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                                                                       GİRİŞ 

 

 

Mövzunun aktuallığı . Bütün dünyada geniĢ vüsət alan qloballaĢma 

prosesləri müasir dövrdə iqtisadiyyatın davamlı inkiĢafının təmin olunmasında 

xarici amillərin rolunu xeyli artırır. Belə ki, milli iqtisadiyyatların qlobal iqtisadi 

sistemə inteqrasiyasının güclənməsi onlar arasında ictimai həyatın bütün 

sahələrində qarĢılıqlı asılılığı da gücləndirir və ölkələr arasında maddi və qeyri-

maddi axınların intensivləĢməsi ilə müĢayiət olunur. Müasir Ģəraitdə dünya 

təsərrüfatının bütövləĢməsi ilə milli iqtisadiyyatların inkiĢafında geoiqtisadi amilin 

rolu kəskin artır.Xüsusi ilə Azərbaycan kimi kiçik iqtisadiyyatlı və iqtisadiyyatı 

xarici amillərdən xüsusilə güclü asılı olan ölkələr üçün bu amillərin ölkənin 

iqtisadi inkiĢafı, ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlığı üçün müstəsna əhəmiyyəti vardır. 

Bu Ģəraitdə effektiv geoiqtisadi inkiĢafın təmin edilməsi milli iqtisadiyyatın 

dayanıqlığının əsas amilinə çevrilir. 

Müasir dövrdə Azərbaycanın tranzit ölkə kimi mövcud imkanlarının 

qiymətləndirilməsi və bundan ölkəmizin iqtisadi qazanclarının artırılması 

istiqamətlərində istifadə olunması yollarının üzə çıxarılması məqsədilə elmi – 

nəzəri tədqiqatların aparılması çox əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan ölkənin 

geoiqtisadi inkiĢaf modelinin hazırlanması üçün onun əsas hədəflərinin müəyyən 

olunması, metodoloji yanaĢmanın seçilməsi və müvafiq strategiyanın 

reallaĢdırılması üçün həyata keçirilməsi zəruri olan tədbirlərin iĢlənib hazırlanması 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir və təqdim olunan magistr dissertasiyası mövzusunun 

aktuallığını Ģərtləndirir. 

Magistr dissertasiyasının məqsəd və vəzifələri. Tədqiqat iĢinin əsas 

məqsədi Azərbaycanın geoiqtisadi inkiĢaf strategiyasının öyrənilməsi və bu 

kontekstdə iqtisadi siyasətin perspektivlərinin araĢdırılmasından ibarətdir. 

Dissertasiya iĢinin məqsədinə çatmaq üçün tədqiqat iĢi qarĢısında aĢağıdakı 

konkret vəzifələr müəyyən edilmiĢdir: 

• QloballaĢma və geoiqtisadi inkiĢaf modelinin nəzəri-konseptual 

əsaslarının təhlil edilməsi  
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• Qlobal və regional güc mərkəzlərinin bölgədə geoiqtisadi maraqlarının 

təhlil edilməsi; 

• Azərbaycanın geoiqtisadi mövqeyinin qiymətləndirilməsi 

• Azərbaycanın qlobal iqtisadi proseslərdə iĢtirakının mövcud vəziyyətinin 

araĢdırılması 

• Azərbaycanın xarici iqtisadi inkiĢaf strategiyası və onun reallaĢdırılması 

istiqamətləri, həmçinin geoiqtisadi maraqların reallaşdırılması 

istiqamətində həyata keçirilən transmilli layihələr və investisiya 

əməkdaşlığı təhlil edilmiĢdir. 

Magistr dissertasiyasının elmi yeniliyi. Dissertasiya iĢində Azərbaycanın 

geoiqtisadi inkiĢaf strategiyasının parametrləri sistemli Ģəkildə təhlil edilmiĢ və 

geoiqtisadi amillər kontekstində bu strategiyanın perspektivləri araĢdırılmıĢdır. 

Magistr dissertasiyasının strukturu. Dissertasiya iĢi giriĢ, 3 fəsil, 8  

paraqraf, nəticə və təkliflər, istifadə edilmiĢ ədəbiyyat siyahısı və xülasədən 

ibarətdir. 

Birinci fəsildə Beynəlxalq Əmək Bölgüsünün beynelxalq iqtisadi 

münasibətlərin obyektiv əsası kimi xüsusiyyətləri, qloballaĢma Ģəraitində ölkənin 

xarici iqtisadi strategiyası ilə bağlı nəzəri yanaĢmalar,geoiqtisadi inkiĢaf modelinin 

milli maraqların qorunmasında rolu araĢdırılmıĢdır. 

Ġkinci fəsildə qlobal və regional güc mərkəzlərinin bölgədə geoiqtisadi 

maraqları, Azərbaycanın geoiqtisadi mövqeyi, Azərbaycanın qlobal iqtisadi 

proseslərdə iĢtirakının mövcud vəziyyəti tədqiq edilmiĢdir. 

Üçüncü fəsildə Azərbaycanın geoiqtisadi inkiĢaf modelinin əsas 

istiqamətləri, QloballaĢma prosesində Azərbaycanın xarici iqtisadi inkiĢaf 

strategiyası və onun reallaĢdırılması istiqamətləri, həmçinin geoiqtisadi maraqların 

reallaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən transmilli layihələr və investisiya 

əməkdaşlığı təhlil edilmiĢdir  

 



5 
 

Fəsil 1. Qloballaşma və geoiqtisadi inkişaf modelinin nəzəri-konseptual 

əsasları 

 

 

1.1 Beynəlxalq Əmək Bölgüsü beynelxalq iqtisadi münasibətlərin obyektiv   

əsası kimi 

 

 

        BĠM-in formalaĢmasının və inkiĢaf etməsinin əsasında nə üçün xüsusi 

olaraq beynəlxalq əmək bölgüsünün durduğunu aydınlaĢdırmaq üçün,  

fikrimicə,birinci növbədə BƏB-in mahiyyətini araĢdırmaq lazım gəlir.Bu sahədə 

çox sayda fikirlər olsa da,ən ümumi Ģəkildə demək olar ki, BƏB əməyin ictimai  

bölgüsünün ən yüksək  forması olub bu və ya digər əmtəə növləri üzrə ölkələr 

arasında daimi, qarĢılıqlı faydalı ixtisaslaĢmaya və onların  istehsalın nəticələri  

ilə müəyyən səviyyədə nisbətlərində mübadiləsinə əsaslanır. BƏB əmtəələr, 

xidmətlər,biliklərlə beynəlxalq  mübadilənin, ölkələrin inkiĢaf səviyyəsindən və  

ictimai quruluĢundan asılı olmayaraq onlar arasında istehsal, elmi-texniki, ticarət 

və s. növ əməkdaĢlığın obyektiv əsasıdır. BƏB ölkə daxilində və ölkələr arasında  

əmək bölgüsünün nəticəsidir. Əmək bölgüsü dedikdə, burada konkret əməyin 

ayrı-ayrı hissələrə bölünməsi, Ģaxələnməsi nəzərdə tutulur. 

BƏB-in tarixən birinci əsas məqsədi əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi 

olmuĢdur. Ġqtisadi və sosial tərəqqinin əsası olan əmək məhsuldarlığının  

yüksəldilməsi  zərurəti daim BƏB-in  hərəkətverici qüvvəsi  kimi çıxıĢ etmiĢdir.  

Çünki ölkədaxili əmək bölgüsü yolu ilə məhsuldar qüvvələrin inkiĢafı ilə  

əlaqədar ölkə daxilində istənilən sahədə istehsal olunan məhsul müəyyən həddə 

çatdıqdan sonra daxili tələbi üstələyir. Nəticədə rentabelliyi saxlamaq, 

durğunluğun qarĢısını almaq məqsədilə müəssisələr xarici bazarlara çıxırlar. 

Beynəlxalq rəqabətdə ölkələr və onların müəssisələri üstünlüklərə malik olduğu 

sahələrdə qalib gəlir, üstünlüklərə malik olmadıqları sahələrdə isə məğlub olurlar 

və müvafiq sahələr istiqamətində beynəlxalq səviyyədə ixtisaslaĢırlar, digərindən 
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isə imtina edirlər. Beləliklə, ölkələrin bu və ya digər sahələr üzrə BƏB-də 

ixtisaslaĢması birinci növbədə BĠM-in ilk forması olan beynəlxalq ticarətin, 

BƏB-in dərinləĢməsi isə sonradan BĠM-in digər formalarının təĢəkkülünə səbəb 

olur, onların inkiĢafı üçün ilkin ünsürlər yaradır. 

         BƏB, ölkələrin milli istehsal xərcləri beynəlxalq xərclərə nisbətən 

minimal səviyyədə olan əmtəələrin istehsalı üzrə uzunmüddətli ixtisaslaĢma 

prosesi nəticəsində yaranmıĢdır. Bu nöqteyi-nəzərdən BƏB-in əsas funksional 

təyinatı ondan ibarətdir ki,o,ayrı-ayrı ölkələr arasında möhkəm və inkiĢaf edən 

iqtisadi əlaqələr qurmaqla onların ümumi əmək bölgüsünün strukturunun 

formalaĢdırılmasına səmərəli təsir göstərir. Bu onunla əlaqədardır ki, BƏB 

ölkələrə öz səylərini onların ən əlveriĢli istehsal Ģərtlərinə malik olduğu 

sahələrdə cəmləĢdirməyə Ģərait yaradır. Odur ki, müxtəlif ölkələri BƏB-də 

iĢtiraka sövq edən ən baĢlıca məqsədlərdən biri də artıq istehsal xərclərinə 

qənaət etməkdir. 

         Ölkələr və onların müəssisələri yerli istehsal xərcləri beynəlxalq 

xərclərdən baha olan əmtəələrin istehsalından imtina edib onları idxal etməklə 

əlavə mənfəət qazanırlar. Ona görə də tam əminliklə demək olar ki, BƏB 

istehsalın effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədinə xidmət edir, ictimai əməyə 

qənaət edilməsi vasitəsi kimi məhsuldar qüvvələrin səmərəli, düzgün 

yerləĢdirilməsi və istifadəsinin əsas aləti rolunu oynayır. 

         BƏB-də iĢtirak edən ölkə mövcud maddi və mənəvi potensialı daha da 

optimal Ģəkildə istifadə etməyə, dünya üzrə elm və texnikanın ən yeni 

nailiyyətlərini qısa zaman müddətində tətbiq etməyə, iqtisadiyyatın 

restruktrizasiyasını sağlam Ģəkildə həyata keçirməyə, əhalinin tələbini daha 

dolğun və rəngarəng Ģəkildə ödəməyə, milli strateji maraqları reallaĢdırmaq 

istiqamətində böyük imkan əldə edir. [1] 

Bu səbəbdən də qeyd etmək olar ki, məhz BƏB bütün dünya  miqyasında 

səmərəli beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin qurulmasının ilkin maddi  Ģərtini  
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təĢkil edir, milli iqtisadiyyatların vahid dünya təsərrüfatında birləĢdirilməsinin 

əsasında durur. 

Ona görə də hər bir ölkənin beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə iĢtirakı 

məsələsini nəzərdən keçirərkən qeyd etmək lazımdır ki, istənilən dövlətin 

burada iĢtirakının obyektiv səbəbi beynəlxalq səviyyədə əmək bölgüsü və 

mübadilədir. 

BƏB-in nəzəri  əsaslarının formalaĢdırılmasında ―müqayisəli  istehsal 

xərcləri‖, yaxud ―müqayisəli üstünlüklər‖ nəzəriyyəsi klassik siyasi iqtisadın 

ən əsas və ən vacib nailiyyətləri hesab olunur. 

Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin əsasında müxtəlif coğrafi, iqlim 

mühitində yerləĢən ölkələrin iqtisadiyyatları arasında təbii fərqlərin mövcud 

olması ideyası qoyulmuĢdur. 

Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi bu və ya digər əmtəə üzrə BƏB-də 

ixtisaslaĢmanın ölkələrin baĢqa ölkələrə nəzərən mütləq üstünlüklərə malik 

olduğu zaman deyil, hətta belə üstünlüklərin olmadığı zamanda da 

mümkünlüyünü sübut edir. 

Beləliklə, bu, ya digər əmtəələrin istehsalı ilə bağlı çəkilən xərclərin 

müqayisəsi belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki, hər hansı bir ölkənin onun 

üçün tələb olunan bütün əmtəələri istehsal edilməsindənsə, BƏB-də iĢtirak 

etməklə onun üçün ən az,minimal xərclərlə baĢa gələn əmtəələrin istehsalı üzrə 

ixtisaslaĢması məqsədəuyğundur.Ġstehsalın həmin əmtəələr üzrə ixtisaslaĢması 

daha sonra bütün digər yerdə qalan zəruri məhsulları mübadilə yolu ilə, BĠM 

vasitəsilə xarici bazarlardan artıqlaması ilə əldə etməyə imkan verəcəkdir. 

Demək olar ki, müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi yarandığı dövrdən 

məhdud xarakter daĢıyırdı. Çünki onun prinsipləri yalnız müstəqil dövlətlər 

tərəfindən reallaĢdırıla bilərdi, müstəmləkə və asılı dövlətlər daha iri kapitalist 

ölkələri tərəfindən iqtisadi təzyiqlərə məruz qalırdılar. Ona görə də həmin 
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ölkələrdən müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin prinsiplərinin həyata 

keçirilməsindən danıĢmaq real h e s a b  e d i l m i r . Eyni zamanda müqayisəli 

üstünlüklər nəzəriyyəsinin bəzi çatıĢmayan cəhətləri var idi ki, onlara 

aĢağıdakıları göstərmək olar: 

- Nəzəriyyədə əmək və kapital resurslarının beynalxalq yerdəyiĢməsi, 

istehsalın ixtisaslaĢması istiqamətinda dövlətin təsiri nəzərə alınmırdı; 

- Nəzəriyyədə ―istehsal miqyas‖ effekti və nəqliyyat  xərcləri  nəzərə 

alınmırdı.[7] 

 

Əyər biz müqayisəli üstünlüylər nəzəriyəsində digər faktları, o cümlədən 

nəqliyat amilni də nəzərə alsaq, nəzəriyyə bir qədər də mürəkkəb xarakter 

almıĢ olacaq. Lakin real beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə qoĢulmağa cəhd 

edən təsərrüfat subyektləri qeyd edilən amilləri nəzərə almadan baĢqa cür 

qarĢılıqlı faydalı əlaqələr qura bilməzlər. Belə ki, Avropada yerləĢen ölkə 

müəyyən məhsulun istehsalında Amerikada yerləĢən hər hansı ölkəyə 

nisbətən istehsal xərclərinə görə müqaisəli üstünlüylərə malik olduğu 

Amerika ölkələrinin bazarıda tədavül xərclerini də nəzarə alaraq, həmin 

Avropa ölkəsi Amerika ölkəsinə nəzerən müqayisəli üstünlüylərə malik  olmaya  

da bilər. Qeyd edilən bu fərziyyə ġimali Amerika ölkəsinin daxili bazarı üçün 

də doğrudur, yəni Avropa əmtəsi oraya çatdıqda tədavül xərclerina görə 

yerli istehsala nisbətən rəqabətqəbiliyyetliliyi olmuya da bilər. Məhz bu faktor 

nə üçün BƏB-də və BĠM-də eyni bir əmtə qurupunun istehsalı, ixracı üzrə 

əksər hallarda bir neçə ixtisasdaĢmıĢ ölkənin iĢtirak edə bilmesini aydınlaĢdırır. 

Yuxarda qeyd edilənnəri nəzərə almağla bərabər,   sonradan müqayisəli 

üstünlüklərə yeni elementdər də əlavə edildi. Onlara misal olaraq, iĢçilərin 

ixtisas səviyyesini, ölkələr arasında əmək haqqında olan fərqləri və s. 

göstərməy mümkündü.Bunları nəzərə almaqla XX əsrin əvvəllerində isveçli 

alimlər Eli Heksher və Bertil Ohlin iki istehsal amilinə kapitalın və əməyin 

istifadə olunduğu BƏB modelini iĢləyib hazıradılar. Onların  modelinin  
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əvvəlki  nəzəriyyelərdən əsas fərqi ondadır ki, əyər A.Smit, D.Rikardo BƏB və 

BĠM probleminə ancaq ölkələrin təbii, iqlim fərqlərinə əsaslanan eyni  

əmtənin  istehsalına  çəkilən  müxtəlif  əmək  sərfi  aspektindən  

yanaĢırdalarsa, burada artıq qeyd etdiyimiz kimi iki ayrı-ayrı istehsal amilinin 

həmin proseslerə təsiri öyrənilirdi. 

Onların fikrincə əmək resurslarının çox, kapital resurslarının az olduğu 

ölkələr əməktutumlu məhsulların istehsalında, kapital resurslarının çox, əmək 

resurslarının az olduğu  ölkələr  isə  kapitaltutumlu  əmtəələrin  istehsalında  

müqayisəli  üstünlüylərə malik olacaqlar. Bir sözlə HekĢer-Ohlin nəzəriyyəsi 

BƏB və BĠM-in aĢağıdakı inkiĢaf qanunauyğunluğunu təyin etməyə imkan 

yaradır. 

Beynəlxalq iqtisadi əlaqelərin istənilən iĢtirakçısı o əmtələri ixrac edir ki, 

onların istehsalında intensiv istifadə olunan istehsal amilləri ilə həmin ölkə 

digər ölkələrə nisbətən daha yüksəy səviyyedə təmin olunmuĢdur və ya əksinə o 

əmtələri idxal edər ki, onların istehsalında intensiv istifadə olunan istehsal 

amiləri ilə həmin ölkə diyər ölkələrə nisbətən daha yüksək səviyyədə təmin 

olunmuĢdur. 

II Dünya müharibəsindən sonra BƏB-in emprik modellerinə, həmçinin 

Heksher-Olhin nəzəriyyesinə də maraq artdı. Bu modellər hərtərəfli analiz  

olunmağa baĢlandı. Rus mənĢəlli amerikan iqtisadçı Leontyev ABġ-ın 1947-

ci il idxal-ixrac əməliyyatlarını ciddi Ģəkildə təhlil etdi. Həmin tədqiqatın 

ABġ-ın kapitalttumlu əmtələr ixrac edib, əməkttumlu əmtəə idxal edən ölkə 

olaraq mövqeyini bir daha təsdiqliyəcəyi gözlənilirdi. Ancaq Leontyev tamam 

əksinə olan münasibətlər aĢkara çıxardı. Leontyevin HekĢer-Olin nəzəriyyəsinə 

zidd olan bu nəticəsi ―Leontyev tazadı‖ adını aldı. ABġ-ın ixracının nə üçün 

əməytutumlu olmasını izah etməy məqsədilə Leontyev bele bir fərziyə irəli 

sürdü ki, bir adam/il amerikan əməki xarici ölkelərin 3 adam/ilinə bəraberdir. 

Leontyev ABġ iĢçisinin əmək məhsuldarlıgının bu dərəcedə yüksək olmağını 

onların xarici iĢçilerə nisbətən daha yüksək ixtisas səviyəsi ilə izah edirdi. O, 
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statistiq olaraq sübuta yetrirdi ki, ABġ-ın ixrac etdiyi əmtələr onun idxal etdiyi 

əmtələrə nisbətən daha yüksək ixtisas səviyəsi tələb edir. Bundan baĢqa 

ABġ-da ixtisaslı iĢcilərin sayı digər ölkələrə nisbetən çox olduğunnan, onların 

hazılığına çəkilən xərçlərin də kapital qoyuluĢları kimi qəbul olmasını təklif 

etdirmiĢdir. 

ABġ idxalının kapitaltutumlu olması isə bununla izah edilirdi ki, onun 

idxalının böyük hissəsi istehsalın küllü miqdarda kapital qoyuluĢlarını tələb 

edən hasilat sənayesinin məhsullarıdır. Həmçinin əməktutumlu sahələri xarici  

rəqabətdən qoruyan, beləliklə də əməktutumlu əmtəələrin idxalının qarĢısını 

alan amerikan idxal təriflərinin nəzərə alınması təklif olunurdu. Bütün bunlar 

son nəticədə daha da realist və universal BƏB modelinin qurulmasında öz 

müsbət töhvəsini vermiĢ oldu. [27, 29] 

Müasir dövrdə BƏB-in daha da dərinləĢdirilməsi, həmçinin 

modernizasiyası və beləliklə də BĠM-in inkiĢafının yeni mərhələlərə 

qaldırılması üçün yeni təkliflər, ideyalar, nəzəriyyələr irəli sürülür. Bu 

ideyaların əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ĠEOÖ-ə süni maneələrin ləğv 

edilməsi, proteksionizm siyasətindən imtina etmək, iqtisadiyyata xarici 

investisiyaları geniĢ surətdə cəlb etməyini məsləhəd görür. 

Hər hansı dövlətin BĠM-də iĢtirakı məsələsini bu və ya digər aspektdən 

araĢdırarkən nəzərə almaq lazımdır ki, istənilən dövlətin burada müəyyən 

istiqamətdə iĢtirakının obyektiv əsasını BƏB təĢkil edir. 

BƏB ona görə təĢəkkül tapmıĢdır ki, istənilən ölkə çərçivəsində tələb 

olunan əmtələrin bütün nomeklaturasının istehsalını yüksək texnoloji 

səviyyədə təmin etmək praktiki cəhətdən qeyri-mümkündür. B u n a  g o r ə   

də ölkələr müəyyən üstünlüyə malik olduqları sahələrdə ixtisaslaĢmıĢ və 

həmin məhsulları ixrac etmiĢlər. Üstünlüyə malik olmadıqları sahələrin 

məhsullarını isə onlar idxal etməyə baĢlamıĢlar. Nəticədə ayrı-ayrı ölkələrin 
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BƏB sistemində müxtəlif istiqamətlərdə ixtisaslaĢmaları beynəlxalq mübadiləni 

zəruri etmiĢdir, nəticədə BĠM-in əsası qoyulmuĢdur. 

Ölkənin BƏB-də bir və ya bir neçə əmtəə istehsalı üzrə ixtisaslaĢması və 

digər əmtəələrin istehsalından imtina etməsi heç də onun həmin əmtəələrin 

istehlakından da imtina etməsi demək deyildir. Ölkədaxili tələbin ödənilməsi 

üçün milli sərhədlərdən kənara çıxmağa vadar o l u r  və bununla BĠM-in 

təĢəkkülü, inkiĢafı üçün ilkin ünsürlər formalaĢır. 

BaĢqa bir tərəfdən BƏB-də iĢtirak etmək ölkələrə öz istehsal güclərini 

və iqtisadi potensiallarını müəyyən bir sahə, əmtə üzərində cəmləĢdirməyə 

imkan verir. Həmin sahə, yaxud əmtəə istehsalı üzrə əmək məhsuldarlığı 

ölkədə sürətlə yüksəlir, belaliklə də BƏB-də hər hansı istiqamətdə 

ixtisaslaĢmaqla iĢtirak edən ölkə daxili istehlakı və istehsal tələbini ödəməydən 

əlavə məhsul istehsal edir. Bu vəziyyət özü-özlüyündə artıq qalan əmtəələrin 

reallaĢdırılması üçün dünya bazarına çıxmağa, digər ölkələrlə münasibətlər 

qurmağa məcbur edir. Həmçinin təsərrüfat subyektləri özləri normadan artıq 

məhsul buraxaraq həmin əmtələri dünya bazarına çıxarmağla onlar üçün 

zəruri və digər ölkələrdə bol olan əmtələri əldə edirlər.[1, 26] 

Bütün bunlar belə bir fikir  söyləməyə imkan verir ki, BƏB BĠM-in  

təĢkilati formasıdır. Məhz BƏB-in dərinləĢməsi BĠM-in inkiĢafını Ģərtləndirən 

ən əsas amildir. Çünki, BƏB BĠM-in inkiĢafı üçün ilkin əsas yaradır. 

BĠM-in özünü BƏB-ə əsaslanmıĢ xüsusi fəaliyyət sferası kimi də 

xarakterizə etmək olar. BƏB birinci növbədə  qarĢılıqlı  asılılıq  doğurur və bu 

BĠM-in daha  da sürətlə inkiĢafına təkan verir. 

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, hazırki dövrdə BĠM-in coğrafiyası 

BƏB-dən əlavə ölkələrin siyasi orientasiyasından da ciddi Ģəkildə asılılığa 

düĢmüĢdür. Müasir dövrdə beynəlxalq hüquq normalarını pozmuĢ ölkələrə 

qarĢı ticarət sanksiyaları və iqtisadi blokada geniĢ tətbiq edilir (məsələn, Ġraq, 

Serbiya ilə ticarətə qoyulan beynəlxalq qadağalar). ġərqi Avropanın da 
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beynəlxalq iqtisadi münasibətlərinin coğrafiyası II Dünya müharibəsindən sonra 

onların xarici siyasəti SSRĠ-nin təsiri altına düĢdükdən sonra əsaslı Ģəkildə 

dəyiĢdi, sosialist respublikasına istiqamətləndi. Əlbəttə, bunu II Dünya 

müharibəsinnən sonra iqtisadiyatı demək olar ki, dağılmıĢ SSRĠ-nin müharibə 

nəticəsində bu və ya digər sahədə müqayisəli üstünlüklər əldə etməsi ilə izah 

etmək çox gülünc olardı. Təəssüf ki, bütün bu siyasi amillər ölkələrin BƏB-

də malik olduqları müqayisəli üstünlükləri BĠM vasitəsilə vaxtında, dövlətin 

milli mənafeinə tam uyğun Ģəkildə reallaĢdırmağa imkan verir. BĠM 

sisteminin kökündən yenidənqurulmasına obyektiv tələbin artması onu göstərir 

ki, təĢəkkül tapmıĢ BƏB və ona əsaslanan dünya təsərrüfat əlaqələri artıq bir 

qrup ölkələrin, xüsusən də ĠEOÖ-in həm iqtisadi, həm də siyasi maraqları ilə 

toqquĢmuĢdur. BMT tərəfindən səsləndirilmiĢ fikirlərdə göstərilir ki, BƏB və 

BĠM artıq kor-təbii Ģəkildə,  yalnız  rəqabət  mübarizəsinin  qanunlarının təsiri 

altında formalaĢdırıla bilməz, bazar mexanizmi dünya iqtisadiyyatı miqyasında 

resursların  səmərəli  inkiĢafı  və  istifadəsini  təmin  edə  bilmir.  Lakin  onu  

da  qeyd etmək lazımdır ki, əməyin xüsusi növlərə bölünməsi, praktiki olaraq 

sonsuz davam edə bilər. Odur ki, yaranmıĢ vəziyyətdən çıxıĢ elmtutumlu 

hazır məhsullar istehsalında beynəlxalq əmək bölgüsünü daha da 

dərinləĢdirməklə ĠEOÖ-i həmin proseslərə cəlb etmək və BĠM-i bu yeni 

əsaslar üzərində qurmaqdan ibarətdir.[27, 29] 

Digər müstəqil ölkələr kimi respublikamız da getdikcə BƏB və onun 

vasitəsilə BĠM sisteminə daha da ciddi Ģəkildə qoĢulur. Lakin, Azərbaycanın 

BƏB-də öz mövqeyinin müəyyənləĢdirməsi prosesi olduqca mürəkkəb, 

ziddiyyətli və bir çox hallarda əsaslandırılmıĢ formada həyata keçirilir. 

Bu cəlbolunma prosesinin respublikamız üçün həm pozitiv, həm də 

neqativ aspektləri vardır. Pozitiv tərəf odur ki, indi  Azərbaycan  ona lazım 

olan bir sıra məhsulları dünya bazarından milli istehsal qiymətlərindən daha 

ucuz qiymətə ala bilir. Həmçinin öz əmtəələrinin ixracı zamanı, beynəlxalq 

qiymətlər daxili qiymətlərdən yüksəkdirsə əlavə gəlir əldə edir. 
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Keçən əsrin 90-ci illərinin sonundan etibarən Azərbaycanın idxal və 

ixracında istehsal amillərinin olduqca arzuolunmaz nisbəti formalaĢmıĢdır. 

Ġxracda xammal, ixtisasız əmək üstünlük təĢkil etmiĢdir. Həmçinin 

Azərbaycanın ixracında ekoloji nöqteyi-nəzərdən əlveriĢsiz sahələrin payı stabil 

olaraq artmıĢdır. 

BƏB-də bu cür iĢtiraka belə beynəlxalq ixtisaslaĢmaya mövcud keçid 

dövrünün yaratdığı ağır iqtisadi Ģəraitlə haqq qazandırmaq mümkün olsa da, 

qeyd edilən vəziyyət Azərbaycanın perspektiv mənafelərinə, dünya 

iqtisadiyyatında oynaya biləcəyi rola və potensial imkanlarına heç cürə uyğun 

gəlmir. 

Faktiki olaraq, Azərbaycan HekĢer-Ohlin nəzəriyyəsinin ―ölkə izafi   

faktorların intensiv istifadə olunduğu əmtəələri ixrac edir‖ postulatını inkar 

etmiĢdir. Bu postulata əsasən, respublikamız təbii resusları,ixtisasız və ixtisaslı 

iĢçi qüvvəsi kimi iqtisadi faktorları deyil,istehsalında həmin faktorların intensiv 

istifadə olunduğu hazır əmtələrin ixracı üzrə ixtisaslaĢmalı idi. 

Təəssüf ki, hazırda ölkəmizdə bunu müĢahidə etmək mümkün deyil. 

Azərbaycanın müasir beynəlxalq ixtisaslaĢması üçün neft, qazdan əlavə qara, 

əlvan metallurgiya, ilkin kimyəvi emal kimi aĢağı texnologiyalı və ekoloji 

cəhətdən təhlükəli sahələr xarakterik hal almıĢdır. Bu sahələrin ölkə ixracında 

ümumi payı 90%-dən artıqdır. 

Respublikamızın potensialını nəzərə alaraq demək olar ki, Azərbaycanın 

BƏB-də əsas iĢtirak istiqamətləri elmtutumlu  mahsulların  (cihazqayırma, 

maĢınqayırma, kimyəvi emalın sonrakı mərhelələri, neft-kimya, əczaçılıq və 

s.) istehsalı olmalıdır və onun beynalxalq iqtisadi münasibətlərinin əsas 

məğzini də həmin məhsullarla mübadilə təĢkil etməlidi. 

Ona görə də Azərbaycanın BƏB-də iĢtirakının obyekdiv zərurət 

olduğunu göstrməklə bərabər yaddan çıxarmamalıyığ ki, bu proses ilk növbədə 

respublikamızın milli iqtisadiyyatının səmərəlilik səviyyəsinin yüksəldilməsinə 
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xidmət etməli, onu təmin etməlidir. Azərbaycan müasir BƏB və BĠM 

sisteminə cəlb olunmasının Ģərt ―burada iĢtirak respublikanın milli 

maraqlarına və iqtisadi təhlükəsizliyinə necə cavab verir?‖ kriteriyası 

olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Qloballaşma şəraitində ölkənin xarici iqtisadi strategiyası ilə bağlı nəzəri 

yanaşmaların ümumi şərhi 

 

 

 

 

Ġqtisad elmində iqtisadi əlaqələrin təhlilinə iqtisadi təlimlərin müxtəlif 

istiqamətlərini təmsil edən nümayəndələr diqqət yetirmiĢlər. Bura neoklassikləri, 

neokeynsçiləri və institualizm nümayəndələrini və s. göstərmək olar. 

Merkantilizm – XV-XVII əsrlərin iqtisadçılarının baxıĢ sistemi olmaqla, 

dövlətlərin aktiv formada iqtisadi fəaliyyətə müdaxiləsinə istiqamətlənmiĢdir. Bu 

istiqamətin nümayəndələri Tomas Men,  Antuan De Monkretyen, Uilyam 

Stafforddur. Ġstiqamətin əsas mövqelərini aĢağıdakılar hesab etmək olar: 

 Dövlətin aktiv ticarət balansının mütləq qorunub saxlanması (ixracın 

idxal üzərində üstünlüyü); 

 Dövlətin rifah halının yüksəldilməsi məqsədilə olkəyə qızıl və diyər 

qiymətli metalların cəlb edilmesi; 

 Pul – ticaretin stimuludur, pul kütləsinin artması əmtəənin kütləsinin 

həcminin artmasına səbəb olduğu düĢünülür; 

 Xammalın idxalına, hazır məhsuların ise ixracına yönəldilmiĢ 

proteksionizm xoĢluqnan qarĢılanır; 

 Lyuks malların ixracının mahdudlaĢdırılması, belə ki bu cür malların 
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ixracı qızılın ölkədən xarice axmağına səbəb olur.[31] 

Xarici iqtisadi münasibətləri ilk olaraq siyasi iqtisad elminin klassikləri 

sayılan A.Smith və D.Ricardo təhlil etmiĢlər. Özlərinin sələfleri hesab edilən 

merkentilistləri, beynalxalq əmək bölgüsünə ölkə daxili əmək bölgüsünü təbii 

inkiĢafı kimi baxdıqlarından tənqid edirdilər. A.Smith ölkələr arasındakı əməy 

bölgüsünü, xarici ticari mübadilenin obyektiv əsası olduğunu hesab 

edirdi.O,milli iqtisadiyyatın ixtisaslaĢdırılması prinsipini iĢləyib hazırlamıĢ və 

bunun əsasında istehsal olunmuĢ əmtəələrin mübadiləsinin milli iqtisadiyyatda 

ümumi əmtəə istehsalının artmasına təkan verdiyini qeyd etmiĢdir. A.Smit 

əməkin ixtisasaĢdırılmasını millətin zənginləĢmesinin əsası hesab edir. 

A.Smitin ixtisaslaĢmanın faydaları konsepsiyasını D.Rikardo müqayisəli 

xərclər konsepsiyası ilə inkiĢaf etdirmiĢdir. O, ölkələrin heyata keçirdikləri 

beynəlxalq ticarətə əməyin səməreliliyi aspektindən yanaĢır. Müqayisəli 

üstünlüylər konsepsiya ona əsaslanır ki, iki ölkə arasında müxtəlif əmtəələrin 

istehsalında nisbi səmərəliliklə baglı fərqlər mövcud olduqca, hətta məhdud 

istehsal imkanlarına malik olan ölkə də məyyən əmtələrin istehsalı zamanı 

müqayisəli üstünlük əldə edəcəydir.Eyni zamanda yüksək istehsal iqtisadiyyatına 

malik olan ölkələr isə müqayisəli üstünlüyə malik olduğları həmin istehsal 

sahələrini ixtisaslaĢdırmalıdırlar.Müqayisəli üstünlüyə malik olmadığları istehsal 

sahələrinə məxsus əmtəələri isə xarici bazardan idxal etmlidirlər. Ricardo milli 

iqtisadiyyatın beynəlxalq əmək bölgüsü sistemində iĢtirakı modelini iĢləyib 

hazırlamıĢdır.Dünya ticarətində iĢtirak edən hər bir ölkə, mütləq xərclər digər 

ölkələrdəkinnen yüksəy olan, ancaq nisbi xərcləri isə aĢağı olan əmtəə 

isteshalında ixtisaslaĢmalıdır.[32] 

Müasir Ģaraitda klassiklarin dövründa mövcud olmayan çox saylı faktorların 

tasiri naticasinda xarici iqtisadi faaliyyat mürakkablaĢmiĢdir: monopoliya va 

oliqopoliyanın bazar hökmranlığı, inflyasiya, dövlatin iqtisadiyyatda rolunun 

güclandirilmasi va s. Neoklassik maktabin nümayandalari olan E. Heckscher  va 

Bertil Gotthard Ohlin, D. Rikardonun müqaisali xarclar modelinin Ģaklini 
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dayiĢdirarak va John Bates Clarkın son hadd samaralilik nazariyyasindan istifada 

edarak onların tasirini öyranmiĢlar. Onlar ehtimal edirdilar ki, iĢ qüvvasi va 

kapitalla tamin olunma saviyyasi eyni olmayan va beynalxalq amak bölgüsünda 

iĢtirak edan  iki ölkadan nisbatan çox iĢ qüvvasina va nisbatan az kapitala sahib 

olan ölkada amayin qiymati ucuz, ancaq kapitalın qiymati isa yüksak olacaq. 

Ġstehsal faktorlarının bu Ģakilda qeyri-barabar bölgüsü naticasinda qeyd olunan 

ölkalar arasında xarici ticarat qarĢılıqlı alveriĢli olacaq. 6gar birinci ölka amak 

tutumlu amtaalarin istehsalında ixtisaslaĢacaqsa, ikinci ölka isa kapital tutumlu 

amtaalarin istehsalında ixtisaslaĢacaqdır. Bu model texnologiya asasında 

beynalxalq amak bölgüsünü tarannüm edir. 

XX asrda sarbast ticarat nazari mücarradliya, azad ticarat prinsipi ideoloji 

quruluĢa çevrildi. Ancaq dünya bazarında müxtalif proteksionist formalar 

üstünlük taĢkil edir. Xarici iqtisadi münasibatlarda dayiĢan dominant alternativ 

neoklassik konsepsiyalarda vatanparvarliyi meydana gatirdi. Bu cür 

konsepsiyalar xarici iqtisadi münasibatlarin analizina dair digar yanaĢmalardan 

törayan institusional va keynsçi konsepsiyalardır. 

John Maynard Keynesin faaliyyati XX asrin 30-cu illarina tasadüf edir. O, 

iqtisadi liberalizmi tanqid etmiĢ va dövlatlar tarafindan ―geca gözatçisi‖ rolunun 

icra edilmasini bazar sistemi üçün bütövlükda tahlükali hesab etmiĢdir. Keyns 

dövlatin milli iqtisadiyyata tasiri ila bağlı tadbirlar sistemini iĢlayib 

hazırlamıĢdır. O cümladan, xarici ticari faaliyyatda idxalın mahdudlaĢdırılmasını 

va ixracın isa subsidiyalaĢdırılmasını tövsiyya etmiĢdir. Bela ki, ucuz qiymatlarla 

amtaalarin ixracı dünya bazar seqmentinin ala keçirilmasina imkan yaradır. Bu 

cür dempinq siyasati istehsalın geniĢlandirilmasini va iĢsizliyin azaldılmasını 

tamin edir. 

1980-ci illarda Kembridjda iqtisadi siyasatin Kembridj qrupu adlanan elmi 

istiqamati formalaĢdı. Qurucusu Nicholas Kaldor sayılır. O, ―ixrac yönümlü 

iqtisadi artım‖ modelini taklif etmiĢdir. Bu modelda Kaldor, investiya 

qoyuluĢları üzarinda artıq qanaatlari qeyri-barabar situasiyaların asas sababi 
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hesab edarak Keynsin mövqeyindan uzaqlaĢmıĢdı. Ġqtisadiyyatları yüksak 

daracada qapalı olan bölgalarda investisiya qoyuluĢları va amanatlarin 

uyğunsuzluğu aktual problemdir. Ġqtisadiyyatları xarici ticarat yönümlü olan va 

aktiv ticarat balansı olan ölkalarda maĢğulluq saviyyasi ahamiyyatli ölçüda xarici 

iqtisadi faktorlardan asılıdır. Buna görada bu ölkalarda ixracın stimullaĢdırılması 

mütlaqdir. O qeyd etmiĢdir ki, ―bütün tez inkiĢaf etmiĢ ölkalarin artım tempi 

ixrac sayasinda mümkün olur‖. Ġqtisadiyyatın ixrac yönümlü olması iqtisadi 

artım üçün ölkalarin resurs potensialının istifadasina imkan verir. 

Kaldor konsepsiyası Ģarq regionlarda (Yaponiya, Canubi Koreya, Tayvan, 

Çin) reallaĢdırılmıĢdır. Kaldorun ideyalarına asaslanaraq ―yeni Kembridj 

maktabi‖ faaliyyata baĢladı. Onun nümayandalari Jean-Baptiste Sayin klassik 

qanunundan istifada etdilar:    taklif talabi yaradır, çünki özal sektorda aktivlarin 

toplanması onların galirlarinin ölçüsündan asılıdır, daha daqiq desak aktivlar har 

zaman xüsusi birdafalik galirlarla tarazlıq halındadır. Bu istiqamatin 

nümayandalari, istehlakçıların galirlarinin bir ölkadan digarina axınına yol 

vermamak maqsadila idxalın mahdudlaĢdırılması ila bağlı aktiv siyasat 

yürütmayi taklif etdilar. 

Keynsin va onun davamçılarına maxsus ideyaların tasiri altında Fransada 

Dirijimz iqtisadi talimi formalaĢmıĢdır. Bu talimin nümayandalari Keyns 

maktabinin iqtisadiyyatın dövlat tanzimlanmasi ideyasını yeni xarici iqtisadi 

faaliyyat Ģartlarina tatbiq etdilar. Dj.Veyller milli iqtisadiyyata qeyri-bazar 

tasirlarinin müxtalif formalarını aradan qaldırmağı taklif etmiĢdir. O, bazar 

inteqrasiyası modelini va ona doğru gedan yolda üç marhalani iĢlayib 

hazırlamıĢdı: 1) Millatlararası tanzimlamanin koordinasiyası va xarici iqtisadi 

alaqalarin daha effektiv formalarının tapılması üçün milli orqanların yaradılması; 

2) Xarici iqtisadi siyasatin unifikasiyası va fövqalmilli prioritetlarin hesaba 

alınması; 3) Bütün mahdudiyyatlardan azad, istehsal  faktorlarının sarbast 

harakat eda bilacayi zonanın yaradılması. [33] 
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Bu dayiĢikliklari müĢahida edan tadqiqatçılarda bazara va ümumilikda azad 

ticarata neqativ münasibat yaranır, xarici iqtisadi alaqalarin institusional 

konsepsiyalarını formalaĢdırdılar. Onlara neoinstitusional istiqamatin 

nümayandalari olan  Jan  Tinbergen  va  John  Kenneth  Galbraith  aid  etmak  

olar.  Tinbergen vahid tanzimlanan va koordinasiya olunan markaza sahib 

ölkalar arasında samaralaĢdirilmiĢ amak bölgüsüna asaslanmıĢ, yeni beynalxalq 

qayda ila bağlı konsepsiyasını iĢlayib hazırlamıĢdı. Galbraith isa öz faaliyyatinda 

planlı va bazar iqtisadiyyatının uyğunsuzluğu ila bağlı tezisi inkiĢaf etdirmiĢdi. 

Onun fikirlarina göra, bazarın ahamiyyati adi texnologiyaya sahib sahalarda 

müĢahida olunur, yüksak  texnologiyalar tatbiq olunan sahalarda planlı 

iqtisadiyyat bazarı sıxıĢdırıb çıxarır. PlanlaĢdırma sferası öz növbasinda istar-

istamaz milli sarhadlari aĢacaq va beynalxalq münasibatlara yayılacaq. O hesab 

edirdi ki, inkiĢaf naticasinda tez va ya gec dünya planlı hökumat tarafindan idara 

olunacaq. 

Sülh yolu ila va ya macburi qaydada tasis edilan markazi hökumat institutu 

kimi dünya hakimiyyati modelini maĢhur Amerika futuroloqu Alvin Toffler 

taklif etmiĢdir. O hesab edir ki, sanayelaĢma prosesi inkiĢaf naticasinda yüksak- 

sanayelaĢmaya doğru dayiĢir. Bu isa ona gatirib çıxarır ki, milli hökumatlar 

yüksak- sanayelaĢmaya doğru iralilayiĢda yaranan asas problemlarla mübariza 

apara bilmir.  O, yüksak-sanayelaĢmani beynalxalq amak bölgüsünün müasir 

inkiĢaf saviyyasi adlandırır.[34] 

Xarici iqtisadi faaliyyat konsepsiyasının analizi göstardi ki, nazari 

saviyyada iqtisadi liberalizmin va institusionalizmin ilkin mövqeyi alternativ 

xarakter daĢıyır va bir-birina zidiyyat taĢkil edir. 6slinda bu istiqamatlar 

tarafindan taklif  olunan  tadbirlar sistemi uyğunluq taĢkil edir, birindaki 

üstünlüklar digari hesabına baĢ verir. Masalan, ölkamizda bazar iqtisadiyyatı 

yalnız institusional transformasiyadan sonra mümükün olmuĢdu. 

Daha bir nazari yanaĢma monetarizmdir. 1980-ci illarda iqtisadi münasibatlar 

tacrübasinda ahamiyyatli tasira malik olmuĢdur. Monetarizm nazariyyasinin asas 
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prinsiplari milli va ham da beynalxalq sferada neoklassiklarin  mövqeyina  

uyğun galir. Burada biz Milton Friedmanın mülahizalarina asaslanırıq. O, 

transmilli korporasiyaların faaliyyatini qiymatlandirarak qeyd etmiĢdir ki, 

onların faaliyyatinin ―özünütanzimlama‖ mexanizmi, har hansı dövlat va ya 

beynalxalq institutlardan daha tez va yaxĢı insan camiyyatina transformasiya 

etmak iqtidarındadır.  

XX asrin 30-cu illarinda Ġsveç iqtisadçıları Eli Filip Heckscher va Bertil 

Ohlin özlarina maxsus beynalxalq ticarat modeli yaratmıĢlar. Bu müddata qadar 

beynalxalq amak bölgüsü va beynalxalq ticarat sisteminda böyük dayiĢikliklar 

baĢ vermiĢdir. Beynalxalq ixtisaslaĢma faktoru kimi tabii farqlarin rolu nazara 

çarpacaq daracada azalmıĢdır.  

Müəlliflərin düĢüncələrinə görə, nisbi xərclər baxımından ölkələrarası fərqlər 

aĢağıdakılarla izah olunur: 

1) Müxtelif əmtəələrin istehsalında amilər müxtəlif nisbətlerdə istifadə olunur; 

2) Ölkəlerin istehsal faktorları ilə nisbi temin olunma səviyyəsi eyni deyil. 

Burada amillərin mütənasibliyi qanunu tələb olunur: açıq iqtisadiyyatlarda 

hər bir ölkə, əmtəələrin istehsalında nisbətən daha yaxĢı amillər tələb olunan 

sahələr üzrə ixtisaslaĢmağa cəhd edir. Beynəlxalq mübadilə-bu bol amillərin 

mübadiləsinin azlığıdır. 

Hazırki nəzəriyyəyə müvafiq olaraq, ölkələr istehsalında nisbətən daha çox 

istehsal amillərinin istifadə olunduğu əmtəələri ixrac edir və istehsalında 

nisbətən defisit amillərin istifadə olunduğu əmtəələri idxal edir. 

 Müvafiq lazımi Ģartlar: 

 Beynalxalq mübadila iĢtirakçısı ölkalarda üstünlük taĢkil edan istehsal amillari ila 

istehsal olunan amtaa va xidmatlarin ixrac tendensiyaları inkiĢaf edir va aksina 

ölka defisit amillardan istehsal olunan amtaalari idxal edir; 

 Beynalxalq ticaratin inkiĢafı amillarin qiymatlarinin, daha doğrusu qeyd olunan 

amillarin sahiblarinin alda etdiklari galirlarin barabarlaĢmasina gatirib çıxarır. 
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 Ġstehsal amillarinin beynalxalq mobilliyini kifayat qadar olduqda, ölkalar 

arasında amillarin özlarinin harakati ila ixrac amtaalarinin avazlaĢdirilmasi 

imkanları mövcud olur.[35] 

      Xarici ticarat nazariyyasi Amerika iqtisadçısı Leontyev Vasili Vasilyeviç 

tarafindan inkĢaf etdirilmiĢ va ―Leontyev paradoksu‖ adlandırılmıĢdır. Leontyev 

paradoksunun mahiyyati ondan ibaratdir ki, ixracatda  kapitaltutumlu amtaalarin 

payı artmalı, amaktutumlu amtaalarin isa azalmalıdır.[36] 

- Michael Everett Porterin nazariyyasi ölkanin raqabat qabiliyyatlilik anlayıĢına 

gatirib çıxarır. Porterin nazar nöqtasina göra milli raqabat qabiliyyatlilik konkret 

istehsalat sahalarinda uğur va ya uğursuzluğu va ölkanin dünya iqtisadiyyatında 

tutduğu yeri müayyan edir. Milli raqabat qabiliyyatlilik sanayenin imkanları ila 

müayyan edilir. Ölkanin raqabatda üstünlüyü yeniliklarin va takmillaĢdirmalarin 

stimullaĢdırılması asasında izah olunur (daha daqiq desak istehsalda   

innovasiyaların stimullaĢdırılması). Ölkanin raqabat qabiliyyatliliyinin 

dastaklanmasi üçün dövlat tadbirlari aĢağıdakılardır: 

- Ġstehsal amillari ila bağlı Ģartlara hökumatin tasir tadbirlari; 

- Talab Ģartlarina hökumatin tasir tadbirlari; 

- Müvafiq va dastaklayici sahalara hökumatin tasir tadbirlari; 

- ġirkatlarin strategiyasına, strukturuna va raqabat mübarizasina     hökumatin tasir 

tadbirlari.[37] 

Ġngilis iqtisadçısı Tadeusz Rybczynski tarafindan iĢlanib hazırlanmıĢ 

nazariyyada qeyd olunur: istehsal faktorlarından har-hansı birinin daha yüksak 

taklifi, hazırkı amilin daha intensiv istifada olunduğu sahalarda istehsal hacminin 

va galirlarin qeyri-mütanasib yüksak artmına, digar amilin intensiv istifada 

olunduğu sahalarda isa istehsal hacminin va galirlarin (böhranlar) azalmasına 

gatirib çıxaracaq. Hazırkı nazariyya riyazi olaraq sübut edilmiĢdir. 

Rybczynski nazariyyasinin sübutu ölkanin istehsal imkanları sarhaddina 

asaslanır. O göstarir ki, iqtisadiyyatın bir seqmentinda istehsal hacmini artırmaq,  

digar seqmentda istehsal hacmini azaltmadan mümkün deyil. Belaki, 
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iqtisadiyyatın bütün sahalari müxtalif istehsal amillarindan istifada edirlar va 

sahalardan biri amillardan bir qismini digar sahadan çıxara bilar. Buna göra da, 

ixracın artırılması  har zaman, böhranlar baĢ veran sahalarin mahsullarının 

idxalının artırılması ila əlaqədardır. 

Burada dağılmıĢ ixrac mavhumu (―holland sindromu‖) aĢkar edilmiĢdir – 

yani ixracdan alda olunan galirlar idxalın ödanilmasina kifayat etmir. Bu 

mavhum ixrac va idxal mahsullarının alveriĢsiz qiymat dinamikası zamanı 

yaranır. Bu naticalardan qaçmaq üçün ölka diversifikasiya (ixrac strukturu va 

ticaratin coğrafi sarhadlari) olmalıdır. Nazariyya son olaraq tasdiq edir ki, agar 

iki istehsal amilindan birinin hacmi çoxalarsa, bu zaman amtaa va amillarin 

qiymat sabitliyinin tamin olunması üçün hamin artan amilin intensiv istifada 

olunduğu mahsulların istehsalının artırılması va sabit amilin intensiv istifada 

olunduğu digar mahsulların istehsalının isa azaldılması mütlaqdir.  

XX asrin ortalarında (1948) Amerika iqtisadçıları Paul Anthony Samuelson 

va Volfgang Stolper tarafindan ikinci dünya müharibasi illarinda digar bir 

nazariyya inkiĢaf etdirilmiĢdir. Nazariyyaya göra, sarbast xarici ticarat ölkanin 

bol miqdarda sahib olduğu istehsal amilinin real galirini yüksaldir, qıt amilin 

galirini isa aĢagı salır. 

Xarclari yüksak olan sanaye sahalarini xarici raqabatdan qorumaq maqsadila 

himayadarlıq siyasatina müraciat olunur. Hamin sahalar ölkanin qıt amillarini 

istifada edan  sanaye  sahalaridir.  Himayadarlıq  siyasatindan  dolayı  bu  

sahalarda    istehsal artacağı üçün qıt amillara talab da artacaq. Dolayısıyla bu 

amillarin qiymati da yüksalacak va naticada galir paylaĢımı qıt amillar lehina 

dayiĢacak. [38] 

AraĢdırmamızda liberal neoklassik model ila neoinstitusionalist 

konsepsiyanın                   müqaisali analizina daha çox diqqat yönaldilmiĢdir. 

Onların müqaisasi göstardi ki, milli iqtisadçıların qarĢılıqlı asılılığı institusional 

va o cümladan bazar faktorları ila ĢartlanmiĢdir..[39] 
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1.3  Geoiqtisadi inkişaf modelinin milli maraqların qorunmasında rolu 

 

 

Azərbaycanın geoiqtisadi strategiyasının inkiĢaf istiqamatlarinin 

daqiqlaĢdirilmasiasasında ölkanin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmasının 

perspektivlarini görmak olar. 

- dövlatlarin va regionların bir-birindan iqtisadi asılılığı daha süratla 

artacaq; 

- regional va qlobal iqtisadi problemlar daha da kaskinlaĢacak; 

- güclü va dağıdıcı silah ehtiyatları çoxalacaq; 

- regional va beynalxalq iqtisadi inteqrasiya proseslarinda ölkalarin geniĢ 

vatam iĢtirakına zarurat artacaq; 

- ümumdünya iqtisadi problemlarinin darhal hallina daha çox ehtiyac 

yaranacaqva bunların halli üçün yeni, ümumbaĢari hamraylik 

mexanizminin iĢlanibhazırlanması talab olunacaq. 

Geoiqtisadi inkiĢaf konsepsiyası ila milli iqtisadi manafelar arasında 

qarĢılıqlıalaqanin baĢa düĢülmasina metodoloji yanaĢmanın 

müayyanlaĢdirilmasinda iqtisadi,sosial, manavi va etik dayarlarin, meyarların rolu 

xeyli güclanir va aktuallaĢır. Bugün dünyanın super iqtisadi güc dövlatlari 

müxtalif  regionlarda iqtisadi va siyasidayiĢikliklara ―yardım göstarmak‖ pardasi 

altında regional iqtisadi vaziyyatin―yaxĢılaĢdırılması‖ üçün müxtalif güc 

modellarindan istifada edirlar. Tasadüfi deyilki, mahĢur siyasatçi Genri Kisencer 

özünün ―Diplomatiya‖ asarinda yazır ki, ―Bugün BirlaĢmiĢ ġtatlara dünyaya 

meydan oxumaq o qadar da tahlükali deyil‖. Bumanada ABġ va onun 

müttafiqlari ayrı- ayrı regionlarda yeni iqtisadi va siyasi gücimperiyalarının 

dirçalmasina imkan vermir. Çünki bu, ABġ-ın daha iri Avroatlantikasistemini 

yaratmaq  kimi geostrateji maqsadinin formalaĢmasına angal töradə bilar. 
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Müasir dövr göstarir ki, geoiqtisadiyyatla milli iqtisadi manafelarin 

uyğunlaĢdırılmasının an mühüm yolu dünyada iqtisadi inkiĢafı 

süratlandirmakdir. ðgar har hansı bir dövlatda sosial hayatın baĢlıca maqsadi 

harbilaĢma olarsa sabit inkiĢafdan danıĢmaq olmaz. Son naticada ölkanin tabii va 

iqtisadi ehtiyyatları harbiya yönaldilmakla sosial qurumların inkiĢafına angal 

töradir. Hazırda bela vaziyyat geoiqtisadiyyatla milli iqtisadi manafelar arasında 

uyğunsuzluq yaradaraq geostrateji amillarin toqquĢmasına va bir sıra 

münaqiĢalara sabab olur. Bu, özünü har  Ģeydan  avval,  ABġ-ın,  Fransanın  va  

Böyük  Britaniyanın  ðrab  dünyasında yeritdiklari geosiyasatinda özünü göstarir. 

ABġ strateqlarinin dediklarina göra, Qarbi Avropanın iqtisadi cahatdan 

güclü ölkalarinin (Almaniya, Fransa va s.) strateji mövqeyi ona imkan verir ki, 

"ayaqqabılarını suya batırmadan" öz iqtisadi potensialı ila Avropada, Asiyada va 

Orta ġarqda alveriĢli iqtisadi faaliyyat göstarsin. Halbuki, ABġ va bu kimi 

ölkalarin iqtisadi faaliyyati onların iqtisadi gücü yalnız daniz kommunikasiyaları 

sayasinda mümkün ola bilar. Mahz geoiqtisadi manafelarin iĢlanilib 

hazırlanmasında bu gün da hamin amillardan istifada olunur. Hazırda va 

galacakda iqtisadi zorakılıqla xammal manbalarini va satıĢ  bazarlarını ala 

keçirmak  üçün dünyanı iqtisadi va arazi cahatdan yenidan bölüĢdürmak öz 

aktuallığını itirmiĢdir. Geoiqtisadiyyatın baĢlıca aspekti ila bağlı olan bu problem 

dünya birliyi tarafindan beynalxalq hüquq normaları çarçivasinda qabul 

olunmur.[41] 

Fikrimizcə, milli iqtisadi manafelar abadi olmasa da, har halda tabii va 

obyektiv haldır. Çünki coğrafi-iqtisadi amillar dayiĢmaz, abadi amillardir. Buna 

göra da har bir sonrakı nasil hamin problemlarla üzlaĢacak, onların halli yollarını 

axtarmalı olacaqdır. Müasir reallıq göstarir ki, Qarbin Yaxın ġarqda va arab 

dünyasında geoiqtisadi inkiĢaf baxımından müayyan strateji marağı vardır. 

Qarbin adı çakilan regionlarda daimi iqtisadi faaliyyati onun strateji marağı ila 

bağlıdır. Hamin strateji maraq -da taqdim edilmiĢdir: 
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Mənbə İ.Kərimli. Azərbaycanın geoiqtisadi inkişaf konsepsiyası və milli iqtisadi mənafelər 

problemi Azərbaycanın vergi jurnalı 

 

ABġ-ın timsalında demak olar ki, ölkanin iqtisadi marağı dövlatin iqtisadi 

siyasat sahnasinda özünün iqtisadi diplomatiyası vasitasila iqtisadi manafelarini 

hayata keçirmasidir.[42]. Bu manada, dövlatin xarici iqtisadi siyasati digar 

dövlatlara münasibatda onun milli iqtisadi manafeyinin ifadasidir. ðgar har hansı 

bir dövlat özünün milli iqtisadi manafeyini mövcud humanizm ruhunda ifada 

edarsa, onda hamin dövlat özünün iqtisadi talabatını va ambisiyalarını 

mahdudlaĢdırmalı, "balanslaĢdırılmıĢ manafelar" prinsipini rahbar tutmalıdır. 

Manafelar balansı siyasati geniĢ  hayata keçirilarsa, onda dövlatlar öz milli  

iqtisadi manafelarinin qarĢılıqlı uzlaĢdırılması üçün onlara müntazam baxmağa 

macbur olacaqlar. 

Bir ölkanin milli iqtisadi manafelarini digar ölkalarin manafelarina 

uzlaĢdırmaqla amakdaĢlığa, qarĢılıqlı inkiĢafa girmakla yeni qaydalara asaslanan 

dünya yarana bilar. Bu manada, yeni keyfiyyati ila geoiqtisadiyyat dünya 

inkiĢafının asas alati ola bilar. Çünki bela geoiqtisadiyyat obyektiv mövcud 

olanın dayiĢmazliyinin asasında dayanır. Burada, bir tarafdan, makan coğrafi 

amil, digar tarafdan isa dövlatin daxili va xarici iqtisadi potensialı dayanır. 

Geoiqtisadiyyatın bu günün talablari baxımından yeni mazmun kasb etmasi, 
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fikrimizca, ona gatirib çıxarır ki, ölkalar bu gün gördüyümüz "müdrik" iqtisadi 

güc va geosiyasi kombinasiyalardan al çakmali va beynalxalq iqtisadi 

münasibatlarin yeni modelini hazırlamalıdırlar. Tarixi tacrüba göstarir ki, 

dövlatin geoiqtisadi vaziyyati onun tarafdaĢlar seçmasinda va raqiblari ila 

qarĢılıqlı münasibatlarinin inkiĢafında hamiĢa üstün yer tutmuĢdur. Hazırda da 

beladir, yani ölkanin xarici iqtisadi siyasatini formalaĢdıran geoiqtisadi ölçülar 

ciddi nazara alınır va daqiqlaĢdirilir. 

Hazırda Yeni Dünyanın yeni qaydalarla tanzimlanmasi Ģaraitinda geoiqtisadi 

siyasatin bütün potensialı milli va regional iqtisadi manafelarin uyğunluğunun 

dünya miqyasında müdafia olunmasına yönaldilmali, bütün siyasi va iqtisadi 

diplomatiyanın harakatverici qüvvasina çevrilmalidir. Bu manada, Qafqazla, 

xüsusan, Canubi Qafqaz regionu ila bağlı yeridilan geoiqtisadi siyasat diqqati 

calb edir. 

Hazırda Azarbaycanın iqtisadi diplomatiyası geoiqtisadiyyat konsepsiyasını 

hazırlayarkan özünün milli iqtisadi manafelarini daqiq va hartarafli dark etmali va 

bela bir mühüm prinsipdan çıxıĢ etmalidir: milli iqtisadi manafelar yalnız baĢqa 

tarafin milli iqtisadi manafelarina qarĢılıqlı hörmat Ģaraitinda uğur qazana bilar. 

Ġndiki geoiqtisadi vaziyyatda Azarbaycanın milli iqtisadi manafelarina 

aĢağıdakıları da daxil etmak olar: 

- ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası və onun qorunmasını təmin etmək; 

- bazar iqtisadiyatının inkiĢafını və onun regional inteqrasiya proseslərinə 

qoĢulmasını sürətləndirmək; 

- respublikada siyasi sabitliyin daha möhkamləndirilməsi və iqtisadi 

islahatların dönmezliyinə təminat verən siyasi və iqtisadi demokratiyanı 

inkiĢaf etdirmək;  

- Azərbaycan iqtisadiyyatının yeniləĢən beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 

sistemində fəal və tam hüquqlu iĢtirakını təmin etmek 
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Mənbə Ġ.Kərimli. Azərbaycanın geoiqtisadi inkiĢaf konsepsiyası və milli iqtisadi mənafelər 

problemi Azərbaycanın vergi jurnalı 

 

Malumdur ki, bu gün Azarbaycan özünün geoiqtisadi mövqeyina göra bir çox 

ölkalarin, daha daqiq deyilsa, ABġ, Rusiya, Ġran va Türkiya kimi dövlatlarin 

siyasi-iqtisadi maraqlarının toqquĢduğu bir bölgaya çevrilmiĢdir. 

Geoiqtisadi makanda milli iqtisadi manafelar balansının obyektiv 

qiymatlandirilmasi baxımından xarici tarafdaĢlarla sabit iqtisadi alaqalarin 

yaradılması üçün dövlat özünün xarici iqtisadi siyasat faaliyyatini yenidan qura 

bilar. Bunun üçün sxem 2-da da taqdim olunduğu kimi, aĢağıdakı amillarin 

kömayindan istifada etmak lazım galir: 

- geoiqtisadiyyata daxil olan ölkalarin milli iqtisadi manafelari arasında 

Azarbaycanın milli iqtisadi manafelarinin reallaĢması üçün müntazam 

informasiya mübadilasi aparmaq; 

- geoiqtisadiyyatda milli iqtisadi manafelari uyğunlaĢdırmaq üçün müxtalif 

saviyyalarda görüĢlari vaxtaĢırı hayata keçirmak; 

konfedensial  va  gizli  danıĢıqlar  da  daxil  olmaqla,  ikitarafli  müqavilalar  va 

saziĢlar bağlamaq; 

- tarafdaĢ dövlatlarin daxili va xarici iqtisadi siyasat imkanlarının inkiĢafı 

namina baĢqa dövlatlarin hamin imkanları mahdudlaĢdırmaq cahdina qarĢı 

tadbirlar görmak; 
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- ölkanin milli iqtisadi manafelarina qarĢı haqsız müdaxila

 hallarında geoiqtisadiyyatın yeridacayi qisman, yaxud tam iqtisadi blokadaya 

hazır olmaq. [43] 

 

 

 

Mənbə Ġ.Kərimli. Azərbaycanın geoiqtisadi inkiĢaf konsepsiyası və milli iqtisadi mənafelər 

problemi Azərbaycanın vergi jurnalı 

 

 Milli iqtisadi manafelarin reallaĢmasının mühüm ümumilaĢmiĢ göstaricisi 

ölkada ÜDM-in artımı hesab edila bilar ki, bu da bütün ölka vatandaĢlarının va 

tasarrüfat subyektlarinin iĢtirak saviyyasini göstarir. 

 Bunun asasında Azarbaycan özünün milli iqtisadi manafelarini hayata 

keçiracak bir mexanizm olan xarici iqtisadi siyasatin baĢlıca istiqamatlarini 

daqiqlaĢdirmalidir. Bu manada, an vacib Ģart qonĢu dövlatlarla normal 

münasibatlar yaratmaq ideyasınasöykanmakdir. Bunu asas götürarak ölkamizda 

milli iqtisadi manafelar baxımından xarici iqtisadi siyasatimizin aĢağıdakı 

istiqamatlarini göstarmak istardik: 

- geoiqtisadi baxımdan MDB dövlatlari ila iqtisadi alaqalari normal saxlamaq son 

daraca vacibdir. Ġki asra yaxın avvalca Rusiya imperiyasında, sonra isa keçmiĢ 

SSRĠ-nin  tarkibinda  yaĢamıĢ  Azarbaycan  üçün  bu,  olduqca  hayati  talabatdır. 
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Unudulmamalıdır ki, türk dünyası dövlatlarinin böyük aksariyyati MDB 

makanında yerlaĢir; 

- "Ġpak yolu"nun üstünda yerlaĢan, zangin tabii ehtiyatları olan Azarbaycan Avropa 

dövlatlarinin iqtisad maraqlarından faydalanmağın yollarını axtarmaq 

istiqamatinda geostrateji araĢdırmalar aparmalıdır; 

- ABġ-ın Qafqaz regionuna, xüsusila, Azarbaycana strateji nüfuz bölgasi kimi 

baxdığını va Azarbaycan gerçakliyina artan iqtisadi marağını nazara almaq 

olduqca vacibdir; 

- Azarbaycan özünün milli iqtisadi manafelarini ġarq xarici iqtisadi siyasatina 

istiqamatlandirmalidir. Asiya va Afrikanın islam dövlatlari ila intensiv iqtisadi 

alaqalar saxlanılmalıdır. Güclü  Azarbaycanın  formalaĢması onun müasir 

geoiqtisadi reallıqlarını düzgün nazara alan yetkin milli iqtisadi manafelarindan, 

onların reallaĢması mexanizmindan çox asılıdır. 

 Azarbaycanın milli iqtisadi manafelarinin hayata keçirilmasi, geoiqtisadi 

inkiĢaf saviyyasinda uğur qazanmasının ahamiyyati daha çox müasir beynalxalq 

iqtisadi münasibatlar saviyyasinda üza çıxır. Bu manada, ölkamizin geoiqtisadi 

inkiĢafını özünda aks etdiran neft strategiyası milli iqtisadi manafelarla yanaĢı, 

koalisiya (dövlatlararası) manafeyini da özünda aks etdirir. Bu da ölkanin milli 

iqtisadi manafelarinin nainki bu gün va sabah, habela yaxın va uzaq perspektivda 

reallaĢması diapazonunu geniĢlandirir. Bela Ģaraitin özü ölkanin iqtisadi 

diplomatiyasının formalaĢmasına va inkiĢafına yol açır. Tasadüfi deyil ki, 1994-

cü ildan etibaran Azarbaycanda "neft diplomatiyası" deyilan anlayıĢ özüna geniĢ 

yer tapdı . Bela diplomatiya naticasinda Azarbaycan lider-dövlat mövqeyi alda 

etdi, regionda güclü geoiqtisadi inkiĢafa (bütünlükda Canubi Qafqazın ümumi 

mahsulunun % hissasi Azarbaycanda istehsal olunur) nail oldu. Azarbaycan 

iqtisadiyyatının tam takrar istehsal sistemi kimi bütünlükda xarici iqtisadi 

alaqalara, ayrılıqda isa geoiqtisadi inkiĢafa uyğunlaĢdırılması milli iqtisadi 

manafelarin reallaĢmasının mühüm tazahürüdür. Burada geoiqtisadi va 

beynalxalq raqabata girmak, milli iqtisadiyyatımızın dünyanın ÜDM-da bir qadar 

çox xüsusi çakiya malik olması asas maqsad hesab edilir. Bu vaziyyat 
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geoiqtisadiyyatda va bütünlükda dünya iqtisadiyyatında Azarbaycanın hansı 

üstün statusla çıxıĢ etmasi öz ifadasini tapa bilir. Sözsüz ki, bela analitik baxıĢ, ilk 

növbada, geoiqtisadiyyat saviyyasinda özünü göstarmalidir. 

Geoiqtisadiyyat saviyyasinda Azarbaycan iqtisadiyyatının inteqrasiyalaĢma 

motivlari ölkanin biznes strukturları timsalında öz ifadasini tapa bilar. Bela 

motivlaĢmanin reallaĢması ayrı-ayrı subyektlarin deyil, yalnız bütünlükda milli 

iqtisadiyyatın vaziyyatinin  ümumi saviyyasi  ila alaqadar ola bilir.  Bu manada, 

respublikanın tasarrüfat subyektlarinin motivlari va stimulları hamin subyektlarin 

ifada etdirdiklari dövlatin geoiqtisadiyyat prosesi ila birbaĢa alaqalandirilir. 

Regional va qlobal miqyasda ölkanin iqtisadi inkiĢafının müqayisali 

üstünlüyü geoiqtisadiyyatda hamin ölkanin müasir inteqrasiyalaĢma motivlarinin 

asaslarından birina çevrilir. Burada milli iqtisadiyyatın mikro subyektlari 

(firmalar, Ģirkatlar, korporasiyalar) beynalxalq miqyasda böyük nailiyyatlar 

qazanırlar. Bütünlükda milli iqtisadiyyatda müasir inteqrasiyalaĢma motivlari 

xarici iqtisadi alaqalar vasitasi ila milli iqtisadi manafelarin reallaĢması 

imkanlarını güclandirir, ölkanin beynalxalq raqabat qabiliyyatini artırır. 

Geoiqtisadi inkiĢafda Azarbaycan güclü iqtisadi va siyasi mövqe tutur. Masalan, 

Ümumdünya Ġqtisadi Forumunun malumatlarına göra, Azarbaycan 2009-2010-cu 

illarda dünya  ölkalarinin qlobal raqabat qabiliyyatli reytinqinda 51-ci yeri 

tutmuĢdur. Bu da avvalki illarla müqayisada 16 pilla iralilamak demakdir. Hamin 

malumatlara göra, Azarbaycan yalnız MDB ölkalarini deyil, faktiki olaraq, 

bütünlükda region ölkalarini ahamiyyatli daracada qabaqlamıĢdır. Rusiya hamin 

reytinqda 63, Türkiya 61, Qazaxıstan 67, Gürcüstan 90, Ermanistan isa 97-ci yeri 

tutmuĢdur. 

Hamin indeksin tartibçisi olan ABġ-ın Kolumbiya Universitetinin 

iqtisadiyyat professoru Xaver Salai-Martin qeyd edir ki, iqtisadiyyatın raqabat 

qabiliyyatliliyi dedikda, hamin iqtisadiyyatın istehsal amillari ila taminatı, onların 

mahsuldarlığının yüksalmasi baĢa düĢülür ki, bu da ölkanin hazırda va galacakda 

çiçaklanmasinin  asasında  dayanır.  Belalikla,  nainki  Xazar  danizi  hövzasinda, 
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Qafqazda, Orta Asiyada, Aralıq danizi rayonunda, habela Avropa iqtisadi 

makanında Azarbaycanın milli iqtisadi manafelarinin bilavasita reallaĢmasının 

geoiqtisadi sarhadlari geniĢlanir. 

 

 

 

 

Fəsil 2. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın geoiqtisadi inkişaf 

strategiyasının kompleks tədqiqi 

 

 

2.1  Qlobal və regional güc mərkəzlərinin bölgədə geoiqtisadi maraqları 

 

 

 

 

Xazar va Qara danizlari arasında yerlaĢan va Markazi Asiyaya "geosiyasi 

açar" olan Qafqaz indi da geosiyasi va geoiqtisadi aktiv zonadır va mühüm 

geostrateji rol oynayır, çünki onların üzarinda nazaratin ala keçirilmasi Ģimaldan 

Böyük Orta ġarqa yol, Fars körfazina va Aralıq danizinin Ģarqina, canub 

istiqamatindan isa – Canubi Rusiyanın düzangahlarına yol açır. 

Ġlk növbada özünün minilliklarla icra etdiyi funksiyasına, har iki vektorda 

("ġimal-Canub", "ġarq-Qarb") Avropa ila Asiya arasında halqa funksiyasını 

yerina yetirdiyina va xristianlıq va islam kimi iki meqasivilizasiyanın qovĢağında 

yerlaĢdiyina göra yaĢadığımız XXI asrda Xazar bölgasi müasir  geosiyasi  va 

geoiqtisadi proseslarin ayrılmaz atributu olaraq qalmaqdadır. 

Ümumilikda Qafqaz va Xazar Ģimaldan Markazi Asiya vasitasila Hind 

okeanına çıxıĢ üçün rahat geosiyasi platsdarm olmuĢ va bu, hazırda da davam 

etmakdadir. Aralıq danizi (Türkiya amili), Qara daniz (Azarbaycan-Gürcüstan 
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amili), Hind okeanı (Ġran amili) va Avropa (Rusiya amili) ila geosiyasi cahatdan 

bağlı olan Qafqaz va Xazar müasir dövrün hala ki latent xarakter daĢıyan 

geosiyasi episentrlarindan biri olaraq qalır. 

Güclü geosiyasi fazaya malik olan Xazar keçmiĢda olduğu kimi, indi da 

tükanmaz tabii resurslara va insan potensialına malik olan Ön va Markazi 

Asiyanın geniĢ quru yol makanlarını maqnit kimi özüna çakir. Xazarin 

geoiqtisadi rolu isa nahang neft va qaz ehtiyatlarına göra  getdikca  daha  çox  

geosiyasi  çalarlar  alır. XIX asrin sonlarına qadar Qafqaz va Xazar ġarqi Avropa, 

Balkan, Yaxın va Orta ġarq kimi baĢlıca geosiyasi kataklizmlar sahalarina aid 

edilmirdilarsa, XX asr arzinda, xüsusan da ötan asrla yaĢadığımız asrin 

avvallarinda onlar sözün asl manasında qlobal ahamiyyatli amila çevrilmakdadir. 

Bununla bela, yaxın galacakda Qafqaz va Xazarin geoiqtisadi ahamiyyati va 

Qafqaz ölkalari ila Xazaryanı ölkalarin qarĢılıqlı münasibatlari Böyük Orta 

ġarqda baĢ veran harbi-siyasi hadisalarin, dünyanın va bölganin böyük 

dövlatlarinin regiona münasibatda rolunun dayiĢmasi naticasinda asaslı Ģakilda 

transformasiya eda bilar. 

Öz növbasinda spesifik geotarixi inkiĢaf proseslari üzündan Qafqazda 

meydana galmiĢ müxtalif etno-konfessional sivilizasiya birliklari bir-biri ila 

toqquĢmaqdadır ki, bu da indiyadak bu bölgada geosiyasi qeyri-stabilliyin asas 

sabablarindan biridir. Region obyektiv olaraq müasirliyin kaskin münaqiĢali 

areallarındandır. Dünyanın va regionların burada maraqları olan böyük 

dövlatlarina isa "neft geosiyasati"nin müayyan inkiĢaf marhalalarinda Qafqazdakı 

münaqiĢalara etinasızlıq göstarmak sarf edir, çünki bu, onlara istadiklari boru 

kamari layihalarini hayata keçirmakda kömaklik edir. BaĢqa sözla, 

"münaqiĢalarin xaritasi" ila Xazarin karbohidratlarının idxal "marĢrutlarının 

xaritasi" arasında aydın bir alaqa mövcuddur. 

Geoiqtisadi nöqteyi-nazardan Xazarin neft-qaz ehtiyatlarının iĢlanmasinda, 

onların ham qarb, ham da Ģarq istiqamatinda dünya bazarlarına naqli 

marĢrutlarının müayyan edilmasinda onun daniz makanının legitimliyi problemi 
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diqqati  çakir  va takca sahilyanı ölkalar deyil, ham da aparıcı dövlatlar arasında 

bu enerji ehtiyatları üzarinda nazarati ala keçirmak üçün ham gizli, ham da açıq 

raqabat mübarizasini Ģartlandirir. Mühariba dövründa "müharibanin qanı" olan, 

sülh dövründa isa iqtisadiyyatın inkiĢafını Ģartlandiran neft hala Birinci va Ġkinci 

dünya müharibalari dövründa dünya siyasatinda an mühüm geostrateji amila 

çevrilmiĢdir. "Soyuq mühariba"dan sonra isa "neft geostrategiyası" dövrü  

baĢladı.  QloballaĢma  va dünyanın yeni nizamının formalaĢması Ģaraitinda bu, 

hala uzun müddat müasir beynalxalq münasibatlarda güclü tasir alati olaraq 

qalacaqdır. 

Belalikla, Markazi Avrasiya postsovet makanının geosiyasi dönüĢ 

markazinda yerlaĢan Qafqaz va Xazar 1990-cu illardan baĢlayaraq dünya 

siyasatinda geosiyasatin klassik   qaydaları   ila   aparılan   "böyük   geostrateji   

oyun"un   ayrılmaz   hissasina çevrilmiĢdir. Qarbin neft siyasati üzra eksperti 

D.Yergin qeyd edir ki, "nefta çıxıĢa tasir edacak har Ģey zorakılıq, müharibalar, 

texnogen tahlükalar, siyasi kolliziyalar, iqtisadi imperativlar, etnik, dini, ideoloji 

va sosial münaqiĢalar qafil baĢ vera bilar". Bu sözlari Xazar bölgasina da Ģamil 

etmak olar. 

XX asrin son onilliyinda va XXI asrin baĢlanğıcından dünyada gedan 

ictimai- siyasi va beynalxalq ahamiyyatli hadisalar naticasinda Xazar danizi va 

Qafqaz regionu yenidan öz ahamiyyatina göra dünyada markazi yerlardan birini 

tutdu. Planetin artan enerji ehtiyacı va ticarat alaqalarinin geniĢlandirilmasi 

talabatı qarĢısında Xazar hövzasi va Canubi Qafqaz özünün zangin karbohidrogen 

ehtiyatları, ġarq-Qarb, ġimal-Canub alaqalarinda, naqliyyat-kommunikasiya 

sahasindaki imkanları ila bütün transmilli dünyanın nazar diqqatini özüna calb 

edarak geoiqtisadi maraqların kasiĢma nöqtasina çevrilmiĢdir.  

Bu gün dünyanın müxtalif güc markazlarinin Avrasiyada geosiyasi 

maraqlarının kasiĢmasindan danıĢarkan, ilk növbada enerji resursaları ila zangin 

olan Xazar hövzasi va Qarb-ġarq, ġimal-Canub geosiyasi münasibatlarinin, 

onların iqtisadi- ticarat va digar alaqalarinin üzarinda yerlaĢan Xazar-Qara daniz 
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hövzasi va Canubi Qafqaz göz önüna galir. Bu bölga avvalki dövrlarda özünün 

xüsusi geosiyasi, geostrateji va geoiqtisadi xarakteristikası ila XVlll asrin sonu — 

XlX asrin avval- larindan Rusiya imperiyası va Osmanlı dövlatinin, XX asrin 

avvallarindan Avropa imperiyalarının va ABġ-ın, SSRĠ dağılandan sonra– XX 

asrin sonlarından bütün transmilli qlobal dünyanın diqqatini calb etmaya 

baĢlamıĢdır. Region ümumi xarak- teristikasına göra Avrasiyanın böyük geosiyasi 

oyunlar makanı hesab edilsa da, ilk növbada neft-qaz amili va transmilli alaqa 

imkanları onu güc markazlarinin diqqatina calb etmiĢdir. 

Xazarin tabii ehtiyatları haqqında müxtalif manbalarda müxtalif malumatlar 

ver- ilir. Bazi hesablamalara göra, bu hövzada dünyanı yüz il müddatinda 

fasilasiz tamin etmak gücünda olan milyardlarla ton neft va trilyonlarla kub metr 

qaz ehtiyatı var. Masalan, «Nyu-York Tayms» qazetinin 6 avqust 1997-ci il 

tarixli sayında göstarilir ki, Xazarin sanaye va ya karbohidrogen ehtiyatları indiki 

qiymatlarla 4 trilyon ABġ dolları mablağinda qiymatlandirilan 200 milyard 

barrrel neftdan, habela bir o qadar da qaz ehtiyatlarından ibaratdir . 

Xazar regionunun regionda geosiyasi va geoiqtisadi ahamiyyati ham 

bölganin asas güc markazi hesab olunan Rusiya üçün, ham regionda «yeni 

transmilli güc markazi» olmaq istayan Qarb üçün, ham da digar maraqlı ölkalar 

üçün Ģübhasizdir. ðvvala, Rusiya buradakı SSRĠ dövründan qalmıĢ ananavi 

raqabatdankanar üstün mövqelarini, bölganin geosiyasi, geoiqtisadi, harbi-

geostrateji hadaflari, transmilli naqliyyat-kommunikasiya sistemi, Xazar hövzasi 

ölkalarinin mövcud karbohidrogen sarvatlari üzarindaki tasirini qoruyub 

saxlamaq istadiyi kimi, Qarb da eyni sahalar üzra regiona daxil olmaq va 

möhkamlanmak, buradakı alava tabii ehtiyatlar hesabına Avropanı yeni yüzillikda 

«qeyri-sabit Yaxın ġarq» va «monopolist mövqeya malik Rusiya«nın neft-qaz 

asılılığından qurtarmaq istayir. Ġkincisi, regionda möhkamlan- makla, Rusiya 

yena da özünün ananavi harbi-geostrateji mövqelarini qorumağa çalıĢdığı halda, 

ABġ va onun NATO üzra müttafiqlari Xazar-Qara daniz hövzasinda, Markazi va 

Orta Asiyayada yeni-yeni tasir mexanizmlari qazanmağı, geosiysi, geoiqtisadi va 
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harbi-geostrateji cahatdan öz mövqelarini güclandirmayi va asrlar boyu bu 

regionda davam edan Rusiya hegemonluğunu azaltmağı düĢünür. Har iki taraf bu 

regionunu öz milli tahlükasizlik maraqları zonasına daxil edarak buradakı 

mövqelarini getdikca güclandirmaya çalıĢırlar. Hamin düĢargalari tamsil edan 

diplomatik man- balar bu prosesi «beynalxalq hüquq normaları», «milli dövlar 

maraqlarının talablari» va s. kimi ümumiĢlak terminlarla, müxtalif geosiyasi 

arqumentlarla asaslandırmağa çalıĢsalar da, bu  ölkalarin  rasmi harbi-geostrateji  

strukturlarının  qabul  etdiyi  Milli Tahlükasizlik va Harbi Doktrinalar asl 

geosiyasi matlablari ortaya qoyur. [16] 

Xazar hövzasinda Rusiya va Qarbin mövcud  geoiqtisadi  maraqları  xaricinda, 

ham da digar yerli böyük va kiçik ölkalarin milli maraqları tamsil olunur. 

Bunların sırasına digar dörd Xazar hövzasi ölkalarini– Ġranı, Azarbaycanı, 

Qazaxıstanı, Türk- manistanı, ayrıca bölganin asas geosiyasi oyunçusu hesab 

olunan Türkiyani, bölgadan kanar ölka hesab olunan Çini va Canubi Qafqazda 

xüsusi strateji arazi xarakteristikası ila seçilan Gürcüstanı qeyd etmak olar. Bu 

qrupa daxil olan ölkalar ya Ġran kimi öz farqli maraqları ila çıxıĢ edir va yalnız 

onu tamin edan ayrıca geoiqtisadi talablar irali sürür, yaxud da Qarbla Rusiya 

arasında müayyan seçim edarak, bu düĢargalardan biri ila öz geoiqtisadi 

maraqları çarçivasinda uzlaĢdırılmıĢ tarafdaĢlıq siyasati yürüdür. 

Geoiqtisadi parametrlar üzra qiymatlandirma aparsaq Xazar hövzasindaki 

düĢargalararası raqabatin asas hadaflari ilk növbada: 

Xazar hövzasinin enerji ehtiyatlarına sahiblanmak, yaxud onlardan istifada 

sahasinda üstün mövqeya malik olma; 

hövzanin enerji resurslarının istehsalı va dünya bazarlarına çıxarmasında iĢtirak; 

enerji istehsalında istifada edilan texnologiya va maliyya vasaitina sahiblik, 

yaxud malik olmaq; 

hasilatın pay bölgüsü; 

bölganin enerji ixracı marĢurutlarının va naqliyyat-kommunikasiya sistem- larinin 

seçimina tasir etmak va onların faaliyyatina nazarat; 
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neft-qaz istehsalı, istehlakı va ixracı sahasindaki digar geoiqtisadi dividentlara 

sahib olma va s. ibaratdir. 

Yeni minilliyin baĢlanğıcından dünyada geoiqtisadi raqabatyaradıcı amillardan 

biri da Azarbaycan, Qazaxıstan va Türkmanistanın malik olduğu zangin enerji 

ehtiyy- atlarının dövriyyaya buraxılmasının, bu ölkalarin enerji ixrac edan digar 

asas trans- milli aktorlara qoĢularaq dünya bazarlarına alternativ neft-qaz 

mahsulları çıxar- masının dünyada yaradacağı geoiqtisadi ortamın Rusiya, ABġ, 

Avropa Birliyi ölkalari, Ġran va s. ökalar üçün yardacağı raqabat, yaxud 

qazandıracağı dividentlar masalasidir. Odur ki, Rusiya va Qarbin energetika üzra 

ekspertlari galacakda Xazar nefti va qazının OPEK-in va Rusiyanın dünya 

bazarındakı mövcud nüfuzunu zaiflat- mak gücünda olduğunu proqnozlaĢdıraraq 

bu sahada öz ölkalarina müvafiq tövsiyyalar verirlar.  [8, 12] 

 A. Duqin öz asarlarinda, ham da bölgada ABġ hegemonluğunun qarĢısının 

alınması va Rusiyanın maraqlarının tamin olunması maqsadi ila özümamaxsus 

vasita va metod da taklif edir. O hesab edir ki, Xazar hövzasi va Canubi 

Qafqazdakı qlobal qarĢıdurmada Rusiya heç na qarĢısında dayanmadan an 

«düzgün yolu seçmalidir». Bu yol onun fikrinca, ham «ananavi olaraq bölgadaki 

ölkalarin daxilindaki Rusiyameylli elitaları mükafatlandırmaq», ham da 

«ölkadaxili ziddiyyatlardan yeni metodlarla, qeyri-ananavi vasitalarla istifada 

etmakdan» ibarat olmalıdır. O, SSRĠ dövründa Xazar hövzasi ölkalarinin bir 

qayda olaraq iqtisadi cahatdan zaifliyinin va ictimai- siyasi vaziyyatinin 

ziddiyyatli olmasından doğan qarbmeylliliyi va anti-Rusiya ahval ruhiyasini yeni 

metodla aradan qaldırmağı taklif edir. Onun fikrinca «Rusiya SSRĠ- nin yaratdığı 

bu reallığı - anti-Rusiya va qarbyönümlü meyli aradan qaldırmaq üçün, xüsusan 

da Xazarin müsalman ölkalarinda, ilk növbada Ġranı dastaklamali, onunla bu 

istiqamatda  birga  faaliyyat  qurmalı  va  strateji  müttafiqlik  yaratmalıdır».  

Bundan baĢqa, o hesab edir ki, Ġranla siyasi va strateji pakt imzalayaraq 

«Türkiyanin tasiri altında olan qarbmeylli ölkalarda daxili ictimai-siyasi vaziyyati 

qarıĢdırmaq, etnik- dini mansubiyyat va digar amillar üzra vatandaĢlar arasındakı 

münasibatlari garginlaĢdirmak, Rusiya va Ġranmeylli ölkalarda isa aksina, 
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«maksimal daracada daxili vaziyyati sabitlaĢdirmak va bu ölkalarin inkiĢafına 

dastak vermak» lazımdır . Hatta A. Duqin o daracaya qadar eyforiyaya qapılır ki, 

açıq-aĢkar «Rusiyanı qonĢu ölkalarin daxilinda Ġranmeylli separatçi va dini-

fanatik meyllari dastaklayamak, qızıĢdırmaq, Rusiyaya sarf edacak geosiyasi 

vaziyyat yaratmaq kimi manfur metodları bela utan- madan» taklif edir . 

Belalikla, göründüyü kimi, Rusiyanın an maĢhur geosiyasatçi alimi öz ölkasinin 

Xazar hövzasindaki geoiqtisadi maraqlarını bela antiinsani metod- larla tamin 

etmayi taklif edir. 

 A. Duqin va onun Rusiya geosiyasatindaki digar tarafdarları müasir sivil 

beynalxalq münasibatlarin asasını taĢkil edan– aktorlararası açıq, liberal va 

adalatli raqabat Ģaraitinda yarıĢmanı ağıllarına bela gatirmadan, Xazar hövzasinda 

«onlarla olmayan, qarbmeyilli, Rusiyaya praqmatik yanaĢma nümayiĢ etdiran 

yerli ölkalari sıxmaq, dağıtmaq, onların daxili hayatındakı sabit vaziyyati 

qarıĢdırmaq, vatan- daĢlarını bir-birina salıĢdırmaq, milli-dini qarĢıdurmanı 

qızıĢdırmaq va regionda gar- gin vaziyyat yaratmaqla» Rusiyanın burdakı 

maraqlarını qorumağı taklif edir. 

 N. Nartov öz asarinin natica hissasinda qeyd edir ki, ABġ va onun mütta- 

fiqlarinin Xazarin Qarb hissasina-Canubi Qafqaza can atması ilk növbada 

Rusiyanı bu bölgadan sıxıĢdırmağa hesablanıb. Lakin Rusiya ABġ-ın geniĢ va 

calbedici maliyya-texniki imkanları, takliflari ila raqabat aparmaq, Qarbin 

bölgada möhkamlanmasinin qarĢısını almaq üçün ilk növbada hamin bölgadaki 

yerli ölkalarla — Zakavkaziya respublikaları ila möhkam harbi-geostrateji, 

iqtisadi va  ticarat  tarafdaĢlığı yaratmalıdır. 

 Xazar hövzasinda digar asas xarici transmilli maraq daĢıyıcısı hesab olunan 

düĢarga ABġ va onun müttafiqlari hesab olunan Avropa Birliyi ölkalaridir. Bu 

düĢargani tamsil edan geosiyasatçilarin ümumilaĢdiĢ geosiyasi, geoiqtisadi va 

harbi- geostrateji baxıĢlarını, Qarbin asas geoiqtisadi maraqlarını, onların tamin 

olunması yolları va vasitalarini rus geopolitiklarinin tam aleyhina olan konsepsiya 

ila özünün çoxsaylı asarlarinda ABġ alimi Z. Bzejinski irali sürür. 

 Z. Bzejinski özünün «Böyük Ģahmat taxtası» adlı asarinda qeyd edir ki, 
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Qarb va Amerika ilk növbada bu bölgada müstaqil siyasat yürütmak meyli 

nümayiĢ etdiran yerli dövlatlari dastaklamali, onları Rusiyanın geosiyasi va harbi-

geostrateji tasirindan çıxarmalı, malik olduqları milli sarvatlarini sarbast istifada 

etmak,  öz  maraqlarını tamin etmak gücüna gatirmalidir. O, müstaqil siyasat 

yürüdan ökalardan Azarbaycanı, Özbakistanı va Gürcüstanı, o cümladan 

Moskvaya meylli faaliyyat nümayiĢ etdiran Qazaxıstanı dastaklamayi tövsiyya 

edarak, bu ölkalarin bölga siyasatinda Qarbin xüsusi marağında olduğunu bayan 

edir va müxtalif amillarla asaslandırır . 

 Z. Bzejinski hesab edir ki, Amerikanın milli maraqları Xazar-Qara daniz 

hövzasi va Canubi Qafqaz bölgasinda «Rusiyadan xilas olub müstaqil siyasat 

yürütmak istayan» ölkalarin maraqları ila üst-üsta düĢür. O hesab edir ki, bunun 

üçün Amerika va Qarb bölgada ela vaziyyat yaratmalıdır ki, maneasiz olaraq 

bütün dünya ölkalari bura daxil olmaq, öz maliyya va texnoloji imkanlarını yerli 

iqtisadi layihaları yönalt- malarini tamin etsin, heç bir yerli böyük dövlat bu bölga 

üzarinda raqabatdan alava üstünlüya malik olmasın . 

 Müasir dünyada Xazar hövzasinin rolu, hövzanin enerji ehtiyatlarının 

istehsalı, va ixracı marĢrutları ila bağlı öz geosiyasi fikirlarini «Sivilizasiyaların 

toqquĢması» adlı asarinda digar maĢhur ABġ alimi C. Hantinqton da söylamiĢdir. 

O, Avrasiyanı, xüsusan da Xazar hövzasini XXl asrda dünyada yaĢanacaq asas 

geoiqtisadi münaqiĢa bölgalarindan biri kimi dayarlandir va hesab edir ki, 

hövzada asas qarĢıdurma obyekti Xazar neftinin sarbast istehsalı, bölüĢdürülmasi 

va Avropa bazarına çıxarılması ila bağlı olacaqdır. Burada asas mübariza 

bölganin geosiyasi, geoiqtisadi va harbi- geostrateji mövqelarina sahib olma va 

bu sahalarda üstünlük qazanma uğrunda aparılacaqdır. [15, 16] 

Digar maĢhur ABġ politoloqu va diplomatı, keçmiĢ dövlat katibi H. 

Kisincer da öz asarinda Xazar hövzasi va Canubi Qafqazdakı Qarb-Rusiya 

geosiyasi maraqlarının toqquĢması, bölganin müasir harbi-geostrateji, geoiqtisadi 

va digar  maraqları atrafında carayan edan proseslardan bahs etmiĢdir. O yazır ki, 

müasir dövrda Rusiya bütün keçmiĢ postsovet makanında öz milli tahlükasizlik 

maraqlarını yerli ölkalarin tahlükasizlik maraqlarını nazara almadan, onların 
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daxili iĢlarina qarıĢmaqla tamin etmak istayir. H. Kisincer hesab edir ki, Rusiya 

hala da özünün  imperiya ambisiyalarını yaĢadaraq, qonĢu dövlatlarla bu va ya 

digar geosiyasi masalalarini güc yolu ila, onların arazisina müdaxila etmakla hall 

etmayi düĢünür. Amma o getdikca müasir dünyanın talablari ila razılaĢmaq va 

imperiya ambisiyalarından imtina etmak macburiyyatinda qalacaqdır. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Azərbaycanın geoiqtisadi mövqeyinin qiymətləndirilməsi 

 

Avrasiyanın müasir geosiyasi va geoiqtisadi xarakteristikasını va region 

ölkalarinin inkiĢaf perspektivlarini qiymatlandiran ekspertlar bir sıra amillari 

nazara alaraq Azarbaycan Respublikasını bölganin geosiyasi va geoiqtisadi 

cahatdan an ahamiyyatli va perspektivli ölkasi hesab edirlar: 

- alveriĢli coğrafi, geosiyasi, geoiqtisadi, harbi-geostrateji mövqe; 

- yürütdüyü müstaqil daxili va xarici siyasat; 

- zangin tabii ehtiyatlarını, maddi, manavi, amak va insan resursları, 

- ġarq-Qarb alternativ naqliyyat-kommunikasiya, tranzit va enerji dahlizlarinin 

yaradılması sahasinda yürütdüyü transmilli siyasat va tutduğu düzgün mövqe; 

- daxili ictimai-siyasi sabitliyi tamin etmasi, demokratik dövlat, vatandaĢ camiyyati, 

bazar iqtisadiyyatı quruculuğu prinsiplarini rahbar tutması; 
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- son on ilda nail olduğu dinamik sosial-iqtisadi inkiĢafı va galacak inkiĢaf 

potensialı 

Geosiyasi va geoiqtisadi xarakteristikanın asas dayar ölçülari kimi çıxıĢ edan 

bu amillar ham ölkanin dinamik inkiĢafını, beynalxalq alamdaki yeri va rolunu, 

ham da ikitarafli va çoxtarafli tarafdaĢlıq dayarini Ģartlandirir. 

BaĢqa geosiyasi alamatlarina - arazisinin ölçülarina, sarhadlarinin vaziyyati 

va qonĢularla münasibatina, maddi va manavi resurslardan yararlanma amsalı va 

s. göra da Azarbaycan Canubi Qafqazın an böyük va an perspektivli dövlati hesab 

olunur. 

Azarbaycanın geosiyasi dayarinin artmasına va xarici ölkalarla 

münasibatlarina müsbat tasir göstaran asas amillardan biri da onun ahamiyyatli 

geosiyasi va coğrafi makanda yerlaĢmasi hesab olunur. Ölka dünyanın an 

ahamiyyatli makanı hesab olunan Avrasiyanın markazinda yerlaĢir, Xazar-Qara 

daniz hövzasi va Canubi Qafqazda gedan asas proseslarin va transmilli 

maraqların tamalinda dayanır. Azarbaycan Gürcüstanla birlikda Xazar va Qara 

danizlari arasındakı mühüm ahamiyyatli kontinental geosiyasi makanının; 

Türkmanistan va Qazaxıstanla birlikda Avropa-Canub-ġarqi Asiyanın; Rusiya va 

Ġranla birlikda ġimal-Canub dahlizinin; ġarqla-Qarb arasındakı aksar transmilli 

naqliyyat-kommunikasiya  layihalarinin; NATO va KTMT kimi harbi-strateji 

blokların tamas xattinda yerlaĢarak, ham Avropanın, ham Asiyanın, ham da 

Xazar-Qara daniz hövzasi va Canubi Qafqazın regional maraqlar mübarizasinda 

önamli vasila kimi çıxıĢ edir. 

Xazaratrafı ölkalar içarisinda an ahamiyyatli geosiyasi, geoiqtisadi va harbi- 

geostrateji mövqe da mahz Azarbaycana maxsusdur. 

Geoiqtisadi dayarina göra Prezident Heydar ðliyevin 1994-cü ilda asasını 

qoyduğu yeni neft strategiyası va transmilli enerji-naqliyyat-kommunikasiya 

layihalarin hayata keçirilmasi Azarbaycanı dünyanın aparıcı dövlatlari va 

Ģirkatlari üçün calbedici tarafdaĢa çevirmiĢdir. Onun asas dayari ham da yalnız 

neft-qaz sektoru ila mahdudlaĢmamıĢ, keçan illarda yürüdülan düzgün iqtisadi 
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inkiĢaf  strategiyası ölkani ümumilikda Avrasiyanın dinamik inkiĢaf edan 

ölkasina, iqtisadi, sosial-siyasi va manavi markazina çevirmiĢdir. 

Azarbaycan ham da hövzanin neft-qaz resurslarından istifadanin düzgün 

strategiyasını müayyanlaĢdirmakla, beynalxalq alamin daim artan enerji ehtiyacı 

ila ölkanin milli maraqlarını uzlaĢdırmıĢ va bu asasda etibarlı tarafdaĢ imici 

qazanmıĢ, milli iqtisadi va maliyya dividendlarini güclandirmakla özünün 

beynalxalq dayarini artırmıĢdır. [ 1 1 ]  

Dünyanın alternativ enerji manbayi hesab olunan Xazar regionunda neft-qaz 

istehsalı ila bağlı asas risklardan biri hasil olunan mahsulun dünya bazarlarına 

tahlükasiz va sarbast marĢrutlarla çıxarılması ila bağlıdır. Bu anlamda 

Azarbaycan özünün   va   tarafdaĢlarının   hasil   etdiyi   neft-qaz   mahsullarının   

xarici   bazarlara çıxarılması, ixrac marĢrutlarının Ģaxalandirilmasi masalasinda 

Xazar ölkalari içarisinda ham Qazaxıstandan, ham da Türkmanistandan daha 

alveriĢli vaziyyatdadir. Onlarla müqayisada Azarbaycanın enerji ixracı risklari 

çox aĢağı saviyyadadir. 1994- cü ilda- ―ðsrin müqavilasi‖ imzalandıqdan sonra 

Azarbaycan bölganin karbohidrogen ehtiyatlarının alternativ yolla Avropaya 

naqli marĢrutunu müayyanlaĢdirarak, planetar ahamiyyatli, eyni zamanda çox 

masuliyyatli va uzaqğöran strateji seçim etdi.  

Xazarin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına ixracını nazarda 

tutan layihalarin reallaĢması heç da asan baĢa galmadi, müxtalif beynalxalq, 

regional va yerli geosiyasi maraqların toqquĢması ila müĢahida olundu. Lakin 

Azarbaycanın tam müstaqil geosiyasi, geoiqtisadi va tahlükasizlik siyasati, 

prinsipial va qatiyyatli mövqeyi Asiya ila Avropanı birlaĢdiran böyük enerji-

naqliyyat layihalarinin hayata keçirilmasini mümkün etdi. Hazırda, Bakı-Tbilisi-

Ceyhan, Bakı-Supsa, Bakı- Novorossiysk kimi illik gücü taxminan 70 milyon ton 

taĢkil edan üç neft kamari, Bakı-Tbilisi-ðrzurum, Bakı-Astara-Ġran va Bakı-

Rusiya kimi illik gücü taxminan 30-40 milyard kubmetr olan maye qaz 

kamarlarinin mövcudluğu Azarbaycanın va tarafdaĢlarının enerji ixracı 

sahasindaki geoiqtisadi risklarini, demak olar ki, sıfıra endirmiĢdir. 
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Xazar qazının alternativ yollarla Avropa ölkalarina ixrac olunması takca 

Azarbaycanın deyil, bütöv Xazar hövzasi ölkalarinin qaz ixracı ila bağlı risklarini 

ciddi Ģakilda azaltmıĢ va geoiqtisadi etibarlılığını artırmıĢdır. Buna alava olaraq 

transmilli   Canub   qaz   dahlizinin   va   ―ġahdaniz   2"   layihasinin   

reallaĢdırılması istiqamatinda yeni ixrac kamarlari- TANAP va TAP vasitasila 

Azarbaycan qazının Avropa bazarına çıxarılması perspektivi bu etibarlılığı daha 

da möhkamlandirmiĢdir. 

                  Reallaşdırılan və reallaşması  planlaşdırılan layihələr 

        REALLAġAN LAYĠHƏLƏR     PERSPEKTĠV LAYİHƏLƏR 

Şahdəniz-1 Layihəsi (2003-ci il) Tap layihəsi (Trans Adriaktik) - (2020-

ci il) 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan Neft Boru Kəməri 

Layihəsi (2006-cı il) 

Tanap layihəsi (Trans Anadolu) - (2018-

ci il) 

Bakı-Tbilisi-Ərzurum Təbii qaz Boru Kəməri 

Layihəsi (2007-ci il) 

Şahdəniz-2 Layihəsi (2018-ci il) 

Türkmənistan-Çin Təbii qaz Boru Kəməri 

Layihəsi (2009-cu il) 

Kaşagan Layihəsi (2017-ci il) 

          Mənbə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin Prezident kitabxanası 

 

Azarbaycan geosiyasi va geoiqtisadi baxımdan ham da Avrasiyanın giriĢ 

qapısı, ġarq-Qarb naqliyyat-kommunikasiya dahlizlarinin markazi dövlati hesab 

olunur. Rusiyadan yan keçmakla Avropa va Asiya ölkalari arasında bağlayıcı 

körpü rolunu icra edan Trans-Qafqaz naqliyyat dahlizi (TRASEKA), strateji 

Bakı-Tbilisi-Qars damir yolu layihalarinin taĢabbüskarı, harakatverici qüvvasi va 

asas taminatçısı da mahz Azarbaycandır.  

Görülan bütün iĢlarin baĢlıca maqsadi Azarbaycanın regionun tranzit 

markazi statusunu möhkamlatmakla, ham da onun regionun naqliyyat-logistika 

markazina çevrilmasini tamin etmakdir. Bu isa onu demaya asas verir ki, 

Almaniya, Niderland, Böyük Britaniya, Çin, Canubi Koreya, Ġran va digar 



42 
 

ölkalarda olduğu kimi, Azarbaycanda da Naqliyyat Logistika Markazinin 

yaradılacağı gün heç da uzaqda deyil. 

Azarbaycanın qlobal va regional geosiyasi çakisini artıran baĢlıca amillardan 

biri da onun müstaqil bir dövlat olaraq tam formalaĢması, özünü tamin edan milli 

iqtisadiyyata, maddi, manavi va insan resurslarına, milli-vatandaĢ birliyina, ahali 

tarafindan dastaklanan milli strategiyaya, güclü ordu va müdafia potensialına va 

s. zaruri tasisatlara malik olması va bütün bunlara söykanarak müstaqil daxili va 

xarici siyasat yürütmasidir. Müstaqillik alda edildikdan sonrakı dövrda milli 

dövlatin iqtisadi, hüquqi va ideoloji asaslarının, idaraçilik mexanizminin, daxili 

va xarici siyasat strategiyasının, tahlükasizlik konsepsiyasının formalaĢdırılması 

va hayata keçirilmasi prosesi çox çatin idi. Prezident Heydar ðliyevin Ģaxsi 

nüfuzu, siyasi uzaqgöranliyi, böyük idaraçilik tacrübasi sayasinda 1993-2003-cü 

illari ahata edan birinci on il arzinda bütün milli resursları vahid maqsad uğrunda 

safarbar etmak, Azarbaycanın dövlat müstaqilliyini qoruyub saxlamaq, onu sabit 

inkiĢaf yoluna çıxarmaq va milli iradaya asaslanan müstaqil subyekt kimi 

beynalxalq alamla sıx inteqrasiyasını tamin etmak mümkün olmuĢdur. 

2003-2013-cü illari ahata edan ikinci onillikda Azarbaycan Prezident Ġlham 

ðliyevin rahbarliyi sayasinda oturuĢmuĢ liberal iqtisadiyyata va böyük maliyya 

resurslarına, güclü orduya malik, özünü tam tamin edan, heç kimdan asılı 

olmayan, sözünü casaratla deyan, mövqeyina va rayina hörmatla yanaĢılan va 

milli maraqlara söykanan müstaqil siyasat yürüdan  ölkaya  çevrilmiĢdir. Bu  gün 

Azarbaycan ciddi geosiyasi amil kimi postsovet makanının, Xazar-Qara daniz 

hövzasi va Canubi Qafqazın müasir geosiyasi, geoiqtisadi va harbi-geostrateji 

xarakteristikasının müayyanlaĢdirilmasina mühüm tasir göstarir, habela BMT, 

ATðT, Avropa  ġurası, ĠKT, QoĢulmama Harakatının faal üzvü olaraq, dünyanın 

güc markazlari ila yaxından amakdaĢlıq edarak qlobal siyasatda öz imkanlarını 

getdikca geniĢlandirir. [12, 16] 

Azarbaycan Canubi Qafqazda iqtisadi potensialına göra da xarici alamin 

diqqatini çakir. Hazırda dünyada Azarbaycanın mövcud va perspektiv geoiqtisadi 



43 
 

potensialı - iqtisadi inkiĢaf tempi, maddi va insan resursları, bu sahalarda 

yürütdüyü praqmatik siyasat yüksak qiymatlandirilir. Zangin tabii, xüsusan, enerji 

va karbohidrogen ehtiyatlarına, alveriĢli iqlim va münbit torpağa, turizm 

imkanlarına, kand tasarrüfatı va sanaye infrastrukturlarına va iĢlak ahaliya malik 

olması ölkanin iqtisadi perspektivlarini xüsusi calbedici edir. 

Hazırda ölkanin tasdiq olunmuĢ karbohidrogen ehtiyatları 4.6, ehtimal 

olunan isa 10 milyard ton Ģarti yanacaq taĢkil edir. Bunun 2 milyard tonunu neft, 

2,6 trilyon kubmetri isa tabii qaz taĢkil edir. 

Müstaqillik illarinda neft sektoruna 48 milyarddan çox ABġ dolları 

miqdarında xarici sarmaya qoyulmuĢ, 61  yeni neft yatağı istismara verilmiĢ va 

yaxud yararlı vaziyyata gatirilmıĢdir. 

Azarbaycanın müstaqillik illarinda davamlı olaraq müĢahida olunan süratli 

sosial-iqtisadi inkiĢafı faktı da, mütaxassislarin fikrina göra, Canubi Qafqaz 

ölkalari içarisinda onun geoiqtisadi çakisini getdikca ahamiyyatli daracada 

yüksaldir. 1996-cı ildan baĢlayaraq Azarbaycanda ümumi daxili mahsul 

istehsalının orta hesabla har il 10 faizdan yuxarı artımı, inflyasiyanın nisbatan 

sabit saxlanması, ahalinin pul galirlarinin va yaĢayıĢ haddinin getdikca 

yüksalmasi, istehsalda qeyri-neft sektorunun va özal sahanin payının artması, 

idxal-ixrac balansında ixracın üstünlüyünün tamin edilmasi va s. hayata keçirilan 

iqtisadi siyasatin samarali olmasını bilavasita tasdiq edir. 

2004-2015-ci illarda Azarbaycanın inkiĢaf strategiyası xüsusi düĢünülmüĢ, 

hartarafli asaslandırılmıĢ uzunmüddatli dövlat proqramları asasında hayata 

keçirilmiĢdir. Naticada iqtisadi inkiĢaf öz yüksak tempini saxlamıĢ va ÜDM 

artımı son 10 ilda davamlı olaraq tamin edilmiĢdir. Azarbaycanın sosial-iqtisadi, 

regional va ayrı-ayrı digar sahalarin inkiĢafını nazarda tutan çoxsaylı ünvanlı 

dövlat proqramları qabul edilmiĢ va uğurla hayata keçirilmiĢdir. Bunun 

naticasinda ölka iqtisadiyyatı 10 ilda ümumilikda 3,4 dafa artmıĢ, yoxsulluğun 

saviyyasi 49 faizdan 5,5, iĢsizlik isa 4,8 faiza enmiĢdir ki, bu göstariciya göra, 

Azarbaycan dünyanın bir sıra inkiĢaf etmiĢ ölkalarini da gerida qoymuĢdur. 
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Ümumi daxili məhsulun həcmi, cari qiymətlərlə, milyon manatla                    Diaqram 2.1 

 

                       Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytı: www.azstat.org                                       

                                                                   

            Adambaşına düşən ÜDM həcmi manatla                                                              Diaqram 2.2 

         

                    Mənbə:Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytı: www.azstat.org           
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Keçan müddatda amak haqları, pensiyalar, taqaüdlar ardıcıl Ģakilda artırılmıĢ 

va bu göstariciya göra, Azarbaycan MDB makanında öncül yerlari tutmuĢdur. 

Son 10 ilda minlarla istehsal obyekti, nahang zavod va fabriklar, 

texnoparklar tikilmiĢ, 1,2 milyon yeni iĢ yeri yaradılmıĢdır. 2500 maktab, yüzlarla 

sahiyya müassisasi, madaniyyat, idman obyektlari tikilmiĢdir. 

Dünyanın bir sıra nüfuzlu iqtisadi va maliyya markazlari, nüfuzlu reytinq 

agentliklari Azarbaycanın yüksak inkiĢaf tempi faktını qeyd etmiĢlar. 

Hazırda Azarbaycan iqtisadi göstaricilarina göra Rusiya, Ukrayna, 

Qazaxıstan va Belarus kimi iri dövlatlarla birlikda postsovet makanının lider 

dövlatlarindan biridir. Bölgadaki neft istehsalına, transmilli naqliyyat-tranzit 

imkanlarına, xarici iqtisadi alaqalarinin intensivliyina, enerji resursları ixracının  

Ģaxalandirilmasina, Qarbin Xazara harbi-geostrateji çıxıĢının tamin edilmasi va 

hövzanin strateji hadaflarina nazarat imkanı yaratmasına göra Azarbaycan 

bölganin an ahamiyyatli dövlati hesab olunur[17].  Müstaqilliyinin ilk illarinda 

Azarbaycanın milli iqtisadiyyatı tamamila xarici kapitaldan va neft sanayesindan 

asılı idisa, son illarda nisbat asaslı Ģakilda dayiĢmiĢ, iqtisadi, sosial, infrastruktur 

va s. sahalarda yerli kapital va qeyri-neft sektorunun payı ahamiyyatli daracada 

yüksalmiĢdir. Son illar ölkanin neft amilindan va xarici kapitaldan asılılığı kaskin 

Ģakilda azalmıĢ, iqtisadi inkiĢafın asas yükü qeyri-neft sektorunun  üzarina  

keçirilmiĢ,  asas  valyuta  ehtiyatları  bu  sektorun  yüksaliĢina 

istiqamatlandirilmiĢdir.  Bütün  bunlar ölkanin  iqtisadi  galacayi  ila bağlı  

ahalida va mütaxassislarda nikbin ahval-ruhiyya yaratmıĢdır. 

Azarbaycanda yürüdülan maqsadyönlü siyasatin - neftdan galan galirlari 

iqtisadiyyatın Ģaxalandirilmasina va qeyri-neft sektorunun inkiĢafına 

yönaldilmasinin naticasi olaraq ÜDM-in strukturunda bu sahanin payı süratla 

artmıĢdır. ðgar 2010-cu ilda iqtisadiyyatda qeyri-neft sektorunun payı 44,4 faiz 

taĢkil edirdisa, 2015-cü ilda bu raqam artıq 60 faiza yüksalmiĢdir. Hökumatin 

proqnozlarına asasan, 2016-ci ilda qeyri-neft sektorunun ÜDM-da payı 61,7 faiza 

çatacaqdır. 
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Azarbaycanın 2005-2015-cü illarda strateji neft va qaz mahsullarının 

satıĢından alda edilan galirlar hesabına ölkanin enerji, naqliyyat, rabita-

informasiya sektorunun tam yenilaĢdirilmasi va bu sahalar üzra milli 

tahlükasizliyin möhkamlandirilmasi, sosial va iqtisadi infrastrukturun  yenidan  

qurulması,  iqtisadiyyatının liberallaĢdırılması va Ģaxalandirilmasi, qeyri-neft 

sektorunun inkiĢafına önam verilmasi, ekoloji tarazlığın tamin edilmasi va s. 

hesab olunur. 

Müstaqillik illarinda Azarbaycanın kand tasarrüfatı va arzaq istehsalı 

sistemina asaslı investisiya yatırılmıĢ, fermerlara birbaĢa dövlat dastayi 

göstarilmiĢ va bu sahanin inkiĢafına asaslı takan verilmiĢdir. 

Göründüyü kimi, 2004-2015-ci illarda hayata keçirilmiĢ maqsadyönlü 

siyasat naticasinda ölka iqtisadiyyatı ĢaxalandirilmiĢ va iqtisadi balansda qeyri-

neft sektorunun üstünlüyü tamin edilmiĢdir. Bununla yanaĢı, qarĢıdan galan 

dövrda da iqtisadiyyatda  enerji amili öz aktuallığını saxlayacaq. Mütaxassislarin 

fikrina göra, Xazar regionunun hazırkı regional harbi-geostrateji balansı 

Rusiyadan, geoiqtisadi va tabii enerji balansı Azarbaycan, Qazaxıstan va 

Türkmanistandan, naqliyyat-kommunikasiya dahlizlari Azarbaycan,  Gürcüstan, 

Türkiya va Rusiyadan asılıdır. 

Azarbaycanın artan enerji ixracı potensialını düzgün qiymatlandiran ABġ va 

Avropa Ġttifaqı 2007-ci ildan baĢlayaraq Avropaya qaz ixracını nazarda tutan 

―Canub dahlizi‖ layihasini geniĢ müzakiraya çıxarmıĢdır. 2010-cu ildan 

baĢlayaraq Azarbaycan ―Canub dahlizi‖ layihasi- Nabbuco ila bağlı hayata 

keçirilan müzakiralarin perspektivsizliyini görarak taĢabbüsü öz alina almıĢ va 

növbati dafa liderlik keyfiyyatlarini ortaya qoymuĢdur. 2011-ci ilda Azarbaycan 

ila Avropa Ġttifaqı arasında strateji enerji amakdaĢlığına dair memorandumun, 

2012-ci ilda Türkiya ila Trans-Anadolu layihasi üzra saziĢin imzalanması, 2013-

cü ilda isa Trans-Adriatik layihanin asas ixrac marĢrutu kimi seçilmasi ―Canub 

dahlizi‖na yeni nafas gatirdi. Natica etibarila 2013-cü il dekabrın 17-da Bakıda 

―ġahdaniz-2" layihasina dair yekun investisiya qararı qabul edildi. Azarbaycan öz 
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taĢabbüsü va praktiki addımları ila yeni transmilli enerji layihalarinin asasını 

qoydu, ―Canub  dahlizi‖  layihasini  xilas  etdi, eyni zamanda Avropanın enerji 

tahlükasizliyinin tamin olunmasında daha faal iĢtirak etmak imkanı qazandı.                                                                                                                                                           

Azarbaycanın geosiyasi xarakteristikasının asas göstaricilarindan biri da onun 

zangin insan resurslarına malik olması ,ölkadaxili sabit daxili ictimai-siyasi, 

milli-etnik va dini vaziyyatin hökm sürmasi va dövlatin bütün bu sahalar 

üzarindaki nazarat imkanları ila bağlıdır. Azarbaycanın insan resursları kamiyyat  

va  keyfiyyat  baxımından  digar  Canubi  Qafqaz  ölkalari  ila  müqayisada üstün 

va perspektivli görünür. Ölkanin ümumi demoqrafik  göstaricilari  (ahalinin artım 

sürati, ganclarin ümumi ahali arasında sayı va s.) müsbat istiqamatda inkiĢaf edir. 

ðhalinin ümumi sayı hazırda 9 milyondan artıqdır va artım balansı getdikca 

müsbata doğru dayiĢir. Respublika üzra har kvadratkilometra taxminan 96 nafar 

sakin düĢür.[18] 

Keyfiyyat göstaricilarina göra da ölka ahalisi dünya standartlarına yaxındır. 

ðhalinin yaĢayıĢ saviyyasi, tahsili, texniki va peĢa hazırlığı, sağlamlıq va yaĢ 

meyarları, miqrasiya, urbanizasya göstaricilari ham daxili inkiĢaf, ham da qlobal 

iqtisadi alaqalar baxımından mütaxassislar tarafindan yetarli hesab olunur. 

Burada an mühüm meyarlardan biri kimi 2004-cü ildan baĢlayaraq ahalinin 

yaĢayıĢ saviyyasinin süratla yüksalmasini, adekvat olaraq yoxsulluğun  

azalmasını göstarmak olar. 

                                                                   Yoxsulluğun illər üzrə səviyyəsi (%-lə) 

                        Mənbə:Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytı: www.azstat.org 

http://www.azstat.org/
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2.3 Azərbaycanın qlobal iqtisadi proseslərdə iştirakının mövcud 

vəziyyəti 

 

Azarbaycan Respublikasının xarici iqtisadi münasibatlarinin asas 

xüsusiyyati beynalxalq, regional va yerli xarakterli iqtisadi taĢkilatlara daxil 

olmaq va bununla da ictimai hayatın bütün sahalarinda bu taĢkilatlara inteqrasiya 

olunmaqdır. 

Azarbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyatının beynalmilallaĢməsinin va 

inteqrasiyasının müasir mahiyyati Beynalxalq Əmək Bölgüsüna (BƏB-ə) asasan 

müayyan olunur. Bela ki, BƏB sayəsinda dünya ölkalarinin dünya bazarında 

istehsal hacminin ümumi göstaricisi müayyan olunur. Beynalxalq iqtisadi  

inteqrasiya dövlatlar arasında istehsal amillarinin va malların sarbast harakatini 

nazarda tutur. Azarbaycan Respublikasının regional iqtisadi birlaĢmalarini 

nazardan keçirdikda malum olur ki, coğrafi mövqe mühüm ahamiyyat kasb edir. 

Ġqtisadi amakdaĢlığın mühüm istiqamatlarindan biri da ölkalarin iqtisadi inkiĢaf 

saviyyasi ila bağlıdır. Yaxın iqtisadi amakdaĢlıq daha çox eyni iqtisadi inkiĢaf 

saviyyasinda olan dünya ölkalari arasında özünü göstarir. Onlardan aĢağıdakılar 

daha mühüm ahamiyyat kasb edir:iqtisadi inkiĢaf saviyyasinda yaxınlıq; ideoloji 

inkiĢaf saviyyasinda yaxınlıq;tarixi inkiĢaf saviyyasinda yaxınlıq; madani inkiĢaf 

saviyyasinda yaxınlıq; dini inkiĢaf saviyyasinda yaxınlıq; sosial nkiĢaf 

saviyyasinda yaxınlıq; siyasi inkiĢaf saviyyasinda yaxınlıq; harbi inkiĢaf 

saviyyasinda yaxınlıq; coğrafi inkiĢaf saviyyasinda yaxınlıq; elmi inkiĢaf 

saviyyasinda yaxınlıq; texniki va texnoloji inkiĢaf saviyyasinda yaxınlıq. 

Azarbaycan dünyanın bir neça beynalxalq islam taĢkilatlarına üzv olmuĢdur. 

Bunlardan an nüfuzlusu va daha çox iĢtirakçı üzv ölkalarin sayına göra bütün 

islam dünyası ölkalarini özünda birlaĢdiran Ġslam Konfransı TaĢkilatıdır (ĠKT). 

Ġslam Konfransı TaĢkilatı müstaqillik alda etdikdan sonra inteqrasiya 

oldunduğumuz ilk regional saviyyali taĢkilatdır. Bu taĢkilat Asiya va Afrika 
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regionunun 50 müsalman ölkasini  özünda  birlaĢdiran  dövlatlararası  taĢkilatdır.  

Ġslam  Konfransı TaĢkilatının asası 1969-cu ilda müsalman ölkalarinin dövlat va 

hökumat baĢçılarının iĢtirakı ila Rabat Ģaharinda (MarakeĢin paytaxtı) 

qoyulmuĢdur. TaĢkilat 1972-ci ildan rasmi Ģakilda tasis edilib, onun 

nizamnamasi üzv ölkalar tarafindan qabul olunubdur. Azarbaycan Respublikası 

da müstaqillik alda etdikdan sonra, 1991-ci ilin dekabr ayının 8-dan hamin 

taĢkilatın üzvüdür. Hamin vaxtdan bu güna kimi da iĢtirakçı ölka kimi ĠKT-nın 

bütün sammit va konfranslarında faal iĢtirak edir va qabul olunan qatnamalarin 

talablarindan irali galan masalalari yerina yetirir. Bundan alava Azarbaycan 

Respublikası ĠKT-nın iqtisadi va ticarat, sosial va madani istiqamatli yerli, 

regional va beynalxalq saviyyali komitalarinda faal taĢkilati faaliyyat hayata 

keçirir. 

Ġslam ĠnkiĢaf Bankı va Ġslam Hamraylik Fondu Azarbaycan Respublikasının 

millli iqtisadiyyatının üç müxtalif sahasina investisiya vasaitlari va kapital 

qoyuluĢları yatırmıĢlar. Bela ki, hamin xarici kapital va investisiya vasaitlari 

kand tasarrüfatının inkiĢafı üçün asasan meliorasiya va su tasarrüfatı sahasina 

yönaldilmiĢdir. Mil-Muğan kollektorunun va Samur-AbĢeron kanalının yenidan 

qurulmasına 1997-ci ilda müvafiq ardıcıllıqla 5,0 milyon dollar va 867,2 milyon 

dollar kredit ayrılmıĢdır. 

1991-ci ilda SSRĠ-nin dağılmasından sonra, Rusiya Federasiyasının 

taĢabbüsü va taĢkilatçılığı ila Minskda Müstaqil Dövlatlar Birliyi yaradılmıĢdır. 

Müstaqil Dövlatlar Birliyi böhranlı, problemli va mürakkab olan inteqrasiyadır. 

Azarbaycan 4 iyun 1993-cü il hadisalarindan sonra hamin ilin sentyabrın 20-da 

MDB-ya üzvü olmuĢdur. Ümumiyyatla müayyan nüanslara baxmayaraq milli 

maraqların tamin edilmasi nöqteyi-nazarindan, müasir dünyada gedan milli 

dövlatçilik va inteqrasiya proseslarini dark edarak MDB-ya müvafiq ölkalarin 

inteqrasiyası kimi baxmaq lazımdır. 
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Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildən Beynəlxalq Valyuta Fondunun və 

Beynəlxalq Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankının üzvüdür. BVF-nun Bakı 

Ģəhərində nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. 

Azarbaycan Respublikası XXI asrin astanasında beynalmilaĢma va 

inteqrasiya proseslarinidaki öz inkiĢafını davam etdirmakla yadda qaldı va yeni 

asrda da bu inkiĢaf tempindaki naaliyyatlari davam etdirdi. Bela ki, 2001-ci ilin 

yanvar ayının 27- inda Avropa ġurasının Parlament Assambleyasına 43-cü 

dövlat kimi üzv qabul olunmuĢdu. Bunu Azarbaycan iqtisadiyyatının regional 

iqtisadi inteqrasiyada gercaklaĢmiĢ uğuru kimi göstarmak olar. 

Azarbaycan dövlatinin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının mühüm 

istiqamatlarindan biri da onun beynalxalq iqtisadi taĢkilatların iĢinda iĢtirakıdır. 

Ölkanin Ġslam Konfransı TaĢkilatına, Qara Daniz Ġqtisadi 6makdaĢlığına, EKO-

ya, Beynalxalq Barpa va ĠnkiĢaf Bankına, MDB-ya, Ġslam ĠnkiĢaf Bankına va bir 

sıra baĢqa beynalxalq taĢkilatlara üzv olması, onlarla müvafiq alaqalarin 

yaradılması va amakdaĢlıq etmasi dünya iqtisadiyyatında inteqrasiyanın uğuru 

kimi qiymatlandirilmalidir. 

Ġqtisadi hayatın beynalmilallaĢmasi, Azarbaycanın ağır Ģartlar altında gedan 

müasir dünya ila inteqrasiyasının bütün istiqamatlarinda yeni imkanlar 

yaratmaqla yanaĢı, yeni problemlar, bazan da tahlükalar yaratmaqdadır. Bu 

imkanlardan samarali istifada edilmasi, mövcud problem va tahlükalarin 

vaxtında aĢkara çıxarılıb öyranilmasi bu gün Azarbaycan üçün hayati ahamiyyat 

kasb etmasi zaruratindan gündamda olan masalalardandir. 

Azarbaycanın uğurları nüfuzlu beynalxalq taĢkilatların hesabatlarında da öz 

aksini tapmıĢdır. Tasadüfi deyil ki, 2009-2010-cu illar üçün hazırlanmıĢ ―Qlobal 

Raqabatlilik Hesabatı‖nda Azarbaycan 18 pilla iralilayarak, 133 ölka arasında 

51-ci yera, MDB ölkalari arasında isa 1-ci yera yüksalmiĢdir. Elaca da, 

―Standard and Poor’s‖ Beynalxalq Reytinq Agentliyi tarafindan ölka 

iqtisadiyyatının hazırkı real vaziyyati ―Stabil‖dan ―Pozitiv‖a yüksaldilmiĢdir. 
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Azərbaycan region ölkələri arasında ən yaxĢı kredit reytinqlərindən birinə 

malikdir. Agentliyin yaydığı hesabatda reytinqin təsdiq edilməsi enerji 

qiymətlərinin kəskin enməsi və gəlirlərinin azalmasına baxmayaraq, 

Azərbaycanın möhkəm fiskal və xarici mövqeyini saxlaması və ölkənin xarici 

borc səviyyəsinin xeyli aĢağı olması ilə əsaslandırılır. 

 

                           Beynəlxalq Reytinq Agentliyinin kredit reytinqi. 

 S&P Mood’s Fitch TE(The Trading 

Economics) 

Azərbaycan BBB- negative Baa3 stable BBB- stable 55-negative 

Qazaxıstan BBB negative Baa2 stable BBB+ stable 63-negative 

Qırğızıstan B stable B2 stable  30-stable 

Rusiya BB+ negative Ba1 stable BBB- negative 42-negative 

                      Mənbə: http://www.tradingeconomics.com/azerbaijan/rating. 1/23/2016 

 

Növbati marhalanin asas maqsadlarini makroiqtisadi sabitliyin qorunub 

saxlanılması va iqtisadi inkiĢafın dayanıqlılığının tamin edilmasi taĢkil 

edacakdir. Eyni zamanda, iqtisadi artımın keyfiyyatinin prioritetliyinin tamin 

edilmasi nazarda tutulur. Bu maqsadla iqtisadiyyatın diversifikasiyasının 

(iqtisadiyyatın bütün sahalarinin paralel inkiĢafı) geniĢlandirilmasi naticasinda 

neft sektorundan asılılıq minimuma endirilacak, innovasiya sahibkarlığı asasında 

formalaĢan iqtisadiyyata keçid tamin edilacak, kand tasarrüfatı sahasinda 

islahatların aparılması maqsadila aqrar  sektorun inkiĢafında  intensiv  üsullara  

üstünlük  verilacak va bununla da Azarbaycan iqtisadiyyatının da süratli 

inkiĢafına nail olunacaqdır. 

 

 

http://www.tradingeconomics.com/azerbaijan/rating
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                                            Sxem 2.4. Azərbaycan beynəlxalq inteqrasiya birlikləri sistemində 

 

Növbati illarda da sosial-iqtisadi siyasatin baĢlıca istiqamatini ölka 

ahalisinin hayat saviyyasinin daha da yüksaldilmasi taĢkil edacakdir. Bu 

istiqamatda ilk növbada yeni iĢ yerlarinin açılması üçün addımlar atılacaqdır. Bu 

istiqamat maliyya böhranından tazaca dirçalmiĢ bütün ölkalarin sosial siyasatinin 

asas prioritetini taĢkil edir. 

Azarbaycanın xarici iqtisadi strategiyasının asas prioritet istiqamatlarindan 

biri müasir dünya tasarrüfat proseslarina aktiv Ģakilda qoĢulmaq, qlobal 

geoiqtisadi makanda baĢ veran yeni meyllara adekvat Ģakilda reaksiya 

vermakdan ibaratdir. 

Artıq ümumilkda dünyanın aksar dövlatlari ila ticarat alaqalari qurulmuĢdur. 

Azarbaycan Respublikası Dövlat Gömrük Komitasinin malumatına asasan, 

2015-ci ilda Azarbaycanın xarici ticarat dövriyyasinin hacmi 31 mlrd. ABġ 

dolları, o cümladan idxalın hacmi 9,2 mlrd. ABġ dolları, ixracın hacmi isa 21,8 

mlrd. ABġ dolları taĢkil etmiĢdir. Bu dövr arzinda Azarbaycan Respublikası 147 

ölka ila ticarat sahasinda qarĢılıqlı suratda faydalı amakdaĢlıq etmiĢ va xarici 

ticarat saldosu müsbat 12,6 mlrd. ABġ dolları olmuĢdur. 

İqtisadi 
Əməkdaşlıq 

Təşkilatı, 
1992 

Müstəqil 
Dövlətlər 

Birliyi, 
1993 

Qara Dəniz 

İqtisadi 

Əməkdaşlıq 

Təşkilatı, 

1993 
GUAM 

(Gürcüstan, 
Ukrayna, 

Azərbaycan, 
Moldova), 

1993 

Türk dünyası 

ölkələri ilə 

inteqrativ 

əlaqələri 

Azarbaycan 
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Cədvəl 2.1. 

2015-ci ildə xarici ticarət dövriyyəsinin və 

əlaqələrinin vəziyyəti 

 

 Xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi, mln 

dollarla 

2000-2015-ci 

illərdə artım 

tempi, (%-lə) 

Cəmi 31016,3 10,6 
dafa Ġxrac 

Ġdxal 

21828,6 
9187,7 

12,5 
dəfə 
11,7 

dafa 
MDB 

xüsusi çəkisi, %-lə 
2921,3 

9,4 
- 87,1 

- 

Ġxrac 

Ġdxal 

838,1 
2083,2 

-60,8 
77,5 

AĠ 
xüsusi çəkisi, %-lə 

14671,2 
47,3 

3,9 
dəfə 

- Ġxrac 

Ġdxal 

11567,6 
3103,6 

5,0 
dəfə 
4,5 

dafa 
Avropa 

xüsusi çəkisi, %-lə 

17546,0 
56,6 

8,5 
dəfə 

- Ġxrac 

Ġdxal 

55,0 
5051,4 

9 dəfə 
4,6 

dafa Asiya 

xüsusi çəkisi, %-lə 

11024,5 
35,5 

3,0 
dəfə 

- Ġxrac 

Ġdxal 

7800,3 
3224,2 

3,8 
dəfə 
1,2 

dafa 
Amerika 

xüsusi çəkisi, %-lə 

1873,5 
6,0 

16,7 
% 
- Ġxrac 

Ġdxal 

994,1 
879,4 

20,5 
15,7 

Afrika 

xüsusi çəkisi, %-lə 

546,1 
1,8 

4,2 
dəfə 

- Ġxrac 

Ġdxal 

539,1 
7,0 

4,5 
dəfə 
2,3 

dafa 
Okeaniya 

xüsusi çəkisi, %-lə 

26,2 
0,1 

3,1 
dəfə 

- Ġxrac 0,5 - 

Ġdxal 25,7 - 

                                                                  Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi                                               

 

Azarbaycanın üzv olduğu inteqrasiya birliklarindan biri da Avropa 

Birliyidir. Azarbaycan ila Avropa Ġttifaqı arasında hartarafli münasibatlarin 

hüquqi asasını 22 aprel 1996-cı ilda Lüksemburq Ģaharinda imzalanmıĢ ―Bir 

tarafdan Avropa Birliyi va onun üzvü olan dövlatlar, digar tarafdan Azarbaycan 
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Respublikası arasında TarafdaĢlıq va ƏmakdaĢlıq SaziĢi‖ (TƏS) taĢkil edir. TƏS 

Azarbaycan va Avropa Ġttifaqı arasında amakdaĢlığın bütün mümkün, xüsusila 

da siyasi va ticarat sahalarini ahata edir. T6S Azarbaycan va Avropa Ġttifaqı 

arasında harbi sahani ahata etmayan bütün növ amakdaĢlıq formalarının 

çarçivalarini tamin edir. SaziĢin asas maqsadlarindan biri da Azarbaycan 

qanunvericiliyinin Avropa hüquq sistemina uyğunlaĢdırılmasından ibaratdir. 

TƏS-in 2009-cu ilda müddatinin bitmasini nazara alaraq 2010-cu ilin 16 iyul 

tarixinda Avropa Ġttifaqı va Azarbaycan Respublikası arasında yeni Assosiasiya 

SaziĢinin imzalanması üzra danıĢıqlar baĢlamıĢdır. Bunun üçün 4 iĢçi qrup 

yaradılmıĢ, bunlardan ikisinda Xarici ĠĢlar Naziriliyi, digar ikisinda isa Ġqtisadi 

ĠnkiĢaf Nazirliyi alaqalandirici kimi çıxıĢ edir. Cadval 2.2-da isa 2015-ci il üzra 

Azarbaycanın asas ticarat tarafdaĢları haqqında statistik malumatlar 

göstarilmiĢdir: 

                                                                                                                                        Cədvəl 2.2.                                                                                                                                 

2015-ci ildə Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaĢları 

 

 

¼ 

Ölkələr Dövriyyədə Ölkələr Ġxracda Ölkələr     Ġdxalda 

Milyon 

$ ilə 

% Milyon 

$ ilə 

% Milyon 

$ ilə 

% 

1. Ġtaliya  5078,2 16,37 Ġtaliya 4805,6 22,02    Rusiya  1314,4 14,3 

2. Almaniya  2629,2 8,48 Ġndoneziya  2012,3 9,22 Türkiyə  1286,6  14 

3. Ġndoneziya  2045,0 6,59 Almaniya  1925,5 8,82 BirləĢmiĢ 
Krallıq 

978,34  11 

4. Rusiya  1954,7 6,30 Ġsrail  1766,9 8,09 Almaniya  703,64 8 

5. Ġsrail  1790,9 5,77 Fransa  1523,4 6,98       Çin  697,08   8 

6. Türkiyə  1789,1 5,77 Tailand  839,91 3,85      ABġ  563,42 6 

7. Fransa  1680,8 5,42 Ġspaniya  783,67 3,59 Ukrayna  419,58 4 

8. ABġ  1309,2 4,22   Hindistan  778,25 3,57 Ġtaliya  272,64 2 

9. BirləĢmiĢ 

Krallıq 

 1104,7 3,56 ABġ  745,83 3,42 Yaponiya  240,51 2 

10 Tailand  869,81 2,80 Rusiya  640,27 2,93 Braziliya  221,43 2 

11 Ġspaniya  833,05 2,69     Çexiya  592,04 2,71 Qazaxıstan  221,06 2 
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12 Hindistan  815,20 2,63 Portuqaliya  552,15 2,53 Niderland 188,8 2 

13 Çin  760,95 2,45 Gürcüstan  529,55 2,43 Koreya 186,3 2 

14 Çexiya 

Respublikası 

 637,97 2,06 Türkiyə  502,49 2,30 Fransa 157,4 2 

15 Gürcüstan  623,44 2,01 Tayvan  432,07 1,98 Ġran 147,2 2 

16 
. 

Digər  7093,6 22,88 Digər  3398,4     15,56 Digər  1589,2 17 

Cəmi  31016 100,0 Cəmi   21828 
 

      100,0 Cəmi  9187,7 10 

                                                                                Mənbə:  Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 

 

Hamçinin, Azarbaycan dövlatlararası (regional) proqramlarda iĢtirak edir – 

bunlar ĠNOQEYT va TRASEKA proqramlarıdır. 

ĠNOQEYT - Avropa Komissiyası tarafindan neft va qaz tadarükünün idara 

edilmasina yardım göstaran AĠ-nin texniki yardım proqramıdır. Proqramın 

maqsadi regional neft va qaz boru kamarlari sistemlarinin, infrastrukturunun 

barpa edilmasi, müasirlaĢdirilmasi üzra saylara dastak göstarilmasindan ibaratdir. 

TRASEKA –  ―Yeni Ġpak Yolu‖ adlandırılan Avropa-Qafqaz-Asiya naqliyyat 

dahlizi Markazi  Asiya, Qafqaz va Avropa arasında naqliyyat alaqalarini inkiĢaf 

etdiran proqramdır. TRASEKA-nın maqsadi hazırda mövcud olan yollara alava 

olaraq Avropadan Qara daniz va Qafqaz vasitasi ila Markazi Asiyaya an tez va 

an ucuz ikitarafli yolun yaradılmasından ibaratdir. 1998-ci ilda TRASEKA üzra 

―Əsas Çoxtarafli SaziĢ‖ imzalanmıĢdır. Azarbaycan bu layihada AĠ-nin asas 

tarafdaĢıdır. 2000-ci ildan etibaran TRASEKA Hökumatlararası Komissiyanın 

Katibliyi Bakıda yerlaĢir. 

Azarbaycan Respublikası Dövlat Gömrük Komitasinin malumatına asasan, 

2015-ci ilda Azarbaycan Respublikasının Avropa Birliyi ölkalari ila xarici ticarat 

dövriyyasinin hacmi 14671,9 mln ABġ dolları, o cümladan idxalın hacmi 3103,6  

mln. ABġ dolları, ixracın hacmi 11567,6 mln. ABġ dolları taĢkil etmiĢ, xarici 

ticarat saldosu isa müsbat 8464,0 mln. ABġ dolları olmuĢdur. 

2015-ci ilda Avropa Birliyi ölkalarinin Azarbaycan Respublikasının xarici 

ticarat dövriyyasindaki payı 47,3 %, o cümladan idxalda 33,8 %, ixracda isa 53 

% taĢkil etmiĢdir. 2000-ci il ila müqayisada, 2015-ci ilda Avropa Birliyi ölkalari 
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ila xarici ticarat dövriyyasi 4 dafa, o cümladan ixrac 5 dafa artmıĢ, idxal isa 4,5 

dafa artmıĢdır. 

AB ölkalari ila ayrı-ayrılıqda ticarat alaqalarinin inkiĢafına galdikda isa 

burada Ġtaliya, Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya, Yunanıstan, Ġspaniya 

öndadirlar. Ümumilikda isa Azarbaycanın AB ila ticarat alaqalarinin taxminan 

90%-i AB-nin liderlarinin (Böyük Britaniya, Almaniya, Ġtaliya va Fransa) va ya 

baĢqa sözla ―dördlüyün‖ payına düĢür. 

Cədvəl 2.3 

2015-ci ildə Azərbaycanın Avropa dövlətləri ilə 

ticarət əlaqələrinin vəziyyəti 

Ölkələr Ġxrac Ġdxal Ümumi dövriyyə 

Mln. ABġ 
doları 

Xüsusi 

çəkisi,% 

Mln. ABġ 
doları 

Xüsusi 

çəkisi,% 

Mln. ABġ 
doları 

Xüsusi 

çəkisi,% 

Ġtaliya 4805,6 22,0 272,6 3,0 5028,2 16,4 

Fransa 1523,5 7,0 157,4 1,7 1680,8 5,4 

Almaniya 1925,6 8,8 703,6 7,7 2629,2 8,5 

BirləĢmiĢ 

Krallıq 

126,5 0,6 978,3 10,6 1104,8 3,6 

Ġspaniya 783,7 3,6 49,4 0,5 883,1 2,7 

Yunanıstan 256,0 1,26 62,8 0,7 318,8 1,0 

Portuqaliya 552,2 2,5 6,5 0,1 558,6 1,8 

Avstriya 345,6 1,6 88,8 1,0 434,3 1,4 

Çexiya 592,1 2,8 45,9 0,5 637,9 2,1 

Ġsveçrə 154,9 0,7 94,5 1,0 249,3 0,8 

Xorvatiya 311,7 1,4 11,3 0,1 322,9 5,8 

Türkiyə 502,5 2,3 1286,6 14,0 1789,1 0,08 

Cəmi: 21828,6 100,00 9187,7 100,00 31016,3 100,00 

                                                                                 Mənbə:  Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 

 

Azarbaycan hamçinin GUAM (Demokratiya va Ġqtisadi ĠnkiĢaf üzra 

TaĢkilat) üzvüdür. TaĢkilatın asas maqsadlari olan demokratik dayarlarin 

tanınması, qanun aliliyinin va insan hüquqlarının, davamlı inkiĢafın tamin 

olunması, ümumi tahlükasizlik mühitinin yaradılması üçün Avropa 

inteqrasiyasının darinlaĢmasi, hamçinin iqtisadi va humanitar amakdaĢlığın 

geniĢlandirilmasi  müasir    Azarbaycan üçün aktualdır. 
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Bu gün GUAM çarçivasinda an prioritet faaliyyat istiqamatlari arasında 

―Ticarat va naql etmaya yardım va azad ticarat zonasının faaliyyati haqqında‖ 

sanad layihasinin yerina yetirilmasi hesab olunur. Bu sanadin icrasının naticalari 

2007-ci  ilin 18-19 iyun tarixlarinda Bakıda keçirilmiĢ GUAM-ın Zirva 

Toplantısında müzakira olunmuĢdur. 

Azarbaycan Respublikası Dövlat Gömrük Komitasindan verilan malumata 

asasan, 2014-cü ilda Azarbaycan Respublikasının GUAM dövlatlari ila ümumi 

ticarat dövriyyasinin hacmi 1 285,19 mln. ABġ dolları, o cümladan idxalın 

hacmi 391,17 mln. ABġ dolları, ixracın hacmi 894,02 mln. ABġ dolları taĢkil 

etmiĢ, xarici ticarat saldosu isa müsbat 502,85 mln. ABġ dolları olmuĢdur. 2010-

cu il arzinda GUAM dövlatlarinin Azarbaycan Respublikasının xarici ticarat 

dövriyyasindaki payı 6,36 %, o cümladan idxalda 8,61 %, ixracda isa 5,71 % 

taĢkil etmiĢdir. 

 

Cədvəl 2.4. 

         Azərbaycan Respublikasının GUAM dövlətləri ilə xarici ticarət dövriyyəsi 

(mln. ABŞ dolları) 

 Ümumi dövriyyə o cümlədən Saldo 

Ġdxal Ġxrac 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Cəmi 20212,2 31016,3 4544,3 9187,7 15667,9 21828,6 11123, 
6 

12640, 
9 

GUAM o 

cümlədən:   

Ukrayna 

Gürcüstan     

Moldova 

1285,2 1095,7 391,2 517,6 894,0 578,2 502,9 60,6 

957,0 9468,0 419,6 348,6 608,3 48,4 259,7 -371,2 

325,3 623,4 39,7 93,9 285,5 529,6 245,7 435,7 

2,90 2,90 2,75 2,75 0,15 0,15 -2,6 -3,9 

                                                                                   Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 

 

2010-cu il ilə müqayisədə, 2015-ci ildə ümumiyyətlə GUAM dövlətləri ilə 

xarici ticarət dövriyyəsi 15 % azalmıĢ, o cümlədən ixrac 35,4 % azalmıĢ, idxal 

isə əksinə 32,3 % artmıĢdır. 
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2010-cu il illa müqayisada, 2015-cü ilda ümumiyyatla GUAM dövlatlari ila 

xarici ticarat dövriyyasi 15 % azalmıĢ, o cümladan ixrac 35,4 %azalmıĢ, idxal isa 

aksina 32,3 % artmıĢdır. 

Azarbaycan Respublikası Qara Daniz Ġqtisadi ƏmakdaĢlıq TaĢkilatı 

çarçivasinda    da iqtisadi inteqrasiya proseslarinda iĢtirak edir. Azarbaycan 

Respublikası QDĠƏT-in yaradılmasının ilk marhalasindan baĢlayaraq taĢkilatın 

faaliyyatinda, Bosfor Qatnamasi va Ġstanbul Bayannamasinin hazırlanmasında 

iĢtirak etmiĢdir. Azarbaycan 1992-ci ildan taĢkilatın üzvüdür. Bu güna kimi 

Azarbaycan Respublikası QDĠƏT çarçivasinda 11-dan çox müxtalif rasmi 

sanadlarin hazırlanmasında va qabul olunmasında iĢtirak etmiĢdir. Azarbaycan 

Respublikası TaĢkilatın bir sıra iĢçi qruplarında, o cümladan regionda ticaratin 

liberallaĢdırılmasını tamin edan sanadlarin hazırlanması maqsadila toplanan 

qrupların iclaslarında faal iĢtirak edir. 2005-2007-ci illar arzinda Azarbaycan 

Respublikası enerji üzra iĢçi qrupun faaliyyatini koordinasiya etmiĢdir. 

Azarbaycan hamçinin, Qara Daniz regionunun inkiĢaf etdirilmasi va regionda 

amakdaĢlığın möhkamlandirilmasi maqsadila tartib olunan Qara Daniz dairavi 

avtomagistral yolunun tikintisi  layihasinda iĢtirak edir. QDĠ6T-in Xarici ĠĢlar 

Nazirlari ġurasının 2009-cu il 15-16 aprel tarixinda keçirilan 20-ci toplantısının 

qararına asasan, taĢkilata sadrliyi 2009-cu ilin 1 may tarixindan altı ay 

müddatinda Azarbaycan hayata keçirmiĢdir. 

Azarbaycanın faal iĢtirak etdiyi va onun beynalxalq iqtisadi inteqrasiya 

alaqalarinda mühüm yer tutan regional inteqrasiya birliklarindan biri da Ġqtisadi 

6makdaĢlıq TaĢkilatıdır (Ġ6T). Azarbaycanın Ġqtisadi 6makdaĢlıq TaĢkilatı ila 

münasibatlari 1991-ci ilin fevral ayında, hala respublika SSRĠ-nin tarkibinda 

olarkan qurulmuĢdur. 

Yuxarıda deyilanlari ümumilaĢdirarak bela bir natica çıxarmaq olar ki, 

Azarbaycanın xarici iqtisadi alaqalarinin inkiĢafı inteqrasiya proseslarina aktiv  

suratda qoĢulmaqla, regional inteqrasiya birliklarinda samarali iĢtirak etmasila 

mümkündür. 
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Fəsil 3. Azərbaycanın geoiqtisadi inkişaf modelinin əsas  

istiqamətləri 

 

3.1 Qloballaşma prosesində Azərbaycanın xarici iqtisadi inkişaf strategiyası 

və onun reallaşdırılması istiqamətləri 

 

Azarbaycanda iqtisadiyyatın dinamik inkiĢafının tamin edilmasi 

istiqamatinda Azarbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 

Farmanı ila tasdiq edilmiĢ―Azarbaycan 2020: galacaya baxiĢ‖ ĠnkiĢaf 

Konsepsiyasında samarali dövlat tanzimlamasina va mükammal bazar 

münasibatlarina asaslanan iqtisadi modelin formalaĢması strateji maqsad kimi 

qarĢıya qoyulub. 

Konsepsiya çarçivasinda qarĢıya qoyulan sosial-iqtisadi hadaflar yüksak  

samara ila faaliyyat göstaran, dünya miqyasında raqabata qadir olan iqtisadi 

sistemin formalaĢmasını Ģartlandirir. Tarixi va müasir tacrüba göstarir ki, bela bir  

sistem yalnız sahibkar taĢabbüsüna va sarbast raqabata asaslanan bazaar 

münasibatlari Ģaraitinda yer ala bilar. Makroiqtisadi siyasatin koordinasiyası 

güclandirilmali, maliyya dayanıqlılığı baxımından optimal makro-fiskal çarçiva 

formalaĢdırılmalı va adekvat pul siyasati aparılacaqdır. Bu siyasatin birinci 

pillasinda inflyasiya hadafi, digar makroiqtisadi hadaflar va bunlara uyğun 

tanzimlama vasitalari, ikinci pillasinda isa maliyya sektorunda sabitlik hadaflari, 

sektorda faallığı va risklari idara edacak vasitalar   yer   alacaqdır.   Ġnflyasiya   

hadafina   uyğun   olaraq   iqtisadiyyatın   pula talabatının ödanilmasina xüsusi 

diqqat yetirilacak, monetar idaraetmanin institusional bazası 

takmillaĢdirilacakdir. 

Büdca vasaitlarinin formalaĢması va istifadasi sahasinda fiskal intizamın 

tamin edilmasina, vasaitlarin düzgün bölüĢdürülmasina va xarclarin 
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samaraliliyinin artırılmasına xüsusi diqqat yetirilacakdir. Müxtalif büdca risklari 

(xarici, maliyya, kanarlaĢma, amaliyyat risklari va s.) üzra çevik qiymatlandirma 

aparılacaqdır. 

Neft va qaz galirlarindan istifada mexanizmi takmillaĢdirilacakdir. 

Karbohidrogenlarin satıĢından alda edilan galirlarin tadrican hamin vasaitlarin 

investisiya olunmasından qazanılan galirla avazlanmasi strategiyası  hayata 

keçirilacak va bu sahada hazırda aparılan iĢlar intensivlaĢdirilacakdir. 

Ölkanin tadiya qabiliyyatinin yaxĢılaĢdırılmasının va iqtisadiyyatın ixraca 

yönaldilmasinin ayrıca vacib talabi kimi, daha çevik mazanna siyasati hayata 

keçirilacak, xalis beynalxalq investisiya mövqeyi üzra profisit qorunacaqdır. 

Biznes mühitinin, raqabat qanunvericiliyi va siyasatinin daha da 

yaxĢılaĢdırılması istiqamatinda tadbirlar davam etdirilacak, investorların 

hüquqlarının qorunması mexanizmlari takmillaĢdirilacakdir. Qanunların davamlı 

va adalatli tatbiqi  va hüququn aliliyinin iĢlak sisteminin formalaĢdırılması diqqat 

markazinda saxlanılacaqdır. 

Xarici ticarat prosedurlarının sadalaĢdirilmasi va takmillaĢdirilmasi, 

beynalxalq bazarlara çıxıĢda va xarici bazarlarda raqabat gücünün artırılmasında 

sahibkarlara göstarilan dövlat dastayinin artırılması istiqamatinda tadbirlar 

hayata keçirilacakdir. Kiçik va orta sahibkarlıq subyektlarinin ixrac qabiliyyatini 

artırmaq maqsadi ila taĢviqedici tadbirlar hayata keçirilacak, sahibkarlıq 

subyektlarinin dövlat tarafindan güzaĢtli kreditlarla taminat saviyyasi 

yüksaldilacak, daxili bazarın haqsız raqabatdan qorunması üçün beynalxalq 

tacrübada qabul olunmuĢ antidempinq va digar qoruyucu tadbirlar hayata 

keçirilacakdir. 

Eyni zamanda gömrük va miqrasiya prosedurlarının takmillaĢdirilmasi, 

hamçinin investorları yerli bazarlara daxil olmaqdan çakindiran amillarin aradan 

qaldırılması üçün saylar safarbar edilacakdir. Ümumdünya Ticarat TaĢkilatına 

(ÜTT) daxil olmaq üçün beynalxalq ticarat sistemina uyğun islahatların hayata   

keçirilmasi, qanunların dünya ticarat sisteminda tatbiq edilan praktikaya 
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uyğunlaĢdırılması sonnatica olaraq yerli Ģirkatlarin va bütövlükda ölka 

iqtisadiyyatının inkiĢafına yeni imkanlar açacaqdır. 

Konsepsiyanın ahata etdiyi dövrda görülacak tadbirlar Azarbaycanda 

maliyya xidmatlari bazarının asas seqmentlarinin (bank sektoru, qeyri-bank 

kredit taĢkilatları, sığorta bazarı, lizinq bazarı, qiymatli kağızlar bazarı va 

faktorinq bazarı) tarazlı inkiĢafını tamin edacakdir. Bank nazarati alatlari 

takmillaĢdirilacak, bank sisteminin sabit va tahlükasiz inkiĢafının tamin olunması 

üçün müvafiq tadbirlar hayata keçirilacakdir. Bank sektorunda konsolidasiya 

tadbirlari va struktur islahatları davam etdirilacak, raqabatin stimullaĢdırılması, 

bank-maliyya xidmatlarinin keyfiyyatinin yüksaldilmasi, o cümladan elektron 

ödaniĢ sistemlari infrastrukturunun takmillaĢdirilmasi va onun ahata dairasinin 

geniĢlandirilmasi diqqat markazinda saxlanılacaqdır. Bank sisteminin 

kapitallaĢması davam etdirilacak, regionlar üzra bank Ģabakasinin geniĢlanmasi 

taĢviq olunacaq, tikinti-amanat banklarının yaradılması dastaklanacak, ipoteka 

kreditlaĢdirilmasi mexanizmi takmillaĢdirilacakdir. 

Qiymatli kağızlar bazarının institusional inkiĢaf saviyyasinin yüksaldilmasi 

va onun beynalxalq standartlara uyğunluğunun tamin edilmasi, ölka 

iqtisadiyyatında kapitallaĢma daracasinin yüksaldilmasina nail olunması va 

iqtisadi layihalarin maliyyalaĢdirilmasinda fond bazarı vasitasila calb olunan 

qeyri-inflyasiya manĢali 

investisiya vasaitlarindan istifadanin geniĢlandirilmasi maqsadi ila tadbirlar 

da nazarda tutulmuĢdur. Eyni zamanda, iqtisadi subyektlarin va ahalinin 

yığımlarının 

fond bazarında samarali yerlaĢdirilmasi üçün va ölkanin qiymatli kağızlar 

bazarının tadrican beynalxalq kapital bazarlarına inteqrasiya olunması maqsadi 

ila müvafiq Ģarait yaradılması daim diqqat markazinda olacaqdır. 

Qlobal iqtisadi mühit qlobal va regional iqtisadi makanda mal va 

xidmatlarin, kapital va maliyyanin, iĢçi qüvvasinin harakatini tamin edan Ģaraiti 

va bu sahada mövcud olan qaydaları özünda aks etdirir. Bu mühit onunla 
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saciyyalanir ki, ayrı–ayrı ölkalarin tasarrüfat subyektlari yalnız ölka daxilinda 

deyil, ham da xarici bazarlarda avvallar görünmamiĢ daracada sarbastlik alda 

etmiĢlar. 6gar onlar avvallar  sarhadlari epizodik hallarda keçirdilarsa, indi bela 

hallar daimi xarakter almıĢdır. Digar  tarafdan, milli dövlatlar qeyri-rezidetlara 

imkan vermiĢdir ki, onlar qarĢılıqlılıq prinsipi asasında hamin ölkada maneasiz 

olaraq ticarat va biznesla maĢğul olsunlar. Hatta onlara milli sahibkarların malik 

olduqları hüquqları da verirlar. Bazarlar süratla qloballaĢır. 

Ölkada davamlı iqtisadi artımın va makroiqtisadi sabitliyin tamin olunması, 

yoxsulluğun saviyyasinin azaldılması maqsadila hayata keçirilan «2008-2015-ci 

illarda Azarbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması va davamlı inkiĢaf 

Dövlat Proqramı»ndan irali galan tapĢırıqların icrası maqsadila dünyanın bir çox 

ölkalarinda, o cümladan, Avropa ölkalarinda tatbiq edilan metodologiyalar 

araĢdırılmıĢ va onların tacrübalari öyranilmiĢdir. BMT-nin ĠnkiĢaf Proqramı 

tarafindan qabul edilan, ölkada çox komponentli faktorlara asaslanaraq yoxsulluq 

saviyyasinin qiymatlandirilmasini müayyan edan metodologiya asasında 

müvafiq tadqiqatlar aparılmıĢdır. 

Ġqtisadi inkiĢafın tamin olunmasında mühüm masalalardan biri da xarici 

ticaratin va mahsulların raqabatqabiliyyatliliyinin artırılmasıdır. Ölkada xarici 

ticaratla amak bazarı arasında alaqanin sektordaxili geniĢ araĢdırılması va iĢçi 

qüvvasina asaslanan raqabatqabiliyyatli iqtisadi faaliyyat sahalarinin inkiĢaf 

potensialının öyranilmasi maqsadi ila, beynalxalq tacrübaya asaslanaraq, ilkin 

amil tutumu matrisi (xalis ixracın va istehlakın amil tutumunun müayyan 

olunması va  onun ranqlaĢdırılması), amayin ixtisas üzra bölgüsü matrisi 

qurulmuĢ va tahlil edilmiĢdir. 

Qeyri-neft sektorunun, xüsusan da onun ixrac potensialının artırılmasında 

aqrar-sanaye kompleksinin inkiĢafı va sahanin potensialından samarali istifada 

edilmasi iqtisadi siyasatin asas prioritetlarindan biridir. Aqrar sahada yüksak 

mahsuldarlığın alda olunması va mahsulların raqabatqabiliyyatinin artırılması 

maqsadila ölkanin iqtisadi va inzibati rayonları üzra ixtisaslaĢmanın mövcud 
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vaziyyati, bu sahada beynalxalq tacrübada istifada olunan metodologiyalar 

öyranilmiĢ va ölkanin tabii-iqlim Ģaraiti, ananavi istehsal sahalari üzra statistik 

göstaricilari va digar spesifik xüsusiyyatlari nazara alınmaqla «Azarbaycan 

Respublikasının   iqtisadi va inzibati rayonlarının kand tasarrüfatı mahsulları 

istehsalı üzra ixtisaslaĢması»na dair hesabat hazırlanmıĢdır. Hesabatda har bir 

iqtisadi va inzibati rayon üzra kand tasarrüfatı sahasinda mahsulların 

ixtisaslaĢma saviyyasi öyranilmiĢ, üstünlük daracalari prioritetlaĢdirilmiĢ va 

müvafiq takliflar öz aksini tapmıĢdır.2013-cü il arzinda ekoloji tamiz kand 

tasarrüfatının inkiĢaf etdirilmasi istiqamatinda mühüm araĢdırmalar aparılmıĢdır. 

Ekoloji kand tasarrüfatı üzra aparılmıĢ uzunmüddatli tadqiqatın naticalari, 

beynalxalq tacrüba va onun ölkada sistemli tatbiqi imkanları nazara alınmaqla 

SWOT qiymatlandirmalari aparılmıĢ, kand tasarrüfatında alava dayarin 

artırılmasının istiqamatlari müayyanlaĢdirilarak sahanin ölkamizda inkiĢafı üçün 

qısa, orta va uzunmüddatli dövrlari ahata edan inkiĢaf konsepsiyası 

hazırlanmıĢdır. Konsepsiyada, onun tarkib hissasi olaraq «2014-2020-ci illar 

üzra Azarbaycan Respublikasında ekoloji tamiz kand tasarrüfatının inkiĢafı 

strategiyası va faaliyyat planı»nın layihasi tartib edilmiĢ, strateji maqsad va 

hadaflari, sahanin inkiĢafı üzra dövlat siyasatinin konseptual istiqamatlari 

müayyanlaĢdirilmiĢ, tanzimlanma mexanizmlari iĢlanilmiĢdir. Burada dünya 

bazarında ekoloji tamiz mahsullara artan talab, istehsaldan satıĢa qadar kompleks 

masalalar, hamçinin farqli iqtisadi va institutional mexanizmlar öz aksini 

tapmıĢdır. 

Azarbaycanda regional iqtisadiyyatın raqabatqabiliyyatliliyinin 

yüksaldilmasi maqsadila har bir iqtisadi rayonun sosial-iqtisadi göstaricilari üzra 

pasportu hazırlanmıĢ, diversifikasiya amsalları hesablanmıĢ, inkiĢaf reytinqlari 

tartib olunmuĢdur. Eyni zamanda, regionların sosial-iqtisadi inkiĢafının 

süratlandirilmasi ila alaqadar sanaye parklarının yaradılması va faaliyyatina, 

hamçinin informasiya texnologiyaları sahasinda tatbiq edilan klasterlara dair 

beynalxalq tacrüba asasında takliflar hazırlanmıĢdır. Klaster yanaĢmasının üzüm 
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istehsalı va emalı sahasinda tatbiqi üzra Ukraynada ġarabçılığın ĠnkiĢafının Milli 

Proqramı va Krım Ģarabçılıq klasteri, Moldovada süfra üzümü klasteri va Çilida 

Ģarabçılıq klasterini ahata edan araĢdırma aparılmıĢdır. 

Hazırda Azarbaycan Respublikasının xarici iqtisadi strategiyasının asas 

istiqamati beynalxalq, regional va yerli xarakterli iqtisadi taĢkilatlara daxil olmaq 

va bununla da ictimai hayatın bütün sahalarinda bu taĢkilatlara inteqrasiya 

olunması hesabına milli iqtisadiyyatın samarali va dinamik inkiĢafına alveriĢli 

mühit yaratmaqdır. Bu istiqamatda artıq uğurlu addımlar atılıb. 

XX asrda sanaye kapitalizmi maliyya kapitalizmina çevrilmiĢ va maliyya 

amillarinin   rolu   artmıĢdır.   Maliyyanin   beynalxalq   harakati   beynalxalq   

amtaa mübadilasini öz ahamiyyatina göra arxada qoymuĢdur. Hamin proses son 

dövrlarda daha da süratlanmiĢ va ötan asrin 90-cı illarinda bütün dünyada real 

kapital ila maliyya kapitalı arasında nisbat 1:1 olduğu halda, indi 1:12 olmuĢdur. 

BaĢqa sözla maliyya kapitalının hacmi real kapitalın hacmini 12 dafa 

üstalamiĢdir. Ona göra da qlobal maliyya-iqtisadi mühit dünya iqtisadiyyatı üçün 

yeni va yüksak saviyyali risqlar yaratmıĢdır. [18] 

Rabita texnologiyasında özünü göstaran sıçrayıĢlar maliyya sahasinda 

qloballaĢmanı olduqca süratlandirmiĢdir. Bu sahadaki qloballaĢmanı birbaĢa 

investisiyalar daha da darinlaĢdirir. Ġqtisadi inteqrasiyanın darinlaĢmasi 

naticasinda xarici ticaratda ciddi kamiyyat va keyfiyyat dayiĢikliklari baĢ 

vermasina baxmayaraq, bu sahanin inkiĢafı maliyya va birbaĢa qoyuluĢlardan 

geri qalır. Ġstehsalın miqyasının artması va mürakkablaĢmasi investisiyaya 

ehtiyacı ciddi Ģakilda artırır va kapitalın harakatini süratlandirir. Maliyya, 

investisiya va informasiya ehtiyatları alda etmak uğrunda raqabat mübarizasi isa 

ĢiddatlanmiĢdir. Qeyd edilir ki, qlobal maliyya mühiti dedikda, qloballaĢma 

dövründa dünya maliyya bazarlarının inkiĢafına va bankların, maliyya 

korporasiyalarının va investorların qararlarına tasir edan qlobal va regional Ģarait 

nazarda tutulur.Onun inkiĢafında aĢağıdakı yeni ümumbaĢari tamayüllar özünü 

göstarir: özal biznes dövlatlararası sarhadlari asanlıqla daf etmaya baĢlamıĢdır; 
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dövlatlar xarici mal, xidmat, kapital va iĢçi qüvvasi qarĢısında avvallar 

qoyduqları gömrük va digar manealari tadrican azaldırlar; xarici ticaratin 

liberallaĢdırılmasını va onlara ÜTT çarçivasinda riayat olunmasını tamin edan 

ümumdünya qaydaları meydana galmiĢdir; maliyya böhranlarının qarĢısının 

alınması üçün BVF xatti ila ümumdünya maliyya tanzimlamalarina cahd edilir; 

birbaĢa xarici investisiyalar va bir sıra nahang fond birjaları va qiymatli 

kağızlarla birjadankanar ticarat vasitasila istehsalat va bank kapitalının sarbast 

miqrasiyası prosesi baĢlamıĢdır. 

Qlobal iqtisadi mühiti özünün qeyri-sabitliyi ila saciyyalanir. QloballaĢma 

dövrü milli iqtisadiyyatların qeyri-sabitliyinin artması va böhranların yaranması 

ehtimalının artması ila saciyyalanir. 6vvalki böhranların asas sababi valyuta 

sisteminda yaranan problemlarla alaqadardırsa, sonuncu böhranın asasında bank 

sektorunda yaranan ciddi problemlar dayanır.  

Burada maliyya kapitalının dünya maliyya bazarlarında nazaratsiz 

hökmranlığı, ABġ-ın Orta ġarqda apardığı müharibalarda büdca kasirlarinin ĢiĢib 

artması va bir sıra siyasi amillar da asas rol oynamıĢdır. XX asrin sonu XXI asrin 

avvallarinda dünya ölkalarinin qlobal böhrana doğru sürüklandiyi cadval 

1malumatlardan aydın Ģakilda görünür. 

Böhranın qarĢısının alınması üçü sakkizlarin liderlari 3 dafa görüĢmüĢ va 

böhrana qarĢı mübarizanin asas istiqamatlarini müayyan etmiĢlar. Böhran 

müayyan daracada sangisa da dünya iqtisadi sisteminin asaslarını sarsıtmaqda 

davam edir. 

6gar bir qadar avval dünya iqtisadi birliyi bir-birindan az-çox asılı olan 

ölkalarin macmusundan ibarat idisa, qloballaĢma dövründa bu birlik vahid 

iqtisadi sistema çevrilmaya baĢlamıĢdır. Qlobal iqtisadi sistemda milli 

tasarrüfatlar sadaca olaraq beynalxalq amak bölgüsü mexanizmi ila deyil, öz 

miqyasına göra nahang, ümumdünya istehsal-satıĢ strukturu, qlobal maliyya 

sistemlari va informasiya Ģabakalari ila bir-birina bağlanmıĢlar. 
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   Regionlar və ölkələr üzrə ÜDM-un dinamikası (1990-2015), %-lə                                                  Cədvəl 3.1 

 1990-2002 2002-2008 2006 2008 2010 2015 

Dünya 42,3 33,9 5,1 3,7 2,2 2,4 

ĠE ölkələr 37,2 17,6 3,0 1,4 - 0,3 - 0,2 

AB 29,5 17,0 3,3 1,2 - 0,5 - 0,3 

ABġ 41,7 18,3 2,8 1,4 - 0,7 0,4 

Yaponiya 19,3 12,1 2,4 0,5 - 0,2 5,3 

ĠEO ölkələr 51,3 59,7 7,9 6,6 5,1 4,5 

 

QloballaĢma sart raqabat mübarizasi Ģaraitinda davam edir. Bu sart 

qanunlara uyğunlaĢa bilanlar süratla inkiĢaf edir, uyğunlaĢmayanları isa udurlar. 

Qlobal proseslara uyğunlaĢa bilmayan ölkalar üçün iqtisadiyyatın daha çox 

beynalmilallaĢmasi, onlar üçün milli iqtisadiyyatı tanzimlama qabiliyyatinin 

daha da azalmasına yol açır. Bu ölkalarda bir çox iqtisadi proseslarin qlobal 

tabiati ila onların milli tasarrüfat çarçivasinda tanzimlanmasi arasında 

uyğunsuzluq artır. Tabiidir ki, bu uyğunsuzluq özünü müxtalif ölkalarda müxtalif 

daracada göstarir. Çünki milli dövlatlar qloballaĢma proseslarini müxtalif 

daracada hall eda bilir, müxtalif ―çakiya‖ malikdirlar, qlobal bazarlardan 

müxtalif daracada ―fayda‖ va ya ―zarar‖ alda edirlar. Bütün bunlar isa manafelar 

arasında ziddiyyatin yaranmasını labüd edir. Çünki xarici satıĢ bazarlarından, 

xarici maliyya ehtiyatlarından, texnoloji va idaraçilik tacrübasindan güclülar 

daha çox va daha yaxĢı istifada eda bilirlar. Ona göra da  dövlat qruplarında asas 

makroiqtisadi göstaricilar arasında farq bir çox hallarda artmaqda davam edir. 

Mahz bununla alaqadar olaraq qloballaĢmanın ümumbaĢari ahamiyyat kasb edan 

problemlarindan biri bu prosesin ölkalar arasında inkiĢaf saviyyasi baxımından 

olan kaskin farqa neca tasir  etmasi,  qloballaĢmanın faydalarının ölkalar arasında 

neca bölünmasi problemidir. Müasir beynalxaq siyasi- iqtisadi sistemda azsaylı 

inkiĢaf etmiĢ sanaye ölkalari aparıcı rol oynayır. QloballaĢmadan an çox onlar 

fayda götürürlar. 

QloballaĢma proseslarinin ham ölkalar, ham da faaliyyat sahalari 

baxımından qeyri-barabar naticalari xüsusan keçid iqtisadiyyatı ölkalarinda 
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güclü milli dövlat modelinin formalaĢdırılmasını va inkiĢaf etdirilmasini talab 

edir. 

Bu baxımdan dövlatin 3 mühüm funksiyasının takmillaĢdirilmasini talab 

edliir: 

1) dövlatin texnoloji infrastruktur va insan kapitalının formalaĢdırılması 

sahasindaki strateji funksiyası; 

2) dövlatin bazarları va raqabati tanzimlayici funksiyası; 

3) dövlatin bölgü sahasindakifunksiyası.[14] 

Nazara almaq lazımdır ki, Azarbaycan qlobal tasarrüfata «kiçik miqyaslı  

ölka» modeli ila, daxil olur; onun takrar istehsal prosesinda hasilat sanayesi 

üstünlük taĢkil edir, kand tasarrüfatı, yüngül va yeyinti sanayesi zaif inkiĢaf 

etmiĢdir. Bu amillar xarici iqtisadi alaqalarin xarakterina ciddi tasir göstarir. 

BaĢqa sözla xarici dünya ila qarĢılıqlı alaqalarda ela bir strateji kurs iĢlanib 

hazırlanmalıdır ki, bu kurs Azarbaycanın dünya bazarında uzun müddat 

formalaĢmıĢ mövqeyini tadrican daha da yaxĢılaĢdıra bilsin va ölkamiza manfi 

tasir göstaran xarici iqtisadi amillari aĢağı saviyyaya endira bilsin. 

QloballĢma prosesinda, xarici iqtisadi alaqalar sahasinda 

tasarrüfattaĢkilatçılıq tadbirlari va milli iqtisadi inkiĢaf strategiyası iki asas 

istiqamata yönaldilmalidir: 

1. Az bir zaman kasiyinda qeyri-neft sektoru mahsulları sahasinda 

beynalxalq bazara geniĢmiqyaslı çıxmaq imkanı mahdud olduğu üçün, yerli 

firmaların xarici Ģirkatlarla daxili bazarda sağlam raqabat apara bilmasi üçün 

geniĢ imkanlar yaradılmalıdır. Milli bazar, beynalxalq müqavila va hüquq 

normalarına uyğun olaraq qorunmaqla yanaĢı, asas diqqat firmalar tarafindan 

raqabatqabiliyyatli mahsullar istehsal edilmasinin tamin edilmasina verilmalidir. 

2. Açıq iqtisadiyyat modelini yekdillikla seçmiĢ Azarbaycan dünya 

bazarında da barabarhüquqlu subyekt kimi faal iĢtirak etmalidir. Latın 
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Amerikası, Canubi-ġarqi Asiyanın yeni sanaye ölkalarinin tacrübasi va Türkiya 

«möcüzasi» göstardi ki, müasir marhalada geriliyin az bir zaman kasiyinda 

aradan qaldırılması va sıçrayıĢlı iqtisadi inkiĢafın yegana yolu daxili bazarın 

talablarini ödamakla yanaĢı, ixracat potensialının süratli artımını tamin etmak, 

dünya bazarı ila sıx inteqrasiyaya nail olmaqdır. Yeni texnika va texnologiyanın 

kilid halqasi olan valyuta ehtiyatlarının artırılması üçün idxalı avazetma siyasati 

ila ixracyönlü iqtisadi inkiĢaf strategiyası optimallaĢdırılmalıdır.  

Ölkamizda xarici ticaratin hacmi, amtaa va coğrafi strukturu araĢdırılır, 

asarda xarici iqtisadi faaliyyatin mühüm istiqamati kimi qloballaĢma prosesinda 

Azarbaycanın müstaqil xarici ticarat siyasatinin takmillaĢdirilmasi yolları 

müayyan edilir. 

Azarbaycanda müstaqil dövlat quruculuğu, onun bazar iqtisadiyyatı  

prinsiplari asasında hayata keçirilmasi va ölkamizin beynalxalq münasibatlar 

sisteminin barabarhüquqlu üzvüna çevrilmasi respublikamızda xarici ticaratin 

tanzimlanmasi sistemi qarĢısında olduqca mühüm va tamamila yeni vazifalar 

qoyurdu. Artıq Azarbaycan dünya iqtisadiyyatının qloballaĢması  va 

beynalmilallaĢmasi, Ģaraitinda öz qapılarını beynalxalq alama daha çox açan, 

xarici ölkalarla va beynalxalq taĢkilatlarla aktiv iqtisadi, siyasi, elmi-texniki va s. 

alaqalar) yaradan bir ölkaya çevrilmiĢdir. Bu alaqalar içarisinda xarici ticarat 

daha önamli yer tutur. Ölkamiz dünya ölkalari ila ikitarafli va çoxtarafli 

müqavilalar bağlayaraq, qarĢılıqlı faydalı ticarat alaqalari yaradır, ölkanin 

inkiĢafı üçün xarici texnika va texnologiya idxal edir. Xarici ticarat siyasati har 

Ģeydan avval Azarbaycan Respublikasının öz tabii sarvatlari üzarinda suverenliyi 

prinsipini reallaĢdırmağa xidmat edir. Bu maqsadla xarici ticarat siyasati: 

1) ölkamizin beynalxalq iqtisadi va maliyya mühitina calb edilmasi va 

inkiĢaf etmiĢ ölkalarin bazar strukturuna yaxınlaĢdırılmasını, onun müstaqil 

xarici iqtisadi faaliyyatinin hayata keçirilmasinda müstasna hüququnu tamin 

etmali; 
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2) daxili va xarici iqtisadi sahibkarlığın azadlığı prinsipini hayata 

keçirmali; 

3) tasarrüfat subyektlari arasında ayrı-seçkiliya yol vermadan, onların 

hüquq barabarliyi prinsipini qorumalı; 

4) qanunun aliliyi prinsipini tamin etmalidir. 6sarda Azarbaycanın xarici 

iqtisadi alaqalarinin intensivlaĢdirilmasinin vacib Ģarti kimi naqliyyat 

kompleksinin inkiĢafı istiqamatlari ayrıca tadqiq edilir. 

Azarbaycanda hayata keçirilan siyasat ölkamizda xarici sarmayalar ila 

yanaĢı müasir texnologiyaların, iĢ tacrübalarinin, yeni idaraçilik qaydalarının, 

iqtisadi münasibatlarin daxil olması üçün da Ģarait yaradıb. 

Bu gün Azarbaycan neftinin müĢtarak manimsanilmasi üzra 21 iri miqyaslı 

konsorsium tarafindan beynalxalq kontraktın bağlanması respublikanın ictimai-

siyasi, iqtisadi hayatında son daraca alamatdar hadisadir. Bu kontraktların 

reallaĢması üçün 50-60 milyard ABġ dolları hacminda sarmaya qoyuluĢlarının 

artıq 10-15%-i tayinat obyektina calb edilmiĢdir. «Çıraq» platformasından hasil 

edilan neftin miqdarı köhna yataqlardakı müvafiq istehsal hacmina yük-salmiĢ, 

«ġahdaniz» yatağından qazın sahila  gatirilmasi  tamin  olunmuĢ,  Bakı-Tbilisi-

Ceyhan  neft,  Bakı-Tbilisi-6rzurum qaz kamarlarinin inĢaası artıq reallığa 

çevrilmiĢ, yeni regional infrastrukturun modernlaĢdirilmasina baĢlanılmıĢdır. 

Prezdent Ġlham 6liyev tarafindan bu iĢ uğurla davam etdilir. 
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3.2  Geoiqtisadi maraqların reallaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən 

transmilli layihələr və investisiya əməkdaşlığı 

 

Uğurlu geoiqtisadi idaraçiliyin naticasi olaraq ötan dövrda Azarbaycanın 

xarici alamla hartarafli münasibatlari yaranmıĢ, qarĢılıqlı maraqlara cavab veran 

çoxsaylı ortaq transmilli layihalar hayata keçirilmiĢ, dünya siyasatina tasir gücü 

olan böyük dövlatlarla, beynalxalq va regional qurumlarla tarafdaĢlıq 

münasibatlari qurulmuĢ, ölkanin nüfuzlu xarici alyanslarda, hökumatlararası va 

qeyri-hökumat taĢkilatlarında iĢtirakı tamin edilmiĢdir. 

Azarbaycan iqtisadiyyatının galacak inkiĢafının asas Ģartlarindan biri 

Azarbaycanın va onun arazisindan keçan tranzit neft va qazının  müvaffaqiyyatla 

dünya bazarına  çatdırılmasıdır. Bu maqsadla karbohidrogenlarin ixrac naql 

edilma istiqamatlarinin diversifikasiyasinin tamin edilmasi, müxtalif naqliyyat 

növlarini istifada etmakla etibarlı va zamanatli kommunikasiya sxemlarinin  

iĢlanilmasi zaruridir. Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kamari ila 

ixracı üçün Xazar naqiiyyat dahlizinin yaradılması va istismarı haqqında 

Azarbaycan Respublikası Hökumati va Qazaxıstan Respublikası Hökumati 

arasında SaziĢ imzalanmıĢdır. Hamin saziĢa müvafiq olaraq Qazaxıstan neftinin 

BTC vasitasila daĢınması üçün sponsorları calb etmakla ölkanin naqliyyat 

infrastrukturunun beynalxalq standartlara uyğun olaraq yenidanqurulması nazaıda 

tutulur. 

Xazar regionunda, o cümladan Azarbaycanda hasil olunan 

karbohidrogenlarin dünya bazarlarına çatdırılması üçün strateji maqsadlardan biri  

da  Transxazar  Qaz Boru Kamarinin inĢası layihasinin hayata keçirilmasidir. 

Transxazar Qaz Boru Kama- ri vasitasila tabii qaz TürkmanbaĢıdan Bakıya naql 

edilacak va sonradan Azarbaycan- Gürcüstan, oradan isa Türkiya-Yunanıstan-

Ġtaliya va yaxud Ukrayna-PolĢa-Markazi Avropa ölkalari istiqamatini ahata eda 

bilar. 
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Galacakda Avropanın tabii qaza olan talabatının ödanilmasi maqsadila 

Avropa Ġttifaqı üçün prioritet layihalardan biri olan "Canub Dahlizi'" layihasi 

çarçivasinda Trans-Anadolu Boru Kamari layihasi (TANAP) realiza olunacaq va 

bu boru kamari vasitasila Xazar regionunda (Qazaxıstanda, Türkmanistanda, 

Azarbaycanda), Yaxın ġarqda (Ġraqda, Ġranda) va ġimali Afrikada (Misirda) hasil 

edilacak tabii qazın Markazi va Qarbi Avropa ölkalarina çatdırılması 

planlaĢdırılır. 

Azarbaycanın "ġahdaniz-2" layihasi çarçivasinda hasil edilacak tabii qazın 

Avropaya çatdırılması üçün "'ġahdaniz" konsorsiumu tarafindan son iki il arzinda 

bir neça variantı nazardan keçirilmiĢ va naticada Trans Adriatik Boru Kamari 

(TAP) seçilmiĢdir. Uzuniuğu 870 km olacaq TAP kamari Azarbaycan qazını 

Türkiya, Yünamstan va Albaniya arazisi ila Ġtaliyaya naqlini tamin edacakdir. 

Hazırda layiha üzra qaz alıcıları ila müqavilalarin imzalanması prosesi baĢa 

çatdırılır va ilkin marhalada bu kamar vasitasila ilda 10 milyard kub-metr, daha 

sonra isa 20 milyard kub-metr hacminda tabii qazın Avropaya çatdırılması tamin 

olunacaq. 

 

                                                                                             Mənbə:  en.trend.az 
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Azarbaycan, Rumıniya, Gürcüstan va Macanstanın dövlat baĢçılarının 

imzaladığı "Azarbaycan-Gürcüstan-Rumıniya Ġnterconnector'" (AGRĠ) layihasina 

dair Bakı Bayannamasina uyğun olaraq, maye qazın Qara danizdaki Kulevi 

terminalından daniz naqliyyatı vasitasila Rummiyaya, sonradan isa Macarıstana 

va Markazi Avropa ölkalarina naql edilmasi nazarda tutulur. Hamin layiha 

Avropanın enerji tahlükasizliyinda Azarbaycanın rolunu güclandirarak, ölkamizin 

"ġarq tarafdaĢlığı" Proqramı vasitasila Avropa Ġttifaqı ila inteqrasiya proseslarini 

daha da darinlaĢdiracakdir. [14] 

 

                                                                     Mənbə:http://kep.cdn.index.hu/ 

 

Belalikla, yaxın va orta müddatda Transxazar-Canubi Qafqaz-Trans-

Anadolu- Trans Adriatik-Nabucco-West tabii qaz boru kamarlari Ģabakasinin va 

AGRĠ maye qaz naqli sisteminin yaradılması va dayanıqlı faaliyyati Azarbaycana 

qaz satıĢının va tranzit galirlarinin artırılması va öz strateji mövqeylarini 

güclandirmak üçün imkan yaradacaqdır. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Canubi Qafqaz qaz kamari vasitasila Xazar 

danizinin enerji resursları region ölkalarina va Avropaya naql edilir. 

Transanadolu va Transadriatik qaz kamarlari isa enerji amakdaĢlığımızı 
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geniĢlandirarak Azarbaycanı Avropanın böyük tabii qaz tachizatçılarından birina 

çeviracakdir. 

Bununla yanaĢı, tranzit imkanlarının reallaĢması üçün böyük layihalar hayata 

keçirilmakdadir. Bu istiqamatda Beynalxalq Daniz Limanının va gamiqayırma 

zavodunun tikintisi, TRASECA va ġimal-Canub dahlizlari çarçivasinda magistral 

yolların yenidan qurulması, Bakı-Tbilisi-Qars damir yolu layihasinin hayata 

keçirilmasi, son 10 il arzinda 6 beynalxalq hava limanının istifadaya verilmasi 

Azarbaycanı Avrasiya naqliyyat dahlizlarinin ahamiyyatli halqasına 

çevirir.Hayata keçirilan iqtisadi siyasatin an mühüm istiqamatlarindan biri xarici 

investisiyaların, qabaqcıl texnologiyaların, idaraetma tacrübasinin calb 

olunmasıdır. Ölkada barqarar olmuĢ siyasi va makroiqtisadi sabitlik, investorların 

hüquqlarının etibarlı qorunması, alveriĢli coğrafi mövqe, zangin tabii ehtiyatlar, 

yüksak ixtisaslı iĢçi qüvvasi Azarbaycanı xarici investisiyalar üçün an calbedici 

ölkalardan birina çevirmiĢdir. Bu günadak Azarbaycan Respublikası hökumati ila 

xarici dövlatlar arasında investisiyaların taĢviqi va qarĢılıqlı qorunması haqqında 

46 saziĢ imzalanmıĢdır.Takca 2013-cü il ölka iqtisadiyyatına 10,5 milyard dollar 

mablağinda xarici investisiya qoyulmuĢdur. ðhamiyyatlidir ki, bu investisiyaların 

yarıdan çoxu qeyri- neft sektoruna yönalmiĢdir. 

 

 

 

Ölkə iqtisadiyyatına yönəlmiş investisiyalar (mln.ABŞ dolları)         Cədvəl 3.2 
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                  Mənbə: Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi (www.economy.gov.az) 

 

Ümumilikda, 1995-ci ildan etibaran 2015-cü ilin sonunadak Azarbaycan 

iqtisadiyyatına 83,8 milyard dollar xarici investisiya qoyulmuĢ va bu vasaitdan 35 

milyard dollar qeyri-neft sektorunun payına düĢmüĢdür. 

Qeyri-neft sektoruna birbaĢa xarici sarmayalar üzra an böyük investorlar 26 

faizlik payla Türkiya, 16 faizlik payla Böyük Britaniya va 12 faizlik payla ABġ 

olmuĢdur. Azarbaycanda asas kapitala xarici investisiya qisminda isa Böyük 

Bitaniyadan 18 milyard, ABġ-dan 7 milyard, Yaponiyadan 4 milyard dollar 

vasait yatırılmıĢdır. 

Hazırda ölkada 6857 xarici investisiyalı müassisa faaliyyat göstarir.  Bu 

Ģirkatlarin 36 faizi, yani, 2464-ü Türkiya, 8,3 faizi, yani, 570-i Rusiya, 7,8 faizi, 

yani, 541-i Böyük Britaniya manĢali investisiyalar hesabına yaradılmıĢdır.Xarici 

Ģirkatlar eyni zamanda, Azarbaycanda dövlat asaslı vasait hesabına hayata 

keçirilan infrastruktur va digar layihalarda podratçı va subpodratçı qisminda faal 

iĢtirak edirlar. Masalan, Türkiyanin Ģirkatlari müqavila dayari 10,4 mlrd ABġ 

dolları taĢkil edan 153 layihaya, Çexiyanın Ģirkatlari müqavila dayari 2 milyard 

dollar olan 6  layihaya, Fransa Ģirkatlari müqavila dayari 1,8 milyard dollar olan 

22 layihaya  calb olunmuĢdur. 
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Davamlı iqtisadi inkiĢaf, maliyya imkanlarının artması, özal sektorun 

inkiĢafı Azarbaycanı eyni zamanda investisiya ixracatçısına çevirmiĢ, Türkiya, 

Gürcüstan, Rusiya, Monteneqro, Serbiya, Ġsveçra va digar ölkalara ahamiyyatli 

hacmlarda investisiya yatırılmıĢdır. Azarbaycan Ģirkatlarinin potensialı va 

peĢakarlığı xeyli artmıĢ, bir sıra ölkalarda, o cümladan Avropada mühüm 

infrastruktur layihalarinin icrasında özal Ģirkatlarimiz aktiv faaliyyat göstarmaya 

baĢlamıĢdır. 

Ölkamizin beynalxalq arenada formalaĢmıĢ müsbat imicinin digar göstaricisi 

da son dövrlar xarici ölkalarin özallaĢdirma va investisiya layihalarinda 

Azarbaycanın iĢtirakına dair davatlarin, elaca da xarici dövlatlar tarafindan 

ölkamiza bu maqsadla hayata keçirilan safarlarin sayının artmasıdır. 

"Azarbaycan Respublikası regionlarının 2009-2015-ci illarda sosial-iqtisadi 

inkiĢafı Dövlat Proqramı"nın icrasının ikinci ilinin yekunlarına hasr olunmuĢ 

konfransda Prezident Ġlham ðliyevin verdiyi tapĢırığa uyğun olaraq, ticarat va 

investisiya faaliyyati sahasinda bizim baĢlıca vazifamiz mahsullarımızın  yeni 

bazarlara çıxıĢını tamin etmakdan, dost ölkalarda investisiya faaliyyatini 

geniĢlandirmakdan ibaratdir. Bu maqsadla müntazam olaraq xarici ölkalara 

safarlar edilir, milli sargilar, biznes forumlar, görüĢlar taĢkil olunur. 

Qeyd etmak lazımdır ki, Azarbaycanda Ġxracın va Ġnvestisiyaların TaĢviqi 

Fondu (AZPROMO) xarici ölkalarda Azarbaycanın investisiya mühitinin 

tanıdılması, xarica ixracın taĢviqi ila alaqadar bir sıra tadbirlar hayata 

keçirmakdadir. Takca 2014-cü ilda beynalxalq tarafdaĢların iĢtirakı ila 119-u 

ölkamizda, 77-si isa xaricda olmaqla ümumilikda 196 biznes forum, sargi, 

konfrans va digar iĢgüzar tadbirlar taĢkil edilmiĢdir. 

Bu tadbirlar sırasında 2014-cü ilin 23-24 iyun tarixlarinda Qabalada 

keçirilmiĢ V Azarbaycan-Rusiya Regionlararası Forumu xüsusi vurğulanmalıdır. 

Rusiya Federasiyasının regional inkiĢaf nazirinin rahbarliyi ila 300 nafarlik 

nümayanda heyatinin, habela Azarbaycanın rasmi Ģaxslarinin va biznes 
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dairalarinin iĢtirak etdiyi tadbira ümumilikda 700-a yaxın Ģaxs qatılmıĢ, müxtalif 

mövzuları ahata edan 8 "dayirmi masa" keçirilmiĢ, 11 sanad imzalanmıĢdır. 

Ġkitarafli tadbirlarla yanaĢı, Türkiya va Gürcüstanla birga üçtarafli, Türkdilli 

Dövlatlarin ðmakdaĢlıq ġurasının va Qara Daniz Ġqtisadi ðmakdaĢlıq Bankına üzv 

ölkalarin dövlat nümayandalarinin va iĢgüzar dairalarinin iĢtirakı ila çoxtarafli 

biznes forumları da keçirilmiĢdir. 

AZPROMO-nun Gürcüstanda nümayandaliyi, ABġ, Almaniya, Avstriya, 

BirlaĢmiĢ ðrab ðmirliklari, Böyük Britaniya va Rumıniyada tamsilçilari faaliyyat 

göstarir. AZPROMO indiyadak 36 ölkadan 67 xarici tarafdaĢla amakdaĢlıq 

haqqında anlaĢma memorandumu imzalamıĢdır. 

                                                                                                  Cədvəl 3.3 

 

                                                                     Xarici investisiyalar (mlyn. ABŞ dolları) 
                 Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi (http://www.stat.gov.az/) 
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Ölkamizin iqtisadi uğurlarının xaricda geniĢ tabliğ edilmasi Azarbaycanın 

xarici siyasatinin vacib istiqamatlarindandir. Bu maqsadla sosial-iqtisadi inkiĢaf 

sahasinda qazanılan uğurlar, yaradılmıĢ alveriĢli biznes investisiya mühiti, 

investisiya imkanları daha geniĢ tablığ olunacaqdır. Bununla yanaĢı, 

Azarbaycanın tranzit va turizm imkanlarının geniĢ taĢviq edilmasi istiqamatinda 

iĢlar aparılır. 

TAP, TANAP, Bakı-Tbilisi-Qars damir yolu layihalari, ġimal-Canub, ġarq-

Qarb magistral avtomobil yolları, yeni hava limanları, geniĢ turizm infrastrukturu 

ila bağlı tabliğatın aparılması Azarbaycanın artan tranzit va turizm imkanlarından 

xarici tarafdaĢların faydalanması iĢina öz müsbat töhfasini veracakdir. 

Bununla yanaĢı, qarĢılıqlı investisiya faaliyyatinin taĢviq edilmasi 

istiqamatinda iĢlar daha da güclandirilacakdir. Bu, ilk növbada, investorlar üçün 

mühüm ahamiyyat kasb edan investisiyaların qarĢılıqlı qorunmasını, taĢviqini, 

elaca da ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasını nazarda tutan hüquq-müqavila 

bazasının yaradılması iĢlarini ahata edacak. 

Paralel olaraq, Azarbaycanda prioritet istiqamatlara, xüsusila sanaye 

parklarına, kand tasarrüfatına, ĠKT, turizm va digar sahalara xarici 

investisiyaların calb olunması taĢviq edilacak, müvafiq sahalar üzra yeni 

texnologiyaların va raqabatqabiliyyatli idaraetma sistemlarinin tatbiqi 

istiqamatinda iĢlar davam etdirilacakdir. 

Azarbaycanın xaricdaki dövlat va özal investisiyalarının müdafiasi daha da 

güclandirilacak, iqtisadi maraqlarımıza cavab veran layihalarda Ģirkatlarimizin 

iĢtirakının tamin edilmasi üçün tarafdaĢ ölkalarla bu sahada amakdaĢlıq daha da 

geniĢlandirilacakdir. 

Ġqtisadi alaqalarimizin geniĢlanmasinda xarici ölkalarda faaliyyat göstaran 

azarbaycanlı iĢ adamlarının bir araya toplanılması, faaliyyatinin alaqalandirilmasi 

va onların dastaklanmasi maqsadila müvafiq ölkalarda azarbaycanlı iĢ 

adamlarının birliklarinin yaradılması da önamli masalalardandir. Artıq bir sıra 

ölkalarda bela birliklar faaliyyat göstarir va bu sahada iĢlar davam etdirilir. 
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Makroiqtisadi sabitliyin qorunması, iqtisadiyyatın diversifikasiyasının 

davam etdirilmasi, biznes va investisiya mühitinin daha da yaxĢılaĢdırılması, 

dünya iqtisadi sistemina inteqrasiyanın süratlandirilmasi, xarici iqtisadi alaqalarin 

va beynalxalq taĢkilatlarla amakdaĢlığın geniĢlandirilmasi, xarici ölkalarla  

ikitarafli  alaqalarin inkiĢafı müstaqil Azarbaycanın daha da qüdratlanmasina 

xidmat edacak, ölkamizin dünyada nüfuzunu daha da artıracaqdır. 

Prezident Ġlham ðliyevin uğurlu daxili va xarici siyasati naticasinda 

dünyanın siyasi va iqtisadi makanında öz layiqli yerini tutmuĢ, etibarlı tarafdaĢa,  

regionun siyasi, iqtisadi va madani markazina çevrilmiĢ Azarbaycan daha böyük 

nailiyyatlara doğru inamla iralilayir. Artıq indidan tam aminlikla demak 

mümkündür ki, alda olunan bu nailiyyatlar va daha süratli inkiĢaf üçün yaradılan 

münbit Ģarait qarĢıya qoyulan asas hadafin - Azarbaycanın inkiĢaf etmiĢ dövlata 

çevrilmasi maqsadinin reallaĢmasına asaslı taminat yaradır. 

Dovlat va ya hokumat rahbarlari har zaman olkanin iqtisadi inkiĢafına tohfa 

veracak qararlar verarkan xalqın talabini asas gotursalar da bu talabla milli 

maraqlar arasında balans qurmağa calıĢmalıdırlar. Malum olduğu kimi, 

investisiya faaliyyatinin baĢlıca maqsadi manfaatdir. Hazırkı inkiĢaf marhalasinda 

olkada formalaĢmıĢ kifayat qadar galiri olan ham individual sarmayadarlar  (oz 

vasaitindan invetisiya qoyaraq manfaat   alda   etmaya   calıĢan   investorlar),   

ham   da   institusional   sarmayadarlar (digarlarinin vasaitindan investisiya 

qoyaraq manfaat alda etmaya calıĢan investorlar) ucun kapitalın manfaat 

normasının yuksak olduğu muayyan olkalar alveriĢli investisiya muhitina malik 

olduqları ucun calbedici gorunsalar da bu investisiya faaliyyati mutlaq 

umumiqtisadi inkiĢaf doktrinası carcivasinda xarici iqtisadi faaliyyat 

strategiyasının baĢlıca prinsipi olan milli maraqlarla, yani xalqın manafeyinin 

qorunması va milli tahlukasizlik masalalarina amal olunması prinsipi ila, baĢqa 

sozla, Azarbaycanın xarici investisiya siyasati va xarici investisiya strategiyası ila 

uzlaĢdırılmalıdır. 
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Ölkənin xarici iqtisadi faaliyyatinda milli maraqların qorunması prinsipi 

olkanin ham ikitarafli, ham da coxtarafli iqtisadi alaqalarinin tanziminda, habela 

beynalxalq sistema qoĢularkan olkanin tutduğu va ya tutacağı movqenin 

muayyanlaĢdirilmasinda, hamcinin, olkanin an yaxın dostu va ya an yaxın 

duĢmani ola bilacak qonĢu dovlatlarla izladiyi iqtisadi siyasatin baĢlıca 

prioritetlarinin muayyanlaĢdirilmasinda muhum rol oynamaqla yanaĢı, olkalar 

arasında siyasi munasibatlari da tanzim edir. Buradan diskusiyaya cox acıq olan 

sual ortaya cıxır - olkanin siyasi munasibatlari iqtisadi munasibatlari 

muayyanlaĢdirir, yoxsa iqtisadi munasibatlari siyasi munasibatlarinin asasını 

taĢkil edir? Aralarında qarĢılıqlı asılılıq va qarĢılıqlı tasir munasibati movcud olan 

olka siyasati va iqtisadiyyatının prioritetlarinin  istanilan halda dovlat va hokumat 

rahbarliyi tarafindan muayyanlaĢdirildiyini nazara alsaq, o zaman Azarbaycanın 

da artıq regionda Turkiya, Rusiya, Ġran kimi nahang dovlatlarla barabar soz 

haqqına sahib olduğu bu dovrda hokumat qarĢısında duran asas masalalardan 

birinin da milli maraqlar istiqamatinda xarici iqtisadi faaliyyat, o cumladan 

potensial xarici investor olaraq xarici investisiya faaliyyati strategiyasının iĢlanib 

hazırlanmasının olduğunu deya bilarik. 

Strategiyanın ahata dairasina xarici birbaĢa investisiyalardan baĢqa olkanin 

ham da beynalxalq taĢkilatlarda soz sahibi olması va dunyada nufuzunun artması, 

habela beynalxalq investisiya layihalarinda iĢtirak etmakla dunya iqtisadiyyatında 

guvanli tarafdaĢ  olaraq  tanınması  da  daxildir.  Bu  sababla  yuxarıda  qeyd  

etdiyimiz  kimi olkanin xarici investisiya faaliyyati muayyanlaĢdirilmiĢ iqtisadi  

inkiĢaf konsepsiyasına uyğun taĢkil olunmalıdır. Bu carcivada diqqat edilmasi 

talab olunan digar masala olkanin xarici investisiya faaliyyatinin milli 

tahlukasizliyina xalal gatirmamasi, eyni zamanda murakkab (qarıĢıq) 

munasibatlarin movcud olduğu bu regionda investisiya faaliyyatini tamin etmak 

ucun balanslaĢdırılmıĢ siyasatin yurudulmasidir. 

Azarbaycanın yerlaĢdiyi region ham geoiqtisadi, ham geosiyasi, ham da 

strateji baxımdan dunya ucun onamli, eyni zamanda qarıĢıq va konfliktlara acıq 
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region olduğu ucun Azarbaycan siyasi hayatında olduğu kimi, xarici iqtisadi 

faaliyyatinda da balanslaĢdırılmıĢ siyasat yurudur. Azarbaycanın xarici sarmaye 

portfelina diqqat edarsak, olkanin xarici investisiya siyasatinin asas 

prioritetlarinin Qafqaz va Qara Danizi regionu (Turkiya, Gurcustan Ukrayna, 

Rumıniya) olmasına baxmayaraq Azarbaycanın Rusiya va Qazağstanda da aktiv 

Ģakilda investisiya qoyan olka olması faktı bu balanslaĢdırılmıĢ siyasatin bir 

numunasidir. 
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Nəticə və təklifkər 

Dünyanın geoiqtisadi strukturunun dərk edilməsinin əsasında yeni elm – 

geoiqtisadiyyat yaranmıĢıdır. Geoiqtisadiyyat – hərbi güc tətbiq etmədən 

dünya iqtisadiyyatında əlveriĢli regional mövqelər (xammal və satıĢbazarları, 

nəqliyyat dəhlizləri) əldə etmək uğrunda geoiqtisadi müharibə və mübarizə 

haqqında elmdir. 

Beləliklə, əgər ölkənin iqtisadi potensialı və ya onun müəyyən hissəsi 

coğrafi problemlərlə bağlıdırsa, onda geoiqtisadiyyat formalaĢır. 

Geoiqtisadiyyat ölkənin iqtisadi gücü və onun coğrafi mövqeyi arasında 

qarĢılıqlı əlaqəni tədqiq edən kompleks elm sferasıdır  

Xəzər və Qara dənizləri arasında yerləĢən və Mərkəzi Asiyaya 

"geosiyasi açar" olan Qafqaz indi də geosiyasi və geoiqtisadi aktiv zonadır və 

mühüm geostrateji rol oynayır  

ġimal-Cənub və Qərb-ġərq geosiyasi oxlarının kəsiĢməsində yerləĢən 

Qafqaz və Xəzər XXI əsrin əvvəllərində həm dünyanın, həm də bölgənin 

böyük dövlətlərinin mürəkkəb geosiyasi maraqlarının meydanına çevrilmiĢdir  

Geoiqtisadi parametrlər üzrə qiymətləndirmə aparsaq Xəzər hövzəsindəki 

düĢərgələrarası rəqabətin əsas hədəfləri ilk növbədə: 

• Xəzər hövzəsinin enerji ehtiyatlarına sahiblənmək, yaxud onlardan 

istifadə sahəsində üstün mövqeyə malik olma; 

• Hövzənin enerji resurslarının istehsalı və dünya bazarlarına 

çıxarmasında iĢtirak; 

• enerji istehsalında istifadə edilən texnologiya və maliyyə vəsaitinə 

sahiblik, yaxud malik olmaq; 

• hasilatın pay bölgüsü; 

• bölgənin enerji ixracı marĢurutlarının və nəqliyyat-kommunikasiya 

sistemlərinin seçiminə təsir etmək və onların fəaliyyətinə nəzarət; 



82 
 

• neft-qaz istehsalı, istehlakı və ixracı sahəsindəki digər geoiqtisadi 

dividentlərə sahib olma və s. ibarətdir. 

Bir sıra amilləri nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasını bölgənin 

geosiyasi və geoiqtisadi cəhətdən ən əhəmiyyətli və perspektivli ölkəsi hesab 

edirlər: 

- əlveriĢli coğrafi, geosiyasi, geoiqtisadi, hərbi-geostrateji mövqe; 

- yürütdüyü müstəqil daxili və xarici siyasəti; 

- zəngin təbii ehtiyatlarını, maddi, mənəvi, əmək və insan resursları, 

- ġərq-Qərb alternativ nəqliyyat-kommunikasiya, tranzit və enerji 

dəhlizlərinin yaradılması sahəsində yürütdüyü transmilli siyasət və tutduğu 

düzgün mövqe; 

- daxili ictimai-siyasi sabitliyi təmin etməsi, demokratik dövlət, vətəndaĢ 

cəmiyyəti, bazar iqtisadiyyatı quruculuğu prinsiplərini rəhbər tutması; 

- son on ildə nail olduğu dinamik sosial-iqtisadi inkiĢafı və gələcək inkiĢaf 

potensialı 

Geosiyasi və geoiqtisadi xarakteristikanın əsas dəyər ölçüləri kimi çıxıĢ 

edən bu amillər həm ölkənin dinamik inkiĢafını, beynəlxalq aləmdəki yeri və 

rolunu, həm də ikitərəfli və çoxtərəfli tərəfdaĢlıq dəyərini Ģərtləndirir. Son illər 

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri ölkəmizin beynəlxalq aləmdə mövqeyinin 

daha da möhkəmlənməsi, ən nüfuzlu təĢkilatlarda layiqincə təmsil olunması, 

siyasi sahədə böyük nailiyyətlərin qazanılması və digər uğurlarla zəngin 

olmuĢdur. Dünyada böhran proseslərinin hələ də davam etməsi, hətta qabaqcıl 

ölkələrin ciddi maliyyə problemləri ilə üzləĢməsi fonunda Azərbaycanın 

davamlı iqtisadi inkiĢafı, quruculuq iĢlərinin geniĢ vüsət alması, əhalinin 

həyat səviyyəsinin yüksəlməsi, ölkəmizin dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiyasının sürətlənməsi son illərin nailiyyətlərini səciyyələndirən əsas 

amillərdəndir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin 

qeyd etdiyi kimi, "Regionun siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəzinə çevrilən, 

dinamik və hərtərəfli inkiĢaf edən Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti və fəal xarici 
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siyasəti beynəlxalq aləmə daha sıx inteqrasiyanı, ikitərəfli və çoxtərəfli 

əlaqələrin möhkəmlənməsini təmin etmiĢdir". ġübhəsizdir ki, bu uğurlara 

ümummilli lider Heydər Əliyevin inkiĢaf strategiyasına əsaslanan düĢünülmüĢ 

və uzaqgörən siyasət nəticəsində nail olmaq mümkün olmuĢdur. Ölkəmiz son 

10 ildə, yəni, tarix baxımından qısa müddət ərzində sıçrayıĢlı iqtisadi inkiĢafa  

nail olmuĢ, bütün sahələrdə köklü islahatlar apararaq mərkəzləĢdirilmiĢ planlı 

sistemdən bazar iqtisadiyyatına keçidi baĢa çatdırmıĢ, böyük transmilli 

layihələrin təĢəbbüskarı və aparıcı iĢtirakçısı olmuĢ, kosmosa peyk çıxaran 

dövlətlər sırasına qoĢulmuĢ, yeni inkiĢaf mərhələsinə qədəm qoymuĢdur. Bu gün 

ölkəmiz cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi," ...bu, mürəkkəb regionda bir 

sabitlik adasıdır və təbii ki, bu da davamlı iqtisadi inkiĢafın baĢlıca amillərindən 

biridir". 

Hazırda Yeni Dünyanın yeni qaydalarla tənzimlənməsi Ģəraitində 

geoiqtisadi siyasətin bütün potensialı milli və regional iqtisadi mənafelərin 

uyğunluğunun dünya miqyasında müdafiə olunmasına yönəldilməli, bütün 

siyasi və iqtisadi diplomatiyanın hərəkətverici qüvvəsinə çevrilməlidir. Bu 

mənada, Qafqazla, xüsusən, Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı yeridilən 

geoiqtisadi siyasət diqqəti cəlb edir. Hazırda Azərbaycanın iqtisadi 

diplomatiyası geoiqtisadiyyat konsepsiyasını hazırlayarkən özünün milli 

iqtisadi mənafelərini dəqiq və hərtərəfli dərk etməli və belə bir mühüm 

prinsipdən cıxıĢ etməlidir: milli iqtisadi mənafelər yalnız baĢqa tərəfin milli 

iqtisadi mənafelərinə qarĢılıqlı hörmət Ģəraitində uğur qazana bilər. Ġndiki 

geoiqtisadi vəziyyətdə Azərbaycanın milli iqtisadi mənafelərinə aĢağıdakıları da 

daxil etmək olar: 

 ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası və onun qorunmasını təmin etmək; 

 bazar iqtisadiyyatının inkiĢafını və onun regional inteqrasiya 

proseslərinə qoĢulmasını sürətləndirmək; 

 respublikada siyasi sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi və iqtisadi 

islahatların dönməzliyinə təminat verən siyasi və iqtisadi demokratiyanı 
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inkiĢaf etdirmək; 

 Azərbaycan iqtisadiyyatının yeniləĢən beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 

sistemində fəal və tam hüquqlu iĢtirakını təmin etmək. 

 Malumdur ki, bu gun Azarbaycan ozunun geoiqtisadi movqeyina gora bir 

cox olkalarin,  daha  daqiq  deyilsa,  ABġ,  Rusiya,  Ġran  va  Turkiya  kimi  

dovlatlarin siyasiiqtisadi maraqlarının toqquĢduğu bir bolgaya cevrilmiĢdir. 

Geoiqtisadi makanda milli iqtisadi manafelar balansının obyektiv 

qiymatlandirilmasi baxımından xarici tarafdaĢlarla sabit iqtisadi alaqalarin 

yaradılmalıdır. Bunu asas goturarak olkamizda milli iqtisadi manafelar 

baxımından xarici iqtisadi siyasatimizin aĢağıdakı istiqamatlarini gostarmak 

istardik: 

                    Geoiqtisadi baxımdan MDB dövlətləri ilə iqtisadi əlaqələri normal 

saxlamaq son dərəcə vacibdir. Ġki əsrə yaxın əvvəlcə Rusiya imperiyasında, 

sonra isə kecmiĢ SSRĠ-nin tərkibində yaĢamıĢ Azərbaycan üçün bu, olduqca 

həyati tələbatdır. Unudulmamalıdır ki, türk dünyası dövlətlərinin böyük 

əksəriyyəti MDB məkanında yerləĢir; 

 ―Ġpək yolu‖nun üstündə yerləĢən, zəngin təbii ehtiyatları olan Azərbaycan 

Avropa dövlətlərinin iqtisadi maraqlarından faydalanmağın yollarını axtarmaq 

istiqamətində geostrateji araĢdırmalar aparmalıdır; 

 ABġ-ın Qafqaz regionuna, xüsusilə, Azərbaycana strateji nüfuz bölgəsi 

kimi baxdığını və Azərbaycan gerçəkliyinə artan iqtisadi marağını nəzərə 

almaq olduqca vacibdir; 

 Azərbaycan özünün milli iqtisadi mənafelərini ġərq xarici iqtisadi 

siyasətinə istiqamətləndirməlidir. Asiya və Afrikanın islam dövlətləri ilə 

intensiv iqtisadi əlaqələr saxlanılmalıdır. Güclü Azərbaycanın formalaĢması 

onun müasir geoiqtisadi reallıqlarını düzgün nəzərə alan yetkin milli iqtisadi 

mənafelərindən, onların reallaĢması mexanizmindən cox asılıdır.  

      Azərbaycanın milli iqtisadi mənafelərinin həyata keçirilməsi, geoiqtisadi 

inkiĢaf səviyyəsində uğur qazanmasının əhəmiyyəti daha cox müasir beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlər səviyyəsində üzə çıxır. Bu mənada, ölkəmizin geoiqtisadi 
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inkiĢafını özündə əks etdirən neft strategiyası milli iqtisadi mənafelərlə 

yanaĢı, koalisiya(dövlətlərarası) mənafeyini də özündə əks etdirir. Bu da ölkənin 

milli iqtisadi mənafelərinin nəinki bu gün və sabah, habelə yaxın və uzaq 

perspektivdə reallaĢması diapazonunu geniĢləndirir. Belə Ģəraitin özü ölkənin 

iqtisadi diplomatiyasının formalaĢmasına və inkiĢafına yol açır. Təsadüfi  deyil  

ki, 1994-cü  ildən  etibarən Azərbaycanda ―neft diplomatiyası‖ deyilən anlayıĢ 

özünə geniĢ yer tapdı. Belə diplomatiya nəticəsində Azərbaycan lider-dövlət 

mövqeyi əldə etdi, regionda güclü geoiqtisadi inkiĢafa nail oldu. Azərbaycan 

iqtisadiyyatının tam təkrar istehsal sistemi kimi bütünlükdə xarici iqtisadi 

əlaqələrə, ayrılıqda isə geoiqtisadi inkiĢafa uyğunlaĢdırılması milli iqtisadi 

mənafelərin reallaĢmasının mühüm təzahürüdür. Burada geoiqtisadi və 

beynəlxalq rəqabətə girmək, milli iqtisadiyyatımızın dünyanın ÜDM-də bir 

qədər çox xüsusi çəkiyə malik olması əsas məqsəd hesab edilir. Bu vəziyyət 

geoiqtisadiyyatda və bütünlükdə dünya iqtisadiyyatında Azərbaycanın hansı 

üstün statusla çıxıĢ etməsi öz ifadəsini tapa bilir. Sözsüz ki,belə analitik baxıĢ, 

ilk növbədə, geoiqtisadiyyat səviyyəsində özünü göstərməlidir. Geoiqtisadiyyat 

səviyyəsində Azərbaycan iqtisadiyyatının inteqrasiyalaĢma motivləri ölkənin 

biznes strukturları timsalında öz ifadəsini tapa bilər. Belə motivləĢmənin 

reallaĢması ayrı-ayrı subyektlərin deyil, yalnız bütünlükdə milli iqtisadiyyatın 

vəziyyətinin ümumi səviyyəsi ilə əlaqədar ola bilir. Bu mənada, respublikanın 

təsərrüfat subyektlərinin motivləri və stimulları həmin subyektlərin ifadə 

etdirdikləri dövlətin geoiqtisadiyyat prosesi ilə birbaĢa əlaqələndirilir. 

 Regional və qlobal miqyasda ölkənin iqtisadi inkiĢafının müqayisəli 

üstünlüyü geoiqtisadiyyatda həmin ölkənin müasir inteqrasiyalaĢma motivlərinin 

əsaslarından birinə çevrilir. Burada milli iqtisadiyyatın mikro subyektləri 

(firmalar, Ģirkətlər, korporasiyalar) beynəlxalq miqyasda böyük nailiyyətlər 

qazanırlar. Bütünlükdə milli iqtisadiyyatda müasir inteqrasiyalaĢma motivləri 

xarici iqtisadi əlaqələr vasitəsi ilə milli iqtisadi mənafelərin reallaĢması 

imkanlarını gücləndirir,ölkənin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini artırır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

 Диссертационная работа посвящена исследованию геоэкономических 

аспектов внешнеэкономической политики Азербайджана. В этих целях в 

первой главе диссертации анализируются роль международного разделения 

труда в формировании внешнеэкономических отношений. Показываются 

общие аспекты внешнеэкономической  стратегии страны в условиях 

глобозации и роль модели геоэкономического развития при защите 

национальных интересов.  

Во второй главе раскрываются реальные геоэкономические интересы 

глобальных и региональных центров силы в регионе, исследованы 

геоэкономические позиции и основные направления внешнеэкономической 

доктрины Азербайджана. Дана оценка геоэкономического положения 

Азербайджана. 

 Третя  глава диссертации посвящена комплексному изучению внешней 

торговли страны, реализуемых транснациональных проектов и 

инвестиционного сотрудничества и их роли в повышении геоэкономического 

лидерства Азербайджана.  

 На основе проведенного анализа обосновываются ряд консептуальных 

положений и выводов. 
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Summary 

 

The dissertation work is devoted to investigation of geo-economic aspects 

of foreign policy of Azerbaijan. In the first chapter includes: the objective of the 

international division of labor as the basis of international economic relations; The 

theoretical approaches to the country's foreign economic strategy in the context 

of globalization; Protection of national interests in economic development model 

The second chapter includes : disclosed the real geo-economic  interests  of 

global and regional centers of power in the region studied geo-economic position; 

assessment of geo-economic position of Azerbaijan; the current state of 

participation in the global economy of Azerbaijan 

The third chapter examines the Azerbaijan's economic development 

strategy and its implementation in the process of globalization trends and geo-

economic interests to invest in the realization of transnational projects and 

cooperates 

On the basis of the analysis substantiates a number of conceptual 

propositions and conclusions. 
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REFERAT 

Müasir dünya iqtisadiyyatında köhnəlmiĢ geosiyasət modeli öz 

mövqelərini tədricən itirərək yerini beynəlxalq münasibətlərin yeni konseptual 

modelinə-geoiqtisadiyyata təhvil verməkdədir. Yeni texnologiyalar,yeni 

çağırıĢlar və yeni imkanlar əsri hesab edilən XXI əsrdə çoxlu sayda ölkələr artıq 

dünya məkanında öz mövqelərini, bu və ya digər inteqrasiya qruplaĢmalarında 

iĢtiraklarını resursların, gəlirlərin bölgüsü və yenidən bölgüsü, 

rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsi kontekstində nəzərdən keçirirlər.Dünyanın 

geoiqtisadi strukturunun dərk edilməsinin əsasında yeni elm – geoiqtisadiyyat 

yaranmıĢıdır.Geoiqtisadiyyat – hərbi güc tətbiq etmədən dünya iqtisadiyyatında 

əlveriĢli regional mövqelər (xammal və satıĢbazarları, nəqliyyat dəhlizləri) əldə 

etmək uğrunda geoiqtisadi müharibə və mübarizə haqqında elmdir. 

Beləliklə, əgər ölkənin iqtisadi potensialı və ya onun müəyyən hissəsi 

coğrafi problemlərlə bağlıdırsa, onda geoiqtisadiyyat formalaĢır.Geoiqtisadiyyat 

ölkənin iqtisadi gücü və onun coğrafi mövqeyi arasında qarĢılıqlı əlaqəni tədqiq 

edən kompleks elm sferasıdır. Bununla yanaĢı, o mikro və makro səviyyələrdə 

davamlı inkiĢafı təmin etmək üçün təbii və insan resurslarından effektiv istifadə 

üsullarını öyrənir. 

Fikrimcə, bu yanaĢma, faktiki olaraq, müstəqil Azərbaycanın geoiqtisadi 

strategiyası və siyasətində də daha parlaq nəzərə çarpır və effektiv surətdə tətbiq 

edilir.Milli maraqların yüksək səviyyədə təmin olunduğu effektiv geoiqtisadi 

strategiya sayəsində Azərbaycan regional liderə,mühüm regional investora 

çevrilmiĢ, ölkəmizin geoiqtisadi əlaqələrinin dərəcəsi artmıĢdır.Çoxvektorlu 

regional iqtisadi inteqrasiya siyasəti nəticəsində geoiqtisadi əlaqələrimizin 

coğrafiyasının Ģaxələnməsi, müvafiq olaraq geoiqtisadi nüfuzumuzun arsenalını 

gücləndirir.Bu nöqteyi-nəzərdən xarici iqtisadi siyasətin formalaĢdırılmasında 

geoiqtisadi amillərin araĢdırılması aktual tədqiqat vəzifələrindəndir. 
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Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqat iĢinin əsas məqsədi 

Azərbaycanın geoiqtisadi inkiĢaf strategiyasının öyrənilməsi və bu kontekstdə 

iqtisadi siyasətin perspektivlərinin araĢdırılmasından ibarətdir.Dissertasiya iĢinin 

məqsədinə çatmaq üçün tədqiqat iĢi qarĢısında aĢağıdakı konkret vəzifələr 

müəyyən edilmiĢdir: 

• QloballaĢma və geoiqtisadi inkiĢaf modelinin nəzəri-konseptual 

əsaslarının təhlil edilməsi; 

• Qlobal və regional güc mərkəzlərinin bölgədə geoiqtisadi maraqlarının 

təhlil edilməsi; 

• Azərbaycanın geoiqtisadi mövqeyinin qiymətləndirilməsi; 

• Azərbaycanın qlobal iqtisadi proseslərdə iĢtirakının mövcud vəziyyətinin 

araĢdırılması; 

• Azərbaycanın xarici iqtisadi inkiĢaf strategiyası və onun reallaĢdırılması 

istiqamətləri, həmçinin geoiqtisadi maraqların reallaşdırılması 

istiqamətində həyata keçirilən transmilli layihələr və investisiya 

əməkdaşlığının təhlil edilməsi. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Dissertasiya iĢində Azərbaycanın xarici iqtisadi 

inkiĢaf strategiyasının geoiqtisadi parametrləri sistemli Ģəkildə təhlil edilmiĢ və 

geoiqtisadi amillər kontekstində bu strategiyanın perspektivləri araĢdırılmıĢdır. 

Tədqiqatın informasiya bazası. Mövzu ilə əlaqədar yerli və xarici 

tədqiqatçıların  məqalələrindən, Azərbaycan  Respublikasının Ġqtisadiyyat  və  

Sənaye Nazirliyinin,Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin və 

Dövlət Statistika Komitəsinin illik hesabat materiallarından istifadə edilmiĢdir. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqat iĢinin nəticələrindən 

Azərbaycanın geoiqtisadi strategiyasının iĢlənib hazırlanması və həyata 

keçirilməsi zamanı  istifadə oluna bilər. 

Tədqiqatın strukturu.  Dissertasiya iĢi giriĢ, 3  fəsil,  8  paraqraf, nəticə və 

təkliflər, istifadə edilmiĢ ədəbiyyat siyahısı və xülasədən ibarətdir. 
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Birinci fəsildə Beynəlxalq Əmək Bölgüsünün beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlərin obyektiv əsası kimi xüsusiyyətləri,qloballaĢma Ģəraitində ölkənin 

xarici iqtisadi strategiyası ilə bağlı nəzəri yanaĢmalar və geoiqtisadi inkiĢaf 

modelinin milli maraqların qorunmasında rolu araĢdırılmıĢdır. 

Ġkinci fəsildə Qlobal və regional güc mərkəzlərinin bölgədə geoiqtisadi 

maraqları,Azərbaycanın geoiqtisadi mövqeyi, Azərbaycanın qlobal iqtisadi 

proseslərdə iĢtirakının mövcud vəziyyəti tədqiq edilmiĢdir. 

Üçüncü fəsildə Azərbaycanın geoiqtisadi inkiĢaf modelinin əsas 

istiqamətləri, QloballaĢma prosesində Azərbaycanın xarici iqtisadi inkiĢaf 

strategiyası və onun reallaĢdırılması istiqamətləri, geoiqtisadi maraqların 

reallaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən transmilli layihələr və investisiya 

əməkdaşlığı təhlil edilmiĢdir. 


