ясасда азад сащибкарлыьын
инкишафы истигамятиндя апарылан институсионал характерли
игтисади ислащатларла мцяййян едилир вя кянардан топланмыш вя юлкя дахилиндя мювжуд капитал ресурсларынын
даща сямяряли реаллашдырылмасыны тямин едян юзял бюлмядя
базар игтисадиййатынын принсипляри ясасында тясяррцфат
дювриййясиня жялб едиляряк юлкянин макроигтисади эюстярижиляриндя бу бюлмянин цстцн мювгейинин тямин едилмясиня имкан верир.
Илкин капитал йыьымы просеси мцяййян сийаси щакимиййят шяраитиндя, дювлятин нязаряти вя щимайядарлыьы, бу
просеся онун сийаси вя игтисади дястяйи шяраитиндя щяйата

169

170

кечирилир. Бу просес цмумиликдя хцсуси сащибкарлыг цчцн
старт капиталынын топланмасы иля ялагядар олса да, бунунла
йанашы юлкядя хцсусян харижи амилляр щесабына топланмыш
капитал ресурсларынын мцяййян бир щиссяси дювлятин
сярянжамына дахил олур вя ижтимаи ящямиййятли тядбирляря,
юзял бюлмянин имканлары вя мараглары харижиндя олан инвестисийа лайищяляринин щазырланмасына вя ижрасына, истещсал
вя сосиал инфраструктурунун инкишафына йюнялдилир. Башга
сюзля, юлкядя топланмыш капиталдан няинки юзял бюлмя,
щям дя дювлятин васитясиля бцтцн жямиййят файдаланыр. Юз
нювбясиндя юзял бюлмянин сярянжамында топланмыш
капитал ресурсларынын бир щиссяси щяр ики тяряф цчцн игтисади
мараьын тямин олунмасы шярти иля дювлят ящямиййятли
тядбирлярин реаллашдырылмасына да жялб едиля билинир. Бундан
ялавя, юзял вя дювлят бюлмялярин капиталларынын бирляшяряк
щяр ики тяряфин бирэя лайищяляринин ижрасына йюнялдилмяси дя
мцмкцндцр. Бу бахымдан илкин капитал йыьымынын
тарихиня нязяр салсаг эюрярик ки, юлкядя топланмыш капиталдан тякжя сащибкарларын дейил, билаваситя бцтцн жямиййятин файдаланмасы бу просесин мцасир дюврдя яввялкиндян жидди фяргляриндян бири кими гиймятляндирилмялидир.
Илкин капитал йыьымы просеси юлкядя тякжя пул ресурсларынын топланмасы демяк дейилдир. Бу просес тарихян, бир
нечя яср яввял сярвятин формасы кими ясасян пул вясаитляринин, о жцмлядян гиймятли металларын топланмасындан
башласа да, щазырда илкин капитал йыьымы просеси юзцня
ишэцзар фяалиййят вя азад сащибкарлыг цчцн зярури олан
старт капиталынын бцтцн формаларыны: пул вясаитлярини (о
жцмлядян харижи валйутанын), хаммал вя материаллары,
истещсал фондларыны, инсан капиталыны дахил едир. Жямиййятин

ишэцзар субйектляринин – физики вя щцгуги шяхсляринин
сярянжамына дахил олан бу капитал ресурслары тясяррцфат
дювриййясиня жялб едиляряк юзял бюлмядя игтисади
фяалиййятин мцщцм шяртиня чеврилир вя юз мцлкиййятчиляри,
илк нювбядя азад хцсуси сащибкарлар тяряфиндян игтисади
мянфяят ялдя етмяк мягсядиля игтисадиййатын мцхтялиф
сащяляриня, игтисади фяалиййятин мцхтялиф нювляриня
йюнялдилир. Демяли, илкин капитал йыьымы цчцн щазырда
сяжиййяви жящятлярдян бири мювжуд вя топланмыш игтисади
ресурсларын (о жцмлядян пул вясаитляринин) базар принсипляриня уйьун олараг, онлардан мянфяят вя файда ялдя
едилмяси мягсядиля старт капиталына чеврилмясидир.
Илкин капитал йыьымы просеси щям юлкя щцдудларындан
кянарда, щям дя юлкя дахилиндя щяйата кечирилян просесляри юзцня дахил едир вя буна эюря дя харижи вя дахили амиллярин тясири шяраитиндя мцхтялиф цсулларла баш верир. Тарихян
бу просес щям хариждя, щям дя дахилдя мцхтялиф гейриигтисади вя игтисади цсулларла апарылмасыдыр. Капитализмин
дцнйада мейдана эялмясинин илк дюврляриндя илкин капитал
йыьымынын юлкядян кянарда тятбиг едилдян гейри-игтисади
методларына (марксизм тялиминя эюря) мцстямлякялярин
амансызжасына гарят едилмяси, кяшф олунмуш йени торпагларын ящалисиня диван тутмагла онларын сярвятинин, илк
нювбядя гиймятли металларынын Авропа юлкяляриня дашынмасы, гул тижаряти вя гул ямяйинин ужуз ишчи гцввясиня
чеврилмяси вя с., юлкя дахилиндя тятбиг едилян гейри-игтисади
усцллара ися инсанларын юз мцлкиййятляриндян мящрум
едилмяси, онларын торпаг сащяляринин ялляриндян зорла
алынмасы, «чяпярлямя» сийасяти, ижма торпагларынын гарят
едилмяси, йцксяк верэи дяряжяляри вя с. бунунла да ижтимаи
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истещсал вя щяйат васитяляринин капитала, билаваситя
истещсалчыларын (инсанларын бюйцк бир гисминин) муздлу
ямяйя чеврилмяси вя с. аид едиля биляр. Тябии ки, дцнйанын
щяля ващид игтисади мякана чеврилмядийи, юлкялярин, халгларын, миллятлярин щцгуг вя азадлыгларынын юлкяляр, реэионлар вя бейнялхалг сявиййядя мцдафияси системинин олмадыьы
щямин дюврлярдя илкин капитал йыьымы просесинин гейри–
игтсиади, гейри-инсани цсулларла апарылмасына эюря щеч
щансы бир дювлят демяк олар ки, щеч бир сийаси, щцгуги вя
игтисади мясулиййят дашымырды. Яксиня, илкин капитал
йыьымынын яввялки дюврляриндя йени торпаглар, яразиляр,
йени сярвят вя капитал мянбяляри уьрунда юлкяляр арасында
мцбаризяляр вя мцщарибяляр ачыг-ашкар апарылырды.
Инди ися артыг ХХЫ ясрдир, юлкялярин, миллятлярин вя
халгларын мцхтялиф реэионал вя бейнялмилял тяшкилатларда
сийаси, щярби вя игтисади жящятдян бирляшдийи, щабеля
инзибати-амирлик системинин даьылмасы иля хейли сайда
юлкялярин базар игтисади системиня трансформасийа етдийи
щазыркж дюврдя илкин капитал йыьымы просесинин орта ясрляр
вя капитализмин мейдана эялмяйя башладыьы илк дюврляриня
хас олан гейри-игтисади методларын щеч бири сяжиййяви ола
билмяз вя ачыг ашкар щяйата кечириля билмяз.
Дцздцр, щяля дя бир сыра, хцсусян кечид игтисадиййатлы
юлкялярдя илкин капитал йыьымы просеси цчцн коррупсийа,
рцшвятхорлуг, щагсыз рягабят, инщисарчылыг, бир груп
инсанларын мянафейи наминя ижтимаи капиталын йолверилмяз
цсулларла йенидян бюлцшдцрцлмяси вя айры-айры яллярдя
жямляшмяси вя с. кими щаллар галмагда давам едир. Лакин
бцтцн бунлар бцтювлцкдя жямиййят цчцн гейри-сяжиййяви,
ганунсуз, гейри-легал характер дашыйыр вя дювлят

тяряфиндян ганунла тягиб едилир.
Мцасир дюврдя кечид игтисадиййатлы юлкялярдя базар
игтсиади системинин принсипляри ясасында фяалиййят эюстярян
милли игтисадиййатын формалашмасы мягсядиля апарылан
игтсиади сийасятин ясас истигамятляриндян бири олан
сащибкарлыг фяалиййяти цчцн илкин (старт) капитал йыьымы
просесинин методлары кими ясасян сивил, дцнйяви,
бейнялхалг щцгуг вя инсани дяйярляр бахымындан йол
верилян вя мягбул сайылан илк нювбядя игтисади методлары
чыхыш едирляр.
Тарихян илкин капитал йыьымына тясири бахымындан
даща сяжиййяви олан игтисади цсуллар илк нювбядя о дюврдя
бир сыра Авропа дювлятляри тяряфиндян апарылан меркантилизм сийасяти, йяни фяал харижи тижарят васитяси иля юлкяйя
даща чох сярвят жялб етмякля ялагядар олмушдур.
Сивил, еквивалент, гаршылыглы файдалы мцбадиля ясасында
щяйата кечирилян харижи тижарят сийасяти бц эцн Азярбайжанда илкин капитал йыьымы просеси цчцн йцксяк ящямиййятя маликдир вя милли сащибкарлыьын инкишафы, игтсиадиййатын
техники-технолоъи базасынын модернляшдирилмяси, инсан
капиталынын инкишафы цчцн зярури олан валйута ресусрларыны
юлкяйя жялб етмяк вя онларын капитал (инвестисийа) формасында истифадяси бахымындан мцстясна рол ойнайыр.
Щям тарихян, щям дя щазыркы дюврдя капитализмя
кечидля шяртлянян илкин капитал йыьымы просеси щяр бир юлкядя юзцня мяхсус, йерли вя милли характер дашыйыр.
Зянэин игтисади ресурслара, илк нювбядя енеръи ещтийатларына малик олан Азярбайжан Республикасы сийаси
мцстягиллик ялдя етдикдян сонра базар игтисадиййаты йюнцмлц игтисади ислащатлар цчцн малиййя (валйута)
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ресурсларыны ялдя етмяк мягсяди иля юзцнцн илк нювбядя
нефт ещтийатларыны дцнйа базарына чыхармаг истигамятиндя
мягсядйюнлц игтисади сийасят щяйата кечирмяйя башлады.
Щямин дюврдя цмуммилли лидер Щ.Ялийев тяряфиндян
дащийаня узагэюрянликля ишляниб щазырланмыш вя юлкянин
нефт сярвятляринин халгын мянафейи бахымындан истфиадясиня
йюнялмиш уьурлу нефт стратеэийасы нятижясиндя игтисадиййатымыза гойулмуш харижи инвестисийалар юлкянин зярури
валйута ещтийатлары иля тямин едилмяси (щазырда республиканын валйута ещтийатларынын щяжми Дювлят Нефт Фондунда топланан вясаитлярля бирэя 18 милйард доллар
щяжминдядир) вя бу ясасда игтисадиййатын, о жцмлядян
сащибкарлыьын капитал ресурсларына ещтийажларынын юдянилмяси бахымындан мцщцм ящямиййят кясб етмишдир.
Фактики материалларын тящлили эюстярир ки, дювлят башчысы
И.Ялийевин 2003-жц илдян башланан президентлийи дюврцндян 2006-жы иллин сонунадяк юлкя игтисадиййатына 25,6
милйард доллар щяжминдя инвестисийалар йюнялдилмишдир ки,
бунларын да 69,7 %-и (17,9 милйард доллар) харижи инвестисийаларын пайына дцшмцшдцр. Бунунла йанашы тякжя 2007жи илдя игтисадиййатымыза ялавя олараг 6 милйард доллардан
чох инвестисийа йюнялдилмишдир. Харижи сярмайянин Азярбайжан игтисадиййатына тятбигиндян ялдя едилян мянфяятин
бир щиссяси илкин капитал йыьымы функсийасыны йериня йетирди.
Гейд едяк ки, 2007-жи иля гядяр юлкя игтисадиййатына
сярмайя гойулушунда харижи инвестисийа гойулушу цстцнлцк тяшкил етмишдир. Лакин 2007-жи илдян башлайараг илкин
капитал йыьымынын мянбяляринин эенишлянмяси, хцсуси мцлкиййятин реаллашмасына даща да ялверишли шяраитин йарадылмасы юлкя игтисадиййатына капитал гойулушунда дахли

мянбялярин харижи мянбяляри цстцнлямясиня эятириб чыхармышдыр. Щямин илдя бу бахымдан щяйата кечирилмиш инвестисийаларын яввялкилярдян ясас кейфиййят фяргиня диггят
чякян юлкя башчысы Назирляр Кабинетинин 2007-жи илин сосиалигтисади инкишафынын йекунларына вя 2008-жи илдя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунмуш ижласда демишдир ки, севиндирижи щалдыр ки, щямин вясаитлярин бюйцк яксяриййяти дахили
инвестисийалардыр. Бу ися ону эюстярир ки, Азярбайжанын
дахили имканлары артыр, юлкямизин игтсиади потенсиалына
харижи вя дахили инвесторлар тяряфиндян бюйцк инам вар.
Сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы цчцн старт
капиталы бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едян
просеслярдян бири дя дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясидир. Кечид игтисадиййатлы юлкялярдя юз мцлкиййятинин
бюйцмясиндя вя зянэинляшмясиндя, мцлкиййятиндя олан
капиталдан даща сямяряли истифадя етмякля юз мянфяятинин
артырылмасында мараьлы олан сащибкарлар тябягясинин йаранмасыны тямин едян юзялляшдирмя просеси юлкядя
тяминатлы ямтяя вя хидмятляр вя капитал базарынын йаранмасына, капиталын сащялярарасы вя сащядахили ахыны
имканларынын йаранмасы иля базар конйунктурасына уйьун
эялян вя реал тялябин юдянилмясиня йюнялмиш истещсал
структурларынын формалашмасына имкан верир.
Юзялляшдирмянин старт капиталынын топланмасына
тясиринин бир сыра хцсусиййятляри вардыр. Яввяла, юзялляшдирмя яввялляр ижтимаи (дювлят) мцлкиййят формасында
олуб, чох вахт истифадясиз галан вя йа гейри-сямяряли шякилдя истифадя олунан ямлакын йенидян бюлцшдцрцляряк айрыайры физики вя щцгуги шяхслярин хцсуси мцлкиййятиня
верилмяси нятижясиндя бу ямлакын капитал формасында
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щямин субйектляр (сащибкарлар) тяряфиндян сямяряли шякилдя
реаллашмасына эятириб чыхарыр. Диэяр тяряфдян, юзялляшдирмя
просеси щям харижи капиталын юлкяйя жялб едилмясиня вя
юлкя дахилиндя мювжуд капитала бирляшмясиня, щям дя
ящалинин вя мцяссисялярин топланмыш пул вясаитляринин
сащибкарлыг васитяси иля тясяррцфат дювриййясиня жялб олунмасына вя капитала чеврилмясиня шяраит йарадыр. Щяр ики
щалда хцсуси мцлкиййятин сярянжамына дахил олан капиталын истифадяси иля баьлы йени мцлкиййят мцнасибятляри
формалашыр. Бунунла йанашы юзялляшдирмя просеси дювлятин
сярянжамында галан вя юзялляшдирмяйя жялб едилмямиш
ямлакла да ялагядар мцнасибятляри дяйишир. Бу ямлак артыг
жямиййятдя шяриксиз щюкмранлыьы олан дювлятин инзибатиамирлик системиня ясасланан ващид капиталы кими чыхыш
етмир. Бу ямлак базар мцнасибятляри шяраитиня уйьунлашмыш шякилдя фяалиййят эюстярян дювлятин капиталына чеврилир.
Тяжрцбя эюстярир ки, кечид игтисадиййаты шяраитиндя
Азярбайжанда щяйата кечирилян дювлят мцлкиййятинин
юзялляшдирилмяси нятижясиндя юзялляшдирилмиш мцяссисялярин
капиталларынын старт капиталы формасында базар игтисадиййатынын принсипляриня уйьун олараг базар механизми
васитясиля щярякятя эятирилмяси юзял бюлмянин, хцсуси
сащибкарлыьын жямиййятдяки ролуну да хейли артырмышдыр.
Юзял бюлмя вя хцсуси сащибкарлыг фяалиййяти цчцн
илкин (старт) капиталынын топланмасы иля баьлы проблемин
щялли мягсядиля сон дюврдя щяр ил дювлят бцджясиндян 100
милйон доллара йахын вясаит айрылыр вя сащибкарлара эцзяштли кредитляр шяклиндя ясасян Игтисади Инкишаф Назирлийинин Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян
пайланылыр. Тякжя 2006-2007-жи иллярдя щямин фонд

тяряфиндян сащибкарлара 190 милйон манатдан чох беля
кредитляр пайланылмышдыр. Бу мягсядля 2008-жи ил цчцн
щямин мяркязляшдирилмиш дювлят малиййя вясаитинин щяжми
95 милйон манат сявиййясиндя олмушдур. Бу дюврдя
малиййяляшдирилян лайищялярин 85%-дян чоху юлкя реэионларында щяйата кечирилмишдир. Дювлят тяряфиндян милли
сащибарлыьын илкин капитал вя инвестисийа проблемляринин
щялли цзря малиййя кюмяклийинин 2009-жу илдя давам етмиш
вя онун эяляжякдя дя давам едяжяйи шцбщясиздир.
Беляликля, илкин капитал йыьымынын ясас мянбяляри йени
игтисади системя трансформасийа шяраитиндя формалашмаьа
башламышдыр. Арашдырмалар эюстярир ки, бу дюврдя илкин
капитал йыьымынын мянбяляриня ашаьыдакылары аид етмяк
олар:
- кичик юзялляшдирмя нятижясиндя тижарят вя хидмят
обйектляринин реал сащибинин мцлкиййятиня чеврилмяси;
- банк фяалиййяти нятижясиндя топланан пул вясаити;
- дювлятсизляшдирилян, юзялляшдирилян мцяссисялярин
ямлакы;
-аграр бюлмядя торпаг пайлары, кянд тясяррцфаты техникасы вя хцсуси мцлкиййятя верилян щейванлар;
- Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаити;
- бейнялхалг нефт мцгавиляляриндян ялдя олунан
вясаитляр, бонуслар;
- ящали эялирляринин артмасы иля истещлак характерли
вясаитин бир щиссясини илкин капитала чеврилмяси;
- сащибкарлыьын инкишафы цчцн нязярдя тутулан диэяр
бцджя вясаитляри;
- бейнялхалг малиййя гурумларынын вясаитляри вя с..
Илкин капитал йыьымынын реаллашдырылмасы ясасян
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хцсуси мцлкиййятин шяраитиндя мцмкцндцр. Бу ися хцсуси
мцлкиййятин формалашмасынын, цмумиййятля йени игтисади
системин щцгуги базасыны йаратмадан щяйата кечириля
билмяз. Кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя бир сыра зярури
щцгуги актларын гябул едилмяси, («Мцлкиййят щаггында»,
«Инвестисийа фяалиййяти щаггында», «Сащибкарлыг фяалиййяти
щаггында», «Харижи инвестисийанын горунмасы щаггында»,
«Дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси щаггында» вя
диэяр щцгуги актлар) институсионал дяйишикликляр мягсядиля
илкин капитал йыьымынын щяйата кечирилмясинин щцгуги
базасыны формалашдырмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя илкин капитал
йыьымы просесинин баша чатмагда олмасы щеч дя кечид
игтисадиййатынын сона йетмяси кими гиймятляндирилмямялидир. Илкин капитал йыьымы просесинин баша чатмасы эюстярир
ки, юлкямиз эяляжякдя дя сцрятли, динамик вя таразлы
инкишафы тямин етмяк цчцн юзцнц мющкям капитал ресурслары иля тямин етмяк имканындадыр, сащибкарлар ися хцсусян
кечид дюврцнцн яввялляриндян фяргли олараг бу эцн юз
игтисади фяалиййятляри иля баьлы старт капиталы проблеми иля
жидди шякилдя цзляшмяйяжякляр. Бу щям дя о демякдир ки,
бу эцн сащибкарлыг стурктурларыны дювлят тяряфиндян
мющкям капитал дайаглары, о жцмлядян кифайят сявиййядя
малиййя ресурслары иля тямин етмяк цчцн юлкядя ялверишли
имканлар мювжуддур.
Арашдырмалар эюстярир ки, юлкямиздя щазырда илкин
капитал йыьымынын баша чатмасы сон дюврлярдя юлкя
башчысынын рящбярлийи иля апарылан вя базар принсипляри
ясасында инкишаф едян милли игтсиадиййатын тяшяккцлцня, о
жцмлядян юзял бюлмянин инкишафына вя хцсуси сащиб-

карлыьын инкишафына йюнялмиш, системли вя таразлы ислащатларын, щабеля щямин ислащатлар сяпкисиндя щяйата кечирилян
Дювлят Програмларынын, илк нювбядя 2003-2008-жи илляр
цчцн нязярдя тутулмуш Азярбайжан Республикасы
реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмынын
мянтиги нятижяси кими гиймятляндирилмялидир. Мящз щямин
ислащатларын уьурла апарылмасы сайясиндя хцсусян сон 5
илдя юлкянин сосиал-игтисади инкишафында жидди ирялиляйишляря
наил олунмуш, республиканын, онун реэионларынын, щабеля
сащибкарлыьын эяляжякдя дя сцрятли, динамик, таразлы инкишафы цчцн эцжлц игтисади потенсиал, мющкям зямин
йаранмышдыр. Беля ки, сон 5 ил ярзиндя йарадылмыш игтисади
имканлар нятижясиндя 2009-жу илдя дювлят бцджясинин
щяжми 2003 илля мцгайисядя 1,2 милйард доллардан 10
милйард маната йцксялмиш, юлкя игтисадиййатына йюнялдилян инвестисийалар 2,4 дяфя, стратеъи валйута ещтийатлары
9,8 дяфя, умуми дахили мящсулда ясасян хцсуси сащибкарлыг базасында инкишаф едян гейри-нефт секторунун
пайы 1,7 дяфя, гейри-нефт мящсулларынын ихражы 2,2 дяфя
артмышдыр.
Бу эцн кечид игтисадиййатлы юлкяляр цчцн хас олан
илкин капитал йыьымы просесинин характери хейли дяряжядя
юлкянин тарихи шяраити, адят вя яняняси, щабеля юлкянин
инкишаф сявиййяси вя игтисади ресурсларла (о жцмлядян тябии
ресурсларла) тямин олунмасынын кямиййяти вя кейфиййяти,
сащибкарлыьын инкишафына йюнялдилмиш игтисади ислащатларын
мянтиги, системлилийи, ардыжыллыьы, суряти, механизмляри,
юлкянин милли марагларына уйьунлуьу, щабеля бу ислащатлары щяйата кечирян юлкянин сийаси рящбярлийинин ирадяси,
гятиййяти, бажарыьы, узагэюрянлийи, ислащатчылыьы вя тяш-
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килатчылыьы иля мцяййян едилир.
Щазырда республика игтисадиййатында умуми дахили
мящсулун 84 фаизинин юзял секторун пайына дцшмяси яйани
шякилдя эюстярир ки, базар мцнасибятляринин формалашмасынын ясасыны тяшкил едян илкин капитал йыьымы илкин
мярщяля цчцн юз вязифясини йериня йетирмиш щесаб олуна
биляр. О, юлкянин инвестисийа имканларыны эенишляндирмиш,
йени иш йерляринин ачылмасна, ишсизлийин минимума ендирилмясиня ялверишли шяраит йаратмыш, ямяк щаггынын даими
артырылмасына имкан вермишдир. Формалашмыш илкин капитал
йыьымы истещсал васитяляринин вя жанлы иш гцввясинин дя
истещсал вя хидмят сферасы арасында бюлэцсц гайдаларыны
мцяййянляшдирмишдир. Щазырда сащибкарларын марагларына
уйьун олараг капиталын игтисади фяалиййятин бир сащясиндян
диэяриня ахмасына щеч бир манея йохдур.
Сон 5 илдя газанылмыш бу уьурларла йанашы эяляжякдя щяйата кечирилмяси зярури олан вя нязярдя тутулан
вязифялярин, инвестисийа лайищяляринин вя дювлят програмларынын ижрасында, конкрет олараг бцтювлцкдя игтисадиййатын, о жцмлядян гейри-нефт секторунун инишафынын сцрятляндирилмясиндя, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин
едилмясиндя, реэионларын инкишафынын нювбяти Дювлят Програмынын щяйата кечирилмясиндя, орта вя ири мцяссисялярин
юзялляшдирилмясинин баша чатдырылмасында, игтисадиййатымызын инвестисийа вя сосиал йюнцмлцйцнцн даща да эцжляндирилмясиндя хцсуси сащибкарлыьын топланмыш капитал
ресурсларынын даща сямяряли вя даща эениш шякилдя истифадяси
хцсуси ящямиййят кясб едир. Бцтцн бунлар ясасы Цмуммилли лидер Щ.Ялийев тяряфиндян гойулмуш вя юлкянин
ижтимаи тяряггиси цчцн даим юз ящямиййятини сахлайажаг

сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасына уйьун олараг сащибкарлыг фяалиййятинин даща йцксяк кейфиййят мярщялясиня
галхмасына, юлкянин сосиал-игтисади щяйатында онун
ролунун даща да эцжлянмясиня имкан веряжякдир.
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Эффективность использования ресурсов
и экологические аспекты деятельности
аграрного предпринимательства
Резюме
Развитие аграрного сектора национальной экономики непосредственно связано с уровнем применения
ресурсооберегающих технологий и эффективности
ресурсов. Оценка эффективности использования ресурсов в сельском хозяйстве требует теоретико-методологических и эмпирических исследований. Одним из приоритетных направлений совершенствования современной
системы ресурсопользования в аграрном секторе
является рациональное экологическое регламентация
сельскохозяйственной деятельности.
В статье рассматриваются вопросы данного порядка, обоснованы научно-практические выводы и предложения.
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