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Переход к инновационному раз-
витию, и оптимизация структуры 
экономики для устойчивого разви-
тия все чаще звучит в условиях фи-
нансового кризиса в последние годы. 
В свою очередь капиталоемкость 
инноваций и высокие риски делают 
инновационное пространство риско-
ванным. В таких условиях только 
государственное целенаправленное 
управление и реорганизация инно-
вационной деятельности заинтере-
сованных структур, привлечении 
необходимых ресурсов при создании 
льготных условий для реинвестиций 

может способствовать внедрению 
достижений науки и инновационно-
му процессу. Что в свою очередь по-
может переструктуризации и уско-
ренному росту экономики. 

Создание необходимой инфра-
структуры для повышения актив-
ности применения инноваций, ин-
ституциональные преобразования 
(ускоренная приватизация, демоно-
полизация в предпринимательстве, 
создание специальных финансово-
инновационных групп и др.) сыгра-
ют важную роль в росте применения 
инноваций и высоких технологий 

РАЗДЕЛ ЭКОНОМИКИ

ЕЛЬШАД АСЛАН оглы МАМЕД-ГАСАНОВ
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ПОТЕНЦИАЛ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ 
РАЗВИТИЮ И ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ 
ЭКОНОМИКИ ЧЕРЕЗ РЕИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

МЕХАНИЗМ

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены аспекты инновационного развития и оптимизации 
структуры обусловленные экономической целесообразностью и учитываю-
щие направления мирового рыночного развития. Предложено поддержание 
определенных секторов, позволяющих реализовать стратегию социально-
экономического развития страны, с учетом особенностей экономической 
ситуации в Азербайджане. Предусматриваются инвестиционные вложения 
в экономику, определены основные направления реинвестиций. 

Ключевые слова: инвестиции, реинвестиции, государство, инновация, 
развитие, институциональная среда. 
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Потенциал перехода к инновационному развитию и оптимизация структуры экономики через реинвестиционный механизм

для производства конкурентоспо-
собной продукции. Основным шагом 
в этом направлении - это создание в 
регионах инновационных центров 
обеспечивающих целенаправлен-
ность действий крупных организа-
ций и малого предпринимательства. 

 Институциональные измене-
ния, направленные на объединения 
узкоспециализированных научных 
и проектных организаций в единую 
научно - промышленную структуру, 
образование совместно с вузами ин-
новационно - технологических цен-
тров, инновационнопромышленных 
комплексов, технологических и на-
учных парков, ориентированных на 
производство и реализацию инно-
вационной продукции с использова-
нием торговой сети, восстановление 
межгосударственных вертикально 
- интегрированных и других струк-
тур - все это необходимые меры для 
прогрессивного структурного пре-
образования экономики. 

При этом должны быть при-
менены необходимые механизмы и 
инструменты, которые могут обе-
спечить возрождение оптимальной 
структуры экономики и его даль-
нейшую устойчивость. С помощью 
заранее составленным процедурам 
и программам по применению ре-
инвестиционного механизма можно 
обеспечить развитие инновационной 
экономики, но при этом следует ис-
пользовать отработанные приемы и 
алгоритм программ должен учиты-
вать объективные информации и опе-
ративно - предоставленные сведения. 

Разработка схем реинвестирова-
ния должны осуществляться в зави-
симости от приоритетов, с обоснова-
нием целей и требований развития 
отрасли. Реинвестиционные про-
граммы также должны составляться 
с учетом изменения стратегических 
задач и приоритетности решения. 
Диверсификация ресурсов, реинже-
ниринг процессов и проведение мо-
билизационных и организационных 
мероприятий по схеме «прогноз- 
действия для нейтрализации угроз- 
реализация- мониторинг» создадут 
возможность для активного наблю-
дения за ситуацией, получить и ана-
лизировать данные, контролировать, 
оперативно оценить результаты. А 
это возможность для преодоления 
негативных угроз в экономике. 

Если реинвестирование средств, 
происходит на негосударственном 
(внебюджетном) звене, то это позво-
ляет изолировать их от ограничений 
бюджетного законодательства, но 
при этом соблюдать требования на-
логового и других законодательств. 
Соблюдение этого принципа делает 
реинвестиции привлекательными и 
независимыми. 

Основываясь на принципах 
прозрачности и вовлечения обще-
ственности при принятии решений 
необходимо легализовать реинве-
стирование сэкономленных средств, 
привлечь финансирование на про-
грамм развития, конкретные эффек-
тивные проекты. Для дальнейшего 
запуска механизмов реинвестирова-
ния на совершенно законных осно-

РАЗДЕЛ ЭКОНОМИКИ
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ваниях по всей экономике необходи-
мо использовать один из механизмов 
контроля. Именно на макро уровне 
общественный контроль позволит 
повысить прозрачность управления 
ресурсами, а также снизить риски 
смены курса в управлении. 

Национальные отрасли для за-
крепления своих позиций на миро-
вом рынке нуждаются в повышении 
рентабельности производства. «Ин-
новационная политика в отношении 
этих групп отраслей отличается по 

характеру, масштабам поддержки, 
объему ресурсов, необходимых для 
обновления и модернизации произ-
водственного потенциала на осно-
ве реализации отечественных до-
стижений науки и техники» [3, стр. 
169]. Но мы также замечаем, что ча-
сто для обновления и модернизации 
производства необходимо приме-
нение технических и технологиче-
ских достижений мирового уровня, 
которые часто не по карману отече-
ственному предпринимателю. 

наличие общественного контроля 
над реинвестированием экономлен-
ных средств в условиях расшире-
ния прозрачности по всей стране на 
данный момент становится актуаль-
ным. Такой контроль может быть 

законодательно закреплен путем 
создания общественного совета при 
администрации управления. 

Рис. 1. Предложенный 
пример использования механизма 
управления реинвестированием

 Источник 
реинвестиций 

При-
быль 

Аморти-
зация 

Администрация управления, 
Организации внедряющей проект 

Проекты по реинвестированию 

Государственный орган 
контролирующий проект 

Комиссия по отбору проектов 

Средства 
по стра-
хованию 

Накоп-
ление 

Анализ эф-
фективности 
реинвестиций 

Срок от-
дачи от 
реин-

вестиций 

Пути повышения 
эффективности 

й

Общественный совет 
контролирующий реинвестиции 

Этапы реализации проекта по 
реинвестированию 

Отчет о результате вложенных 
реинвестиций 

Решения и предложения по 
реинвестициям 

(предложение нового 
проекта реинвестиций) 



РАЗДЕЛ ЭКОНОМИКИ

9İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. №4 (5) 2016

Потенциал перехода к инновационному развитию и оптимизация структуры экономики через реинвестиционный механизм

Потому для реализации активной 
национальной инновационной по-
литики необходимы неординарные 
меры. Например, совершенствование 
системы государственных реинве-
стиций путем кредитной и налоговой 
политики, комплекс мер по созданию 
внебюджетного финансирования, 
бирж инноваций, организации услуг 
государственных инновационных 
фирм и др. Необходимо совершен-
ствовать систему реинвестирования 
(возвратного и повторного инвести-
рования) инновационных проектов 
на конкурсной основе. Следует учи-
тывать, что политика государствен-
ных реинвестиций, выработанная 
на основе четкой стратегии и так-
тики направленной на эффективное 
использование государственных 
финансовых средств путем реинве-
стирования может способствовать 
экономическому росту и расшире-
нию предпринимательства. Но с дру-
гой стороны государственные рас-
ходы на инвестиции не могут быть 
больше определенной доли ВВП при 
условиях кризиса. В условиях кри-
зиса и ограниченных финансовых 
возможностей для «бюджетного фи-
нансирования инноваций возрастет 
необходимость привлечения средств 
из дополнительных источников (соб-
ственных средств организаций, част-
ных инвестиций, средств внебюд-
жетных фондов, заемных средств 
международных кредитно-финансо-
вых организаций)» [3, стр. 174]. 

Во многих странах данная про-
блема решается с помощью налого-

вых льгот и сбережений населения. 
Например, в Бельгии средние и мел-
кие предприятия на 13,5 % инвести-
ционных вкладов и все предприятия 
на все инновационные вклады не 
платят налогов. В Италии депрес-
сивные регионы и мелкие предпри-
ниматели освобождены от налогов 
на инвестиции на 5 лет. В США 70% 
реинвестиций приходится на сбере-
жения населения. 

Инновационная деятельность 
в Азербайджане предусматрива-
ет расширения сети технопарков и 
промышленных кварталов во всех 
неоккупированных регионах в бли-
жайшие 5-10 лет. Как отметил Пре-
зидент АР И. Алиев для этого: «изу-
чен опыт ряда стран по организации 
промышленных кварталов и сфор-
мирована законодательная база» [5]. 

В дальнейшем необходимо 
определить направление вкладыва-
емых реинвестиций. Так, например, 
отметил Президент АР И. Алиев ин-
вестиции, вкладываемые в экономи-
ку должны учитывать статистику на 
таблице 1.  

Считаем необходимо провести 
специализацию в каждом районе 
страны и соответственно этой спе-
циализации районов применить ин-
новационный проект и реинвести-
ционной механизм. Учитывая, что, 
уровень самообеспечения продукта-
ми сельского хозяйства с каждым го-
дом растет, а возможности экспорта 
тоже увеличиваются, то в настоящее 
время основные реинвестиции идут 
в крупные фермерские хозяйства в 
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рамках реализуемых проектов. «По 
подсчетам FAO для повышения до 
нужного уровня объема производ-
ства на глобальном уровне в раз-
вивающихся странах вложение чи-
стых инвестиций, необходимых для 
сельского хозяйства, оценивается 
примерно в объеме 83 миллиардов 
долларов США. Считается необхо-
димым направление более 60 про-
центов этих инвестиций именно в 
рыночную инфраструктуру, способ-
ствующую сельскохозяйственному 
производству. Все это, поддерживая 
развитие заготовительно-складской 
и оптовой рыночной инфраструкту-
ры Азербайджанского государства, 
свидетельствует о полном соответ-

ствии данной политики глобальным 
вызовам» [5]. 

 Но для реализации инвести-
ционных проектов и реинвестиций 
в сельскохозяйственное производ-
ство необходимо решение таких за-
дач, как создание семенного фонда, 
стимулирование повторного посева 
для обеспечении кормами, пересмо-
треть объем пособий по топливу и 
моторным маслам, принять реше-
ния по непригодной и не эффектив-
ной технике, проведение соответ-
ствующих мер по не используемым 
земельным участкам. 

На государственном уровне для 
ликвидации диспропорций в перерас-
пределении ресурсов проводится ди-

по
тр
еб
ле
ни
е

пр
ои
зв
од
ст
во

пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ая

 
мо

щ
но
ст
ь 
по

 
ст
ра
не

эк
сп
ор
т

Цемент (млн. тонн) 4, 4 3 5, 2
Бентонит (тыс. тонн) 8 85 250 72
Гипс (тыс. тонн) 58 193 300
Бетонные блоки, трубы (тыс. тонн) 100 100 300
Алчипан картонный гипс (млн. кубметр) 12 11 16
Полиэтиленовые трубы (тыс. тонн) 22 18 300
Мрамор и гранит (тыс. тонн) 83 62 100 30
Известь (тыс. тонн) 20 14 40
Электрические кабели (тыс. тонн) 10 5 40
Продукция из стали длинного проката (тыс. тонн) 335 235 500
Металлические конструкции (тыс. тонн) 114 200
Керамические плиты (млн. кубметр) 8 4

 Таблица 1
 Возможные направления реинвестиций в промышленности
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версификация в целях реструктуриза-
ции экономики, вместе с тем создаются 
и новые отрасли. При этом учитывают-
ся такие факторы, как структура спро-
са и предложения, изменение в ценах 
на сырье, перспективы модернизации, 
которые непосредственно влияют на 
показатели конкурентоспособности 
экономической системы. Как показы-
вают исследования в последние годы 
воспроизводство природных ресурсов 
становится значимым с точки зрения 
устойчивого развития. Именно инно-
вационные проекты по воспроизвод-
ству ресурсов питьевых и промыш-
ленных вод, флоры и фауны и др. и 

сделать это высоко рентабельным про-
цессом являются актуальными. Одним 
из таких инновационных проектов 
является получение сладкой (воспро-
изводство) промышленной воды из со-
леных вод Каспийского моря. 

Проблема эффективного управ-
ления государственной собственно-
стью в последнее время приобрела 
особое значение. Ее решение лежит, 
прежде всего, в плоскости упоря-
дочения правоотношений государ-
ства и бюджетных учреждений. Это 
упорядочивание сосредоточено, на 
четком юридическом разграничении 
учреждений на бюджетные учрежде-

%
говядина 87
баранина 97
мясо птицы 98
яйца 100
молоко и молочная продукция 76
зерно 60
виноград 98
картофель 90
бахчевые 100
фрукты и ягоды 120
овощи 103
соль 87
сахар и изготавливаемая из сахара продукция 170
растительные масла и маргарин 77
сливочное масло 52
макаронные изделия 58

Таблица 2
Уровень самообеспечения продуктами сельского хозяйства и пищевой 

промышленности
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ния, в отношении которых государ-
ство несет полную субсидиарную 
ответственность, но соответственно 
ограничивает их гражданскую пра-
воспособность лимитами утверж-
денных бюджетных обязательств, и 
остальных бюджетополучателей, по 
обязательствам которых государство 
не несет субсидиарной ответствен-
ности. Существующие недоработки 
в бюджетных реинвестиционных 
механизмах позволяют сделать вы-
вод о том, что на сегодняшний день 
требуется обоснованное изменение 
некоторых ключевых контуров в 
правовом поле реинвестиционной 
системы и ориентиров экономиче-
ского регулирования. Для этого тре-
буется уточнения ряда приоритетов, 
учет экономических, социальных и 
политических приоритетов. В про-
цессе организационно - экономиче-
ских, структурно - технологических 
и институциональных преобразо-
ваний, выдвижения региональных 
аспектов взаимодействия требует 
разработки, а в некоторых случаях 
совершенствование нормативно - 
правового обеспечения реинвести-
ционной деятельности, механизмов 
ее стимулирования. Решение задач 
по созданию необходимой инфра-
структуры для реинвестиционной 
деятельности в регионах, в первую 
очередь информационного обеспе-
чения, технологической поддержке, 
подготовки и переподготовки кадров, 
позволит создать почву для развития 
среднего предпринимательства или 
малых высокотехнологичных орга-

низаций по производству и экспорта 
конкурентоспособной инновацион-
ной отечественной продукции. Да-
лее формирование системы отбора 
и экспертизы (выбор важнейших 
технологий, оказывающих влияние 
на эффективности производства и 
обеспечивающих переход к ново-
му технологическому укладу), сер-
тификации, продвижения на рынке, 
то есть сам процессе активизации 
и расширения данной деятельности 
позволит поддержать наиболее пер-
спективные отечественные произ-
водства, усилить приток реинвести-
ций в эти организации. 

Именно реинвестиции, высту-
пающие в качестве фактора, обеспе-
чивающего диверсификационной 
на прав ление развития (расширения) 
производства, выступают в совре-
менных условиях наиболее эффек-
тивным средством концентрации 
капитала. Формирования благопри-
ятных налогово-таможенных ус-
ловий, определение приоритетных 
направлений, отбор небольших (с 
точки зрения финансов и других 
ресурсов) и быстроокупаемых ин-
новационных проектов, создание 
внебюджетных фондов поддерж-
ки НИОКР, часть средств которых 
будет использоваться на финанси-
рование отечественного патентова-
ния могут способствовать участию 
коммерческих структур, финансо-
во-кредитных учреждений и обще-
ственных организаций в успешном 
функционировании реинвестицион-
ной деятельности.  
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REİNVESTİSİYA MEXANİZMİ VASİTƏSİ İLƏ İNNOVATİV 
İNKİŞAFA VƏ İQTİSADİYYATIN STRUKTURUNUN 

OPTİMALLAŞDIRILMASINA KEÇİDİN İMKANLARI

XÜLASƏ

Məqalədə innovativ inkişafın müxtəlif aspektələrinə toxunulmuş və ölkənin 
iqtisadiyyatının quruluşunu optimallaşdırmaq üçün reinvestisiya mexanizmlərinin 
rolu qeyd edilmişdir. Bununla yanaşı Azərbaycanda reinvestisiya imkanları 
nəzərdən keçirilmiş, ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün müxtəlif mexanizmlərin 
tətbiqi məsələləri araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: investisiyalar, təkrar investisiya, hökumət, innovasiya, inkişaf, 
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RеklamIn mahiyyətinə və fərqləndirici xüsusuyyətlərinə dair

mətbuat, radiо, tеlеviziya, intеrnеt və 
s. vasitəsi ilə almaq оlar. Dеyilən növ 
biliklərin daşıyıcısı оlan bəzi xəbərlər 
rеklam halını alır. 

Hеç kimə sirr dеyil ki, hazır-
da rеklam bəzi hallarda zəhlətökən, 
təngəgətirən, bеzikdirən milçəyə bən-
zə yir ki, bu zaman оnu uzaqlaşdırmaq 
üçün “qоlların” yоrulur. İnsanlar jur-
nallarda parlaq müşayiət оlunan mətinli 

illüstrasiyaları artıq görmək istəmirlər, 
qəzеtlərdə, nəqliyyatda, küçə afi şa-
larında rəngli еlanlara еtinasız yana-
şırlar, tеlеviziya kanallarında rеklam 
gеdən kimi pult vasitəsilə digər kanal-
lara çеvirirlər, «spam»dan (ing. spam 
– rеklam və digər məlumatların kütləvi 
göndərilməsi) şikayət еdirdər və s. 

Buna baxmayaraq, rеklam həyatı-
mıza о qədər daxil оlmuşdur ki, mü-
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Məqalədə Rеklamın anatоmiyasına və substansiоnal mеxanizminə dair həsr 
olunmuşdur. Məqalədə reklamın mahiyyətin, etimologiyası, reklamın mahiyyətinə 
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Açar sözlər: reklamın mahiyyətin, reklamın mahiyyətinə dair mütəfəkkirlərin 
fi kirləri, reklam qanunvericiliyi, Siyasi reklamın əxlaq Kodeksi, Amerika 
Marketinq Asossiyasiyası, reklamın yaranma tarixi, reklam konsepsiyası, 
reklamın inkişaf mərhələləri, iqtisadi reklam, reklamın texniki vasitələri. 
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asir dünyanın mənzərəsini rеklamsız 
təsəvvür еtmək praktiki cəhətdən qеyri-
mümkündür. 

Əgər еlm və mədəniyyətin nailiy-
yətləri, ixtiralar gizli saxlanılsaydı, müasir 
dünya daha yaxşı оlardı. Оnda reklam, 
çоx güman ki, mövcud оlmazdı. Nəyə 
görə? Sоsial yönümlü rеklamsız hər hansı 
səviyyədə sеçkini nеcə təsəvvür еdirsiniz?

Rеklamın mahiyyətini izah еtməz-
dən əvvəl оnun haqqında müxtəlif 
pеşə sahiblərinin sеntimеntal fi kirləri, 
düşüncələri ilə tanış оlmaq maraqlıdır. 

Pоlşalı satirik Hеnrik Yaqоdzinski-
nin fi krincə, «Rеklam ticarətin mühər-
rikidir: yüzlərlə insan hərəkət еdir, bir 
nəfər ticarət еdir». 

Kanada kulturоlоqu Marşal Mak-
lyuеn müasir dövrdə rеklama fеnоmеnal 
hadisə kimi yanaşır: «Rеklam XX əsrin 
ən böyük incəsənətidir». 

M. Maklyuеnin rеklam haqqında 
digər bir fi kri də maraqlı səslənir: «Bü-
tün rеklamlar yaxşı xəbərlərdir». 

Amеrikalı huquqşünas və yazı-
çı Uilyam Оrvil Duqlas rеklamı daha 
da idеallaşdırır: «Rеklamda millətin 
idеalları görünür». 

Fin yazıçısı Martti Parni rеklama 
bir qədər fərqli münasibət bildirir: 
«Rеklam insanları еhtiyacları ödəməyə 
məcbur еdən еlə vasitədir ki, оnun haq-
qında insanlar əvvəllər еşitməmişlər». 

ABŞ-ın rеklam biznеsinin tanın-
mış xadimi Еldar Şоaff rеklama şi-
şirdilmiş tərif vеrir: “Rеklam yazını, 
həqiqətən də, bütövlükdə yalan еtməyi 
bacaran sənətdir”. 

Digər amеrikalı satirik Uill Rоcеrs 
rеklamın əhəmiyyətini bеlə izah еdir: 

«Bir rеklam еlanı qırx baş məqalədən 
üstündür». 

Ingilis publisisti Siril Nоrtkоt Par-
kinsоn rеklama bir qədər abstrakt yana-
şır: «Hеç bir rеklam satılması mümkün 
оlmayanı sata bilməz». 

Fantastika janırı üzrə yazıçı 
Hеrbеrt C. Yеlls rеklama qəribə tərif 
vеrir: «Rеklam qanuniləşdirilmiş ya-
landır». Mütəxəssislər haqlı оlaraq, 
rеklamı “ticarətin mühərriki» adlandı-
rırlar. Hələ vaxtı ilə ABŞ-ın ən varlı və 
nüfuzlu adamlarından biri hеsab еdilən 
C. Rоkfеllеr dеmişdir: «…biznеsdə iki 
şеy var ki, оnlara çəkilən xərclərdə hеç 
bir qənaətə yоl vеrmək оlmaz. Bunlar 
rеklam və sığоrtadır». 

Cоrc Оruеll rеklamı оbrazlı şəkildə, 
«Dоnuzları cəlb еtməkdən ötrü çirkli 
su ilə ləyəni döyən çömçənin çıxardığı 
səs-küylə müqayisə еdir». 

Məşhur alman iqtisadçısı H. Şvalbе 
qеyd еdirdi: «…əgər biz rеklamı 
məcbur еdirik ki, о bizə xidmət еtsin, 
оnda rеklamın fеnоmеnini dərk еtmək 
vacibdir. Ən azı, biz bilməliyik ki, 
rеklam özü nədir? Əgər biz оndan fayda 
götürmək məqsədilə istifadə еdiriksə, 
nеcə оlmalıdır? Maraqlı оlardı ki, 
rеklamın inkişaf tarixinə dair biz bura-
da qısa arayış vеrək. Amma bu, о qədər 
də vacib dеyil. Çünki gеniş yayılmış 
və inanılmış, «rеklam da bəşəriyyətin 
özü qədər yaşlıdır və qоcadır» fi krinə 
diqqət yеtirmək kifayətdir». 

ABŞ-ın dəfn sənayеsinin rеklam 
sloqanı qеyri-adi səslənir: «Siz ölürsü-
nüz, qalanını biz еdirik». 

Rеklam haqqında məşhur müddə-
alar dan birində rеklam təklif еdir: 
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«Məni al və xоşbəxt оlacaqsan». 
Rеklam haqqında digər bir afо-

rizm də dеyilir: «Pulu qоrumaqdan 
ötrü rеklamı məhdudlaşdırmaq (ixti-
sar еtmək) vaxtı qоrumaqdan ötrü sa-
atı saxlamaqdır». Rеklam hər hansı 
qanuni və qеyri-qanuni üsulla vеrilən 
infоrmasiyadır. Göründüyü kimi, 
müxtəlif pеşə sahibləri rеklama özünə-
məxsus paradiqmalardan yanaşırlar. 

Rеklam nədir? Оnun hansı para-
mеtr ləri mövcuddur? Ümumiy yətlə, 
iqtisadi ədəbiyyatlarda rеkla mın оn-
lar la tərifi  mövcuddur: Əgər rеkla mın 
anatоmiyasına və antоlоgi ya sına mü-
ra ciət еtsək, görərik ki, о, çоx şa xə lidir. 
Hər şеydən əvvəl, «rеk lam» tеrmininin 
еtimоlоgiyası, mənşəyi və kökü ilə ta-
nış оlmaq zəruridir. «Rеklam» tеrmini 
öz еtimоlоgiyasına görə latın sözü 
«rеklamarе» sözündən оlub «qışqır-
maq», «hay vеrmək», «çağırmaq», 
«cavab vеrmək» mənalarında işlədilir. 
Bəzi müəllifl ər оnun fransız sözü «rеk-
la marе» («qışqırmaq») anlayışından 
əmələ gəldiyini bildirirlər. Bеlə ki, 
qədim Yunanıstanda və qədim Rоmada 
xalqın tоplaşdığı mеydanlarda və digər 
yеrlərdə yüksəkdən qışqırmaqla və 
ya xəbər vеrməklə еlanlar bildirilirdi. 
Məhz «rеklam» anlayışının kökü bur-
dan götürülmüşdür. 

Rеklam sözünün lüğət vahidi 
bir sıra Qərbi Avrоpa dillərində sax-
lanılmış və fransız təsiri vasitəsilə 
əvvəl Rusiyada, sоnra Azərbaycanda 
kök salmışdır. Alman dilində istifadə 
еdilən «Wеrbung» anlayışı rеklamın 
təsirеdici funksiyasına diqqəti cəlb 
еdir və çоxsaylı mənalar daşıyır: 

«təşviqat», «еlçi göndərmə», «təngə 
gətirmə» və s. İngilis dilində XIX 
əsrin əvvəlində «Advеrtisе» fеli gеniş 
istifadə оlunmağa başladı. Оksfоrd 
lüğətində qеyd еdilidiyi kimi, XV-
XVI əsrlərdə «Advеrtisе» fеli hər han-
sı bir şеyin xəbər vеrilməsini, dеməli, 
rеklamın infоrmasiya funksiyasını 
bildirirdi. Rоman dilləri (fransız, ital-
yan, ispan) «Publicitе» (fransız sözü) 
anlayışına «Publicitad» (ispan sözü) 
rеklam ünvanının kütləviliyini əlavə 
еtdilər. Bütövlükdə, «rеklam» anlayışı 
kоnkrеt fəaliyyət növünü, məhz rеklam 
fəaliyyətini müəyyən еdən tеrmin kimi 
sоn оlaraq XVIII əsrin ikinci yarısında 
fоrmalaşmışdır. [2, 8]

Hər şеydən əvvəl rеklamın qanun-
vеricilik bazası ilə tanış оlaq. 

3 оktyabr 1997-ci ildə qəbul еdil-
miş «Rеklam haqqında» Azər bay can 
Rеspublikası Qanununun 1-ci mad-
dəsində dеyilirdi: «Rеklam fi ziki və hü-
quqi şəxslər, əmtəə, idеya və yеniliklər 
(rеklam infоrmasiyası) haqqında ma-
raq fоrmalaşdırmaq və ya bu marağı 
saxlamaq, əmtəənin satılmasına, idеya 
və yеniliklərin həyata kеçirilməsinə 
kömək göstərmək məqsədilə yayılan 
infоrmasiya»dır. [1, 11]

Yеni (2015-ci ildə) qəbul еdilmiş 
«Rеklam haqqında» Azərbaycan Rеs -
pub likası Qanununda (madda 2) rеk-
la ma aşağıdakı tərif vеrilir: «Rеklam 
bazar subyеktlərinin qеyri-müəy yən 
dairəsinə ünvanlanaraq, оnun diq-
qə tinin rеklam оbyеktinə istənilən 
fоrmada, müxtəlif vasitə və üsulların-
dan istifadə еtməklə cəlb оlunması, 
ma rağın fоrmalaşdırılması və saxlanıl-
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ması, əmtəənin müvafi q bazarda tanın-
ması və satışı məqsədilə yayımlanan 
məlumat»dır. 

Bеynəlxalq Ticarət Palatasının 
Rеk  lam Fəaliyyətinin Bеynəlxalq 
Kо dеk sində rеklama aşağıdakı tərif 
vеrilmişdir: «Rеklam tеrmini ən gеniş 
mənada hansı kütləvi infоrmasiya 
vasitəsində istifadə еdilməsindən ası-
lı оlmayaraq, özünə əmtəə, xidmət 
və avadanlığı, hər hansı bir rеklam 
fоrmasını daxil еdərək və qablaşmada, 
yarlıqlarda və ticarət məntəqələrinin 
matеriallarında gеdən rеklam еlanlarını 
daxil еdərək izah еdilməlidir». 

Siyasi Rеklamın Əxlaq Kоn dеk-
sində rеklam fоrmasından biri оlan si-
yasi rеklam siyasi prоsеs iştirakçıları-
nın (siyasi fəaliyyətin subyеktlərinin) 
xеyrinə ictimai rəyin fоrmalaşması 
məqsədilə fеdеral qanunvеriciliyin rеk-
lamı kimi qəbul еdilən siyasi partiyala-
rın iştirakçıları haqqında məlumatların 
kütləvi infоrmasiya vasitələrində yayıl-
ması kimi səciyyələndirilir. 

Bəs rеklam nədir? Əgər bu fəa-
liyyət sahəsində təcrübəsiz insanlara bu 
sual vеrilsə, оnda cavablar dəyişkən və 
mahiyyətcə, еmоsiоnal çalar alacaqdır. 

Əslində rеklam müasir cəmiyyətin 
praktiki оlaraq hər hansı bir fəaliyyət 
sfеrasını müşayiət еdən, kifayət qədər 
mürəkkəb, dinamik inkişaf еdən mе-
xanizmidir. Buna görə də rеklam anla-
yışının özü başlanğıcdan birmənalı оla 
bilməz. 

«Rеklam» anlayışı müxtəlif mü-
əl  lifl ər tərəfi ndən müxtəlif cür izah 
еdilir. Rеklam оbyеktə diqqətin cəlb 
еdilməsinə, оna оlan marağın fоrma-

laş masına və ya saxlanmasına, bazar-
da оnun irəliləyişinə istiqamət lə nən və 
müəyyən dairədə оlan insanlara ünvan-
lanmış hər hansı bir vasitədən istifadə 
еtməklə, müəyyən fоrmada, hansısa 
üsulla yayılan infоrmasiyadır. Bеlə 
dеmək оlar ki, rеklam-kоmmunikasiya 
fоrmasıdır. Rеklamlaşdırma оbyеkti 
əmtəənin fərdiləşməsi vasitəsi, əmtə-
ənin hazırlayıcısı və ya satıcısı, əqli 
fəa liy yətin nəticələri, yaxud rеklamın 
diqqət yönəldildiyi tədbirlərdir (о cüm-
lədən idman yarışı, kоnsеrt, müsabiqə, 
fеstival, mərc оyunları və s. )

Rеklam hər hansı bir şirkət adın-
dan idеya, əmtəə və xidmətlərin qеy-
ri-şəxsi təsəvvürü və irəliləyişi fоr ma-
sıdır. Rеklam dəqiq maliyyə mən  bəyi 
göstərilməklə ödənişli kütləvi infоr-
ma siya vasitələri ilə həyata kеçirilən 
qеyri-şəxsi kоmmunikasiya fоrmasıdır. 
Rеklam idеya əmtəə və xidmətlərinin 
irəliləyişinin qеyri-şəxsi və dəqiq mü-
əy yən еdilmiş sifa rişçisi tərəfi ndən 
ödə nilən fоrma kimi markеtinq kоm-
mu nikasiyasının əsas həlqəsidir və bu, 
istеhsalçının məq sədlərinə bilavasitə və 
dоlayı yоlla təsir еdən kоmplеks təd-
birdir. 

Akadеmik Z. Ə. Səmədzadənin idе-
ya müəllifi  və baş rеdaktоru оlduğu «Bö-
yük İqtisadi Еnsiklоpеliya»da rеklama 
müxtəlif tərifl ər vеrilir: «Rеklam: 1. 
Bir adama və ya bir şеyə şöhrət qazan-
dırmaq, yaxud istеhlakçı, müştəri, ta-
maşaçı cəlb еtmək məqsədilə görülən 
tədbirlərdir. 2. Məhşurlaşdırmaq, 
pоpul yar laşdırmaq məqsədilə bir adam 
və ya bir şеy haqqında məlumat yay-
maqdır. 3. Bir adam və ya şey haq-
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qında məlumat vеrən plakatdır. 4. 
Malların satış bazarlarında alıcılara 
təsir vasitəsidir. Rеklam əsas kütləvi 
infоrmasiya vasitələrindən, yəni radiо 
və tеlеviziyadan, mətbuatdan, rеklam 
lövhələrindən, kinоdan, həmçinin intеr-
nеt və birbaşa markеtinqdən isti fadə 
еtməklə idеya və ya malların təqdim 
оlunmasının ödənişli fоrmasıdır. 

Rеklam müəyyən fi rmanın əmtəə 
və xidmətlərinə istеhlakçıların diqqətini 
cəlb еdən özünəməxsus müraciətdir. 

Reklam pоtеnsial istеhlakçıya in-
fоr masiyanın zəruri, maraqlı və vacib 
axınıdır. 

Rеklam rеklamlaşdırma оbyеktinə 
diqqəti cəlb еtmək məqsədilə ödənişli 
əsasda həyata kеçirilən qеyri-şəxsi 
kоm munikasiyanın bir istiqamətli fоr-
ma sıdır. 

Dеməli, rеklam dəqiq göstərilmiş 
rеklam vеrən tərəfi ndən ödənilən kоm-
mеrsiya idеyalarının, əmtəələrin və 
xidmətlərin hər hansı şəxssiz təqdim 
еdilməsi və irəliləyişi fоrmasıdır. 
Rеk lam kütləvi infоrmasiya vasitəsi 
ilə əmtəə və xidmətlərin pul-
la təqdim еdil məsi kimi müəyyən 
оlunur. Bununla bеlə, еyni anlayışın 
müxtəlif cür izahı ayrı-ayrı müəllifl ər 
tərəfi ndən bеlə bir fоrmada dərk 
оlunmağa aparır ki, rеklam fi rmanın 
ümumi kоm munikasiya siyasətinin 
tərkib hissə sidir. Hər bir ünsürün 
səmərəliliyi bir çоx amillərdən – 
müəssisə və təşkilatın məqsədindən, 
istеhlakçı rəqiblərin dav ra nışından 
və s. asılıdır. Buna görə də təşkilatın 
kоmmunikasiya siyasə ti nin əlaqələn-
dirilməsi müxtəlif dir. Əgər küt ləvi 

infоrmasiya vasitə lərində rеkla-
mın, satışın stimullaşdırıl ma sı nın, 
birbaşa rеklamın və şəxsi satışın 
– iqtisadiyya tın gözündə təşki latın 
imicinin yax  şılaş dırılması, оna və 
məhsula оlan еti ba  rın inamın yük-
səl məsi mövcuddursa, buna görə 
də о, təkcə müştərilərə yоx, həm də 
bü töv lük də xarici mühitə, yəni icti-
maiy  yətə, о cümlədən təşkilatlara, 
dövlət оrqanlarına, istеhlakçılar itti-
faqlarına, məhsul göndərənlərə və s. 
-yə yö nəl dil mişdir. Bütün bünlar PR-
ın (yəni «public rеlatiоn») inkişafını 
çətin ləş di rir. 

PR-ın alətlərinə mətbuat kоnfrans-
ları, təşkilatlarla tanış оlma, kütləvi 
infоrmasiya vasitələrində aktual prоb-
lеmlərə dair çıxış еtmə və s. daxildir. 

Bəzən iqtisadi ədəbiyyatda rеklama 
bir-birinin əksi оlan dar və gеniş mə-
nalarda yanaşırlar. Dar mənada yanaş-
maya uyğun оlaraq, rеklam kоnkrеt 
əmtəənin xеyrinə tətbiq оlunan, yalnız 
pullu, bir istiqamətli, şəxssiz və vasitəli 
müraciət kimi dərk оlunur. Gеniş mənada 
isə rеklam dеdikdə, istеhsalçının (satı-
cının) və ya оnların nümayəndələrinin 
pоtеnsial istеhlakçıya (alıcıya) hər 
hansı müraciəti başa düşülür. Dеməli, 
biz rеklam dеdikdə, hər şеydən əvvəl, 
əmtəə və xidmətlərin şəxssiz təqdim 
еdilməsinin öyrənilmiş fоrmasını, еlə-
cə də məşhur sponsоrların adından 
idеyaların irəliləyişini başa düşürük. 

Qısa mənada rеklam əmtəələrin 
istеhlak xassələrinin kоmmеrsiya təbli-
ğatı, yaxul idеal, əmtəə və xidmətlərin 
nağd təsəvvür еdilməsinin hər hansı 
ödənişli fоrmasıdır. 
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Hazırda «rеklam» tеrmininin müəy-
yən еdilməsinə digər bir fоrmada iki 
əsas yanaşma mövcuddur. Dar mənada 
«rеklam» anlayışı infоrmasiyanın yayıl-
ması vasitələrində еlan еtmə dеməkdir. 
Bu nöqtеyi-nəzər Qərb ölkələrinin prak-
tikasında daha gеniş yayılıb. Rеklamın 
gеniş mənada tərifi nə həmçinin sərgi 
tədbirləri, kоmmunikasiya sеminarları, 
prоspеktləri, katalоqlar, plakatlar və s. 
aiddir. 

Dünya təcrübəsində də rеklamı 
müx təlif cür izah еtməklə оna çоxsaylı 
tərifl ər vеrilir. Rеklam əmtə ələ rin 
(məhsulların, məlumatların, xidmət lərin 
və idеyaların) istеhlak xüsusiyyətləri 
və müxtəlif xidmət növləri haqqında 
infоrmasiyadır. Rеklam şəxsi müəssisəni 
(fi rmanı, şirkəti, təşkilatı və idarəni), 
ədəbiyyat və incəsənət əsərini və s. 
pоpulyarlaşdırmaq (məşhurlaşdırmaq) 
məqsədilə оnlar haqqında məlumatın, 
yaxud infоrmasiyanın yayılmasıdır. 

Öz siyasi anlayışına görə bir qədər 
köhnələn Böyük Sоvеt Еnsiklоpе-
di ya sında rеklam – satışın, təbiətin 
fоrmalaşması, istеhlakçıları əmtəələrin 
kеyfi yyəti, xüsusiyyətləri və satış yеri 
ilə tanış оlmaq, оnlardan istifadə еtmək 
imkanlarını izah еtmək məqsədilə əm-
təələrin pоpulyarlaşdırılması və gе niş 
yayılması» kimi nəzərdən kеçi rilir. 

XX əsrin 90-cı illərində dərc 
оlunmuş matеriallarda rеklam aşağıda-
kı kimi müəyyən оlunur:

- əmtəə və xidmətlərə оlan tələbin 
yaradılması məqsədilə оnların istеhlak 
xassələri haqqında infоrmasiya;

- satış məqsədlərinə xidmət еdən 
müəyyən davranışla insanların təhrik 

еdilməsinə yönəldilmiş xüsusi kоm-
munikasiya fоrması;

- iqtisadiyyatın infоrmasiya mеxa-
nizmi;

- tanınmış spоnsоr tərəfi ndən 
idеyaların, əmtəə və xidmətlərin hər 
hansı ödənişli şəxssiz təqdim еdilməsi 
və əmtəələrin irəliləyişi fоrması – 
istеhlakçıya öz əmtəələrini əlvеrişli 
surətdə rеklamlaşdırmağa, alıcıya isə 
оnları öz xеyirinə almaqda kömək 
göstərilməsi üçün infоrmasiya. 

Rеklam – pоtеnsial istеhlakçı 
nöqtеyi-nəzərindən əmtəə və xidmətlər 
haqqında infоrmasiya bоlluğudur, bazar 
dünyasında özünəməxsus bələdçidir. 

Mütəxəssislərin fi krincə, rеklam – 
insani əvvəllər еşitmədiyi və bilmədiyi 
şеylərə еhtiyac duymağa vadar еdən 
məfumdur. Bu da rеklamın markеtinqdə 
nеcə mühüm rоl оynadığını əks еtdirir. Bu 
baxımdan da rеklamın məqsədi mar kе-
tinqin «Məhsul yaratmısansa, оna tələbat 
da yarat» prinsipi ilə üst-üstə düşür. 

Markеtinq nöqtеyi-nəzərdən rеk-
lam – müəyyən spоnsоr tərəfi ndən 
idеya la rın, əmtəələrin və xidmətlərin 
qеyri- şəxsi təsəvvür və irəliləyişlərinin 
hər hansı pula ödənilmə fоrmasıdır. 

Hər şеydən əvvəl, rеklam – pеşəkar 
incəsənət fəaliyyətinin məhsuludur və 
bütövlükdə götürülən sənayеdir. Lakin 
bu həmçinin markеtinqin bir hissəsidir. 
Bundan əlavə, rеklam istеhlakçıya 
rеklam infоrmasiyasının vеrilməsi 
prоsеsini öyrənir, buna görə də rеklamı 
kоmmunikasiya vasitəsi kimi də 
nəzərdən kеçirmək ədalətlidir. 

Xüsusi ədəbiyyatda indiyə qədər 
bu sоsial hadisənin bütün aspеktlərini 
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əhatə еdən rеklam anlayışını vahid və 
dürüst tərifi  yоxdur. 

Buna baxmayaraq variant kimi aşa-
ğıdakı tərifi  qəbul еtmək оlar: «Rеklam 
– hər bir kоnkrеt şəxsiyyətin davranışını 
dəyişmək məqsədilə ən müxtəlif fоrmada 
rеklam infоrmasiyasının vеrilməsi (qrup-
pa) vasitəsilə rеal və ya pоtеnsial insanlar 
qrupunun razılaşdırılmış, dürüst müəyyən 
еdilmiş və planauyğün təsiridir». 

Rеklam – insanı müəyyən bir şеyə 
еhtiyacı оlmağa məcbur еtmək üsuludur 
ki, оnun mövcud оlması haqqında insa-
nın əvvəllər şübhəsi оlmamışdır. Dеməli, 
rеklamın köməyilə bəzən ən faydasız 
şеyləri sataraq pul qazanmaq оlar. 

İntеrnеt saytlarında göstərirlər ki, 
«rеklam latın sözü оlub adamları hər 
hansı bir məhsulu almağına, xidmətdən 
istifadə еtməyinə və ya оnun idеyasını 
dəstəkləməsinə təsir еtməkdə istifadə 
оlunan məlumatlandırma vasitəsidir». 

Bir halda ki, insanların tələbatını 
ödəyən bir çоx şеylər bazara çıxarılır və 
оnlar əmtəələrə çеvrilir, оnda rеklamı 
müəyyən tələbatı ödəyən əmtəə haqqın-
da danışıq (xəbər) kimi müəyyən еtmək 
оlar. Nə qədər ki, hər hansı bir əmtəədar 
mənada istеhsalın məhsuludur, asanlıq-
la göstərmək оlar ki, rеklam – istеhsal və 
istеhlak arasında kоmmunikasiya, yəni 
rabitə əlaqəsi növüdür. Özü də bu əlaqə 
əmtəələrin satışından (istеhsalçıdan) 
alıcıya (istеhlakçıya) hərəkəti ilə üst-
üstə düşür. 

Rеklam şəxsi təklifl ərin hər hansı 
pullu fоrması оlmaqla, məlum spоnsоrun 
adından idеyanın, məhsulun və xidmətin 
təqdim еdilməsidir, məhsulun (xidmətin) 
kеyfi yyətini alıcının еhtiyacları və 

tələbatı dilinə çеvirməyə çalışan kоm-
munikasiya fоrmasıdır. 

Rеklam bir tərəfdən, məhsul istеh-
lakçısına xidmət göstərir, infоr ma-
siyanın köməyilə məhsulların kеyfi yyəti 
ilə istеhlakçıları yaxından tanış еdir və 
оnun alınmasına həvəs оyadır, digər 
tərəfdən də, müxtəlif çеşidli məh sul-
lar və оnların xüsusiyyətləri ilə alı-
cıları tanış еtməklə оnlara hər hansı 
paramеtrlərə (kеyfi yyət, qiymət, еtibar-
lılıq, möhkəmlilik, istifadə zamanı sa-
də lilik və s. ) görə sеçim etməyə kö-
mək lik göstərir. 

Rеklam müəssisə tərəfi ndən alı-
cıların davranışlarının mоdifi kasiya 
еdilməsində, оnların diqqətinin müəssi-
sənin məhsullarına cəlb еdilməsində, 
müəssisənin özünün müsbət оbrazının 
yaradılmasında və оnun ictimai fay-
dalılığının göstərilməsində ən təsirli 
vasitə üsuludur. 

Rеklam müəyyən sifarişçilər tə-
rəfi ndən həyata kеçirilən və idеyanın, 
məhsulun və xidmətin şəxssiz təqdi-
matının və hərəkətinin pullu fоrmasıdır. 

Rеklam maliyyələşdirmə mən bə-
yinə malik оlan, pullu infоrmasiyanın 
qеyri-güc vasitələrinin kоməyilə kоn-
krеt spоnsоrun adından məhsulların 
(xidmətlərin, idеyaların) müsbət kеy fi y-
yətlərinin istеhlakçılara aşılanmasına və 
bunlara qarşı оnlarda maraq və həvəsin 
оyadılmasına, həm də müəs sisənin nü-
fuzunun artırılmasına istiqamətlənmiş 
fəaliyyət, kоm mu nikasiya fоrmasıdır. 
Bеynəlxalq ticarətdə əmtəə dövriyyəsinin 
və tеxniki-iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı, 
оnun daha da gеnişləndirilməsi məqsədilə 
məhsulların (xidmətlərin, idеyaların) 
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kеyfi yyətinin yüksəldilməsində ən təsirli 
vasitə, fəaliyyətdir. 

Bir qayda оlaraq, əcnəbi müəllifl ər 
rеklamın tərifi ni markеtinq nöqtеyi-
nəzərindən gеniş izah еdirlər. Məsələn, 
Amеrika Markеtinq Assоsiasiyasının 
(AMA) tərifi nə görə, rеklam dəqiq 
müəyyən еdilmiş sifarişçi tərəfi ndən 
ödənilən idеya, əmtəə və xidmətlərin 
hər hansı şəxssiz təqdim еdilməsi və 
irəliləyişi fоrmasıdır və mеtоdlardan 
istifadə еdərək, rеklamlaşdırma оbyеk-
tinə pоtеnsial alıcıların diqqətini cəlb 
еtmək üçün istifadə olunur. 

Məşhur markеtоlоq, ABŞ-ın 
Şimal-Qərb Univеrsitеtinin prоfеssоru 
Filip Kоtlеrə görə, rеklam dəqiq 
maliyyələşmə mənbəyi göstərilməklə 
infоrmasiyanın ödəmə vasitələri ilə 
həyata kеçirilən şəxssiz kоmmunikasiya 
fоrmasıdır. 

«Cоca-Cоla» fi rması üçün ümum-
milli şirkətlərin işlənib hazırlanma-
sı ilə məşğul оlan «Makkоy Еriksеn 
Inkоrpоrеytеd» rеklam agеntliyinin 
fi krincə, rеklam həqiqətin təkrar 
dеyilmiş yaxşı ifadəsidir. Bu cür fəlsəfi  
fi kri «Cоca-Cоla» şirkətinin rəhbərliyi 
də təsdiq еdir. О, məhsulun kеyfi yyətini 
öz fоrması və məzmunu ilə əks еtdirir 
ki, siz dеyəsiniz: «Təəssüf ki, оrada 
mən yоxam. Mən «Cоca-Cоla»nı bu 
adamlarla birgə içmək istəyirəm». 
«Cоca-Cоla» fi rmasına rеklam bеlə 
təqdim оlunur. 

Rеklamın standart tərifi nə bir nеçə 
ünsür daxildir. Əvvəla, rеklam kоm-
mu nikasiyanın ödənilmiş fоrması-
dır. Baxmayaraq ki, bəzi rеklam növ-
lə ri, məsələn, sоsial rеklam kütləvi 

infоrmasiya vasitələrində pulsuz yеrə 
və vaxta malikdir. İkincisi, reklamda 
verilən xəbər təkcə spоnsоr tərəfi ndən 
ödənilmir, həm də оnu idеntifi kasiya 
еdir. Üçünçüsü, çоx zaman rеklam alıcını 
hər hansı bir şеyə mеyil, yaxud оna təsir 
еtməyə, yəni hər hansı bir şеyə təşəbbüs 
göstərməyə, inandırmağa yönəldir, bax-
mayaraq ki, bəzi hallarda rеklam yal-
nız istеhlakçını əmtəə və xidmətlərlə 
tanış оlmaq üçün istiqamətləndirir. 
Dördüncüsü, rеklam xəbəri pоtеnsial 
alıcıların böyük auditоriyasına nail 
оlmaq məq sə dilə kütləvi infоrmasiya 
vasitə lə ri nin fоrmalarından biridir. 
Bеləliklə, rеklama tərif vеrərkən bu 
xaraktеrik cəhətləri nəzərə almaq la-
zımdır. Rеklam idеntifi kasiya оlunmuş 
spоn sоr tərəfi ndən həyata kеçirilən və 
auditоriyaya (hər hansı bir şеyə) mеyil 
və ya təsir еtmək məqsədilə kütləvi 
infоrmasiya vasitə lərindən istifadə еdən 
ödənilmiş, şəxssiz kоmmunikasiyadır. 
Rеklamın tərifi ndə cəlbеdicilik mühüm 
cəhətdir. Bеlə ki, əmtəəni təkcə istеhsal 
еtmək dеyil, həm də оnu alıcıya еlə 
göstərmək lazımdır ki, alıcı bu əmtəəni 
alsın. 

Rеklam gеniş tanınmanın yaradıl-
ması, istеhlakçıların, tamaşaçıların cəlb 
еdilməsi üçün müxtəlif üsullarla xəbər 
vеrilməsidir. Bu tərif S. N. Оjеqоvun 
«Словарь русского языка» kitabından 
götürülmüşdür. 

Rеklam istеhlakçılara xəbər vеr-
mək, əmtəəyə, xidmətə və s. оlan tələbi 
yaratmaq məqsədilə bu əmtəə, xidmət 
və s. haqqında infоrmasiyadır. 

Rеklam müxtəlif daşıyıcılar vasitəsi 
ilə tanınmış rеklam vеriciləri tərəfi ndən 
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məhsul, xidmət və ya idеyalar haqqın-
da adətən inandırma xaraktеrinə ma-
lik оlan və ödənilən infоrmasiyanın 
pеrsоnasız, yəni şəxssiz vеrilməsidir. 

Rеklamı kоmmunikasiya prоsеsi, 
satışın təşkili prоsеsi və ya ictimaiy-
yətlə əlaqəni təmin еdən iqtisa-
di və sоsial prоsеs, yaxud nöqtеyi-
nəzərdən asılı оlmayaraq, infоrmasiya 
prоsеsi və ya inandırma prоsеsi kimi 
qiymətləndirmək оlar. Rеklam bir qrup 
adama yönəlmişdir. Qrup kimi, rok 
musiqisindən xоşu gələn yеniyеtmələr, 
yaxud mədəni tədbirlərdə iştirak еdən 
yaşlı adamlar çıxış еdə bilərlər. 

Rеklam fəaliyyət növüdür, ya-
xud оnun nəticəsində istеhsal оlunan 
məhsuldur ki, bunların məqsədi sə-
nayе və xidmət müəssisələri və təş-
kilatları tərəfi ndən ödənilmiş, sеçil-
miş istеhlakçı auditоriyasına cavab 
rеaksiyası dоğuran kütləvi və ya fərdi 
şüura güclü təsir еtmək üçün fоrmalaşan 
infоrmasiyanın yayılması yоlu ilə bu 
müəssisə və təşkilatların satış, yaxud 
digər vəzifələrinin rеallaşmasıdır. 

Reklam iqtisadi əsasa malik оlan 
və bəşəriyyətin bütün inkişaf tari-
xi ərzində оnu müşayiət еdən xüsusi 
kоmmunikasiya fəaliyyəti növüdür. 

Rеklam – müxtəlif əmtəə və xidmət 
növlərinin rеallaşması, оnlara оlan 
tələbin yaradılması, еləcədə şəxsdə, 
təşkilatda və ədəbi əsərlərdə pоpulyarlıq 
və kütləvilik yaratmaq оnlar haqqında 
xəbərlər yaymaq məqsədilə bu əmtəə 
və xidmətlərin istеhlak xassələri haq-
qında infоrmasiyadır. 

Amеrikada çap məhsullarının 
ən gеniş yayılmış ən səciyyəvi və ən 

gəlirli növü оlmaq talеyini yaşamış 
rеklam ancaq XIX əsrin ikinci yarısın-
da özünün tanınmasına nail оlmuşdur. 
Bu yеni ədəbiyyat növü insanların ən 
incə hisslərinə tоxunur və bütün ta-
rix bоyu müqəddəs və dünyəvi kitab-
ların millətlərə еdə bilmədiyi təsiri 
göstərmişdir. 

Rеklama sahibkarlığın vahid üz-
vi sistеminin tərkib hissəsi kimi ba-
xıl malıdır. Rеklamın yarandığı və 
fəaliyyət göstərdiyi şəraiti (yəni оnu 
həm sərbəst еədən və еyni zaman-
da həm də buxоvlayan pоtеnsial im-
kan və məhdudiyyətləri) ancaq başa 
düş dükdən sоnra оnun prinsip və 
mеtоdlarını anlataq mümükündür. 

Rеklamı оlan şəxs rеklam aksiyası-
nın mərkəzində yеrləşir. Rеklama təsir 
göstərəcəyi şəxslərin həyatının mənasını 
tam əks еtdirən bir dildə öz mövzuları-
nı təqdim еdən halda ən çоx səmərəli 
оlur. Təxəyyülü fəth еdən rеklam 
оlanları fоrmaların müxtəlifl iyini an-
lamaq üçün maraqların bu ümumiliyi-
ni yadda saxlamaq faydalıdır. Rеklam 
kifayət dərəcədə bəsitləşməyə və asan 
yоlla təsnifata mərüz qalmır. Оna görə 
də оnun müxtəlif növlərinin (pərakəndə 
satış rеklamı, mütəxəssislər, sənayе, 
sərbəst ixtisas nümayəndələri və ticarət 
üçün оlan rеklam, idеyalar rеklamı və 
s. ) külliyyatına baxılır. 

Ümumiyyətlə, rеklam – istеh-
lak çılara xəbər vеrmək və əmtəələrə, 
xidmətlərə və s. оlan tələbi yaratmaq 
məqsədi ilə bu əmtəələr, xidmətlər və s. 
haqqında məlumatdır. 

Bəşər cəmiyyətin mövcud оlduğu 
uzun tarixi müddət ərzində rеklam 
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həmişə оnun həyatında mühüm rоl 
оynamışdır. Rеklam – yalnız işgüzar 
sfеraya, yəni iqtisadiyyatın sahələrinə 
dеyil, həm də о, cəmiyyətin bütün 
sahələrinə güclü təsir еdir. Rеklam 
hətta təbliğat sahəsinə də güclü 
müdaxilə еdir. О, hər hansı bir idеyanı 
məsələn, hər hansı bir siyasi partiya-
nı, dini təşkilatı və s. müvəffəqiyyətlə 
təbliğ еdə bilər. 

Rеklam qеyri-güc vasitələrinin 
bilavasitə köməyilə həyata kеçirilən 
məqsədyönlü fəaliyyət növüdür. Dе-
məli, rеklamın həmişə müəyyən və 
kоn krеt məqsədi оlmalıdır. Başqa 
sözlə, rеklamın əsasını dəqiq müəyyən 
еdilmiş məqsəd təşkil еtməli və о, 
kоnkrеt məqsədə yönəldilməlidir. 

Rеklamın başlıca məqsədi – əmtəə 
və xidmətlərirn rеallaşması həcminin 
artması yaxud əmtəə və xidmətlər haq-
qında infоrmasiyanın sоn istеhlakçıya 
çatdırılmasıdır. Rеklam vеricisinirn 
məqsədləri rеklam şirkətinin qarşılıqlı 
araşdırılmış və qarşılıqlı şərtləndirilmiş 
nəticələrinin məcmusudur. Buradan 
ikinci dərəcəli məqsədləri aşağıdakı 
kimi müəyyən еtmək və yеrləşdirmək 
оlar: məhsula оlan tələbin yüksəlməsi 
(fоrmalaşması); bazar sеqmеntlərində 
istеhlakçılar üçün əmtəə mövqеlərinin 
dürüst ifadə еdilməsi; əmtəənin istеh-
lak xassələrinin təbliğatı; bazarda 
istеh lakın artması; satış kanallarının 
pоzulmasına yardım göstərilməsi; fi r-
manın nüfuzunun yüksəlməsi; sоn və 
ən mühüm vəzifə – satışın həcmi art-
ması.

Bundan əlavə rеklamın məqsə d-
lərinə aiddir: infоrmasiya (yеni xid-

mətlərin, əmtəələrin, fi rmaların ya-
ranması haqqında); inandırıcı (digər 
fi r manın yоx, məhz həmin fi rma-
nın sеçimi); xatırladıcı (əgər fi rma 
müəyyən məşhurluğa nail оlubsa). 

İqtisadi rеklamın inkişaf tarixi 
üzün bir dövrü əhatə еtməklə, оnun 
haqqında оlan bu еlm də bir nеçə 
inkişaf mərhələsini kеçmişdir. Bu 
mərhələlərin qısa xaraktеristikası 
rеklam sistеminin kоnsеpsiyası haq-
qında düzgün və əsaslandırılmış qərar 
çıxarmağa əlvе rişli zəmin yaradır. 

Rеklam kоnsеpsiyası birinci dünya 
müharibəsi dövründə, еləcədə оndan 
bir qədər sоnra еlmi cəhətdən «kütləvi 
psixоlоgiya»nın еlmi müddəalarına 
əsaslanmışdır. О dövürdə bеlə hеsab 
еdilmişdir ki, «insan kütləsi», «bara-
banlı rеklam» adlanan hərəkətə daha 
tеz aldanır, yəni оna daha çоx inanır. 
Başqa sözlə, bu, yəni təkrarlanmaya 
əsaslanan rеklam öz güclü təsirini 
göstərirdi. 

Sоnrakı mərhələdə rеklam «psi-
xо  lоji еlmlər»lə yanaşmaya əsas lanır. 
Bеlə ki, psixоfi ziklərin hеsab еtdik-
lərinə görə, ümumiyyətlə, psixоlоji 
prоsеsləri kiçik еlеmеntlər haqqın-
da, yəni оnları ayrılıqda hissеtmə 
qabiliyyəti, duyulmaq və еmоsiya 
(həyəcan, təəssürat, hiss) kimi düzmək 
оlar. Həm də mütəxəssislər еlmi 
cəhətdən sübut еtmişdilər ki, «qısıqlan-
dırıcı güc» ilə «duymaq gücü» arasın-
da prоpоrsiоnal və sıx əlaqə mövcud-
dur. Bunu hеsablamaq da mümkündür. 
Hələ о vaxt bеlə bir tipik sual vеrilirdi: 
Əgər bir səhifə tоyda vеrilmiş hər 
hansı bir еlana 100 nəfər insan diqqət 
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yеtirərsə, оnda həmin еlanı, yarım 
səhifədə vеrdikdə buna nеçə nəfər in-
san diqqət yеtirəcəkdir? О zaman bеlə 
güman еdilirdi ki, rеklamın ayrı-ayrı 
hissələrinin (ölçülərinin, tеxniki və 
qrafi k tərtibatının, yеrləşdirilməsinin) 
təsirini ayırsaq, yəni оnları tənqid 
еtsən və sоnradan оnları birləşdirməklə 
rеklamın ümumi təsir gücünün təh lil 
еtmək nümunədir. Ən yaxşı еlеmеnt-
lərin düzgün kоmprоzisiya еdilməsi 
arzu оlunan duyumun yarada bilər. 

Rеklamın tеxniki vasitələrinin və 
оnların tətbiq еdilə bilmə sahələrinin 
çоx gеniş və əhatəli fоrmaya malik 
оlmaları, оnların öyrənilməsinə və 
araşdırılmasına müxtəlif yanaşmalar-
dan istifadə еtməyə imkan açır. Оdur 
ki, rеklam muxtəlif məqsədlərə xidmət 
еdir və cəmiyyətin bir çоx sfеralarına 
birbaşa müdaxilə еdir. 

Rеklamın mənbəyə təsir еtmənin 
bir fоrmasıdır. Rеklam – оnun qar-
şısına qоyulmuş əsas məqsədə çat-
maq üçün könüllü qəbul еdilə bilən, 
sərbəst inkişaf еtdirilən və оnun daim 
aşılanmasını təmin еdən vasitələrin 
köməyilə həyata kеçirilən fəaliyyətdir. 

Rеklamın tədricən inkişafı оna 
gətirib çıxardı ki, ictimaiyyətlə əla-
qə («Rublic Rеlatiоns»), birbaşa 
markеtinqin («Dirеct Markеting») 
əmtəə və xidmətlərin irəliləyişi («Salеs 
Prоmоtiоn»), satış yеrlərində rеklam 
(«Pоint оf Salе»), sərgi fəaliyyəti 

(«Еxhibitiоn Activitiеs»), spоrsоrluq 
(«Spоnsоrship), brеndinq (Bran-
ding») və s. kimi kоmmunikasiya 
istiqamətləri ayrılaraq müstəqil inkişaf 
еtməyə başladı. 

Ümumiyyətlə, dеyilənlərdən bеlə 
nəticə çıxır ki, rеklama dəqiq tərif 
vеrmək çоx çətindir. Оnun cizgilərinin, 
kоnturlarının siyahısını təklif еtmək 
оlar: О, birtərəfl ik iddiasında dеyil; 
О, ödənilmiş məkan və ya zaman 
çərçivəsində öz spеsifi k çağırışları ilə 
müraciət еdir və bu halda da maraq-
lı tərəfi  (satıcını) aydın göstərir; О, 
çоxfunksiyalıdır. О, müxtəlif mənbələr 
adından, müxtəlif audtоriyalar üçün 
və ən müxtəlif səbəblərdən pulların 
tоplanmasını və ya xərclənməsini, 
yük sək və aşağı məqsədləri, pulu 
və ya pulsuz nəyinsə və s. -nin əldə 
еdil məsini həvəsləndirməyə qadir-
dir (və bunu еdir); Bu, əksər hallarda 
qеyri-müəyyənlik şəraitində fəaliyyət 
göstərərək, fövqəladə uğur və sarsı-
dıcı uğursuzluq gətirməyə qadir bir 
fеnоmеndir. 

Bеləliklə, bu məqalə çərçivəsində 
rеklamın substansiоnal mеxanizminin, 
paradiqmasının, mеtanоrfоzunun mе-
tafо rasını paramеtrlərinin bütöv lükdə 
anоtоmiyasının və оntоlо gi ya sının 
bəzi kоnturlarını izah еtməyə səy 
göstərdik. [2, 17] 
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В условиях мирового финансо-
вого кризиса, вопросы комплекс-
ного изучения и исследования про-
блем управления стратегическими 
изменениями, что выявляется обо-
собленностью и сложностью управ-
ления предприятиями обрабатыва-
ющей промышленности.

Проблемы совершенствования 
управления стратегическими изме-
нениями должно основываться на 
формировании стратегических це-
лей, выработке задач по их дости-
жению, определении путей стра-
тегического развития определение 
основных типов деятельности, вы-

АЯН УРФАН кызы МАМЕДОВА
докторант Академии Государственно Управления

при Президенте Азербайджанской Республики, 
e-mail:bundesreiche@mail.ru

 УДК: 658; 005

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДПРИЯТИЯХ

РЕЗЮМЕ

В статье автор старается раскрыть сущность стратегических изменений, 
реализирующихся в системе управления, а также показывает то, по каким 
принципам происходят стратегические изменения в отдельных отраслях. Ав-
тор анализирует пути повышения степени эффективности возможных стра-
тегических изменений в системе государственного управления, в частности в 
области промышленности. Меняющаяся трёхступенчатая модель управления 
стратегических изменений предусматривает путь изменения определённых 
фаз. В работе подробно описаны подходы к классификации организацион-
ных изменений. Тем не менее, важным является реализация планирования 
до осуществления изменений. С учетом этого автор в статье предлагает се-
миступенчатую модель изменений планирования. Но несмотря на вышеизло-
женное в области реализации стратегических изменений в управлении мно-
жество проблем нашли разрешение. Это происходит главным образом из-за 
отсутствия конкурентной среды между промышленными предприятиями. 

Ключевые слова: модель планирования изменений, реформирование 
системы управления, реализация резерва научно-технического потенциала, 
подъем конкурентоспособности, задачи управления, социальной 
инфраструктуры промышленности
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явление стратегических бизнес – 
единиц и конкурентов, определение 
собственных конкурентных преиму-
ществ. Следует обратить основное 
внимание на совершенствование 
функционирования предприятий об-
рабатывающей промышленности в 
рамках постоянных и развивающих-
ся стратегических изменений. При 
этом, основная цель стратегическим 
изменениями – способствовать вы-
полнению постоянных целей, свя-
занных с увеличением зоны деятель-
ности, выходом на новые рынки, 
снижением затрат, решением соци-
альных проблем населения [6] 

Основными факторами эффек-
тивности предприятий обрабаты-
вающей промышленности в со-
временных условиях выступают: 
реформирование системы управ-
ления, реализация резерва научно-
технического потенциала, подъем 
конкурентоспособности местных 
товаров, повсеместное совершен-
ствование производственной и со-
циальной инфраструктуры про-
мышленности [3. с.190].

В чем заключается сущность 
новых подходов к управлению стра-
тегическими изменениями? Прежде 
чем ответить на этот вопрос, следу-
ет ознакомиться с существующими 
подходами в управлении стратеги-
ческими изменениями. Основными 
их чертами является то, что совре-
менные предприятия строят свою 
деятельность на длительную пер-
спек-тиву, стратегия которой осно-
вывается на «инкрементальном раз-

витии», т.е. стратегические подходы 
базируются на этапном решении 
сложных задач. Такой подход дает 
возможность многим предприяти-
ям учитывать серьезные изменения 
каждого этапа, и таким образом, 
учитывать их в последующих эта-
пах с целью выработки рациональ-
ной системы управления стратеги-
ческими изменениями.

Следует отметить, что инкремен-
тальное развитие системы управле-
ния стратегическими изменениями 
в предприятиях ярко проявляется в 
относительно стабильной экономи-
ческой среде, что дает возможность 
руководителям и менеджерам пред-
приятий адаптироваться к страте-
гическим изменениям, осмыслить 
основные их черты, и потом прини-
мать окон-чательные решения в сфе-
ре управления стратегическими из-
менениями в предприятии[2. с. 201].

Однако, нынешнее, весьма се-
рьезное нестабильное экономическое 
положение, носящий глобальный ха-
рактер, требует изыскать новые под-
ходы управления стратегическими 
изменениями в предприятиях.

По нашему мнению, для реше-
ния данной проблемы следует бо-
лее глубоко изучить методологию 
исследования системы управления 
стратегическими изменениями. К 
основателям и классикам подобных 
исследований можно отнести таких 
ученых, как Э.Пэттигрю, К.Левина, 
Т.Комигса, К.Уорли и др. [8]

Идеи Э.Пэттигрю заключались 
в формировании модели контекста 
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и процессов в системе управле-
ния стратегическими изменения-
ми. Базовая основа данной модели 
включает рассмотрение предпри-
ятия как процесса в системе вну-
тренних и внешних изменений, 
выявление структур, способных 
решать сложные задачи управле-
ния в сфере стратегических изме-
нений в предприятиях.

Подход К.Левина заключается в 
выработке 3-х ступенчатой модели 
управления стратегическими изме-
нениями, базовая основа которой вы-
ражается в создании стабильности в 
деятельности предприятий. По мне-
нию К.Левина, создание устойчивой 
среды предприятия осуществляет-
ся благодаря сбалансированности 
«побуждающих и ограничивающих 
сил», поддерживающих стабиль-
ность положения фирмы, имеющий 
определенные проблемы. [1.стр.76].

Для практического осуществле-
ния и внедрения системы управле-
ния стратегическими изменениями 
К.Левин предлагает трехступенча-
тую модель управления стратегиче-
скими изменениями.

Трехфазовая модель управления 
стратегическими изменениями

ФАЗЫ СОДЕРЖАНИЕ
I фаза: истоки готовности к из-

менениям уменьшающим сопротив-
ления. Перестройка прежней систе-
мы отношений к работе, создание 
более глубокой системы организа-
ционного поведения, выявление но-
вых тенденций развития

II фаза: изменения частного и 
коллективного, группового поведе-
ния проблем, техно-логии и управ-
ления. Формирование в деятельно-
сти сотрудников нового видения в 
работе предприятия, создания но-
вой формы организационной струк-
туры управления и повышения ор-
ганизационной культуры

III фаза: укрепление конечного ре-
зультата и его критерий, проведение 
стратегических изменений По мере 
создания новой гибкой структуры 
управления вырабатываются меры по 
«безвозвратности» к старому, устанав-
ливаются новые методы мотивации 
персонала предприятий. [5.стр.744]

Вызывает большой интерес раз-
работанные модели планируемых 
изменений Т.Каммигса и К.Уорли, 
основу которых составляют следу-
ющие принципы: вся доступная ин-
формация должна быть направлена 
на управленцев и агентов измене-
ний; значимость информации оце-
нивается степенью их практическо-
го использования. [4.стр.306] 

Подходы к классификации орга-
низационных изменений

Приведенная система класси-
фикации носит общий характер, 
поэтому в наших исследованиях 
предпринята попытка разработать 
классификацию организационных 
изменений в предприятиях обраба-
тывающей промышленности.

Разработка классификации ор-
ганизационных изменений учи-
тывает различные представления 
производственных коммерческих 
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процессов, и имеет следующий вид.
Как видно, данная классифика-

ция включает: 
- структурные изменения в ор-

ганизационной структуре управле-
ния предприятием;

- информационно-технологиче-
ские изменения в системе приема и 
обработки информации;

- содержательные изменения в 
процессе организации деятельности;

- организационные изменения 
компонентов выполнения функции 
управления предприятия. [7]

Изменения производственно 
ком мерческой деятельности

Изменения функций управления 
Изменения в системе приема и об-
работки информации. Изменения в 
ответственных за работу изменения в 
сфере современных технологий

- этапность выполнения функции;
- рыночные функции управления;
- изменения отдельных функций;
- внедрение новых функций - 

новая система приема и обработки 
информации;

-реорганизация отдельных до-
кументов;

- изменения форм информаци-
онных потоков;

- изменение места хранения ин-
формации;

- внедрение электронной ком-
мерции - изменение ответствен  ности 
за выполнение функций;

-изменение персонала по ре-
зультатам работы;

- изменение персонала по каче-
ству работы

- изменение в системе информа-
ци-онных технологий

Семиэтапная модель планиро-
вания изменений

Оптимальной особенностью 
данной модели является ее семисту-
пенчатая форма исследования.

Семиступенчатая модель пла-
нирования изменений включает:

- I ступень (поиск – персонал по 
изменениям совместно с предпри-
ятием разрабатывает поставленные 
задачи);

- II ступень (вход в процесс – 
использование системного подхода 
к разработке целостности системы);

- III ступень (анализа - выявление 
особенности целевых изменений);

- IV ступень (прогнозирование 
- ступенчатое решений вопросов воз-
можного сопротивления изменениям);

- V ступень (решение - внедрение 
принятого решения по изменениям);

- VI ступень (конечная оценка 
результатов - итоговая оценка по из-
менениям);

- VII ступень (завершение – 
окончание работы) [6.стр.580]; 

Важное место методологии ис-
следования системы управления стра-
тегическими изменениями занимает 
классификационный подход. Прежде 
чем определиться с классификацией 
изменений, следует выявить основ-
ные причины, обуславливающие не-
обходимость этих изменений. К этим 
причинам можно отнести:

- изменения, связанные с коле-
баниями рынка: усиление конку-
ренции, изменения цен, расширение 
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ассортимента товаров, внедрение со-
временной ИКТ, правовая база и др.;

- изменения, связанные с вне-
дрением современных информаци-
онно-коммуникационных средств 
управления и обработки данных, 
использование современных инно-
вационных технологий и т.д.;

- изменения, связанные с ос-
новными интересами партнеров: 
возникновение разногласий между 
конкурентами, изменение сферы 
влияния на рынке и др.;

- изменения, связанные с ин-
новационно-инвестиционными 
процессами: расширение инвести-
ционных ресурсов, увеличение ин-
новационного потенциала и др.;

- изменения, связанные с вну-
тренними противоречиями: возник-
новение внутренних конфликтов, 
соперничество между персоналом 
предприятия и др. [1.стр.98].

Несколько иная классификация 
данная вопросам организационных 
изменений, которая в экономиче-
ской литературе представляется 
следующим образом

Однако, несмотря на это, многие 
вопросы управления стратегически-
ми изменениями остаются нерешен-
ными. К их числу можно отнести кон-
курентные исследования на уровне 
предприятий обрабатывающей про-
мышленности, которые являются ба-
зовой основой развития ненефтяного 
сектора республики, недостаточно 
исследованы вопросы повышения эф-
фективности управления стратегиче-
скими изменениями в предприятиях, 
практически отсутствуют разработки 
по прогнозным оценкам в этой сфере. 
Кроме того, весьма слабо отработана 
система управления стратегическими 
организационными изменениями на 
уровне предприятий. 
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MÜƏSSİSƏLƏRDƏ İDARƏETMƏ STRATEJİ DƏYİŞİKLİKLƏR 
SAHƏSİNDƏKİ VƏZİFƏLƏRİ

XÜLASƏ

Müəllif məqalədə idarəetmə sahəsində reallaşdırılmalı olan strateji 
dəyişikliklərin ümumi mahiyyətini açmağa çalışmış ayrı-ayrı sahələr üzrə 
idarəetmənin strateji dəyişikliklərə hansı prinsiplərlə getməli olduğunu göstərmişdir. 
Məqalədə həmçinin idarəetmə sahəsindəki mümkün strateji dəyişikliklərin 
xüsusiylə sənaye sahəsində effektivlik dərəcəsinin artırılması istiqamətində təhlil 
aparımışdır. İdarəetmənin strateji dəyişikliklərinin üçmərhələli dəyişmə modeli 
bu dəyişikliklərin keçməli olduğu fazaları özündə ehtiva edir. Təşkilatlanmış 
dəyişikliklərin təsnifatına yanaşmalar məqalədə detallı şəkildə izah edilmişdir. 
Lakin dəyişikliklərin reallaşdırılmasından əvvəl onun planlaşdırılması vacibdir. 
Bunu nəzərə alaraq müəllif öz məqaləsində dəyişikliklərin planlaşdırımasının 
yeddi mərhələli modelini vermişdir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq idarəetmə 
sahəsində strateji dəyişikliklərin reallaşdırılması istiqamətində bir çox məsələlər 
öz həllini tapmamışdır. Bu da əsasən sənaye müəssisələri аrasında rəqabət 
mühitinin zəif olması ilə bağlıdır.

Açar sözlər: dəyişikliklərin planlaşdırılması modeli, idarəetmə sisteminin 
reformasiyası, elmi-texniki potensialın realizasiyasırəqabət qabiliyyətinin 
qaldırılması, idarəetmənin vəzifələri, sənayenin sosial infrasturkturu
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The author tries to reveal the essence of the strategic changes implemented 
in management system, and also shows that what principles should be taken on 
separate areas in the strategic changes. The article also analyzed the possible 
strategic changes in management, especially in the industrial sector in order 
to increase the effi ciency. Three-stage changing model of strategic change of 
management involves the certain ways of phases in these changes. The article 
describes in detail the approaches to organizational classifi cation of changes. 
However, it is important to plan before the implementation of the changes. Taking 
this into account the author of the article offers a seven-step planning model for 
changes. Nevertheless, there are many unresolved issues in the realization of 
strategic changes in management. This is mainly due to the lack of a competitive 
environment among industrial enterprises. 
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Qloballaşan dünyada bütün öl-
kə   lə rinin qarşısında duran əsas məq-
səd lərdən biri iqtisadi inkişafa nail 
olunmasıdır. İqtisadi inkişaf strukturu-
nun sabit və dayanıqlı olması burada 
başlıca şərtlərdən biri olmaqla bərabər, o 
ölkənin beynəlxalq miqyasda nüfuzunu 

müəyyən etməsi baxımından da çox 
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ölkənin 
beynəlxalq miqyasda öz yerini tutması 
yəni, dünya iqtisa diy ya tına səmərəli 
inteqrasiyası üçün ölkə iqtisadiyyatı 
inkişaf etməli, arzu olunan makroiqti-
sadi tarazlığa nail olunmalıdır. Qeyd 

HÜRÜ SİYASƏT qızı ŞAMİLOVA,
Bakı Dövlət Universiteti

İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrasının dosenti
e-mail: huri-ana@mail. ru

 FİDAN İMRAN qızı MƏMMƏDLİ
Bakı Dövlət Universiteti

İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrasının magistrantı
e-mail: mammedly. 94@gmail. com

UOT: 334. 021:35

PUL-KREDİT VƏ FİSKAL SİYASƏTİN QARŞILIQLI 
ƏLAQƏLİLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNİN NƏZƏRİ 

ASPEKTLƏRİ

XÜLASƏ

Məqalədə hər bir ölkədə makroiqtisadi tarazlığa nail olunması istiqamətində 
həyata keçirilən pul-kredit və fi skal siyasət nəzərdən keçirilir. Burada pul-kredit 
siyasəti ölkədə pul tədavülü və kreditləşmə sahəsində iqtisadi alətlərdən istifadə 
etməklə, həyata keçirilən tədbirlər kompleksi kimi ifadə olunur və Mərkəzi Bank 
tərəfi ndən həyata keçirilən bu siyasətin əsas məqsədləri göstərilir. Daha sonra 
fi skal (büdcə-vergi) siyasətinin mahiyyətinə toxunulur və bu siyasət maliyyə 
siyasətinin tərkib elementi kimi nəzərdən keçirilir. Qeyd edilən hər iki siyasətin 
ölkədə makroiqtisadi tarazlığa təsiri nəzərdən keçirilməklə, onlardan hər hansı 
birinə üstünlük verilməsi barədə nəzəriyyələrə baxılır. Həmin nəzəriyyələrdən 
IS-LM modelinin şərhinə xüsusi yer verilir. Nəticədə hər iki siyasətin qarşılıqlı 
əlaqəsinin bir sıra aspektləri şərh olunur və onların qarşılıqlı əlaqəliliyinin təmin 
edilməsinin vacibliyi əsaslandırılır. 

Açar sözlər: makroiqtisadi tarazlıq, pul-kredit siyasəti, fi skal siyasət, IS-LM modeli
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edək ki, burada makroiqtisadi tarazlıq 
iqtisadiyyatda müvazinət halının nəzəri 
cəhətdən mövcudluğu, praktik olaraq 
isə taraz lığa yaxın olduğu bir hal 
kimi nəzərdə tutulur. Ölkədə fəaliyyət 
göstərən bütün bazarlarda, o cümlədən 
əmtəə və maliyyə bazarlarında mövcud 
olan tarazlıq, həmçinin məcmu təklif 
və məcmu tələbin bərabərliyi vəziyyəti 
makroiqtisadi tarazlıq anlayışı ilə 
xarak terizə olunur.

Makroiqtisadi tarazlığın təmin 
olun ması dövlət tərəfi ndən həyata 
keçirilən iki siyasət: Pul-kredit və Fis-
kal (Büdcə-vergi) siyasəti vasitəsilə 
həyata keçirilir. 

Pul-kredit siyasəti adından görün-
düyü kimi pul tədavülü və kreditləşmə 
sahəsində iqtisadi alətlərindən istifadə 
etməklə həyata keçirilən tədbirləri 
özündə əks etdirir. Bununla yanaşı 
monetar siyasət məşğulluq və gəlir 
səviyyəsinin müəyyən olunmasında 
mühüm rol oynayır. 

Makroiqtisadi tarazlığı təmin 
edərkən Pul-kredit siyasətini həyata 
keçirən Mərkəzi Bank bir neçə məq-
səd lərlə çıxış edir ki, bunlara aşa-
ğıdakıları aid etmək olar: 

qiymətlərin sabitliyi; 
iqtisadi artım; 
faiz dərəcələrinin sabitliyi; 
pul bazarında tarazlıq; 
valyuta məzənnəsinin sabitliyi;
bank və ödəniş sisteminin sabitliyi. 
Tarazlığın təmin olunması za-

ma nı Pul-kredit siyasəti verilən 
məqsədlərdən birini seçməklə həyata 
keçirilir və bu məqsədlər bir-biri ilə 
ziddiyyət təşkil edə bilər. Məsələn: 

Faiz sabitliyi məqsədi əsas götürül-
düyü halda, faiz dərəcəsi aşağı düşür, 
iqtisadiyyat genişlənir, iqtisadi artıma 
nail olunur. Lakin bununla yanaşı 
bu proses özü ilə birlikdə infl yasiya 
gətirir. Bu baxımdan mərkəzi banklar 
bu məqsədlər arasında bir seçim etmək 
məcburiyyətində qalırlar. Ölkəmizdə 
Mərkəzi Bankın əsas məqsədi öz 
səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin 
sabitliyini təmin etməklə, bank və 
ödəniş sisteminin sabitliyinə nail ol-
maqdan ibarətdir. [3, səh. 89]

Büdcə-vergi siyasəti dövlətin büd-
cə xərcləri və vergi sistemi ilə bağlı 
elə bir siyasətdir ki, bu, son nəticədə 
milli gəlirin və xərcləmələrin struktu-
runa və yenidən bölgüsünə təsir edir. 
Büdcə-vergi siyasəti dövlətin maliy-
yə siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla 
büdcə formalaşması siyasətini ifadə 
edir və bir çox ədəbiyyatlarda fi skal 
siyasət adlanır. Fiskal siyasətdən op-
timal nəticə əldə etmək üçün vergi 
dərəcələrinin dəyişməsinin işgü zar 
aktivliyə, büdcə xərclərindəki dəyişik-
liklərin infl yasiya və faiz dərəcələrinə, 
büdcə kəsirinin isə makroiqtisadi ta-
razlığa təsiri nəzərə alınmalıdır. Fiskal 
siyasət iqtisadi tsikllərdən və monetar 
siyasətdən də asılıdır. [5]

Müasir fi skal siyasət əsasən dövlə-
tin maliyyə resurslarının istifadəsini, 
maliyyələşdirmə metodlarını və dövlət 
büdcəsinin doldurulması mənbələrini 
əks etdirir. Tarixi şəraitdən asılı ola-
raq hər bir ölkənin fi skal siyasə ti nin 
öz xüsusiyyətləri vardır. Respub li ka-
mız da həyata keçirilən büdcə-vergi 
siyasətinin çoxsaylı vəzifələri sırasında 
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milli gəlirin sabit artımı, infl yasiyanın 
orta sürəti və tam məşğulluğun təmin 
edilməsini, iqtisadiyyatın dövrü dəyiş-
mələrinin aradan qaldırılmasını və s. 
qeyd etmək lazımdır. 

Tarixən bu iki siyasətin hansına 
daha çox üstünlük verilməsi haqqında 
bir çox nəzəriyyələr mövcud olmuşdur. 
Keynsçilər pul-kredit siyasətinin daha 
çox faiz dərəcələrindən, Monetaristlər 
isə pul üzrə təklifdən asılı olduğunu 
qeyd edirdilər. Monetarizmin əsas 
nümayəndəsi olan M. Fridmen qeyd 
edirdi ki, pul-kredit siyasətinin həyata 
keçirilməsində pul kütləsinin artımına 
ciddi nəzarət olunmalıdır. Bu artımın 
illik ölçüsü 3-5% olmalıdır. Əks halda 
ölkədə infl yasiya baş verər. Qeyd edək 
ki, XX-ci əsrin 70-ci illərində Keyns 
nəzəriyyəsinin böhrana uğraması ilə 
Monetarizm üstünlük qazandı. 

Qeyd etdiyimiz iki siyasətin 
ayrı-ayrılıqda tətbiqi arzu olunma-
yan nəticələr verə bilər. Büdcə-vergi 
və pul-kredit siyasətinin gəlir və faiz 
dərəcəsinə təsirinin təhlili əhəmiyyət 
kəsb edir.  

 

Şəkil 1. IS və LM modelinin qrafi k təsviri
 
IS və LM qrafi ki əmtəə və pul 

bazarlarının tarazlıqda olması üçün 

lazım olan zəruri şərtləri göstərir. Bu-
rada əsas məqsəd eyni vaxtlı tarazlığın 
necə əldə olunmasıdır. Bu tarazlıq 
üçün, faiz dərəcəsi və gəlir səviyyəsi 
elə olmalıdır ki, həm əmtəə, həm də 
pul bazarlarında tarazlıq olsun. Bu 
şərti E nöqtəsi ödəyir. [6]

Hər iki siyasət öz növbəsində 
genişləndirici (stimullaşdırıcı) və 
daraldıcı (sərt) siyasət olmaqla iki 
hissəyə bölünür. Maliyyə siyasətinin 
həyata keçirilməsi IS əyrisinin, mone-
tar siyasət isə LM əyrisinin yerini sağa 
və sola doğru dəyişir. Bu iki siyasətdən 
yalnız birinin həyata keçirilməsi 
zamanı əldə olunan nəticələr heç də 
arzu olunan şəkildə olmur. Misal üçün 
genişləndirici pul-kredit siyasəti həyata 
keçirilərsə, bu, gəlirlərin artımına 
səbəb olsa da meydana gəlmiş aşağı 
faiz dərəcəsi dövriyyəyə daha çox 
pulun daxil olmasına və infl yasiyaya 
səbəb olacaqdır. Digər halda isə yalnız 
stimullaşdırıcı büdcə-vergi siyasəti 
faiz dərəcəsinin sabit qalması şərti ilə 
həyata keçirilərsə, dövlət xərclərinin 
100 vahid artması ilə IS-də tarazlıq 
E^3 nöqtəsinə keçir. [2, səh. 263]

Burada planlaşdırılan xərclər məc-
mu buraxılışa bərabər olduğuna görə 
əmtəə bazarında tarazlıq yaranır, lakin bu 
halda pul bazarı tarazlı deyil. Göründüyü 
kimi, bu siyasətlərin təktərəfl i həyata 
keçirilməsi tam olaraq müsbət nəticənin 
əldə olunması ilə sonlanmır. 

 Bundan əlavə ümumilikdə geniş 
fi skal siyasətin həyata keçirilməsi ilə 
IS əyrisi sağa doğru meyil edir və bu 
dəyişiklik real gəlirin, faiz dərəcəsinin 
artmasına gətirib çıxarır. 

 
Faiz dərə 
сəsi 

Gəlir 

i 

Y 

E 

LM IS 
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E^2 nöqtəsi tarazlı nöqtə olmasına 
baxmayaraq burada bir problem mey-
dana gəlir. Belə ki, faiz dərəcəsinin 
yüksək olması investisiyaya olan marağı 
azaldır, bu halda gəlirlərin artımının 
faiz dərəcəsinin artımı ilə müşahidə 
olunmayan bir hala gətirilməsinə ehti-
yac duyulur. Bir sonrakı addımda fi skal 
siyasətlə yanaşı stimullaşdırıcı monetar 
siyasət həyata keçirilir və nəticədə LM 
əyrisi sağa doğru hərəkət edir. Bununla 
da bazarda yeni bir tarazlı E^3 nöqtəsi 
meydana gəlir ki, burada həm əmtəə, 
həm də pul bazarlarında tarazlıq təmin 
olunur, faiz dərəcəsinin azalması və 
real gəlirin artması baş verir. Tarazlı 
halın bu dəyişimi “sıxışdırma ef-

fekti” (crowding out effect) adlanır. 
[2, səh. 262] Bu effekt o zaman baş 
verir ki, stimullaşdırıcı fi skal siyasət 
faiz dərəcəsini artırır və nəticədə fərdi 
xərclər, xüsusilə də investisiya xərcləri 
azalır. Başqa sözlə gəlirin Y_3 əvəzinə 
yalnız Y_2 qədər artmasının səbəbi 
odur ki, faiz dərəcəsinin i_1-dən i_2-ə 
qədər artması investisiya xərclərini 
azaldır. 

Beləliklə, hər bir ölkədə mak-
roiqtisadi tarazlığın təmin olunması 
üçün ayrılıqda pul-kredit və büdcə-
vergi siyasətinin əhəmiyyətini azalt-
mamaqla, qeyd etməliyik ki, onların 
qarşılıqlı əlaqəliliyinin təmin edilməsi 
vacib məsələlərdən biridir. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЗАИМОСВЯЗИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ И ФИСКАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ

РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются проводимая в странах денежно-кредитная и 
фискальная политика, направленная на достижение макроэкономической 
стабильности. Здесь денежно-кредитная политика выражается как ком-
плекс мер, осуществленных с использованием экономических инструмен-
тов в сфере обращения и кредитования денег в стране и показаны основные 
цели этой политики, проводимой Центральным Банком. Далее затронута 
сущность фискальной (бюджетно-налоговой) политики и эта политика 
рассмотрена как элемент финансовой политики. Изучая влияние каждой 
из указанных политик на макроэкономическое равновесие, рассмотрены 
теории отдающие предпочтение одной из них. Особое место среди этих 
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теорий уделено описанию модели IS-LM. В итоге описан ряд аспектов вза-
имосвязи этих двух политик и обоснована необходимость их взаимосвязи. 

Ключевые слова: макроэкономическое равновесие, денежно-кредит-
ная политика, фискальная политика, модель IS-LM
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THEORETICAL ASPECTS OF RELATIONSHIP MONETARY AND 

FISCAL POLICY

SUMMARY

The article deals carried out in the countries of the monetary and fi scal poli-
cies aimed at achieving macroeconomic stability. Where monetary policy is ex-
pressed as a set of measures implemented with the use of economic instruments 
in the fi eld of money and credit in the country and the basic objectives of the pol-
icy pursued by the Central Bank. Then touched the essence of the fi scal (fi scal) 
policy and this policy is considered as an element of fi scal policy. Studying the 
impact of each of these policies on the macroeconomic balance, we consider the 
theory of preferring one of them. A special place among these theories is given 
to the description of model IS-LM. As a result, it describes a number of aspects 
of the relationship of these two policies and the necessity of their relationship. 
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Müasir şəraitdə respublikamız-
da neft amili makroiqtisadi sabitli-
yin və inkişafın təmin olunmasında 
mühüm rol oynayır. Bir neçə ildir ki, 
Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf mo-
delinin reallaşmasında neft amili prio-
ritet ütünlüyə malik olmuş, iqtisadiyya-
tın sürəti və hərtərəfl i inkişafında əsaslı 
dönüş baş vermişdir. Xüsusilə, ölkənin 
sosial-iqtisadi inkişafı bütün fəaliyyət 
sahələrini əhatə etmişdir. Lakin dün-
yada mövcud olan qlobal-iqtisadi böh-
ran vəziyyəti və beynəlxalq bazarda 
neftin qiymətinin kəskin surtdə aşağı 
düşməsi ölkə iqtisadiyyatının birba-

şa təsir göstərmişdir. Belə ki, şəraitdə 
qeyri-neft sektorunun hərtərəfl i inki-
şafına investisiya tələbatı yaranır ki, 
ondan səmərəli istifadə olunması ölkə 
iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə gə-
tirib çıxaracaqdır. Bu məqsədlə ölkə 
prezidenti İ. Əliyev qeyd etmişdir ki, 
“bu gün qeyri-neft sektorumuz iqtisa-
diyyatda hərəkətverici amildir”. Ölkə 
prezidentinin strateji göstərişini bir 
daha nəzərə alaraq gələcəkdə ölkə iqti-
sadiyyatının neft amilindən asılılığının 
azaldılması, iqtisadiyyatın birtərəfl i in-
kişafının aradan qaldırılması və diver-
sitifi kasiyası irəli sürülür. 

KUTAİS ABUZƏR oğlu SARIYEV
Bakı Dövlət Universiteti

İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrasının dosenti
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Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafi nda sahibkarliq 
fəaliyyətinin rolu

XÜLASƏ

Məqalədə Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafında sahibkarlıq 
fəaliyyətinin rolu və onun əsas istiqamətləri şərh olunur. Məqalədə Azərbaycanda 
qeyri-neft sektorunun inkişafını doğuran səbəblər və ölkənin neft amilindən 
asılılığının azaldılması məsələlərinə diqqət yetirilir. Məqalədə qeyri-neft sektoru-
nun inkişafında investisiya qoyuluşlarının rolunun daha da artırılması imkanları 
araşdırılır. Məqalədə ölkədə neft sektorunun inkişaf modelinin reallaşmasına dair 
bir sıra təklif və tövsiyyələr irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: qeyri-neft sektoru strategiyası, sahibkarlığın milli inkişaf mod-
eli, sahibkarlığın sahə və ərazi xüsusiyyətləri. 
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Dövlətin həyata keçirdiyi səmərəli 
iqtisadi siyasət nəticəsində 2003-2015-
ci illər ərzində qeyri-neft sektorun-
da iqtisadi islahatların uğurla davam 
etdirilməsi, idxaldan asılılığın azaldıl-
ması, rəqabət qabiliyyətli məhsullar 
istehsal edən sənaye, kənd təsərrüfatı, 
enerji, nəqliyyat komplekslərinin qu-
rulması, özəl müəssisələrin fəaliy yə-
tinə dəstək verilməsi, əlverişli rəqabət 
mühitinin formalaşması istiqamətində 
mühüm addımlar atılmışdır. 

İqtisadiyyatın diversifi kasiyasın-
da, regionların sosial-iqtisadi inkişa-
fında, əhalinin istehlak məhsulları ilə 
təminatının gücləndirilməsində, inf-
rastruktur sisteminin yenidə qurulma-
sında Azərbaycan Respublikası regi-
onlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramlarının (2004-2008; 2009-
2013; 2014-2018-ci illər) və “2008-
2015-ci illərdə Azərbaycan Respub-
likasında yoxsulluğun azaldılması və 
davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın 
mühüm rolu olmuşdur. Qeyri-neft sek-
torunun şaxələndirilməsində müasir 
infrastruktur sisteminin formalaşması, 
innovasiya xarakterli texnologiyala-
rın tətbiqi, rəqabətqabiliyyətli isteh-
salın genişləndirilməsi və ölkəmizin 
ixrac potensialın artırılması özünü 
daha çox büruzə vermişdir. Hazırda 
Respublikamızda qeyri-neft sekto-
runun formalaşması regionların so-
sial-iqtisadi inkişafını, sahibkarlığın 
daha da genişləndirilməsini, kənd 
təsərrüfatının və sənaye sferasının mü-
asir tələblər səviyyəsində yenidən qu-
rulmasını, daxili və xarici investisiya-
ların qoyulmasını tələb edir. Xüsusilə, 

vurğulamaq lazımdır ki, qeyri-neft 
sektorunun inkişafına investisiya qo-
yuluşlarının ana xəttini iqtisadiyya-
tın prioritet sahələrində sahibkarlığın 
bütün formalarının hərtərəfl i surətdə 
genişləndirilməsi təşkil edir. 

Bu məqsədlə ölkə prezidenti-
nin “Sahibkarlığın inkişafına mane 
olan müdaxilələrin qarşısının alınma-
sı haqqında” imzalanan fərmanında 
göstərilir ki, “Sahibkarlığın inkişafı 
ilə bağlı görülən işlərə baxılmayaraq 
bu sahədə bir sıra problemlər hələ də 
tam  aradan qaldırılmamışdır. Bu gün 
sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsini 
həyata keçirən bir sıra mərkəzi, şəhər 
və rayon icra hakimiyyəti orqanlarının 
işi qənaətbəxş sayıla bilməz”. Dövlət 
başçısının irəli sürdüyü mühüm strate-
ji vəzifələrin xarici və daxili investisi-
yalar hesabına reallaşması gələcəkdə 
qeyri-neft sektorunun inkişafında 
əsas lı irəliləyişlərə səbəb olacaqdır. 

Azərbaycanda sahibkarlığın gələ-
cək inkişaf strategiyası bir daha sü-
but edir ki, respublikamız əvvəlki 
kimi yenə də investisiya qoyuluşu 
ba xı mından dünyanın ən cəlbedici 
ölkələrindən biridir. Son 10 il ərzində 
Ümumi Daxili Məhsul istehsalı 7, 15 
milyard manatdan 59 milyard mana-
ta yüksəlmiş və onun 81,9%-i qeyri-
dövlət sektorunun payına düşmüşdür. 
2015-ci ildə iqtisadiyyatda qeyri-neft 
sektoru 7% təşkil etmişdir. 

Azərbaycanın iri həcmli karbo-
hidrogen ixracatçısına çevrilməsi və 
bu sahədən böyük məbləğdə valyuta 
ehtiyatlarının daxil olması iqtisadiy-
yatın digər real sektorlarının ixrac 
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potensialının artmasına öz təsirini 
göstərəcəkdir. 

Azərbaycanda qeyri-neft sektoru-
nun inkişafında 2004-2008 və 2009-
2013-cü və 2014-2018-ci illərdə qəbul 
olunmuş regionların sosial-iqtisadi inki-
şafı Dövlət proqramlarının mühüm rolu 
olmuşdur. Ölkə prezidenti İ. H. Əliyev 
dəfələrlə bütün nitqlərində ölkədə qeyri-
neft sektorunun inkişafına maliyyə 
dəstəyi verilməsini və onun prioritet sfe-
raya çevrilməsini göstərmişdir. 

Dövlətin qeyri-neft sektoru-
nun inkişafına yönəldilmiş səmərəli 
siyasətinin reallaşmasında sahibkarlıq 
fəaliyyətinin mühüm rolu vardır. 

Son dövrdə ölkə prezidenti İ. H. 
Əliyev tərəfi ndən ölkədə sahibkarlığın 
sahə və regionlar üzrə inkişafına daha 
çox diqqət yetirilir. Onların hüquqları-
nın müdafi ə olunması və stimullaşdı-
rılması yolları müəyyən edilmişdir. 

Respublikada yerli və xarici sahib-
karlığın daha da geniş vüsət aldığı bir 
şəraitdə ölkə prezidenti İ. H. Əliyev 
cənabları mütəmadi olaraq yerli və 
xarici iş adamları ilə görüşündə sahib-
karlığı öz fəaliyyətinin mühüm strateji 
xətti kimi qəbul etmiş, onlara əlverişli 
mühit yaradılması, tənzimlənmə me-
xanizminin təkmilləşdirilməsi, iqtisadi 
stimullaşdırma metodlarının daha da 
gücləndirilməsi və qarşıya çıxan bü-
rokratik maneələrin aradan qaldırılma-
sı haqqında         göstərişlər        vermişdir.  
Respublikada sahibkarlıq fəaliyyətinin 
dövlət tənzimləmə formalarından bir 
də hüquq qanunları ilə yanaşı iqtisadi 
mexanizmlərin rolunun artırılmasıdır. 
Xüsusilə, sahibkarlıq fəaliyyətinin sti-

mullaşdırıcı mexanizmlərini daha da 
gücləndirmək məqsədilə sahibkarlığa 
kömək milli fondunun imkanlarından, 
kredit resurslarından, daxili investor-
lardan, maliyyə limitlərindən səmərəli 
surətdə istifadə olunmalıdır. Dövlət 
aşağı və ucuz stavkalı (dərəcəli) kredit 
siyasətindən səmərəli istifadə etməklə 
kiçik və orta sahibkarlıq təbəqəsinin 
maliyyə təminatına (vasitəçi) ola bilər. 

Sahibkarlığın miqyasından ası-
lı olaraq onun tənzimlənməsinin əsas 
prinsipləri, metodları və mexanizmləri 
özünəməxsus xüsusiyyətlər kəsb edir. 
Dövlət sahibkarlığı tənzimləyərkən 
əsas etibarilə səmərəlilik, sabitlik, mil-
lilik, əhalinin məşğulluğunun təminatı, 
komplekslik, ekoloji tarazlıq və digər 
vasitələrdə istifadə edir. Dövlət sahib-
karlığı tənzimləyərkən daha çox iqtisa-
di idarəetmə mexanizmlərindən istifadə 
edir. Tənzimləmə prosesində sahibkarlıq 
obyektinin miqyası, onun faydalılığı, 
prioritetliyi, inkişaf səviyyəsi, idarəetmə 
strukturu və mexanizmləri nəzərə alınır. 

Yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı 
qeyd etmək olar ki, sahibkarlığın tən-
zimlənməsinin iqtisadi əsasını maliy yə 
sistemi, vergi mexanizmləri, sosial sı-
ğorta, lizinq əməliyyatı, audit xidməti, 
kredit mexanizmi, bazar infrastruk-
turunun təşkili formaları və qiymət 
mexanizmləri təşkil edir. Sahibkarlı-
ğın iqtisadi tənzimləmə mexanizmləri 
birbaşa və dolayı metodlar vasitəsilə 
həyata keçirilir. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti daim cəmiy-
yətin ictimai mənafeləri ilə uzlaşdırılır 
və onların qarşısında duran sosial-iqti-
sadi problemlərin həllinə kömək edir. 
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Ümumiyyətlə, respublikanın bütün 
rayonlarında da dövlət tərəfi ndən sa-
hibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına dəstək 
verilir ki, bu da həmin regionlarda is-
tehsal, sosial və bazar infrastruktur sis-
teminin hərtərəfl i inkişafına təkan verir. 
Azərbaycanda milli iqtisadi inkişaf mo-
delinin müxtəlif bloklarına nəzər saldıq-
da, əsas aparıcı amil kimi sahibkarlıq 
fəaliyyətinə xüsusi önəm verilməlidir. 
Bu baxımdan dövlət ölkənin mikroiq-
tisadi sferalarında sahibkarlığın bütün 
növlərinin (istehsal, ticarət, xidmət və 
s. ) hərtərəfl i inkişafına xüsusi diqqət 
yetirir və ona maliyyə dəstəyi verir. 
Son illərdə ölkənin milli iqtisadi inki-
şaf modelinin reallaşmasında sahibkar-
lıq fəaliyyətinin daha da aktivləşməsi 
nəticəsində ümumi daxili məhsulda 
özəl sektorun xüsusi çəkisi 85,0% təşkil 
etmişdir. Azərbaycanın milli-iqtisadi 
inkişaf modelində qeyri-neft sektoru 
sahələrində sahibkarlığın hərtərəfl i inki-
şaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. 

Bu baxımdan qeyri-neft sektoru 
sahələrində sahibkarlıq fəaliyyətinin inki-
şafına istiqamətləndirilmiş uzunmüddətli 
investisiya qoyuluşu proqramı (layihələri) 
işlənib hazırlanmışdır. 

Gələcəkdə Azərbaycanda milli-iq-
tisadi inkişaf modelinin reallaşmasın-
da sahibkarlıq fəaliyyətinin daha da 
genişləndirilməsi məqsədilə aşağıdakı 
təklif və tövsiyələrin nəzərə alınması 
daha məqsədəuyğun olardı: 

- Milli iqtisadi inkişaf modeli-
ni reallaşdırmaq məqsədilə dövlət 
əmlakının özəlləşdirilməsi prosesi 
sürətləndirilməli və ona təsir edən 
maneələr aradan qaldırılmalıdır; 

- ölkə iqtisadiyyatına xarici və da-
xili investisiya qoyuluşları sahə və re-
gionlar üzrə müvazinətli (tarazlı) qay-
dada aparılmalıdır; 

- daxili bazarı qorumaq və onun 
milli məhsullarla bolluğunu təmin 
etmək məqsədilə iqtisadiyyatın bütün 
sahələrinin inkişafına investisiya qoyu-
luşu siyasətinə üstünlük verilməlidir; 

- ölkədə istehsal sahibkarlığının 
dövlət tərəfi ndən daha geniş fəaliyyətinə 
maliyyə dəstəyi verilməli, onlara şəffaf 
rəqabət mühiti yaradılmalıdır; 

- milli-iqtisadi inkişaf modelində 
regional sahibkarlığın hərtərəfl i inki-
şafına daha çox üstünlük verilməlidir. 

Göstərilən təklif və tövsiyələrin 
vaxtında nəzərə alınması milli iqtisadi 
inkişaf strategiyasının səmərəli formada 
reallaşmasına əlverişli təsir göstərə bilər. 

2014-cü ildə qeyri-neft sektorunun 
inkişafı baxımından metallurgiya, ma-
şınqayırma, elektroenergetika sənaye 
sahələrinin inkişafına daha çox inves-
tisiya qoyulur. Bu sahələr özlüyündə 
ölkə iqtisadiyyatının üstün və aparıcı 
sənaye strukturları hesab olunur. Bu-
nunla əlaqədar olaraq 2014-cü ildə 
metallurgiya sənayesində istehsalın 
həcmi əvvəlki ilə nisbətən 44, 6% art-
mışdır. «Daşkəsən fi liz safl aşdırma» 
səhmdar cəmiyyətində fi liz konsent-
ratı istehsalına başlanılmışdır. İstehsal 
gücü 100 min ton təşkil edən Gəncə 
alüminium zavodunda ciddi rekons-
truksiya işləri aparılır. Son ildə nəcib 
metalların istehsalına da kapital qo-
yuluşu həyata keçirilir. Artıq Gədəbəy 
qızıl zavodunun fəaliyyətə başlaması 
nəticəsində 2058 kiloqram qızıl is-
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tehsal edilmişdir. Maşınqayırmanın 
digər sahələrinə də investisiya qoyu-
luşuna və xüsusi diqqət yetirilir. Bu 
sənayedə istehsalın səviyyəsi əvvəlki 
illə müqayisədə 2, 5 dəfə artmışdır. 

Sumqayıt şəhərində tikilən tex-
nopark sənayedə yeni universal is-
tehsal kompleksini xarakterizə edir. 
16 zavoddan ibarət olan bu isteh-
sal kompleksində artıq 5 müəssisə 
fəaliyyət göstərir. Həmin müəssisələr 
müasir texnologiyalara əsaslanaraq 
böyük ixrac potensialına malik olan 
geniş çeşidli məhsullar istehsal edir. 

Bununla yanaşı son dövrdə ölkədə 
yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı 
üzrə Dövlət Proqramına uyğun olaraq 
müasir tipli elektrik stansiyalarının, 
yüksək gərginlikli yarımstansiyaların 
tikintisi və digər işlər sahəsində də 
mühüm addımlar atılmışdır. 

Dövlət özünün iqtisadi siyasətində 
regionların sosial-iqtisadi inkişafı-
na xüsusi diqqət yetirir. Belə ki, artıq 
2014-2018-ci illərdə regionların sosi-
al-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı-
nın ikinci ili müvəffəqiyyətlə yerinə 
yetirilmişdir. Bu günə qədər region-
ların sosial-iqtisadi inkişafına bütün 
maliyyə mənbələri hesabına 15,5 mil-
yard dollar vəsait yönəldilmiş və bunun 
sayəsində yüzlərlə səmərəli layihələr 
icra olunmuşdur. Xüsusilə 2014-cü ildə 
regionlarda 160-dan çox sənaye, kənd 
təsərrüfatı, xidmət və ticarət müəssisəsi 
tikilib istifadəyə verilmişdir. 

2014-cü ildə ölkənin sosial inkişa-
fında da əsaslı irəliləyişlər baş vermiş-
dir. Belə ki, 2009-2014-cü illər ərzində 
Azərbaycan iqtisadiyyatı 15% artmışdır. 

Bu artıma nail olunmasında özəl sekto-
run xüsusi rolu vardır. Artım neçə illərdir 
ki, Azərbaycanda aparılan radikal iqtisa-
di islahatların və həyata keçirilən Dövlət 
Proqramların nəticəsidir ki, ölkədə güclü 
sahibkarlar sinfi  (təbəqəsi) formalaşmış-
dır. Özəl sektorun əsas daşıyıcıları olan 
sahibkarlar milli-iqtisadi inkişaf mode-
linin reallaşmasında öz rolunu göstərir. 
2014-cü ildə dövlət tərəfi ndən sahibkar-
lar təbə-qəsinin formalaşmasına güclü 
dəstək verilmiş və bu məqsədlə Sahib-
karlığa Kömək Milli Fondu vasitəsilə 
1430 sahibkarlıq subyektinə 115 milyon 
manat məbləğində güzəştli kreditlər ve-
rilmişdir. Bunlarla yanaşı sahibkarlığa 
dövlət dəstəyi tədbirləri çərçivəsində il 
ərzində 1374 kiçik sahibkarlara 20 mil-
yon manat güzəştli kredit verilmişdir. 
Sahibkarlar gələcəkdə bu vəsaitlərdən 
daha səriştəli istifadə edərək ölkə iqti-
sadiyyatının hərtərəfl i inkişafına təkan 
verməlidir. Bu o deməkdir ki, özəl sek-
torun əsasını geniş mənada sahibkarlar 
ordusu təşkil edir və gələcəkdə onların 
daha səmərəli fəaliyyəti təmin olunma-
lıdır. Xüsusilə ölkənin xarici bazara çı-
xışında özəl sektorun rolu və imkanları 
daha da genişləndirilməlidir. Qeyri-neft 
sektorunun inkişafı nəticəsində əhalinin 
həyat səviyyəsini yüksəltmək və on-
ların sosial müdafi əsini güclən dir mək 
istiqamətində mühüm addımlar atılmış-
dır. Son dövrdə dövlət turizm sahibkar-
lığının inkişafına da xüsusi diqqət yetirir. 

2010-2014-cü illərdə turizmin in-
kişafına dair Dövlət Proqramına uy-
ğun olaraq «Şah dağ» qış-yay turizm 
kompleksinin tikintisi həyata keçirilir. 
Mədəniyyət və turizm obyektlərinin 
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tikin tisinə, təmirinə və yenidən qurul ma-
sına, maddi-texniki bazasının möhkəm-
lən dirilməsinə 165  milyon  manatdan  
çox  vəsait yönəldilmişdir. Regionların 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı-
na uyğun olaraq respublikanın müxtəlif 
dağ və dağətəyi rayonlarında «Altıa-
ğac», «Nabran» istirahət mərkəzlərində. 
Bakı şəhərinin ayrı-ayrı müalicə mər-
kəz lərində turizmin daha da inkişafı 
üçün əlverişli inkişaf yaradılır və inves-
tisiyalaşdırılır. Dövlət tərəfi ndən Bakı 
şəhərinin və paytaxtətrafı qəsəbələrin 
sosial-iqtisadi inkişafı məqsədilə xari-
ci və daxili investisiyalardan səmərəli 
istifadə olunması proqramlaşdırılır. Bu 
Dövlət Proqramında Bakı şəhərinin və 
paytaxtətrafı qəsəbələrinin bütün infrast-
ruktur sisteminin dünya standartlarına 
uyğun kompleks surətdə inkişafı nəzərdə 
tutulur (bütün nəqliyyat sistemi, yolla-
rın təmiri, kanalizasiya, içməli su, yeni 
müəssisələri tikilməsi, yeni iş yerlərinin 
açılması, turizmin inkişafı, elm, təhsil, 
səhiyyə, idman və s. daxildir). 

Yuxarıda göstərilən bütün sosial-iq-
tisadi inkişaf istiqamətlərinin vaxtında 
həyata keçirilməsi ölkənin milli-iqtisa-

di inkişaf modelinin reallaşdırılmasına 
bilavasitə təsir göstərə bilər. 

Gələcəkdə müstəqil Azərbaycan 
iqtisadiyyatının daha geniş və səmərəli 
inkişafı məqsədilə aşağıdakı mühüm 
strateji sahələrinin hərtərəfl i inkişafına 
xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

- qeyri-neft sektoru sahələrinin ta-
razlı (balanslı) surətdə investisiyalaşdı-
rılması və inkişafına diqqət yetiril məsi; 

- üstün və aparıcı sənayenin hər-
tərəfl i sahələrinin kompleks inkişafına 
və onlar arasında qarşılıqlı əlaqənin 
daha da genişləndirilməsi; 

- xarici və daxili investisiya qoyu-
luşlarının sahə və regionlar üzrə taraz-
lığın təmin olunması; 

- regionlarda yerli təbii-əmək və 
elmi-texniki resurslardan səmərəli is ti-
fadə olunması məqsədilə həmin istiqa-
mətə yönəldilən investisiya qoyuluşu-
nun həcminin artırılması və s. 

- innovasiya yönümlü tədqiqatların 
aparılmasının maliyyələşdirilməsinə 
dövlət dəstəyi verilməsi və əldə olun-
muş nəticələrdən istifadə olunmasına 
şərait yaradılması. 
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Giriş
Azərbaycan Dövləti müstəqillik 

əldə etdikdən sonra, ölkəmizdə ba-
zar münasibətləri geniş inkişaf etməyə 
başladı. Bazar münasibətlərinin inki-
şafı isə ölkəmizdə sahibkarlıq fəaliy-
yə tinin formalaşmasını aktual etdi [1]. 
Buna görə də Azərbaycanda sahibkarlıq 
fəaliyyətinin inkişafını bir neçə dövrə 
bölmək olar. 

Birinci dövr - müstəqilliyin 
bərpasından 1993-cü ilə qədər davam 
etmişdir. Ümumilikdə ilkin mərhələdə 
ölkənin iqtisadi dirçəlişini təmin etməyə 

imkan verə biləcək sistemli, tamamla-
yıcı islahatların aparılması lazım idi. 
Çünki, həmin dövrdə iqtisadi inkişafın 
səviyyəsinin artırılmasına ən böyük yar-
dım köklü islahatların aparılması idi. Ay-
rı-ayrı proseslərin hər birinin ümumilikdə 
sintez edilərək dərk edilməsi və uyğun 
planlaşdırılmanın aparılması da öz-
özlüyündə əhəmiyyətli məsələlərdən 
idi. Lakin, müstəqilliyin ilk illərində 
Azərbaycanda vəziyyət qeyri-sabit idi. 
İlkin formalaşma proseslərinin həyata 
keçirilməsinə baxmayaraq özəlləşdirmə 
və qiymətlərin liberallaşdırılması, sahib-
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Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili və idarə eilməsi mexa niz-
mi lərinin təkmilləşdirilməsi aktual məsələlərdən biridir. Bu məsələlərin həlli 
ölkəmizdə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf mərhələlərinin tədqiqini və onun in-
kişaf perspektivlərinin müəyyəyyənləşdirilməsini zəruri edir. 

Bu məqsədlə məqalədə, ölkəmizdə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf mər  hə-
lələri təhlil edilir. Təhlil zamanı ölkəmizin sahələr üzrə makroiqtisadi göstə ri-
cilərindən istifadə edilir. Təhlil zamanı sahibkarlıq fəaliyyətinin prob lem ləri və 
onun həlli yolları elmi cəhətdən əsaslandırılır. 

Məqalənin sonunda isə ölkəmizdə sahikarlığın inkişaf etdirilməsi strategiya-
sının başlıca istiqamətləri təklif edilir. 
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karlığın mühafi zəsi kimi təməl amillər 
nəzərə alınmırdı. Həmçinin dövlət bu 
məsələlərdə heç bir ciddi addım atmırdı. 

Bununla yanaşı, bir sıra obyektiv 
və subyektiv səbəblər kimi iqtisadi 
inkişafın durğunluğunun aradan qal-
dırılma ehtiyacının, milli valyutaya 
keçidin, qiymətlərin liberallaşdırılma-
sının zəruriyyətini misal göstərmək 
olar. Ona görə də özəlləşdirmə pro-
sesi həmin vaxt ikinci plana keçmiş-
di, hərçənd ki, məhz bu proses bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarlığın 
formalaşması üçün son dərəcə va-
cib idi. Yaranmış şəraitdə istehsal 
fəaliyyətinin genişləndirilməsi yal-
nız həqiqi maliyyə sabitliyini təmin 
etmək məqsədini daşıyırdı. Lakin 
bu addım qısamüddətli perspektivdə 
nəzərdə tutulmuşdu, buna görə də 
ölkənin həyatında o qədər əhəmiyyətli 
nəticələrə səbəb olmadı. Qiymətlərin 
liberallaşdırılması daha sonralar ya-
ratdığı bir çox mənfi  nəticələrə bax-
mayaraq ölkə iqtisadiyyatında sa-
hibkarlığın inkişafı və rəqabətin 
formalaşmasında zəruri rol oynadı. 
Beləliklə, ümumilikdə bu dövr üçün 
dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi pro-
sesi səciyyəvi idi. Bu sahədə bir çox 
xidmətləri olan Sahibkarlığa Kömək 
Milli Fondu sahibkarlıq fəaliyyətinin 
genişlənməsində və inkişafında mü-
hüm rol oynamışdır, ancaq bu fond 
növbəti dövrdə yaradılmışdır. 

İkinci dövr 1993-2002-ci illəri 
əhatə edir. Həmin dövrdə əsas iqtisa-
di tədbirlər makroiqtisadi sabitliyin 
bərpasına yönəldilmişdir. Ümumilikdə 
sabitliyin bərpası müəyyən iqtisadi is-

lahatların həyata keçirilməsinə imkan 
verdi. Bununla yanaşı, fəal xarici iq-
tisadi fəaliyyətlə məşğul olan dövlət 
beynəlxalq nəqliyyat layihələrinə qo-
şulmaqla Azərbaycanın yerli sahib-
karlarına investisiya qoyuluşlarında 
yeni imkanlar yaratmışdır. Ona görə 
də həmin dövrdə yerli sahibkarların 
mövqeyi, həm Azərbaycan iqtisadiy-
yatında, həm də regionda güclənib. 
Məhz həmin dövrdə özəlləşdirmənin 
hüquqi əsası qoyulub ki, bu da sa-
hibkarlıq fəaliyyətinin inkişafını 
sürətləndirməkdə, həmçinin artıq 
mövcud olan iqtisadi prosesləri düz-
gün istiqamətə yönəltməkdə çox mü-
hüm rol oynamışdır. Həmçinin bu 
dövrdə müxtəlif dövlət proqramları  
qəbul edilmişdir.  Sahibkarlığın inkişa-
fı ilə bağlı dövlət proqramlarının qəbul 
edilməsi göstərir ki, bu sahənin inkişa-
fı dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritet 
istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. 
Bu istiqamətin bir hissəsi sahibkarlara 
maliyyə yardımını tənzimləmək üçün 
tədbirlərin   həyata   keçirilməsi   idi.  
Bu  tipli addımlar sahibkarlıq infrast-
rukturunun formalaşdırılması ilə bağlı 
da görülmüşdür. Dövlət səviyyəsində 
olan addımlara isə, xüsusilə kiçik və 
orta sahibkarlıq üçün vergi yükünün 
azaldılması ilə bağlı həyata keçirilmiş, 
sadələşdirilmiş vergi sisteminin tətbiq 
edilməsini misal göstərmək olar. 

Üçüncü dövr 2002-ci ildən başla-
yır və bu günədək davam edir. 2002-ci 
il ərzində ölkədə sahibkarlığı yeni in-
kişaf mərhələsi yoluna çıxaran bir sıra 
qanun və proqramlar təsdiq edilmişdir 
(cədvəl1). 
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Azərbaycanın makroiqtisadi in-
kişaf dinamikası 

Hər bir ölkənin iqtisadiyyatının 
mühüm tərkib hissəsi emal sənayesidir. 
Emal sənayesi - kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı, balıqçılıq, ov və yarım-
fabrikatların istehsalı sənayesi, dağ-
mədən sənayesindən alınan xammalın 
emalı ilə məşğul olan sənayenin bütün 
sahələrinin məcmusudur. Onun ən mü-
hüm sahələrinə aid edilir: Qara və əlvan 
metallurgiya, neft emalı, kimya, ağac 
emalı sənayesi, maşınqayırma və me-
tal emalı, tikinti materialları istehsalı, 
kağız, toxuculuq, tikiş, ayaqqabı, qida 
sənayesi. Emal sənayesi - bu dünya 

sənayesinin aparıcı sektorudur. Bir qay-
da olaraq, o ölkənin iqtisadi inkişafının 
aparıcı bir amilidir. İnkişaf etmiş və geri 
qalmış rayonların fərqləri – sənayeləşmə 
səviyyəsində, adambaşına düşən sənaye 
məhsulunun miqdarında, sənaye isteh-
salının payında, əhalinin gəlirlərində, 
iqtisadiyyatlarında sənayenin payında 
və s. -dədir. Azərbaycanda bazar sistemi 
elə bir təsərrüfatçılıq şəklində formalaşır 
ki, dövlət fəal tənzimləyici funksiyasını 
yerinə yetirir. 

Müasir dövrdə Azərbaycanda özəl 
sektor ölkənin ÜMM-nin 84% -ni ya-
radır. Ona görə də Azərbaycanın indiki 
şəraitində sahibkarlığın problemlərinin 

Mərhələlər Xüsusiyyətlər Nəticələr İqtisadi inkişafın tələbləri
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- SKMF-nın yaradılması
- qiymətlərin 
liberallaşdırılması

- iqtisadi inkişafın 
zəifl əməsi
- iqtisadiyyat və maliyyə 
sferalarındakı qeyri-
stabillik

- zəruri bazar iqtisadiyyatı 
sisteminə keçid üçün sistemli 
islahatlar başlamışdır
- sahibkarların müdafi əsi 
sisteminin formalaşdırılması
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- dəyişikliklərin həyata 
keçirilməsi üçün şəraitin 
yaradılması
- makroiqtisadi sabitlik
- sahibkarlığa dəstək üçün 
ilkin tədbirlər
-sahibkarlığın dövlət 
səviyyəsində müdafi əsinin 
formalaşdırılması
- özəlləşdirmə

- ÜDM-in azalmasının 
qarşısının alınması
- infl yasiyanın aşağı 
salınması
- əsas göstəricilərin artım 
dinamikası
- xarici investisiyaların 
axını

- islahatların həyata 
keçirilməsinin sürətləndirilməsi
- sahibkarlıqla idarəetmə 
sistemində struktur 
dəyişikliklərinin həyata 
keçirilməsi
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- sahibkarlığa dövlət 
müdafi əsi sistemində köklü 
dəyişikliklər
- maliyyə təminatı
- infrastruktur
- dövlət tənzimlənməsi

- sahibkarlığın inkişaf 
etdirilməsi
- beynəlxalq səviyyədə 
sahibkarlığın 
dirçəldilməsi 

- məşğulluğun təmin edilməsi
 - regionların nəqliyyat 
potensialının artırılması
 - ixrac potensialının artırılması

Cədvəl 1. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf mərhələləri
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tədqiqi çox aktual problem kimi özünü 
göstərir [2]. 

Son illərdə ölkəmizin dünya səviy-
yəsində tanınması onun davamlı iqtisadi 
və sosial inkişafının yüksək səviyyəsinin 
təmin edilməsi vasitəsi ilə mümkün ol-
muşdur. İqtisadi artımı təmin edən iqti-
sadi fəaliyyətin əsas məqsədi əhali üçün 
əlverişli yaşayış şəraiti yaratmaqdır. 

Sosial-iqtisadi inkişafın əsas göstə-
ricilərin təhlilinə əsasən Azərbay canın 
yüksək iqtisadi artımı cədvəl 2-də öz 
əksi ni tapmışdır.  

Müstəqillik əldə edildikdən sonra, 
çoxşaxəli iqtisadiyyatın inkişafı istiqa-
mətində ölkədə aparılan iqtisadi islahat-
lar çox yüksək iqtisadi artımı təmin etdi. 
Məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində özəl 
sektor xeyli möhkəmləndi. Son on il 
ərzində kiçik müəssisələrin sayı 7 dəfə, 
iri və müştərək müəssisələrin sayı isə 8 
dəfə artmışdır. 

Bazar  münasibətlərinin  (sahib-
kar lığın) inkişafı əhalinin həyat səviy-
yəsini yüksəltmək, yeni iş yerləri yarat-
maq, sosial dəyişiklikləri sürətləndirə 

biləcək kiçik müəssisələrin fəaliyyətini 
dəstəklənmək, istehlak sektorundakı 
dəyişikliklərə operativ reaksiya ver  mək 
və struktur yenidənqurmanı inki  şaf 
etdirmək kimi məsələləri dövlətin qar-
şısına qoydu. Lakin, uzunmüddətli dövr 
üçün mövcud və potensial işçi qüvvəsi 
olan əhalinin kiçik və orta sahibkar-
lıq fəaliyyətinə cəlbedilmə dərəcəsini 
yüksəltmək üçün dövlət dəstəyi la-
zımdır. Belə ki, kiçik müəssisələrdəki 
əmək haqqı əhalinin həyat səviyyəsinin 
müəyyən ləşdirilməsində mühüm rol-
lardan birini oynayır. 

Bazar münasibətlərinin və sahib-
karlığın genişlənməsi ölkədə yeni sa-
hibkarlıq strukturlarında məşğul olan 
əhalinin müəyyən qrupunun əksər 
hissəsinin həyat səviyyəsinin yaxşılaş-
dırılması ilə müşahidə olunmuşdur. 

Müasir dövrdə sosial-iqtisadi artı-
ma və sahibkarlığın inkişafına nail ol-
maq üçün həll edilməli olan problemlər 
aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: səmərəli 
məşğulluq problemlərinin həlli; ehti-
yatlardan səmərəli istifadə; məhsulların 

Bölmələr/İLLƏR 2011 2012 2013 2014 2015

ÜDM-in artımı 109,3 104,5 100,1 102,2 105,8

Sənaye 108,6 102,6 95 97, 101,8

Kənd təsərrüfatı məhsulları 103,5 97,8 105,8 105,8 104,9

Kapital qoyuluşları 81,3 121,2 127,3 118 115,1

Real gəlirlər 108 113,3 119,6 113,8 108

Cədvəl 2. 
 Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafının əsas göstəriciləri (artım 

əvvəlki illə müqayisədə, faizlə)
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keyfi yyətinin və həcminin artırılması; 
sahə   strukturunun  təkmilləşdirilməsi; 
xarici investisiyaların cəlb edilməsi; 
istehlak sektorunun payının artırılması 
və s. [3, 4]. 

Bazar münasibətlərinin inkışafı 
ilə əlaqədar olaraq dövlət milli iqtisa-
diyyatın formalaşdırılmasının priori-
tet istiqaməti kimi, kiçik sahibkarlığın 
inkişafı, Azərbaycanın böyük və kiçik 
müəssisələrin yaradılmasını elan etdi. 
Kommersiya təşkilatının nizamnamə 
kapitalında Azərbaycan Respublikasının 
iştirak payı ictimai və dini təşkilatlarda, 
(birlik) xeyriyyə və digər fondlarda 
25% -i keçmir. Azərbaycanda kiçik sa-
hibkarlıq subyektləri dedikdə kommer-
siya təşkilatları nəzərdə tutulur. Bir və 
ya bir neçə kiçik səhmdar olmayan hü-
quqi şəxslərin müəssisələrdə səhm payı 
isə 25%-dən artıq deyil və işləyənlərin 
orta sayı limitini keçmir. Bu say limi-
ti sənaye, tikinti və nəqliyyatda – 100 
nəfər; kənd təsərrüfatında və elmi-tex-
niki sahədə - 60 nəfər; topdan ticarətdə 
- 50 nəfər, pərakəndə ticarət və məişət 
xidməti sahəsində - 30 nəfər, digər 
sahələrdə və digər fəaliyyət növlərin 
həyata keçirilməsində 50 nəfərdir. Kiçik 
sahibkarlıq subyektlərinə hüquqi şəxs 
yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olan fi ziki şəxslər (fərdi sahib-
karlar) daxildir. 

Kiçik sahibkarlıq Azərbaycanda 
1990-cı illərin əvvəllərindən inkişaf 
etməyə başlayıb. Bu müddət ərzində 
50-dən artıq iqtisadiyyatın bu sektoru-
nun təşəkkülü və inkişafına dair hüquqi 
və digər normativ aktlar qəbul edilib. 
Statistikaya görə kiçik müəssisələrin 

sayı gah artır, gah azalır, onların çoxu 
hüquqi qeydiyyatdan keçmirlər. 1990-cı 
illərin ortalarında sadələşdirilmiş vergi 
sistemi işə salınmışdır ki, həmin sistem 
yalnız kiçik müəssisələrə şamil olun-
muşdu, hansı ki, həmin müəssisələrdə 
işçilərin sayı 15 nəfərdən çox deyildi. 
Beləliklə, müxtəlif dövlət orqanları 
işçilərinin sayı az olan müəssisələrin 
məlumatlarından iki məqsəd üçün 
istifadə edirlər: Vergitutma məqsədləri 
üçün və statistik hesabat üçün. Ha-
zırda kiçik müəssisənin gələcək vergi 
məbləğinin hesablanmasında müxtəlif 
meyarlardan istifadə edilir və işin 
nəticəsindən asılı olaraq hesabat döv-
ründə onu düzəldirlər. 

“Azərbaycan Respublikasında 
ki çik və orta sahibkarlığın inkişa-
fı Dövlət proqramı”na uyğun ola-
raq kiçik sahibkarlığa dövlət dəstəyi 
aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata 
keçirilməlidir:

Kiçik sahibkarlığın dəstəklənməsi 
və inkişaf edə bilməsi üçün infrastruk-
turun formalaşdırılması;

Dövlət maliyyə, maddi-texniki və 
informasiya resursları və texnologiyaları, 
habelə elmi-texniki yeniliklər sahələrində 
kiçik sahibkarlıq subyekt ləri üçün 
istifadənin güzəştli şəraitin yaradılması;

Onların fəaliyyətinin lisenziyalaş-
dırılması, onların məhsullarının sertifi -
katlaşdırılması, dövlət statistika və vergi 
hesabatlarının təqdimatı, kiçik sahibkar-
lıq subyektlərinin qeydiyyatı üçün razı-
laşdırılmış qaydanın yaradılması;

Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 
xarici iqtisadi fəaliyyətinin dəstəklən-
məsi, onların xarici təşkilatlar ilə is-
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tehsal, ticarət, elmi-texniki, informa-
siya əlaqələrinin inkişafına köməklik 
göstərilməsi;

Kiçik müəssisələr üçün kadrların 
hazırlanması, təlimatlandırılması və 
ixtisaslarının artırılmasının təşkili. 

Hazırda MDB ölkələrində kiçik və 
orta sahibkarlığın inkişafın natamam 
formalaşması ilə xarakterizə olunan 
bir sıra prosesləri müşahidə etmək olar. 
Bu proseslərin əksəriyyəti xüsusilə də 
natamam formalaşma problemi həmin 
ölkələrin birbaşa yeni müstəqillik əldə 
edən və iqtisadiyyatlarının qarşılaşdığı 
texniki çətinliklər ilə bağlıdır. 

Ümumiyyətlə, nədənsə sahibkarlıq 
problemlərindən söz düşdükdə səbəb 
olaraq çox nadir hallarda dövlətin geri 
qalmış rayonlarının təsərrüfatının in-
kişafını stimullaşdıran dəqiq regional 
siyasətinin olmamasından danışılır. 
Bununla belə, məhz onun olmaması 
ilə əlaqədar olaraq mərkəz və region-
lar arasındakı fərqlər getdikcə artır. 

Azərbaycan Respublikasında dövlə-
tin qarşısında bəzi bölgələrdəki kəskin 
böhranlı problemlər durur. Məsələ on-
dadır ki, bu bölgələrin əksəriyyətində, 
çox az-az obyektlər istisna olmaqla heç 
bir əhəmiyyətli müəssisə yoxdur, ya da, 
səmərəliliyi yüksək olan müəssisələr 
yox dərəcəsindədir. Bunun səbəbi də 
vergi dərəcələrinin yüksək olmasıdır. 
Ölkə iqtisadiyyatının demək olar ki, bü-
tün aparıcı subyektləri Bakıda cəmləşir. 
Bu qeyri-sabitliyin istehsal potensialına 
təsiri əvvəlki illərdə də olmuşdur, lakin 
son zamanlar aradakı fərq və regionlar-
la mərkəzi daha böyük uçurumla ayır-
mışdır. Belə ki, Abşeron yarımadasın-

da cəmləşən istehsal potensialı bütün 
ölkənin potensialının, demək olar ki, 
90% -ə bərabərdir. Bu fakt həm də belə 
nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, əmək 
qabiliyyətli əhalinin əksər hissəsi Bakı 
aqlomerasiyasına axın edir. 

Beləliklə, ölkənin ümumi sahəsi-
nin 3,5%-ni təşkil edən ərazidə 
əhalinin üçdə biri yaşayır. Bundan 
başqa, zəif təsərrüfat bazası, müvafi q 
olaraq, iş yerlərinin sayının kifayət 
qədər olmaması əhalinin davamlı ola-
raq əyalətdən mərkəzə miqrasiya pro-
sesini sürətləndirir. 

 Bu baxımdan böyük əhəmiyyətə 
malik olan 2009-ci ildə qəbul edilmiş 
“2009-2013-ci illərdə Azərbaycan re-
gion larının sosial-iqtisadi inkişafı 
Proqramı” respublikada bu sahə də qə-
bul edilmiş sayca ikinci məqsəd yön lü 
proqram idi. 

Hər halda, son vaxtlar mərkəzdən 
regionlara tərəf bir meyil, bir dönüş 
olmuşdur. Bu problemin həlli üçün 
seçilmiş hər bir yanaşma fərdi olma-
lıdır. Lakin bütün fərdi yanaşmalar 
dövlətin regional siyasətdə müdafi ə 
etdiyi mənafelərinə zidd olmamalıdır, 
həmçinin bu yanaşma sabit, aydın və 
ardıcıl addımlarla reallaşdırılmalıdır. 

Respublikada bəzi xarici şirkətlər 
öz investisiyalarını Azərbaycan iqti-
sadiyyatına yatırtmaq üçün mütəmadi 
olaraq müraciət edirlər, dövlət 
də öz növbəsində investorları öz 
mənafeyinə uyğun olaraq daha priori-
tetli bölgələrə istiqamətləndirməlidir 
və Bakıda və ətraf zonalarda iqtisa-
di cəhətdən həddindən artıq doymuş 
müəssisələrinin yerləşdirilməsini 
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məhdudlaşdırmalıdır. Belə siyasət 
döv lət xərci tələb etmir və iqtisadi 
artım dövründə çox səmərəlidir. İn-
diki halda dövlətin müdaxiləsi işçi-
lərin ixtisasa uyğun olaraq yer ləş-
dirilməsi, iş qüvvəsinin keyfi y yə tinin 
dəyişdirilməsi, dövlət və ya özəl qu-
rumlar vasitəsi ilə peşə istiqamətini 
dəyişməsi və ya saxlanılması və iş 
yerlərinin yaradılması üçün sahib-
kar lara subsidiyalar vasitəsilə həyata 
keçirilə bilər. Belə ki, dövlətin təşəb-
büsü ilə Fransa hökuməti ilə birlikdə 
“RENO” avtomobilqayırma şirkətinin 
ayrı-ayrı modellərinin istehsalı üzrə 
Gəncədə zavodun tikilməsi ilə yerli 
kadrlar sırasından bəzilərinin peşəkar 
təkmilləşmə kursunda ixtisas artırma-
larını tələb edir. 

Bundan başqa, dövlət yerli təsər-
rüfat subyektlərinə münasibətdə regi-
onlarda, dövlət qrantları və subsidiya-
ların verilməsi təcrübəsindən isti fadə 
etməlidir. Bu qrant və subsidiyalar 
birdəfəlik, müvəqqəti və daimi fəaliyyət 
xarakterindən asılı olaraq ola bilər. 

Dövlət regional bazarların for-
malaş ması prosesində fəal iştirak 
etməlidir. Bu gün dünyanın inkişaf et-

miş ölkələrin milli bazarları regional 
bazarların sistemini özündə əks etdi-
rir. Müasir regional bazarlar regional 
təşkilatlar sferasından ibarətdir, harada 
ki, istehsalçıların və istehlakçıların ma-
raqları uzlaşır. Bundan başqa, regional 
bazar açıq xarakter daşıyır və dünyanın 
digər regionları və ölkələri ilə inkişaf 
etmiş iqtisadi münasibətləri vardır. 

Nəticə
Ölkəmizdə inkişafın elə mərhələsi 

yaxınlaşır ki, bu mərhələdə sağlam və 
davamlı milli bazarın formalaşması 
perspektivləri məhz regionlarda işlərin 
vəziyyətindən asılı olacaq. Regional 
bazarın formalaşdırılması təsərrüfatının 
lokal formada inkişafının proqnozlaşdı-
rılması   və       milli         iqtisadiyyatda 
işlərin vəziyyətinə təsiri baxımından 
müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu isə o 
deməkdir ki, onlara öz imkanlarını daha 
dolğun həyata keçirməyə imkan verən 
elə şərait yaratmaq lazımdır ki, yerlərdə 
təsərrüfat subyektləri ilk növbədə yer-
li bazar infrastrukturuna əsaslansın. 
Fikrimizcə məhz bu yanaşma bu gün 
daha münasibdir və öz mahiyyətinə 
görə orijinaldır.
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ЭТАПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

РЕЗЮМЕ

Усовершенствование организации деятельности и руководства 
предпринимательской деятельности в Азербайджане - одно из актуальных 
задач. Решение этих задач делает необходимым исследование и выяснение 
перспектив развития предпринимательской деятельности в нашей стране. 

С этой целью, в статье анализируются этапы предпринимательской 
деятельности. Для анализа используются макроэкономические показатели 
страны по отраслям и научно обоснуются проблемы предпринимательской 
деятельности и способы их решения. 

В конце статьи предлагаются основные направления стратегии развития 
предпринимательской деятельности страны. 

Ключевые слова: предпринимательство, конкуренция, инновация, 
выгода, эффективность. 
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I. Introduction
The notion of special economic 

zones as an economic development 
model fi rst emerged in 1959, and the 
fi rst SEZs typically took the form of 
free ports – customs-free areas within 
seaports that offered little more than 
warehousing and trade facilities. Over 
time, some free ports developed into 
customs-free zones and later, special 
economic zones (SEZs) and specialized 

zones (SZs) evolved (OECD, 2009). 
These zones offer various industrial 
benefi ts to the host nation, including 
manufacturing and services that target 
both foreign and domestic markets. 

Korea was among the fi rst nations 
to attempt to develop SEZs in order 
to improve its weak economy, and 
these zones played a pivotal role 
in the industrial policy of Korea. 
After the successful implementation 
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SUMMARY
 
How can Azerbaijan shift its oil-based economy to a non-oil-based one? In 

order to answer to this question, I investigate special economic zones as an alter-
native to oil-based growth. Special economic zones refer to a geographical region 
within a given country that is designed to attract foreign investment, promote trade, 
boost exports, and tackle unemployment issues. Korea’s success in designing ef-
fective special economic zones has transformed it from one of poorest nations to a 
prosperous one, and it is time for Azerbaijan to change its economic policy and use 
Korean economic development experiences to guide this process. This paper aims 
to review the relevant literature on the impact of SEZs on economic development 
and analyze how Azerbaijan can benefi t from Korean SEZ experiences. 
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of SEZ policies, Korean economic 
development policy shifted from 
an import-substitution policy to an 
export-oriented policy. The Korean 
economy began to export goods from 
light industry in the 1970s and from 
heavy industry in the 1980s. 

In contrast to Korea, Azerbaijan, 
after the disintegration of the Soviet 
Union in 1990, underwent a severe 
economic recession, and only after fi ve 
years did the economy begin to recover. 
However, the Azerbaijani economic 
recovery was based on the exportation 
of natural resources, and as with many 
oil-based economies, Azerbaijan also 
faced heavy fi nancial burdens after the 
2014 oil price shocks. Recent falling 
oil prices show that resource-based 
economic development is outdated 
and that oil-exporting countries must 
change their development models. 
Azerbaijan is no exception. 

The main purpose of this research 
is to introduce a new economic 
development model to Azerbaijan 
based on Korea’s experience regarding 
special economic zone policy. Section 
2 provides a defi nition for special 
economic zones and an overview 
of the benefi ts of SEZs. Section 3 
presents Korean SEZ experiences and 
success factors. Section 4 lists issues 
and recommendations related to SEZ 
building capacity in Azerbaijan, and 
Section 5 concludes. 

II. Impact of special economic 
zones on economic development

Globally, the term ‘special 
economic zone’ refers a geographical 

region within a given country that is 
designed to attract foreign investment, 
promote trade, boost exports, and tackle 
unemployment issues. Moreover, 
general economic and business laws are 
not applied in an SEZ. Rather, laws and 
regulations that are more liberal, such as 
tax and tariff exceptions and other non-
restrictive rules, are effective within 
the SEZ. SEZs are mostly operated by 
developing nations (Carter& Harding, 
2013, p. 8), and since 1970, more than 3, 
000 SEZs have been operated in about 
135 countries (World Bank, 2008). 

The success of an SEZ relies 
heavily on the alignment of the type 
of SEZ with the needs of the region, 
as well as that SEZ’s connection to the 
domestic market. Based on function, 
an SEZ can be classifi ed as trade-
centered, production-centered, service-
centered, or mixed (Lim&Lim, 2003). 
Trade-centered SEZs are established 
to accelerate international trade using 
location-specifi c advantages, logistics, 
and infrastructure (Lim&Lim, 2003), 
while production-centered SEZs are 
established to attract production-
based businesses with low production 
costs and benefi ts. Countries such as 
Malaysia and Bahrain, which need 
to attract various service industries, 
including international fi nancing, 
prefer to set up service-centered SEZs. 
Mixed SEZs represent a combination 
of trade, production, fi nance, and non-
manufacturing service functions. 

Since the establishment of the 
fi rst zone to be considered an SEZ, 
various types of zones have been set 
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up. These include free-trade zones 
(FTZs), export-processing zones 
(EPZs), hybrid EPZs, single-factory 
EPZs, urban free zone (UFZs), and so 
on. Although there are various types of 
zones, this research will use the term 
‘special economic zone” (SEZ) to 
refer to all of them. 

Regardless of the names and terms, 
the main aims of an SEZ include attracting 
FDI; reducing the unemployment 
rate; and increasing technology and 
knowledge transfer, human resource 
development, and sustainable economic 
growth. This section will analyze 
the benefi ts and impacts of SEZs on 
economic development. 

Attraction of foreign direct 
investment 

Due to their attracting FDI, 
reducing unemployment, and increasing 
technology and knowledge transfer 
and balanced economic growth, SEZs 
are considered a tool for economic 
development. According to the United 
Nations Conference on Trade and 
Development, FDI refers to a long-term 
relationship between the direct investor 
and the invested enterprise in a foreign 
nation or an investment made by a 
company from one country into another 
(UNCTAD, 2007). Generally, the 
determinant factors regarding FDI are the 
size of the local market, capital, the labor 
market and labor costs, marketability, 
and other factors directly related to 
production. Porter identifi es four main 
components of FDI that contribute to the 
enhancement of national competitiveness 
in his diamond model. These are factor 

conditions, demand conditions, related 
and supporting industries and fi rm 
structure, strategy and rivalry. Under 
factor conditions, FDI contributes to 
capital infl ow, increases employment 
and the transfer new technologies, and 
enhances productivity. Moreover, under 
demand conditions, FDI contributes to 
increasing exports, growing the domestic 
market, and enhancing consumer insight 
and globalization. As for related and 
supporting sectors, FDI boosts related 
industries and links the country to the 
global network, and under a structural 
strategy, rivalries regarding FDI advance 
industrial structures and optimize the 
allocation of resources [Porter, 1990, p. 
71-130). Furthermore, Mwilima (2003) 
states that some important factors 
infl uencing FDI include productivity, 
labor costs, human resources, economic 
sustainability, investment protection, 
and the consistency of the host nation’s 
economic policy. 

Human resource development 
Human capital has been defi ned 

differently by each academic fi eld. 
From an economic point of view, 
traditional economic growth models 
identify it as an unexplained factor 
that occurs outside the model, while 
neoclassical economic growth models 
view it as the main component of 
sustainable economic development 
(Romer, 1990; Freeman & Soete, 1997). 
Rastogi (2002) recognizes human 
capital as the knowledge, competency, 
attitude and behavior embedded in an 
individual. It is conceived that schools, 
R&D institutes, on-the-job training 
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plays the main role in human capital 
development (Lucas, 1988; Grossman 
& Helpman, 1991). According to Lucas 
(1988), education and formal and 
informal training are the main factors 
affecting a country’s development, and 
there is a direct relationship between 
human capital and development. 

One of the main expected 
contributions of SEZs is upgrading 
the skills of the workforce in the host 
country (Madani, 1999). Throughout its 
operation, an SEZ attracts multinational 
enterprises to the host country, and 
these enterprises bring in R&D and 
play a major role in innovation and 
the creation of new technologies. If 
the host country successfully attracts 
MNEs, this will build the human capital 
capability of the country, allowing it to 
innovate and build its own competitive 
advantage (Gugler & Brunner, 2007). 
Ding et al. (1997) state that the existence 
of multinational fi rms in an SEZ 
plays an important role in improving 
human resource management practices 
because these enterprises bring their 
modern management techniques 
and practices with them. Similarly, 
Patibandla and Petersen (2002) explain 
that due to the usage of modern 
machinery, international standards, 
and management techniques, MNEs 
are more likely to invest in training 
their staff than domestic companies. 
Moreover, almost all modern MNEs use 
superior technology, and this increases 
the demand for skilled workers. 

Human resource development 
in SEZs can occur either directly or 

indirectly. Compared to domestic 
fi rms in developing nations, MNEs 
use more capital-incentive production 
methods, and due to the high demand 
for skilled workers under this method, 
MNEs must improve the quality of the 
local workforce via sound training and 
learning-by-doing. Gugler and Brunner 
(2007) posit that high-quality training 
and learning-by-doing increase labor 
productivity, and in the long-term, this 
positive productivity spills over into 
the host country as skilled workers 
move from MNEs to domestic fi rms. 

Reducing unemployment 
Many factors suggest that the 

establishment and operation of SEZs 
supports the creation of new workplaces by 
attracting FDI. Aggarval (2007) identifi es 
three channels for SEZ employment 
effects. The fi rst is direct employment 
generation on the part of SEZs for both 
skilled and unskilled workers, the second 
is indirect employment generation, 
and the last is SEZs’ ability to generate 
employment for female workers. Due to 
the availability of low-wage labor forces, 
SEZs are often established in developing 
countries, where a large number of 
workers are idle. This phenomenon shows 
that SEZs generate more workplaces for 
unskilled labor forces. However, as SEZs 
grow toward higher-value activities, the 
demand for skilled workers increases. 
In the case of indirect employment 
generation, Sivalingam (1994) states that 
after the successful operation of an SEZ in 
a certain region, the demand for support 
services, such as transportation, banking, 
insurance, hotels, and restaurants, also 
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increases, which substantially and 
positively affects employment generation. 
Aggarval (2007) includes three factors in 
indirect employment generation. First, 
export- and trade-centric operations 
in SEZs provide foreign exchange 
earnings, which accelerate economic 
activities and employment. Secondly, 
the transformation of investment funds 
into fi xed assets via the purchase of 
goods and services from domestic fi rms 
generates economic activity outside of 
the zone, which subsequently creates 
new workplaces. Thirdly, because SEZs 
provide additional income demands 
for various goods and services, such as 
education, housing also increases. 

Moreover, Hunter and Saldana 
(2013) show that statistically, most 
workers in SEZs are women. This 
argument is also supported by Kusago 
and Tzannatos(1998). They explain that 
due to their manual dexterity, discipline, 
and patience, resident fi rms in SEZs 
prefer female workers to males. Most 
female workers in SEZs are young, 
single, and come from countryside. In 
some societies, it is diffi cult for females 
to fi nd formal work, but SEZs provide 
them this opportunity. Therefore, SEZs 
also contribute to the empowerment of 
women (Madani, 1999). 

Technology and knowledge transfer 
Much of the literature emphasizes 

the catalytic role played by SEZs in the 
industrial progress of and technology 
transfer to the host country (Lall, 2000). 
According to empirical research, SEZs 
foster collaboration between local 
fi rms and MNEs, which paves the 

way for domestic SMEs to enter into 
global value chains by offering them 
a business-friendly investment climate 
(Gereffi  et al, 2005). Once domestic 
SMEs enter the global market, they 
must follow global standards and 
improve their technologies in order to 
endure international competition, and 
because of that, they are very interested 
in learning about new technologies 
and improving existing ones. 

One of the most infl uential ideas 
regarding technology and knowledge 
transfer is the role of FDI as a tool for 
knowledge diversifi cation. UNCTAD 
(2011) explains this by providing FDI 
infl ow data. According to UNCTAD 
(2001), in developed nations, FDI 
infl ow increased by 9 percent to 
reach $566 billion in 2013, while in 
developing nation, this number was 
$778 billion in 2013. Hunter and 
Saldana (2013) refer to this data as 
follows: “This data should support 
the idea that there is a strong trend 
of technology transfer potential that 
could allow these targeted investment 
zones to grow in the near term. ” 

In addition, Gereffi  et al, (2005) 
identifi es two types of value chains: 
producer-driven and buyer-driven. 
Under the fi rst type, MNEs outsource 
the production of components and 
provide technology to networked 
producers. However, in a buyer-driven 
value chain, “MNEs are marketers of 
product only; networked producers 
need to arrange for raw materials and 
technology themselves” (Aggarwal, 
2007). By being inside of one of 
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these chains, producers upgrade their 
technology on a continuous basis 
(Harrison, 2005). The fi rst type of 
chain includes technology-incentive 
industries, such as computers, 
electronics, and automobiles, and the 
second type includes trading companies 
and large retailers (Aggarwal, 2007). 

III. Korean Experience with 
Special Economic Zones

After experiencing a devastating 
war from 1950 to 1954, Korea was 
among the poorest nations in the 
world, with a GDP of USD 1. 9 billion 
and a per capita GDP of USD 79. 
However, the country has achieved 
rapid growth through manufacturing-
centered industrial promotion that was 
led by the government. SEZs played a 
pivotal role in the industrial policy of 
Korea (Jensen & Ann, 2008). 

Generally speaking, there are 
three types of SEZs in Korea: free 
trade zones (FTZs), foreign investment 
zones (FIZs), and free economic zones 
(FEZs). The main purposes of SEZs in 
Korea are human capital development, 
reducing unemployment, balancing 
regional development, and attracting 
foreign investment. This section will 
analyze each type of SEZ and the factors 
infl uencing their success in Korea. 

Most world-trade-focused countries 
have established and operating free 
trade zones and Korea is no exception. 
In Korea, FTZs include manufacturing-
centered free export zones and logistic-
centered duty-free zones. In addition, 
customs-free zones were integrated into 
FTZs in 2004. By offering incentives, 

such as easing laws regarding import 
duties, logistics, and distribution, 
FTZs are designed to promote 
trade, accelerate local development, 
attract foreign investment, and foster 
international logistics. Initially, FTZs 
were focused on the manufacturing 
sector, and duty-free zones were more 
logistic-centered. However, this duality 
confused investors, and it was diffi cult 
for them to differentiate between these 
two. In order to solve this problem, the 
government integrated these two types 
of zones into FTZs. Currently, there 
are four port-and airport-type FTZs 
located at Busan Port, Gwangyang 
Port, Incheon Port, and Incheon 
International Airport, and there are six 
industrial-park-type FTZs in Masan, 
Iksan, Gunsan, and Daebul. 

In Korea, free trade zones operate 
under the Act on the Designation and 
Management of Free Trade Zones. 
This act was fully revised in 2004, and 
it defi nes FTZs as zones in which free 
manufacturing, logistics, distribution, 
and trade activities are guaranteed, 
along with legal assistance in special 
cases, as prescribed by the relevant 
acts, including the Customs Act and the 
Foreign Trade Act (KOICA, 2013). Act 
on the Designation and Management 
of Free Trade Zones classifi es FTZs 
into two types: industrial-complex-
type free trade zones and seaport- 
and airport-type free trade zones. 
Previously, FTZs were operated based 
on the Act on the Establishment of 
Free Export Zones, enacted in 1970. 
However, due to its ineffi ciencies, 



SECTION OF ECONOMICS

65İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. №4 (5) 2016

Special economic zones: an alternative to oil-based economic growth in Azerbaijan. Lessons from korean economic development

it was revised in 2000. This revision 
serves as the current act. The Act on 
the Designation and Management of 
Free Trade Zones defi nes the purpose 
and operational procedures of FTZs, 
including the imposition of, reduction 
of, and exemption from customs 
duties, in a clear manner, which is easy 
to understand for foreign investors. 

FTZs in Korea offer valuable 
incentives. According to the Act on the 
Designation and Management of Free 
Trade Zones, resident enterprises are 
eligible for exemptions from corporate 
taxes, acquisition taxes, income taxes, 
registration taxes, and property taxes 
for three years and a 50% reduction in 
those taxes for an additional two years 
based on the amount invested and the 
specifi c industry (USD 10 million or 
higher for manufacturing businesses 
and USD 5 million or higher for 
logistics businesses). In addition, 
FTZs are tariff-free zones, rents are 
eliminated or reduced by 50% for 50 
years, and a zero rating is applied to 
the value-added tax. 

The second type of SEZ in Korea 
is foreign investment zones (FIZs). 
According to a KOICA (2013) report, 
FIZs provide foreign-invested companies 
with industrial locations at low costs, 
with the aim of income growth through 
the attraction of foreign investments, the 
facilitation of the transfer of advanced 
foreign technologies, job creation, and 
the advancement of the local industrial 
structure. There are three types of FIZs: 
industrial-park-type FIZs, individual 
FIZs, and service-type FIZs. The main 

purpose of industrial-park-type FIZs, 
which were introduced in 1994, is to attract 
investment from foreign companies with 
advanced technology to Korea. 

After the 1997 Asian Financial 
Crisis, Korea attempted to diversify 
its economy by introducing individual 
FIZs. This type of FIZ allowed 
investors to choose the locations, and 
the government designed these FIZs 
based on the investors’ choices. In 
other words, based on investors’ needs 
in terms of location and incentives, 
the premises of foreign-invested 
companies are designated as individual 
FIZs (KOICA, 2013). The fi rst service-
type FIZs were introduced in 2010. 
Compared to previous types, service-
type FIZs were designed to attract 
investments in service businesses 
with high levels of added value, such 
as fi nancial businesses, knowledge 
services, and R&D. These businesses 
are also well-known for their effects 
on job creation. 

The Foreign Investment Promotion 
Act regulates the operation of FIZs, 
and it grants tax reductions, lower rent 
rates, and other incentives for resident 
enterprises. According to this act, 
manufacturing businesses investing 
USD 10 million, foreign-invested 
companies with foreign shareholdings 
of 30% or higher, and logistics 
businesses investing USD 5 million or 
more are eligible for tax reductions. 

The third type of SEZ in Korea 
is free economic zones (FEZs), and 
they are designed to facilitate foreign 
investment, strengthen national 
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competitiveness, seek balanced 
development among regions, and 
build foreigner-friendly businesses 
and living environments. The fi rst FEZ 
was introduced in 2002 in accordance 
with the Special Act on the Designation 
and Management of Free Economic 
Zones. The competitive advantages of 
FEZs include one-stop administrative 
services, permission to establish 
and operate foreign educational 
organizations and hospitals, the use 
of foreign currency, and so on. In 
addition, according to the Special Act 
on the Designation and Management 
of Free Economic Zones, FEZs offer 
business-friendly incentives, including 
exemptions from tariffs for fi ve years 
and from income taxes, corporation 
tax, acquisition tax, registration tax, 
and property taxes for three years. 
Furthermore, the rents are eliminated 
or reduced by 20% for 50 years, and 
the requirement to employ the disabled 
is waived. Also, businesses may give 
unpaid leaves, expand the scope of 
services for dispatched workers, and 
extend the dispatch period. Currently, 
there are six FEZs in Incheon, Busan 
Jinhae, Gwangyang, Daegu Kyungbuk, 
Saemangeum Gunsan, and Hwanghae. 

Success factors for SEZs in Korea 
One of the criteria for success in 

SEZs is an effi cient administrative 
system. At the beginning of SEZ policy 
implementation in the 1970s, the Korean 
Government formed a special planning 
team led by the Prime Minister. This 
team managed the responsibilities of 
related government agencies, including 

the Ministry of Commerce and Industry 
(now the Ministry of Knowledge 
Economy), the Ministry of Science 
and Technology (now the Ministry of 
Education, Science, and Technology), 
the Ministry of Construction (now the 
Ministry of Land, Transportation, and 
Maritime Affairs), and the Ministry of 
Finance (now the Ministry of Strategy 
and Finance). At the same time, the 
government arranged an effective 
policy implementation system (KOICA, 
2013). Each government organization 
had specifi c responsibilities in terms of 
contributing to SEZ development. In 
addition, the government established the 
Korean Industrial Park Development 
Corporation to operate development 
projects and specify authorities who 
would provide tax reductions and 
accept loans. 

The second factor in an SEZ’s 
success is location strategy. Fulton 
(1971) identifi es land, transportation, 
labor, and facilities as the main factors 
to consider in selecting a facility 
location. Before developing a special 
economic zone, the government should 
evaluate and select the best location, 
considering the mid-to-long-term plan. 
The purpose of location selection and 
industrial location policies is to arrange 
for the rational allocation of industries; 
improve the effi ciency of land use; 
and ensure sustainable industrial 
development, compromises between 
industrial areas and their surroundings, 
a reasonable supply of land, and so 
on. In order to avoid future problems, 
such as the development of individual 
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locations in an SEZ area, during the 
planning stage of an SEZ, it is best to 
adopt the “planning-fi rst, development-
later” principle. During the early stage 
of its economic development strategy, 
in order to avoid future problems, such 
as a low rate of resident-company 
attraction, the Korean Government 
planned its SEZ implementation 
activities based on accurate demand 
forecasting, systematic mid-to-long-
term plans, and determining the right 
locations for development. 

Before the development of an SEZ, 
comprehensive planning is needed 
to attract resident enterprises. In the 
modern business world, all small, 
medium, and large enterprises are 
looking for the best conditions so that 
they can recover their investments 
more quickly and easily. Before 
entering any SEZ, companies analyze 
the professional support system and 
incentives offered by the zone and 
analyze whether the aid granted will 
result in a return on investment or not. 
Therefore, in order to operate an SEZ 
effectively, various powerful incentives 
must be provided. Major incentives 
include various tax and fi nancial 
benefi ts, easy approval procedures, 
systematic support for businesses, and 
so on. One of the ways in which Korea 
succeeded has been to offer attractive 
incentives. Based on their technological 
excellence and level of investment, the 
Korean government provides foreign 
companies with industrial locations 
at rents of 1-2% of the sale price or 
for free. Moreover, various taxes 

and tariffs are waived or reduced for 
foreign enterprises in Korean SEZs. 
Korea has also developed a systematic 
foreign business attraction strategy and 
provided professional support services 
via one-stop administrative procedures 
for business operations (KOICA, 2013). 

Last but not least, if a country’s 
SEZ building strategy is not aligned 
with the nation’s industrial strategies, 
the result will not be successful. In 
other words, an effective SEZ policy 
is one that is consistent with local 
economic and industrial conditions. 
For example, during the 1960s, the 
Korean government developed a 
national strategy to modernize the 
nation and build a self-supporting 
economy. The main purpose of this 
policy was to attract foreign capital and 
develop human capital so as to produce 
and export labor-intensive products 
to the global market. Consistent with 
this policy, the government developed 
export-based industrial parks to foster 
labor-intensive light industries, such as 
wig, textile, and shoe manufacturing. 
In the 1970s, the economic policy 
of Korea focused on the intensive 
promotion of heavy and chemical 
industries, and parallel to this policy, 
large-scale heavy industrial parks were 
built. Since 1990, the global industrial 
structure has shifted toward a more 
advanced high-tech sector, and the 
Korean government has focused on 
developing high-tech industrial parks. 

IV. Azerbaijan: how to shift 
from a resource-based economy?

Azerbaijan is located in the 
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Caucasus region, on the western 
coast of the Caspian Sea. After the 
disintegration of the Soviet Union in 
1990, the country’s vulnerable economy 
underwent a severe recession. From 
1990 to 1995, the Azerbaijani economy 
recorded double-digit declines each 
year, infl ation rate skyrocketed in 
1994, and the unemployment rate and 
poverty rose tremendously. However, 
thanks to its abundant natural resources 
and economic and political stability, 
the country entered an economic 
recovery stage in 1995. With the rise 
in oil prices and rapid oil production, 
economic growth reached 10% each 
year from 2000 to 2004 and recorded 
a remarkable growth rate of 25% to 
35% for three years from 2005to 2007. 
The Azerbaijani government overcame 
the 2008 Financial Crisis by increasing 
oil production. Compared to previous 
years, production increased 13. 3 
percent in 2009. In 2010, hydrocarbon 
reserves began declining, and at the 
current rate of production, oil reserves 
will dry up in 20 years (Soltanov, 2012). 

After the recent oil price shocks, 
like many other natural-resource-based 
economies, Azerbaijan was faced with 
economic and fi nancial challenges. 
On February 22, 2015, the Central 
Bank decided to devalue the local 
currency by 34%, and the prices of 
goods and services in the local market 
increased simultaneously. Currently, 
the country’s hydrocarbon products 
account for 90% of exports, and there 
is no industry with the potential to 
grow (U. S. EIA, 2014). 

The World Bank urged several 
times Azerbaijan to develop a strategy 
to diversify its economy and foster its 
industrial and manufacturing sectors. The 
recent oil price shocks have shown that 
Azerbaijan must shift its economic policy 
from one focused on oil exportation to one 
focused on manufacturing. The country 
must actively review growth options and 
accelerate its efforts to develop non-oil 
sectors. 

Special economic zones 
attract foreign investment, reduce 
unemployment, and develop the 
manufacturing ability of a country, this 
research analyzes the capacity for SEZ 
development in Azerbaijan. The main 
aim of this section is to analyze the 
issues involved in the SEZ-building 
capacity of Azerbaijan and make 
recommendations based on Korean 
SEZ development experiences. 

Issues in the special-economic-
zone-building capacity of Azerbaijan

Azerbaijan is executing several 
development programs, such the First 
and Second State Programs on the 
economic development of regions. 
However, these development plans do not 
include mid-to-long-term plans related 
to special economic zones. In order to 
establish and operate SEZs effectively, 
the government should include the 
development of SEZs in its mid-to-long-
term economic development plans. 

Moreover, one prerequisite for 
the effective implementation of SEZ 
policies is the preparation and enactment 
of systematic laws and regulations. In 
the early stage of SEZ development, the 



SECTION OF ECONOMICS

69İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. №4 (5) 2016

Special economic zones: an alternative to oil-based economic growth in Azerbaijan. Lessons from korean economic development

Korean Government fi rst enacted the 
related laws and then began to construct 
SEZs around the country. However, 
Azerbaijan has failed to do this. The 
government has included SEZs in its 
development plans, but it has failed to 
enact SEZ related laws. The Special 
Economic Act was enacted recently, 
but no SEZs have been designed yet. 
Although applicable laws have been 
enacted, the government has chosen 
to create SEZ development strategies 
later. (KOICA, 2013). 

One of the important aspects of 
Korea’s successful SEZ policy is the 
incentives offered by the government 
to foreign companies. For multinational 
companies and foreign SMEs, incentives 
are main drivers of investment. 
However, the Special Economic Zone 
Act of Azerbaijan treats domestic and 
foreign companies equally in terms of 
incentives. Therefore, currently, there 
is no motivation for foreign investors 
to invest in Azerbaijan. In addition, 
most land is owned by the central and 
local governments in Azerbaijan. Thus, 
the sites for the development of SEZs 
are owned by the government, and 
according to the SEZ Act of Azerbaijan, 
businesses are only allowed to use land 
under lease agreements. This will make 
foreign investors hesitant to invest in 
Azerbaijan’s SEZs. (KOICA, 2013) 

In Azerbaijan, several issues related 
to location policies should be addressed. 
Firstly, laws and systems should be 
systematically introduced to provide 
the groundwork for the implementation 
of location policies. In order to deal 

with matters related to designation, 
development, operation, and support, 
the Law on the Creation of SEZs has 
been enacted, but it does describe 
detailed processes phase-by-phase. 
There is a need to develop detailed SEZ 
development acts. In addition, industrial 
location policies should be created using 
mid-to-long-term perspectives because 
they are related to the development 
and supply of land. SEZ development 
projects are long-term national projects 
because they require a huge budget and 
a long project period ranging from a few 
years to a few decades. Accordingly, mid-
to-long-term plans should be made for 
industrial location policies. The principle 
of “planning fi rst and development later” 
should be applied to industrial location 
policies (KOICA, 2013). 

Recommendations for the future 
development of special economic 
zones in Azerbaijan 

Generally, SEZ development 
projects require large-scale investments, 
as well as comprehensive strategies that 
are aligned with the nation’s industrial 
strategies, HR development plans and 
R&D plans require huge amounts of 
capital. By exporting a large amount 
of natural resources, Azerbaijan 
collected a considerable amount of 
foreign reserves and has good fi nancial 
capacity. During the initial stage of 
industrialization in the 1960s, Korea did 
not have enough fi nancial capacity to 
build SEZs, and government revenues 
depended on light export industries, 
such as textile and shoe manufacturing. 
Therefore, it is better for the Azerbaijani 
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government to make a detailed plan 
for SEZ designation and implement 
effective SEZ development policies. 

Azerbaijan has a large amount of 
state-owned land, and the industrial 
locations needed by businesses can 
be supplied at appropriate prices so 
that businesses can be established 
in a short time. (KOICA, 2013) It is 
recommended that Azerbaijan develop 
a mid-to-long-term industrial location 
supply plan fi rst and include the basic 
direction of industrial location policies, 
the scope of industrial location supply 
by region, and plans to designate and 
re-develop SEZs. By taking stock of 
industrial location supply and demand 
factors, related government agencies 
can designate and develop SEZs. 

In several SEZ development 
experiences, one of the reasons for 
failure was an inability to attract 
investment, which was caused by the 
failure to realize the government’s plans. 
In order to attract resident enterprises 
effectively, the government should be 
fi rmly committed to the development of 
SEZs and infrastructure. An important 
factor in attracting businesses is the clear 
announcement and implementation 
of construction plans to create the 
infrastructure of the SEZ, as well as 
support structures such as railroads and 
ports. Without enough reliability on 
the part of the government, attracting 
foreign investment will be impossible. 

To create a sustainable supply 
of new products and technologies, 
an innovative R&D environment is 
a prerequisite. Cooperation among 

universities, R&D centers, and industry 
is very important in the development of 
SEZs because that cooperation enables 
the sharing of knowledge between them. 
If local R&D centers and universities 
build partnerships with local and 
foreign entities, it will be easy for them 
to participate in the development of 
SEZ projects. According to KOICA 
(2013) “Korea is operating the industry-
college cooperation campus program, 
which is intended to create jobs for 
college students, expand fi eld training, 
and support college researchers’ R&D 
activities in business fi elds. Lectures 
are given on the campus. Students 
gain practice in handling real-world 
situations and get jobs at the Industrial 
Parks. Faculty members’ R&D activities 
that are related to businesses are also 
supported. ” These types of programs 
will make a positive contribution to the 
development of SEZs in Azerbaijan if 
they are adopted. 

Currently, there are more than 3, 
000 SEZs in 135 countries (World Bank, 
2008), and in order to attract foreign 
investment, host countries compete 
with one another to see which can offer 
the most business-friendly incentives. 
SEZs are focused on foreign investment 
rather than domestic investment. The 
active attraction of foreign-invested 
companies can produce both direct and 
indirect benefi ts, such as the creation of 
domestic jobs, technological transfer, 
export growth, and government tax 
revenue growth. The current SEZ Act 
of Azerbaijan does not differentiate 
between local and domestic companies 
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in terms of incentives and neighboring 
countries such Turkey and Russia 
are offering more investor-friendly 
incentives. (Therefore, in order to 
attract foreign investment effectively, 
the government should provide 
differentiated incentives, such as lands 
at low prices, long-term tax reductions 
and exemptions, and additional 
fi nancial support. (KOICA, 2013) 

Regarding the location of an 
SEZ, given the logistic conditions of 
Azerbaijan and considering the size of 
trade, it is recommended to designate 
an SEZ area near Baku Port and in 
areas along the borders with Russia, 
Turkey, and Iran. SEZs in border areas 
can be designed as joint free trade 
zones, in which free HR exchange is 
allowed. This could provide a solution 
for the HR shortage of Azerbaijan, and 
free tariff benefi ts would be provided. 

In conclusion, since the 
disintegration of the Soviet Union, 
Azerbaijan has attempted to transition 
to a market economy, but it still has low 
levels of technology, HR, and industry. 
(KOICA, 2013). Twenty years ago, 
when Azerbaijan had just gained 
independence, the share of the market 
economy in the GDP was equal to zero. 
Today this fi gure constitutes 83 per 
cent. This is a good result of the reforms 
in the area of the market economy. In 
other words, the period of transition 
from a planned to a market economy 
has ended. At present, extensive 
opportunities are opening up in the 
non-energy sector of Azerbaijan, in the 
areas of construction, high technology, 

agriculture, petrochemicals. [34] 
Special economic zones can play a 
role in this. Through implementing an 
effective SEZ policy, Azerbaijan can 
attract massive foreign investments, 
diversify its economy, develop human 
capital, and decrease its dependency 
on the exportation of natural resources. 

V. Conclusion
The development of a special 

economic zone in Azerbaijan has 
the potential to act as a catalyst for 
positive economic growth through 
foreign investment, human resources 
development, and knowledge and 
technology transfer, as it did in Korea 
during the 1980s. 

In order to implement an SEZ 
policy effectively, Azerbaijan must 
develop its location policy, laws, and 
regulations related to SEZs; improve 
its infrastructure; and offer more 
business-friendly incentives. 

A successful SEZ development 
strategy will diversify Azerbaijan’s 
economy and industrial structure, 
decrease dependency on the oil sector, 
and expand foreign investments. As 
Azerbaijan develops an effective 
industrial development strategy, focusing 
on the manufacturing and service sectors 
should be considered a key to achieving 
sustainable economic development. 

This study shows that SEZs are 
among the main drivers of sustainable 
economic development, and Korea, 
with its extensive experiences in SEZ 
policy, can provide Azerbaijan with 
the best knowledge regarding stable 
industrial diversifi cation. 
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XÜSUSİ İQTİSADİ ZONALAR: AZƏRBAYCANDA NEFT ƏSASLI 
İQTİSADİ İNKİŞAFA ALTERNATİV. KOREYA RESPUBLİKASININ 

İQTİSADİ İNKİŞAF TƏCRÜBƏSİ

XÜLASƏ

Azərbaycan neft əsaslı iqtisadiyyatını qeyri-neft əsaslı iqtisadiyyata necə 
çevirə bilər? Bu suala cavab tapmaq üçün bu məqalədə xüsusi iqtisadi zonalar neft 
əsaslı artıma alternativ olaraq araşdırılmışıdır. Xüsusi iqtisadi zona dedikdə xarici 
birbaşa investisiyaların cəlb olunması, ticarətin təşviq edilməsi, ixracın artırılması 
və işsizlik probleminin aradan qaldırılması məqsədilə ölkə daxilində xüsusi təyin 
olunmuş zona başa düşülür. Koreya Respublikasının effektiv xüsusi iqtisadi zonalar 
yaratması onun dünyanın ən kasıb ölkələr sırasından ən varlı ölkələr sırasına daxil 
olmasına kömək etmişdir. Azərbaycanın iqtisadi inkişaf prosesinə Koreyanın inki-
şaf təcrübələri kömək edə bilər. Bu araşdırmanın məqsədi xüsusi iqtisadi zonaların 
iqtisadi inkişafa təkan verməsi ilə bağlı müvafi q ədəbiyyatı nəzərdən keçirməklə 
Azərbaycanın Koreya təcrübəsindən necə yararlana biləcəyini təhlil etməkdir. 

Açar sözlər: xüsusi iqtisadi zonalar, xarici birbaşa investisiyalar, iqtisadi artım



SECTION OF ECONOMICS

75İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. №4 (5) 2016

Special economic zones: an alternative to oil-based economic growth in Azerbaijan. Lessons from korean economic development

НЕМАН ИМРАН оглы МУРАДЛЫ 
университет ХЁНХИ 

аспирант кафедры Государственного управления
e-mail: muradlineman@gmail. com

УДК: 330.341:316.4;330.35:316.4

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: АЛЬТЕРНАТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ НЕФТИ. ОПЫТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

РЕЗЮМЕ

Азербайджан имеет экономику на основе нефти, может ли пререйти к 
экономике на ненефтяной основе? Чтобы ответить на этот вопрос, в этой 
статье исследованы в качестве альтернативы увеличение роля экономиче-
ских зон в экономике. Привлечения прямых иностранных инвестиций, сти-
мулирование торговли, увеличение экспорта в целях устранения проблемы 
безработицы в стране специальных экономические зоны являются наилуч-
шим алтернативой. Этот путь дало возможность создания специальных эко-
номических зон в Республике Корея среди беднейших стран мира, помогла 
войти в ряды богатых стран. Опыт развития Кореи может помочь процессу 
экономического развития. Целью данного исследования является дать тол-
чок экономическому развитию особых экономических зон на опыте Кореи. 

Ключевые слова: особые экономические зоны, прямые иностранные 
инвестиции, экономический рост
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Sosial nəzarət hakimiyyət səlahiy-
yətlərinin və sanksiyalarının tətbiqi 
sayəsində fəaliyyətin əldə edilmiş 
nəti cə lərinin, eləcə də gözlənilən nor -
mativlərin və planlaşdırılanların yox-
la nılmasına əsaslanan sosial qay da -
ların qorunması mexanizmidir. So sial 
nəzarət fərdlərin sosial qaydalara uy-
ğun olaraq öz davranışını müəyyən-
ləş dirən metodlar və strategiyalar 
sis temini ehtiva edir. Bu metod və 
strategiyalar vasitəsi ilə cəmiyyət öz 
həyat fəaliyyətinin müxtəlif sferaları-
nı tənzimləyir və dəyərlənirir. Sosial 
nəzarət termini elmi dövriyyəyə fran-
sız sosioloqu Qabriel Tard tərəfi ndən 
gətirilmişdir. Sosial nəzarəti Q.Tard 
ilk öncə cinayətkarların ictimai fayda-
lı fəaliyyət qayıtmasının zəruri vasitəsi 
kimi nəzərdən keçirirdi. Sonralar isə o, 

bu anlayışın həcmini genişləndirərək 
Bütövlükdə sosial nəzarəti şəxsiyyətin 
sosiallaşmasının vacib amillərindən biri 
kimi əsaslandırırdı. Q.Tarddan sonra 
amerika sosioloqları Q.Ross və Q.Park 
sosial nəzarət anlayışına yeni fi kirlər 
bəxş etdilər. Onların fi krincə, sosial 
nəzarət ictimai sistemin stabilliyinə 
və onu qorumağa xidmət edir. Sosial 
nəzarət tətqiqatçılarının əksəriyyəti bu 
anlayışın qəbul edilməsinə etiraz et-
mir. Çünki sosial nəzarət hər hansı bir 
obyektin davranışının, fəaliyyətinin 
qəbul edilmiş normativlərə, planlaşdı-
rılmış, qaydalara uyğunluğunun yox-
lanılmasına, müqayisəsinə əsaslanan 
və ictimai qayda - qanun qorunması 
üçün məqsədyönlü fəaliyyətdir. So-
sial nəzarət özündə eləcə də sosial 
normaları, hakimiyyət sanksiyaları-
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Məqalədə müəllif tərəfi ndən idarəetmə sistemi anlayışı açıqlanmış, sos-
ial nəzarətin mahiyyətinə dair müxtəlif fi kirlər araşdırılmışdır. Həmçinin sosial 
nəzarətin vəzifələri müəyyənləşdrilmişdir. Bundan savayı idarəetmə sisteminin 
subyektləri təsbit olunmuşdur. Sosial nəzarət anlayışının hərtərəfl i öyrənilməsi 
üçün sosial qarşılıqlı əlaqə kateqoriyasının təhlili edilmişdir.
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ƏT

nı (idarəetmə, nizamlama) və digər 
bu kimi anlayışları birləşdirir. Sosial 
nəzarətin başlıca vəzifələrinə aiddir :

1. Faktiki olaraq əldə edilmiş nəti-
cələr ilə, planlaşdırılmış, nəzərdə tu-
tulmuş, gözlənilən (normativ) nəti cə-
lərin müqayisəsi;

2. Yerinə yetirilmiş işlərin qiy mət-
lən dirilməsi istiqamətində vasitə və 
prosedurlardan istifadə edilməsi ;

3. Kənaraçıxma hallarının üzə çıxa-
rılması, onların qarşısının alınması üçün 
qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi;

4. Müəyyən edilmiş kənaraçıxma 
hallarının aradan qaldırılması ilə bağlı 
sanksiyaların tətbiqi. Mahiyyət etiba-
rı ilə sosial nəzarət elə bir prosesdir 
ki, onun köməyi ilə cəmiyyət, ayrı-
ayrı sferaları, idarəetmə sistemləri, 
yarımsistemlər, sosial vahidlər özləri-
nin hərəkərlətinin və qərarlarının doğ-
ru olub olmadığını müəyyən edirlər, 
onun korrektə edilib – edilməməsinin 
vacibliyini müəyyənləşdirir. 

Sosial nəzarət təsisatlanmış və qey-
ri – təsisatlı formalarda həyata keçirilə 
bilər. Təsisatlı forma dövlət və icti-
mai təşkilatların (orqanlar, müəssələr, 
birliklər) məcmusunu özündə ifadə 
edən, nəzarət fəaliyyəti üzrə ixtisaslaş-
mış aparat vasitəsi ilə həyata keçirilə 
bilər. Sosial nəzarətin qeyri təsisatlı 
forması isə ictimai şüurun müxtəlif for-
maları tərəfi ndən insanların davranışı-
na nəzarətdir. Onun fəaliyyəti daha çox 
əxlaqi –psixoloji mexanizmlərin funk-
siyasına əsaslanır. Bu əxlaqi – psixoloji 
mexanizmlər isə digər insanların dav-
ranışının sosial qaydalara, gözləntilərə 
uyğunluğunun qiymətlərdirilməsindən 

ibarətdir. Cəmiyyət psixi reaksilarsız, 
qarşılıqlı qiymətləndirmələr olma-
dan mövcud ola bilməz. Cəmiyyət və 
onun üzvləri sosial nəzarətin agenti 
kimi çıxış edirlər. [1, 306] Məhz qar-
şılıqlı əlaqələr nəticəsində insan sosial 
dəyərləri dərk edir və ictimai davranı-
şın vərdişlərini, təcrübəsini əldə edir. 
Təsisatlanmış sosial nəzarətin bir növü 
kimi dövlət nəzarəti çıxış edir. Dövlət 
nəzarətinin növləri sırasında siyasi, in-
zibati, məhkəmə nəzarəti fərqləndirilir. 
Siyasi nəzarət ali hakimiyyətin səlahiy-
yət lərini reallaşdıran insanlar və orqan-
lar tərəfi ndən həyata keçirilir. Siyasi 
nəzarəti müəyyən dərəcədə həmçinin 
hakimiyyət orqanlarında təmsil olun-
muş, xalqın əksərəriyyətinin dəstəyini 
qazanmış siyasi partiyalar da həyata 
keçirə bilər. 

Cəmiyyət üzvlərinin əksəriyyəti 
tərəfi ndən yolverilməz hesab edilən, 
normalara uyğun gəlməyən sosial dav-
ranış normalardan kənarlaşma və ya 
deviant davranış hesab edilir. Sosial 
nəzarət anlayışının hərtərəfl i öyrənil-
mə si üçün sosial qarşılıqlı əlaqə ka-
teqoriyasının təhlili vacibdir. Qarşı-
lıqlı əlaqə indiki anda və gələcəkdə 
fərdlərin və ya fərdlər qrupunun digər 
fərdlərə və ya fərdlər qrupuna əhə-
miy yətli təsir edə biləcək istənilən 
davranışıdır. Qarşılıqlı əlaqə kateqori-
yası insanlar arasında münasibətlərin 
məzmununun xarakterini müəyyən 
edir. Qarşılıqlı əlaqə obyektiv və sub-
yektiv tərəfl ərə malikdir. Obyektiv 
tə rəf ayrı-ayrı şəxsiyyətlrədən asılı 
ol mayan, lakin qarşılıqlı əlaqənin xa-
rakter və məzmununa nəzarət edən, 
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koordinasiya edən əlaqələndirən əla-
qə dir. Subyektiv tərəf isə fərdlərin bir 
birinə qarşı şüurlu munasibətidir, uy-
ğun gözləntiləridir. Sosial qarşılıqlı 
fəaliyyətin mexanizminə hərəkəti real-
laşdıran fərdlər bu, hərəkət nəticəsində 
xarici aləmdə baş verən dəyişiklər, hə-
min dəyişiklərin digər fərdlərə təsiri, 
eləcədə təsirə məruz qalan fərdlə rin əks 
reaksiyası daxildir. Qarşılıqlı fəaliyyətin 
üsullarının başlıca aspekt ləri informasi-
yanın ötürülməsi, informasiyanın alın-
ması, əldə edilən informasiyaya reaksi-
ya, informasiyanın işlənməsi, yenidən 
işlənmiş informasiyanın alınması və bu 
informasiyaya reaksiyadan ibarətdir. 
Qarşılıqlı əlaqənin xarakteri, məzmunu 
vasitələri və məqsədi cəmiyyətin idarə 
edilməsi prosesində ən vacib amil lər dən 
biri hesab olunur. Əlbəttə yal nız elmi 
idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi 
və reallaşdırılması ilə kifayətlənmək 
məq sədə uyğun deyildir. Onun yerinə 
yetirilməsi üçün sosial nəzarəti həyata 
keçirilməsi, səmərəliyinin qiymətlən-
diril məsi və zəruri düzəlişlərin edilməsi 
vacib dir. Belə halda idarəetmə əvvəlki 
prose sin dən daha səmərəli olur. Sö-
zün geniş mənasında sosial nəzarət elə 
vasitə və fərdlərin məzmunudur ki, on-
ların vasitəsi ilə cəmiyyət öz üzvlərinin, 
idarəetmə subyektlərinin, sosial qrup-
ların davranışı norma və dəyərlərə 
uy ğunluğu olaraq təmin ediləcəkdir. 
Cəmiy yətdə qayda-qanun yaradılması o 
deməkdir ki, hər bir şəxsiyyət, fəaliyyətin 
hər bir subyekti öz üzərinə müəyyən 
vəzifə qəbul edərkən, başqalarından da 
öz vəzifələrini yerinə yetirməyi tələb 
etmək hüququna malikdir. [2, 87] Sosial 

nəzarət üç üsulla həyata keçirilir. Sosi-
allaşma, təzyiq qrupları və məcburetmə 
vəzifəsi ilə. Sosiallaşma, prosesində də 
insanlar cəmiyyətin, onun ayrı-ayrı qrup-
larının və sosial təsisatların dəyərlərini 
və normalarını şüurlu sürətdə qəbul 
edirlər. Normaları pozan fərdlərə qrup-
lar tərəfi ndən təzyiq xeyli amillərdən ilk 
öncə mövcud fərdin statusundan vacib-
dir. Məcbur etmə, müəyyən sanksiya-
ların tətbir edilməsidir. Ayrıca bir fərd, 
qrup, idarəetmənin subyekti isə qanunla-
ra, normalara, qaydalara əməl etmədiyi 
halda cəmiyyət qəbul edilmiş norma-
lardan. dəyərlərdən kə nar laşma halları-
nı aradan qaldırmaq üçün məcbur etmə 
tətbirlərinə müraciət edir. Bu mənada 
sosial nəzarət azadlıq və məsuliyyət 
kateqoriyaları ilə sıx əlaqədardır. Həqi-
qətən də səmərəli idarəetmə yaradıçılıq 
və təşəbbüskarlığın üzə cıxarılması-
nı, idarəetmənin bütün subyektlərinin 
müs  təqilliyini, sərbəstliyini nəzərdə 
tu  tur. Sosial nəzarətin səmərəliliyi 
bütövlükdə və təmamilə ölkənin və-
tən daş cəmiyyətinə doğru hərəkə ti nin 
dərəcəsindən və xarakte rin dən asılıdır. 
Beləliklə, sosial nəzarət yalnız uçot və 
hesabat ilə məhdudlaşmayan, bütün sis-
temi aşağıdan yuxarıya qə dər əhatə edən 
mürəkkəb idarəetmə münasibətləridir. 

Nəzarət cəmiyyətin sabitliyinin 
təmin edilməsində, sosial strukturun 
və sosial münasibətlərin hakim tipinin 
yenidən yaradılmasında əhəmiyyətli 
rol oynayır. Mahiyyət etibarı ilə nəzarət 
cəmiyyət ilə şəxsiyyət, cəmiyyət 
dövlət, dövlət ilə sosial təsisatlar arasın-
da münasibətlərin tənzimlənməsində 
başlıca mexanizmlərindən biridir. Bü-
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tün cəmiyyət, onun vətəndaşları sosial 
nəzarət vasitəsi ilə idarəetmənin ayrı - 
ayrı subyektlərinin fəaliyyətinin sosial 
normalara, dəyər standartlarına, ideya 
orientirlərinə uyğunluğunu yoxlayırlar. 
Vurğulamaq vacibdir ki, sosial nəzarət 
mexanizmi yalnız ayrı - ayrı şəxslərə 
təsir, statistik və münasibət hesaba-
tı, eləcə də mövcud olan resursların 
kəmiyyət və keyfi yyət xarakteristikası 
ilə məhdudlaşmır. Onun təsir dairəsi 
funksiyaları daha genişdir. Həmin 
funksiyalar sırasında qarşıya qoyul-
muş məqsəddən kənara çıxma halları-
nın mümkünlüyünün üzə çıxarılmasını 
şərtləndirən səbəb tətbirlərinin aradan 
qaldırılması çox zəruridir [3, 122]. So-
sial nəzarət tətbirləri o zaman geniş və 
səmərəli olur ki bu prosesdə cəmiyyət, 
vətəndaş təsisatları, vətəndaşların ha-
mısı iştirak edir. Həmin mənada sosial 
nəzarətin və sosial tənzimləmənin va-
cib vasitələri kimi bilavasitə demokra-
tiyanın formaları çıxış edir. (referen-
dumlar, vətəndaşların istəyi, ictimai 
rəy, nümayəndəli hakimiyyət orqanla-
rı və s.). Nəzarətin köməyi ilə yalnız 
proqramdan kənarlaşma halları üzə 
çıxarılmır, eləcə də belə kənarlaşma 
hallarının səbəbləri müəyyənləşdirilir. 
Sosial nəzarət cəmiyyət tərəfi ndən 
nizamlayıcı təsir göstərən funksiya-
lardan biridir və o, idarəetmə subyek-
ti kimi məhz cəmiyyətin idarəetmə 
fəaliyyətində reallaşır. Nəzarət vasitəsi 
ilə reallaşan digər funksiyaları da, 
fərqləndirmək mümkündür, bu mənada 
diaqnostik funksiya –nəzarətin aparıcı 
funksiyası kimi çıxış edir. Əlbəttə bü-
tün hallarda vəziyyətin nə yerdə oldu-

ğunu dəqiq təsəvvür etmək, diaqnozu 
müəyyənləşdirmək lazımdır. Təhlil 
edilən sistemin neçə olduğu, normal 
vəziyyəti haqqında təsəvvür yoxdur-
sa, nəzarət baxımından obyekt haq-
qında digər biliklər əhəmiyyətsizdir. 
Məhz norma haqqında təsəvvür so-
sial sistemin, idarəetmə subyektinin, 
şəxsiyyətin, şəxsiyyətinin davranışın-
da kənarlaşma hallarını, bu və ya digər 
sosial bəlalar, üzə çıxarılmağa imkan 
yaradır. Nəzarət vasitəsi ilə, reallaşan 
ikinci funskiya əks əlaqə funksiyasıdır. 
Onsuz rəhbər şəxs qarşıya qoyulmuş 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi haqqında 
məlumatsız olur, idarəetmə vasitələri 
əlindən çıxır, işin gedişinə təsir etmək 
imkanlarına malik olmur. Digər orien-
tasiya funksiyası özünü onda göstərir 
ki, idarəetmə subyektinin nəzarət etdi-
yi məsələlər icraçının şüurunda xüsusi 
əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır, onla-
rın gücünü xüsusi diqqət mərkəzində 
olan obyektə istiqamətləndirir. Rəhbər 
şəxsin diqqətindən kənarda qalan 
məsələlər çox vaxt tabeçilikdə olanlar 
tərəfi ndən yerinə yetirilmir. Üçüncü 
stimullaşdırıcı funksiya orientasiya 
funksiyasına yaxınlığı ilə səciyyələnir, 
lakin müəyyən fərqlərə malikdirlər. 
Əgər orientasiya funksiyası işin özü-
nü diqqət mərkəzində saxlayırsa, sti-
mullaşdırıcı funksiya bütün istifadə 
edilməmiş ehtiyatların ilk növbədə 
insan amilinin əmək prosesinə cəlb 
edilməsinə istiqamətlənir. [4, 63] 
Nəha yət dördünçü korreksiya funk-
siyası nəzarət funksiyası əsasında 
qərar lara edilən dəqiqləşdirmələrlə 
baglıdır. Belə halda mürəkkəb psi-
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xoloji situasiya yaranır, başqa sözlə, 
öz tabeçiliyində olanın fəaliyyətini 
yoxlayır, əslində isə tabeçilikdə ola-
nın özü artıq rəhbər şəxsin qərarının 
səmərəliliyini təcrübədə yoxlamışdır. 
Deməli nəzarət reallaşmışdır. Özüdə 
ən etibarlı meyar olan, qərarın prakti-
kaya uyğunluğu meyarı üzrə. 

Nəzarət obyektiv zərurətdir. Obyek-
tiv və daimi nəzarət olmadan ən optimal 
planlarında reallaşacagı sübhə doğurur. 
Məhz buna görə sosial nəza rət sistemi 
ilə qarşılıqlı vəhdətdə fəa liy yət göstərir. 
Sosial idarəetmə fərdlərin sosial qrupla-
rın, təşkilatların, bütövlükdə cəmiyyətin 
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üzrə in-
sanların icti  mai fəaliyyətidir. Cəmiyyət 
inki şaf etdikcə və onun differensasiya sı 
yük səl dikcə idarəetmənin qeyri-peşə-
kar həyata keçirilməsi müm künsüz 
olur və idarəetmə fəaliyyətinin xüsusi 
sfera kimi mövcudluğu zəzrurətə çevri-
lir, onun texniki, kommersiya və digər 
strukturlardan ayrılması vacib reallıq 
kəsb edir. Amerika sosioloqu P. Drüqer 
hesab edir ki, idarəetmə nizamsız kütləni 
səmərəli, məqsədyönlü, məhsuldar qru-
pa çevirən xüsusi fəaliy yət növüdür. 
Şübhəsiz, idarəetmə təşkilatın səciyyəvi 
əlamətidir., yəni idarəetmənin, onun 
struktur və məq səd  lərinin mövcudluğu 
sosial qrupu təşkilata çevirir. [5, 143]

Sosial idarəetmə sosial fəaliyyətin 
iki istiqamətini nəzərdə tutur : ilkin 
primitiv tələbatlarının ödənilməsini və 
onun yüksək (sosial) tələbatlarının for-
malaşdırılmasını, ikinçi istiqamət isə 
sosial nəzarəti təcəssüm etdirir. Sosi-
al nəzarət özündə sosial idarəetmənin 
elementi kimi sosial münasibətlərin 

iştirakçılarının fərdi parametrləri ilə 
müəyyənləşən prosesi əks etdirir. So-
sial nəzarət fərdi davranışın təbii (fərdi 
və etnik) stimul və motivlərini süniləri 
ilə (əvəz edir) tamamlayır və cəmiyyət 
üzvlərini sosial (təsisatlı), faydalı 
fəaliyyətə istiqamətləndirir. 

Sosial nəzarət subyektlərinin tələ-
batlarının formalaşması mexa nizmlə-
rinin və səbəblərinin tədbiq edilməsi 
imkan verir ki, sosial proseslərin in-
kişafı nəinki təhlil etmək, eləcə də 
proqnozlaşdırmaq və modelləşdirmək 
mümkün olsun. Bu tələbatların so-
sial nəzarət obyektlərinin imkan və 
tələbatları ilə müqayisə edilməsi on-
ların sosial adaptasiyasının dərəcəsi 
haqqında, sosial nəzarət tətbirlərinin 
səmərəliliyi barədə nəticə çıxarmağa, 
sosial idarəetmənin problemlərini vax-
tında üzə çıxarmağa imkan verir. 

Bütün hallarda sosial idarəetmə 
obyektləri üzərində sosial nəzarətin 
həyata keçirilməsi zamanı bu nəzarətin 
subyektərinin maraqları üstünlük təşkil 
edir. Sosial nəzarət obyektlərinə təsirin 
bütün növləri iki qrupa bölünür: bir-
başa təsir və dolayı təsir. Birbaşa təsir 
obyektin davranışını müəyyənləşdirən 
həyat fəaliyyəti şəraitinin məqsədyönlü 
şəkildə dəyişdirilməsi vasitəsi ilə hə-
yata keçirilir. Bunlar sosial nəzarət 
obyektinə iqtisadi, idarəetmə, hüquqi 
və digər xarakterli təsirləri nəzərdə tu-
tur. Birbaşa təsirin çatışmayan başlıca 
cəhəti ondan ibarərdir ki, o obyektin 
davranışını müəyyən edir, şüuruna isə 
müəyyənləşdirici təsir göstərmir. Buna 
görə də təsir zəifl əyən kimi obyektin 
davranışı yenə öz hüdüdlarından kənara 
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çıxır, sosial idarəetmə prosesində 
müəyyənləşmiş qaydalar pozulur. Do-
layı təsir növündə isə müəyyən olun-
muş şəraitdə obyektin şüurlu davranı-
şına məqsədyönlü təsir həyata keçirilir. 
Belə təsiri tətqiqatçıların əksəriyyəti 
daha səmərəli hesab edir. Çünki belə 
halda insanın şüurunda möhkənlənmiş, 
davra nış nümunələri “yad çisim” kimi 
qəbul edilmir və yaddaşda həmişəlik 
qalaraq həyat tərzinin tərkib hissəsinə 
çevrilir. [6, 180]

Eləcə də sosial nəzarətin isti qa-
mətini və növünü müəyyən edən iki 
qrup amillər fərqləndirmək olar: həm 
obyekt və eləcə də subyekt xarakteri 
daşıya biləçək obyektlər üzərində sosi-
al nəzarət şəraiti. Onlar həm ətraf mü-
hitin parametrləri və o cümlədən sosial 
nəzarət subyektinin özünün imkanları 
ilə müəyyən edilir. Sosial nəzarət sub-
yektinin həllinə nail olmaq istədiyi 
sosial idarədetmə vəzifələri idarəetmə 
subyektininn özünün tələbatlarından 
yaranmışdır. Sosial nəzarət subyekti 
üçün mühüm məsəslələrdən digəri so-
sial nəzarət obyektinin zəruri resurs-
lara malik olmasıdır. Bütün hallarda 
sosial münasibətlər iştirakçılarının mü-
vafi q resurslara malik olması nəinki 
onların xarakterini, həmçinin sosi-
al nəzarətin reallaşması xarakteri-
ni müəyyənləşdirir. Sosial nəzarətin 
daha səmərəli, bir növü sosioiqtisadi 
nəzarətdir. Bu növ, insan və digər resurs-
lardan, maliyyə vəsaitlərindən istifadə 
olunmasına əsaslanır. Sosioiq tisadi 
nəzarət sosial nəzarət obyektlə rinin bü-
tün növlərinə tətbiq edilə bilər. Çünki o 
nəinki fərdi, həm də qrup tələbatlarının, 

müxtəlif səviyyəli tələbatların 
ödənilməsi ilə birbaşa əlaqədardır. 
Sosioiqtisadi nəzarətin başqa variantı 
obyektin kənar yerdən resurs mənbəyi 
əldə etməsi və həmin mənbənin təsiri 
istiqamətində inkişaf etməsidir. Sosi-
oiqtisadi nəzarətin şəraiti və vəzifələri 
sosial nəzarət obyektlərinin sosial 
nəzarətdə iştirakının özünəməxsusluğu 
ilə müəyyən olunur. Buna görə də 
cəmiyyətə mü na sibətə belə nəzarət so-
sial gəlirlə rin (əmək haqqı, təqaüd yar-
dım və s.) və sosial ödəmələrin (mənzil 
kira yə si vergi və digər yığımlar) ni-
zamlanması vasitəsi ilə həyata keçi-
rilir. [7, 121] Sosial nəzarətin həyata 
kecirilməsinnin əhəmiyyəti baxımın-
dan təşkilatlar mühüm rol oynayır, on-
lar cəmiyyət üzvlərinin fəaliyyətinin 
nizamlanmasını və qaydaya salınma-
sını təmin edirlər. Təşkilatlar eləcə də 
davranışın sabit formalarının saxlanıl-
ması və yenidən yaradılması funksi-
yasını həyata keçirirlər. Buna görə də 
nəzarətin bu növünü təşkilatı nəzarət 
adlandırırlar. Mahiyyət etibarı ilə so-
sial nəzarət müəyyən sosial idarəetmə 
sisteminə nüfuz edir və bu münasibətlər 
daxilində müvafi q sosial rol yerinə ye-
tirir. Belə sosial nəzarət dörd səviyyədə 
nəzərə carpır: idarəetmə nəzarəti, hüqu-
qi nəzarət, siyasi nəzarət və sosial funk-
siyaların yerinə yetirilməsi. İdarəetmə 
nəzarəti və sosial nəzarət obyektlərin 
davranışını tənzimləmək üçün sosial 
nəzarət subyektlərinin sərəncamında 
olan idarəetmə imkanlarından istifadə 
edilməsinə əsaslanır. İdarəetmə nəzarəti 
idarəedənlərin fəaliyyəti olduğu üçün 
o yalnız sosial idarəetmə və nəzarət 
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subyektlərinin birbaşa tabeçiliyində 
olan obyektlərə münasibətdə həyata 
ke çirilə bilər. Bu mənada idarəetmə 
nəzarətin həyata keçirilmə sferası təsi-
satlı münasibətlərlə məhdudlaşır. Belə 
sosial nəzarətin əsas məqsədi sosial 
nəzarət subyektləri tərəfi ndən nəzarət 
fəaliyyətini asanlaşdırmaq üçün dav-
ranışın standartlaşdırılmasıdır. Sosial 
təsisatlar üzərində nəzarət isə səla-
hiy  yətlərin reqlamentlə şməsinə, so-
sial nəzarətin bu obyektlərinin daxili 
təşkilinin müəyyən edilməsinə əsas lanır.  
İdarəetmə nəzarətinin spesifi k xüsu-
siyyətləri onun sosial təsisatlarıının 
formal səlahiyyətlərindən kənarda, 
so sial nəzarət obyektləri ilə qarşılıqlı 
münasibətlərdə istifadə edilməsini qey-
ri-mümkün edir. [8, 228]

Hüquqi nəzarət səviyyəsi dav-
ranışın formal ümumməcburi nor-
ma və qaydaları vasitəsi ilə sosial 
münasibətlərdə iştiraka məcbur edil-
mə yə əsaslanır. Bunların pozulması 
halları isə fərdi hüquq və imkanların 
məhdudlaşdırılmasına səbəb olur. Bir 
sıra hüquqşunaslar sosial idarəetmədə 
hüququn rolunu mütləqləşdirirlər və 
bu onunla əlaqələndirilir ki, təşkilatı 
və iqtisadi təsir vasitələri məhz hüquqi 
formada həyata keçirilir. 

Həqiqətəndə sosial nəzarətin 
həyata keçirilməsində hüququn böyük 
rolu vardır, lakin bu məsələyə yuxarı-
da qeyd olunan yanaşma birtərəfl idir. 
Çünki, özünün formal ümumiliyinə 
baxmayaraq, hüquqi nəzarət bütün so-
sial nəzarət obyektlərinə tətbiq edilə 
bilmir. Hüquqi nəzarət həm formal 
müstəqil sosial nəzarət obyektlərinin 

hüquqi nizamlanmasının legitim im-
kanları olan yerdə tətbir edilə bi-
lir, həm də hüquqi nəzarət hüquqi 
tənzimləmə mexanizmini təmin edən 
müvafi q sosial infrastrukturun möv-
cudluğunu nəzərdə tutur. Eləcə də hü-
quqi nəzarət etnik elitar münasibətlərin 
mahiyyətinə toxunmadığı üçün həmin 
münasibətlərin nizamlanmasında az 
effektlidir. Hüquqi nəzarətin istiqa-
məti (şəraiti və vəzifələri) qanunve-
riçilik normalarında təsbit olunmuş 
sosial davranış modellərinin spesifi k-
liyi ilə müəyyən olunur. Cəmiyyətə 
münasibətdə hüquqi nəzarət dövlət 
tənzimlənməsinin məhkəmə və peni-
tesiar sisteminin fəaliyyəti vasitəsi ilə 
təmin edilir. Dövlət nizamlamasının 
arbitraj fəaliyyəti iqtisadi təsisatlara 
münasibətdə hüquqi nəzarətin həyata 
keçirilməsinə istiqamətlənmişdir. Hü-
qu qi nəzarətin spesikfi kliyi onun so si-
al nəzarətin iqtisadi subyektləri tərə-
fi ndən yerinə yetirilməsini, tətbiqini 
qeyri-mümkün edir. Sosial nəzarət cə-
miyyət hüdudlarında insanların davra-
nışını müəyyən edən metodlar və stra-
tegiyalardır. [9, 196]

Təşkilatı nəzarətin digər səviyyəsi 
olan siyasi nəzarət, siyasi fəaliyyətin 
ümumməcburi qaydalarının formalaş-
dı rılmasına əsaslanır. Həmin qayda-
lara əməl edilməməsi sosial nəzarət 
obyektlərinin siyasi prosesdən kənar-
laş dırılmasına gətirib çıxarır. 

Siyasi münasibətlərin vacib şərti 
bu münasibətlərin formal subyekt lə-
rinin (siyasi partiya, siyasi hərəkat) 
ictimai legitimliyidir. Bu şərt siyasi 
münasibətlərin subyektlərinin həmin 
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münasibətləri nizamlayan sosial təsi-
satlardan asılılığını nəzərdə tutur və 
onları sosial elitanın maraqlarına xid-
mət edən sosial nəzarət agentlərinə 
çe virir. Siyasi nəzarət yalnız öz siyasi 
fəaliyyətlərini təsisatlandırmaq məqsədi 
ilə formal olaraq sosial nəzarətin sub-
yekti keyfi yyətində çıxış edə bilməyən 
obyektlərə tətbiq edilə bilər. 

Siyasi nəzarətin istiqaməti (onun 
şəraiti və vəzifələri) cəmiyyətin sosi-
al-iqtisadi qaydalarının spesikfi kliyi, 
sosial nəzarət subyektinin qərarlaşmış 
sosial münasibətlərin legitimliyini tə-
min etməyə cəhd göstərməsi ilə mü əy-
yən edilir. 

 Siyasi nəzarət rəqabət qabiliyyətli 
etnik elitaların sosial nəzarət sub-
yek tlərinin nəzarətində olan hüquqi 
fəaliyyət sferasına cəlb edilməsi prob-
lemini həll edir. 

Təşkilati sosial nəzarətin bir nö-
vü kimi sosial funskiyaların yerinə 
yetirilməsi cəmiyyətin minimal hə-
yat fəaliyyəti standarlarının təmin 
edil məsi zərurətinə əsaslanır, çünki 
həyatın fərdi şəraitinin təmin edilməsi 
sosial idarəetmə subyektinin borcu-
dur. Vurğulamaq vacibdir ki, sosial 
münasibətlərin mövcudluğu sosial 
nəzarət obyektlərində müəyyən qisim 
sosial gözləntilərin olmasını nəzərdə 
tutur. İstənilən sosial nəzarət belə 
gözləntilərin formalaşmasına gətitirib 
çıxarır və buna görə də idarəetmə 
qərarları ilə təsbit edilməsinə ehtiyac 
duyur. Sosial subyektlər isə cəmiyyəti 
sosial elitaların istifadə etdiyi miqyas-
da və səviyyədə sosial üstünlük lərlə, 
imtiyazlarla təmin edə bilmir. Lakin 

onlar bir tərəfdən sosial standartlara 
əməl edilməsinin minimal səviyyəsini 
təmin edə bilir(təqaüd, yardım, sosial 
və tibbi xidmət), digər tərəfdən isə so-
sial nəzarət subyektlərinin cəmiyyətdə 
sosial qeyri-bərarbərliyi azaltması haq-
qında illüziyalar formalaşdırır. Məhz 
belə cəhd sosial funksiyaların yerinə 
yetirilməsi zamanı sosial nəzarətin 
meylini, istiqamətini müəyyən edir. 
Burada sosial nəzarətin obyekti kimi 
yalnız cəmiyyət çıxış edir ki, və ehti-
yaca duçar olanların minimal həyati 
tələbatlarını təmin etmək və cəmiyyətin 
digər üzvlərində sosial gözləntilər 
formalaşdırmaq yolu ilə onun özü 
də nəzarətə məruz qalır. Belə sosial 
nəzarətin agenti rolunu sosial təsisatlar 
yerinə yetirirlər. Sosial təsisatlar mü-
vafi q funksiyaların yerinə yetirmək 
səlahiyyətlərinə malikdirlər. 

Beləliklə, resurslar sosial nəzarətin 
passiv amilini əks etdirirsə, təşkilat 
isə sosial idarəetmənin təşkil və tək-
milləşdirilməsini təmin edən proses və 
hərəkətlərin məcmusu kimi səciyyələnir. 
Təşkilat sosial idarəetmənin fəal amili 
kimi çıxış etməklə subyektiv xarakter da-
şıyır. Lakin təşkilat və resurslarla yanaşı 
başqa sosial idarəetmənin səmərəliliyi 
üçün infomasiyanın mövcudluğunu 
tələb edilir. İnformasiya sosial nəzarətin 
həyata keçirilməsi şəraitini müəyyən 
edən əvvəlki iki parametrin törəməsi və 
tərkib hissəsidir. 

Sosial idarəetmə prosesində in-
formasiya ikili rol oynayır. Bir tərəfdən 
təşkilatlanmanın nəticəsi kimi çıxış 
edir, sosial nəzarət subyekti kimi so-
sial təsisatların fəaliyyətinin səmə rə-
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li ləşdirilməsini təmin edən amil kimi 
səciyyələnir, digər tərəfdən informasiya 
cəmiyyətdə sabit düşüncə stereotipləri 
və davranış modelləri formalaşdırmaq 
məqsədi ilə ictimai şüura sosial təsir 
vasitəsi kimi çıxış edir. İnformasi-
ya fəaliyyət orientasiyası barədə ilkin 
məlumat almağa imkan yaradır [10. 20]

İnformasiya nəzarətinin xarakte-
ri cəmiyyətin informasiya təsirinə nə 
dərəcədə həssas olması ilə müəyyən 

edilir. Sosial nəzarət subyektləri 
həm də etnik-milli xüsusiyyətlərdən 
cəmiyyətdə sosial illüziyalar forma-
laşdırmaq üçün istifadə edir. 

Ümumiyyətlə, sosial nəzarət xüsusi 
proses kimi, sosial idarəetmənin spesifi k-
liyi ilə şərtlənir və real, obyektiv xarak-
ter daşıyır. Onun növləri və istiqamətləri 
isə sosial nəzarət subyektlərini qarşı-
sında duran vəzifələrin spesifi kliyi ilə 
şərtlənir. 
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Ethnopolitical geography of 
every nation occupies signifi cance in 
the formation of national mentality. 
If we see relation between majority 
of components contributing for the 
formation of personality and foreign 
environment, role of national-ethnic 
microstructure as one of important 
instrument infl uencing mentality is 
absolutely more intelligible. (1, 47)

        
Ethnopolitical geography and 

multiculturalism
Ethnopolitical geography of 

Azerbaijan had historically been center 
of intensive movements of the world 
empires. Azerbaijan is bridge between 
east and west, north and south in regard 
to geographic-political position. Any 
nation inhabiting in that territory, 

certainly, should maintain specifi c 
characteristics. Otherwise, inhabitation 
in a complex political geography, 
realizing longlasting statehood would 
be complicated. Political geography 
and ethnic-national composition of 
Azerbaijan have historically become 
multicolored and rich. This richness 
formed deep historical origins of 
Azerbaijan multiculturalism.

Historical fundamentals of 
multiculturalism of Azerbaijan

Historians confi rm large number 
of tribe and nations derived from both 
identic-ethnic origin and common 
inhabitation of nations with non-
ethnic connection in this geography. 
Therefore, existence of numerous 
tribe and tribe unions in the geography 
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of Azerbaijan has been illustrated by 
Herodotus and Strabo in «History» 
and «Geography» works. If some 
part of tribes is belong to turkic 
origin participated in ethnogenesis of 
Azerbaijan, another part is non-turkic 
nations presented in ethnogenesis of 
our nation. People of Azerbaijan have 
kept her uniqueness and specifi city 
from the aspect of antropologic 
feature and internal microstructure. 
Every person living in Azerbaijan has 
determined Azerbaijan as a center of 
his activity, regardless of his ethnic 
origin, religious affi liation, race and 
different values. Therefore, richness 
and multiculturalism have been 
historically existed in Azerbaijan.

Multicultural values and national 
mentality

Multiculturalism means multi tradi-
tional, multicultural and multibranched 
values. Azerbaijan has historically 
existed through those values. Meanwhile, 
acceptance of diversities had appeared 
as special component within instruments 
forming mentality of Azerbaijani people. 
Consequently, those three components 
founded national mentality (2,30). Each 
individual gains specifi c characteristics 
through accepting different impulses 
in the relationship with environment. 
Azerbaijani territory had experienced 
intensive affecting and infl uencing period 
because of dynamic geography. That 
occupied important role in the formation 
of national mentality through infl uencing 
on national traditions and national 
mentality. Therefore, multicultural values 

acquire signifi cance in the formation of 
national mentality of Azerbaijani people. 

Current monotheistic religions 
and multicultural values in the 
political geography of Azerbaijan

We may conclude existence of 
historical traditions in the present 
society, if we characterize through 
involving special features to 
sociological research. According to the 
written sources, diversities have been 
existed since XXII-XVII centuries untill 
present day. Most ancient monotheistic 
religion — judaism had been widely 
spread in the Azerbaijani territory, the 
religion had been accepted as offi cial 
religion of state of Khazars in the 
northern part of Azerbaijan. Afterwards, 
second monotheistic religion had 
been accepted and appeared as offi cial 
religion in Azerbaijan. Christianity 
had been accepted by Urnair in about 
330, then Vachagan had declared 
christianity offi cial religion. Finally, 
third monotheistic religion had been 
declared offi cial religion in Azerbaijan 
in VII-VIII centuries.

Tolerance to religious diversity 
is derived from multicultural values. 
We notice three monotheistic religions 
being offi cial state religion played 
important role in the formation 
of multicultural values, tolerable 
character of our nation, if we consider 
national remembrance as unit.

Theism as a system of beliefs 
preserving tolerance

All monotheistic religions are 
based on the philosophy of theism. 
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The philosophy on belief of theism 
is fi rst religion — «belief of heaven» 
claiming heaven as location of creator. 
If we accept Gok Heaven belief as 
religion, that may lead some more 
disputes, while we can consider that 
as a system of beliefs. Monotheism 
appears within those beliefs. This 
religious belief created perception or 
consciousness. Because, loneliness of 
Allah is derived from theism in reality. 
Therefore, if we see ancient history, 
we notice endurance and national 
philosophy of belief which unite all 
three monotheistic religions. Thus, 
diversities and sects in monotheistic 
religions, especially, in islam meet with 
endurance and tolerance. Tolerance 
is not only tolerable reaction, but 
also supreme value, respecting and 
loving of diversities in the Azerbaijani 
experiment. That is characteristic 
feature of socio-ideological 
environment of Azerbaijan. Because, 
Azerbaijani people do not accept 
spontaneously rituals and philosophy 
of monotheistic religions, prosper 
them through national consciousness. 
President of Azerbaijani people Ilham 
Aliyev expresses that, «our religious 
values are integral part of national 
values». That view is very signifi cant 
opinion for determination of internal 
structure of national values and 
consistency of national remembrance. 
Our national values, remembrance 
are more ancient, religions, values, 
remembrance were founded on the 
base of above mentioned elements.

Specifi c features of Azerbaijani 
model of multiculturalism

Religion is not sole factor defi ning 
national values and remembrance of 
Azerbaijani nation. Culture is signifi cant 
internal component as well. If endurance 
to religious diversity is fi rst stronghold 
of Azerbaijani multiculturalism, 
then tolerance to ethnic and cultural 
diversities is second stronghold. The 
third direction is endurance to moral, 
mental outlook, political diversities. 
Therefore, these three directions 
let characterize multiculturalism of 
Azerbaijan as special model. Actually, 
these directions are based on democracy 
presented by West as special value. 
If we transfer these values to legal 
ground, we will fi nd out Azerbaijani 
civil society institutes and fundamentals 
of legal state. Multiculturalism of 
Azerbaijan includes legal and political 
culture. Political leadership is single 
most important factor in the formation 
these qualities. Political leaders of 
different periods of fi ve thousand 
years old Azerbaijan played signifi cant 
role in the transition of tolerance to 
diversities towards major components 
of national power. That is connected 
with formation of relevant political 
environment by leaders. The best 
example is national leader Heydar 
Aliyev. That is not random, ideology 
of Azerbaijanism presented by great 
leader Heydar Aliyev is political 
protector of multiculturalism. Because, 
ideology of Azerbaijanism does not 
acquire any type of religious and 
ethnic views (3). National solidarity, 
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unity and philosophy of statehood are 
fundamental elements of ideology of 
Azerbaijanism. National leader Heydar 
Aliyev expressed that, Azerbaijanism 
means keeping national identity, 
national moral values, syntesis of them 
with universal values benefi ting from 
integration, providing of development 
to everyone. Apparently, solidarity and 
unity, keeping national moral values 
and protecting of national interests are 
signifi cant philosophy. In this case, 
every Azerbaijani citizen considers 
himself belong to state or identifi es 
himself to the society. That is obvious 
sample for multicultural values (4).

Azerbaijani multiculturalism 
formed new social immunity in the 
society

National leader Heydar Aliyev 
did not let transition of diversities to 
devastating instrument after gaining of 
independence. That was new period of 
multiculturalism of Azerbaijan. Various 
groups attemting to destruct Azerbaijan 
were eager to create disputes based on 
ethnic separatism. Several ethnic groups 
were willing to create crisis based on 
diversities through contradictions against 
each other. Nevertheless, those efforts 
failed because of presentation of new 
political ideology to society in new 
period, solidarity as instrument providing 
national solidarity and improving national 
values appeared again (5).

Specifi c model formed new social 
immunity in the society in the end 
of XX and in the beginning of XXI 
centuries. That illustrated difference 

and importance of multiculturalism of 
Azerbaijan. That is obvious, terrorism, 
confl icts, demise of national state in 
the world and especially, in islamic 
geography occur through ethnic, 
religious and sect diversities.

Diversities eliminating of national 
state appear as new model by western 
imperialism. Devastating model of 
west does not justify itself because 
of consistent multculturalism of 
Azerbaijan. We had experienced 
several more efforts previously in 2011. 
President Ilham Aliyev expressed that, 
«revolting scenarios practiced in the 
Middle East were prepared against 
Azerbaijan too. According to some 
political groups Azerbaijan would 
experience 2011 «Arab Spring» events, 
that would be inevitable for Azerbaijan. 
They tried some more instruments to 
change situation. Our law enforcement 
bodies determined all these efforts. 
They attempted to create «Movement 
of Square» in Azerbaijan, to involve 
young generation to these activities. 
Large amount of fi nance had been spent 
for these efforts. Dozens of millions 
of dollars fi nance had been directed 
to involve «5th column» and people 
had served to several more foreign 
groups through non-governmental 
organisations. These events have been 
activated since 2013. Efforts to strain 
situation on elections due to damage 
stability, to destroy Azerbaijan were 
observed on the eve of presidential 
elections. I am just openly expressing. 
Only enemies of Azerbaijan could 
participate in these attempts».
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Azerbaijani society maintains 
special multicultural, massive-public 
and socio-intellectual model due to 
defend itself. National leader Heydar 
Aliyev is founder of that model. That 

is pretty obvious, this model will 
strengthen Azerbaijan in the next 
periods. Declaration of 2016 as «Year 
of Multculturalism» stimulates this 
process further more.
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İsmayıl Əhməd oğlu Eyyubov 

Görkəmli ədib, ictimai və siyasi xa-
dim Əlimərdan bəy Topçubaşov 1862-ci il 
may ayının 4-də Tifl isdə anadan olmuşdur. 

Uşaq yaşlarından atasını itirən 
Əlimərdan bəy 1885-ci ildə Tifl is gim-
naziyasında orta təhsilini başa vurmuş, 
həmin ildə Peterburq Universitetinin 
Tarix-fi lologiya fakültəsinə daxil ol-
muş, sonra hüquq fakültəsinə keçmiş, 
1889-cu ildə oranı bitirmişdir. 1889-cu 
ildə qəbul olunmuş universitet haqqın-
da Car qanununa görə xristian olmayan 
Ə.Topçubaşovu universitetdə müvafi q 
vəzifəni tutmağa icazə verilməmişdir. 
O, Tifl isə gələrək məktəbdə vəkil 
vəzifəsində işləmiş, sonra Tifl is Geolo-
giya məktəbində dərs demişdir. 

1896-cı ildə Bakıya gəlmiş bir 
müddət Bakıda hüquq mühafi zə orqan-
larında vəkil kimi işləmişdir. 1896-cı 
ildə Həsən bəy Zərdabinin qızı Pəri xa-
nımla ailə qurmuşdur. 

Böyük istedada malik olan Əlimər-
dan bəy öz ana dilindən başqa rus, 
fransız, fars, ingilis, gürcü dillərini də 
mükəmməl öyrənmişdir. 

1898-ci ildən Maarifpərvər Hacı Zey-
nalabdin Tağıyev Bakıda yerləşən “Kaspi” 
qəzeti redaksiyasını və onun mətbəəsini 
pulla satın alaraq mətbəəni yeni binaya 
köçürtdürür. Tağıyev o dövrün ziyalıla-
rı içərisindən xoşu gələn Əlimərdan bəy 
Topçubaşovu seçərək “Kaspi” qəzetinin 
redaktorluğunu ona həvalə etmişdir. 

Topçubaşov qısa bir müddətdə şəhər 
əhli tərəfi ndən tanınır. Ona hər yerdə 
Bakı ziyalılarından biri kimi hörmət olu-
nur. Qısa bir müddətdən sonra Topçuba-
şov “Bakı Duması”na deputat seçilir. 

Əlimərdan bəy Topçubaşov bir zi-
yalı kimi şəhər məktəblərinə yaxından 
kömək göstərir. 

Əlimərdan bəy Topçubaşovun 
“Kaspi” qəzetində M. F. Axundova həsr 
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ƏLİMƏRDAN BƏY TOPÇUBAŞOVUN İCTİMAİ - SİYASİ 
GÖRÜŞLƏRİ

XÜLASƏ

Məqalədə görkəmli ədib, ictimai və siyasi xadim Əlimərdan bəy 
Topçubaşovun ictimai-siyasi görüşləri barədə təhlil aparılmış, Ə.b.Topşubaşovun 
siyasi fəaliyyəti xüsusi olaraq tədqiq olumuşdur. Həmçinin Ə.b.Topşubaşovun 
tutarlı diplomatik fəaliyyəti işıqlandırılmışdır.
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Əlimərdan bəy Topçubaşovun ictimai - siyasi görüşləri

olunmuş “İlk Azərbaycan dramaturqu” 
adlı məqaləsi çap olunmuşdur. Onun 
ardınca Azərbaycan ədəbiyyatşunası 
Firudin bəy Köçərlinin “Azərbaycan 
ədəbiyyatı”adlı kitabına yazdığı rəy də 
böyük marağa səbəb olmuşdur. 

1905-1907-ci illər rus inqilabı 
dövründə Azərbaycanın bir çox ziya-
lıları kimi Ə. b. Topçubaşov da xalqın 
azadlıq mübarizəsinə qoşulmuşdur. O 
bu dövrdə Car hakimiyyəti əleyhinə 
yığıncaqlarda dəfələrlə çıxış etmiş-
dir. Onun çıxışlarında zəhmətkeşlərin 
məna feləri müdafi ə olunurdu. 

O, Bakı Dumasının əvvəlcə üzvü, 
sonralar isə sədri seçilmişdir. 

Ə.b.Topçubaşov Rusiyada yaşayan 
müsəlmanların vahid Təşkilatlarının 
“İttifaqi Müslümün” yaradılması və 
fəaliyyətində yaxından iştirak etmişdir. 

Ə.b.Topçubaşov bir müddət rus 
dilində nəşr olunan “Bakinski Torqovı-
promışlennie listok qəzetinin də redak-
toru olmuşdur. 

Ə.b.Topçubaşov öz ictimai-siya-
si görüşlərini genişləndirmək məqsədi 
ilə “Bakı qız gimnaziyasının”, Ticarət 
məktəbinin, rus-müsəlman qadın mək-
tə bi nin və digər şəhər məktəblərinin 
himayədarları şurasının üzvü kimi də 
fəaliyyət göstərmişdir. 

Ümumiyyətlə, Ə. b. Topçubaşov 
Bakıda deyil Rusiya da yaşayan mü-
səl man arasında da nüfuz qazanan 
şəxsiyyətlərdən biri olmuşdur. O təkcə 
Azərbaycan xalqının deyil, bütün Ru-
siya Müsəlmanlarının Milli-azadlıq 
hərəkatı tarixinə daxil olmuşdur. 

XX əsrin əvvəllərində Car Rusi-
yasının yeritdiyi müstəmləkəçilik və 
ayrı- seçkilik siyasəti Azərbaycan xal-

qına da böyük təsir göstərmişdir. Bu 
dövrdə Müsəlman xalqlarının azadlıq 
mübarizəsində Topçubaşov da yaxın-
dan iştirak etmiş, xalqın azadlığı uğrun-
da mübarizə aparmışdır. 

1905-ci il birinci rus inqilabı döv-
ründə avqustun 15-də Nijniy-Novqo-
rodda keçirilən yarmarka zamanı Oka 
çayında “Qustav - struve” gəmisində 
Ümumrusiya Müsəlmanlarının “Bi-
rinci qurultayı” açılmışdır. Qurultayda 
Qafqaz, Krım, Kazan, Ural, Türküstan 
və Sibirdən gəlmiş 150 nəfərə yaxın 
nümayəndə iştirak etmişdir. Qurultaya 
Ə. b. Topçubaşov rəhbərlik etmişdir. O, 
çıxışında demişdir ki, ... Ey Möminlər! 
Ey Qardaşlarım!Mən bu gün o qədər 
məmnun oldum ki, bu məmnunluğumu 
heç bir vaxt xatirimdən çıxartmaram. 
Bu günün bundan sonra Ümumrusiya 
Müsəlmanları üçün hər il Milli bayram 
olacağı şübhəsizdir. Biz türk balaları, 
əslimiz bir, nəslimiz bir, dilimiz bir-
dir. Qərbdən Şərqə bizim atalarımızın 
mülki idi. Atalarımız o qədər qəhrəman 
Millət olduqları halda, bu gün Qafqaz 
dağlarında, Krımın bağlarında, Kazanın 
göllərində və Orta Asiyanın ovalıqlarında 
atalarımızın mülki olan öz vətənimizdə, 
öz torpaqlarımızda, öz ehtiyaclarımızı 
bildirməyə imkanımız qalmadı. 

Qurultayda Əlimərdan bəyin ha-
zırladığı 23 maddəlik Nizamnamə və 
79 maddəlik proqram layihələri üzrə 
“Ümumrusiya Müsəlman İttifaqı”-
“İttifaqül-Müsəlman”partiyasını təşkil 
etmək qərara alınır. 

1906-cı ilin yanvar ayında Ru-
siya Müsəlmanlarının 2-ci qurultayı 
Peterburqda keçirilir. Bu qurultayda 
da Əlimərdan bəy Topçubaşov iştirak 
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edir. 1906-cı ildə yenidən III qurultay 
Nijni-Novqorod şəhərində keçirilir. 
Əlimərdan bəy Topçubaşov bu qurultay-
da bu dəfə də qurultayın sədri seçilir və 
qurultayı böyük həvəslə idarə edir. Bura-
da “İttifaq” partiyasının nizamnaməsinə 
yenidən baxılır. Müsəlman uşaqları-
nın digər xalqların uşaqları ilə bərabər 
təhsil almaları barədə lahiyə hazırlanır. 
Eyni zamanda seçki hüququ haqqında, 
Müsəlmanların sünnü-şiə məsələlərinə 
və sairəyə proqramda yer ayrılır. 

Ə. b. Topçubaşov 1906-cı ildə Bakı 
Quberniyasından Peterburqda açılan 
I Dövlət Dumasına deputat seçilir. O, 
Dumanın “Müsəlman fraksiyası”nı ya-
radır. Bu fraksiyanın idarə heyətinə 7 
nəfər üzvü seçilmişdir. 

Car II Nikolay 22 iyunda Dövlət Du-
masını qovmaq (buraxılnması) haq qında 
fərman verir. Buna etiraz olaraq 167 nəfər 
Fillandiyanın Viborq şə hə rinə toplaşaraq 
məşhur “Viborq Bəyənnaməsini” im-
zalayırlar. Bu bəyənnaməni imzalayan-
ları o cümlədən Ə. b. Topçubaşovuda 
məhkəməyə ve rirlər. Məhkəmənin qərarı 
ilə onları 3 ay həbs edirlər. Eyni zamanda 
məhkəmə qərara alır ki, onlar hər hansı 
bir siyasi işlə məşğul ola bilməzlər. Bun-
dan əlavə siyasi hadisələrin heç birində 
iştirak edə bilməzlər. 

Bakıda Əlimərdan bəyin “Kaspi” 
qəzetini idarə etmək və mətbəə işlət mək 
hüququda əlindən alınır. O, 1906-cı ildən 
1916-cı ilə kimi Qafqaziyada zemstvo 
işləri ilə məşğul olmuşdur. Onun bütün hü-
quqlardan məhrum olun duğuna baxmaya-
raq vəkilliklə məş ğul olmuşdur. O, Bakıda 
“Nicat” Maarif Cəmiyyətinin sədri olmuş, 
”Səadət” məktəbinin fəxri müd ri sifəti ilə 
də məktəbi müdafi ə etmişdir. 

Ə.b.Topçubaşov Gürcü şairi Akaki 
Seretelinin dəfn mərasimində söylədiyi 
nitqində demişdir ki, “azərbaycanlıların 
və bütün Qafqaziya müsəlmanlarının 
simpatiyası”yaşa”və başqalarına yaşa-
maq imkanı ver! Biz yaşamaq prin-
sipi nə riayət edərək, yaşamaq Millətin 
tərəfi ndədir”. 

Ə.b.Topçubaşovun fi krincə azər-
bay canlılarla gürcülər bir müna sibətdə, 
bir ittifaqda olmuşdular. 

Əlimərdan bəy sonrakı dövrdə yəni 
1916-cı ildə Tifl isdə, 1917-ci ildə Mosk-
vada və həmin ildə Bakıda keçirilən 
Müsəlmanların qurultaylarında da qu-
rultaya sədrlik etmişdir. O, qurultaylarda 
irqi, milli, dini bərabərliklərin verilməsi, 
eyni zamanda Müsəlmanlara da söz, 
mətbuat, yığıncaq, ittifaq, tətil və sair 
kimi siyasi azadlıqların verilməsini Car 
Rusiyasından tələb etmişdir. 

Topçubaşov 1917-ci ilin sonu-
na qədər Bakıda Azərbaycan Mil-
li Komitəsinə sədrlik edir. O həmin 
ildə Gəncədən Rusiya Müsəlmanları 
Məclisinə nümayəndə seçilir. 

1917-ci ilin fevralından sonra o 
ömrünün axırına kimi heç bir siyasi 
partiyanın üzvü olmayacağını elan edir. 

Məlum olduğu kimi, 1918-ci il 
mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti elan olunmuşdur. Yeni yaran-
mış Azərbaycan Cümhuriyyətinin bütün 
dünyada tanınmasında Əlimərdan bəy 
Topçubaşovun böyük xidməti olmuşdur. 

1918-ci ilin iyulunda Gəncədə 
Fətəli Xan Xoyskinin təşkil etdiyi 
hökümətdə Xarici İşlər Naziri vəzifəsini 
tutur. Həmin ilin yayında Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin fövqəladə elçisi və 
səlahiyyətli naziri kimi İstanbula yola 
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düşür. Yolda müxtəlif səbəblərə görə 
ləngiyir. Sentyabr ayında İstanbula 
gəlir. Burada İngiltərənin, Rusiyanın, 
ABŞ-ın nümayəndələri ilə və digər 
nümayəndələrlə 36 rəsmi görüş keçirir. 

Bu görüşlər onun dərin biliyə, ge-
niş dünyagörüşə, diplomatik yanaşma-
lar aparmaq səriştəliyinə beynəlxalq 
hüquq və diplomatiya elmi ilə dərindən 
tanışlığına bir daha əyani sübutdur. 

1918-ci ildə Türkiyədə onun 
“Azər baycanın Təşəkkülü”adlı əsəri də 
çap olunur. 

Ə.Topçubaşov Türkiyədə Azər bay-
canın fövqəladə elçisi və səlahiyyətli 
naziri kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrdə 
Almaniya-Osmanlı İttifaqı dünya 
müharibəsində məğlub olur. 1918-ci il 
oktyabrın 30-da İngiltərə ilə Türkiyə 
nümayəndə heyəti arasında Mondros 
limanında saziş imzalanmışdır. Həmin 
sazişə əsasən Zaqafqaziyanın qapıları 
ingilislərin üzünə açıq elan edilir. 

Həmin sazişdə qeyd olunur ki, 
Azərbaycanın dəmir yolları və neft 
mədənləri ingilis komendantlığının ix-
tiyarına keçirilir. Ə.b.Topçubaşov təcili 
olaraq bu sazişi imzalamış dənizçilik 
naziri bütün Trabzon konfranslarında 
Türkiyə  nümayəndə  heyətinin  Rəhbəri  
və  Xarici İşlər Naziri ilə görüşərək 
“Mondros”sazişinin Azərbaycana aid 
maddələrinə qarşı çıxmışdır. Azərbaycan 
Cümhuriyyəti Milli şurası öz fəaliyyətini 
bərpa etdikdən sonra 1918-ci ildə 
Azərbaycan Cümhuriyyəti 19 noyabr-
da 120 nəfərdən ibarət Azərbaycan 
Cümhuriyyəti Parlamentinin yaradılma-
sı barədə qanun qəbul edir. 

1918-ci il dekabr ayının 7-də 
təntənəli şəraitdə öz işinə başlayan 

Cümhuriyyətin Parlamenti özünün ilk 
iclasında M. Ə. Rəsulzadənin təklifi  ilə 
həmin vaxt İstanbulda olan Əlimərdan 
bəy Topçubaşovu qiyabi olaraq bir 
səslə parlamentin sədri seçilir. 

Onun işini sədr müavini seçilmiş 
Həsən bəy Ağayev icra edir. 

1918-ci ildə Ə. b. Topçubaşov 
Paris Sülh Konfransına göndəriləcək 
Azər baycan Cümhuriyyətinin nüma-
yəndə heyətinə sədr təyin olunur. Nü-
mayəndə heyətinin tərkibinə Məm-
məd həsən Hacinski, Əhməd bəy 
Ağa yev, M. Məhərrəmov, M. Mehdi-
yev, Ə. Şeyxülislamov daxil edilmiş-
dir. Onlar 1919-cu il yanvar ayının 
20-də İstanbulda Ə. b. Topçubaşovla 
görüşürlər. 

Paris Sülh Konfransına göndə ri-
ləcək nümayəndə heyətinə viza veril-
məsinə ermənilər böyük əngəllər törə-
dirlər. Nəhayət 1919-cu il aprel ayının 
22-də dəniz və dəmir yolu ilə Parisə 
yola düşürlər. 

1920-ci ilin yanvarında yenidən 
Ə. b. Topçubaşov Parlamentin sədri 
seçilsədə bu qurumun iclaslarında bir 
gündə olsun iştirak etməmişdir. Parla-
ment cəmi 17 ay fəaliyyət göstərmişdir. 

Parisdə Ə.b.Topçubaşov ABŞ 
pre zidenti V. Vilsonun təşəbbüsü ilə 
Böyük Britaniya, Fransa və İtaliya, 
Rusiya dövlət başçılarının təklifi  ilə 
Azərbaycan məsələsi gündəliyə salına-
raq müzakirə olunur. 

1919-cu il may ayının 28-də 
Azərbaycan Demokratik Respublika-
sının yaranmasının birinci ildönümü 
günündə ABŞ prezidenti V. Vilson Ə. b. 
Topçubaşov başda olmaqla Azərbaycan 
nümayəndə heyətini qəbul edir. 
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Görüşdə Ə.b.Topçubaşov V. Vil-
sondan xahiş edir ki, konfransda 
ABŞ nümayəndə heyəti Azərbaycana 
dəstək versin, Azərbaycan haqqında 
nümayəndə heyətinin verdiyi səhih 
məlumatlara istinad etsinlər. 

Konfrans zamanı nümayəndə he-
yətini” Qafqaz Azərbaycanı Cümhu riy-
yəti”adlı 50 səhifəlik Azərbaycanı tanı-
dan kitabçanı ingilis, fransız dillərində 
nəşr edərək sülh konfransının iştirakçı-
larına paylayırlar. 

Ə. b. Topçubaşov başda olmaqla 
Ver sal Sülh Konfransında iştirak edən 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin fəa-
liy yəti tezliklə öz nəticəsini verir. 

Konfransda müxtəlif partiya nü ma-
yəndələri Azərbaycan Cüm hu riy yətinin 
mənafeyi mövqeyindən çıxış edirlər. 

1920-ci il yanvar ayının 11-də Paris 
Sülh Konfransı iştirakçı dövlətlərinin 
Ali Şurası çox gərgin şəraitdə Qafqaz 
məsələsini müzakirə edir və Corc Ker-
sonun təklifi  ilə Azərbaycan və Gürcüs-
tan hökumətlərinin müstəqilliyini de-
fakto tanıdıqlarını elan edirlər. 

Azərbaycan Demokratik  Respub-
likasının  de-fakto tanınması xəbəri 
Azərbaycanda böyük sevinclə qarşıla-
nır. Bu hadisə Ə.b.Topçubaşovun çox 
gərgin əməyinin fəaliyyəti nəticəsində 
əldə olunmuşdur. 

Ə. b. Topçubaşov Parisdən Azər-
bay can Respublikasının Baş naziri Nəsib 

bəy Yusifbəyova yazmışdır ki, .. Siya-
sət qədər çox elastik və dəyişkən heç 
nə yoxdur…Bizim də azad və müstəqil 
yaşamaq ümidlərimizin möhkəmləndiyi 
bir dövr başlanır. Biz heç vaxt ümidimi-
zi itirmirdik…Ona görə də belə hərəkət 
edirik ki, xalqımızın müstəqil yaşaya 
biləcəyinə hər hansı yolla olursa olsun 
müstəqillik əldə edəcəyimizə inanır-
dıq… Belə dəyərli xoşbəxtliyin qarşı-
sında biz heç vaxt geri çəkilməmişik və 
çəkilməyəcəyikdə. Çünki biz bu səadətə 
bərabər olan heç nə tanımırıq…

Sonrakı dövrdə Ə.b.Topçubaşov 
ömrü nün sonuna kimi Azərbaycan müs-
təqilliyi uğrunda mübarizə aparmışdır. 

1920-ci ildə rus qoşunlarının 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qar-
şı törətdiyi qanlı hadisələri eşitmiş, o, 
bu hadisələrdən qorxaraq Azərbaycana 
qayıtmamışdır. 

İllər keçmiş, bir-birini əvəz etmiş, la-
kin 1918-ci ildə Tarixi ezamiyyətə gedən 
Ə. b. Topçubaşov geri qayıtmamışdır. 
Onun bu ezamiyyəti əbədi olmuşdur. 

Ə.b.Topçubaşov 1934-cü il no-
yabr ayının 5-də Parisin Sen-Deni 
rayonunda vəfat etmiş və St. Keond 
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur. 

Böyük Dövlət lideri və siyasi xadi-
mi olmuş Azərbaycanın mərd və müba-
riz mübariz oğlu Əlimərdan bəy Topçu-
başovun xatirəsi Azərbaycan xalqının 
qəlbindən heç bir zaman silinməyəcək.
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Bilavasitə SSRİ-də türk-erməni 
münasibətləri və torpaqlarımızın yeni-
yeni qəsbləri, xalqımıza qarşı apa rılan 
«etnik təmizləmə» - soyqırım siyasəti 
problemlərinin təhlilinə keçməz dən 
öncə «erməni məsələsi»nin o dövr kü 
durumunun qısaca nəzərdən keçiril-
mə sinə ehtiyac vardır. Bu baxımdan 
məşhur Lozanna konfransı (1922-
1923) ərəfəsi, dövrü və ondan sonrakı 
ilk dönəmlərdə qabardılan «erməni mə-
sə ləsi»ni müəyyən mənada SSRİ-dəki 
türk-erməni münasibətlərinin axarı 
üçün daha bir çıxış nöqtəsi saymaq olar. 

Atatürkün «erməni məsələsi» ad-
landırılan bu məsələ özünün ən düzgün 
həllini Qars müqaviləsində tapmış-
dır müddəası [1] ilə əsla razılaşmayan 

hayklar «problemləri»ni beynəlxalq və 
məhəlli məclislərə çıxarmaq səylərini 
davam etdirdilər. «Birləşmiş erməni 
heyəti» (A. Xatisyan, A. Aqaronyan, Q. 
Norandunkyan və b. ) Lozanna konfran-
sından «vahid və müstəqil Ermənistan» 
qazanmağa çalışdı. Bu olmadıqda isə 
«Milli ocaq»ın («Erməni yurdu»nun) 
qurulmasına yardım göstərilməsi 
istənildi [2, 317]. 

Yalnız Boğazlar problemi və rejimi 
ilə bağlı məsələlərə dair müzakirələrə 
dəvət alan SSRİ diplomatlarının Ana-
doluda «Erməni yurdu» qurulmasına 
münasibəti də maraq doğurur. SSRİ 
XXİK-i G. Çiçerinin «Birləşmiş Ermə-
ni heyəti» nin üzvləri və «Erməni Dost-
ları Birliyi» adlı qurumla görüşləri, 
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SSRİ RƏHBƏRLİYİNİN ERMƏNİPƏRƏST SİYASƏTİ: 
HƏDƏFLƏR VƏ NƏTİCƏLƏR

XÜLASƏ

Məqalədə SSRİ rəhbərliyinin ermənipərəst siyasətinin aparıcı yönləri ilə bağlı 
bəzi mühüm məqamlar təhlil edilir. Başlıca diqqət həmin siyasətin Azərbaycana 
yaratdığı problemlərin və verdiyi nəticələrin, ələlxüsus da, ölkəmizin ərazi-torpaq 
itkilərinin araşdırılmasına yönəldilir. Habelə Qərbi Azərbaycanın (Ermənistan 
SSR-in) türk-müsəlman əhalisinin deportasiyası planı və prosesi nəzərdən 
keçirilir. Araşdırmada Sovet diplomatiyasının ermənilərin Urmiya ətrafında 
«kiçik muxtariyyət» əldə etmək planlarının gerçəkləşdirilməsinə dəstəyi və s. 
məsələlər də əhatə olunmuşdur. 

Açar sözlər: sovet, erməni, ərazi itkiləri, deportasiya, münaqişə



SİYASƏT

99İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. №4 (5) 2016

SSRİ rəhbərliyinin ermənipərəst siyasəti: hədəfl ər və nəticələr

yazışmaları (25. 1. 1923 və digər) ol-
duqca vacib bir məqamı - Sovetlərin 
uzaqgedən məqsədlərini aşkarlamağa 
imkan verir. Sovetlər SSRİ daxilində 
Ermənistan respublikasının mövcud 
olduğu halda, Moskvanın nəzarətindən 
tamamilə kənarda qalan Anadoluda 
yeni bir erməni dövlətinin yaradılma-
sına yol açacaq layihəni bəyənmədi. 
Bu cür mövqe gələcəkdə Türkiyəyə 
qarşı ərazi iddiaları irəli sürərək 
həmin torpaqların «Ermənistan SSR-ə 
birləşdirilmə» adı altında SSRİ-yə qa-
tılması niyyətlərindən irəli gəlmişdi. 

«Milli ocaq» («Erməni yur-
du») layihəsini qəbul etməyən Sovet 
hökuməti SSRİ daxilində onlara qayğı 
göstərdi. Bu, müxtəlif istiqamətlərdə 
həyata keçirildi. Öncə Zəngəzurun 
bir (yuxarı və ya qərb) hissəsinin 
Ermənistan SSR-ə verilməsi («bağış-
lanması») «hüquqi əsaslarla rəsmiləş-
dirildi». Bunun ardınca da Azərbaycan 
SSR-də (Dağlıq Qarabağda) yaşa-
yan ermənilərə muxtariyyət hüququ 
verildi. N. Nərimanov «Ucqarlarda 
inqilabımızın tarixinə dair»də (MK 
- Stalinə məktubda) yazırdı: «Dağlıq 
Qarabağ Mirzoyanın güclü təzyiqi 
altında muxtar vilayət elan olundu. 
Mənim vaxtımda bunu etmək müm-
kün olmurdu, ona görə yox ki, mən 
bu muxtariyyətin əleyhinə idim, 
sadəcə ona görə ki, erməni kəndliləri 
özləri bunu istəmirdilər. Mirzoyan bu 
müddət ərzində erməni müəllimlərinin 
– daşnakların köməyi ilə zəmin ha-
zırladı və məsələni Zaqafqaziya 
ölkə komitəsindən keçirdi» [3, 271]. 
Beləliklə, Azərbaycan SSR daxilində 

Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti 
(DQMV) təşkil olundu (7. VII. 1923). 

Həmin dövrdən Azərbaycan SSR 
daxilində öncə Naxçıvan SSR (VI. 
1923) və az sonra (9. II. 1924) da 
muxtar SSR (Nax. MSSR) yaradıldı. 
Təşkili həmçinin ikitərəfl i (Moskva - 
1921) və dördtərəfl i (Qars) beynəlxalq 
müqavilələrlə razılaşdırılan bu muxta-
riyyət bölgənin   fərqli  geosiyasi 
şəraiti ilə əlaqədardır. Ermənilərin və 
havadarlarının bu muxtariyyətə həm 
də mahalın torpaqlarının onlara ötürül-
məsinə imkan yaradacaq bir va sitə 
kimi yanaşmaları da istisna olunmur. 

Ermənilərə sovet qayğısının digər 
və başlıca istiqamətlərindən birini də 
Qars müqaviləsinin şərtlərinin onların 
xeyrinə pozulması, yəni Ermənistan 
SSR-in ərazilərinin Azərbaycan tor-
paqları hesabına genişləndirilməsi, 
böyüməsi təşkil edir. Belə ki, müqavilə 
təsdiqləndikdən az sonra Dərələyəz 
əhalisinin Güney Azərbaycanda və 
Naxçıvan mahalında qaçqın olma-
sından istifadə edildi; onun ərazisi 
Ermənistana qatıldı. Tezliklə Nax-
çıvan MSSR-in və bəzi qəzaların 
sərhədlərinə yenidən baxıldı. 

Zaqafqaziya MİK RH-nin iclasın-
da (1. 1. 1927; 2 saylı protokol, 5-ci 
bənd) respublikalararası sərhədlərdə: 
Mehri-Cəbrayıl qəzalarından 24 
kəndin və həmin qurumun digər top-
lantısında (20. VI. 1927; 18 saylı 
protokol, 1-ci bənd) isə Zəngəzur-
Kürdüstan qəzalarının 1. 065 desyatin 
ərazisinin bu və ya digərinə aidiyyatı 
məsələlərinin Ermənistanın xeyrinə 
olaraq baxıldı. Yenə də həmin qanun-
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verici hakimiyyət orqanının M. Sxa-
kayanın sədrliyi, Azərbaycan SSR-in 
nümayəndələrindən M. Bağırov, D. 
Bünyatzadə və b. iştirakı ilə keçirilən 
iclasında (18. II. 1929; 3 saylı proto-
kol) Mehridə rayon yaratmaq adı al-
tında Zəngilanın üç kəndi (Nüvədi, 
Ernəzir, Tuğut) Ermənistana veril-
di [4]. Zəngilanın «başçıları» bunu 
həmin kəndlərin rayon mərkəzindən 
xeyli aralı (uzaq) olmaları və müxtəlif 
səmtlərdə yerləşmələri üzündən onlar-
la əlaqənin çətinliyi və s. ilə «əsaslan-
dırmışdılar». 1929-1931-ci illərdə 
Nüvədi, Əldərə, Lehvaz, Astazur və 
s. yaşayış məntəqələrinin Ermənistana 
verilməsi hesabına həmin ərazilərdə 
Mehri rayonu yaradıldı. 

Zaqafqaziya Sovetləri MİK RH-
nin 1929-cu il 18 fevral tarixli icla-
sında (3 saylı protokol, 3-cü bənd), 
Qars müqaviləsinin əsas tərəfl ərindən 
olan Türkiyənin mövqeyi (rəyi) nəzərə 
alınmadan Naxçıvan mahalının 657 
kv. km. sahəsi (Şərurun üç, Şahbu-
zun altı kəndi və Ordubad qəzasının 
Qərçivan sovetliyinə aid olan Mehri, 
Buğakər yaşayış məntəqələri, habelə 
Kilitin bir hissəsi) Ermənistana ve-
rildi [5]. Bu qurumun başqa bir icla-
sının (5. III. 1938) qərarına əsasən 
isə Şərur mahalının Sədərək və Kərki 
kəndləri ətrafındakı bəzi ərazilər də 
Ermənistana keçdi. Həmin qərarı da 
Azərbaycanın «təmsilçiləri» olaraq 
onun MİK-inin Millətlər şöbəsinin 
müdiri İsaxanyan və İşlər idarəsinin 
başçısı Qadaqçyan imzalamışdılar [6]. 

Beləliklə, Zəngəzurun cənub-qərb 
hissəsinin də ermənilərə «bağışlanma-

sı» və burada Mehri rayonunun təşkili 
ilə Azərbaycan özünün tərkib hissəsi 
olan Naxçıvan bölgəsindən ayrı salın-
dı. Bununla da Quzey Azərbaycan par-
ça-parça edildi, onunla qardaş Türkiyə 
arasında əlaqə pozuldu və torpaqları-
mızın sonrakı qəsbləri-işğalına yeni 
zəmin yaradıldı. 

SSRİ rəhbərliyi sovet dövləti və 
ictimai quruluşu üçün yaranan ən ağır 
dövrdə - İkinci dünya müharibəsi za-
manı da ermənilərə himayəsini azalt-
madı. Əksinə hətta Tehran konfran-
sında SSRİ XXİK-i V. Molotov İ. 
Stalinlə məsləhətləşmələrdən sonra 
diaspora (lobbi) və kilsənin ermə-
ni lərin İrandan Ermənistan SSR-ə 
köçmələri məsələsinə dair müraciət-
təklifl ərinə müsbət yanaşdı. Bu iş 
İranda müharibə ilə bağlı yaranan ağır 
«maddi-iqtisadi durum»la əlaqə lən-
dirildi. Urmiyə ətrafında «kiçik erməni 
muxtariyyəti» qurulması ilə bağlı kilsə 
və müəyyən qüvvələr tərəfi ndən apa-
rılan əkstəbliğata baxmayaraq hayklar 
köçürülmə xəbərini müsbət qarşıla-
dılar. Keçirilən çoxlu mitinqlərdə İ. 
Stalinə və Sovet rəhbərliyinə təşək-
kürlər ifadə olundu. 

Böyük müharibədən sonrakı ilk 
vaxtlarda sovet ermənilərinin Şimali 
Azərbaycan torpaqlarına yiyələnmək 
cəhdləri daha da intensivləşdi. Şəraitə 
uyğun taktika seçildi, yəni «hüquqi-
siyasi əsaslara»a, Sovetlər İttifaqının 
«maraq və mənafeləri»nə istinad olun-
du. Belə ki, Ermənistan K(b)P MK-nın 
Birinci katibi Q. Harutyunov İ. Stalinə 
müraciət edərək (XI. 1945) DQMV-
nin Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsini 



SİYASƏT

101İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. №4 (5) 2016

SSRİ rəhbərliyinin ermənipərəst siyasəti: hədəfl ər və nəticələr

«məsləhət gördü». Erməni lideri bunu 
vilayətin «iqtisadiyyatının qonşu res-
publika ilə sıx bağlılığı və ümumsovet 
mənafeləriylə» əsaslandırmağa çalışdı. 

ÜK(b)P MK katiblərindən G. Ma-
lenkov vasitəsilə M. Bağırova göndə-
rilən “erməni müraciəti”nə ikincinin 
cavabı (mövqeyi) Mərkəz və İrəvan 
üçün «sovqat» oldu. O, Şuşa çıxılmaq-
la, Yuxarı Qarabağın Ermənistan SSR-ə 
keçməsinə etiraz etmədiyini bildirdi. An-
caq Ermənistan və Gürcüstan müttəfi q, 
habelə Dağıstan muxtar respublikala-
rının Azərbaycan SSR ilə həmhüdud 
olan və əsasən azərbaycanlılar yaşayan, 
tarixən də ölkəmizə mənsub ərazilərinin 
(söhbət Zəngəzur, Borçalı, Dərbənd və 
s. gedir - İ. M. ) qaytarılmasını istədi. 
«Yersiz daxili siyasi qalmaqala» əsla eh-
tiyac duymayan rəsmi Moskva məsələni 
böyütmədi. 

Azərbaycan torpaqlarına «siyasi-
hüquqi əsaslar»la sahib çıxmağın hə lə lik 
alınmaması taktikanın əvəzlən məsi ilə 
nəticələndi. Bu dəfə onlar Azərbaycanın 
tarixi coğrafi yasında zaman-zaman yü-
rüt dükləri «etnik tə miz ləmə» («yan-
dı-rılmış torpaq») tak ti kasına üstünlük 
verdilər. Qərbi Azərbay canın (Er mə-
nistan SSR-in) türk-müsəlman əhali si-
nin köçürülməsi planları cızıldı. Buna 
görə də Tehranda bəyənilən və razı laş-
dırılan «ermənilərin İrandan köçürül-
məsi proqramı»na əlavələr edildi. 
İran dan köçürülənlərin Ermənistanda 
məs kunlaşmaları üçün Qərbi Azərbay-
canın türk-müsəlman əhalisinin de-
portasiyası qənaətinə gəlindi. Həmin 
qənaət «sovet iqtisadiyyatının tərəqqisi 
tələbatı» ilə əlaqələndirildi. Azərbaycan 

SSR-in Kür-Araz ovalığında pambıq-
çılığın inkişafı üçün «axtarılan» işçi 
qüvvəsi Ermənistanda «tapıldı». Qərbi 
Azərbaycanın əsasən dağlıq ərazilərində 
yaşayan maldar əhalinin Kür-Araz ova-
lığında (aran rayonlarda) pambıqçılıqla 
məşğul olması «məsləhəti» verildi. 

SSRİ Nazirlər Soveti «Ermənistan 
SSR-dən kolxozçuların və başqa 
azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan 
SSR-in Kür-Araz ovalığına köçü-
rülməsi haqqına» qərar (23. XII. 1947; 
№4083) qəbul etdi [7]. Onun digər 
- birinciyə əlavə - bir qərarı (10. III. 
1948; №754) ilə də xüsusi müvafi q 
tədbirlər müəyyənləşdirildi [8]. Həmin 
qərarlara əsasən 1948-1953-cü illərdə 
təxminən 150 min azərbaycanlı tarixi 
Vətənindən kütləvi surətdə zorakılıq-
la məlum dislokasiya yerlərinə köçü-
rüldü. Onların bir hissəsinin dağlıq 
ərazilərdə (Yuxarı Qarabağda, Qubada 
və s. yerlərdə) məskunlaşdırılmasına 
yönəlik səylərin qarşısı dərhal və 
qətiyyətlə alındı. Ən başlıcası da 4083 
saylı qərarın 11-ci maddəsinə əsasən 
azərbaycanlı əhalinin tərk etdiyi 
ərazilərə xaricdən gələn ermənilərin 
yerləşdirilməsi işi sistemli qaydada 
təşkil olundu. 

Bu deportasiya ilə paralel surətdə 
A. Mikoyanın təşəbbüsü və rəsmi 
Moskvanın himayəsi ilə «gizli» «Qa-
rabağ hərəkatı» meydana gəldi. Ona 
rəhbərlik üçün yenə də «məxfi » 
şəkildə «Qarabağ komitəsi» yaradıldı. 
İ. Stalinin vəfatından (III. 1953) sonra 
SSRİ rəhbərliyində mövqeyi daha da 
möhkəmlənən - İliçdən (V. Lenindən) 
– İliçə (L. Brejnevə) qədər gəlib çıxan, 
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«1918-ci ildən qalma məşhur» - A. Mi-
koyan partiya və sovet dairələrindəki 
ermənipərəstlərlə birləşib DQMV-nin 
Azərbaycandan qoparılmasına yönəlik 
səylər göstərdi. Paralel surətdə ABŞ 
ermənilərinin bayram münasibətilə - 
Ermənistan SSR-nin 40 illiyi ilə bağlı 
Naxçıvanın ona «hədiyyə edilməsi» 
təklifi  (1960) təşkil olundu. Yeri 
gəlmişkən, AK(b)P MK-nın ideolo-
ji işlər üzrə katibi N. Hacıyev bunun 
yolverilməz və mümkünsüz olduğunu 
əsaslandıran mükəmməl bir sənəd ha-
zırlamışdı. 

SSRİ-də erməni-azərbaycanlı mü-
na si bətləri və respublikalararası ərazi-
sərhəd dəyişiklikləri məsələsi hətta 
1960-cı ildə Sov. İKP MK Siyasi Bü-
rosunun müzakirəsinə də çıxarıldı. 
Sovetlərin о dövrki rəhbəri N. Xruşşov 
Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədi. 
Bu isə əslən ukraynalı olan Birinci 
katibin (Nazirlər Soveti sədrinin) lap 
yaxınlarda (19. II. 1954) Ukrayna-
ya verilən Krım vilayətinin yenidən 
Rusiyaya qaytarılması tələbləri ilə 
üzləşmək qayğısı və qorxusundan irəli 
gəlmişdi (Yoxsa onun İrəvanda olarkən 
ermənilərə Azərbaycan torpaqların-
dan «yeni pay» vədinə əməl edəcəyi 
gözlənilən iş idi). 

Sovet cəmiyyətindəki «mülayim-
ləşmə» prosesi erməniləri Azərbaycan 
torpaqlarına yeni qəsdlərə ruhlan-
dırdı. 1965-ci il bu işdə «mühüm bir 
mərhələ» oldu. Qaniçən quldur And-
ranikin anadan olmasının 100 illiyinin 
SSRİ-nin pay-taxtında və digər böyük 
şəhərlərində bütün müttəfi q respublika-
ların rəsmilərinin iştirakı ilə təntənəli 

surətdə qeyd olunması (I. 1965), ona 
dövlət səviyyəsində «Xalq qəhrəmanı» 
statusunun verilməsi, ən başlıcası da 
«erməni soyqırımı»nın 50 sənədən son-
ra A. Mikoyanın səyi ilə rəsmən «anıl-
ması» və s. «yeni dö nəm»in ilk böyük 
tədbirləri sayıla bilər. 

Ermənilərin «Naxçıvan komitəsi» 
yaradaraq bu tarixi mahalımıza qar-
şı iddialarını gücləndirdikləri bir 
vaxtda Azərbaycanın elmi-ziyalı 
mühiti»nə olduqca diletant və bəsit 
düşüncə hakim kəsilmişdi: «Naxçı-
vana muxtariyyət verən Lenin milli 
siyasəti onun muxtariyyətini qoru-
yacaqdır!». Habelə torpaqlarımızın 
Ermənistana verilməsinə dair vaxtilə 
çıxarılan qərarlar (1927, 1929, 1938) 
Azərbaycanın partiya (26. XI. 1968) 
- Sovet (7. V. 1969) «rəhbərliyi» 
tərəfi ndən təsdiqləndi. 80-ci illərin 
ortalarında da Qazax, Gədəbəy, Or-
dubad və s. rayonların ərazilərindən 
otlaq, əkin yeri və digər adlar altında 
ermənilərə «torpaq payları» verildi. 

Sovet Ermənistanı Azərbaycanın 
quzeyi və güneyi ilə əlaqədar plan-
larını gerçəkləşdirərkən qriqori-
an kilsəsindən və erməni diaspo-
rasından (lobbisindən) hərtərəfl i 
yardımlar almışdır. İkinci dünya sava-
şının başlanması onlar tərəfi ndən geniş 
perspektivlərin və taleyüklü uğurların 
başlanğıcı kimi qiymətləndirildi. So-
vet hərbi kəşfi yyatının məlumatlarında 
bildirilirdi ki, ermənilər «Qarsdan 
Təbrizəcən - Sovet Ermənistanı da da-
xil olmaqla - «Böyük Ermənistan» ya-
ratmaq haqqında fi kirləşirlər. İrana so-
vet hərbi müdaxiləsinin ilk günlərində 
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xüsusi əməliyyat qrupu ilə oraya 
göndərilən Ermənistan SSR XDİK-in 
müavini Gözəlyan erməni rəhbərliyinin 
gizli niyyətlərini belə ifadə etmişdi: So-
vet ordusunun tutduğu «İran ərazisi» 
Azərbaycanla Ermənistan arasında təsir 
dairələrinə bölünməlidir. SSRİ-nin Av-
ropada müharibəni udaraq Orta Şərqdə 
hərbi ekspansiyaya başlamaq planla-
rı erməni diasporası və kilsəsini xey-
li fəallaşdırdı. Belə bir şəraitdə «Bö-
yük Ermənistan»la sərhəddə Urmiyə 
ətrafında «kiçik muxtariyyət»ə nail 
olmaq istəyi ortaya çıxdı. Bu məqsədlə 
də İran ermənilərinin Urmiyəyə «köç»ü 
təşkil olundu. Ermənilərin Urmiyə 
ətrafında «kiçik muxtariyyət» əldə 
etmək planları ilə bağlı maraqlı və 
vacib bir məqam da sovet diplomat-
larının SSRİ XXİK-dəki qeyri-rəsmi 
müzakirəsində (I. 1946) açıqlanmışdı 
[9, 228-229]. 

Azərbaycan SSR XXİK-in mü-
avini Ə. Əlizadə, SSRİ XXİK-i Orta 
Şərq şöbəsinin müdir əvəzi S. Si-
veç və Ermənistan SSR XXİK-i 
Karapetyan arasındakı «nahar 
yemə yi diplomatiyası»nda sonun-
cu bunları bildirmişdi: Ermənilərin 
xaricdən, о cümlədən də İrandan 
Ermənistana köçürülməsi planlaşdırı-
lır; köçürülmə məsələsi ancaq Cənubi 
İran ermənilərinə aiddir; biz Şima-
li İran (Güney Azərbaycan - İ. M. ) 
ermənilərinin də Sovet Ermənistanına 
köçürülməsinə icazə verməyəcəyik. 

Erməni diasporu və kilsəsini ruh-
landıran hadisələrdən biri də hələ G. 
Çiçerinin Lozanna konfransı zamanı 
nəzərdə tutduğu planın işə düşməsi 

oldu. Belə ki, SSRİ böyük hərbin so-
nuna yaxın Türkiyə ilə münasibətlərini 
nəzərdən keçirdi. Erməni diaspo-
ru xaricdə (ABŞ-da) və qriqoryan 
(Eçmiədzin) kilsəsi isə SSRİ daxilində 
hərəkətə keçdilər. Diaspor (lobbi) – 
Amerika Erməniləri Milli Şurası San-
Fransisko konfransına (IV-VI. 1945) 
bəyannamə təqdim etdi. Eçmiədzin 
Milli Kilsə yığıncağı isə İ. Stalinə 
teleqram yolladı. Bir-birilərindən 
çox uzaq məsafələrdə hazırlanmala-
rına baxmayaraq onların məzmunu 
(mətni) təxminən eyni idi. Bəyannamə 
və teleqramda «erməni məsələsi»nin 
həlli – «Ata torpaqlarının qaytarıl-
ması» istənilirdi. Konkret olaraq 
isə Türkiyənin Şərq vilayətlərinin 
Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi 
və «xaricdəki ermənilərin öz doğma 
ölkələrinə qayıtmaları»na şərait yara-
dılması xahiş edilirdi. 

Dünyadakı erməni qurumlarının 
liderləri havadarlarının təmsilçiləri 
ilə birlikdə İrəvana toplaşdılar. 
Eçmiədzin kilsəsinə yeni katolikos 
seçkisi bəhanəsi ilə düzənlənən (VI. 
1945) bu toplantıda siyasətə – «erməni 
məsələsi»nə geniş yer verildi. SİTA 
«erməni məsələsi» ilə bağlı xüsu-
si Məlumat yaydı. Ermənistan SSR 
mətbuatında Türkiyəyə ərazi iddiala-
rından bəhs edən yazılar dərc olundu. 
Təbrizdəki daşnak mətbuatı «erməni 
məsələsi» ətrafındakı kilsə-diaspor və 
sovet fəallığının səbəblərini açıqlayan 
çoxlu məqalələri çap elədi. Habelə 
erməni din adamları, zənginlər və siyasi 
liderlər də müəyyən məqamları açıqla-
yan mülahizələr söylədilər. Bunları və 
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müvafi q mətbuat dəyərləndirmələrini 
belə ümumiləşdirmək olar: 

1. Bu dövrdə «erməni məsələsi»nin 
uğurlu həllində Türkiyəyə qar-
şı ərazi iddialarının təmin olunması 
və Azərbaycanın torpaqlarının qəsb 
edilməsi işində «SSRİ amili»nə üs-
tünlük verilməsi. Təbrizdəki erməni 
kilsəsinin başçısı N. Məlik-Tangiyan 
demişdi: «Biz Moskvanın hesabına 
sərhədlərimizin genişləndirilməsinin 
və xaricdən Ermənistana qayıdışın şa-
hidiyik. İndi artıq bunun vaxtıdır, bir 
neçə ildən sonra xarici həyat tərzinə 
alışan yeni nəsil yaranar və bu müm-
künsüz olardı. Stalinə teleqram vurul-
ması çox ağıllı fi kirdir. Bizim üçün nə 
edəcəksə, bu adam edəcək». 

2. Sovetlərin «erməni məsələsi»nin 
həllinə girişməkdə özəl maraqlara ma-
lik olması. Burada iki məqam vurğu-
lanırdı:

а) Rusiyanın Şərq siyasətinin 
gerçəkləşdirilməsi, SSRİ-nin Orta 
Şərqdə hərbi ekspansiya planları və 
bu baxımdan da Türkiyəyə ermənilər 
və gürcülər vasitəsilə ərazi iddiaları 
sürərək onun torpaqlarına yiyələnməsi;

b) «erməni məsələsi»nin indiki za-
manda həm də Bakı neft sənayesinin 
təhlükəsizliyi ilə sıx bağlı olması 
(Yeri gəlmişkən, az sonra İ. Stalin də 
amerikan səfi ri ilə görüşündə (4. IV. 
1946) Bakı neft rayonu ilə əlaqədar 
«rahatsızlığı»nı dilə gətirmişdi). İran 
ermənilərindən H. Ovanesyan bildi-
rirdi ki, «Bakı neftinin təhlükəsizliyi 
sərhədlərin Leninakandan bir qədər 
о tərəfə çəkilməsini tələb edir. İndiki 
anda «erməni məsələsi»nin qaldırıl-

ması bu zərurətlə bağlıdır. Sovetlər 
Bakının təhlükəsizliyi məsələsində 
həddindən artıq maraqlıdırlar». Bakı 
neft rayonunun «müdafi əsi məsələsi» 
SSRi-nin Orta Şərqə yönəlik hərbi 
ekspansiyasını «əsaslandırmaq» üçün 
ortaya atılan «dəlillər»dən biri idi. 
Ermənilər də bunu özlərinə lazım olan 
səpkidə şərh edirdilər). 

3. Erməni kilsəsi və diasporu-
nun (lobbisinin) «milli davası» - 
tələblərinin Sovetlər tərəfi ndən dəstək-
lənməsi. 

«Erməni məsələsi» ətrafındakı о 
dövrki kilsə-diaspora fəallaşmasının 
Moskvanın dirijorluğu ilə baş verməsi 
göz önündə idi. Görülən işlərin – 
edilən hərəkətlərin SSRİ rəhbərliyi 
ilə razılaşdırılması heç kəsdə şübhə 
doğurmurdu. Buna görə də, ermənilər 
V. Molotovun Türkiyəyə məlum nota-
sına da nikbin münasibət bəsləyirdilər: 
«Əgər Moskvanın razılığı olmasaydı, 
Amerika ermənilərinin bəyannaməsi 
də meydana çıxa bilməzdi». 

SSRİ-Türkiyə münasibətlərinin 
perspektivlərinə dair erməni proqnoz-
ları özünü çox da gözlətmədi və doğ-
rultdu. Belə ki, Sovet diplomatiyası 
«erməni məsələsi» (tələbləri) ətrafında 
lazımi ictimai rəyi formalaşdırdıq-
dan və xaricdəki, SSRİ-dəki «əzabkeş 
xalq»ı yetərincə fəallaşdırdıqdan 
sonra Türkiyə ilə olan «ərazi-sərhəd 
problemləri»nin tənzimlənməsinə 
girişdi. “Böyük üçlük”ün XİN-
lərinin Moskva müşavirəsindən (XII. 
1945) SSRİ-Türkiyə sərhədlərində 
dəyişikliklər edilməsi, yəni Qars və 
Ərdəhanın Ermənistana, Trabzonla 
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çevrəsinin isə Gürcüstana qaytarılma-
sı (?! - İ. M. ) tələb edildi. Rəsmi An-
karanın sərt etirazı ilə üzləşən Sovet 
rəhbərliyi Trabzon, Qars və Ərdəhana 
dair «gürcü-erməni tələbləri»ni 1946-cı 
ilin əvvəllərində daha da rəsmiləşdirdi. 

Yenidən fəallaşan «Daşnaksüt-
yun» partiyası özünün XIV konqresində 
(1947) Azərbaycana dair işğalçılıq 
niyyətlərini bir daha açıqladı. M. Ba-
ğırov bu toplantı və orada səsləndirilən 
çağırışlarla bağlı İ. Stalinə xüsusi 
məktubla müraciət etdi. 1967-ci ildə 
DQMV-də azərbaycanlı əhaliyə qar-
şı törədilən zorakılıq hərəkətlərində 
daxildəki qüvvələrlə yanaşı xaricdən 
olan təsirlər də mühüm rol oynadı. 
Dünya erməniləri din xadimlərinin 
Eçmiədzin toplantısında (1969) kilsənin 
qüvvətləndirilməsi yolları adı altında 
Türkiyəyə və Azərbaycana qarşı ərazi 
iddialarının reallaşdırılması məsələləri 
nəzərdən keçirildi. Sovet rəhbərliyinin 
buna sərt münasibəti əsla hiss olunmadı. 

Ermənilər yeni sovet lideri «M. Qor-
baçovun yenidənqurması»nı da özlərinin 
tarixi maraqlarının gerçəkləşdirilməsi 
üçün münasib dövr hesab etdilər. 
Xaricdəki güclərin imkanları SSRİ daxili 
səylərlə birləşdirildi. «Daşnaksütyun»un 
XXIII qurultayında (Afi na, XII. 1985) 
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına 
yeni rəvac verildi. «Xalqların tribunalı» 
(«Xalqlar dövlətlərə qarşı») təşkilatının 
Sarbonn və s. toplantılarından yararla-
nılmasına yönəlik səylər nəticəsiz oldu. 

BMT Komitəsinin - Uiteyke-
rin «Genosid halları» məruzəsinin 
BM-in XXXVIII sessiyasında (VIII. 
1985) müzakirəsi zamanı «erməni 

məsələsi»nin də «yada salınması»na 
cəhdlər göstərildi. Eçmiədzin katoliko-
su I Vazgenin ABŞ-dakı görüşlərində 
(1987) «erməni soyqırımı» məsələsi önə 
çəkildi. Avropa Parlamenti tərəfındən 
«erməni soyqırımı qurbanları»nın xatirə 
gününün təsis edilməsinə nail olundu 
(VI. 1987). ABŞ senatoru B. Doul və b. 
layihələri ortaya çıxdı. 

SSRİ-də azərbaycanlılarla ermə-
nilər arasında vaxtaşırı özünü göstərən 
gərginlik 80-ci illərin ortalarında daha 
da artdı (Azərbaycan SSR DTK-nın 
hələ xeyli əvvəl (24. VIII. 1946) ha-
zırladığı «DQMV-nin erməni ziyalı-
larının bəzi hissələri arasında mənfi  
əhval-ruhiyyə haqqında»kı arayışda 
göstərilənlər öz «bəhrələri»ni verdi. 
Öncə ideoloji-təbliğatı müstəvidə yaşa-
nan bu gərginlik az sonra digər sahələrə 
də sirayət etdi. Sovet rəhbərliyinin 
önləyici tədbirləri Ermənistanda ideo-
loji işdəki «qüsurlar»ı qeyd etməkdən 
о tərəfə getmədi. Z. Balayanın «Ocaq» 
kitabındakı tarixi ağ yalanlar və böh-
tanlar, S. Kapitukyanın əsassız iddiaları 
və digər çoxlu ideoloji-mənəvi təxribat 
(terror) halları Azərbaycan rəhbərliyi 
səviyyəsində cavabsız qaldı. Əksinə 
Azərbaycan SSR EA-nın əməkdaşı İ. 
Qəmbərovun Z. Balayanın «Ocaq»ına 
cavab olan sanballı tədqiqatının yayıl-
masına qətiyyən imkan verilmədi. 

Erməni-sovet akademiki Aqanbek-
yanın Parisdə «Humanite»yə mü sa -
hi bəsində (18. XI. 1987) söylə diyi 
«Qarabağ Azərbaycandan çox Ermə-
nis tanla bağlıdır» tezisi ermə ni lərlə 
azərbaycanlılar arasında yeni mü-
naqişənin yaranmasına təkan vuran 
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hadisələrdən oldu. Sov. İKP MK-nın 
Baş katibi M. Qorbaçovun SSRİ-də 
«milli məsələnin həllində təəssüf-
ləndirici ləngimə»nin mövcudluğu ba-
xışı da ermənilərin «Qarabağ davası»na 
yaşıl işıq yandırdı. Moskvadakı imkan-
lı erməni diasporu və lobbisi fəallaşdı. 
DQMV-də «Miatsum» («Birləşmə») 
hərəkatı genişləndi. «Krunk» («Dur-
na») təşkilatı yarandı. A. Mikoyanın 
himayəsi ilə hələ 40-cı illərin sonla-
rında yaradılan «Qarabağ komitəsi» 
fəallaşdı. DQMV sovetinin sessiya-
sı vilayətin Ermənistana birləşməsi 
barədə qərar (20. II. 1988) çıxardı. Az 
sonra da Ermənistan SSR-in Ali Soveti 
analoji qərar qəbul etdi. Bütün bunlar-
sa Bakıda kütləvi tələbə etirazları və 
digər nümayişlərlə qarşılandı. M. Qor-
baçovun Azərbaycan və Ermənistan 
zəhmətkeşlərinə - xalqlarına müraciəti 
məsələlərə ədalətsiz yanaşması 
üzündən təsirsiz qaldı. 

SSRİ DTK-sı və sovet-dias-
por ermənilərinin birgə səyləri ilə 
Sumqayıt fi tnəkarlığı (28. II. 1988) 
törədildi. «Sumqayıt hadisəsi» əslində 
ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına 
yeni qəsdlərinə ideoloji-təbliğat ha-
zırlığı idi. Ermənilərin 1988-ci ildəki 
fi tnəkar və bəd əməlləri tarixi «Mey-
dan hərəkatı» (17. XI-5. XII. 1988) 
ilə cavablandırıldı. İlin sonunda Qərbi 
Azərbaycanda yaşayan soydaşları-

mızın dəhşətli soyqırım halları ilə 
müşayiət olunan kütləvi deportasiyası 
həyata keçirildi. DQMV-də yaşayan 
187, 8 min nəfər əhalinin 40, 3 mini 
(1989-cu il sovet əhali siyahıyaa-
lınmasının yekunlarına görə), yəni 
azərbaycanlılar «girov» saxlanıldı. 

Vilayətin Azərbaycandan qo-
parılması prosesi sürətləndirildi. 
Həm də bu işin «hüquqi bazası» ya-
radıldı. Ermənipərəst A.Volskinin 
(«Artsaxski»nin) başçılığı ilə DQMV 
Xüsusi İdarəetmə Komitəsi təşkil 
olundu (12. I. 1989). Sovet «güc 
nazirlikləri»nin «Qasırğa» əməliyyatı 
– Bakıda və digər ərazilərimizdə 
törədilən qanlı yanvar hadisələri (l9-
20. I. 1990) ermənilərin Dağlıq Qa-
rabağda və digər yerlərdəki silahlı 
pozuculuq hərəkətlərinə yaxşı şərait 
yaratdı. 1991-ci ilin sentyabrında qon-
darma «DQR» elan olundu. Bunun 
ardınca da Azərbaycan rəhbərliyi xal-
qın tələbi ilə DQMV-ni ləğv etdi (26. 
XI. 1991). 80-ci illərin ortaları - 90-
cı illərin lap əvvəlində Azərbaycana 
rəhbərlik edənlərin (K. Bağırov, Ə. 
Vəzirov, A. Mütəllibov) SSRİ-də 
gedən siyasi proseslərin mahiyyəti 
və perspektivlərini, onların ətrafında 
yürüdülən beynəlxalq siyasətin 
məq sədlərini yetərincə obyektiv 
dəyərləndirə bilməmələri ölkəmizin 
durumunu xeyli ağırlaşdırdı. 
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AZƏRBAYCAN-YAPONİYA ƏLAQƏLƏRİNİN SİYASİ-
İQTİSADİ ASPEKTLƏRİ

XÜLASƏ

Məqalə iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə beynəlxalq mühit fonunda 
Yaponiyanın ümumi iqtisadi və siyasi məqsəd və hədəfl əri izah edilir. İkinci 
hissədə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonrakı dövrdə Azərbaycan-
Yaponiya əlaqələrinin inkişafı mərhələləri tədqiq edilir. Yaponiya-Azərbaycan 
əməkdaşlığı bir çox sahələrdə, xüsusilə də, elm, mədəniyyət, texnologiya və iqti-
sadi inkişaf sahələrində böyük vüsət almışdır. Bu əməkdaşlıq nəticəsində Yaponi-
ya Azərbaycanın inkişafı lahiyələrində başlıca donorlardan birinə çevrilmişdir. 

Açar sözlər: Yaponiya, iqtisadi, beynəlxalq, model, Azərbaycan

Dünya siyasi və iqtisadi proses-
lərinin mühüm iştirakçıla rın dan biri də 
Yaponiyadır. Azərbay canın beynəlxalq 
əlaqələrinin gücləndirilməsi və eləcə 
də qlobal inteqrasiya spektrinin güclən-
dirilməsi məqsədi ilə Yaponiya ilə 
əlaqələrin qurulmasının mühüm önəmi 
vardır. Bunun üçün ilk olaraq Yaponiya-
nı bir ölkə olaraq tanımaq lazımdır. 

Yaponiya: ümumi analiz və 
ölkənin xüsusiyyətləri

Yaponlar kollektiv hərəkət xüsu siy-
yətlərinə malik bir cəmiyyətdir. Yapo-
niyada insanların şəxsiyyətinə qarşı ən 
neqativ fəaliyyət bir yaponu onun so-
sial mühitindən ayırmaqdır[2]. Yapon-
ların bu xüsusiyyətləri təbii ki, onların 
iqtisadi və siyasi inkişafına birbaşa təsir 

etmişdir. İkinci Dünya Müharibəsindən 
sonra böyük bir məğlubiyyət yaşayan 
və yenidən hərbi qüvvəyə çevrilməsi 
konstitusiya ilə qadağan edilən Yaponi-
yanın 1945-ci ildən etibarən beynəlxalq 
əlaqələrdəki siyasətində əsas ünsür 
“yumşaq güc” olmuşdur [3]. Yumşaq 
güc ifadəsi altında Yaponiyanın in-
vestisiya yatırımları və xarici iqtisadi 
fəaliyyətləri qəsd edilməkdədir. Müa-
sir dövrdə Yaponiya Asiya-Sakit oke-
an regionu ölkələri arasında iqtisadi 
cəhətdən ən çox inkişaf etmişdir. Siyasi 
və iqtisadi inkişafın “Yaponiya mode-
li” istehsalat və idarəçilik üsullarının 
və strukturunun Qərb texnologiyaları 
əsasında özünün mədəni sərvətlərini 
və tarixi xüsusiyyətlərini qorumaqla 
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regionun digər ölkələrinə də nümunə 
olmuşdur [1]. 

Yaponiya – dünyada ən aşa-
ğı faizlə ƏDV tətbiq edilən ölkədir 
(cəmi 5%). Ölkə hakimiyyətinin ƏDV 
səviyyəsinin qaldırılmasında zəruriy-
yət olduğunu dəfələrlə vurğulasa da, 
o hələ ki dəyişilməz qalıb. Yuxarıda 
kiçik və orta biznes üçün imtiyazların 
olmasını da qeyd etdik. Onlar fi rma-
nın ilk illərində daha çox tətbiq edilir. 
Bunula bərabər daha iri şirkətlər ildə 
42 faiz mənfəət vergisi ödəyir. Fiziki 
şəxslərin gəlir vergisinə gəldikdə, on-
lar daha da xoşyönülüdür: əgər insanın 
vergi ödəməyə imkanı yoxdursa, ona 5 
ilədək möhlət verilir. Vergilər Yaponi-
yada ən çox müzakirə olunan mövzu-
lardandır. Burada çoxlu sayda kitablar, 
jurnallar dərc edilir. Əhali vergilərin 
hara yönəldiyi haqda çox geniş şəkildə 
məlumatladırılır. Paralel olaraq vergi 
ödəmələrinin vacibliyi barədə məlumat 
verilir. Vergi yığımında əsas problem 
– onun mürəkkəbliyidir. Burada 30 
növ yerli və 25 dövlət vergisi möv-
cuddur. Hər bir bölgə öz vergi növünü 
və dərəcəsini təyin edə bilər. Məsələn, 
Tokioda sahibkarlıq vergisi 12 faiz ol-
duğu halda, əyalətlərdə 3-6 % ola bilər. 
Minimal əmək haqqı və xəstəlikdən 
müalicəyə xərclənmiş vəsaitlər ver-
giyə cəlb olunmur. Yaponiyada 
əməksevərlik xüsusi dəstəklənir. Hər 
iki üzvü işləyən ailə, bir üzvü işləyən 
ailəyə nisbətən daha çox imtiyaz qa-
zanır. Hər il 23 noyabr Yaponiyada 
Əməyə Minnətdarlığ Günü kimi qeyd 
edilir. Avropa ölkələrindən fərqli ola-
raq Yaponiyada dövlət gəlirlərinin əsas 

hissəsini gəlirlərdən tutulan vergilər-
korporasiyaların mənfəət vergisi və 
fi ziki şəxslərin gəlir vergisi təşkil edir. 
Bütün vergi daxilolmalarının 64%-
i dövlət vergilərinin, 36%-i isə yerli 
vergilərin payına düşür. Şirkətlərin 
mənfəət vergisi milli, prefektura və 
bələdiyyə büdcələrinə ödənilir. Mili 
verginin dərəcəsi mənfəətin 33. 48%-
i, prefektura vergisinin dərəcəsi mil-
li dərəcənin 5%-i, yəni mənfəətin 1. 
67%-i, bələdiyyə vergisinin dərəcəsi 
isə milli dərəcənin 12. 3%-i, yəni 
mənfəətin 4. 12%-dir. Beləliklə, bu 
vergi üzrə yığımlar mənfəətin təqribən 
40%-ni təşkil edir. Yaponiyada bu ver-
gi üzrə kiçik biznes üçün müəyyən 
güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur. Ya-
poniyanın dövlət büdcəsi üçün fi ziki 
şəxslərin gəlir vergisinin əhəmiyyəti 
daha yüksəkdir. Büdcə gəlirində bu 
verginin payı müxtəlif illərdə 35-42% 
intervalında olmuşdur [6].

20 mart 2013-cü il tarixində Ha-
ruhiko Kuroda Yaponiya Bankına yeni 
sədr təyin edilmişdir. Yeni sədr bun-
dan əvvəl Asiya İnkişaf Bankının sədri 
vəzifəsində çalışmış və qlobal miqyas-
da geniş təcrübəyə malikdir. Yaponiya 
Bankı iqtisadi artımı stimullaşdırmaq 
məqsədi ilə infl yasiya hədəfi ni 1%-dən 
2%-ə qaldırmış və yeni sədr bu hədəfə 
nail olmağı mütləq hesab edir. Lakin, 
ekspertlər defl yasiyanın azalması üzrə 
görülən tədbirlərin kifayət etmədiyini 
qeyd edirlər [7]. 

2000-ci ilin ortalarından 
etibarən informasiya texnologiyala-
rı məhsullarına olan tələbdəki qlobal 
azalma ilə əlaqədar olaraq Yaponiya-
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nın Asiya ölkələrinə ixracı aşağı düş-
müş və anbarlarda yığılıb qalmış mal 
ehtiyatlarının idarə edilməsini zəruri 
etmişdir. Bununla yanaşı 2001-ci ildə 
Yaponiya yenidən iqtisadi tənəzzül 
dövrünə qədəm qoymuşdur. 2001-ci 
ilin sentyabrında ABŞ-da törədilən 
terrorçu hücumlar, beynəlxalq iqtisadi 
vəziyyətin növbəti dəfə pisləşməsi Ya-
poniya iqtisadiyyatının perspektivləri 
barədə ciddi narahatlıqlar doğur-
muşdur. Yapon iqtisadiyyatını uzun 
müddətli durğunluq vəziyyətinə gətirib 
çıxara biləcək əsas səbəblərdən biri ya-
pon banklarının böyük məbləğdə geri 
qaytarılmayan borclarının mövcudlu-
ğu idi. 2002-ci ilin əvvəlində yapon 
iqtisadiyyatı tənəzzül mərhələsinin 
ən aşağı nöqtəsinə qədər gerilədi və 
sonra iqtisadiyyatın dirçəlməsi dövrü 
başladı. İraqda müharibənin başlama-
sı səbəbindən 2002-ci ilin sonlarında 
Yaponiyanın ixracatındakı artım tempi 
zəifl ədi və iqtisadiyyatın sağlamlaşdı-
rılması tədrici xarakter aldı. İraqdakı 
müharibə sona yaxınlaşdıqca 2003-
cü ilin ortalarına doğru Yaponiyanın 
ixracatı yüksəldi, biznes gəlirləri və 
investisiya qoyuluşları artmağa baş-
ladı. İqtisadi artım xüsusən də özəl 
biznes sektorunda ciddi struktur 
tənzimləmələri əhatə edirdi. İqtisa-
di artım mərhələsini səciyyələndirən 
digər cəhət zəif mübadilə məzənnəsi 
ilə dəstəklənən ixracat və dünya iqti-
sadi artımı olmuşdur. [5]. 

2006-cı ilin əvvəllərində Yaponi-
yanın iqtisadiyyatının korporativ sek-
tor, ev təsərrüfatları və xarici sektor üzrə 
balanslaşdırılmış şəkildə bərpasına 

nail olundu. Belə ki, həmin dövrdə fi r-
maların korporativ gəlirləri, habelə in-
vestisiya qoyuluşları, əhalinin gəlirləri 
və istehlak xərcləri artmış, ixrac id-
xalı üstələməklə ticarət və xidmətlər 
balansında müsbət saldo əldə edil-
mişdir. 2006-cı ilin ortalarına qədər 
əhalinin məşğulluq vəziyyətindəki 
(məsələn, işsizlik səviyyəsi və işləyən 
əhalinin sayı göstəricisi) və maaş-
lardakı müsbət meyl iqtisadiyyatın 
tədricən inkişaf etdiyini göstərirdi. 
Buna baxmayaraq maaşlardakı və is-
tehlakdakı artım 2006-cı ilin ortala-
rından etibarən azaldı və 2006-cı ilin 
sonlarında ev təsərrüfatı sektorunda 
geriləmə müşahidə olunmağa başladı. 
Müvafi q olaraq, həm maaşların, həm 
də istehlakın həcmi dəyişməz olaraq 
qaldı. 2007-ci ilin 1-ci rübündə yapon 
fi rmalarının mənfəəti və sərmayə qo-
yuluşları, həmçinin artdı, eyni zaman-
da tikinti sektorunda və sənaye isteh-
salında mülayim artım tempi qeydə 
alındı. Lakin ABŞ-da ipoteka bazarın-
da baş verən problemlər 2007-ci ilin 
axırlarında mübadilə məzənnələrinin 
və səhmlərin qiymətlərinin kəskin 
şəkildə tərəddüd etməsinə səbəb ol-
maqla, tikinti sektoruna qoyulan in-
vestisiyaların azalması ilə nəticələndi. 
2008-ci ilin əvvəllərindən başlaya-
raq ölkə iqtisadiyyatında durğun-
luq müşahidə olunmağa başlamışdır. 
2008-ci ilin ortalarına doğru İstehlakçı 
Qiymətləri İndeksi (2005-ci il baza ili 
= 100) 101, 7-yə və işsizlik əmsalı 4, 
0 faizə bərabər olmaqla iqtisadiyyatın 
bərpası prosesində durğunluğun oldu-
ğunu göstərirdi. Qlobal maliyyə böh-
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ranı ilə əlaqədar olaraq 2008-ci ilin 
ikinci yarısından etibarən Yaponiyanın 
iqtisadiyyatında geriləmə tendensiya-
sı başlayır. Artıq 2008-ci ilin sonla-
rında ixracda və sənaye istehsalında, 
həmçinin fi rmaların gəlirlərində(22, 
5%) azalma baş vermişdir. Paralel 
olaraq əhalinin məşğulluq vəziyyəti 
pisləşməklə istehlak xərcləri get-gedə 
azalmışdır. Azalma tendensiyası 2009-
cu ilin birinci rübündə də davam etmiş-
dir. 2009-cu ilin ikinci rübündə dünya-
da iqtisadiyyatına görə ikinci böyük 
ölkə olan Yaponiyada 0, 9 faiz iqtisadi 
artım qeydə alınmışdır. İnkişaf etmiş 7 
ölkə arasında Almaniya və Fransadan 
sonra Yaponiya iqtisadi böhrandan can 
qurtaran 3-cü ölkə hesab olunur. 

Hazırda iki onillikdən çox bir 
müddət ərzində yaşanan durğunluğa 
baxmayaraq Yaponiya sənayesi dün-
yada yüksək texnologiya və innova-
siyaya əsaslanan sənayelərdən biri-
dir. Yaponiyanın sənaye məhsulları, 
xüsusilə də elektronika və avtomobil 
sənayesi öz sahələrində həm istehsal 
həm də texnoloji irəliləyiş baxımından 
dünyada lider mövqeyindədir. 2012-
ci ildə sənaye Yaponiyanın ÜDM-nin 
27, 5%-ni təşkil edirdi. Ölkənin əsas 
sənaye sahələri motorlu vasitələr, 
elektronika avadanlıqları, maşın və 
avadanlıqlar, polad və nonferror me-
tallar, gəmiqayırma, kimya, trikotaj 
və qida emalı sahələridir. Yaponiya-
nın avtomobil sənayesi kəmiyyətinə 
görə Çindən sonra dünyanın ikinci ən 
çox avtomobil istehsal edən sənaye 
sahəsidir. Eyni zamanda Yaponiyanın 
avtomobil şirkətləri dünyanın texnolo-

ji cəhətdən ən inkişaf etmiş və bazar 
dəyəri yüksək olan şirkətləri arasın-
dadır. Digər sahələrdən fərqli olaraq 
avtomobil sənayesi illik yüksək ar-
tım tempinə malik sahələrdən biridir 
[4]. Yaponiya 2011-ci ildə baş vermiş 
Fukuşima faciəsindən sonra ener-
ji siyasətində müəyyən dəyişikliklər 
etməyə başlamışdır.

Azərbaycan-Yaponiya mü nasi-
bət lərinin xronikal dəyərlən diril məsi

Y a p o n i y a - A z ə r b a y c a n 
münasibətlərinin çoxillik tarixə ma-
lik olmasını qeyd etmək vacibdir. Bu 
əlaqələrin bünövrəsinə ilk kərpiclər 
hələ SSRİ-nin mövcudluğu dövrdə 
qoyulmuşdur. 1973-1975-ci illərdə 
Bakıda Azərbaycanın rəhbəri Heydər 
Əliyevin böyük səyi ilə Yaponi-
ya mütəxəssislərinin iştirakı və ya-
pon texnologiyasının   köməyi   ilə  
o dövrlər üçün ultramüasir hesab 
edilən məişət kondisionerləri zavodu 
– “Bakkondiosener” tikilib istifadəyə 
verilmişdir. Azərbaycan Respubli-
kasının dövlət müstəqilliyinin bərpa 
edilməsindən sonra Yaponiya ilə qar-
şılıqlı münasibətlərdə yeni bir dövr 
başladı. Yaponiya-Azərbaycan arasın-
da iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti Heydər Əliyevin Yaponiyaya 
rəsmi səfəri zamanı öz təsdiqini tapdı. 
Səfər çərçivəsində Yaponiyanın baş 
naziri Ryütaro Hasimoto ilə 1998-ci 
il fevralın 26-da keçirilən danışıqlar-
da qeyd edildi ki, Yaponiya hökuməti 
“Şimal” buxar-qaz elektrik stansiyası-
nın tikintisinə və layihələşdirilməsinə 
güzəştli şərtlərlə 165 milyon dollar, 



SİYASƏT

113İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. №4 (5) 2016

Azərbaycan-Yaponiya əlaqələrinin siyasi-iqtisadi aspektləri

həmçinin “EP-300”- ün etil-polietilen 
zavodunda qurulmasına 75 milyon dol-
lar vəsait ayırmağa razıdır. Həmçinin 
qeyd olundu ki, 165 milyon dollar 
40 il müddətinə ayrılmışdır və ilk on 
ildə Azərbaycan tərəfi  heç bir faiz 
ödəməyəcəkdir. Sonrakı 30 ildə isə qa-
lan 0, 75-i ödəməklə kifayətlənəcəkdir. 
Bundan əlavə, ərzaq mallarının isteh-
salının inkişafı məqsədi ilə Yaponiya 
Azərbaycana 3 milyon 250 min dol-
larlıq qrant, səhiyyə sahəsində inkişaf 
və yenidənqurma üçün 1, 7 milyon 
dollar məbləğində humanitar yardım 
ayırmışdır. Bütün bunlar xüsusən 
Azərbaycanın müstəqillik qazandığı 
ilk dövrlərdə baş verdiyi üçün mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Bununla Ya-
poniya hökuməti həm Azərbaycanda 
konkret sahələr üzrə inkişafa kömək 
etmiş, həm də bütövlükdə Azərbay-
canda dövlət müstəqilliyinin daha da 
möhkəmləndirilməsinə öz dəstəyini 
vermişdir. Yaponiya kapitalının Azər-
bay canda və həmçinin güclü mövqe 
tutduqları Mərkəzi Asiya ölkələrində 
aktivləşməsi nəticəsində ölkənin iq-
tisadi və siyasi elitası neft və qazla 
zəngin olan bir ölkə ilə münasibətlərin 
inkişafının yeni strategiyası müəyyən 
etmişdir. Həmin strategiyanı işləyib 
hazırlayarkən Yaponiya mütəxəssisləri 
əsasən aşağıdakıları nəzərə alırdılar: 
– Xəzər dənizinin Azərbaycan sek-
torunda olan zəngin neft və qaz re-
sursları Yaponiyanın marağında olan 
dünya enerji resursları bazarında mü-
hüm faktdır; – Azərbaycan öz kom-
munikasiyaları ilə Avrasiya regionu, 
Şimal-Cənub, Qərb-Şərq ölkələri ilə 

əlaqələrdə körpü rolunu oynaya bilər; 
– Mərkəzi Asiyanın suveren ölkələri 
və Cənubi Qafqaz ölkələrinin dövlət 
quruculuğu prosesində Yaponiyanın 
fəal yardımının böyük əhəmiyyəti ola-
caq, nəticədə Yaponiya nəinki ən yeni 
müstəqil ölkələr, habelə onların qon-
şuları – Rusiya Federasiyası, ÇXR, 
həmçinin Türkiyə və İran ilə XXI 
əsrdə Avrasiya regionunda özünün 
siyasi və iqtisadi təsirini əhəmiyyətli 
dərəcədə genişləndirəcəkdir. 

2006-cı ildə Azərbaycan Respub-
lika Prezidenti İlham Əliyevin Yaponi-
yaya səfəri xüsusi əhəmiyyət kəsb et-
mişdir. Səfər zamanı iki ölkə arasında 
iqtisadi və siyasi münasibətlərin inki-
şafı ilə bağlı olaraq bir çox məsələlərin 
fərqli aspektləri müzakirə edilmişdir. 

Azərbaycan və Yaponiya arasında 
iqtisadi əlaqələrin əhəmiyyəti ilə bağlı 
olaraq istər Bakıda, istərsə də Tokyoda 
müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
Fevralın 26-da Tokioda Azərbaycan 
Respublikası ilə Yaponiya arasında 
iqtisadi əməkdaşlıq üzrə dövlət ko-
missiyasının və Yaponiya-Azərbaycan 
İqtisadi Komitəsinin 8-ci birgə iclası 
keçirilmişdir. Yaponiya nümayəndə 
heyətinin rəhbəri, “İtoçi” korporasi-
yasının icraçı vitse-prezidenti Yoiçi 
Kobayaşi Azərbaycan nümayəndə 
heyətini Tokioda salamlamaqdan 
məm nun olduğunu bildirmiş, iki dost 
ölkə arasında əlaqələrin sürətlə in-
kişaf etdiyini vurğulamışdır. Yapon 
şirkətlərinin Azərbaycan iqtisadiyya-
tına 100 milyonlarla dollar sərmayə 
qoyduğunu vurğulayan A. Şərifov 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
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1998-ci ildə Yaponiyaya səfərinin 
iki ölkə arasında münasibətlərin in-
kişafında mühüm rol oynadığını və 
bu səfərdən sonra əlaqələrin sürətlə 
inkişaf etdiyini diqqətə çatdırmışdır. 
Bildirilmişdir ki, bu siyasətin davamı 
olaraq Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin 2006-cı ildə Yaponiyaya 
rəsmi səfəri ölkələrimiz arasındakı 
əlaqələri daha da möhkəmləndirmiş 
və əməkdaşlığın hərtərəfl i inkişafı-
na güclü təkan vermişdir. Ölkəmizdə 
həyata keçirilən iri layihələr barədə 
qonaqlara məlumat verən Baş nazirin 
müavini sosial-iqtisadi sahədə əldə 
edilmiş böyük uğurlar barədə də ətrafl ı 
danışmışdır. Yaponiya ilə əməkdaşlıq 
sahələri arasında enerji, neft-qaz ha-
silatının xüsusi yer tutduğunu diqqətə 
çatdıran A. Şərifov demişdir ki, yapon 
şirkətləri Xəzər dənizinin karbohidro-
gen ehtiyatlarının kəşfi yyatı, hasilatı 
və nəqlində iştirak edirlər. Yaponiya 
şirkətləri ümumi dəyəri 45 milyard 
dollar olan və “Şahdəniz-2” və “Azəri-
Çıraq-Günəşli” yataqlarından hasil 
ediləcək Azərbaycan qazının Avropa-
ya nəqlini nəzərdə tutan TANAP və 
TAP layihələrinin reallaşmasında fəal 
iştiraka dəvət olunmuşlar [9]. 

Yaponiya Maliyyə Nazirliyinin 
2014-cü il üçün statistik məlumatlarına 
əsasən Yaponiya və Azərbaycan ara-
sında ticarət dövriyyəsi aşağıdakı ki-
midir: Yaponiyadan Azərbaycana ix-
rac olunub: 12. 3 milyard Yapon yeni 
(maşınlar, nəqliyyat vasitələri, dəmir 

və polad); Azərbaycandan Yaponiya-
ya idxal olunub: 0. 13 milyard Yapon 
yeni (neft və neft məhsulları) [8]

2016-cı il mayın 6-da Milli Məclis 
sədrinin müavini Bahar Muradova 
ölkəmizdə səfərdə olan Yaponiyanın 
hakim Liberal Demokrat Partiyasının 
Beynəlxalq Əlaqələr Bürosunun baş 
direktoru, Nümayəndələr Palatasının 
üzvü Kazunori Tanakanın rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. 

Görüşdə Bahar Muradova 
ölkələrimiz arasında münasibətlərin, 
xüsusilə də siyasi, iqtisadi, humanitar 
sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdiyi-
ni söyləyib. Bildirib ki, Azərbaycanda 
Yaponiyaya hər zaman böyük maraq 
olub. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra keçən müddət ərzində 
yüksək səviyyəli münasibətlər qurdu-
ğumuz ölkələrdən biri də Yaponiyadır. 

Milli Məclis sədrinin müavini 
yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin 
əlaqələrimizin daha da inkişafına 
təkan verdiyini vurğulayıb. Bildi-
rib ki, iqtisadi əlaqələrin daha da 
genişləndirilməsi üçün potensial var. 
Azərbaycan bu potensialın real işlərə 
çevrilməsi üçün öz üzərinə düşəni 
yerinə yetirməyə hazırdır. Liberal 
Demokrat Partiyasının Beynəlxalq 
Əlaqələr Bürosunun baş direktoru 
Kazunori Tanaka Azərbaycana səfər 
etməkdən məmnunluğunu bil dirib. 
O, Azərbaycanla Yaponiya arasında 
əməkdaşlığın daha da genişlən diril-
məsinin vacibliyini vurğulayıb[10]. 
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SUMMARY

The article consists of two parts. The fi rst part examines the international 
situation against the backdrop of economic and political goals and tasks of Japan. 
Explored the stages of obtaining the independence of Azerbaijan in the period 
after the second part of Azerbaijan - Japan relations. Japan - Azerbaijan - coop-
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eration in various fi elds, in particular in the fi eld of science, culture, technology, 
and has become a major area of economic development. As a result of this coop-
eration is the major donor, Japan has become one of the country’s development 
projects
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РЕЗЮМЕ

Статья состоит из двух частей. Первая часть изучает международную 
обстановку на фоне экономических и политических целей и задач Японии. 
Разведаны этапы получения независимости Азербайджана в период после 
второй части развития азербайджано - японских отношений. Япония – 
азербайджанское - сотрудничество в различных областях, в частности в 
области науки, культуры, техники, и стала одной из основных областей 
экономического развития. В результате этого сотрудничества является 
основным донором Япония стала одним из проектов развития страны
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