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İQTİSADİYYAT

ЭЛЬМАР ДАДАШЕВ

JELkodlar:D02, D23, D25
ЭльмАР ДАДАШЕВ
Бакинский Государственный Университет
Преподователь кафедры «Мировая Экономики»
РОльБИЗНЕС-КлИмАТАВРАЗВИТИИ
ПРЕДПРИНИмАТЕльСТВА
РЕЗЮмЕ
В этой статье: рассматривается как каждый субъект бизнеса
является носителем совокупности прав и ответственности, возникающих в ходе этой деятельности. Под типом субъекта бизнеса понимается функциональная принадлежность данного субъекта
бизнеса, функциональная специализация его действий, что обусловливает следующую классификацию субъектов бизнеса: предпринимтели. Действия предпринимателей составляют предпринимательскую деятельность». Предприниматели – субъекты бизнеса,
осуществляющие инициативную деятельность на свой риск и под
свою экономическую и юридическую ответственность.
Ключевые слова: субъект бизнеса, предпринимательская деятельность, частная собственность, средства производства, материальные блага, принципы предпринимательства,
Историческое, а также современное развитие мирового хозяйства,
так или иначе связаны с предпринимательством. В современном мире
встречаются различные определения понятия предпринимательства,
оценивая его роль в развитии человечества, к понимая важность его
участия в развитии экономики XXI века. Предпринимать - это принимать самостоятельные решения и действовать быстрее других, т.е.
работать в условиях постоянной конкуренции. Конкуренция происходит в экономике, политике, развитии технологий, во всей совокупности человеческих отношений. Задача каждого предпринимателя
постоянно заботиться о своей сравнительной конкурентоспособности,
о сохранении конкурентных преимуществ над соперниками. Понятие
«предприниматель» впервые появилось в универсальном словаре коммерции, опубликованном в Париже в 1723 году. А в качестве научного
8
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термина, термин «предприниматель» появился в работах французского экономиста начала 18 века Ричарда Кантильона. Он считал, что
противоречивось спроса и предложения на рынке позволяет отдельным рыночным дельцам покупать товары дешевле и продавать их дороже. Предприниматели могут заниматься любым видом бизнеса, не
запрещенным законодательством, в соответствии с их интересами.
Деятельность предпринимателей безгранична, различия в национальном законодательстве разных стран не могут препятствовать предпринимателям совершать деловые сделки. Основой предпринимательской
деятельности является частная собственность на средства производства. Бизнес интересы предпринимателей реализуются путем производства и продажи продукции, предоставления услуг, выполнения
работ.(10,с.81) Соотвественно - хозяйствующие субъекты являются
индивидуальными и коллективными потребителями продуктов, предлагаемых предпринимателями. Основным интересом потребителей
является - приобретение товаров и услуг, который осуществляется
через независимое установление контактов с производителями и продавцами продуктов. Предпочтением для потребителей является приобретение товаров, работ, услуг, которые лучшим образом
удовлетворят их потребности.(3,с.64)Понимая свои интересы, и используя транзакции для покупки товаров, оплачивая услуги или работы, потребители создают свой собственный потребительский
бизнес. Отдельные субьекты, которые занимаются трудовой деятельностью для найма на договорной или иной основе, а также их профсоюзы, также являются субъектами предпринимательской
деятельности. Средства производства - это объекты труда, к которым
направлена творческая деятельность людей в процессе производства
товаров, предоставления услуг и инструментов труда.(2,с.121) Основной структурой наемного труда является частная собственность рабочей силы. Вручение доходов наемными работниками в виде
заработной платы за труд осуществляется посредством работы по трудовому контракту с работодателями. Преимуществом такой сделки
для сотрудников является получение личных доходов, основанных на
выполнении их обязанностей, а также в их профессиональном и карьерном росте. Товары могут быть материальными объектами, а также
услугами и работами, которые некоторые люди выполняют для других, их называют нематериальными товарами. Материальное богатİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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ство всегда имеет объективную форму, доступную для чувств человека. Это воздух, вода, еда, одежда, жилье, другие предметы и предметы. Материальные блага, используемые людьми в процессе жизни,
могут различаться между собой по разным основаниям.(7,с.289)
(4,с.112)
Принято различать материальные блага:
- данные по природе и производимые людьми;
- инвестиционны материальные;
- частные и государственные;
- воспроизводимый и невоспроизводимый .
Природа дает человеку воздух, воду, землю, это природные материальные блага, которые обеспечивают условия для существования
людей. Без них жизнь человека невозможна.(1,с.78) Однако человек единственное существо на планете, способное трансформировать
природное сырье в конкретные объекты, которые ему нужны. Они появляются в результате продуктивной деятельности и, следовательно,
называются производимыми материальными благами. Природные или
произведенные материальные блага, предназначенные для личного,
семейного, связанного с ним потребления, являются товарами народного потребления. К ним относятся, например, бытовая техника, мебель, одежда, еда. Инвестиционные материальные богатства
включают сырье, машины, оборудование, компоненты, необходимые
для производства других материальных благ, предоставление услуг и
выполнение работ. Например, транспортные средства, используемые
для транспортировки сырья или готовой продукции, должны относиться к инвестициям в материальные блага и использоваться в семейной жизни - для потребителей. В то же время предоставление
услуг также осуществляется в других областях, например- обслуживание оборудования, услуги по установке программного обеспечения.(15,с.109) Рабочие процедуры могут возникать в процессе
строительства любых объектов, ремонта, среди них другие виды деятельности людей в разных областях экономики. По критерию соответствия потребности товара в поставке товаров целесообразно
выделять свободные и ограниченные товары. Свободные или постоянно доступные товары - это те, из которых потребность всегда может
быть удовлетворена. Это могут быть только некоторые из натуральных материальных благ, используемых в обычных условиях. Все про10
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чие материальные и нематериальные товары относительно
ограничены или полностью ограничены.(20,с.183) Это означает, что
объем спроса на них превышает их предложение.
Относительные ограничения льгот возникают по таким причинам,
как:
• опережая развитие потребностей людей по сравнению с динамикой предложения товаров, так называемое возвышение потребностей;
• относительное ограничение природных ресурсов в качестве потенциальных источников сырья для создания готовой продукции;
• относительная ограниченная производственная мощность людей,
участвующих в создании готовой продукции;
• относительная неравномерность географического распределения
натуральных материальных благ, сырья и человеческих ресурсов.
(16,с.163) Абсолютно ограниченность присуща редким товарам. Если
ограниченные товары не выражаются в их редкости, принято говорить
об их не только относительных ограничениях, но и относительной недостаточности. Наличие относительного или абсолютного ограничения материальных и нематериальных товаров определяет действие в
человеческом обществе объективной тенденции пополнять это
ограничение.(8,с.198)(14,с.305) Предпринимательский бизнес относится к инициативным действиям хозяйствующих субъектов, которые
владеют, используют или распоряжаются любыми бизнес-объектами
самостоятельно, индивидуально или с привлечением наемного труда
прилагают усилия для создания продуктов, предоставления услуг и
выполнения работ. Эти действия они осуществляют регулярно или систематически, реализуя свои профессиональные способности, профессиональные компетенции (знания, навыки), личные качества,
направленные на достижение социально значимых результатов и извлечение предпринимательских доходов.(5,с.261)(12,с.482)
Профессиональный предпринимательский бизнес эволюцинирует
на основе пяти групп принципов :
1) ориентация:
• принцип соответствия бизнеса профессиональному предпринимательскому призванию;
• принцип конкурентоспособности бизнеса.
2) стимулирование:
• принцип разнообразия различных форм успеха;
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• принцип сопоставления успеха бизнеса с признанием результатов
деятельность предпринимателей по окружающей среде;
• принцип готовности «ловить удачу»;
• принцип разнообразия мотивов;
• принцип сочетания эгоистических и общественных интересов в
бизнесе.
3) организационные и поведенческие:
• принцип рациональной логики бизнеса;
• принцип объединения конкуренции и сотрудничества в бизнесе;
• принцип сочетания стратегических, тактических и ситуационных
уровней поведения.
4) эволюционный:
• принцип последовательного развития бизнеса от более простых
форм до более сложных;
• принцип исторической специфики бизнеса в рыночной экономике;
• принцип первоначального накопления капитала.
5) системный:
• принцип системного характера бизнеса;
• принцип непрерывного развития бизнеса на основе интегративного развития;
• принцип взаимосвязи между центробежными и центростремительными тенденциями в бизнесе;
• принцип многообразия национальных бизнес-моделей;
• принцип формирования бизнеса как мировой системы.
(6,с.344)(9,с.145)
Принципы предпринимательства являются основными элементами
предпринимательского бизнеса, которые должны направлять людей,
стремящихся добиться профессионального успеха в предпринимательстве. Конкурентоспособность субъектов хозяйствования следует
понимать как их способность противостоять деловым противникам.
Бизнес-субъект - это либо лицо, либо группа людей, или организация,
фирма или предприятие, занимающееся предпринимательской деятельностью, и вступая в деловые отношения с другими субъектами
хозяйствования.(19,с.127) По виду хозяйствующего субъекта понимается функциональная принадлежность этого субъекта хозяйствования,
функциональная специализация его деятельности. Объектами пред12
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принимательского бизнеса являются товары, с помощью которых
люди удовлетворяют свои разнообразные потребности.(11,с.278) Бизнес как поведенческий, коммуникационный и системно-социальный
феномен имеет следующие особенности:
• Люди становятся субъектами предпринимательской деятельности, действуя под влиянием стимулов; в то время как они взаимодействуют с другими людьми - субъектами предпринимательской
деятельности;
• Такие действия и взаимодействия предопределяют неизбежность
деловых коммуникаций, в ходе которых выявляются различные мотивы и интересы хозяйствующих субъектов и противоречия, вытекающие из этих различий, и возникает необходимость преодоления
противоречий и сопряжения деловых интересов;
• превращение в субъекты предпринимательства, люди должны
быть готовы к фактическому ведению таких сообщений, чтобы транзакции были полезны для всех сторон, участвующих в их осуществлении;
• действующие и взаимодействующие субъекты бизнеса создают
поле деловой информации - информационные потоки о бесчисленных
деловых взаимоотношениях содержащие данные об особенностях хозяйствующих субъектов; перемещение такой информации позволяет
вам постоянно совершенствовать бизнес, искать новые решения для
решения насущных проблем.(21,с.201)(13,с.418)
ВЫВОДЫ
Бизнес является общим наследием любой деятельности человека.
Выделяется три концепции бизнеса. Критическая концепция бизнеса
основана на том, что понятие «бизнес» объединяет совокупность действий различных субъектов рыночных отношений, преследующих
цели обогащения за счет других субъектов рыночных отношений.
Суть противоположной положительной концепции бизнеса заключается в том, что бизнес понимается и оценивается как общественно полезная деятельность людей, целью которой является производство
товаров и услуг для других людей. Преодоление этих крайних позиций происходит только в рамках прагматической концепции бизнеса,
в рамках которой бизнес рассматривается как взаимодействие разных
членов общества.
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Явление «бизнеса» шире и богаче, чем «предпринимательская деятельность», поскольку оно охватывает коммуникации между всеми
субъектами деловых отношений в обществе.
лИТЕРАТУРЫ:
1. Босчаева, З.Н. Формула малого предпринимательства как основы
развития регионов / З.Н. Босчаева. - М.: Экономика, 2012. - 254 c.
2. Буров, В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие /
В.Ю. Буров. – Чита, 2011. – 441 с.
3. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебное пособие / Г. С. Вечканов, Г.Р. Вечканова – М.: Эксмо, 2010. – 448 с.
4. Индивидуальный предприниматель: практическое руководство.
Под общей ред. Ю.Л.Фадеева. – М. :Эксмо, 2010. – 224 с.
5. Кондраков, Н.П. Основы малого и среднего предпринимательства:
Практическое пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 446 c.
6. Круглова Н. Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): учебник
/ Н.Ю. Круглова. – М.: КНОРУС, 2010. – 544 с.
7. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник
/ Н.Ю. Круглова. - М.: КноРус, 2013. - 440 c.
8. Макаров, С.И. Основы предпринимательства / С.И. Макаров, М.В.
Мищенко. - М.: КноРус, 2013. - 224 c.
9. Набатников В.М. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие/В.М. Набатников. – Ростов-на Д.: Феникс,
2011 – 256 с.
10. Никушин, В.В. Основы охранной деятельности в сфере предпринимательства / В.В. Никушин, В.В. Тишков. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 128 c.
11. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы. Учебное пособие. В.П. Попков; Е.В. Евстафьева. СПб.:
Питер, 2011.- 352 с.
12. Предпринимательство: учеб. / под редакцией В.Я. Горфинкеля, Г.Б.
Поляка, В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 – 581 с.
13. Предпринимательство: учеб. / под редакцией М.Г. Лапусты. – М.:
ИНФРА-М, 2009. – 667 с.
14. Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник / Ю.Б. Рубин.
14

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018

РОЛЬ БИЗНЕС-КЛИМАТА В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

İQTİSADİYYAT

- М.: МФПУ Синергия, 2016. - 464 c.
15. Самарина В.П. Основы предпринимательства: учеб.пособие / В.П.
Самарина. – М.: КНОРУС,2009. – 224 с.
16. Сергеев, А.П. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров) / А.П. Сергеев. - М.: КноРус, 2013. - 440 c.
17. Туренко Т.А. Малое предпринимательство и его роль в устойчивом развитии экономики/Т.А. Туренко//Известия иркутской государственной экономической академии. – 2010. – №5. – 223c.
18. Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства: Учебник и практикум / Е.Ф. Чеберко. Люберцы: Юрайт, 2016. - 420 c.
19. Чепуренко А.Ю. Малый бизнес в рыночной среде /А. Ю. Чепуренко. – М.: Издательский дом Международного университета в
Москве, 2009. – 324 с.
20. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства:
Учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования / Л.Н.
Череданова. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 224 c.
21. Экономический словарь /Отв. ред. А.И. Архипов. – М.; ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2011. – 486 с.
ELMAR DADAŞOV
Bakı Dövlət Universiteti
Dünya iqtisadiyyatı kafedrasının müəllimi
SAHİBKARLIĞINİNKİIŞAFINDABİZNESMÜHİTİNİNROLU
XÜLASƏ
Bu məqalədə: işin hər bir mövzuu bu fəaliyyətin gedişində yaranan bir
sıra hüquq və məsuliyyət daşıyıcısıdır. Sahibkarlıq subyekti tipinə əsasən
sahibkarlıq subyektinin funksional şəxsiyyətinə, fəaliyyətinin funksional ixtisasına aiddir və bu, sahibkarlıq subyektlərinin aşağıdakı təsnifatına
gətirib çıxarır. Sahibkarların hərəkətləri "sahibkarlıq fəaliyyətini" təşkil
edir. Təşəbbüskarlar öz riski və iqtisadi və hüquqi məsuliyyəti ilə təşəbbüskar fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləridır.
Açar sözlər: sahibkarlıq fəaliyyəti, sahibkarlıq fəaliyyəti, şəxsi
mülkiyyət, istehsal vasitəsi, maddi mənfəət, sahibkarlıq prinsipləri.
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СРАВНИТЕльНЫЙАНАлИЗФИНАНСОВЫХРЫНКОВ
АЗЕРБАЙДжАНА,ТУРЦИИИРОССИИ
Аннотация
В статье рассматривается финансовый рынок Азербайджана как
рынок услуг, а также структуру и участников рынка связанных с выпуском и обращением ценных бумаг. На сегодняшний день данный
рынок в нашей стране находится на стадии активного развития и
именно поэтому его анализ так актуален. Анализируется современное состояние рынка ценных бумаг в Азербайджане и его проблемы.
Предложены основные способы их решения, а также представлены
перспективы развития данного рынка. Так же в статье проведено
сравнение Азербайджанского фондового рынка с фондовыми рынками
таких стран как Турция, Грузия, Россия выявлены их общие черты.
Проведён подробный сравнительный анализ фондовых бирж рассматриваемых стран. Несмотря на количество выявленных несовершенств фондового рынка Азербайджана, следует отметить
устойчивую положительную тенденцию к увеличению эффективности его функционирования в последние годы.
Ключевые слова: финансовый рынок, ценные бумаги, фондовый
рынок, Бакинская Фондовая Биржа (BSE) , структура рынка ценных
бумаг Азербайджана, сравнительный анализ, фондовая биржа Турции
(BORSA), фондовая биржа России (MOEX), фондовая биржа Грузии(GSE).
Глобализация, пришедшая на смену специализации, требует высокого уровня концентрации капитала. Организация производства, сохранение определенного уровня качества продукции, а также
вхождение в мировые рынки, требует мобилизации капитала, исключая при этом замкнутость конкретной экономической системы. Необходимость производства высокотехнологической продукции со
16
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способностью конкурировать с передовыми западными брендами требует привлечения современных технологий и соответствующего персонала, а также привлечение большого количество инвестиций. В
условиях, когда рост производства не сопровождается ростом совокупного дохода, инвестиции, вложенные в современное производство,
не имеют мультипликативного эффекта.
Одним из главных механизмов трансформации сбережений в инвестиции являются фондовые рынки. Фондовый рынок представляет
собой механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов фондовых ценностей. (1)
В Азербайджанской Республике торговля ценными бумагами имеет
следующую архитектуру, состоящую из инвесторов, инвестиционных
компаний, бакинской фондовой биржи и центрального депозитария.
ʻ̶̨̛̦̣̦̼̜̌̌̽
̨̛̛̖̪̯̬̜̔̌̚
ʰ̨̦̖̭̯̬̏
ʿ̨̡̡̱̪̌

ʰ̶̛̛̦̖̭̯̏
̨̦̦̌́
̡̨̛̥̪̦̌́

ʰ̶̛̦̖̭̯̏
̨̛̦̦̌́
̡̨̛̥̪̦̌́

ʰ̨̦̖̭̯̬̏
ʿ̨̬̙̔̌̌

ʥˇʥ

На основе законодательства Азербайджанской Республики инвесторы, желающие купить / продать ценные бумаги, должны обратиться в соответствующее компании, которые имеют лицензию на
покупку / продажу ценных бумаг. Они называются инвестиционными
компаниями. В инвестиционных компаниях, на основе полученной от
государственных органов лицензии, имеется возможность участвовать
в торгах с ценными бумагами. В качестве инвестора может выступать
физическое лицо, юридическое лицо, банк, финансовые организации,
а также государственные органы. Ведение реестра по ценным бумагам, а также клиринг по операциям производит Национальный Депозитарий. Национальный депозитарий может выдавать справку о том,
кому принадлежат те или иные ценные бумаги, в каком количестве
они выданы, регистрационные номера и так далее. Инвестиционная
компания – это компания, которая получила государственную лицензию на участие в биржевых операциях по ценным бумагам, а также
İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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предоставление соответствующих услуг потенциальным инвесторам
и клиентам. Инвестиционная компания выполняет функции брокера,
дилера, маркетмейкера и иные важные операции для фондового рынка
Азербайджанской Республики. Бакинская Фондовая Биржа – это закрытое акционерное общество, которое обеспечивает прозрачную и
честную торговлю ценных бумаг между участниками биржи. Участниками биржи могут быть, как и инвестиционные компании, так и государственные органы (в будущем возможно и прямое участие банков
в операциях по ценным бумагам без привлечения инвестиционных
компаний).
Взаимоотношения между финансовыми и рыночными отношениями связаны процессом купли-продажи ценных активов или конверсионного обмена.
Чтобы обеспечить нормальное развитие общества и полное удовлетворение всех его экономических субъектов финансовыми ресурсами
финансовые ресурсы и общие доходы должны постоянно расти. Все
это должно служить росту экономических показателей. Возможно, эти
доходы быстро растут в форме стоимости и, в то же время, снижают
уровень жизни в этой стране. Такой рост неэффективен и никогда не
сможет оказать положительного влияния на развитие общества. Например, в большинстве союзных республик бывшего Советского
Союза эта динамика была очевидна. Доходы в социалистическом обществе постоянно росли и иногда приводили к плохой экономической
ситуации. Рост показателей роста производства не соответствовал
стоимостным показателям, и это, в свою очередь, приводило к снижению основных экономических показателей. В результате того, что
объем наличных и безналичных денег, циркулирующих в обращении,
значительно увеличивался, инфляция быстро росла. На этапе современного экономического развития масштабы финансовых отношений
расширялись и распространялись на все экономические и производственные объекты. Все это, прежде всего, отвечало требованиям рыночной экономики. В рыночной экономике существуют разные формы
собственности. Поэтому производство, обмен, потребление и распределение осуществляются через специальный раздел. Отсюда следует,
что финансы работают не только на государственном, но и на частном
уровне. Другими словами, масштабы финансирования расширяются.
Таким образом, создавая прибыль в том или ином секторе, формиру18
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ется большая масса финансовых ресурсов страны, которые служат
ключевым элементом государственного производства. Следовательно,
финансовые отношения с созданием централизованных денежных
средств в рыночной экономике, отражены в государственных финансах. В свою очередь финансовые отношения, с созданием и использованием нецентрализованных денежных средств, отражены в
бизнес-финансах.
В настоящее время ряд акционерных обществ, лизинговых компаний, кооперативов и т.д. не могут адаптировать свою финансово-хозяйственную деятельность к рынку. Они не могут получить
необходимые результаты.
Одним из важнейших требований рыночной экономики является
наличие широкого и полностью контролируемого финансового рынка.
Рынки, на которых приобретаются и продаются ликвидные активы.
Финансовый рынок довольно широк, так как он охватывает не только
финансовые аспекты национальной экономики, но и различные
формы кредитных отношений. Если мы тщательно проанализируем
все эти формы, то общий финансовый рынок можно будет разделить
на две части: во-первых, рынок банковских кредитов; во-вторых,
рынок ценных бумаг. Рынок банковских кредитов охватывает отношения, возникающие в отношении погашенных и погашаемых кредитов, выданных кредитными организациями. Эти кредиты могут
быть свободно проданы, получены и погашены независимо от формулировки конкретных документов. В результате развития система
банковских кредитов значительно расширилась и стала независимой
сферой бизнеса, преодолев сложности финансового рынка. Поскольку
рынок ценных бумаг является основой финансового рынка, в большинстве случаев концепция рынка ценных бумаг используется вместо
кредитов. Исходя из того, что в рыночной экономике ценные бумаги
являются основой экономических и финансовых отношений, движение капитала также является неотъемлемой частью финансового
рынка.
Рынок движения капитала отражает привлекательность и доступность денежных средств через ценные бумаги и другие финансовые
инструменты. Ценные бумаги выпускаются различными организациями. Каждый крупный эмитент имеет отдельный набор групп. Например, государственные ценные бумаги могут выдаваться
İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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центральным правительством, местными органами власти, отдельными независимыми государственными учреждениями и организациями, спонсируемыми правительством.
Участники рынка ценных бумаг также разнообразны. Они делятся
на государственные, общественные и коммерческие организации.
Участники, как государственные, так и общественные и коммерческие
организации, делятся на нефинансовые и финансовые учреждения. К
финансовым коммерческим организациям относятся коммерческие
банки, инвестиционные банки, страховые компании, инвестиционные
фонды, пенсионные фонды, финансовые и другие компании.
В Азербайджанской Республике финансовый рынок в данный момент переживает этап формирования. Производится выпуск государственных ценных бумаг, облигаций и других видов финансовых
инструментов. В нашей Республике приняты законы «О ценных бумагах» и «Об акционерных обществах», которые могут выступать в
качестве законодательной базы финансового рынка. Формирование
рыночной экономики не может обойтись без развитого финансового
рынка, поэтому формирование финансового рынка в стране необходимо сейчас.
Сфера финансовых отношений в рыночной экономике не ограничивается границами отдельных стран. Эти отношения составляют основу международной экономики и международных отношений. В
большинстве случаев финансовые отношения действуют как элемент
системы международных экономических отношений. Международные финансовые отношения здесь означают денежные отношения
между государствами и международными финансовыми институтами.
Эти денежные отношения в основном регулируются международными финансовыми отношениями, которые связаны с оценкой товаров во время импортно-экспортных операций между странами,
долговыми отношениями между государствами, потоками инвестиций, трансфертами из других стран и т.д. В рыночной экономике международные финансовые отношения проявляются в нескольких
формах. К ним относятся валютные отношения, кредитные отношения и инвестиционные отношения.
Для определения состояния и перспектив развития финансовых
рынков Азербайджана необходимо исследовать опыт зарубежных
стран в данной области.
20
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Рассмотрим процедуру работы Турецкой Фондовой биржи. Турецкая фондовая биржа называется BORSA İstanbul (BIST). BORSA İstanbul - единственная фондовая биржа, действующая на турецком
фондовом рынке. Он объединяет бывшую Стамбульскую фондовую
биржу, Стамбульскую золотую биржу и Деривативную биржу Турции.
В BORSA İstanbul зарегистрирована 371 компания, акции которых
торгуются ежедневно. BORSA Istanbul имеет свои собственные индексы, отслеживая показатели топ-30 (BIST30), топ-50 (BIST50) и топ100 (BIST100) акций, зарегистрированных на бирже, для оценки
общего рынка. BORSA Istanbul также отфильтровала акции в соответствии с их сектором, такими как:
- BIST Bank, включая компании, работающие в банковском секторе;
- BIST Kimya - в том числе компании, работающие с химическими продуктами;
- BIST Gıda – компании, связанные с продуктами питания и напитками и т. д.
В работе биржи принимают участие 320 национальных компаний,
которые активно торгуют турецкими акциями от таких компаний, как
Kardemir, Sabanci Holding, Bimeks, Petkim и Zorlu Enerji. Её рыночная
капитализация составляет 221 млрд. долларов США. Автоматическая
торговля значительно улучшила скорость выполнения операций и
ежедневную торговую оборачиваемость сделок. Торговля ценными
бумагами определяются на основе аукционного метода. Основанием
для покупки и продажи ценных бумаг служит временной критерий.
Покупатели и продавцы работают на бирже, используя автоматизированные рабочие места компьютерной системы.
Участники Турецкой Фондовой биржи, прошедшие процедуры лицензирования, проходят регистрацию в списке членов организации.
Комиссия, за совершение сделок с ценными бумагами, варьируется в
пределах 1%. Стандартный размер минимальной покупки соответствует 1 акции. Максимальное количество акций в заявке ограничивается только средствами покупателя и объёмом эмиссии.
Стандартные пределы цены спроса и предложения волатильны в районе 10% от базисной цены. Но на вторичном рынке торговли ценными
бумагами диапазон колебания цены составляет 25%.
Фондовый рынок Турции находит отражение на Турецкой Фондоİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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вой бирже посредством котировок национального индекса, включающего котировки 100 самых крупных национальных компаний.
В роли центрального депозитария выступает Settlement and Custody
Bank Inc. Следует отметить, что те компании, чьё состояние частично
не удовлетворяет предъявленным базовым требованиям, допускаются
к торгам на основании разрешения Совета Турецкой Фондовой биржи.
Одновременно с рынком основных сделок сформирован рынок производных ценных бумаг. Данный рынок ценных бумаг был создан с
целью обеспечения организации и ликвидности рынка для торговли
акциями со специальным наблюдением и контролем относительно
фондовых сделок.
Мы также проанализировали Грузинский рынок ценных бумаг, однако данный сегмент экономики в Грузии находится на этапе развития, поэтому установленных базовых процедур, там ещё нет.
(источник: https://sputnik-georgia.ru/economy/20170116/234542527/
/Nacbank-i-Fondovaja-birzha-obedinjajut-sistemy-raschetov.html)
В связи с этим проведём сравнительный анализ Турецкой Фондовой биржи (BORSA) и Бакинской Фондовой Биржи.
ȻɚɤɢɧɫɤɚɹɎɨɧɞɨɜɚɹȻɢɪɠɚ

%256$øVWDQEXO

Ɍɨɪɝɢɩɪɨɯɨɞɹɬɩɭɬɺɦɚɭɤɰɢɨɧɚ
 ɋɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɤɭɩɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɤɪɢɬɟɪɢɣ

ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɬɨɪɝɭɸɬɫɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɧɧɵɟɛɭɦɚɝɢ
 ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɛɢɪɠɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɤɨɦɩɚɧɢɢ

Ɍɨɪɝɢɩɪɨɯɨɞɹɬɩɭɬɺɦɚɭɤɰɢɨɧɚ
 ɋɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɤɭɩɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɤɪɢɬɟɪɢɣ
Ⱥɤɬɢɜɧɵɣɪɵɧɨɤɞɨɥɟɜɵɯɰɟɧɧɵɯɛɭɦɚɝ
 ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɛɢɪɠɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɛɚɧɤɢ
ɛɪɨɤɟɪɵɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɤɨɦɩɚɧɢɢ
 Ⱥɤɬɢɜɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ
Ⱥɤɬɢɜɧɵɣɫɵɪɶɟɜɨɣɪɵɧɨɤ
Ⱥɤɬɢɜɧɵɣɪɵɧɨɤɰɟɧɧɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜ
 Ⱥɤɬɢɜɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ

Следующим объектом сравнения возьмем Московскую Биржу
(МБ).
Московская Биржа — это платформа для фондовых и товарных
рынков Российской Федерации, предоставляющая следующие виды
услуг:
- Организация торгов ценными бумагами.
22

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
АЗЕРБАЙДЖАНА, ТУРЦИИ И РОССИИ

İQTİSADİYYAT

- Первичное размещение ценных бумаг.
- Вторичные торги ценными бумагами.
Также Московская Биржа предоставляет информацию и материалов для проведения торгов: котировки, расчетные и рыночные цены,
объемы торга, проспекты эмиссии.
МБ выступает в качестве организатора торгов по товарным группам: сельхозпродукцией, металлами, энергоносителями, сырьем, промышленным оборудованием и т.д.
В список акционеров биржи, владеющих наибольшим пакетом
акций, входят следующие организации:
- Банк России (11 %).
- Сбербанк (10%)
- Внешэкономбанк (8%)
- ЕБРР (6%)
- «РФПИ Управления инвестициями-6» (5%)
Остальные акции находиться в свободном обращении и составляет
60%.
Московская Биржа проводит торги любых активов, от ценных
бумаг до фьючерсов.
Результаты нашего сравнительного анализа рынка ценных бумаг
сопредельных государств приведены в таблице.
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Из таблицы видно, что курс свободно конвертируемых валют в
Азербайджане и в Турции не проходит через биржу. Это означает применение директивного принципа установления валютных курсов, что,
на наш взгляд, является целесообразным по причине высокой волатильности мировых рынков. По этой же причине на Бакинской бирже,
в отличие от Российской, не устанавливаются цены на углеводородное
сырьё. Это, а также наличие собственных сырьевых ресурсов, позволяют нашей стране сглаживать последствия резких ценовых колебаİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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ний на мировых рынках. Этот факт, несомненно, накладывает некоторый отпечаток на структуру финансовых рынков.
Следующим этапом в расширении возможностей Азербайджанской
биржи является проведение клиринговых операций, которые успешно
проводятся на финансовых рынках Турции.
Проведя сравнительный анализ рынка торговли ценных бумаг
между Азербайджаном, Турцией, Россией и Грузией, мы пришли к
выводу, что несмотря на то, что Азербайджанский рынок ценных
бумаг находится на этапе становления, основой этого становления является путь, пройденный Турецкой Фондовой Биржей.
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Məqalədə Azərbaycanın maliyyə bazarının xidmət bazarları, habelə
qiymətli kağızların buraxılması və dövriyyəsi ilə bağlı bazarın strukturu
və iştirakçıları nəzərdən keçirilir. Bu gün ölkəmizdəki bu bazarda fəal
inkişaf mərhələsindədir və buna görə də onun təhlili çox vacibdir. Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının mövcud vəziyyəti və onun problem24
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ləri təhlil edilir. Onların həll yollarının əsas yolları təklif olunur və bu
bazarın inkişaf perspektivləri təqdim olunur. Həmçinin, məqalə Azərbaycan
fond bazarını Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya kimi ölkələrin fond bazarları və
onların ümumi xüsusiyyətləri ilə müqayisə edir. Sözügedən ölkələrin fond
birjalarının ətraflı müqayisəli təhlili aparılmışdır. Azərbaycanın fond
bazarında müəyyən edilmiş nöqsanların sayına baxmayaraq, son illərdə
fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində davamlı müsbət meyl
qeyd olunmalıdır.
Açar sözlər: maliyyə bazarı, qiymətli kağızlar, fond bazarı, Bakı Fond
Birjası (BFB), Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarı strukturu, müqayisəli
analiz, Türkiyə Fond Birjası (BORSA), Rusiya Birjası (MOEX), Gürcüstan
Birjası (GSE).
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Məqalədə dəmir yolu nəqliyyatı ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının
əsas aləti kimi çıxış etdiyi göstərilir. Azərbaycan ərazisində dəmir yolu
nəqliyyat tranzitinin inkişafı xarici ticarətin səmərəliliyinin artırılması və
ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini möhkəmləndirilməsini təmin edir. Bu gün
Azərbaycanın dəmir yolu sektorunda yaranan problemi həllinin vacibliyi
vurğulanır. Bu baxımdan müəllif Azərbaycanın dəmir yolu sektorunda dəyişiklikləri innovasiya yolu ilə həyata keçirilməsini məqsədəuyğun hesab
edərək təkmilləşdirilmənin əsas istiqamətlərini göstərmişdir.
Açar sözlər: dəmir yolu nəqliyyatı, nəqliyyat infrastrukturu, tranzit, innovasiyalar, yük daşınma.
Nəqliyyat iqtisadiyyatın inkişafında xüsusi yer tutur, iqtisadi və sosial
məkan formalaşmasında əsas amil hesab olunur. İqtisadiyyatın yüksəlməsində nəqliyyatı yalnız bir sahə kimi qiymətləndirmək olmaz.
Nəqliyyat yük və sərnişin daşımalarında, təsərrüfatın idarə olunmasında,
habelə insanların həyat fəaliyyətində mövcud şəraiti yaxşılaşdıran
sahələrarası sistemdir. Nəqliyyatın davamlı inkişafı iqtisadi sahədə
bütövlüyün, mal və xidmətlərin sərbəst mübadiləsinin, iqtisadi fəaliyyətdə
sərbəstliyin, rəqabətin və əhalinin həyat şəraitinin yüksəlməsinin təminatıdır. Malların (məhsulların) istehsal və mübadiləsi prosesinin normal
fəaliyyəti məhz nəqliyyat vasitələrinin köməyi ilə təmin edilir.[1]
Nəqliyyat iqtisadi artıma əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərərək, ticarətin
genişləndirilməsinə, yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsinə, yüklərin ünvana
yetişməsi və ya insanların iş, mənzil və ümumilikdə hər hansı bir təyinat
yerinə çatdırma zamanını qısaltmaqla vaxt itkilərinin aradan qaldırılmasına,
əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə kömək edir.[2, s.125]
Ölkəmizin nəqliyyat sektorunda dörd əsas bölmə vardır: nəqliyyat,
dəmir yolu, hava və dəniz nəqliyyatı. Onların hər biri öz xüsusiyyətlərinə
malikdir, buna görə onların düzgün inkişafı lazımdır. Bu gün nəqliyyat sek26
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toru ölkədə aparıcı mövqeləri tutur, rentabelliyi ilə fərqlənir və inkişafının
daha yüksək mərhələsinə daxil olur. Müasir tələblərə cavab verən nəqliyyat
beynəlxalq əməkdaşlıqda mühüm amildir. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev bu sahənin mövcud vəziyyəti barədə aşağıdakıları demişdir: "Deyə
bilərəm ki, respublikada nəqliyyatın bütün növləri planlaşdırılmış qaydada
inkişaf edir, əlavə proqramlar, layihələr, maliyyə vəsaiti ayrılır". [4]
Nəqliyyat sisteminin əsası olan dəmir yolu nəqliyyatı digər növ nəqliyyatlar ilə daşınmalarında Azərbaycan Respublikasını sənaye və əhali tələbatlarını təmin edir. Dəmir yolu nəqliyyatı həmçinin əmtəənin istehsalında
və dövriyyəsində iştirak edərək regionların nəqliyyat infrastrukturunda
böyük rol oynayır. O, ÜDM-nin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Azərbaycan nəqliyyat infastrukturunun əsasını təşkil edən dəmir
yolu nəqliyyatı böyük iqtisadi, müdafiə, sosial və siyasi əhəmiyyət kəsb
edir.
Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycanın dəmir yolu Avropanın ilk
dəmir yollarından biridir. Onun yaranma tarixi 1878-ci ilə təsadüf edir.
Həmin tarixdə uzunluğu 20 km-ə bərabər olan Sabunçu – Suraxanı xəttinin
təməli qoyulmuş və tikinti işləri 20 yanvar 1880-ci ildə başa çatmışdır.
Buxar dartqısı ilə neft daşımaları həyata keçirilən bu xətt Zaqafqaziyada
istismara verilən ilk dəmiryol xətti olmuşdur. Dünyada ilk dəfə olaraq neft
məhz bu dəmir yolu ilə sisternlərdə daşınmağa başlanılmışdır. 1879-1883cü illərdə Bakı – Tiflis – Batumi istiqamətində dəmiryol xətti çəkilib istifadəyə verilmişdir. Bakı (Biləcəri) – Dərbənd – Tixoresk dəmiryol xətti
ilə qatarların hərəkətinə isə 1901-ci ildə başlanılmışdır. Artıq 1918-ci ildə
Azərbaycanın dəmir yollarının uzunluğu 866 km idi. Bu isə müasir
dəmiryol şəbəkəsinin təxminən 40%-ni təşkil edir. Bu tarixi dövrdən başlayaraq Azərbaycan dəmir yolu yük və sərnişin daşımalarına olan tələbata
uyğun olaraq inkişaf etmiş və təkmilləşmişdir. Hazırda baş yolların ümumi
uzunluğu 2910,1 km, istismar uzunluğu isə 2079,3 km-dir. Dəmir yollarının
802,3 km-i ikiyolludur. Yolun ümumi istismar uzunluğunun 1241,4 km-i
və ya 59,7%-i elektrikləşdirilmiş, 1527,7 km-i avtomatlaşdırılmış
işarəvermə sistemi ilə təchiz edilmişdir. Azərbaycan dəmir yolunda 176
stansiya fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009cu il 20 iyul tarixli 383 nömrəli Sərəncamı ilə dəmir yolunun hərtərəfli
inkişafının təmin olunması, iqtisadiyyatın və əhalinin daşımalara olan tələbatının daha dolğun ödənilməsi, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və görülən
işlərin səmərəliliyinin daha da artırılması məqsədilə Azərbaycan Dövlət
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Dəmir Yolunun yenidən təşkili yolu ilə “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır.[6]
Nəqliyyat sisteminin əsası olan dəmir yolu nəqliyyatı digər növ nəqliyyatlar ilə daşınmalarında Azərbaycan Respublikasını sənaye və əhali tələbatlarını təmin edir. O, ÜDM-nin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Aşağıda göstərilən cədvəldə dəmir yolu nəqliyyatının üstün və
mənfi cəhətləri göstərilir.
Cədvəl1
Dəmiryolunəqliyyatınınxüsusiyyətləri
hVWQFԥhԥtlԥri
- dԥmiryolu xԥttlԥULQLQ\NVԥNNHoLULFLYԥ GDúÕ\ÕFÕ
qabiliyyԥti
- hDYDúԥraitindԥn, fԥsildԥn vԥ JQQYD[WÕQGDQDVÕOÕ
oOPD\DQ\NYԥ nԥTOL\\DWGDúÕQPDODUÕQÕQGDLPLOL\L
- xVXVLOԥ PDUúUXWODUODRUWDYԥ uzaq mԥsafԥlԥrԥ NWOԥYL\N
GDúÕQPDVÕ]DPDQÕ\NVԥk sԥmԥrԥlilik
- yNYԥ sԥUQLúLQGDúÕPDODUÕQÕQQLVEԥtԥQDúD÷ÕPD\DGԥyԥri
- \NVԥN\NTDOGÕUÕFÕTDELOL\\ԥt (3-4 min.tonn-bir tԥrkib);
-hԥrԥkԥWLQ\NVԥk tԥKONԥsizlik vԥ ԥWUDIPKLWԥ daha az
sԥviyyԥdԥ zԥrԥr verilmԥsi(atmosferin avtomobil
nԥTOL\\DWÕQGDQGԥfԥ GDKDD]oLUNOԥndirilmԥsi)

Mԥnfi cԥhԥtlԥri
- X]XQPGGԥWOL|]GԥyԥULQL|Gԥmԥ ;
- dԥPLU\ROXTXU÷XODUÕQÕQ\NVԥk
qiymԥti
- úԥrti-daimi xԥrclԥriQGDúÕQPDODUÕQ
maya dԥyԥrindԥ \NVԥN[VXVL
oԥkisi(70%-ԥ qԥdԥr)
- mHWDOÕQKԥPoLQLQԥOYDQPHWDOODUÕQ
\NVԥk sԥUIL\\DWÕ NP\ROD
WRQQDQoR[

Dövlətlər arasında nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı və iqtisadi yaxınlaşmalar beynəlxalq əməkdaşlıq yeni beynəlxalq iqtisadi qaydaların yaranmasına kömək edən obyektiv, mütərəqqi meyldir. Azərbaycan hökuməti
ölkənin nəqliyyat şəbəkəsinin inkişafını, o cümlədən dəmir yolu
əlaqələrinin davamlı şəkildə keyfiyətləndirilməsini həyata keçirir. Azərbaycan nəqliyyat infastrukturunun əsasını təşkil edən dəmir yolu nəqliyyatı
böyük iqtisadi, müdafiə, sosial və siyasi əhəmiyyət həsb edir. Maliyyə qurumları da bu layihələri çox vacib hesab edirlər, çünki dəmir yolu şəbəkəsi
iqtisadiyyatların davamlı inkişaf elementləri və regionda inteqrasiya proseslərinin gücləndirilməsinə kömək edir.
Dünya yük axınları, əlbəttə, tranzit daşınmanın bütün iştirakçıları üçün
tükənməz mənfəət mənbəyidir. Azərbaycan ərazisində nəqliyyat tranzitinin
inkişafının məqsədi xarici ticarətin səmərəliliyinin artırılması və ölkənin
iqtisadi təhlükəsizliyini möhkəmləndirən beynəlxalq müqavilələr və sazişlər əsasında həyata keçirilməsinin təmin edilməsidir. Nəqliyyat dəhlizi
infrastrukturunun inkişafına ehtiyac ölkəmizdə ixrac və idxal axınlarının
28
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artması və ölkəmiz vasitəsilə Avro-Asiya yük tranzitinin artırılması ilə bağlı
olmuşdur. Bu trafikin həcmi hər il 10-15%, bəzi yüklər isə ildə 15-20% -ə
qədər artır. [5] Bu, Azərbaycanın iqtisadiyyatının, ümumi daxili məhsulun
illik 4-5% -nin inkişafına və Azərbaycanın xarici ticarət və iqtisadi
əlaqələrinin genişlənməsinə və beynəlxalq arenada mövqelərinin möhkəmlənməsinə kömək edir.
Azərbaycanın gələcək illər üçün tranzit nəqliyyatının inkişaf strategiyası
ölkənin yerləşməsindən asılıdır. Rusiya, Belarus, Ukrayna və digər MDB
ölkələrinin dəmiryol administrasiyalarının tranzit daşımalarının
razılaşdırılmış tarif siyasəti MDB üzvü olan dövlətlərin dəmir yollarının
Tarif siyasəti çərçivəsində həyata keçirilir. .
Ümumiyyətlə, dəmir yolu nəqliyyatının xüsusiyyətləri iqtisadi islahatlar
üçün bir sıra ilkin tələbləri müəyyənləşdirir. Birincisi, bu dəmir yolu
nəqliyyatının infrastrukturunun bütövlüyünün şərtsiz qorunması ilə həyata
keçirilməlidir. Bu, həm ölkənin vahid iqtisadi məkanının davamlılığının,
həm də milli təhlükəsizliyin nəzərə alınması tələblərindən irəli gəlir.
Azərbaycan Dəmir Yolu ilə İran, Türkiyə və Türkmənistan arasında iqtisadi əlaqələrin təmin edilməsində Rusiyanın digər regionları ilə ən
əhəmiyyətli bir bağ olduğunu nəzərə alaraq, Şimali-Cənub istiqamətində
tranzit daşınması inkişafı üçün ən perspektivli ölkədir.
Azərbaycan ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı
çərçivəsində yük daşınması texnologiyalarının təkmilləşdirilməsinə xüsusi
diqqət yetirilir. Gələcəkdə dəmir yolları ilə paralel olaraq avtomobil yollarının infrastrukturunun inkişafına, eləcə də beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı üçün Bakı dəniz limanından istifadə edilməsinə böyük
önəm verilməlidir.
Dünya Bankı ilə Azərbaycan arasında 220 milyon dollarlıq dəmir yolu
layihəsinin həyata keçirilməsi üçün əlavə maliyyələşdirmə haqqında saziş
imzalanıb. Bu, ölkədə dəmiryol xidmətlərinin səviyyəsinin artırılması,
ticarətin inkişafı və Avropadan Mərkəzi Asiyaya tranzit yüklərinin cəlb olunması ilə bağlıdır. Kredit 23 il müddətinə 8 illik güzəştlə verilmişdir. [3]
Maliyyələşdirmə qərarı 2013-cü ilin iyun ayında Bankın Direktorlar Şurası
tərəfindən təsdiq olunub, yekun saziş Bakıda Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi, nəqliyyat naziri və DB-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Larisa
Leşçenko tərəfindən imzalanıb.
Dəmir yolu nəqliyyatı Azərbaycan iqtisadiyyatını şaxələndirmək strategiyasının mühüm elementidir. Ötən il bu sektor ölkənin qeyri-neft ixracının
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beş faizinə bərabər gəlir gətirmişdir. Azərbaycan dəmiryol infrastrukturuna
sərmayə qoymaq üçün Mərkəzi Asiya və Qara dəniz regionlarında tranzit
həcmlərini artırmağı planlaşdırır. Bu, Mərkəzi Asiya ilə Avropanın ən qısa
yolunu təmsil edən ölkənin coğrafi mövqeyindən istifadə edəcəkdir.
Qeyd edək ki, "Dəmiryol nəqliyyatı və ticarətə dəstək" layihəsi həyata
keçirilir. Onun əsas məqsədi dəmiryol xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi,
rəqabət qabiliyyətliliyi, əməliyyat və iqtisadi səmərəliliyinin artırılması,
Azərbaycan Dəmir Yolunun, xüsusən də Gürcüstanın nəqliyyat dəhlizinin
(Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Azərbaycan hissəsi) maliyyə imkanlarının genişləndirilməsidır.
Əlavə maliyyələşdirmə əsasən Bakıdan Gürcüstan sərhədinə qədər olan
hissədə Şərq-Qərb dəhlizi enerji təchizatı və siqnalizasiya sistemi üçün istifadə olunacaq. Yeni investisiyanın həcminin artırılması üzrə podratçı
şirkət Bombardier məşğul olur. Ölkənin əsas nəqliyyat dəhlizində enerji
təchizatı və siqnalizasiya sisteminin müasirləşdirilməsi 8 dəqiqəlik intervala qatarların hərəkəti tezliyini artırmaq, bununla da "Azərbaycan Dəmir
Yolları" şəbəkəsinin imkanlarını 4 dəfə artırmaq imkanı yaradır. Beləliklə,
dünya ticarətində dəyişikliklər, əmtəə axınlarının qloballaşması və proseslərin inteqrasiya olunmuş informasiyalaşdırılması logistika prinsipləri
əsasında nəqliyyat texnologiyalarının köklü dəyişməsini təmin edir.
Bu baxımdan Azərbaycanın dəmir yolu sektorunda innovasiya dəyişmələrinin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri aşağıdakı kimi göstərilə
bilər:
1. Qeyd etmək lazımdır ki, ilk növbədə, Azərbaycanın dəmir yolu sektorunda dövlətin və özəl sahibkarlıq formalarının rasional uyğunlaşdırma
problemini həll etmək lazımdır. Dəmiryol İdarəsinin bir Səhmdar
Cəmiyyətə çevrilməsi bu problemlə uğurla həll edilə bilər. Lakin sərnişin
və yük daşınması sahəsində, xüsusilə də neft məhsulları və digər yanğın
təhlükəli yüklərin daşınması sahəsində təşkilati və hüquqi strukturların formalaşdırılması məsələləri nəzərə alınmalıdır;
2. Azərbaycanın dəmir yolu sektorunda istehsal və texnoloji zəncirinin yenilənməsi gözlənilir. Köhnə relslərin yenilərini yeniləmək, yeni
və yüksək keyfiyyətli yol hərəkəti təhlükəsizliyi sistemi yaratmaq, yeni
siqnal lampalarını dağıtmaq və s.
3. MDB ölkələri və xarici ölkələrin təcrübəsindən istifadə edərək, yük
və şəhərlərarası sərnişin daşımaları sahəsində rəqabətin inkişafını təşkil
etmək lazımdır;
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4. Rəqabətləndirici strukturların inkişafını nəzərə alsın və daxili dəmir
yolu nəqliyyatının digər nəqliyyat növlərinə (yük və sərnişin terminal sistemlərinin formalaşması) inteqrasiyasını genişləndirmək lazımdır. Şəhərətrafı nəqliyyatda yeni bir nəqliyyat sistemi yaratmaq, həmçinin bu
infrastrukturda dəmiryol xidmətləri ticarəti məqsədilə özəl şirkətləri cəlb
etmək;
5. Ölkələr arasında beynəlxalq daşımaların dövlət tənzimlənməsinin
təşkili və nəqliyyat dəhlizlərinin Azərbaycan ərazisi ilə tənzimlənməsi
mexanizmləri yaratmaq lazımdır.
Beləliklə, görmək olur ki, Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatının təkmilləşdirilməsi istiqamətində ciddi işlər görülmüşdür. Bütün bunlara baxmayaraq dəmir yolu nəqliyyatının təkmilləşdirilməsi fəaliyyəti davam
etməkdədir. Gələcəkdə bu işdə qeri-dövlət investisiyaları və imkanlarından
istifadə edilməsi məqsədəuyğun olardı.
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В статье говорится, что железнодорожный транспорт выступает в качестве основного инструмента экономического и социального развития страны. Развитие на территории Азербайджана
транзита железнодорожным транспортом обеспечивает эффективность внешней торговли и укрепление экономической безопасности страны. Сегодня подчеркивается важность решения проблемы
в железнодорожном секторе Азербайджана. С этой точки зрения
автор, считая целесообразным внедрение инноваций, определяет основные направления совершенствования железнодорожного сектора
Азербайджана.
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XÜLASƏ
Hazırki dövrdə milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətlinə düşünülmüş
şəkildə proporsionallaşdırılmış alətlərin və mexanizmlərdən istifadə etməklə, dövlət tənzimlənmə funksiyalarının icrası ilə mümkündür. Lakin
məhdud olan tənzimlənmə resurslardan səmərəli istifadə sosial, iqtisadi,
siyasi və regional mühiti nəzərə alan xüsusi mexanizmlərinin istifadəsini
tələb edir. Dünya təcrübəsi onu göstərir ki, rəqabətqabiliyyətli və
çoxşaxəli iqtisadiyyata transformasiya düşünülmüş konsepsiyaya, uzunmüddətli dövlət strategiyasına və tətbiqi səmərə verən layihələrə əsaslanmalıdır. Bu isə rəqabətqabiliyyətliliyin artırılmasında dövlət tənzimləmə
mexanizmlərinin rolunun araşdırılmasını və zəruriliyinin əsaslandırılmasını tələb edir, bu da məqalənin elmi və praktiki əhəmiyyətini təyin
edir.
Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, rəqabətqabiliyyətlilik, dövlət tənzimlənməsi, ÜDM, tənzimləmə mexanizmləri.

Milliiqtisadiyyatındövləttənzimlənməsizəruriliyi
rəqabətqabiliyyətliliyinartırılmasınınzəminikimi
Bazar şəraitində sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsinin zəruriliyi
və xüsusiyyətləri, iqtisadiyyatda dövlətin rolu və funksiyaları, müdaxilə
hədləri haqda indiyə qədər iqtisadçılar arasında aktual bir problem kimi
gündəmdə durur. Bazar iqtisadiyyati inkişafı stimullaşdırmaq və
səmərəliliyi reallaşdırmaq kimi bir çox müsbət cəhətlərlə xarakterizə olİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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unmasına baxmayaraq uzun illərin təcrübəsi onu göstərir ki, sırf bazar
mexanizmi cəmiyyətdə bir çox problemləri, xüsusən gəlirlərin ədalətli
bölgüsünü, azad rəqabət şəraitinin təmin edilməsini, tam məşğulluğa nail
olunmasını, birgə tələbatın ödənilməsinə yönəldilən ictimai məhsulların
istehsalını, əsaslı elmi tədqiqatların aparılması və sair bu kimi sosialiqtisadi problemlərin həllinin öhdəsindən kifayət dərəcədə effektiv gələ
bilmir. Bazarın tənzimlənməsi dedikdə öncə əmtəə-pul mübadiləsinin
qaydaya salınması və onun dərk edilərək süurlu koordinasiya olunması
başa düşülməlidir. Bu zaman əsas kimi bazarın müxtəlif iştirakçılarının,
yəni ümumilikdə cəmiyyətin, onun təbəqələrinin, regionların, sahələrin,
müəssisələrin və digərlərinin maraq və tələblərinin uzlaşdırılması əsas
götürülməlidir. Bazarın tənzimlənməsi insanların arzu və iradələrinə
əsasən məqsədyönlü həyata keçirilməklə, ümumən, subyektiv xarakter
daşıyır. Lakin bu süni surətdə yaradılan subyektiv bir proses olmayıb,
özbaşına həyata keçirilmir və bazar münasibətlərinin tənzimlənməsi
obyektiv amil və şərtlərlə, başqa sözlə mülkiyyət münasibətlərinə,
“bazarın oyun qaydalarına”, müvafiq tələb və maraqlar sisteminə
əsaslanır. Məlumdur ki, istənilən sosial-iqtisadi prosesin obyektiv olaraq
tənzimlənməsinə ehtiyac vardır. Bundan başqa hər bir sosial-iqtisadi sistem öz imkanları daxilində mövcud proseslərin neqativ tərəflərini azaltmağa çalışır və bu isə öz növbəsində həmin fəaliyyətlərin müəyyən
koordinasiyasını tələb edir. Bu həm də bütün sosial-iqtisadi hadisələrin
vəhdətdə və qarşılıqlı asılılıqla olmasına əsaslanır. Tədqiqatlar göstərir
ki, bazar şəraitində iqtisadiyyatda dövlət iqtisadi artımın tənzimlənməsi,
bilavasitə bizneslə bağlı olmayan fondların və sahələrin (səhiyyə, təhsil,
elm, mədəniyyət və s.) inkişaf etdirilməsi, inhisarlanmış istehsal strukturunun məhdudlaşdırılması, səmərəli rəqabət mühitinin yaradılması və
sahibkarlıq formalarının qarşılıqlı əməkdaşlığının təmin edilməsi,
böhranlı vəziyyətlərinin (yüksək inflyasiya, əmtəə defisiti və s.) aradan
qaldırması, xarici təsir effektlərinin tənzimlənməsı, iqtisadiyyatın lazimi
pul kütləsi ilə təmin edilməsi və ictimai məhsulun istehsalı, əhalinin
sosial müdafiəsi və təminatı kimi vəzifələri öz üzərinə götürür. Beləliklə,
bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi dəyişən
mühit və tələblər sisteminin transformasiyası şəraitində milli iqtisadiyyatın təkamülünü və inkişafını, prioritetlərinin reallaşdırılmasını və
ümumən səmərəli fəaliyyətini, ümumi iqtisadi tarazlığı təmin etmək
məqsədilə müvafiq dövlət idarələri, ictimai təşkilatlar tərəfindən həyata
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keçirilən qanunvericilik, icraetmə və nəzarət tədbirlər sistemini əhatə
edir. Aparılan araşdırmaların nəticələrinə əsasən iqtisadiyyatın dövlət
tənzimlənməsi obyektlərinə aşağıdakıların aid edildiyi müəyyənləşdirilmişdir: iqtisadi tsikllar; məcmu tələb; pul dövriyyəsi; qiymətlərin
səviyyəsi və antiinflyasiya prosesləri; məşğulluq, təhsil və kadr hazırlığı;
əhalinin gəlirləri, yaşayış səviyyəsi; investisiya aktivliyi; sosial-iqtisadi
inkişaf templəri, onun proporsiyaları; rəqabət şəraiti; iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində mülkiyyət formaları; iqtisadiyyatın dövlət sektoru; təsərrüfatın bölmə, sahə, region, təkrar istehsal və sosial strukturu; xarici
iqtisadi əlaqələr; tədiyyə balansı; ətraf mühit; sosial münasibətlər və s.
Mövcud iqtisadi ədəbiyyatlara əsaslanaraq dövlət tənzimlənməsinin
səmərəliliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə edilən iqtisadiyyatın
dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərini qruplaşdırmağa cəhd etsək, onda
aşağıdakıları qeyd edə bilərik: tənzimləmə ehtiyatları (resursları); tənzimləmə obyektləri; tənzimləmə formaları; tənzimləmə metodları; tənzimləmə konsepsiyaları; tənzimləmə alətləri və s. [3].
Millirəqabətqaliyyətliliyivəinkişafıtəminedəcəkdövlətin
funksiyalarınanəzəri-praktikiyanaşmalar
Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin həddi, forma və vasitələri, başqa
sözlə müdaxilənin artması və ya azaldılması problemi aktual olmaqla
yanaşı, dövlətin iqtisadiyyata təsirinin zəruriliyi haqqında təkliflərə daha
çox rast gəlinir. Bu fikir adətən, aşağıdakı ilkin şərtlərə əsaslanır. Birincisi, dövlət iqtisadiyyatda daim mövcuddur və hətta ifrat libertarianlar
da belə, dövlətin iqtisadiyyatdan tam getməsini əsas hesab etmirlər. İkinci
ilkin şərt, bu problemə yanaşmalarda başlıca fərq dövlətin funksiyalarının
həcm və vasitələri ilə bağlıdır. Dövlətə həvalə edilməsinin zərurətini və
vacibliyini nəzərə alaraq bu funksiyaları aşağıdakı ardıcıllıqla qruplaşdırmaq olar:
1. Qanunvericiliyin formalaşdırılması, qanunun aliliyinin və qanunqaydanın təmini, mübahisələrin qanunlar (məhkəmə) əsasında həlli, qanunların və məhkəmə qərarlarının yerinə yetirilməsinə məcburetmə (bu
dövlətin «güc göstəricisi»nin təcəssümüdür);
2. Müdafiə və təhlükəsizlik, xarici təhlükələrdən müdafiə;
3. Makroiqtisadi sabitliyin təmini – inflyasiyaya yol verməmə, milli
valyutanın sabitliyi;
İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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4. İqtisadiyyatın və ictimaiyyətin inkişafı üçün faydalı olan institutların formalaşması, mövcud olanların dəyişən şəraitə uyğunlaşması üçün
islahatların həyata keçirilməsi;
5. İctimai xidmətlərin, səhiyyə, təhsil və s. göstərilməsi;
6. Sosial baxımdan həssas və zəif əhali təbəqəsinin müdafiəsi, onlara
sosial təminatın verilməsi;
7. Təbiətin qorunması, ekoloji təhlükəsizliyin təmini;
8. İqtisadiyyatın strukturunda səmərəli dəyişikliklərin edilməsi ilə
inkişafa köməkliyin göstərilməsi;
9. Bazar «iflas»larının aradan qaldırılması və ya qabaqlanması, o
cümlədən qiymətlər, əmək haqqı, müəyyən nemətlərin istehlakının normallaşdırılması və s. üzərində dövlət nəzarətinin təkmilləşdirilməsi;
10. Dövlət sahibkarlığı və dövlətin mülkiyyətinin səmərəliliyinin
artırılması.
Bu siyahını artırmaq və dəqiqləşdirmək olar. Lakin bu funksiyalar liberal minimumu təşkil etməklə, hər birinin çərçivəsində yerinə yetirilən
işlərin və xərclərin həcmi müxtəlif ola bilər. Bir qayda olaraq transformasiya şəraitində islahatların təşəbbüskarları cəmiyyətin müxtəlif
təbəqələrindən olmasına baxmayaraq onların reallaşdırılması dövlət
tərəfindən həyata keçirilir. Bu funksiyaların bəziləri inkişaf etmiş sosial
dövlət, yəni vəsaitlərin əsas hissəsinin sosial və ekoloji məqsədlərə
yönəldilə bilən dövlət üçün daha xarakterikdir. Funksiyaların həcminin
artırılmasına paternalizm tərəfdarları təkid edir. Liberallar onların minimum olması ilə razılaşır. Liberallar və dirijistlər arasında sərhəd bu
funksiyalardan keçir. İqtisadi təcrübədə elə hallar, vəziyyətlər olur ki,
obyektiv olaraq dövlət tərəfindən müxtəlif funksiyaların yerinə yetirilməsi və onların həcmlərinin dəyişdirilməsi zərurətə çevrilir. Tarixi
təcrübə göstərir ki, hər hansı bir dövlət özünün zəruri funksiyalarını yerinə yetirə bilmədikdə o, iflasa məhkum olur. Bazar iqtisadiyyatında
dövlət öz fəaliyyətini ancaq onun tənzimlənməsi funksiyaları ilə məhdudlaşdıra bilməz. Həm də o, əsasən bazar qanunları ilə fəaliyyət göstərməyən iqtisadiyyat sahələrinin inkişafı və sosial tərəfdaşlıq üçün də şərait
yaratmalıdır. О da məlumdur ki, dövlətin hər bir sahə üzrə funksiyalarının
kоnkrеtləşdirilməsi оnun milli xüsusiyyətlərindən, pоtеnsialından, inkişaf
mərhələsindən və sеçilmiş siyasətin məqsədlərindən asılı оlaraq həyata
kеçirilir.
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Milliiqtisadiyyatınrəqabətqabiliyyətininartırılmasında
istifadəediləndövlətmexanizmləri
Ümumən, rеspublikamızda bazar münasibətlərinin qurulduğu ilk illərdə dövlətin suvеrеnliyi, müstəqilliyi və rəqabətqabiliyyətliliyi kimi
məqsədlərin göstəricilər əsasında qurulması bir sıra iqtisadçılar tərəfindən
təklif оlunsa da müasir dövrdə təkliflər sırasına milli iqtisadiyyatın
davamlı inkişaf baxımından innоvasiya yönümlü iqtisadi strukturun qurulması, bəzi hallarda invеstisiyaların stimullaşıdırılmasına tələbi оlan
və mоdеrnləşən bir strukturun qlоballaşmanın təsirini nəzərə alaraq fоrmalaşdırlması kimi məqsədləri də aid еtmək оlar. Azərbaycanın əlverişli
iqtisadi-coğrafi, Asiya və Avropanın kəsişməsində yerləşərək geosiyasi
mövqeyi, ümumilikdə inkişaf etmiş nəqliyyat, kommunal və istehsal sistemlərinin, əhəmiyyətli faydalı qazıntılarının mövcudluğu, ixtisaslı kadr
hazırlığı sisteminə, çoxsahəli sənaye komplekslərinə malik оlması onun
dünya birliyində rolu və yerinə şübhəsiz təsir еdir. Azərbaycanın regionun
nəqliyyat-logistika mərkəzinə çevrilməsi, Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı,
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istismara verilməsi, “Cənub” qaz dəhlizi çərçivəsində TANAP və TAP kimi transmilli qaz ixracı layihələri
ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyinin artmasına xidmət edir.
Danılmaz faktdır ki, dünya iqtisadiyyatının tarazsızlığı, bunun
nəticəsində yaranan qeyri-müəyyənliklər qlobal tələbin, əmtəə
bazarlarının və maliyyə axınlarının qeyri-sabitliyini artırır və yеni
yanaşma tərzinin fоrmalaşmasını gündəmə gətirir. Milli iqtisаdiyyаtın
quruluşundа həyаtа kеçiriləcək dəyişikliklərin əsаs məqsədi
iqtisаdiyyаtın göstəricilərində kəmiyyət və kеyfiyyət irəliləyişlərin əldə
еdilməsidir. Iqtisаdiyyаtın kəmiyyət göstəricilərinə milli sərvət, ümumi
milli məhsul (ÜMM), хаlis milli məhsul, milli gəlirin ümumi həcmi və
аdаmbаşınа düşən həcmi aiddir. Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliyliyinin səviyyəsi isə ümumi milli məhsulun hər vahidinin istehsalına xərclənən resursların (milli sərvətin elementlərinin) həcmi ilə
müəyyən olunur. Dünya İqtisadi Forumunun “2017-2018 Qlobal
Rəqabətlilik Hesabatı”nda Azərbaycan reytinqdə daha iki pillə yüksələrək
35-ci yerdə qərarlaşıb. “2017-2018 Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda
Azərbaycanın mövqeyi 12 indikatordan aşağıdakı doqquz indikator üzrə
yaxşılaşıb:
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İqtisadi azadlıq indeksi “Qanun Aliliyi”, “Dövlət payı”, “Səmərəli tənzimləmə” və “Bazarların açıqlığı” əsas indekslər (indikatorlar) olmaqla
ölkələrin reytinqini formalaşdırır. “Heritage Foundation” və “The Wall
Street Journal” tərəfindən nəşr edilən “İqtisadi Azadlıq 2016” (Economic
Freedom 2016) hesabatına görə Azərbaycan 178 ölkə arasında 81-ci yerdə
idisə, “2018 İqtisadi Azadlıq” indeksində irəliləyərək 180 ölkə arasında
67-ci yerdə qərarlaşıb. [6]. BMT İnkişaf Proqramının “İnsan İnkişafı
Hesabatı 2015”-də (Human Development Report 2015) Azərbaycan “İnsan
İnkişafı İndeksi”nə görə 188 ölkə arasında 78-ci yerdə, 2017-ci ildə isə
həmin indeks üzrə artıq 64-cü yerdə qərarlaşıb.
Milli iqtisadiyyatın prоqrеssiv inkişaf еtməsi və mоdеrnləşdirilməsi
məhz uzun müddətli dövrü əhatə еtdiyindən dövlət tərəfindən hər dövr və
mərhələ üçün sеçilmiş priоritеtlərlə əlaqədar məqsədli prоqramların istifadəsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, milli sahibkarlar
təbəqəsinin formalaşdırılması istiqamətində ardıcıl və sistemli siyasəti heç
şübhəsiz ölkənin davamlı və tarazlı inkişafının təmin edilməsinə, həmçin,
əhalinin rifahının yüksəldilməsinə, bir çox sosial məsələlərin həll edilməsinə xidmət edir. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın davamlı
inkişafı qarşıya qoyulmuş iqtisadi siyasətin əsas məqsədidir. Bu istiqamətdə
ardıcıl olaraq dövlət-sahibkar münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, dövlət
tənzimlənməsi sisteminin, biznes mühitinə dair qanunvericiliyin və inzibati
prosedurların təkmilləşdirilməsi, regionların inkişafı, sahibkarlığa dövlət
dəstəyi mexanizmlərinin formalaşdırılması, maarifləndirmə, işgüzar
38
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əlaqələrin inkişafı və müxtəlif növ xidmətlərin göstərilməsi kimi kompleks
tədbirlər həyata keçirilir. Təhlil göstərir ki, inkişaf etmiş, çevik, dəyişən
şəraitə və tələbata uyğun yendən qurulan bazar mexanizmlərini yaratmadan
səmərəli fəaliyyət göstərən milli iqtisadiyyatı formalaşdırmaq və inkişaf
etdirmək mümkün deyildir. Bu da ilk növbədə iqtisadiyyatda müxtəlif
mülkiyyət formalarının mövcudluğunu, sahibkarlığın inkişafını, habelə
bazar subyektlərinin iqtisadi azadlığının təmin edilməsinin hüquqi-institusional əsaslarının yaradılmasını tələb edir. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilmiş,
“Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına, “Azərbaycan Respublikasında biznes
mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin
mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli Sərəncamına və sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və biznes mühitinin daha da
yaxşılaşdırılması istiqamətində sistemli tədbirlər davam etdirilmiş, qabaqcıl
beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla daha mütərəqqi normativ-hüquqi baza
formalaşdırılmişdır. Dünya Bankının “Biznes Etmək 2017 (“Doing Business 2017”) hesabatına görə 2009-2016-cı illərdə Azərbaycanda aparılmış
27 islahatdan 7-si qeydiyyat sahəsi ilə, 5-i vergitutma sahəsi ilə bağlı olmuşdur. “Biznesə başlama” indikatorunda Azərbaycan üçün müəyyən
edilmiş “Etalon Qanunvericiliyə Yaxınlıq” (DTF) indeksi 97,75 % təşkil
etmişdir ki, bu da ölkəmizin dünyada kifayət qədər yüksək standartlara
uyğun olduğunu göstərir. 2016-cı il üçün ölkəmiz “Biznesə başlama” indikatoru üzrə dünyada 5-ci, postsovet ölkələri arasında isə 1-ci yerdə olmuşdur.[5] “Sahibkarlıq subyektlərinin elektron qeydiyyatı, xarici ticarət
əməliyyatlarının aparılması, daşınmaz əmlaka hüquqların qeydiyyatı
sahəsində keçirilən islahatların davamı olaraq, tikintiyə icazələrin verilməsi, korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, investorların
maraqlarının qorunması və müflisləşmə üzrə qanunvericiliyə zəruri dəyişikliklər edilmişdir. Hazırda elektrik təchizatı şəbəkəsinə qoşulma və kreditlərin verilməsi prosesinə təsir edən təsisatların fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilməkdədir”[1].
Sahibkarlıq fəaliyyətinin optimal gəlirliliyini təmin edəcək və rəqabət
prinsiplərinə əsaslanacaq biznes mühitini yaratmaq, ölkənin investisiya
cəlbediciliyini artırmaq, beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycanın mövqeyini
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daha da yaxşılaşdırmaq üçün qanunvericiliyin və inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi həyata keçirilib. Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyevin
2016-cı il dekabrın 6-da təsdiqlədiyi Strateji Yol xəritələrinin monitorinq
və qiymətləndirmə nəticələri və 2018-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi
inkişafının yekunları da onu göstərir ki, sistemli iqtisadi siyasət kursu öz
müsbət nəticələrini verməkdədir. [4]. Azərbaycan xidmət sektorunda bir
çox biznes sahələrində xarici sirkətlərin bazar çıxısını məhdudlasdıran hər
hansı tələb qoymamasına baхmayaraq bu günə qədər hələ də bank işi, sıgorta və rabitə sektorlarında xaricilərin mülkiyyətə sahibolma, idarəetmə
və qərar qəbul etmədə iştirakına dair bəzi məhdudiyyətlər mövcuddur [2].
Dövlət tərəfindən rеallaşdırılan milli iqtisadi inkişaf stratеgiyası dünya
iqtisadi böhranının milli iqtisadiyyata təsirinin zəiflədilməsinə və xarici
iqtisadi əlaqələrin sabitləşdirilməsinə, müəyyən sahələrdə iqtisadi еkspansiyaya, daxili sоsial prоblеmlərin həllinə və sоsial rifahın artırılmasına,
nəhayət, kеçidin ilk illərində fоrmalaşmış və indi də bir sıra məhsul və xidmətlər üzrə davam еdən idxaldan asılılığın azaldılmasına yönəldilir. Burada
əsas məqsəd milli iqtisadiyyatın sоnrakı müvəffəqiyyətli inkişafı üçün
lazımi milli sruktur pоtеnsialının təmin еdilməsi və bu pоtеnsialın xarici
iqtisadi siyasət sayəsində gеnişləndirilməsidir.
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İşdə 03.02.2017-03.08.2018 zaman parçasını əhatə edən EUR-AZN kurs
dəyişmələrinin 360 sayda gündəlik müşahidələri əsasında formalaşan
zaman sıralarının davranışı zamandan asılı Furye sırası yanaşması ilə orta
kvadratik uzaqlaşma və approksimasiyanın orta xətası göstəricilərinə
nəzərən ən adekvat modelin qurulması və məzənnənin dinamikasının verilməsi məsələsi modelləşdirmənin komputer texnologiyası ilə tədqiq
edilmişdir. MS EXCEL cədvəl redaktorunun harmonik analiz metodlarından istifadə etməklə harmonik rəqslər ayrılmış, bütün mümkün tezliklərə
uyğun sinus və cosinus tipli faktor dəyişənlərinin əmsallarının statistik
qiymətləndirilmələri hesablanmış, düz xətt trendli harmonik rəqsli modellər
qurularaq məzənnənin dinamik proqnozu verilmişdir. Qurulmuş modellərin
identifikasiyası, parametrlərin qiymətləndirilməsi, adekvatlığın yoxlanılması üçün zəruri statistik prosedurlar yerinə yetirilmişdir.
Açar sözlər: Furye sırası, reqressiya analizi, korrelyasiya analizi, t-Student meyarı, F-test, Darbin-Watson testi, determinasiya əmsalı, Spirmen
ranq korrelyasiya əmsalı, proqnoz və s.
Qloballaşan dünya iqtisadiyyatını beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində xüsusi rola malik olan valyuta münasibətləri olmadan təsəvvür
etmək mümkün deyil. Müasir dövrdə ölkələr arasında və ümumiyyətlə
dünyada pul münasibətləri əsasən valyuta mübadiləsi ilə müəyyən edildiyi
üçün valyuta məzənnəsinin öyrənilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bəzən mübadilə məzənnəsində hər hansı valyuta dəyərinin dəyişməsi yal42
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nız həmin ölkələrə deyil, o cümlədən bir çox dünya ölkələrinə də ciddi şəkildə öz təsirini göstərir. Belə valyutalara ABŞ dolları (USD), Böyük Britaniya funt sterlinqi (GBP), Avronu (EUR) aid etmək olar. Bu valyutaların
milli valyutalarla dəyişdirilməsi məzənnələrinin dinamik öyrənilməsində
harmonikaların təhlili olduqca aktualdır ki, burada ortaya çıxan rəqsi
məsələlər müasir komputer paket proqramlarını cəlb etməklə spektral
analiz yaxınlaşmaları ilə tədqiq edilir.
Bu tədqiqatda EUR-AZN [8] kurs dəyişmələrinin gündəlik göstəricilərinə əsaslanan 360 göstərici üzrə müşahidə aparılmış və bu göstəricilərin zamandan asılı Furye sırası (spektral analiz) modelinin qurulması
və proqnozunun verilməsi tədqiq edilmişdir. Məqalədə spektral analiz
yanaşmaları ilə modelin qurulması, hansı testlərlə yoxlanılması haqqında
ümumi məlumatlar verilmiş, bu məlumatlar əsasında model qurularaq
həmin testlərlə yoxlanılmışdır. Sonda spektral analiz əsasında modelin proqnozu verilmşdir. Məqalənin əsas hesablamaları EXCEL proqram paketi
ilə aparılmış və nəticələrin interpretasiyası verilmişdir.
Maliyyə-iqtisadi zaman sıralarının və onların kəsilməz analoqlarının
spektral analizinə həsr olunmuş kifayət qədər tədqiqatlar vardır (bax. [2-5,
6, 7, 9-11]). Lakin tədqiq olunmuş işlərdə əsasən kiçik harmonikalar üzrə
ayrılış modelləri ilə kifayətlənilmişdir ki, bu da approksimasiyanın
dəqiqliyini azaltmaqla yanaşı, yüksək harmonikal tezliklər üzrə dispersiyanın necə paylanması haqda bir sıra qeyri-müəyyənliklərə səbəb olur.
Bu işdə EUR-AZN nümunəsində müəyyən zaman intervalından
götürülmüş zaman sırasına baxılır. Approksimasiyanın dəqiqliyinin yüksəldilməsi və amplitudların müəyyən sonlu diapazondan çıxmamasını
şərtləndirən çox harmonikalı modellər qurularaq müqayisəli statistik təhlillər edilir.
Tədqiq olunan sıranın fəza dəyişənləri, panel verilənləri və ya zaman
sırası şəklində olub-olmamasından asılı olmayaraq verilmiş sıraya ən
uyğun modelin qurulması üçün xətti və ya qeyri-xətti modellərdən istifadə
edilir. Tədqiqat işində qeyri-xətti modelin bir halı kimi triqonometrik Furye
sırasına əsaslanan spektral analiz modelinə geniş yer verilmişdir.
Əgər tədqiq olunan sıranın göstəricilərinin dəyişməsi harmonik xarakterlidirsə, onda bu dəyişmələrə Furye funksiyası uyğun gəlir. Bu göstəricilərin harmonikaları sinusoidal funksiyalarla ifadə olunursa, onda bu
funksiyaların triqonometrik Furye sırasına ayrılışı harmonik analiz (spektral analiz) adını daşıyır və bu rəqslərin analitik forması olaraq
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triqonometrik çoxhədlisindən istifadə etmək olar.
Burada ݕො௧ - tədqiq olunan sıranın spektral analizə uyğun olaraq
qurulmuş modelinin t zaman anındakı trend funksiyasının qiyməti,
k - Furye sırasının harmonikasının sıra nömrəsi, m - harmonikaların
sayı, n - sıranın göstəricilərinin ümumi sayı, t - zaman anıdır və
ሺ݊ െ ͳሻʹߨ qiymətlərini alır.
ʹߨ ʹ ή ʹߨ
Ͳǡ
ǡ
ǡǥǡ
݊

݊

݊

(1) –də verilmiş modelin parametrlərinin ƏKKÜ (Ən Kiçik Kvadratlar
Üsulu) ilə hesablamaq mümkündür. Bu üsulun tətbiqi ilə 2m+1 sayda normal tənliklər sistemi alınır ki, bu sistemdən sadə cəbri hesablamalar vasitəsilə aşağıdakı qiymətləndirmələrin ifadə formaları alınır
ܽ ൌ ݕഥ௧ ሺ ݐൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊ሻሺʹሻ


ʹ
݊
ܽ ൌ  ݕ௧ ή ܿݐ݇ݏሺ݇ ൌ Ͳǡͳǡ ǥ ǡ ሻ ሺ͵ሻ
݊
ʹ
௧ୀଵ


ʹ
݊
ܾ ൌ  ݕ௧ ή  ݐ݇݊݅ݏቀ݇ ൌ Ͳǡͳǡ ǥ ǡ ቁሺͶሻ
݊
ʹ
௧ୀଵ

Parametrlərin qiymətləndirilməsindən sonra zaman sırasının harmonik
dəyişməsinin hansı harmonikada daha yaxşı təsvir olunması müəyyənləşdirilir. Harmonikaların sayının artması approksimasiya dəqiqliyinin artmasını yaxşılaşdırır, lakin bu halda kvadratik yayınmanın qiyməti arta bilər.
Kvadratik yayınmanın artması modelin əhəmiyyətini azaldır.
Orta kvadratik uzaqlaşma müşahidə edilən göstəricilərin sıranın orta
səviyyəsindən nə dərəcədə yayındığını bildirmək üçün istifadə edilir. Approksimasiyanın orta səhvi və orta kvadratik uzaqlaşma verilmiş sıraya
uyğun olaraq nə qədər kiçik olarsa, qurulmuş model bir o qədər adekvat
model olacaqdır. Orta kvadratik yayınma (uzaqlaşma) aşağıdakı düsturla
hesablanır
σ௧ୀଵሺݕ௧ െ ݕො௧ ሻଶ
ඨ
ߪ௬ୀ
Ǥሺͷሻ
݊െ݉
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Approksimasiyanın orta səhvi isə,


ො௧
ͳ
ݕ௧ െ ݕ
ߝҧ ൌ  ฬ
ฬ ή ͳͲͲΨሺሻ
ݕ௧
݊
௧ୀଵ

düsturu ilə müəyyənləşdirilir.
Spekrial analizin əsas hesablama düsturunu aşağıdakı kimi də yazmaq
olar:


ݕෝ௧ ൌ ܽ   ܿ ሺܿ ݐ݇ݏ ߮ ሻ ሺሻ
௧ୀଵ

vԥ ya


ݕො௧ ൌ ܽ   ܿ ሺ ݐ݇݊݅ݏ ߮ ሻ Ǥሺͺሻ
௧ୀଵ

Burada ck - qurulmuş modelin amplitudu, φk - modelin fazasıdır.
Amplitud
ܿ ൌ ඥܽଶ  ܾଶ,

(9)

faza isԥ,


߮ ൌ ܽ݃ݐܿݎሺെ ೖ ሻ
ೖ

(10)

düsturu ilə hesablanır.
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Qrafik1

Amplitud spektral analiz ilə qurulmuş modelin qrafikinin t (absis) oxundan nə qədər məsafədə olduğunu ifadə edir (qrafik 1). Siqnalın harmonik
tərkibinin amplitudunun tezliklərə görə paylanması amplitud spektri,
fazaların uyğun paylanması isə, faza spektridir.
EUR-AZN kurs məzənnəsinin spektral analiz modelini qurmaq üçün
əvvəlcə bir harmonikalı, yəni m=1 halını tədqiq edək. MS EXCEL instrumentarisinin prosedurlarından istifadə etməklə Qrafik 2-də təsvir olunan
hərəkət dinamikasını və hamarlanma əyrisini almaq olar.
Qrafik2
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Qrafik təsvirdən alınır ki, modelin trend funksiyasının analitik forması
ݕෝ௧ =1,98-0,0541cost-0,082sint

(11)

şəklində olacaqdır.
Modelin orta kvadratik kənarlaşması σ=0,044, approksimasiyanın orta
xətası isə, ε ̅=1,895% -dir.
İndi iki harmonikalı modelə, yəni m=2 halına baxaq. EXCEL proqram
paketinin uyğun alqoritmik prosedurlarını yerinə yetirməklə dinamik təsviri
Qrafik 3-də olduğu kimi alırıq.
Qrafik3
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Modelin trendinin triqonometrik forması isə,
ݕෝ௧ =1,98-0,0541cost-0,082sint-0,03cos2t-0,037sin2t

(12)

kimi olacaqdır.
Onun orta kvadratik kənarlaşması σ=0,03, approksimasiyanın orta xətası
isə, ε ̅=1,1165% -dir.
Üç harmonikalı modeli nəzərdən keçirək: Eyni qayda ilə Qrafik 4-də
verilən hərəkət dinamikası alınır.
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Qrafik4
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Modelin analitik forması aşağıdakı triqonometrik ifadə ilə göstərilir:
ݕෝ௧ =1,98-0,0541cost-0,082sint-0,03cos2t-0,037sin2t+0,023cos3t+0,044sin3t

(13)

Onun orta kvadratik kənarlaşması σ=0,025, approksimasiyanın orta xətası isə, ε ̅=0,96% -dir.
Baxılan hər 3 modelin təhlili göstərir ki, harmonika artdıqca həm orta
kvadratik uzaqlaşma, həm də approksimasiyanın orta səhvi azalır. Bu
göstəricilərin qiymətlərinin 0-a ən yaxın olduğu qiymət üçün qurulmuş
model verilmiş sıra üçün ən doğru model olacaqdır.
Araşdırma əsasında müəyyən edilmişdir ki, sıra üçün ən doğru model
180 harmonikalı model ola bilər. Bunu yoxlamaq üçün, m=179, 180, 181
və 182 harmonikalı modellərə nəzər yetirək.
Əvvəlcə m=179 halına (179 harmonikalı modelə) baxaq. Bu halda
qrafik təsvir belə olur:
Qrafik5
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Modelin orta kvadratik uzaqlaşması σ=0,000466, approksimasiyanın
orta xətası isə, ε ̅=0,023332% -dir.
İndi m=180 halını (180 harmonikalı modelə) nəzərdən keçirək. Uyğun
hərəkət dinamikası Qrafik 6-da göstərilmişdir.
Qrafik6
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Modelin orta kvadratik uzaqlaşması σ=0,00046, approksimasiyanın orta
xətası isə, ε ̅=0,0232% -dir.
İndi isə, m=181 halını (181 harmonikalı modeli) qrafik təsvir edək.
Qrafik7
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Modelin orta kvadratik uzaqlaşması σ=0,000615, approksimasiyanın
orta xətası isə, ε ̅=0,02543% -dir.
Sonda 182 harmonikalı modeli nəzərdən keçirək. Bu halda təsvir Qrafik
8-də olduğu kimidir.
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Qrafik8
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Modelin orta kvadratik uzaqlaşması σ=0,000706, approksimasiyanın
orta xətası isə, ε ̅=0,028% -dir.
Müqayisəli təhlillər göstərir ki, 180 və 181 harmonikalı modellərdə həm
orta kvadratik uzaqlaşma, həm də approksimasiya əmsalı bir-birinə çox
yaxın qiymətlər alır. Belə ki, 180 harmonikalı modelin həm orta kvadratik
uzaqlaşması, həm də approksimasiyanın orta xətası 181 harmonikalı modelin orta kvadratik uzaqlaşması və approksimasiyanın orta xətasından kiçik
olur. 182 harmonikalı modelin göstəricilərinə diqqət yetirsək görərik ki,
bu modelin orta kvadratik uzaqlaşması və approksimasiyanın orta xətası
digər modellərin göstəricilərində böyükdür. Bundan sonrakı harmonikaların sayının artımı orta kvadratik uzaqlaşmanın və approksimasiyanın orta xətasının artımasına səbəb olduğu üçün ən doğru model
kimi 180 harmonikalı model qəbul edilə bilər.
EUR/AZN məzənnəsinin son nəticəsi olaraq qəbul etdiyimiz modelin
analitik forması aşağıdakı kimi olacaqdır:
ݕෝ௧ =1,98-0,0541cost-0,082sint-0,03cos2t-0,037sin2t+0,023cos3t+0,044sin3t+...0,00045cos179t-0,00037sin179t-0,0044cos180t-0,00022sin180t

(14)

Qurulmuş modelin qalıq hədləri Qrafik 9-da təsvir olunur:

50
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Qrafik9
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Qrafikdən də göründüyü kimi qurulmuş modelin qalıq hədləri 0 oxu
ətrafında stasionar haldadır. Deməli, qurduğumuz modelin araşdırmalı
olduğumuz modeli əhatə edə biləcəyi haqqında ilkin məlumatı əldə etdik.
İndi isə, modelin bəzi göstəricilərinə diqqət yetirək. Spektral analiz yanaşması ilə qurulmuş modelin amplitud və fazası hər bir harmonika üçün ayrı
ayrılıqda hesablanmalıdır. Qurulmuş modelin 180 harmonikası olduğu
üçün 180 ədəd amplitud və faza alınacaqdır. Hesablamalar nəticəsində amplitudun ən böyük qiyməti max ck=0,098, ən kiçik qiyməti isə, min
ck=0,0000784, fazanın ən böyük qiyməti: max φk=1,555rad, ən kiçik
qiyməti isə, φk=-1,558rad olmuşdur.
İndi isə, qurulmuş modelin əhəmiyyətliliyinin yoxlanılması məsələsinə
baxaq. Ümumi halda, reqressiya tənliyinin əhəmiyyətliliyinin
qiymətləndirilməsi dəyişənlər arasındakı asılılığı təsvir edən riyazi modelin
eksperimental verilənlərə uyğun gəlməsi, tənliyə daxil olan izahedici dəyişənlərin sayının izah olunan dəyişənin təsviri üçün kifayət edib-etməməsi
məsələlərinin müəyyənləşdirilməsidir. Reqressiya tənliyinin əhəmiyyətliliyinin yoxlanılması dispersiya analizi ([1, səh 49-50]) əsasında
aparılır.
Valyuta məzənnəsinin qurulmuş modelinin nə dərəcədə əhəmiyyətli
olduğunu yoxlamaq üçün əvvəlcə F-Fişer testinin tətbiq edilməsinə nəzər
yetirək. Modelin əhəmiyyətli olması F-Fişer testi ilə hesablanmış nəticənin
F-Fişer statistikasının uyğun kritik qiymətindən böyük olması halı üçün
doğru qəbul edilir, yəni Fhesablanmış>Fcədvəl. F-Fişer testinin kritik cədvəl
qiymətini müəyyən etmək üçün əhəmiyyətlilik dərəcəsi (ehtimalla və ya
faizlə) və sərbəstlik dərəcələri müəyyən edilməlidir. Modelin
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əhəmiyyətliliyini yoxlamaq üçün 5%-lik və 10%-lik əhəmiyyətlilik
dərəcələrinə baxacağıq. Testin sərbəstlik dərəcələrini isə, verilmiş şərtlər
daxilində, yəni harmonikaların və müşahidələrin sayına əsasən k1=m, k2=nm-1 şəklində müəyyən edəcəyik. Burada 180 harmonikalı modeldə 360
parametr olduğu üçün m=360, müşahidələrin sayına uyğun olaraq n=360
deməli, k1=360, k2=360-360-1=-1 olacaqdır. F statistikasının kritik cədvəlinə diqqət yetirsək sərbəstlik dərəcələrinin ancaq natural ədədlərlə verildiyini görəcəyik ki, bu da 180 harmonikalı modelin əhəmiyyətliliyini
F-Fişer statistikası ilə hesablamağın mümkünsüzlüyü deməkdir. Odur ki,
179 harmonikalı modelin əhəmiyyətliliyini F statistikası ilə yoxlayaq.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz sərbəstlik dərəcələrinə əsasən F-Fişer kritik cədvəl
qiymətləri 5%-lik əhəmiyyətlilik dərəcəsində F0,05;358;1=253,7, 10%-lik
əhəmiyyətlilik dərəcəsində isə F0,1;358;1=63,31 olacaqdır. Deməli modelin
əhəmiyyətli olması üçün 5%-lik əhəmiyyətlilik dərəcəsində Fhesablanmış>253,7, 10%-lik əhəmiyyətlilk dərəcəsində isə Fhesablanmış>63,31 bərabərsizliyi ödənməlidir.
İndi isə, EUR-AZN məzənnələrinin dəyişməsinin faktiki F hesablanmış
qiymətini müəyyənləşdirək. Bunun üçün əvvəlcə dispersiya analizinin
göstəriciləri hesablanmış və hər bir komponent üzrə (reqressiya, qalıq və
ümumi) kvadratlar cəmi: Qr=2,433234,Qe=0,000104,Q=2,433338 olmuşdur. Kvadratlar cəminə uyğun olaraq orta kvadratlar:
ܵଶ ൌ ͲǡͲͲͻǡ
ܵଶ ൌ ͲǡͲͲͲͳͲͶ qiymətlərini alır. Son olaraq F-Fişer testini
hesablasaq, F=87,012 qiymətini alarıq. Alınmış nəticəni uyğun cədvəl
qiymətləri ilə müqayisə etsək, modelin 5%-lik əhəmiyyətlilk dərəcəsində
87,012<253,7, 10%-lik əhəmiyyətlilik dərəcəsində isə 87,012>63,31
olduğunu görərik ki, bu da modelin ancaq 10%-lik əhəmiyyətlilik
dərəcəsində F statistikasının əhəmiyyətlilik şərtini ödədiyini göstərir.
Modelin t-Student meyarı ilə əhəmiyyətliliyinin yoxlanılması üçün,
|thesablanmış|>tcədvəl bərabərsizliyinə baxaq. Burada tcədvəl qiyməti, df=n-m-1 sərbəstlilik dərəcəsinə əsasən müəyyən edilir. n=360 olduğu üçün df=360358-1=1 olacaqdır. Bu göstəriciyə əsasən t-Student statistikasının 5%-lik
əhəmiyyətlilik dərəcəsində kritik cədvəl qiyməti tcədvəl=1.6314 tapılır.
Deməli, modelin hər bir harmonika üzrə ayrı-ayrılıqda əhəmiyyətli hesab
edilməsi üçün, |thesablanmış|>1,6314 bərabərsizliyi ödənilməlidir.
İndi isə, t-Student meyarını modelə uyğun qiymətini hesablayaq. Qeyd
edək ki, t-Student meyarı hər bir parametrə uyğun olaraq ayrı-ayrılıqda
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hesablandığı üçün 360 sayda hesablanmış qiymət olacaqdır. Excel proqrami vasitəsilə bu hesablanma aparılmış və hər bir parametr üzrə nəticələr
çıxarılmışdır. Alınmış nəticələr içində ən böyük qiymət thesablanmış
(max)=0.03, ən kiçik qiymət isə, thesablanmış (min)=-0,116 olmuşdur. Alınmış
qiymətləri cədvəl qiyməti ilə müqayisə etsək: 0,03<1,6314 və |0,116|<1,6314 olduğunu görəcəyik. Bu nəticələr t-Student statistikasının
5%-lik əhəmiyyətlilik dərəcəsində qeyd edilmiş bərabərsizlik şərtini
ödəmədiyi üçün model bütün parametrlər üzrə ayrı-ayrılıqda əhəmiyyətsiz
hesab olunur.
Bundan əlavə Spirmen ranq korrelyasiya əmsalına əsasən t-Student meyarı hesablanmış və nəticə thesablanmış=172,75 olmuşdur.
Hər iki test üzrə nəticələri ümumiləşdirməklə belə nəticə alınır ki, hər
bir parametrin ümumi nəticəyə ayrı-ayrılıqda təsiri əhəmiyyətli hesab olunmur. Lakin qurulmuş model bütün parametrlərlə birgə əhəmiyyətli hesab
edilir.
Avtokorrelyasiyanın mövcudluğunun yoxlanılması üçün əvvəlcə sıfır
hipotezi qurulmalıdır. Avtokorrelyasiyanın olmaması haqda H0 hipotezi
Darbin-Watson kritik cədvəl qiymətinə əsasən müəyyən edilir. n=360
ümumi müşahidələrin sayına və m=358 dəyişən sayına əsasən dl=1,33 və
du=1,8 tapılır. Qurulmuş model ilə avtokorrelyasiyanın yoxlanılması üçün
d-statistikasının ([3,səh 83-84]) qiyməti hesablanmışdır: d=3,97. Bu qiymət
üçün 4-dl<d<4 ikiqat bərabərsizliyi ödənildiyindən, H0 hipotezi rədd edilir
və mənfi avtokorrelyasiyanın mövcudluğu haqda alternativ H1 hipotezi
qəbul edilir.
EXCEL komputer paketinin instrumentlərindən istifadə etməklə
hesablamalar aparılmış və d=3,97 alınmışdır. Bu o deməkdir ki aldığımız
qiymət 2,67<3,97<4 ikiqat bərabərsizliyinə uyğun gəlir. Bu bərabərsizliyin
ödənilməsi o deməkdir ki, qəbul edilmiş H0 hipotezi rədd edilir və mənfi
avtokorrelyasiyanın mövcudluğu haqda alternativ H1 hipotezi qəbul olunur.
Qurulmuş modelin determinasiya əmsalını ([1, səh 51]-dəki (2.38)) düsturuna əsasən hesablasaq R =0,999957 qiymətini alarıq. Göründüyü kimi,
alınmış nəticə vahidə çox yaxındır. Bu o demkdir ki, qurulmuş model kurs
dəyişmələrinin dispersiyasının 99,9957%-ni izah edir.
Sonda qeyd edək ki, model hər bir harmonika üzrə ayrı-ayrılıqda optimal hesab edilməsə də, ümumilikdə optimal model hesab edilə bilər. Modelin harmonikalar üzrə ayrı-ayrılıqda optimal hesab edilməməsinin əsas
2
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səbəbi baxılan dinamik sıranın stasionar olmaması və analitik formanın
yalnız bir zaman faktorundan asılı 179 harmonikaya malik olmasıdır. Modelin hər bir faktor üzrə ayrı-ayrılıqda əhəmiyyətli olmaması ümumi modelin əhəmiyyətliyinə təsir etmir və model optimal model hesab edilir.
Spektral analiz əsasında EUR-AZN kurs məzənnələrinin proqnozunun
verilməsi üçün aşağıdakı prosedurlar yerinə yetirilməlidir:
Modelin trendi qurulmalı:
ݕො௧ ൌ ܽ  ܾ ݐ ݁௧ ሺͳͷሻ

Qalıq hədlərin spektral analizi modeli qurulmalı:
et=a1cost+b1sint+a2cos2t+b2sin2t+⋯+amcosmt+bmsinm

(16)

Ümumi proqnoz elementi hesablanmalıdır. Ümumi proqnoz verilmiş 2
proqnoz komponentlərinin cəmi kimi hesablanır.
Əvvəlcə modelin trend tənliyinin
yt=1,884+0,000557t
(17)
analitik formasına, trend tənliyi əsasında qurulmuş modelin Qrafik 10
təsvirinə:
Qrafik10
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və ݁௧ ൌ ݕ௧ െ ݕො௧ – düsturundan alınmış qalıqların Qrafik 11 təsvirinə
nəzər yetirək
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Qeyd edək ki, kurs məzənnəsi üçün spektral analiz metodunun tətbiqi
qalıq hədlərin modelinin qurulması ilə eyni qaydada yerinə yetirilməlidir.
Yəni, modelin spektral analizinin verilməsi üçün m harmonikasının ən
düzgün qiyməti və doğru model qurulmalıdır.
Modelin ən optimal harmonika kimi m=179 qəbul edə bilərik. Çünki bu
harmonika üçün standart xəta σ=0,00739 olmuşdur və bu xəta harmonika
ətrafında olan digər harmonikaların standart xətasından kiçik (m=178 üçün
σ=0,00106, m=180 üçün σ=0,00739, m=181 üçün σ=0,00106) olmuşdur.
Göründüyü kimi, 180-ci harmonikanın standart xətası 179-cu harmonikanın standart xətası ilə eynidir. Onlar yuvarlaqlaşdırılmış qiymətlər
olduğu üçün daha dəqiq qiymətlərinə nəzər yetirməliyik. 179-cu harmonika
üçün σ=0,000738...64701, 180-ci harmonika üçün isə, σ=0,000738...64707
olmuşdur. Odur ki, ən doğru model kimi m=179, yəni 179 harmonikalı
model qəbul edilir.
Alınmış modelin reqressiya funksiyasının analitik forması
et=-0,055cost-0,018sint-0,027cos2t-0,0051sin2t+...-0,00148cos179t-0,0...192sin179t

(18)

qrafiki isə, Qrafik 12-də verilir.
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Qrafik12
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Model üçün approksimasiyanın orta səhvi 4,25% -dir.
Qurulmuş modelin qalıq hədlərinin təsviri Qrafiki 13-də göstərilir:
Qrafik13
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Sonuncu qrafikdən də göründüyü kimi modelin qalıq hədləri 0 oxu
ətrafında stasionar olaraq paylanmışdır.
Ümumi proqnozun qiymətinə, yuxarıda qeyd edildiyi kimi iki proqnoz
komponentlərinin cəmi kimi baxılır. Bu proqnoz komponentləri trend tənliyinin və qalıq hədlərinin spektral analiz modelinin proqnoz komponentidir.
Növbəti günün proqnozunu vermək üçün trend tənliyi üçün t=361, 362
56
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və s., qalıqların spektral analizi üçün isə, t=ଷଵగ ǡ ଵ଼ଵగ və s qiymətlərini
ଵ଼
ଽ
yazaraq hesablaya bilərik. Trendə nəzərən proqnoz komponentini hesablamaqla
yt=1,884+0,000557*361=2,085
qalıq hədlərin spektral analizinə əsasən proqnoz komponentini hesablamaqla isə, et=0,171 alırıq ki, deməli ümumi proqnoz qiyməti:
yt (proqnoz)=2,085+0,171=2,256 olacaqdır.
Proqnoz qiyməti ilə real qiymət arasındakı fərqi azaltmaq üçün (17) xətti
trendi n-ci dərəcəli polinomla əvəz etmək olar.
NƏTİCƏ
Beləliklə, yuxarıda aparılan müqayisəli spektral analizin nəticələri
göstərir ki, 03.02.2017-03.08.2018 zaman parçasında EUR-AZN kurs dəyişmələrinin zaman sırasının davranışını təsvir edən qurulmuş harmonik
xarakterli dinamik modellərdən orta kvadratik kənarlaşma və approksimasiyanın orta xətası göstəricilərinə nəzərən ən optimalı 179-cu harmonikaya qədər olan komponentləri özündə saxlayan modeldir. Burada
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АННОТАЦИЯ
В работе проводится спектральный анализ курсовых изменений
EUR/AZN с выраженными колебаниями за период 03.02.201703.08.2018 с помощью инструментов MSEXCEL. Построена модель
формируемых финансовых временных рядов с факторными функциями синусов и косинусов всех всевозможных дискретных частот.
Используя методы гармонического анализа в табличном редакторе MS
EXCEL, с учетом показателей средне-квадратичного отклонения и
средней ошибки аппроксимации, найдена оптимальная гармоника для
трендовых периодических колебаний, вычислены прогнозные значения динамики изменений курса. Проведены все необходимые статистические процедуры, требуемые для идентификации и оценки
параметров модели и проверки ее адекватности и точности.
В библиографии 11 названий.
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BDU-nun Politologiya və sosiologiya
kafedrasının dosenti
SOSİALNƏZARƏTVƏÖZÜNƏNƏZARƏT
XÜLASƏ
Məqalədə sosial nəzarət və özünənəzarət probleminin mahiyyəti
araşdırılır, onların mahiyyətinə müxtəlif tədqiqatçıların yanaşmasındakı
xüsusiyyətlər sərh edilir. Sosial nəzarətin və özünənəzarətin cəmiyyət həyatındakı rolu və əhəmiyyəti diqqətə çatdırılır. Demokratik və hüquqi dövət
şəraitində nəzarət probleminin artan rolu qeyd olunur, ayrı-ayrı fərdlərin
deviant davranışının cəmiyyət normalarına uyğunlaşdırması prosesində
sosial nəzarət və özünənəzarətin fəaliyyət mexanizmi tədqiq edilir.
Açar sözlər: sosial nəzarət, ictimai norma, özünə nəzarət, sosial
sanksiyalar, məsuliyyət hissi,özünü dərk, psixolojı özünütənzimləmə,deviant
davranış,sosiallaşma.
Sosial nəzarət sosiologiyada ümimulikdə qəbul edilən çox mühüm anlayışlardan biridir. Öz üzvlərinin hərəkətlərini nizamlamaq üçün hər bir
sivilizasiyalı cəmiyyət sosial nəzarətin ən müxtəlif vasitələrindən istifadə
edir. Heç bir cəmiyyət sosial nəzarətsiz ötüşə bilməz. Hətta adamların
təsadüfən bir araya gəlməsi sayəsində formalaşan kiçik bir qrupda öz
nəzarət mexanizmlərini işləyib hazırlaması vacib olur. “Hüquq ensiklopedik lüğətində “ictimai nəzarət-sosial nəzarətin kütləvi növü” kimi səciyyələndirilir. İctimai nəzarət dövlət nəzarəti və dövlət_ictimai (xalq)
nəzarətindən ibarət olan nəzarət sisteminin mühüm tərkib hissəsidir. İctimai
nəzarət demokratiyanın həyata keçirilməsinin bir forması, geniş kütlələrin
cəmiyyətin və dövlətin idarə olunmasına cəlb edilməsi üsulu, aşkara
çıxarılan nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılmasının zəruri şərtidir.
(7, s.,209)
İctimai nəzarətin həyata keçirilməsində hakimiyyət strukturlarının rolu
xüsusi qeyd olunmalıdır. Bu sahədə qanunvericilik sənədləri müntəzəm
olaraq təkmilləşdirilməli, onların reallaşdırılması üsulları və vasitələri
60
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təmin və edilməli, strateji məqsəd olaraq cəmiyyətin və şəxsiyyətin inkişafı
daim diqqətdə saxlanılmalı, deviant davranış təzahürləri mümkün qədər
tez aradan qaldırılmalı, ictimai təsisatların fəaliyyətinə və təsir mexanizmlərinin səmərəliliyinə kömək göstərilməlidir və s. Ictimai sistemdə
nəzarətin qərarlaşması baxımından özünənəzarət problemi də tarixən öz
əhəmiyyəti ilə diqqət mərkəzində olmuş, sosial nəzarətin mühüm komponenti kimi ciddi tədqiqat obyektinə çevrilmişdir.
Sosial nəzarət demokratik təsisatların əsas atributlarından olub, əsasən
sosial davranış qaydalarını tənzimləməklə, cəmiyyətdə davranış-normalar
sistemini təsbit edir. Həmçinin sosial nəzarət dedikdə “normativ tənzimetmənin praktiki mənəvi vasitələrinin köməyi ilə sivilizasiyalı sistemi
nizamlı, dinamik müvazinətli vəziyyətdə saxlamaq üsulu başa düşülür”.(7,
s. ,358) .Deməli, ictimai qaydanın və onun xüsusi mexanizmlərinin qorunması üçün hakimiyyət səlahiyyətlərindən də istifadə olunur. Bu zaman
sosial normalar fəaliyyətdə olur, sanksiyalar tətbiq edilir və s. yəni
cəmiyyət üzvlərinin fəaliyyətinə dövlət və cəmiyyətin özü tərəfindən
nəzarət həyata keçirilir. Sosial davranışın məqsədli tənzimlənməsi həssas
xarakterli hadisədir, prosesdir və o həmçinin fərd üçün dəyərin seçiməsində
sərbəst, azad iradənin maksimum fəal iştirakını nəzərdə tutur. Bu baxımdan
əsrlər ərzində formalaşan adətlər, yazılmamış qanunlara əsaslanan ənənələr,
inam və imandan irəli gələn dini ayinlər, əxlaq normaları bəzən hüquqi elementlərin bilavasitə tətbiqi olmadan öz tənzimləyici rolunu reallaşdırır.
Məhz bu ictimai, başqa sözlə desək, hüquqi müdaxiləsiz sosial nəzarət insanların davranışını müəyyən edən müxtəlif qayda və normaların qərarlaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Akademik Ramiz Mehdiyev “Fəlsəfə”
dərsliyində yazır: “Sosial davranış fərdin və qrupun davranışının həm
obyektiv, həm də subyektiv ilkin şərtlərinin nəzərdən keçirilməsinə
əsaslanan sosial davranış kateqoriyası cəmiyyətin mənəvi həyatının başa
düşülməsi və qiymətləndirilməsi üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir”.
(2,s.,318) Akademik R.Mehdiyev qeyd edir ki, insanlar bu və ya digər
hərəkətləri avtomatik şəkildə deyil, tamamilə şüurlu surətdə, müəyyən
məqsədlərə istiqamətlənərək yerinə yetirirlər. Bundan əlavə, insanların
davranışı dərk edilmiş maraq, emosiyalarla yanaşı ənənələr, dil, tərbiyə və
dinin müəyyən etdiyi dünya mənzərəsi ilə şərtlənir.
“İctimai nəzarət özündə ictimai norma və qaydalar, sosial göstərişlər və
hüquqi cəzalar kimi anlayışları da birləşdirir. Sosioloq P.Berger hesab edir
ki, sosial nəzarət konsepsiyasına uyğun olaraq, insan öz ətrafında baş
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verənlərin və sosial nəzarətin müxtəlif növlərindən, tiplərindən və formalarından ibarət olanların mərkəzində dayanır. İnsanı əhatə edən hər bir
dairə yeni nəzarət sistemidir. Dövlət aparatından ibarət olan siyasi-hüquqi
sistem onların ən böyüyüdür”. (7,s., 362).
İctimai və ya sosial nəzarətdən bəhs edərkən ilk növbədə hər bir fərdin
məhz özünənəzarəti yəni daxili nəzarət məsələsi önəmli problem kimi
qarşıya çıxır, çünki hər bir şəxs, fərd, vətəndaş öz davranışını bütövlüdə
cəmiyyətdə qəbul lunmuş normalara uyğunlaşdıraraq tənzimləməlidir.
Daxili nəzarətdən, özünənəzarətdən fərqli olaraq, xarici nəzarət umumilikdə qəbul edilən qanunlar, davranış tərzi-normalara əməl edilməsinə
məsul olan təsisat və mexanizmlərin məcmusudur. Burada iki hal özünü
göstərir:
Birincisi, qrupdaxili qeyri-formal nəzarət, ikincisi, təsisatlı formal
nəzarətdir. Birinci halda əsasən iş yoldaşları, həmkarlar, qohum və qonşular, tanış və dostlar qeyri-formal surətdə əsasən fərdin qeyri-etik davranışını
tənqid etməyə əsaslanaraq, tövsiyə, məsləhət və s. şəklində ictimai rəyi
dəstəyləyirlər və s. ikinci halda isə daha çox rəsmi strukturlar və bəzən də
inzibati orqanlar cəlb edilməklə tədbir görülür. Qeyd etmək lazımdır ki,
ailə və iş kolektivi daha çox ictimai (sosial) nəzarəti yerinə yetirməyə
dəstək olur. Çünki ailə institutu ən önəmli sosial təsisat, iş kollektivi isə
həmkar-əməkdaşlıq təsisatıdır. Deməli, həm ailə, həm də kollektiv qeyriformal nəzarətin subyekti, aparıcı vahidi, yaxud sosioloji anlamda
yanaşsaq, agentləridir.
Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, formal nəzarət qeyri-formal
nəzarətdən sonra yaranmış və reallıqda ondan sonra gəlir. Əgər qeyri-formal nəzarəti kiçik qrup, dəstə və kollektivdə həyata keçirmək
mümkündürsə, formal nəzarətin böyük insan çoxluğu çərçivəsində tətbiqi
qeyri-mümkün olur. Məhz burada inzibati təsisatlar daha çox önəm daşıyır.
Bu baxımdan qeyri-formal nəzarət daha çox lokal, yerli xarakter daşıyırsa,
formal nəzarət dövlətin bütün ərazisində səlahiyyət kəsb etdiyi üçün daha
əhatəli nəzarətdir. Formal nəzarəti təhsil ocaqları, istehsalat müəsisələri,
məhkəmələr, kütləvi informasiya vasitələri, siyasi qurumlar, qeyri-hökümət
təşkilatları və s. təşkilatlar həyata keçirir və bu zaman qanunlar, hökumət
qərarları, sərəncamları və s. ictimai (sosial) nəzarətin əsasını təşkil edir. Bu
isə təsisatlı dəstəkdir. Bir sıra hallarda nəzarət prosesi yalnız fəaliyyətin istiqamətini tənzimləyir. Məs: ailədə uşağın təlimi, təhsili, valideynlərinin
qarşılıqlı hörmətinin qorunması və s. Əmək kollektivlərində isə fəaliyyə62
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tinin idarə olunmasına nəzarət tətbiq edilir. Deməli nəzarət anlayışına nisbətən idarəetmə anlayışı daha genişdir və nəzarət prosesi məhz idarəetmədən yaranır. Çünki formal idarəetmə zəif olduqda, onun üsul və
metodları səmərə vermədikdə artıq ictimai nəzarət də zəifləyir. Yalnız
bütün fərdlərin fəaliyyətin normalarına, əxlaq dəyərlərinə riayət etdiyi
şəraitdə bütövlükdə ictimai (sosial) nəzarət də mükəmməl, mühit isə yüksək mədəniyyətli olar.
Ölkə prezidenti İlham Əliyev 2015 ci il mayın 27-də Respublika gününə
həsr olunmuş tədbirdə bir daha diqqəti belə bir problemə cəlb etmişdir ki,
bizim milli ideologiyamız, azərbaycançılıq fəlsəfəsi bütün cəmiyyəti birləşdirir. Müstəqqil Azərbaycan dövləti möhkəm milli dəyərlər üzərində qurulubdur. Ölkəmizdə ictimai proseslər müsbət istiqamətdə inkişaf edir...
İdarəetmə sahəsində müsbət islahatlar aparılır. Mən burada ictimai
nəzarətin əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm...mütləq çox güclü ictimai nəzarət olmalıdır. Belə olarsa o zaman işlər daha surətlə gedər və
xoşagəlməz halların aradan qaldırılması üçün yeni bir mexanizm yarana
bilər... İctimaiyyət də daha fəal olmalıdır”. Məsuliyyət hissi, özünə nəzarət
hər bir şəxs üçün həlledici amildir. Sosial nəzarət cəmiyyət hüdudlarında
insanların davranışını müəyyən edən metodlar, strategiyalardır.Real həyatda sosial nəzarət proseslərinin üç əsas tipi fəaliyyət göstərir.
1. Fərdləri öz cəmiyyətinin norm ativ gözləmələrini internalizasiya
etməyə sövq esən proseslər;
2. Fərdlərin sosial təcrübəsini təşkil edən proseslər;
3. Müxtəlif formal və qeyri-formal sosial sanksiyalar tədbiq edən
proseslər.
F.Vahidov və T.Ağayevin “Sosiologiya” kitabında qeyd olunur ki,
cəmiyyət üzvləri fasiləsiz surətdə sosiallaşma prosesini keçirirlər. Onlar bu
proses sayəsində təfəkkürün, hiss və davranışın elə sistemlərini mənimsəyirlərt ki, onlar məlum cəmiyyətin mədəniyyəti üçün xarakterikdir. Uşaq
yaşlarında digər adamların gözləmələrinə uyğunluq hər şeydən əvvəl xarici
nəzarət proseslərinin məhsuludur. Yaşa dolduqca insanın davranışı getdikcə
daha artıq dərəcədə daxili tənzimləyicilərlə idarə olunur. Bu tənzimləyicilər
çox funksiyalar yerinə yetirirlər, halbuki onlar əvvəllər, uşaq yaşlarında
xarici nəzarət mexanizmləri vasitəsilə yerinə yetirilirdi. İnternalizasiya
prosesi belə baş verir: fərdlər cəmiyyətdə üstün olan davranış standartlarını
öz şəxsiyyətinə “hopdururlar”. İnsan bu standartları çox zaman düşünmədən, müəyyən suallar vermədən, “qeyd-şərtsiz” özünün “ikinci naturası”
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kimi qəbul edir. İnsan qrupun həyatına daha dərindən nüfuz etdikcə, qrupun
qayğıları ilə “yüksəldikcə” özü haqqında müəyyən təsəvvürlər işləyib
hazırlayır; bu təsəvvürlər onun davranışını qrupun normalarına müvafiq
surətdə nizamlayır. Qrup üzvlərinin etdiyini təkrar olaraq yerinə yetirməklə
o, öz identikliyini əldə edir. Qrup onun öz qrupuna çevrilir; o, qrupun normalarını öz normaları kimi qəbul edir. Beləliklə, sosial nəzarət
özünənəzarətə çevrilir: o, qrupun normalarını öz normaları kimi qəbul edir.
Özünə nəzarətin mahiyyəti yaranması, fəaliyyəti haqqında maraqlı,
əsaslı fikirlər bir sıra Rusiya, keçmiş SSRİ və qərb ölkələri tədqiqatçıları
tərəfindən irəli sürülmüşdür. (Məsələn, Pavlenok P.D.”Sosiologiya”,D.İ
Markoviç “Obşaya Sosiologiya”, İ.Toşenko “sosiologiya” və s. kimi əsərlərdə).
Yalnız cəzalar deyil, həm də sosial normalara riayət etməyə imkan
yaradan həvəsləndirmə amilləri, vasitələri də sanksiya adlanır. Bu
sanksiyalarda sosial nəzarətin, zəruri vasitələri, şərtləri, habelə həmin
nəzarət formalarının gerçəkləşdirilməsinin zəruri atributları, məqamları öz
əksini tapır. Sanksiyalar normaları qoruyur, insanların normaları yerinə yetirməsinə çalışmaları üçün müəyyən məsuliyyət formalaşdırır. Deməli, normalar ikitərəfli qaydada, yəni həm dəyərlər, həmdə sanksiyalar vasitəsi ilə
müdafiə olunurlar. Sosial sanksiyalar normaları yerinə yetirmək üçün geniş
çeşidli mükafatlar sistemidir. (3,s.,196) Sosial sanksiyalar sosial nəzarət
sistemində həlledici rol oynayırlar. Sosial sanksiyalar bütövlük kəsb edən
çoxcəhətli sistemdir. Normalar və sanksiyalar vahid tam halında birləşən
sosial nəzarət ünsürləridir. Sanksiyalar sistemi iki istiqaməti ilə nəzərə
çarpır. Birinci istiqamət normaları yerinə yetirmək məqsədi ilə mükafatları
nəzərdə tutursa, ikinci istiqamət deviantlığa, yəni normalardan uzaqlaşmağa görə cəzaları nəzərdə tutur.Sanksiyalar dəyərlərə və normalara malik
olmaqla sosial nəzarət mexanizmini təşkil edir.
Normaların nəzarətedici imkanları onda təzahür edir ki, insanların
davranışına normalar əsasında digər insanlar nəzarət edirlər. Sanksiyaların
yerinə yetirilməsi kimi,normalara əməl olunması da davranışı qabaqcadan
müəyyənləşdirməyə imkan yaradır.
Sosial sanksiyaların tətbiqi müəyyən hallarda kənar şəxslərin iştirakını
tələb edir, lakin bir sıra hallarda belə iştirak tələb olunmur. Əgər
sanksiyanın tətbiqi insanın özü tərəfindən özünə qarşı istiqamətlənirsə və
onun daxili aləmində baş verirsə, nəzarətin belə forması özünənəzarət
hesab olunur. Tədqiqatçı M.Ə.Əfəndiyev haqlı olaraq qeyd edir
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ki,özünənəzarət həm də daxili nəzarətçi adlandırılır. Fərd öz davranışını
müstəqil tənzimləyir ki, bunun da əsasında qəbul edilmiş ümumi normalara
riayət edilməsi dayanır.Sosiallaşma prossesində normalar o dərəcədə
möhkəm mənimsənilir ki,insanlar onu pozarkən utanmaq və ya günahkar
olmaq hissini keçirirlər.
Özünənəzarət insanın öz mənəvi aləminə, daxilinə nəzarətdir,onu tənzimləmə ölçüsüdür.Özünənəzarətə daxili tələbat insanın əhəmiyyətli keyfiyyəti olmaqla yanaşı,onun sosiallaşmasını təmin edən cəhətlərdəndir.O,
sosial normalardan kənara çıxmağı məhdudlaşdırmaqla,şəxsiyyətin
mütərəqqi maraq və meylinin təşəkkülünə imkan yaradır. Özünənəzarət
birinci növbədə insanı vicdanlı,obyektiv olmağa təhrik edir. Vicdan isə
əxlaqi kateqoriya olmaqla yanaşı həm də sosial kateqoriyadır. Vicdanının
səsi ilə davranan fərd özünənəzarət hissindən uzaqlaşmır, davranışını,
hərəkətlərini və fəaliyyətini nəinki tənzimləyir, eləcə də müəyyən
edir.Antik dövrün müdrik insanlarından birinin dediyi belə bir kəlamı xatırlatmaq yerinə düşər ki, “Mən şəxsi vicdanımın sakit səsindən dəhşətli
məhkəmə tanımıram”. (4, s.,320)
Tədqiqatçıların hesablamalarına görə, sosial nəzarət təxminən 70%
özünənəzarət vasitəsi ilə həyata keçirilir. Cəmiyyət üzvlərində
özünənəzarət nə qədər yüksək inkişaf edərsə, bu cəmiyyət xarici nəzarətə
bir o qədər az əhəmiyyət verər və əksinə, insanlarda özünənəzarət nə qədər
az təzahür edərsə, sosial nəzarət təsisatları, xüsusilə ordu, məhkəmə, dövlət
bir o qədər tez hərəkətə gələ bilər. Özünənəzarətin zəif olduğu hallarda
xarici nəzarətin zərurətə çevrilməsi təbiidir. Lakin sərt xarici nəzarət,
əhəmiyyətsiz himayədarlıq mənlik şüurunun və iradənin inkişafına mane
olur, daxili iradə gücünü boğur. Qeyri-demokratik cəmiyyətdə, diktatura
mühitində məcburi nəzarətə tabe olmağa adət edən vətəndaşlar daxili
nəzarəti inkişaf etdirməkdən xeyli dərəcədə məhrum olurlar.
Şəxsiyyətin özünüdərki onun həyat mövqeyinə transfer olunur. Həyat
mövqeyi isə özündə dünyagörüşü qaydalarına, sosial dəyərlərə, şəxsiyyətin
ideal və normalarına, fəaliyyətə hazırlığına əsaslanan davranış prinsiplərini
təcəssüm etdirir. Şəxsiyyətin həyatında dünyagörüşü və normativ-dəyər
amillərinin əhəmiyyətini şəxsiyyətin sosial davranışının özününizamlamasının disparision nəzəriyyəsi (disparitio-latln dilində yerləşmə mənasını
verir) təhlil və izah edir. Bu nəzəriyyənin əsaslarını Amerika sosioloqları
T.Znanetski və C.Tomas qoymuşlar. Sovet sosiologiyasında isə bu
nəzəriyyəni V.A Yadov fəal surətdə davam və inkişaf etdirirdi. Disporision
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nəzəriyyəsi şəxsiyyətin sosial və sosial-pisxoloji davranışı arasında əlaqə
qurmağa imkan verir. Şəxsiyyətin disporisiyası onun müəyyən fəaliyyət
şəraitini qəbul etməyə və bu şəraitdə müəyyən davranış modelini gerçəkləşdirməyə meyilli olmasını göstərir. (8s.,374) Disporisiyanı yuxarı və
aşağı adlanan iki hissəyə bölürlər. Yuxarı adlanan disporisiya davranışın
ümumi istiqamətini nizamlayır. Onun tərkibinə aşağıdakıları daxil edirlər:
1) həyat konsepsiyası və dəyərlərin orientasiyası; 2) tipik sosial obyekt və
şəraitə uyğun olan umumiləşdirilmiş sosial qaydalar; 3) müəyyən sosial
mühitdə, konkret sosial şəraitdə davranışa situativ sosial qaydaların meyilli
olması.
Aşağı disporisiya adlanan mövqe isə müəyyən fəaliyyət sferasında
davranışı, tipik şəraitdə hərəkətlərin istiqamətini göstərir.Yuxarı şəxsiyyət
disporisiyası ümumi sosial şəraitin məhsulu olaraq və şəxsiyyətin daha
mühim tələbatlarına cəmiyyət ilə harmoniklik təlabatına cavab verərək
fəal surətdə aşağı disporisiya adlanan anlayışa təsir göstərir.
İslam dininin müqəddəs kitabı Quranda da müraqibə, yəni özünənəzarət
məsələsinə geniş yer ayrılmışdır. Şəriət nəzərdə tutur ki, insan özü ilə
şərtləşəndən sonra özünü bütün günahlardan qorumalı, səhlənkarlıq edib
vədinə xilaf çıxmamalıdır. Müqəddəs kitabda ümumilliyyətlə əxlaq problemlərinə, ictimai əxlaqa, nəfsin islahına əxlaqi tərəqqiyə çatmağın yollarına, nalayiq xüsusiyyətlər və onlardan xilas olma yollarına, ədəb və
mədəniyyətə, ailə əxlaqına, gözəl xüsusiyyətlərə və s. geniş yer ayrılmış,
davranışın nizamlanması istiqamətində ciddi göstərişlər verilmişdir. Özünü
islah etmək zərurət olaraq qarşıya qoyulur. Təxliyyə, yəni qəlbi və fikri pis
xasiyyətlərdən, yanlış adətlərdən təmizləmək yolunun əsas mövzusu kimi
insanın öz nəfsi ilə mübarizəsi məsələsi təqdim edilir ki, bu da
özünənəzarətin ən bariz nümunəsidir. Nəfslə mübarizənin birinci şərti və
yolu kimi isə təfəkkürün inkişafı vacib sayılır, nəhayət,
riyakarlıq,qəzəb,həsəd və paxıllıq, bədgümanlıq və təcəssüz(eyibaxtarma),
qeybətetmə, şöhrətpərəstlik, təkəbbürlün, xudpəsəndlik və s.kimi mənfi
keyfiyyətlər qəbuledilməz hesab olunur.
Azərbaycanda demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu səmərəli şəkildə
davam edir. Dinin dövlətdən ayrı olmasını təsdiqləyən müddəalar AR-nın
bir sıra qanunvericilik aktlarında öz əksini tapmışdır. Bununla yanaşı hər
bir vətəndaşın (cəzaçəkmə müəssələrində olan məhkumlar da daxil olmaqla)vicdan və dini etiqad azadlığı real şəkildə təmin edilir (6, s., 188)
Özünənəzarət deyərkən öz emosiyalarına, fikirlərinə, davranışına nəzarət
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etmək qabiliyyəti nəzərdə tutulur. Özünə nəzarət iradəyə əsaslanır ki, o da
insanın dərk edilmiş qərar qəbul etmək, onu həyata keçirmək qabiliyyətini
müəyyan edən ali psixi funksiyadır. Özünənəzarət pisixoloji özünütənzimləmə anlayışı ilə sıx bağlıdır. Özünənəzarət insanın qarşısına qoyduğu
məqsədə çatmaq qabiliyyətinin ən mühim elementidir. Özünənəzarətin
səviyyəsi həm anadangəlmə genetik göstəricilər ilə, həm də insanın pisxoloji vərdişləri ilə müəyyən edilir. İnsanın kəllə beynində gedən neyrofizioloji prosseslər özünənəzarəti müəyyən edir. Bu prossesin normal
getməməsi,müəyyən səbəblərdən yaranmış patalogiyalar insanın aqressiv,
cinayətkar fəaliyyətinə,deviant davranışına səbəb olur.
Özünənəzarət ciddi sosioloji problemdir.Ona görə ki,özünənəzarətin
inkişaf səviyyəsi cəmiyyətdə hansı sosial tipdən olan insanın üstünlük
təşkil etdiyini,hansı dövlət quruluşunun bərqərar olduğunu səciyyələndirir.
Bu da nəticə olaraq onu göstərir ki, özünənəzarətin yüksək inkişaf etdiyi
yerlərdə o, demokratiyanın qərarlaşması ilə şərtlənmişdir. Belə ki, fərdlər
öz davranışlarını müstəqil şəkildə nizamlayır,onu ümumi qəbul edilmiş
normalarla uyğunlaşdırırlar. Sosiallaşma prossesində normalar fərdlər
tərəfindən o qədər möhkəm mənimsənilir ki, insanlar həmin normaları pozduqda özlərini xoşagəlməz vəziyyətdə və ya günahkar hesab edirlər. Bu
halda adətən təqsirkarlıq hissi üzə çıxır və vicdan əzabı məsələsi aktuallaşır.
Vicdan isə daxili nəzarətin təzahür formasıdır. Ümumi qəbul edilmiş normalar rasional göstərişlərdir, onlar şüur sferasında mövcud olur, oradan
aşağıda isə şüuraltı amillər və qeyri-şüuru adlanan hadisələrdən bəhs edilə
bilər. Fərd özünün şüuraltı adlanan amilləri ilə mübarizə aparmalı olur.Yeri
gəlmişkən qeyd edək ki, deviant davranışın özünə də müxtəlif yanaşma
mövcud ola bilər, yəni bir halda müəyyən halda hərəkət norma kimi, digər
halda isə normadan yayınma kimi qəbul edilə bilər. Bu meyarla müxtəlif
siyasi rejimlərdə, müxtəlif coğrafi məkanda, müxtəlif milli-etnik anlamda
deviant davranışı və ya normaya uyğun hərəkəti dəqiq müəyyən etmək
lazımdır.Əlbətdə ki, bütün zamanlarda və məkanlarda,bütün şərait və anlamlarda fərqli davranış kimi qəbul edilən hərəkətlər hamı üçün aydındır.
məsələn, qəhrəmanlıq, dahilik, idman nailiyyəti, liderlik qabiliyyəti və s.
Deviant davranışlar haqqında sosioloji nəzəriyyələr içərisində
E.Dürkheymin və R.Mertonun anomiya konsepsiyası xüsusi yer tutur. Bu
konsepsiyaya görə, istənilən sosial struktur iki elementdən ibarət olur: 1)
mədəniyyət ilə müəyyən edilən məqsəd, məram və maraqlar; 2) bu
məqsədlərə nail olmaq üçün sosial cəhətdən bəyənilən üsullar. Sosial
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davranışın xarakteri və tipi isə bu qeyd olunan məqsəd və vasitələrin
qarşılıqlı münasibətləri ilə müəyyən edilir. Davranışın əsasən 5 tipi
müəyyən edilir. 1.Komformist tipdir, yəni məqsəd və vasitələrin
razılaşdırılması, uyğunlaşdırılması. Digər tiplər isə məqsəd və vasitələr
arasında razılığın, uyğunluğun olmamasına əsaslanır və anomiya anlayışı
ilə müəyyən edilir. İkinci tip innovasıyadır, yəni sosial əhəmiyyətli
məqsədlərə çatmaq üçün üsullardan yayınma. Düzdür, müasir dövrdə biz
innovasiya anlayışından yeniliklərə canatma, kreativ düşünmə tərzi, elmin
nailiyyətlərin ən optimal, səmərəli tədbiqi və s. kimi istifadə edirik. Üçüncü
tip ritualizm adlanır ki, o da normalara qeyd-şərtsiz əməl etməklə çox yüksək məqsədlərdən imtina edilməsini nəzərdə tutur. Dördüncü tip retrizm
adlanır. Bu mədəni əhəmiyyətli məqsədlərdən və onlara nail olmağın
ümumən qəbul edilmiş vasitələrindən imtina etmək deməkdir. (məsələn,
əyyaşların,narkomanların və s.hərəkətləri). Beşinci tip üsyan anlamına
gəlir, yəni mövcud olan sosial struktura qarşı yönəlmiş hərəkətlər ehtiva
edir. Bu tip mövcud olan bütün norma və dəyərlərə qarşı çıxmaqdır. Deviant davranışın digər bir nəzəriyyəsi “yarlıq asma”konsepsiyasıdır. Onun
tərəfdarları hesab edirlər ki, fərdlərin çoxluq təşkil edən hissəsi daimi
olaraq mövcud olan bir sıra sosial normaları pozurlar və özlərinin
hərəkətlərinin deviant davranış hesab etmirlər, onların hərəkətlərinə digərləri də fikir vermirlər. Əslində bu hərəkətləri edənlərin deyil, digərlərinin
davranışı deviant davranış kimi təqdim olunur. Deviant davranış haqqında
“kulturoloji” konsepsiyaya görə isə devasiya ümumən qəbul edilmiş normalarda radikal şəkildə fərqlənən submədəniyyət normalarının
beynəlmiləlləşməsinin nəticəsidir.Sosioloqlar müəyyən etmişlər ki,insanlar
deviant davranış nümunələrini nə qədər çox mənimsəyirlərsə, onlar həmin
davranışla bir o qədər çox rastlaşırlar.
İctimai fikir tarixində azadlıq problemi həmişə müxtəlif mənaların axtarışı ilə əlaqədar olmuşdur.Bu problemin həlli zamanı belə bir mövqe
üstünlük təşkil edir ki,azadlığı saciyyələndirərkən əsas meyar kimi insanın
azad iradəyə malik olması və ya onun hərəkətlərinin xarici zarurətlə şərtlənməsi məsələsinə diqqət yetirmək lazımdır. Əgar hər şey birmənalı olaraq
zərurət təşkil edirsə, yəni praktiki olaraq təsadüflər mövcud deyilsə, bu
halda insan avtomata, robota çevrilir və ona verilmiş proqram üzrə hərəkət
edir. Bu halda insan azadlığı, onun xarakterik cəhətləri haqqında danışmaq
çətindir, çünki azadlıq istədiyin kimi, lazım bildiyin formada münasib
hesab etdiyin zamanda və məkanda hərəkət etmək imkanıdır. Azadlığın
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əsası, onun nüvəsi insanın emosional-iradi və intellaktual gərginliyi ilə
əlaqədar olan seçim qabiliyyəti, seçim imkanı və seçim hüququdur.
Cəmiyyət öz normaları və məhdudlaşdırma tədbirləri ilə insanın seçim diapozonunu müəyyən edir. Bu diapozon bir qayda olaraq, azadlığın reallaşdırılması şəraitindən, ictimai fəaliyyətin bərqərar olmuş formalarından,
cəmiyyətin inkişaf səviyyəsindən və ictimai sistemində insanın yerindən
asılıdır. Azadlıq həmçinin insan varlığının elə spesifik üsüludur ki, o, insanın qərar qəbul etmək qalibiyyəti, onun oz məqsəd, ideal, maraq və
üstünlük verdiyi dəyərlərə uyğun hərəkət etmək bacarığı ilə əlaqədardır.
İnsanın qərar qəbul etmək qabiliyyəti, maraq, məqsəd və idealarını
müəyyən etməsi əraf aləmin obyektiv xassələrini, münasibətləri, ətraf
aləmin qanunauygunluqlarını dərk etmək əsasında baş verməlidir. Bu prosesdə isə azadlıq və məsuliyyət, deviant davranış və ya yaradıcı fəaliyyət
problemləri meydana çıxır. Azadlıq və məsuliyyət, konstruktiv və destruktiv davranış probleminin çözülməsində özünənəzarət anlayışı çox mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Yalnız seçim imkani olan yerdə azadlıq vardır. Yalnız
söz azadlığı olan yerdə insanın öz hərəkətləri üçün, onun doğura biləcəyi
fəsadlar üçün məsuliyyəti meydana gəlir. Azadlıq və məsuliyyət insanın
şüurlu fəaliyyətinin iki tərəfidir. Azadlıq məsuliyyəti doğurur, məsulliyyət
isə azadlığı istiqamətləndirir.
Adətən məsuliyyətin aşağındakı növlərini bir-birindən fərqləndirirlər.
1) Tarixi, siyasi, əxlaqi, hüquqi və s. 2)Fərdi, qrup, kollektiv.
İnsanın azadlığının inkişafı ilə həm də onun məsuliyyəti güclənir, lakin
məsuliyyətin istiqaməti tədricən kollektiv məsuliyyətdən konkret insana,
yəni fərdi məsuliyyətə doğru dəyişir. Yalnız azad və məsuliyyətli şəxsiyyət
sosial davranışda özünü tam olaraq reallaşdıra bilər. Sosial məsuliyyət isə
şəxsin digər insanlara münasibətdə oların mənafeyinə, maraqlarına uyğun
formada özünü aparmasında, fəaliyyət göstərməsində təcəssüm edir.
Qeyd etdiyimiz kimi, özünənənəzarət cəmiyyətdə fərdin öz sosial
davranışını müstəqil şəkildə nizamlanmasıdır, yəni öz sosial davranışını
ümumi qəbul edilmiş normalarla uyğunlaşdırılmasıdır. Nəzarətin bu növü,
yəni özünənəzarət bir tərəfdən özünü sosial davranışına görə günahkarliq
hissində, emosional həyəcanlarda və “vicdan əzabinda”, digər tərəfdən isə
fərdin refleksiya formasında özünü göstərir. Özünənəzarət fərdin sosiallaşması prosesində və onun daxili özünütəmzimləməsinin sosial psixoloji
mexanizmlərinin bərqərar olması prosesində formalaşır. Özünənəzarətin
əsas elementləri kimi şüur, vicdan və iradə çıxış edir. İnsanın şüuru varlığın
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psixi inikasının fərdi formasıdır, o, ətraf aləmin ümumiləşdirilmiş, subyektiv modeli kimi mövcud olur, anlayışları, hissi obrazları əks etdirir. Vicdan
şəxsiyyətin müstəqil şəkildə öz əxlaqi vəzifələrini formulə etmək və onların
yerinə yetirilməsini özündən tələb etmək, öz hərəkət və fəaliyyətini
qiymətləndirmək qabiliyyətidir. Vicdan fərdə, şəxsiyyətə öz qaydalarını,
prinsiplərini, əqidəsini pozmağa imkan vermir. İradə isə insanın öz məqsədinə uyğun fəaliyyətini həyata keçirdiyi zaman, daxili və xarici çətinlikləri
aradan qaldırmaq bacarığında ozünü göstərən davranışını şüurlu surətdə
tənzimləməsidir. İradə fərdə imkan verir ki, öz daxili şüuraltı istəklərini,
tələbatlarını aradan qaldırsın, cəmiyyətdə özünü öz əqidəsinə, inamına
uyğun şəkildə aparsın. Ümumiyyətlə sosial davranış prosesində fərdlər
daimi olaraq öz şüuraltı faktoru ilə mübarizə aparmalı olur, çünki həmin
amil fərdin davranışına korbəbiilik xarakteri verir. Buna görədə
özünənəzarət insanların sosial davranışının ən mühüm şərtidir. Fərdlərin
öz sosial davranışlarına nəzarəti bir qayda olaraq onların böyüməsi,
yaşlarının artması ilə daha da güclənir. Lakin bu proses sosial şəraitdən,
xarici sosial nəzarətin xarakterindən də asılıdır. Xarici nəzarət nə qədər
ciddi, kəskin xarakter alarsa, özünənəzarət bir o qədər zəif olur. Digər
tərəfdən isə sosial təcrübə göstərir ki, fərdin özünənəzarəti nə qədər zəif
olsa, ona münasibətdə xarici nəzarət də bir o qədər güclü, kəskin və qəti
olmalıdır.Fərdin sosial davranışına daxili və xarici sosial nəzarətdən başqa
digər nəzarət formalarını da qeyd etmək yerinə düşər.1)Dolayı sosial
nəzarət. Bu forma özünü qanuna itaətkar olan referent qruplarda
göstərir.2)Bu halda insanların öz tələbatlarından ödəməsi və məqsədlərinə
nail olması üçün çoxsaylı üsullardan, imkanlardan, vasitələrdən istifadə
etmək şəraiti,qabiliyyəti mövcud olur, həmin imkanlar isə qanunauyğun,
təqdir edilən formada, yəni əxlaqa, hüquqa zidd halların alternativi kimi
gercəkləşir.
Qeyd etmək lazımdır ki, özünənəzarət prosesində həlledici əhəmiyyət
kəsb edən məsələ insanın özünüdərk məsələsidir. Özünüdərk insanın özünü
bir şəxsiyyət kimi dərk etməsi və qiymətləndirməsidir, yəni özünün biliyini,
elmini, əxlaqi simasını, maraqlarını, mənafeyini, dəyər və normalarını,
davranış motivini dərk etməsi, düzgün qiymət verməsi, yaradan bir subyekt
kimi, hiss edən, düşünən bir varlıq kimi özünü dəyərləndirməsidir. Bu keyfiyyət təkcə bir fərdə deyil, həm də cəmiyyətə, siniflərə, sosial qruplara
xasdır. Buna görə də insan özünü ətraf aləmdə ayrılıqda təsəvvür edir və
təbii, ictimai hadisələr dairəsində öz yerini müəyyən edir. Özünüdərk həm
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də refleksiya ilə sıx əlaqədardır. Burada özünüdərk artıq nəzəri düşüncə
səviyysinə qalxır. Bu hal həyat tərzinin təsiri altında şəxsiyyətin inkişafının
müəyyən mərhələsində formalaşır. Bu mərhələ isə insandan öz hərəkət və
davranışlarına dəqiq nəzarəti, həmin hərəkət və davranış üçün bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürməyi tələb edir. Refleksiya etimoloji mənada
təxminən “keçmişə müraciət etmə” mənasını verir və düşünmə qabiliyyətini, özünümüşahidə və özünüdərketməni nəzərdə tutur. Fəlsəfədə bu anlayış insanın öz məxsusi hərəkətlərini, onların qanunauyğunluğunu dərk
etməyə yönəlmiş nəzəri fəaliyyət forması kimi qəbul edilir.
Deviant davranışa və özünənəzərətə bir sıra əhəmiyyətli nəzəri, yanaşmalar vardır. Məsələn, Robert Merton qeyri-deviant davranışın yeganə tipi
kimi konformluğu qəbul edir. Bu məfhum məqsədi və məqsədə çatmaq
üçün olan vasitələrlə razılaşmanı bildirir, onların vəhdətini nəzərdə tutur.
R.Mertonun yanaşmasında əhəmiyyətli məqam ondan ibarətdir ki, o, deviant davranışı və komfortluğu ayrı-ayrılıqda deyil, necə deyərlər, bir
tərəzinin iki gözü kimi təqdim edir.
Tolkot Parsons isə belə hesab izah edirdi ki, fərdin davranışı ətrafdakıların gözləntilərinə uyğun gəlməyə bilər, lakin ətradakıların hərəkətləri
də bəzən fərdi qane etmir, onun mənafeyinə zidd olur. Nəticədə səxsiyyətin
həm psixoloji vəziyyətində gərginlik yaranır (frustrasiya), həm də digər insanlarla münasibətlərdə anlaşılmazlıqlar meydana çıxır. Fərd isə frustrasiya
amillərinə ya aktiv, ya da passiv formada reaksiya verir.
Deviant davranış haqqında psixoloji nəzəriyyənin əsasını şəxsiyyətin
şüurunda baş verən ziddiyyətlərin öyrənilməsi təşkil edir. Z.Freydin
nəzəriyyəsinə görə, hər bir şəxsiyyətin aktiv süur qati altında qeyri-şüuri
sfera vardır. Bu bizim psixoloji enerjimizdir və orada bütün təbii, ibtidai
olanlar cəmlənmişdir. İnsan özünün mənini formalaşdırmaq yolu ilə (bu
isə fövqəl mən adlanır) məxsusi təbii “qeyri-qanuni” vəziyyətindən
müdafiə olunmağa qabildir. Bu isə insanın özünənəzarətini təcəssüm etdirir.
Lakin belə bir vəziyyət meydana gələ bilər ki, fövqəl mən ilə qeyri-şüuri
sfera arasında daxili münaqişə yuxarıda qeyd etdiyimiz müdafiəni dağıdır,
mədəniyyətə daxil olan amilləri tanımayan daxili “sərvətlər” deviant
davranış formasında təzahür edir, yəni fərdin ətraf sosial aləmin təsiri ilə
mədəni normalardan yayınması halı baş verir.
Deviant davranış və özünənəzarət haqqında sosial-mədəni nəzəriyyələrə
görə, fərdlərin qrup daxilində keçdikləri sosiallaşma prosesində müəyyən
normalara münasibətdə mənimsəmə uğursuz alınır və bu da şəxsiyyətin
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daxili strukturunda özünü göstərir. Sosiallaşma prosesi uğurlu keçərkən
fərd əvvəlcə onu əhatə edən mədəni normalara adaptasiya olunur, sonra
onları qəbul edir, yəni cəmiyyətin və qrupun bəyəndiyi norma və dəyərlər
onun emsional tələbatına çevrilir, mədəniyyətin qarşıya qoyduğu qadağalar
isə onun şüurunun tərkib hissəsi olur, nəticədə insan avtomatik olaraq qəbul
edilən davranış manerası nümayiş etdirir. Bu halda insan nadir hallarda
səhvə yol verir və ətrafdakılar onun səhv hərəkətinin təsadüfi olduğunu,
həmin şəxsin qeyri-adi, davranışlı olmadığını dərhal qəbul edirlər.
Beləliklə, nəzərdən keçirilən nəzəriyyələrdən çıxarılan ümumi nəticə
ondan ibarətdir ki, fərdlərin deviant davranışının müxtəlif sosial, bioloji,
psixoloji və s. kökləri ola bilər. Onlar dəqiq üzə çıxarılmalı, öyrənilməli,
təhlil edilməli və qiymətləndirilməlidir. Cəmiyyətin, sosial, mədəni normaların, dəyərlərin təkamülü, fəaliyyəti ilə ziddiyyətə girən deviasiya hallarının, aradan qaldırılması, miqyaslarının məhdudlaşdırılması böyük sosial
problem və vəzifədir. Buna görə də sosial nəzarət və özünənəzarət problemi
cəmiyyətin təkamülü, inkişafı prosesində yeni xüsusiyyətlər kəsb edir,
müxtəlif bilik sahələri, o cümlədən sosial-psixoloji elmlər qarşısında ciddi
vəzifələr qarşıya qoyur.
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РЕЗЮмЕ
В статье рассматривается суть проблемы социального контроля
и самоконтроля, комментируется особенности подхода разных исследователей к сути проблемы. Доводится до сведения читателей
рол и значения социального контроля и самоконтроля в жизни общества. Отмечается возрастающий роль проблемы контроля в условиях демократии и правового государства. Исследуются механизм
действия социального контроля и самоконтроля в процессе соответствования девиантного поведения отдельных индивидов к общепринятым нормам общества
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TƏRANƏ TAĞIYEVA

UOT:327
TƏRANƏTAĞIYEVA
Bakı Dövlət Universitetinin Diplomatiya və müasir
inteqrasiya prosesləri kafedrasının dosenti
MÜASİRDÖVRDƏÇOXTƏRƏFLİƏMƏKDAŞLIĞIN
ROLUVƏƏHƏMİYYƏTİ
XÜLASƏ
XX əsrin II yarısından başlayaraq beynəlxalq münasibətlər sistemində
yeni aktorların- beynəlxalq təşkilatlar, çoxmilli korporasiyalar, böyük
şəhərlər, transsərhəd regionlar və onların artan rolu çoxtərəfli diplomatiyanın əhəmiyyətini artırmış, klassik ikitərəfli diplomatiyanı ikinci
plana sıxışdırmışdır.
Təqdim olunan məqalədə müasir dövrdə çoxtərəfli əməkdaşlığın
əhəmiyyəti və rolu təhlil edilmiş onun aparıcı yeri göstərilmişdir.
Açar sözlər: aktorlar, çoxtərəfli diplomatiya, ikitərəfli diplomatiya,
NAFTA, ASEAN, G-7
İkitərəfli və ya ənənəvi diplomatiya ilə yanaşı diplomatiya tarixinin bir
hissəsini təşkil edən çoxtərəfli əməkdaşlıq, yaxud çoxtərəfli diplomatiya
sayı ikidən çox dövlətin iştirakını tələb edən, ikitərəfli əlaqələrlə müqayisədə təşkilati cəhətdən daha çox sıx olan və ümumi problemlərin həllinə
doğru yönələn beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsi vasitəsidir. Çoxtərəfli əməkdaşlıq əsasən beynəlxalq təşkilatlar, forumlar, konfranslar formasında təzahür edir.
Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində həlledici rolu müstəqil milli
dövlətlər (nation-states) oynamaqda davamedir.
Lakin hazırda milli dövlətlər beynəlxalq arenada artıq yeganə aktor kimi
çıxış etmirlər. İngilis tədqiqatçısı Q.Hamelinkin fikrincə, “Bu gün vahid
aktorun monosentrik beynəlxalq sistemi tədricən çoxşaylı, aktorların
polisentrik beynəlxalq sistemi ilə əvəz olunur”(l)- XX əsrin ikinci yarısında
yeni aktorlar - beynəlxalq təşkilatlar, çoxtərəfli diplomatiya forumları,
çoxmilli korporasiyalar, iri şəhərlər, transsərhəd regionları, fərdlər beynəlxalq münasibətlər sistemində daha fəal rol oynamağa başlayır. Beynəxalq
həyatda onların rolu və əhəmiyyətinin artması xüsusilə XX əsrin son onil74
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liklərində müşahidə olunurdu.
Üçüncü minillikdə beynəlxalq münasibətlər sistemi, yaxud qərb
ədəbiyyatında adlandınldığı kimi, beynəlxalq sistem (Intemational System)
öz inkişafının yeni mərhələsinə daxil olur. Müasir dünyaya onun təsirini
inqilabi təsir kimi səciyyələndirmək olar.
«Soyuq müharibə» dövrünün beynəlxalq münasibətləri, yaxud YaltaPotsdam sistemi artıq tarixə çevrilmişdir. Bu sistemi əvəz edən yeni
beynəlxalq sistem radikal dəyişikliklər prosesini yaşayır. 80-ci illərin sonu
- 90-cı illərin əvvəllərini əhatə edən bir neçə il ərzində Şərqlə Qərb arasında
qarşıdurmanın sona çatması, sosializm cəbhəsinin dağılması, SSRİ-nin
parçalanması, Avrasiya materikində onlarla yeni müstəqil dövlətlərin
yaranması kimi dünyada əhəmiyyətli tarixi hadisələr baş vermişdir. Bir
neçə il ərzində beynəlxalq sistemin aktorlarının kəmiyyət və keyflyyəti,
onlar arasında münasibətlərin modeli və davranış qaydaları «soyuq
müharibə» dövründən fərqli olaraq, daha dərin dəyişikliklərə məruz
qalmışlar. Alman müəllifl V.Voykenin qeyd etdiyi kimi, əsrlərin astanasında
mövcud olan beynəlxalq sistem «dünya keçid cəmiyyətinin» (”Weltubergangsgeselschaft") xarakterini daşıyır (2).
Müaşir beynəlxalq sistemin bir sıra səciyyəvi cəhətlərini qeyd edək.
1. Milli dövlətlər hələ də onun başlıca aktorları olmaqda qalır. Hazırda
onların sayı BMT-nin ilkin 51 üzvü ilə müqayisədə təxminən dörd dəfə artaraq 200-ə çatmışdır. Ərazi suverenliyi prinsipi əsasında siyasi hakimiyyət
beynəlxalq hüququn ilkin subyektləri olan ayrı-ayrı dövlətlərə məxsusdur.
Lakin onların getdikcə artan qlobal problemləri həll etmək qabiliyyəti zəifləyir. Avropa və Asiyada «həqiqi sosializm» nəzəriyyəsi və təcrübəsinin
iflasa uğraması onunla nəticələndi ki, kommunist utopiyasını milli dövlətin
yaradılması konsepsiyası əvəz etdi. Millət, milli quruculuq ideyası xüsusilə
Mərkəzi və Şərqi Avropanın yeni dövlətlərində bir neçə onillik ərzində totalitarizmin qurbanına çevrilmiş cəmiyyətlər üçün özünüdərk obyektidir.
Millətçilik bu cəmiyyətlərdə konstruktiv qüvvə rolunu oynayır (3).
2. Həm beynəlxalq hökumət, həm də beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının sayının artması. 1960-cı ildə dünyada 154 hökumət və 1268
qeyri-hökumət beynəlxalq təşkilat mövcud olmuşdur. 1996-cı ildə onların
sayı müvafiq olaraq 224 və 12961-ə çatmışdır. Beynəlxalq təşkilatlar siyasi,
iqtisadi və sosial sahələrdə dövlətlərin maraqlarının getdikcə artan qarşılıqlı
asılılığı və kəsişməsi ilə əlaqədar beynəlxalq sistemin idarəedilməsinin xüsusi formasını təşkil edir (4).
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Beynəlxalq təşkilatlar çoxsaylı dövlətlər və cəmiyyətləri təmsil edən
hökumət və ya qeyri-hökumət aktorların iştirak etdikləri transsərhəd siyasi
problemlərin institusional çərçivəsini formalaşaırırlar. Ümumiyyətlə isə
beynəlxalq hökumət təşkilatları siyasi sahədə ayrı-ayrı dövlətlərin tam şəkildə öz üzərinə götürə bilmədikləri müəyyən idarəetmə funksiyalarını həyata keçirir.
3. Son otuz ildə beynəlxalq siyasətin qloballaşması və müxtəlif problemlərin sərhədləri aşaraq kəsişməsi prosesi baş verir. Qloballaşma əsasən
iqtisadi, texnoloji, rabitə, elm və nəqliyyat sahələrində qarşılıqlı əlaqələrin
daha da yaxmlaşması mənasını verir. O, demək olar ki, bütün dövlətləri,
cəmiyyətləri, təşkilatları, aktor qruplarını və fərdləri kompleks əlaqələr sisteminə cəlb edir.
Qarşılıqlı asılılığın yeni keyfiyyəti nəinki transmilli proseslərin idarə
olunmasında dövlətlərin səylərini çətinləşdirir, həm də beynəlxalq
səviyyədə tənzimlənməni tələb edir. Qloballaşma ekoloji, miqrasiya,
kütləvi qırğın silahlarının yayılması, cinayətkarlıq, terrorizm, narkotik
alveri və s. dünyada sülh və sabitliyi pozan proseslərlə müşayiət olunur.
4. Beynəlxalq sistemin ziddiyyəti qloballaşma ilə yanaşı mərkəzsizləşmə, regionallaşma və çoxqütblülük proseslərində də təzahür edir. ŞərqQərb qarşıdurması artıq beynəlxalq sistem üçün həlledici amil rolunu oynamır. Artıq yeni regional güc mərkəzləri formalaşır. Çoxqütblülük
Yaponiya və Almaniya, həmçinin Çin və Braziliyanın daha əhəmiyyətli regional dövlətlər kimi dirçəlməsində müşahidə olunur. Regional qruplaşmalar və beynəlxalq təşkilatlar (Rusiyanın iştirakı ilə «Böyük səkkizlər»,
Avropa İttifaqı, NAFTA, İslam Konfransı Təşkilatı, ASEAN və s.)
dövlətlərlə birlikdə beynəlxalq sistemin aparıcı aktorlarına çevrilirlər.
5. Beynəlxalq sistemdə qarşıdurma mərkəzinin Şərq-Qərb münasibətlərindən Şimal-Cənub münasibətlərinə keçməsi. Sadə dillə desək, zəngin Şimalla yoxsul Cənub arasında münaqişə tamamilə fərqli siyasi, iqtisadi
və mədəni aspektlərə əsaslanır. Sayı 120-dən çox olan və «77-lər
qrupu»nda birləşən inkişaf etməkdə olan dövlətlərin böyük qrupu daxilində
diferensiallaşma prosesi gedir. Onun daxilində OPEK və «yeni sənaye
ölkələrinə» aid olan daha zəngin və inkişaf etmiş dövlətlər önə çıxır. Digər
tərəfdən, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan, zəngin və yoxsul ölkələr
arasında uçurum genişlənir. «Soyuq müharibədən» sonra Şimal-Cənub xətti
boyunca gərginliyin artması əsasən sivilizasiya amillərinin nəticəsində
meydana çıxır ki, bu haqda məşhur amerikan politoloqu S.Hantinqton
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özünün «Sivilizasiyaların toqquşması» əsərində söhbət açır.
6. Şərq-Qərb qarşıdurmasının başa çatması «güc» anlayışının məzmunu və ölçüsünün dramatik dəyişikliyi ilə nəticələndi. Gücün klassik
əlamətləri (dövlətin ərazisinin ölçüləri və əhalisinin sayı, onun geosiyasi
mövqeyi, silahlı qüvvələrinin həcmi və s.) və dövlətin ərazi suverenliyi bir
sıra münasibətlərdə öz əhəmiyyətini artıq itirmişdir. Qərb siyasi təfəkküm
elmə «hiss olunan qüc» (tangible power) və «hiss olunmayan qüc» (intangible power) anlayışlarını daxil etmişdir (3). «Hıss olunan qüc» kateqoriyası özündə gücün yuxarıda qeyd olunan ənənəvi əlamətlərini ehtiva
edir. «Hiss olunmayan qüc» kateqoriyası dövlətin qüvvəsinin ilk baxışdan
görünməyən və hiss olunmayan əlamətlərindən ibarətdir. Buraya elmitexnoloji baza, iqtisadiyyatın sənaye və maliyyə potensialı, valyuta, insan
ehtiyatı, sosial təhlükəsizliyin təminatı, dövlətin siyasi və sosial quruluşunun müdafiə edilməsində əhalinin səfərbərlik qabiliyyəti daxildir. Bu yeni
ölçülər getdikcə daha çox dövlətin mövqeyini, statusunu və qüvvəsini
müəyyən edir.
Müasir beynəlxalq sistemin səciyyəsini sona çatdıraraq bir daha qeyd
etmək lazımdır ki, o, Vestfaliya beynəlxalq qaydası və formalaşan yeni
dünya qaydasının əhəmiyyətli cəhətlərini özündə birləşdirərək, keçid
xarakteri daşıyır. Milli dövlətlər və beynəlxalq hökumət təşkilatları
beynəlxalq sistemin aktorları olmaqda qalırlar. Bununla yanaşı, dünya
siyasəti və iqtisadiyyatına qeyri-hökumət aktorlarının, ilk növbədə beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları və transmilli korporasiyaların təsiri artmaqdadır. Beynəlxalq sistemin yeni mühüm faktorları «soyuq müharibənin»
başa çatması, ikiqütblülüyün aradan qalxması və ABŞ-ın yeganə superdövlət olaraq qalmasıdır. Eyni zamanda buraya «soyuq müharibə»
dövründə formalaşmış və təzahür etmiş elmi-texnoloji və informasiya inqilabları, qloballaşma, Şimal-Cənub xətti üzrə münaqişənin güclənməsi
proseslərini daxil etmək zəruridir. Şərq-Qərb qarşıdurmasının sona çatmasından sonra bu faktorlar yeni ölçü və dinamiklik əldə etdi.
Ənənəvi aktorlar, xüsusilə dövlətlərin rolunun sürətlə dəyişməsi və
qeyri-hökumət təşkilatları kimi yeni aktorların meydana gəlməsi çoxtərəfli
diplomatiyanın dinamikliyinə təsir göstərmişdir. Müasir beynəlxalq sistemdə çoxtərəfli diplomatiya geniş aktorlar spektrinə malikdir. Bunları
nəzərdən keçirək.
Baxmayaraq ki, dövlətlər beynəlxalq münasibətlərin və çoxtərəfli diplomatiyanın əsas aktorlarıdır, son on il ərzində beynəlxalq sistemin mahiyyəİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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tinin dəyişməsi çoxtərəfli danışıqlarda dövlətlərin roluna böyük təsir
göstərmişdir. Dövlətlər özlərinin bəzi problemlərini və müvafiq
fəaliyyətlərini tədricən müxtəlif çoxtərəfli forumlar, institutlar və təsisatların üzərinə keçirmişlər. Eyni zamanda daxili aktorlar (siyasi partiyalar,
peşəkar assosiasiyalar, lobbilər, kütləvi informasiya vasitələri, ictimaiyyət)
beynəlxalq məsələlərə daha çox maraq göstərir və bu sahədə öz ölkələrinin
fəaliyyətlərinə təsir etməyə çalışırlar (5).
Çoxtərəfli diplomatiyanın ikinci mühüm aktoru beynəlxalq təşkilatlardır. Bu barədə artıq yuxarıda bəhs olunub. Bir məqamı qeyd edək ki,
beynəlxalq təşkilatların tərkibi, üzvlüyü və nüfuzunda baş verən dəyişikliklər beynəlxalq münasibətlərin bütün sahələrində onlarm mövqeyi və roluna təsir göstərmişdir.
Fransız mütəxəssisi Ş.Zorqbib beynəlxalq təşkilatları xarakterizə edən
üç əsas cəhəti ayırır: birincisi, əməkdaşlığa təsisat aktlarında təsbit olunmuş
siyasi iradə; ikincisi, təşkilatın inkişafını təmin edən daimi aparatın mövcud
olması; üçüncüsü, səlahiyyət və qərarların muxtariyyəti (6). Bu cəhətlər
beynəlxalq təşkilatları digər aktorlardan fərqləndirir.
Ənənəvi və yeni qeyri-hökumət təşkilatları beynəlxalq münasibətlərdə
daha böyük nüfuz qazanır. Qeyri-hökumət təşkilatlarının yeni formaları
müvafiq təşkilati strukturlar formalaşdırmış və onlar getdikcə fəallaşır.
Transmilli korporasiyaların və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının
nümayəndələri BMT və digər beynəlxalq təşkilatların forumlarında peşəkar
diplomatlarla, siyasətçilərlə və beynəlxalq məmurlarla rəqabət aparırlar.
Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri xüsusi, spesifik
məsələlərin həllində peşəkar diplomatlarla müqayisədə bəzən daha çox
bacarıq nümayiş etdirirlər.
Qeyri-hökumət aktorlan sıralarından peşəkar diplomatik kadrlara qarşı
duran «diplomatik əks-elita» formalaşır. Almaniyada çap olunan «Beynəlxalq siyasət lüğəti» (1998) istifadəyə yeni «milli dövlət diplomatiyasında
parallel elita» anlayışını daxil edir. Bu anlayışa lüğət çoxtərəfli diplomatiya
sahəsində çalışan diplomatları aid edir (7).
Kütləvi informasiya vasitələri kimi digər aktorların beynəlxalq
məsələlərə təsiri artmaqdadır. Onlar tanınmış elm nümayəndələri, yazıçılar
və digər xadimlərin dəstəyini əldə edərək, çoxtərəfli diplomatiyanın
gedişatına birbaşa təsir etmək məqsədi güdən kampaniyalar təşkil edir.
Siyasi və digər məsələləri həll etmək məqsədilə qeyri-rəsmi forumlar diplomatları, həmçinin digər maraqlı şəxsləri bir araya toplayır.
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Beynəlxalq sistemin yuxarıda qeyd olunan bir sıra cəhətləri (beynəlxalq
təşkilatların sayının artması, «soyuq müharibənin» başa çatması, çoxqütblülük) dünya siyasətində çoxtərəfli diplomatiyanın rolunun artmasına
səbəb olmuşdur. Çoxtərəfli diplomatiya ikitərəfli diplomatiyadan mühiti,
yaxud fəaliyyət göstərdiyi arenası ilə fərqlənir. Bu arenada beynəlxalq
hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq konfranslar və yüksək
səviyyəli görüşlər (sammitlər) çıxış edir.
Çoxtərəfli və ikitərəfli diplomatiya arasında bir sıra fərqlər mövcuddur.
Birincisi, ənənəvi (ikitərəfli) diplomatiyada hər hansı dövlətdə öz ölkəsini
təmsil edən diplomat hər iki tərəfin milli maraqlarını yaxşı dərk etməlidir.
Bu maraqların nə zaman üst-üstə düşdüyünü, yaxud ayrıldığını bilməlidir.
Diplomat onu qəbul edən ölkənin siyasi sistemi və siyasi mədəniyyətini
bilməli və dərk etməli, həmçinin onun görkəmli şəxsləri ilə tanış olmalıdır.
Çoxtərəfli diplomatiya sahəsində uğurlu fəaliyyət üçün isə onun digər
iştirakçılarını yaxından tanımaq lazımdır. Çoxtərəfli görüşlərdə müzakirə
olunan məsələlər ikitərəfü diplomatiyada olduğu kimi ola bilər, lakin çoxtərəfli forum iştirakçılarının bu məsələlərə yanaşma tərzləri daha kəskin
şəkildə fərqlənə bilər.
Çoxtərəfli diplomatiya sahəsində çalışan diplomatlar insanların müxtəlif
dillərdə danışdığı və daha çox sayda ölkələrin milli maraqlarını bilmək və
nəzərə almaq lazım olduğu siyasi mühit və mədəniyyətə alışmalıdırlar.
İkincisi, çoxtərəfli diplomatiya çoxlu sayda insanlarla mütəmadi şəxsi
görüşlərlə müşahidə olunur. Ona görə də siyasi, iqtisadi və mədəni fərqlərə
baxmayaraq, həmkarları ilə işgüzar münasibətləri qoruyub saxlamaq
bacarığı ikitərəfli əlaqələrdən fərqli olaraq, çoxtərəfli forumlarda daha
vacibdir. Belə ki, ikitərəfli görüşlərdə iki ölkənin ideoloji və mədəni fərqləri
deyil, onların siyasi və hərbi çəkiləri əhəmiyyətli amil kimi çıxış edir.
Çoxtərəfli və ikitərəfli diplomatiya arasındakı üçüncü fərq beynəlxalq
təşkilatların fəaliyyətinin açıqlığı və onların orqanlarında parlament proseduru qaydalarının istifadə olunmasıdır. Beynəlxalq təşkilatlar parlament
orqanlarında olduğu kimi qərarların hazırlanması və qəbul edilməsi strukturuna malikdirlər. Lakin əksər dövlətlərin qanunverici hakimiyyət orqanları ilə əksər beynəlxalq təşkilatların analoji strukturları arasında mühüm
fərqlər də mövcuddur. Məlum olduğu kimi, Baş Katib də daxil olmaqla
heç bir BMT rəsmisi Böyük Britaniyanın Baş naziri və ya ABŞ Konqresinin Nümayəndələr palatasının spikerinin malik olduğu səlahiyyətləri
daşımır. Lakin BMT-də partiya qaydası yoxdur və dövlətlər sərbəst şəkildə
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blok səsverməsindən yayına bilərlər. Nəzəri olaraq, BMT diplomatları
mənsub olduqları Xarici işlər nazirliyinin göstərişləri əsasında səs verməlidirlər. Praktiki olaraq isə onlar ikitərəfli diplomatiya sahəsi ilə məşğul
olan diplomatlarla müqayisədə nisbətən müstəqildir.
Çoxtərəfli diplomatiyanın xüsusi növü ikidən artıq dövlətin rəhbərlərinin yüksək səviyyəli görüşləridir (sammitlər). «Soyuq müharibə»
dövründə belə sammitlər nadir hallarda baş verirdi. 90-cı illərdə belə sammitlər istisnadan çox qayda halını aldı. 70-ci illərin ortalarından etibarən
«Böyük yeddilərin» dövlət başçılarının görüşləri keçirilir (90-cı illərdə artıq
«Böyük səkkizlər»). Həmçinin, çoxtərəfli sammitlər NATO, ATƏT, Qara
dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, MDB və digər beynəlxalq təşkilatların
liderləri tərəfindən həm Dövlət başçıları Şurası çərçivəsində, həm də onun
xaricində həyata keçirilir.
Beynəlxalq təşkilatlar kiçik dövlətlərin kollektiv təşkilatı üçün münasibdir. Dünyada mövcud olan bütün müstəqil dövlətlərin yarısından çoxu
beynəlxalq hüququn suveren və bərabərhüquqlu subyektləri olan kiçik və
zəif inkişaf etmiş dövlətlərdir. Buna baxmayaraq, onlar öz qüvvələrini birləşdirməklə beynəlxalq arenada öz maraqlarını faktiki olaraq təmin edə
bilirlər. Beynəlxalq təşkilatlar xırda dövlətlər üçün institusional formalar
yaradırlar ki, bunların sayəsində bu dövlətlər gələcəkdə öz maraqlarını
müdafiə etmək üçün xüsusi birliklər təşkil edir (məsələn, «77-lər qrupu»).
Əksər beynəlxalq təşkilatlar «bir ölkə - bir səs» prinsipi ilə fəaliyyət
göstərdiyindən bu amil qərarların qəbul edilməsi zamanı həlledici səslərin
əksəriyyətinin əldə olunmasının vacibliyini tələb edir. Nəticədə xırda
dövlətlər səsvermənin nəticələrinə və ya müəyyən qətnamələrin məzmununa böyük təsir göstərə bilərlər (3).
Müasir çoxtərəfli diplomatiya keçmiş dövrlərin «köhnə diplomatiyası»
ilə müqayisədə daha ictimai və açıq olan «yeni diplomatiyanın» bir hissəsidir. Müasir diplomatlar həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli səviyyədə
peşəkar xüsusiyyətlərə malik olmalıdırlar.
Xarici tədqiqatçılar qlobal səviyyədə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının
formalaşmasının vacibliyini qeyd edirlər. Onların fikrincə, çoxtərəfli diplomatiya gələcəkdə ənənəvi ikitərəfli diplomatiyadan fərqli olaraq daha çox
əhəmiyyət daşımalıdır. Qloballaşmanın genişlənməsi beynəlxalq təşkilatların, ilk növbədə BMT-nin, beynəlxalq sülh və təhlükə sizliyin qorunması
da daxil olmaqla bir sıra artan problemlərin həlli üçün daha münasib foruma çevrilməsinə səbəb olacaq. Belə problemlər milli sərhədləri aşaraq
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daha çox beynəlxalq xarakter daşıyır, onların birtərəfli qaydada həll
edilməsi cəhdlərinin effektivliyi isə (baxmayaraq ki, aktor rolunda superdövlət çıxış edir) getdikcə azalır (8).
Çoxqütblü dünyada çoxtərəfli görüş və konfranslar istənilən super
dövlətin birtərəfli fəaliyyətindən fərqli olaraq dünya siyasətinin daha
mühüm vasitələri ola bilər. Lakin bu o demək deyildir ki, çoxqütblü dünya
daha sabit sülhü təmin edəcək.
«Keçid dünya cəmiyyətində» çoxtərəfli diplomatiya ənənəvi diplomatiya ilə, qloballaşma millətçiliklə, ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən milli
maraqların həyata keçirilməsi ilə dünya cəmiyyətinin nəzərə çarpmayan
maraqlarının təmin edilməsi yollarının axtarışı bir arada mövcud olur.
Gələcəkdə çoxtərəfli diplomatiyanın əhəmiyyəti artacaq, lakin şəxsi
maraqları əsasında fəaliyyət göstərən müstəqil dövlətlər beynəlxalq sisfemin əsas aktorları olmaqda qalacaqlar.
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TƏRANƏ TAĞIYEVA

мНОГОСТОРОННЕЕСОТРУДНИЧЕСТВО,ЕГО
ЗНАЧИмОСТьИРОльВСОВРЕмЕННОммИРЕ
РЕЗЮмЕ
Начиная со второй половины XX века в системе международных
отношений роль новых акторов - международных организаций, многосторонних дипломатических форумов, многонациональных корпораций, больших городов, трансгранич¬ных регионов и возрастания
роли индивидуумов привели к увеличению значимости многосторонний дипломатии, что повлияла на ее дипломатичность и отодвинула
на второй план традиционную двустороннею дипломатию.
В данной статье была рассмотрена основная суть играющей решающую роль в современной международной системе многостороннего сотрудничество, его место и роль в современном мире.
Ключевые слова: акторы, многосторонняя дипломатия, двусторонняя дипломатия, НАФТА, АСЕАН, G-7

82

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018

SİYASİ PROSESİN STRUKTUR-FUNKSİONAL MAHİYYƏTİ

SİYASƏT

UOT: 323
RİYADRÜSTƏMLİ
Baki Dövlət Universitetini
Politologiya və sosiologiya kafedrasının doktorantı
SİYASİPROSESİNSTRUKTUR-FUNKSİONALMAHİYYƏTİ
XÜLASƏ
Məqalədə siyasi proses anlayışı açılır,onun məzmunu,struktur elementləri aydınlaşdırılır,subyekti və obyekti vurğulanır,spesifik xüsusiyyətləri araşdırılır. Eləcə də bu məsələlər barədə ən nüfuzlu
tədqiqatçıların fikirləri nəzərə çatdırılır.
Açar sözlər: siyasi proses,struktur,məzmun,siyasi-iştirakçılıq,aktor,faktor, siyasi sistem
Siyasi prosesin məzmunu müxtəlif səviyyə kəsb edir. O, siyasi sistemdə
islahatın həyata keçirilməsi, inkişafa aid hər hansı konsepsiyanın işlənib
hazırlanması, problemədairictimai rəyin formalaşması (hakimiyyət və
cəmiyyətin maraqlarına aid), seçkilərin keçirilməsi və digər məsələlərlə
bağlı ola bilər. Siyasi prosesin məzmununa, siyasi sistemin, bütün siyasi
institutlar və siyasi münasibətlərin vəziyyəti təsir göstərir.Eləcə də bu və
ya digər ölkədə siyasi prosesinvəziyyətinə dünyanın inkişaf meylləri təsir
edir.
Siyasi prosesin məzmununu daha əhatəli və dolğunbaşa düşmək üçün
onun strukturunun müəyyənləşdirilməsi zəruridir. Siyasi prosesin strukturununaydınlaşdırılması onu başlıca olaraq hadisələrin, müəyyən tədbirlərin
silsiləsi kimi dəyərləndirmək bacarığıdır. Siyasi elmə aid ədəbiyyatda siyasi
prosesin strukturu müxtəlif cür müəyyənləşdirilir.Bu struktura siyasi proses
çərçivəsində aşagıdakı elementlər aid edilir:
1. Siyasi hökmranlıq prosesi (idarəetmə prosesi) və siyasi iştirakçılıq
prosesi;
2. Baza prosesləri - əhalinin geniş təbəqələrinin dövlətlə qarşılıqlı münasibəti;
3. Periferiya prosesi- hakimiyyətin fəaliyyətinin müəyyənedici formalarına prinsipial təsir göstərmək;
4. Siyasi prosesin subyekti və obyekti;
İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018

83

SİYASƏT

RİYAD RÜSTƏMLİ

5. Xüsusi siyasi proseslər-müxtəlif sosial subyerktlərin öz
tələbatını,maraqlarını və cəhdlərini təzahür etdirməsi;
6. Siyasi iradənin idarəetmə fəaliyyəti iləreallaşması;
7. Siyasi iştirakçılıq
Siyasi prosesin çoxcəhətli struktur elementlərinə malik olması hər şeydən əvvəl,onun mürəkkəbliyi ilə baglıdır.Nəinki qlobal və eləcə də xüsusi
siyasi proseslər mahiyyət etibarılə,hakimiyyətin idarəetmə və cəmiyyətə
rəhbərlik prosesi kimi səciyyələnir.
Siyasi elmə aid ədəbiyyatda siyasi prosesin məzmunu və strukturunun
digər asapeklərdə də müəyyənləşdirməsinə cəhd edilir. Bu baxımdan B.H.
Lavrinenko, J.B. Skripkina və B.E. Yudunun mövqeyi diqqəti cəlb edir. Bu
müəlliflərin fikrincə, siyasi prosesin strukturunu aşağıdakı elementlər təşkil
edir:
- siyasi prosesin subyektləri ( təsisatlı və qeyri-təsisatlı);
- mövcud subyektlərin siyasi maraqları;
- insanların siyasin fəaliyyəti ( adi vətəndaşların peşəkar siyasi
fəaliyyəti və siyasi iştirakçılğı);
- siyasi prosesin subyektlərinin fəaliyyəti nəticəsində təşəkkül tapan
siyasi münasibətlər ( 1.s,345).
Siyasi prosesin subyejti kimi müxtəlif sosial qruplar, elitalar, liderlər,
siyasi institutlar və digərləri çıxış edə bilərlər. Müasir politoloji ədəbiyyatda
siyasi prosesin subyektlərinin tsipologiyasına (təsnifatına)müxtəlifyanaşmalar mövcuddur. Onlardan daha geniş yayılanı Amerika politoloqu
D.Rozenauya məxsusdur. O, siyasi prosesin subyektvlərinin tipologiyasının
iki səviyyəsini fərqləndirir:mikro və makro. Birinci səviyyənin subyektinə
fərdlər, ikinci səviyyənin subyektinə isə insanların böyük birlikləri aid
edilir. Siyasi prosesin məzmunu və strukturu baxımdan onun iki əsas aspekti fərqləndirilir:subyektiv və obyejtiv. Subyektiv və ya motivləşdirici
aspekti insanların səylərini, onların siyasi həyatda şüurlu və məqsədyönlü
iştirakını əksetdirir. İnsanlar öz fəaliyyətində müəyyən maraqları, dəyərləri,
məqsədləri əsas götürürlər. Bu fəaliyyət tamamilə konkret motivlərlə
bağlıdır və siyasi proseslərin subyektiv tərəfi kimi çıxış edir. Obyektiv aspekt subyektlərin siyasi fəaliyyətinin ümumi nəticəsini əks etdirir. Bu
baxımdan siyasi prosesin qeyd etdiyimiz tərəfləri çox vaxt bir-birinə uyğun
gəlmir. Çünki birincisi, siyasi fəaliyyətin son nəticələri subyektiv səylərə
uyğun gəlir, ikincisi isə siyasətin subyektlərinin praktiki fəaliyyətinin
nəticələri dəfələrlə arzu olunmaz vəziyyətə gətirib çıxarır.
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Sosial münasibətlərin siyasi tənzimlənməsinin bu və yadigər formasının
cəmiyyət üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq siyasi prosesin strukturunu iki
cür ayırmaq olar: Baza prosesi və periferiya prosesi. Baza prosesi əhalinin
geniş təbəqəsinin dövlətlə münasibətə qovuçmasının müxtəlif üsullarını,
idarəetmə qərarlarında əhalinin maraq vətələbatının yenidən təşkilinin formalarını, siyasi elitanın formalaşmasının tipik üsullarını və digər məsələləri
səciyyələndirir. Periferiya siyasi prosesi isə ayrıca siyasi assosiasiyaların
(partiyaların, təzyiq qruplarının və s.) formalaşması dinamikasını açıqlayır,
yerli özünü idarənin inkişafı, siyasi sistemdə digər əlqaə və münasibətləri
səciyyələndirir.
Eyni zamanda baza və periferiya siyasi prosesləri öz subyektivlərinin
rəqabət və ya əməkdaşlıq normalarının həyata keçirilməsinin xarakteri və
zamanı etibarilə fərqlənirlər. Məsələn, açıq siyasi proses onunlasəciyyələnir
ki, qrupların və vətəndaşların maraqları sistemli şəkildə onların dövlət
hakimiyyətinə açıq iddialarında üzə çıxır. Bu isə öz növbəsində idarəetmə
qərarlarının hazırlıq mərhələsinə nəzarət etməyə imkan yaradır.
Hər bir siyasi proses öz xüsusi daxili ritminə ( ahənginə) malikdir, başqa
sözlə öz subyektlərinin, strukturunun, institutların başlıca qarşılıqlı
fəaliyyət mərhələlərinin təkrarlanması ilə səciyyələnir. Məsələn, elektoral
proses seçki mərhələləri ilə bağlı formalaşır.
Son nəticədə bütün xüsusi siyasi proseslər eyni tələbatda birləşir: onların
subyeklərinin dövlət hakimiyyətinin qəbul etdiyi siyasi qərarlara təsir etməsində. Buna görə müxtəlif siyasi prosesləriniştirakçılarının başlıca vəzifəsi ondan ibarətdir ki, öz maraq və tələblərini dövlət hakimiyyəti
institutlarının qəbul etdikləri idarəetmə qərarlarında əks etdirə bilsinlər.
Dövlət hakimiyyəti institutları qrup tələblərinin nəzərə alınmasında və
siyasi inkişafın ümumkollektiv məqsədlərinin ( cəmiyyətin siyasi
iradəsinin) işlənib hazırlanmasında ən başlıca vasitələrdir. ( 2,S.141)
Bəzi tədqiqatçılar siyasi prosesin strukturunuaktorlar arasındakı
qarşılıqlı fəaliyyətin məcmusu və eləcə də onların məntiqi ardıcıllığı kimi
müəyyənləşdirirlər.
Bu baxımdan V. Nikonovun, E.Ю.Meleşkinanın, C.V. Reşetnikovunvə
digərlərininmövqeyi maraq doğurur.
Siyasi prosesinmüvəqqəti və zaman etibarilə ölçü vahidi, eləcə də siyasi
dəyişikliyə, onun iştirakşıları arasında münasibətləri tənzimləyən normalara təsir göstərən amillər siyasi prosesin parametri adlandırılır.
Siyasi prosesin parametrinin dəyişməsi ona münasibətdə həm daxili və
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həm də xarici faktorların məcmusundan asılıdır. Daxili faktorlara subyektlərin xarakteristikası, onların arasındakı münasibətlər, hakimiyyətin
resurslarının (iqtisadi, sosial, mədəni informasiya vəs.) məcmusu daxildir.
Xarici faktorlara isə cəmiyyətdə mövcud olan sosial-iqtisadi, sosialmədəni, şərait, siyasi proseslə mühüm qarşılıqlı fəaliyyətini yaradan
dünyanın inkişaf meylləri aiddir.Xarici mühit siyasi prosesə müəyyən
düzəliş xarakterli təsir göstərir, onun müəyyən norma və qaydalar
çərçivəsində sızmasını müdafiə edir.Siyasi prosesə bu iki təsiretmə
növünün yoxluğu onun konservasiyasına, inkişafın zəifləməsinə və bütün
sosial münasibətlərin durğunluğuna gətirib çıxarır.
Siyasi prosesin başlıca subyekti və ya aktoru kimi siyasi institutlar- dövlət, vətəndaş cəmiyyəti, eləcə də siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar,
maraq qrupları, ayrıcavətəndaşlar çıxış edirlər.
Siyasi aktoların fəaliyyətinin göstəricilərinə aiddir: potensial,
fəaliyyət növü, qarşılıqlı fəaliyyətin üsulları.
Siyasi prosesin strukturunu əhatəli başa düşmək üçün həmin
göstəricilərin açıqlanması vacib və məqsədə uyğundur.
Potensial onların tərkibindən (fərdi və ya qrup halında), təşkilatçılıq
dərəcəsindən, subyektin tam hazır vəziyyətdə olmasından, resursların həcmindən asılıdır.
Bütöv resurslar sistemində elə vasitələr barədə mülahizə yürütmək
vacibdir ki, onlardan istifadə edilməsilə subyektin obyektə təsiri təmin olunur. Elmi ədəbiyyatda təəssüf ki, bəzən əsassız olaraq hakimiyyətin
resurslarını onun zəmini ilə, eləcə də subyektivə obyekti ilə eyniləşdirirlər.
Siyasiaktorların fəaliyyətinin digər göstəricisi olan fəaliyyətnövü
siyasi mübarizənin vasitə, forma və metodlarının funksiyasıdır. Onu nümayəndəli hakimiyyət orqanının işi ilə bağlı olan parlament formaları və
ya küçə mitinqi kimi (siyasi fəaliyyətin zorakı və ya qeyri zorakı forması
mənasında) formalaşdırmaqolar.
Siyasi subyektlərin ( aktorların) fəaliyyətinin göstəricisi olmaq
etibarilə qarşılıqlı fəaliyyət üsulları isə aktorlar arasındakımünasibət tipi
ilə müəyyənləşir.
Qarşılıqlı siyasi fəaliyyətin müxtəlif variantları mövcuddur: qarşıdurma, bitərəflik, kompromis, ittifaq, konsensus. Belə bölgünün əsasını
sosial maraqlar və subyektlə əlaqədə çıxış edənlərin siyasi mövqeyi təşkil
edir.
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Resurslar da siyasi prosesin strukturunu təşkil edən elementlərdən
biridir. Siyasi prosesin aktorlarının resurslarına bilikləri, elmi, texniki və
maliyyə vasitələrini, informasiya sistemini, ideologiyanı, xalq kütlələrinin
əhval-ruhiyyəsini, ictimai rəyi və b. aid etmək olar. Siyasi prosesin struktur
elementləri sistemində cəmiyyət, onu təşkil edən müxtəlif sosial siniflər
və sosial təbəqələr, eləcə də fərdlər əhəmiyyətli yer tutur. Struktur vasitələrinə həm qeyri zorakikommunikativəlaqələri, fəaliyyətivəhəmçinin
dövlətin təzyiq vasitələrini ad etmək olar.
Hakimiyyətin həyata keçirilməsi üsulları, siyasi sisteminfəaliyyət
metodları ( siyasi prosesin struktur elementi olaraq) kimi çıxış edənlərə
siyasi prosesin formasını müəyyənləşdirən və onun məzmununa təsir
göstərən siyasi rejimlər aid edilir.
Ən çox yayılan nəzəri mövqe ondan ibarətdir ki, siyasi prosesin
strukturu dövlət və vətəndaş cəmiyyəti, dövlət idarəçiliyi və siyasi iştirakçılıq, siyasi sistem və onun sosial mühiti prizması vasitəsilə, eləcə də
sosial subyektlərin fəaliyyət mövqeyi və siyasi institutların fəaliyyəti
mövqeyindən aydınlaşdırılmalıdır (3,S.87).
Siyasi prosesin xarakteri, məzmunu və strukturu bütövlükdə müxtəlif, spesifik yanaşmalarla müəyyənləşdirilir. Siyasi prosesin təhlili xarakteri və məzmunu seçilmiş tədqiqat metodundan asılıdır. Ən başlıca tədqiqat
yanaşmalarınainstitutsional ( təsisatlı), biheviorçu, struktur-funksional, rasional seçim nəzəriyyəsi metodlarını aid etmək olar.
İnstitutsional yanaşma nümayəndələri siyasi prosesin başlıca subyektinin- siyasi institutların öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirirlər. O, ən
köhnə metodoloj yanaşmalardan biri olaraq digər metodoloji yanaşmaların
bəzi prinsiplərini mənimsəməklə əhəmiyyətli dərəcədətəkamülə məruz
qalmışdır.
Klassik institutsionalistlər dövlət idarəçiliyinin formal-hüquqi aspektini,
xüsusilə konstitusiya sənədlərini və onun müddəalarının hakimiyyət praktikasında reallaşmasını, müxtəlif rejimlərin institutsional dinamikasını
tədqiq etmişlər. Müasir institutsinalistlər isəinstitut adı altında daha çox
dövlət müəssisələrini və təşkilatlarını deyil normaları, qaydaları,
məqsədləri, bir sözlə insnların fəaliyyətini,davranışını, siyasi sistemin və
bütün cəmiyyətin vəziyyətini müəyyənləşdirən siyasi prosesin təşkilinin
sabit formalarını başa düşürlər.
Siyasi prosesin öyrənilməsinə institutsional yanaşmanın tərəfdarları
M.Dyuverje, S.Lipset, P.Blau,G.Millsa,B.Mur hesab olunurlar.
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Bihevirorçular siyasi institutlara deyil, hakimiyyətin həyata keçirilməsinin mexanizminə diqqət yetirirlər. Onların təhlilinin predmetini fərdi
səviyyədə siyasi davranış təşkil edir. Bihevirorçular siyasi davranışla bağlı
olan siyasi prosesin çoxsaylı aspektini, məsələn liderliyi, siyasi partiyaların
və maraq qruplarının fəaliyyətini, seçkilərdə səsverməni, siyasi fəallığın
digər formalarındaiştirakı öyrənməyə cəhd edirlər. Siyasi prosesin bihevirorçu təhlilinə yanaşmanın təşəbbüsçüləri vəardıcılları amerika siyasi elmində Çikaqo məktəbinin təmsilçiləri B.Berelson,P.Lazercfeld, Lassuell.
G.Merriam hesab olunur. Banisi Tolkot Parsons sayılan struktur-funksional
məktəbin tərəfdarları cəmiyyəti özündə sabit elementlərinin və bu elementlər arasında əlaqə üsullarını təcəssüm etdirən sistem kimi və bunların
məcmusunun yaratdığı sistemin strukturu kimi səciyyələndirirlər. Həmin
elementlərdən hər biri sistemin bütövlüyünü və strukturunu təmin edən
müəyyən funksiyaları yerinə yetirir.
Bu yanaşmanın nümayəndələrinin fikrincə, onların tədqiqatlarının
başlıca vəzifəsi sistemin elementlərini, onlarınfunksiyalarını və aralarındakı əlaqə üsullarırını üzə çıxarmaqdan ibarətdir. Struktur-funksional
metod siyasi prosesin məzmununu və strukturunu başlıca olaraq makro
səviyyədə öyrənmək üçün istifadə olunur.
Rasional seçim nəzəriyyəsi isə onu müstəqil,fəal siyasi aktor kimi
öyrənir, optimal davranışseçimi və digər keyfiyyətləraspektində araşdırırır.
Rasional seçim nəzəriyyəsinin başlıca nümayəndələriD.Blek,
E.Dauns, M.Olson, V.Payker,Q.Simon. Q.Tallok və digərlərisayılır.
Siyasi prosesin məzmunu və strukturunun öyrənilməsinə digər yanaşmalar da mövcuddur. Məsələn, görkəmliamerika politoloqu D.İston sistemli təhlil metodundan istifadə edərək prosesi dördbaşlıca mərhələyə
ayırır:giriş-siyasi sistemin mühitinə təsir; konversiya- qərarlarda tələblərin
yenidən qoyuluşu; çıxış-qərar və fəaliyyəti formasında siyasi sistemin reaksiyasi; əksəlaqə- tarazlığın cıxış nöqtəsinə qayıtmaq. Siyasi prosesin silsilə
fəaliyyətinin bu modeli XX əsrinikinci yarısında populyarlıq kəsb etmişdi.
Təzyiq qruplarının klassik tədqiqatçısı A.Bentli siyasi prosesin dinamikasını sosial qrupların mübarizəsi və onların dövlət hakimiyyətinə
siyasi təzyiqi kimi araşdırır. Bubaxımdan siyasi prosesiki başlıca müstəvidə
nəzərdən keçirilir: qeyri-formal-ilkin qruplarla bağlı və real mövcud olan
(siyasətin subyekti kimi) və qrup mənafelərinin proeksiyası kimi səciyyələnən, rəsmi-institutsional formada əmələ gələn (törəyən)
müstəvilərdə . A.Bentlinin ideyasını D.Trumen inkişaf etdirərək siyasi
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prosesin məkan-zaman xarakteristikasını qrup halında özünəməxsus sosial
dinamika kimi müəyyənləşdirir.
O.H.Cmolin siyasi prosesi tətqiq etmək üçün siyasi-situasiya təhlili
metodundan istifadə etməyi təklif edir. Bu metod əvvəla tarixi situasiyanın
xarakteristikasını və qanunauyğunluğunu üzə çıxarmağı nəzərdə tutur;ikincisi, elə xarakteristika və qanunauyğunluqlar çoxluğunu müəyyənləşdirir
ki, bunlardan hər biritarixisituasiyanınmüəyyən tipini təsvir edir. Üçüncüsü,
tarixi situasiyanın mövcud parametri və qanunauyğunluğuəsasında onun
inkişafının başlıca ssenarisini əsaslandırır. ( 4,s.16-17).
Belə metodun tətbiqi XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəli üçün səciyyəvi
olan tarixi situasiyanın, eləcə də keçid proseslərinin öyrənilməsi üçün
dəyərlidir.
Siyasi prosesin strukturunda siyasi iştirakçılıq xüsusi yer tutur. Siyasi
iştirakçılığın subyektinə aiddir: fərdlər, sosial qruplar vətəbəqələr, mədənipeşəkar, milli-etnik, konfessional birliklər, eləcə də müəyyən beynəlxalq
birliklər ( məsələn, seçkilər zamanı Avropa parlamenti və b.). Bu mənada
siyasi iştirakçılıq vətəndaşların cəmiyyətdə işlənib hazırlanan və reallaşan
siyasi idarəetmə qərarlarının qəbulu prosesinə cəlb edilməsidir. Sözün daha
geniş mənasında siyasi iştirakçılıqcəmiyyət üzvlərinin fərdi, sinfi-qrup
halında, milli-etnik, dini və ya digər əsasda siyasət hakimiyyət münasibətləri prosesinə cəlb olunmalıdır.
Dövlət hakimiyyəti ilə bağlı olan sferada vətəndaşların praktiki fəaliyyətinin müxtəlifüsullarınınməcmusu siyasi iştirakçılıq adlanır.
Siyasət nəzəriyyəsində fərdin siyasətə cəlb olunmasının səbəbi belə
müəyyənləşdirilir:insanın süurununbu və yadigər vəziyyəti ( məsələn, öz
ictimai vəziyyəti üçün qorxu hiss etmək- Lassuell; öz marağını və yeni status əldə etmək zərurətini rasional və təmənnalı dərk etmək-Leyn; həyatı
uğur və ictimai nüfuz- Doyc;ictimai borcu başa düşmək və öz hüququnu
reallaşdırmaq və b.). Xüsusi səbəb kimi dövlətin vətəndaşları siyasət
sferasına məcburi cəlb etmək qabiliyyəti nəzərdən keçirilir.
Siyasi iştirakçılıq nəinki prosesin, həm də bütövlükdə siyasi sistemin
xarakteristikası kimi səciyyələnən siyasi mədəniyyətin məzmununu və
strukturunu təşkil edən elementlərdən çox mühümdür. Siyasi iştirakçılıq
(siyasətdə iştirak) insanların siyasi idarəetmə fəaliyyətinin ayrılmazcəhətidir. Siyasi əhəmiyyət kəsb edən bu cəhət cəmiyyət üzvlərinin maraqlarını
idarə edən vasitələrdən biri kimi səciyyələnir. Siyasətdə iştirak o zaman
siyasi keyfiyyət kimi mənalanır ki, şəxsiyyət, qruplar, təbəqələr, siniflər
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hakimiyyət münasibətlərinə, siyasi xarakter daşıyan qərarların qəbul olunmasına və idarəetmə prosesinə cəlb olunurlar. Vətəndaşların siyasi qərarların qəbul edilməsinə və idarəetmə prosesinə cəlb edilmələri onların
cəmiyyət həyatının sosial, iqtisadi və mədəni sferalarında bu və ya digər
dərəcədə siyasiləşməsini şərtləndirir. ( 5.sS-121).
Siyasi iştirakçılıq siyasi rejimdən asılıdır. Demokratik cəmiyyətdə bu
iştirakçılıq ümumi, azad, təşəbbüskar və vətəndaşların maraqlarına aid
məsələlərin həllində təsirli xarakter daşıyır. Siyasi iştirakçılıq vətəndaşlar
üçün məqsədlərinə çatmaq, özünü ifadə və özünütəsdiqdə tələbatlarının reallaşması, vətəndaşlıq hüququnu təzahür etdirməkvasitəsidir.
Demokratik cəmiyyətdə şəxsiyyət geniş hüquq və azadlıqlardan istifadə
etməklə bütün siyasi proseslərdə hər hansı səviyyədə, bu və ya digər formada və müxtəlif mərhələlərdə iştirak edir. Vətəndaşların siyasətdə iştirakı
əsasən dörd səviyyədə nəzərə çarpır:
1. funksional səviyyə.
2. bilavasitə və ya dolayı yolla iştirak səviyyəsi.
3. sırf-siyasi və qeyri-siyasi səviyyə.
4. siyasi proseslər mərhəsindən asılı olan səviyyə.
Funksional səviyyə hakimiyyətin strukturunun müəyyənləşdirilməsində,
onun siyasi institutlar, dövlət orqanları və digər vəzifəli iyerarxiyalar
arasındabölüşdürülməsini başa düşməklə şəxsiyyəyin rolunu uyğunlaşdırır.
Funksional səviyyə eləcə də bunları əks etdirir: siyasi sistemin normativ
əsasının formalaşdırılmasında və təkmilləşdirilməsində, dövlət hakimiyyətininə vəidarəetmə orqanlarına şəxsi heyətin kompleksləşdirilməsində,
həmçinin digər siyasət-hakimiyyət strukturlarının təşəkkülündə vətəndaşların rolunu dərk etmək; konkret siyasət - idarəetmə qərarlarının qəbul
edilməsi,daxili və xarici siyasət kursunun işlənib hazırlanması və həyata
keçirilməsi; siyasi həyata aid problemləri vətəndaşların başa düşməsi.
Vətəndaşların siyasi iştirakçılığını səciyyələndirən ikincisəviyyə ( bilavasitə iştirak) ən əhəmiyyətli dövlət və ictimai həyat məsələlərinin həllinə
onların bilavasitə cəlb edilməsini ifadə edir.
Siyasi iştirakçılığın əsas formaları seçkilər, referendum, yığıncaqlar və
digərləridir. Siyasətdə iştirak dolayı yolla da reallaşır.Başqa sözlə, insanların siyasi həyatda iştirakı onların seçdikləri orqanlar ( parlament,
hakimiyyətin yerli orqanları, ictimai-siyasi təşkilatların seçkili orqanları)
vasitəsilə təmin edilir.
Siyasi iştirakçılğın üçüncü səviyyəsi sırf siyasi və sırf qeyri-siyasi
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mahiyyət kəsb edir. Sırf siyasi səviyyə vətəndaşların siyasət-hakimiyyət
münasibətlərinə cəlb olunmasını təcəssüm etdirir. Bu cəhət siyasi
demokratiyanı səciyyələndirir. Sırf qeyri-siyasi fəaliyyət yalnız inkişaf
etmiş sivil cəmiyyətdə reallaşır. Belə cəmiyyətdə insanlar ictimai həyatın
nəinki siyasi, eləcə də istisadi və sosial sferalarının idarə olunmasında iştirak edirlər. Bu xüsusiyyət isə istisadi və sosial demokratiyanın ifadəsidir.
Siyasi iştirakçılığa sonuncu səviyyəsi siyasi prosesin mərhələləri ilə
fərqlənir. Siyasi prosesin bütün mərhələlərində vətəndaşlar fəaliyyət subyekti kimi çıxış edirlər. Siyasət-idarəetmə prosesi özündə bir neçə
mərhələni: qərarların hazırlanması və qəbulunu, yerinə yetirilməsini və
icrasına nəzarəti əks etdirir. Qeyri demokratik cəmiyyətdə siyasi proseslərin
bütün mərhələlərində vətəndaşların rolu məhdudlaşdırılmış, onların hüquq
və azadlıqları formal xarakter daşımışdır.Sivil hüquqi cəmiyyət isə öz
üzvlərinin siyasi həyata fəal nüfuz və müdaxilə etməsini reallaşdırır.
Vətəndaşların siyasi iştirakçılığının formalarını, üsullarını, səviyyəsini,
funksional əhəmiyyətini və daha çox həcmini və nəticələrini təhlil etmək
siyasi hökmranlıq və onun metodu uğrunda mübarizə kimi siyasi proseslərin məzmununun və xüsusiyyətlərinin tam açıqlanmasına imkan yaradır.
Belə təhlil həmçinin siyasi-idarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanmasına,
qəbul olunmasına və reallaşmasına, siyasi rəhbərlərin (elitanın) seçilməsinə
və fəaliyyətinə, xüsusilə siyasimünaqişələrin həllinə əhəmiyyətli təsir
göstərir.Siyasi münaqişə ilə bağlı A.Q.Zdravomislova qeyd edir ki, “siyasi
münaqişə mövcud konkret cəmiyyətdə hakimiyyət yğrunda mübarizənin
daim fəaliyyətdə olan formasıdır” (6,S.96). K.Bouldinqin də belə bir
düzgün fikrini bildirmək yerinə düşər:“ Biz əminik ki, bütün münaqişələr
ümumi elementə və ümumi inkişaf tərzinə malikdir, məhz bu ümumi elementlərin öyrənilməsi sayəsində münaqişə fenomenini onun hər cür spesifik təzahüründə təsəvvüretmək olar (7,S.308).
Bu fikir bötüvlükdə siyasi prosesin strukturunun elementini açıqlamaq
vədüzgün başa düşmək baxımdan əhəmiyyətlidir. Siyasi prosesin strukturunun spesifik elementi kimi səciyyələnən siyasi iştirakçılıq vətəndaşların,
müxtəlif təbəqələrin, siniflərin, qrupların nəinki yerli səviyyədə, eləcə də
cəmiyyətin siyasi sistemində real rolu və əhəmiyyətini üzə çıxarmağa
imkan yaradır.
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РЕЗЮмЕ
В статье раскрывается концепция политического процесса, уточняется его содержание, структурные элементы, подчеркивается
предмет и объект, исследуются специфические особенности. Кроме
того, учитываются мнения наиболее влиятельных исследователей
по этим вопросам.
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(XXƏSRİN90-CIİLLƏRİ)
XÜLASƏ
XX yüzilliyinsonlarında beynəlxalq aləmdə baş vermiş gesiyasi dəyişikliklər dünyanın supergücləri sırasında olan SSRİ-nin və dünya sosializm
sisteminin dağılması ilə bağlı olmuş və dünya nizamının təkqütblük
üzərində qurulan yeni mərhələsi başlanmışdı. Keçmiş SSRİ ərazisində yeni
münasibətlərin əsasını qoyan qlobal dəyişikliklərdən biri də bu nəhəng
məkanda yeni müstəqil dövlətlərin yaranması olmuşdı. Təsadüfi deyildi ki,
bir vaxtlar vahid dövlətin müxtəlif hissələri hesab olunan qonşu respublikalar arasında münasibətlərin yeni formaları üzə çıxmışdı. Yeni müstəqil
dövlətlərin əksəriyyəti Qərbyönümlü siyasi kurs götürdü, geosiyasi
maraqlar və nüfuz dairələri uğrunda mübarizənin yeni mərhələsi başlandı,
milli məsələnin “bolşeviksayağı nizamlanması” nəticəsində meydana gələn
etnosiyasi konfliktlər çox tezliklə dövlətlərarası münaqişələrə çevrildi,
Rusiyanın postsovet məkanını yenidən mənimsəmək uğrunda uzunmüddətli
mübarizəsi başlandı ki, hal-hazıradək davam etməkdədir.
Məqalədə postsovet məkanının səciyyəvi cəhətləri verilir, bu məkanın
şərqində yerləşən və Avropanın qonşularına çevrilən Belorusiya, Ukrayna
və Moldovanın həyatında baş verən hadisə və proseslər təhlil edilir, bu
dövlətlərin Qərb üçün əhəmiyyəti araşdırılır. SSRİ-nin süqutu nəticəsində
ağır zərbə alan və böyük dövlət statusunu itirən Rusiyanın postsovet
məkanının Şərqi Avropaya qonşu olan dövlətləri üzərində yenidən hegemonluğa nail olmaq uğrunda mübarizəsi məqalədə elmi-siyasi baxımdan
təhlil edilir və ümumiləşdirmələr aparılır.
Açar sözlər: SSRİ, post sovet məkanı, Slavyan Birliyi ideyası,
geosiyasət, münaqişə, Dnestryanı, iqtisadi diplomatiya
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XX yüzilliyinsonlarında dünya nizamında geosiyasi dəyişikliklər
dünyanın supergücləri sırasında olan SSRİ-nin dağılması nəticəsində baş
vermiş və beynəlxalq aləmdəxaosu gücləndirməklə beynəlxalq münasibətlərin yeni mərhələsinin başlanğıcı olmuş, habelə keçmiş SSRİ ərazisində
də yeni münasibətlərin əsasını qoymuşdı. Təsadüfi deyildi ki, bir vaxtlar
vahid dövlətin müxtəlif hissələri hesab olunan qonşu respublikalar arasında
münasibətlərin yeni formaları üzə çıxmışdı. Geosiyasi tədqiqatarda
postsovet məkanı dövlətləri dedikdə dövlətlərin aşağıdakı beş qrup nəzərdə
tutulurdu:
- Baltikyanı dövlətlər: Estoniya, Latviya və Litva respublikaları;
- Şərqi Avropa ölkələri: Ukrayna, Belarus və Moldova;
- Cənubi Qafqaz respublikaları: Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan;
- Məkəzi Asiya: Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan və
Türkmənistan;
- Nəhayət, Rusiya özü də ayrılıqda bir kateqoriya dövlət hesab olunurdu (11, 23-25).
SSRİ-nin parçalanması çoxsaylı geosiyasi prosesləri şərtləndirdi, yeni
müstəqil dövlətlər yarandı, bu dövlətlərin əksəriyyəti Qərbyönümlü siyasi
kurs götürdü, geosiyasi maraqlar və nüfuz dairələri uğrunda mübarizənin
yeni mərhələsi başlandı, milli məsələnin “bolşeviksayağı nizamlanması”
nəticəsində meydana gələn etnosiyasi konfliktlər çox tezliklə dövlətlərarası
münaqişələrə çevrildi, Rusiyanın postsovet məkanını yenidən mənimsəmək
uğrunda uzunmüddətli mübarizəsi başlandı və s. Sovet dövlətinin
çöküşünün ən ağır itkilərini Rusiya bölüşməli oldu. Belə ki, SSRİ-nin çökməsi ilə:
- Rusiya 5mln kv.km-lik ərazi itirdi və XVI əsr sərhədlərinə çəkilmək
məcburiyyətində qaldı;
- Rus çarlarının uğrunda əsrlər boyu mübarizə apardıqarı Baltik
dənizinə (Sank-Peterburq və Kalininqrad əyaləti istisna olmaqla) və Qara
dənizə çıxış yolları itirildi;
- Rusiya quru yollarla Mərkəzi və Qərbi Avropaya birbaşa daxil
olmaq imkanlarından məhrum oldu;
- Rusiyanın Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazın təbii ehtiyatlarıüzərində inhisarına son verildi;
- Rusiyanın özündə mərkəzdənqaçma meylləri gücləndi;
- Sonradan sesessionist konfliktə çevrilən çoxsaylı etnosiyasi kon94
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fliktlərlə Rusiya qarşı-qarşıya qaldı (8, 162-163).
Yaranmış yeni beynəlxalq şəraitə baxmayaraq Rusiyanın keçmiş sovet
respublikaları ilə münasibətləri heç də bərabərhüquqlu münasibətlər
səviyyəsində deyildi ki, bunun çoxsaylı səbəbləri mövcud idi, əslində
Rusiya postsovet məkanına yenə də özününkü kimi baxır və yeni respublikaları müxtəlif yollarla özünə bağlamağa çalışırdı. Belə vəziyyət isə ilk
növbədə əks-təsirlə qarşılaşır və rus politoloqlarının “yaxın xaric” adlandırdıqları ölkələri daha da uzaqlaşdırırdı. Rusiya XİN-i A.Kozırevin
“avroasiyalı” qonşuları hesab etdiyi bu dövlətləri V.Putin prezident
seçildikdən sonra “yaxın xaric” hesab etmirdilər (2, 66).
Rusiya Federasiyasının SSR-in dağılmasından sonra beynalxalq aləmdə
onun varisi kimi tanınmasına baxmayaraq postsovet məkanında öz təsirinin
itirilməsi ilə barışmır və bu məkanı güclü-asılı dövlətlər timsalında özünə
tabe etmək siyasəti yeritməkdədir ki, bunu 2008-ci ilin avqustunda baş vermiş “beşgünlük” Rusiya-Gürcüstan müharibəsi əyani şəkildə sübut etdi.
Rusiyanın postsovet ölkələri ilə normal münasibətlər qura bilməməsinin
əsas səbəbi də elə məhz belə münasibətlərə köhnə ideoloji düşüncə tərzi
ilə yanaşmasıdır. Rusiya Prezidenti V.Putinin “Rusiya ya güclü olmalıdır,
da da heç olmamalıdır” deyimi bu ölkənin həm də postsovet məkanı strategiyasının hüdudlarını dəyərləndirməyə imkan verir (10, 3).
Müasir dövrdə Rusiya Federasiyasının xarici siyasətində əsas iki
postsovet regionu - Şərqi Avropa dövlətləri və Cənubi Qafqaz regionu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ki, bu regionları Rusiya özünün “həyati maraqları
zonası” elan etmişdir. Qeyd etməyə dəyər ki, məhz göstərilən regionlarda
Qərbin güclü dövlətləri ilə Rusiya arasında gərgin hərbi-siyasi mübarizə
gedir (6, 123-124).
Rusiya Şərqi Avropa ölkələri içərisində isə əsas diqqəti Ukraynaya verir.
Məlum olduğu kimi, Ukrayna tarixən Şərqi Avropada Rusiyanın strateji
müttəfiqi və dayağı rolunu oynayıb. Ukrayna və Belorusiya Rusiyanın
gələcək inkişafı üçün başlıca dövlətlər hesab olunurlar. Rusiya bu iki
dövləti, xüsusilə də Ukraynanı itirməklə xarici siyasətdə qarşılaşdığı problemləri hələ bir neçə on illər müddətinə həll edə bilməyəcəkdir. Qərbin
köməyi ilə reallaşdırılmış “rəngli inqilablar” nəticəsində hazırda Ukrayna
tamamilə Rusiyadan uzaq qərb yönümlü siyasi kurs yolu seçmişdir.
Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, Ukraynanın özünün daxilində
Rusiya ilə münasibətlərdə ciddi fıkir ayrılıqları mövcuddur. Belə ki, radikal
liberallar hesab edirlər ki, Ukraynanın NATO və Aİ-yə daxil olmasını
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yubadan əsas amil məhz Ukraynanm Rusiyanın təsiri altında olması
haqqında mövcud stereotiplərdir. Buna görə də Ukrayna özünün tam
müstəqil olduğunu göstərməli və Rusiya ilə münasibətlərə maksimum
dərəcədə məsafə qoymalıdır. Yəni, Ukrayna Avropaya daxil olmaq üçün
daxilində anti-rus əhvali-ruhiyyəsi formalaşdırmalıdır.
Ukraynanın xarici siyasət kursunda balans saxlanmasının tərəfdarı olan
siyasətçilərin bir qrupuna görə, enerji asılılığı və iqtisadi əlaqələr baxımından Rusiya ilə normal münasibətlərin saxlanılması ölkədə sabitliyin qarantı
roluna malikdir. Ukraynanın 2004-2017-ci illər tarixinin analizi göstərir
ki, məhz bu amilin nəzərə alınmaması Ukraynanın parçalanmasında,
Donetsk və Luqansk seperat rejimlərinin ortaya çıxmasında neqativ rol oynamışdır. Ukraynanın Avropa, Asiya və Rusiya geosiyasi məkanlarının ortasında yerləşməsi, yəni olduqca əlverişli geosiyasi mövqeyi həm Qərb,
həm də Rusiya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə vəziyyət Ukraynaya
siyasi və iqtisadi dividentlər qazandırsa da, Rusiyanı qane etmir və təsadüfi
deyil ki, rus politoloji fikri yaranmış vəziyyəti Ukrayna üçün geosiyasi
“çatışmazlıq” adlandırırdı (15, 73).
Hazırda Rusiya ilə Ukrayna arasında münasibətlərdə əsasən üç problem
özünü göstərir. Bunlara Qara dənizdə rus hərbi donanamasının saxlanmasını, sərhəd problemini və enerji əməkdaşlığı məsələsində davamlı qarşıdurmanı göstərmək olar. Rus politoloqlarının fıkrincə, Qara dənizdən rus
hərbi donanmasının çıxarılması Ukrayna üçün ağır nəticələrə gətirəcəkdir,
çünki Qara dənizdə Türkiyə ilə yalnız qalan Ukrayna tədricən Türkiyənin
ekspansiyasına məruz qalacaq və tezliklə Avropadan Yaxın Şərqə və
Mərkəzi Asiyaya “iqtisadi körpü” rolunu itirəcəkdir. Ozünü Polşa,
Rumınya və Baltikyanı ölkələrə bənzətməyə çalışan Ukrayna isə yürütdüyü
siyasətlə Avroasiya məkanında Avropa ənənələrinin yayılmasında ən uğurlu
nümunə ola biləcəyini sərgiləməklə regional liderliyə can atır.
Postsovet məkanında cərəyan edən proseslərə ekzogen faktorların güclü
təsirini nəzərə alsaq baş verməkdə olanların heç də Rusiyanın xarici
siyasətindəki uğursuzluqlarla bağlı olmadığını görərik. Məhz buna görə də
xüsusilə ABŞ Ukraynanın Rusiya üçün geosiyasi əhəmiyyətini obyektiv
qiymətləndirərək burada Rusiyanın nüfuzunu tamamilə aradan qaldırmaq
üçün Ukraynaya iqtisadi və hərbi yardımları gücləndirməkdədir. Yəni, ABŞ
necə ki, Hindistanın güclənməsınə qarşılıq Pakistanı dəstəkləyirdi, eləcə
də Rusiyaya qarşı Ukraynaya yardım göstərir (3, 276).
Siyasi ekspertlərə görə, Ukrayna həm də ABŞ-a onun Avropada ikinci
96
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“Troya atı” hesab olunan Polşanı Avropanın mərkəzinə çevirmək layihəsini
reallaşdırmaq və bununla da Fransanın Aİ-də təsirini azlatmaq üçün
lazımdır. Məhz buna görə, Fransa Ukraynanın Aİ-yə daxil olmasına müxtəlif yollarla mane olmağa çalışır və belə vəziyyətdən rus diplomatiyası
yetərincə yararlanır. Ekspertlərin fıkrincə, Ukraynanın Aİ-yə daxil olmasının ən asan yolu onun NATO-ya üzv olmasıdır. Məhz buna görədir ki,
Ukrayna hər vəchlə ABŞ-la münasibətləri yüksək səviyyədə saxlamağa
çalışır. Rusiya XİN isə bəyan edirdi ki, “Ukrayna ABŞ-ın maraq dairəsinə
daxil deyil, o sadəcə Rusiyaya zərbə endirmək üçün ABŞ-a lazımdır”,
“Ukrayna daima Qərbdən vəsait, pul tələb edir, Avropada isə Ukrayna iqtisadiyyatını bərpa edə bilcək vəsait yoxdur” (5, 457).
Toplanmış materialların elmi-siyasi təhlili göstərir ki, Rusiyanın
postsovet məkanı siyasətində ikitərəfli müqavilələrlə yanaşı hərbi, siyasi
və iqtisadi xarakterli birliklərin yaradılması da mühüm yer tutur və belə
siyasət davamlı xarakter daşıyır. Ukraynanın Qərbə yaxınlaşmasına cavab
olaraq Rusiya cavab tədbirləri kimi, Belarusiya ilə ittifaqı möhkəmləndirmək, Ukraynanı arada saxlamaq, ölkədə seperatizmi gücləndirmək,
Krıma iddialarla çıxış etmək, iqtisadi təzyiqləri dərinləşdirmək, xüsusilə
Rusiya qazının satışqiymətlərini artırmaq siyasətini yeritməkdədir. Qeyd
edək ki, Ukraynanın siyasəti qərbə istiqamətlənsə də, onun iqtisadiyyatı
Rusiyadan asılıdır. Təkcə 2005-ci ildə iki dövlət arasında ticarətin həcmi
20 mlrd dollar təşkil etmişdi, sonrakı illərdə bu göstərici enməyə başlasa
da RusiyanınUkrayna üçün satış bazarı olmasını hər zaman nəzərə almaq
lazımdır.
Rusiyanın slavyan dövlətlərindən Belorusiya ilə münasibətləri bəzi
narazılıqlar çıxmaq şərtilə, həmişə normal inkişafdadır. Əslində bu dövlət
Rusiyanın təsiri altındadır. Buna görə də qərb dövlətlərinin buradakı təsir
heç vaxt Rusiyanın təsirinə bərabər olmayacaq. Buna tarixi, demoqrafık,
dini-mədəni, etnik yaxınlıq kimi bir sıra amillər təsir göstərir. Qeyd etmək
lazımdır ki, tarix boyu dövlətçilik ənənəsinə malik olmayan Belorusiyanıngeosiyasi mövqeyi onu Rusiyanın ən yaxın partnyoruna çevirmişdir. Belorusiya Rusiya ilə Şərqi Avropa arasında kiçik körpü rolunu oynamaqda
davam edir. Digər tərəfdən, Ukrayna və Latviyadakı rus hərbi obyektlərinin
artıq məhv edildiyini nəzərə alsaq, Rusiyanın Belorusiyada mövcud hərbistrteji bazaları bu dövlətin hesabına Ukrayna və Latviyaya təsir etmək
imkanı yaradır.
Belorusiyanı Rusiyaya yaxınlaşdıran başqa bir amil isə Belorusiyanın
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Ukrayna ilə sərhəd probleminin olmasıdır. Ukraynanın NATO-ya daxil olmasına mane olan ən böyük problemlərdən biri kimi sərhəd məsələsi məhz
Rusiyanın təsiri ilə hələ də həll olunmamış qalmaqdadır. Rusiya - Belorusiya yaxınlığının Rusiyaya qazandırdığı ciddi üstünlüklərə tədqiqatçılar
aşağıdakıları aid edirlər:
- Belorusiyanın potensialından istifadə etməklə Rusiya öz iqtisadiyyatını 25% artırmaq imkanlarını realizə edə bilər;
- Qərbin Belorusiyanın bu potensialına şərik çıxmasının qarşısını almaqla onu öz nüfuz dairəsində saxlaya bilir;
- Avropa ölkələrinin Rusiyanın ətrafmdakı sanitar kardonunu Belorusiyanın köməkliyi ilə aradan qaldırmağa nail olur;
- əslində Belorusiyanın xarici siyasətini əlinə almaqlaRusiya uzun
müddətə Qərbə təsir və təzyiq imkanlarını artırır;
- Rusiyadan Avropaya gedən tranzit yollarının 75-80 faizinin Belorusiyadan keçməsi nəticəsində Qərb ölkələri bir növ Şərqə çıxış əldə
edirlər ki, “açarları” Rusiyanın əlində olur;
- Belorusiya vasitəsilə RusiyaUrayna və Litvaya daha yaxından təsir
göstərmək imkanları əldə edir və s (4, 382-384).
Məhz buna görə də SSRİ-nin süqutundan sonra Rusiya-Belorusiya ittifaqınm yaradılması ideyası meydana gəldi ki, onun müəllifı Belorusiya
prezidenti A.T.Lukaşenko olmuşdu. Müxtəlif səviyyələrdə 1996-cı ilin ortalarınadək aparılmışdiplomatik-siyasi danışıqlardan sonra belə ittifaqın
yaradılması haqqında müqavilə imzalanmış, 1997-ci ildə isə Rusiya-Belorusiya ittifaqının nizamnaməsi qüvvəyə minmişdi. 1998-ci ildə
“Gələcəkdə Rusiya və Belorusiya dövlətlərinin birləşməsi haqqında”
Bəyannamənin qəbul edilməsi (1) Qərb diplomatiyasında ciddi narahatlıq
yaratmışdı. Lakin tərəflərin birgə idarəçilik sahəsində ortaq qərara gələ
bilməməsi, habelə bir sıra başqa səbəblərdən dolyı bu ideya uzun müddət
üçüntəklif olaraq qalmış, lakin danışıqlar davam etdirilmişdi.
XX əsrin 90-cı illərindəki ikitərəfli əlaqələrin analizi dövlətlərarası münasibətlərdə bir sıra problemlərin mövcudluğunu üzə çıxarmışdı. Belə ki,
Rusiyada 1999-cu il prezident seçkilərinə qədər Rusiya-Belorusiya birliyinin yaradılması ətrafında danışıqlar davam etsə də, Rusiyadakı
hakimiyyət dəyişikliyindən sonraBelorusiya özünə altemativ qüvvə axtarışına uğursuz cəhd etmişdi. Məhz buna görə də Belorusiya daha çox
Avropa dövlətləri, Çin, İran, Venesuella kimi ölkələrlə əlaqə saxlamağa
çalışırdı. Rusiyadan Belorusiyaya ötürülən qazın qiyməti ilə bağlı baş ver98
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miş narazılıqlar da iki dövlət arasında münasibətlərin soyumasında ciddi
rol oynamışdı. Bununla belə, slavyan birliyi ideyası ictimai fikir tərəfindən
dəstəkənir və dövətərarası münasibətərə öz pozitiv təsirini göstərməkdədir
(5, 183-184).
Qərb dövlətlərinin də Rusiya-Belorusiya ittifaqına münasibəti kifayət
qədər qısqanc xarakter daşıyır. Belorusiyanm Rusiyanm əyalətinə
çevriləcəyi ilə nəticələnməsindən narahat olan Qərb hər vasitə ilə buna
mane olmağa çalışırdı, hətta Qərb diplomatiyası A.Lukaşenko rejimini
“Avropada sonuncu diktatura” adlandırır və bu rejimin dağıdılması üçün
“rəngli inqilablar”dan birinin Belorusiyada da həyata keçirilməsinə
çalışırdılar. Belə ki, çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələn V.Yuşenko az
sonra Vaşinqtona yazdığı“Belorusiya və Kuba kimi qeyri-demokratik rejimli dövlətlərdə rejimlərin dəyişdirilməsində” əməkdaşlıq etmək təklifini
səsləndirmişdi (4, 387).
Qeyd etdiyimiz kimi, Belorusiyanın duqca əlverişli geosiyasi mövqeyi
Qərb dövlətlərini cəlb edən başlıca amil olsa da A.Lukaşenko hakimiyyəti
son dövrlərə qədər Qərbə öz maraqlarını reallaşdırmağa geniş imkanlar
vermirdi. Nəzərə alsaq ki,Belorusiyanm iqtisadiyyatımn əhəmiyyətli
hissəsinin Rusiya ilə bağlıdır, onda Qərbin iqtisadi sanksiyalarınm Belorusiyaya heç bir təsirinin olmadığını görərik ki, bu faktor artıq etiraf olunmaqdadır. Belə ki, Belorusiya mallarının ixracının cəmi 3-4%-i ABŞ-ın
və digər Qərb dövlətlərinin payına düşür, halbuki ən böyük bazarı Rusiya
təşkil edir. Rusiyanın isə bu asılılıqdan daim təsir vasitəsi kimi istifadə etməyə çalışması Belorusiyanı Qərbdə altemativ yollar axtarmağa vadar
edirdi. Statistikaya görə, tədricənBelorusiyanın Qərb dövlətləri ilə ticarət
dövriyyəsi artaraq ölkənin ixracatında 16 faizə çatmışdır. Alman
qəzetlərindən olan “Die Welt”ə 2007-ci il 29 yanvar tarixli müsahibəsində
A.Lukaşenko qeyd edirdi ki, o, artıq Avropa və ABŞ-la heç bir narazlıq
istəmir, əksinə, Aİ ilə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir, “biz çalışırıq ki, Aİ
öz daxili bazarını bizim üzümüzə açsın ki, rəqabətə girə bilək”(13).
Postsovet məkanının Qərbində, Rusiya ilə Avropa arasında yerləşən
dövlətlərdən biri olan Moldova ilə Rusiyanın münasibətləri də kifayət
qədər problemlidir. Dövlət müstəqilliyinin ilk günlərindən Qərbi prioritet
seçən və Rumıniya ilə yaxınlaşmaq xətti götürən Moldovanın ölkədəki rus
əhalisinə qarşı sıxışdırma siyasəti və xarici siyasətdə tarazlığın gözlənilməməsi çox tezliklə Dnestryanı münaqişənin alovlanmasına və
ölkənin böyük bir hissəsinin ayrılmasına gətirib çıxardı. Münaqişənin
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nizamlanması məqsədilə Avropa İttifaqının vasitəçiliyi, Ukrayna prezidenti
V.Yuşenkonun mərhələli nizamlanma planı son nəticədə münaqişənin dondurulmasına və ölkənin parçalanmasına gətirib çıxardı (12; 13).
Rusiyanın Moldova siyasətində ik dövrərdə aydın siyasi xəttin olmaması
və Moldova liderlərinin səriştəsizliyi, habelə Qərb diplomatiyasının məkrli
planlarıdövlətlərarası əlaqələrdə ciddi problemlərin yaradılmasını
şərtləndirdi. Rusiya Moldovanın Rumıniya ilə birləşərək onunla birgə
NATO-ya daxil olmasındanciddi narahatlıq keçirməyə başlamışdı.
Dnestryanı ərazidə 80 min Rusiya vətəndaşının yaşaması Moldova
hakimiyyətinə mühüm hərbi-siyasi təsir imkanı olduğuna görə, Rusiyanın
münaqişədə vasitəçi kimi çıxış etməsi son nəticədə Moldovanı fakt
qarşısında qoydu (9, 163).
Qeyd edək ki, digər postsovet ölkələrində olduğu kimi, Moldovanın da
iqtisadi cəhətdən Rusiyadan asılılığı xarici iqtisadi siyasətdə Moldovanın
müstəqil fəaliyyətiniciddi şəkildə əngələməkdədir. Moldova dünyada şərab
istehsal edən dövlət kimi məhşurdur, şərab ixracından Moldova ildə 200
mln ABŞ dolları gəlir əldə edir və istehsal olunan şərabın 2/3 hissəsini
Rusiyaya ixrac edir ki, bu amil ölkənin iqtisadi büdcəsində başlıca rol oynayır, digər tərəfdən Rusiya bazarında mövcud şərabların 60 faizinin moldav şərabları təşkil etməsi və ölkənin Rusiyadan Avropanın cənubuna
uzanan tranzit yollarının üzərində olması Moldovanın əhəmiyyətini artıran
amillərdəndir (7). Rusiyanın postsovet məkanının Şərqi Avropa ölkələrinə
yönəlik siyasəti və münaqişəli situasiyaların saxlanılması Qərb diplomatiyasının Avropanın Şərqə doğru genişlənməsi yolunda başlıca
maneədir.
Açar sözlər: SSRİ, postsovet məkanı, Rusiya, Belorusiya, Ukrayna,
Moldova, slavyan birliyi ideyası, geosiyasət, münaqişə, Dnestryanı, Qərb
diplomatiyası, qərbyönümlü siyasət, Yuşenko planı, tarazlıq, iqtisadi diplomatiya.
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ПОлИТИКАСТРАНВОСТОЧНОЙЕВРОПЫНАПОСТСОВЕТСКОмПРОСТРАНСТВЕРОССИИХАРАКТЕРНЫЕ
ЧЕРТЫ(90-ЕГОДЫXXВЕКА)
РЕЗЮмЕ
В конце 20-го века глобальные изменения произошли в глобальных
сверхдержавах, с распадом СССР и мировой системы социализма, и
на одностороннем основании была создана новая фаза мирового порядка. Одним из глобальных изменений, заложивших основу для новых
отношений в бывшем СССР, стало появление новых независимых государств на этой обширной территории. Не случайно были раскрыты новые формы отношений между соседними республиками,
которые когда-то были частью единого государства. все еще продолжается.
В статье представлены особенности постсоветского пространства, анализируя события и процессы, происходящие в жизни Беларуси, Украины и Молдовы, которые расположены на востоке этого
пространства и становятся соседями Европы, исследуя важность
этих государств для Запада. В статье анализируется и обобщается
научно-политическая точка зрения борьбы постсоветского пространства России за восстановление гегемонии над восточноевропейскими соседями, которые понесли тяжелые удары и потеряли
великий государственный статус в результате распада СССР.
Ключевые слова: СССР, постсоветское пространство, идея славянского союза, геополитика, конфликт, Приднестровье, экономическая дипломатия.
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Diplomatiya və inteqrasiya prosesləri kafedrasının dosent əvəzi
TÜRKİYƏXARİCİSİYASƏTİSON100İLDƏ:QISAİCMAL
XÜLASƏ
Türkiyə Respublikası yarandıqdan sonra xarici siyasəti müxtəlif
mərhələlərdən keçmişdir. Bu mərhələlərin hər biri səciyyəvi cəhətlərə, xüsusiyyətlərə malik olmuşdur. Məsələn, Cümhuriyyətin ilk dövürlərində
xarici siyasətin başlıca məqsədi ölkənin düşmüş olduğu ağır iqtisadi-siyasi
böhranın aradan qaldırılması, müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi, təhlükəsizliyin təmin edilməsi idisə, sonrakı mərhələlərdə ölkənin xarici siyasətinin
mahiyyətində müəyyən dəyişikliklər baş verir. Məqalədə, Türkiyə xarici
siyasəti müxtəlif mərhələlərə ayrılmış, hər bir mərhələdə baş verən proseslər ümumiləşdirilərək elmi nəticələr çıxarılmışdır. Məqalənin əsas elmi
məziyyəti hadisələr, proseslərlərlə bağlı analitik yanaşmanın, ümumiləşdirmə metodunun yüksək səviyyədə olmasıdır.
Açar sözlər: Türkiyə Cümhuriyyəti, xarici siyasət, geosiyasi maraqlar,
soyuq müharibə, regional güc, regional tərəf, Osmanlı və İslam kimliyi,
milli maraqlar, təhlükəsizlik, Balkanlar və Cənubi Qafqaz, tərəfsiz siyasət,
siyasi-iqtisadi güc, hərbi potensial.
Xarici siyasət dövlətin mövcudluğunu, təhlükəsizliyini ve inkişafını
təmin edən 2 əsas vasitədən biridir. Hər bir dövlətin xarici siyasətinin həyata keçirilməsini şərtləndirən əsas amillər bunlardır : milli maraqlar,
dövlətin siyasi mahiyyəti, kültürü, ölkənin coğrafi mövqeyi, əhali sayı, tarixi, iqtisadi, siyasi, hərbi gücü, ölkə ətrafında yaranmış beynəlxalq konyuktur. İstənilən dövlətin, o cümlədən də Türkiye Cümhuriyyətinin xarici
siyasəti yuxarıda qeyd etdiyimiz amillərin təsiri ilə həyata keçirilib ve
keçirilməkdə də davam edir.
Təxminən 100 il əvvəl Anadolu türkləri ağır şərtlər altında mübarizə
apararaq Osmanlıdan sonra yeni dövlətlərini, Respublikalarını yaratdılar
ve Cümhuriyyətin ilk illərində tərəfsiz, bir qədər də Sovet İttifaqına yaxın,
Qərblə məsafəli xarici siyasət strategiyasına üstünlük verdilər. Həmin
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dönəmdə belə bir xarici siyasətin həyata keçirilməsini zəruri edən əsas
səbəblər bunlar idi : yeni dövlətin məhz Antanta (Qərb) dövlətləri ilə
aparılan istiqlal savaşı nəticəsində yaranması, 1 ci dünya müharibəsinin
maddi ve insan resursu itkisi baxımından Türkiyə üçün fəlakətli nəticələri
(1), Sovet Rusiyası ilə Qərbə qarşı ortaq maraqlarının mövcud olması,
aparıcı Qərb dövlətlərinin regional siyasəti və bölgədə, dünyada formalaşan
şərtlər və nəhayət, iqtisadi gerilik və türk xalqının yeni dövlət quruculuğu
prosesində olması. Məhz qeyd etdiyimiz bu amillər gənc Türkiyə
Cümhuriyyətinin xarici siyasətinin barışcıl ruhda formalaşmasını təmin etmişdir. Dahi Mustafa Kamal Atatürkün " yurdda sülh, cahanda sülh " şüarı
ölkəsinin həm yerləşdiyi regiona, həm də dünyaya baxışını ifadə edirdi.
1923 - cü ildə imzalanan Lozanna müqaviləsinin türk milli müqavimət
hərəkatının müttəfiq işğalçı dövlətlər üzərində qələbəsini rəsmiləşdirən,
Sevr müqaviləsini qüvvədən salan və Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasını təmin edən siyasi-diplomatik sənəd kimi böyük tarixi əhəmiyyəti
vardı. Eyni zamanda Lozanna müqaviləsində Türkiyənin maraqları
baxımından bəzi məsələlərin həllini tapmaması və yaxud yanlış tapması,
sonrakı proseslər rəsmi Ankaranın Qərblə münasibətlərinin soyuq qalmasında böyük rol oynamışdı. Məsələn, Misak-ı Millidə (Milli And)
nəzərdə tutulan bəzi ərazilərin (Kərkük – Mosul, Hatay) Türkiyə
sərhədlərindən kənarda qalması və Millətlər Cəmiyyətinin bu məsələdə
mövqeyi Türkiyənin həmin dönəmdə xarici siyasət kursuna ciddi təsir
göstərmişdir. Bu baxımdan 1925 – ci ildə imzalanmış “bitərəflilik və
hücum etməmək haqqında“ Türkiyə - SSRİ müqaviləsini də türk xarici
siyasətindəki anti-Qərb meylinin bir təzahürü kimi də qəbul etmək olar.
1930 - cu illərdə türk xarici siyasətində tərəfsizlik prinsipi qorunub
saxlansa da bir çox məsələlərdə yeni tendensiyalar da müşahidə olunmuşdur. İlk növbədə Qərb dövlətləri ilə münasibətlər normallaşaraq yeni
mərhələyə daxil olmuş və nəticədə Türkiyə cümhuriyyəti bəzi xarici
siyasət, ərazi məsələlərinin həllində bu imkandan istifadə etməyə nail olmuşdur. 1930 - cu illərdə Türkiyə üçün xarici siyasətdə əhəmiyyətli olan
hadisələrə xronoloji ardıcıllıqla nəzər salaq : 1) Ölkə 1932 ci ildə Millətlər
Cəmiyyətinə daxil olur, bununla da beynəlxalq münasibətlər sisteminə inteqrasiyasında mühüm addım atır. 2) Türkiyə hökuməti 1930 - cu illərin 2
- ci yarısında "boğazlar" ve Hatay məsələlərini milli maraqlarına uyğun
olaraq öz xeyrinə həll edir. 1936 - cı ildə imzalanan Montrö anlaşması ilə
Lozanna müqaviləsinin Bosfor ve Dardanel boğazları üzərində Türkiyənin
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hakimiyyətini məhdudlaşdıran bəndləri qüvvədən salındı ve boğazlar
yenidən Türkiyənin tam yurisdiksiyasına daxil edildi. Boğazlar üzərində
Türkiyənin suverenliyinin tam bərqərar edilməsi ölkənin geostrateji
əhəmiyyətini artıran ciddi hadisə kimi dəyərləndirilməlidir. Lozanna
müqaviləsinə görə Fransa mandatlığında olan Suriyaya verilən və Misaki
Millidə türk torpağı kimi göstərilən Hatay bölgəsi də 1936-1939 - cu illər
arasında aparılan qətiyyətli, düşünülmüş xarici siyasət nəticəsində Türkiyə
torpaqlarına birləşdirildi. Zamanında Mustafa Kamal Atatürkün "Hatay
məsələsi mənim şəxsi davamdır" (2) söyləməsi də Türkiyə dövlətinin bölgəyə xüsusi əhəmiyyət verməsinin göstəricisi idi.
Qərb dünyası ilə olduğu kimi, Türkiyə Cümhuriyyəti Şərq, müsəlman
dövlətləri ilə münasibətlərə də xüsusi diqqət yetirirdi və bu diqqətin nəticəsi
olaraq İran, İraq, Əfqanıstanla birlikdə 1937 – ci ildə Saadabad paktını
imzalamaşdır. Saadabad paktını imzalamaqda Mustafa Kamalın başlıca
məqsədi bölgədə sülhə, əminamanlığa, inkişafa nail olmaqla yanaşı,
Cümhuriyyət qurulduqdan sonra müsəlman Şərqi ilə zəifləyən əlaqələri
yenidən dirçəltmək və bəzi Avropa dövlətlərinin regionda apardığı istila
siyasətinə mane olmaq idi.
Ümumiyyətlə, 1930 - cu illərdə Türkiyənin xarici siyasətdə əldə etdiyi
uğurların başlıca səbəbləri kimi bunları göstərmək olar : Qərb dünyası ilə
münasibətlərin normallaşdırılması, pozitiv balanslaşdırma, tərəfsizlik
siyasətinin aparılması, 2 - ci dünya müharibəsi ərəfəsində Avropada formalaşan beynəlxalq konyuktur, nəhayət, gənc Türkiyə Cümhuriyyətinin
rasional, realist xarici siyasət ve fəal diplomatiya həyata keçirməsi olmuşdur. Bir vacib məqamı da qeyd etmək istərdim ki, həmin dönəmdə daxili
siyasətdə olduğu kimi xarici siyasətdə də strateji hədəflər, taktiki gedişlərlə
bağlı düzgün qərarların verilməsində Atatürk dühası böyük rol oynamışdır.
1920-30 - cu illərdə aparılan xarici siyasətin daha bir mühüm nəticəsi I
dünya müharibəsinin faciəvi nəticələrini yaşayan bir ölkənin II dünya
savaşından özünü kənarda saxlamağı bacarması oldu. Baxmayaraq ki,
Türkiyənin müharibəyə tərəf olaraq daxil olması üçün hər iki tərəfdən, xüsusilə də Qərb dövlətləri tərəfdən ciddi təzyiqlər vardı. Bu aspektdə bəzi
faktları xatırlamağımız yerinə düşərdi, məsələn, anti-Hitler koalisiyasının
1943 – cü ilin yanvarında Adana, dekabrında Qahirədə keçirilən toplantılarında Türkiyəyə müttəfiqlərə qoşulması ilə bağlı təzyiqlər olmuşdu.
Türkiyə, yalnız 1945 – ci ilin fevralında, yeni qurulmaqda olan BMT – yə
üzv olmaq üçün Almaniya və Yaponiyaya qarşı müharibə elan etmişdir.
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Bununla belə, hər hansı hərbi əməliyyatlarda iştirak etməmişdir.
II Dünya müharibəsindən sonra beynəlxalq münasibətlər sistemində
ciddi dəyişikliklər baş verdi. Bu dəyişiklikləri xarakterizə edən əsas 2
cəhəti belə qeyd etmək olar : iki qütblü dünya sisteminin formalaşması ilə
“soyuq müharibə“ – nin başlanması və müstəmləkə sisteminin çökməsi.
Yeni formalaşan dünya düzənində Türkiyə xarici siyasətinin baslıca hədəfi
ölkənin təhlükəsizliyinin, siyasi, iqtisadi baxımdan inkişafının təmin
edilməsindən ibarət olmuşdur.“Soyuq müharibə“ – nin ilk illərində
Türkiyənin təhlükəsizliyinə, ərazi bütövlüyünə ən böyük təhdidi Sovet İttifaqının xüsusilə öz sərhədləri yaxınlığında ekspansionist siyasət yeritməsi
və bu siyasət çərçivəsində də Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarını ortaya qoyması yaradırdı. II Dünya müharibəsindən sonra qələbə eyforiyasından ayılmayan və dünyanın iki fövqəldövlətindən birinə çevrilən Sovet İttifaqının
Türkiyənin şərq əyalətlərinə iddiaları və boğazlarla bağlı rəsmi Anakaraya
təzyiqləri xarici siyasətdə ölkənin strateji seçim etməsini sürətləndirdi.
Beləliklə, yeni formalaşan geosiyasi reallıqlar Türkiyə Cümhuriyyətini quruluşunun ilk illərindən həyata keçirdiyi tərəfsizlik siyasətindən imtina etməyə və Qərbin hərbi – siyasi müttəfiqinə çevrilməsinə səbəb oldu. 1947
– ci ildə ABŞ tərəfindən qəbul edilən Trumen doktrinası (bu doktrina
Türkiyə və Yunanıstana hərbi yardımı nəzərdə tuturdu) Sovet təhdidi ilə
üz-üzə qalan Türkiyənin hərbi baxımdan güclənməsində böyük rol oynadı.
1952 – ci ildə Türkiyə və Yunanıstan, aralarında ərazi mübahisələrinə və
ənənəvi rəqabətə baxmayaraq, birlikdə Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatına (NATO) daxil edildi. Bununla da Türkiyə Qərb blokunun
əhəmiyyətli üzvünə çevrildi.
Türkiyə Cümhuriyyəti 1950 – ci illərdə də Qərb dünyasına inteqrasiya
siyasətini xarici siyasətinin baslıca prioritetinə çevirmişdir. Eyni zamanda
Türkiyə həmin dönəmdə ABŞ – nın qlobal və regional geosiyasi layihələrində (məs.Koreya müharibəsində iştirak, SENTO – nun yaradılması
kimi və s.) də yaxından iştirak etmişdir. Bütövlükdə, “soyuq müharibə“ illərində Qərb, ABŞ üçün Türkiyənin geosiyasi əhəmiyyəti xeyli yüksək olmuşdur. Qərb blokunun Qara və Aralıq dənizləri, Orta Şərq, Balkanlar
regionları üzrə həyata keçirdiyi geostrategiyada Türkiyə önəmli rol oynamışdır. NATO – nun cənubi – şərq cinahı olan Türkiyənin SSRİ – ilə
həm quru, həm də dəniz vasitəsi ilə sərhədlərinin olması da ölkəni Avro –
Atlantik təhlükəsizlik sisteminin mühüm elementinə çevirirdi. “Soyuq
müharibə“ illərində ABŞ tərəfindən SSRİ – na, yəni əsas düşmənə qarşı
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tətbiq olunan “çəkindirmə“ (containment) siyasətində də Türkiyə, “kənar
aypara “ qurşağında (Rimland) yerləşən ölkə kimi əsas yerlərdən birini tuturdu.
Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi “soyuq müharibə“ – nin ilk dövrlərində
beynəlxalq münasibətlərdə ciddi dəyişiklik yaradan əsas faktorlardan biri
də Qərbin bəzi aparıcı dövlətlərinin müstəmləkə sisteminin çökməsi idi və
bu məsələ Türkiyə xarici siyasətinin regional (Yaxın və Orta Şərq) aspektlərinə ciddi təsir göstərirdi (3). Qərbin müttəfiqi və dünyəvi dövlət olan
Türkiyənin müstəmləkəçilikdən qurtularaq yeni dövlətlərini yaradan anti
– Qərb meyilli müsəlman-ərəb dövlətləri ilə münasibətləri məsafəli olmuş
və rəsmi Ankara bu münasibətlərdə özünün strateji müttəfiqlərinin (bəzi
Qərb dövlətlərinin) maraqlarını nəzərə almağa üstünlük vermişdir. Eyni
zamanda Türkiyə yeni müstəqilliyini əldə edən bu dövlətlərlə din əsaslı
münasibətlər qurmaqdan və onlar arasında mövcud olan din-məzhəb qarşıdurmalarından da çəkinmişdir.
1960-1970 - ci illərin Türkiyəsinin daxili və xarici siyasətində aktuallaşan 2 məsələ vardı : Kipr problemi və Avropa İqtisadi Birliyi ilə münasibətlər. Bu günə qədər də siyasi-hüquqi həllini tapmayan Kipr münaqişəsi
o dönəmdə ölkənin xarici siyasətinə təsir edən əsas faktorlardan birinə
çevrilmişdir. Kipr probleminin mahiyyəti və inkişaf dinamikası Türkiyə
cümhuriyyətini sərhədlərini aşan fəal xarici siyasət həyata keçirməyə təşviq
edirdi. Bütövlükdə, Kipr problemi Türkiyə xarici siyasətinin yenidən formalaşmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, 1964 - cü il tarixli “Conson məktubu” böhranı( ABS prezidenti Consonun Türkiyə baş naziri İsmət İnönüyə
ultimativ məktubu), 1974 - cü il Kipr barış hərəkatı Türkiyənin 1945 - ci
ildən sonra həyata keçirdiyi bir qütblü (Qərbyönümlü) xarici siyasətinin
yenidən nəzərdən keçirməsinə səbəb olmuşdur. Kipr siyasətində Qərb müttəfiqlərindən istədiyi dəstəyi ala bilməyən, ABŞ - ın silah embarqosu ilə
üzləşən Türkiyə NATO - da qalsa da çoxvektorlu siyasətə keçid etmişdir.
Bu çərçivədə Türkiyə SSRİ də daxil olmaqla bütün qonşuları ilə yaxsı münasibətlər qurmağa çalışmış, ərəb-İsrail münaqişəsində belə əvvəlki
mövqeyindən fərqli olaraq ərəb yönümlü siyasətə üstünlük vermişdir.
Türkiyə Avropa İqtisadi Birliyinə tərəfdaşlıqla bağlı müraciətini 1959 cu ilin iyulunda etmişdir və bu müraciət əsasında 1963 - cü ildə hər iki
tərəf arasında Ankara anlaşması imzalanmışdır. Ankara anlaşması Türkiyə
ilə Avropa İqtisadi Birliyi arasında əməkdaşlıq çərçivəsini müəyyən etməklə yanaşı, həm də özündə üzvülüyü ehtiva edən və bu gün də bitməyən
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uzun, mürəkkəb prosesin əsasını qoydu. Türkiyənin o dönəmdə Avropa
Birliyi ilə əməkdaşlıq siyasətində hədəfləri əsasən bunlar idi : qərbləşmə
prosesini sürətləndirmək, iqtisadi inkişafa nail olmaq, Yunanıstanın Birliyə
inteqrasiyasından geri qalmamaq, daxili siyasətdə demokratikləşmə və
siyasi-hüquqi islahatları stimullaşdırmaq. Onu da qeyd etmək istərdim ki,
həmin zaman kəsiyində Türkiyə xarici siyasətində Birliyə üzvülük kimi
strateji məqsədlər o qədər də aktual deyildi.
1980-1990 - cı illər Türkiyə xarici siyasətində yeni mərhələ hesab olunur. Dünyada, yerləşdiyi regionda və ölkənin daxilində formalaşan yeni
şərtlər rəsmi Anakaranın xarici siyasətinin müəyyənləşməsində böyük rol
oynamışdır. 1970-ci illərin sonu və 1980 - ci illərin əvvəllərində Türkiyənin
geosiyasi mövqeyinə, dünyadakı və bölgədəki roluna ciddi təsir göstərən
hadisələrə, proseslərə qısa nəzər salaq : soyuq müharibənin yenidən kəskinləşməsi, SSRİ - nin Əfqanıstanı işğal etməsi, İranda şahın devrilməsi ilə
nəticələnən islam inqilabının baş verməsi, Türkiyədə 1980 - ci il 12
sentyabr ( 12 eylül) çevrilişi, türk iqtisadiyyatının liberallaşması və sənayeləşməsi istiqamətində addımlar, İran-İraq müharibəsinin başlanması,
İsrailin zorakı siyasətinin şiddətlənməsi və s. Bütün bu proseslərin fonunda
Türkiyənin Qərb üçün geosiyasi əhəmiyyəti yenidən xeyli artmış və 12
sentyabr hərbi çevrilişindən sonra formalaşan iqtidar ilk növbədə Birləşmiş
Ştatlarla münasibətlərin inkişafına xüsusi diqqət ayırmışdır. Eyni zamanda
Türkiyənin digər güc mərkəzləri və xüsusilə də Orta Şərq, müsəlman
dövlətləri ilə yaxın münasibətləri qurulmuşdur. 1980 – ci illərdə ölkə iqtisadiyyatının sənayeləşməsi və ixracyönlü olması xarici siyasətdə iqtisadi
amilin rolunun artmasına səbəb olmuşdur və Türkiyənin Orta Şərq ölkələri
ilə münasibətlərinin yaxşılaşdırmasına da bu prizmadan yanaşsaq doğru
olardı.
1987 – ci ildə Türkiyə Cümhuriyyəti Avropa Birliyinə üzvülüklə bağlı
rəsmi müraciət etmişdir və bu tarixdən başlayaraq hər iki tərəf arasında
münasibətlərdə yeni dönəm başlamışdır. Ümumiyyətlə, 1980 – ci illər türk
xarici siyasətini balanslı, məqsədyönlü, regional münaqişələrdə belə tərəfsizliyini qoruyan siyasət kimi dəyərləndirə bilərik. Ətrafında baş verən dəyişikliklərə belə bir strateji və taktiki yanaşma Türkiyə xarici siyasətinin
regional və qlobal aspektlərinə xeyli üstünlüklər gətirmişdir.
“Soyuq müharibə “ – nin başa çatması, Sovet İttifaqının dağılması
beynəlxalq münasibətlərdə yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qəbul olunur.
O, cümlədən də Türkiyə üçün bu dönəm yeni imkanlar və risklərlə zəngin
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bir dövr kimi səciyyələndirilir. SSRİ – nin süqutu 1990 – cı illərin əvvəllərində qardaş ölkənin geosiyasi mövqeyinə və beynəlxalq münasibətlərdəki roluna ciddi təsir göstərmişdir. İlk növbədə, əsas rəqibinin
sıradan çıxması ilə Türkiyənin geostrateji əhəmiyyəti Qərb, ABŞ üçün
azalmışdır. Qeyd etmək istərdim ki, son 27 ildə bu faktor ABŞ – nin regional siyasətində özünü göstərməklə hər iki tərəf arasında münasibətlərin
soyumasında müəyyən rol oynamışdır.
SSRİ – nin çökməsi ilə Orta Asiya, Qafqazlar və Balkanlarda yaranan
geosiyasi boşluqlar Türkiyə üçün yeni imkanlar hesab olunurdu və 1990 –
cı illərin əvvəllərində türk xarici siyasətibu imkanlardan yararlanmaq
strategiyasını həyata keçirməyə çalışırdı. Türkiyənin sabiq xarici işlər və
baş naziri Əhməd Davudoğlunun təbirincə desək “soyuq müharibə“ – nin
bitməsi ilə Türkiyə üçün yeni beynəlxalq konyuktur formalaşırdı(4). Bu
baxımdan yeni müstəqilliyini əldə edən türk respublikaları ilə münasibətlər
həmin dövrdə Türkiyə xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biri hesab
olunurdu. Mərhum Süleyman Dəmirəlin “Adriatikdən Çin səddinə qədər
Türk dünyası“(5) ifadəsi o dönəmin türk xarici siyasətinin xarakterini ifadə
edirdi. 1991-1994 - cü illərdə Türkiyə Cümhuriyyəti Orta Asiyada və
Qafqazlarda Türk amilinə, Balkanlarda isə müsəlman- Osmanlı keçmiş
bağlılığına əsaslanaraq fəal siyasət gerçəkləşdirirdi. Məhz bu illərdə
Türkiyə Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının yaradılması, türkdilli
dövlət başçılarının zirvə görüşləri və s. bu kimi layihələrə və təşəbbüslərə
müəlliflik etmişdir.
Bununla belə, Türkiyənin Sovet İttifaqının dağılması ilə yaranan yeni
vəziyyətdə strategiyası uğurlu alınmadı və bunun əsas səbəblərini belə
sıralamaq olar : Rusiya faktoru ; iqtisadi resursların məhdudluğu ; bölgə
dövlətlərinin siyasəti. Qeyd etdiyimiz hər üç amilin mövcudluğu və
Türkiyənin "soyuq müharibə "- nin gözlənilməz sonluğuna hazır olmaması
rəsmi Ankaranın post-sovet regionunda siyasətinin uğursuzluğunda böyük
rol oynamışdır.
1990 – cı illərdə Türkiyə xarici siyasətinə təsir edən amillərdən biri də
ölkədaxili şərtlərlə, daha dəqiq desək tez-tez formalaşan, dəyişən koalisyon
hökumətlərin dünyaya, regiona baxışları ilə bağlı idi. Türkiyədə siyasi islamı təmsil edən Refahın daxil olduğu hökumətin xarici siyasətə
özünəməxsus yanaşması var idi və bu siyasətdə islami kimlik məsələsi ön
sırada dayanırdı. Beləliklə, 1990 – cı illərin əvvəllərində xarici siyasətdə
Türk kimiliyi, 2 – ci yarısında isə qısa müddət də olsa islami kimlik aparıcı
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rol oynamışdı. Refah – Doğru Yol hökumətinin baş naziri mərhum
Nəcməddin Ərbəkanın D – 8 (inkişaf etməkdə olan 8 böyük ölkənin –
Türkiyə, İran, Misir, İndoneziya, Banqladeş,Malaziya,Nigeriya,Pakistanin
birliyi) təklifi də məhz o dönəmdə meydana çıxmışdır. Lakin Ərbakanın
və tərəfdarlarının milli görüş adlandırdıqları yanaşma bir çox səbəblərdən
(Türkiyənin siyasi, iqtisadi resurslarının məhdudluğu, aparıcı müsəlman
dövlətlərinin fərqli maraqlardan doğan siyasətləri və s.) xarici siyasətdə
özünü doğrultmadı və bu hal da bir müddət Türkiyənin beynəlxalq
əlaqələrində qeyri-müəyyənliyə səbəb olmuşdur.
Beləliklə, Türkəyə Cümhuriyyəti 2000 – ci illərin əvvəllərinə kimi, yəni
təxminən 80 il ərzində davamlı, ehtiyatlı, realist və bəzi istisnaları nəzərə
almasaq əsasən milli maraqlarına uyğun xarici siyasət gerçəkləşdirməyi
bacarmışdı. Məhz bu siyasət nəticəsində Türkiyə ən ağır tarixi şəraitlərdə
belə təhlükəsizliyini təmin etmiş, milli maraqlarını öz sərhədləri daxilində
və ondan kənarda bacardığı qədər qorumuş, bəlli çərçivədə olsa belə siyasi,
iqtisadi inkişafa nail olaraq müsəlman Şərqində modern dövlətə
çevrilmişdir.
2002 – ci il parlament seçimlərində qələbə əldə edərək təkpartiyalı
hökumət quran AKP (Adalet və Kalkınma partisi) dönəmində xarici
siyasətdə bu gün də davam edən yeni mərhələnin əsası qoyulmuşdur.
Əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq bu mərhələni səciyyələndirən əsas
cəhətləri belə qeyd etmək olar : davamlı və ardıcıl olmayan, qısa vədəli
qərarlara əsaslanan siyasətlərin həyata keçirilməsi, qonşularla “0 sorun“
siyasətinin reallaşdırılmasına edilən cəhdlər, müstəqil güc mərkəzi olması
iddialarına uyğun strategiyanın gerçəkləşdirilməsi və xarici siyasətdə balansın itirilməsi, anti – Qərb meylinin güclənməsi, Osmanlı və islami kimliyin yenidən aktuallaşması. Ümumiyyətlə, AKP – nin hakimiyyətdə
olduğu illərdə həyata keçirdiyi xarici siyasəti 3 mərhələyə ayırmaq olar :1
- ci mərhələ 2002-2008 - ci illəri əhatə edir ve bu dövrü əsasən Qərb
yönümlü kimi xarakterizə etsək yanılmarıq. Avropa İttifaqına üzvülüklə
bağlı ciddi addımlar atılmış və daxildə bu məqsədlə islahatlar reallaşdırılmışdır. AKP iqtidarının ölkə daxilində qanunvericilik sahəsində etdiyi dəyişikliklər, ordununun siyasi gücünün azaldılması, dünyəvi sistemin
sərt qaydalarının yumşaldılması, müxtəlif etnik qrupların, icmaların
hüquqlarının genişləndirilməsi istiqamətində gördüyü işlər Qərb tərəfindən
açıq dəstəklənmişdir. ABŞ ilə münasibətlərdə isə"1mart tezkeresi" ( ABŞ
- nin 2003 - cü il İraq hərbi kompaniyasında Türkiyənin ərazisindən və
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hərbi imkanlarından istifadəsinə icazə verən qərar layihəsi) məsələsi istisna
olmaqla ciddi problemler yaşanmamışdır. Bununla belə "1 mart tezkeresi"
iki ölkə arasında müttəfiqlik münasibətlərində bu gün də silinməyən dərin
izlər buraxmışdır. Onu da qeyd etmək istərdim ki, "1 mart tezkeresi" ni
AKP iqtidarının deyil, ənənəvi türk xarici siyasətinin və siyasi-hərbi sisteminin "məhsulu" saysaq daha doğru olardı.
AKP dönəmi xarici siyasətinin 2 – ci mərhələsi 2008-2011 – ci illər
hesab olunur və bu dövrün əsas özəlliyi Türkiyə xarici siyasətində regional
lider iddiasının mənimsənilməsidir. Məhz bu mərhələdə rəsmi Ankaranın
Qərblə münasibətlərinin soyuqlaşması, müxtəlif məsələlərdə fikir
ayrılıqlarının dərinləşməsi, xarici siyasətin “ortaşərqliləşdirilməsi “, Osmanlı və İslami kimliyin qabardılması kimi tendensiyalar hakim olmuşdur.
Türkiyə Cümhuriyyəti xarici siyasətində baş verən bu dəyişiklikləri
şərtləndirən əsas səbəbləri belə qeyd etmək olar : Avropa İttifaqına
üzvülüklə bağlıaparılan danışıqların nəticəsizliyi, Qərbin, xüsusilə ABŞ –
nın Türkiyənin maraqları ilə uyuşmayan bəzi regional davranışları və ölkə
ətrafında yeni beynəlxalq konyukturun yaranması, osmanlıcılığın və islami
kimliyin xarici siyasətdə legitimləşdirilməsi, ciddi iqtisadi artım, ölkədaxili
şərtlərdə qüvvələr nisbətinin dəyişməsi və AKP – nin mövqelərinin güclənməsi.
Nəhayət,AKP iqtidarı xarici siyasətinin 3 – cü mərhələsi sayılan və 2011
– ci ildən bu günümüzə qədər davam edən dövrdə gedən proseslər
Türkiyənin “dəyərli yalnızlıq”mövqeyinə keçməsi ilə nəticələndi. 2011 –
ci ilin əvvəllərində “Ərəb baharı”- nın başlanması ilə sosial-siyasi təlatümlərin Orta Şəqr ölkələrini əhatə etməsi və Türkiyənin bu proseslərlə bağlı
mövqeyi, “regional tərəf” siyasətinə keçid etməsi, Suriyada başlanan və
bu gün də davam edən vətəndaş müharibəsi, İraq Şam İslam Dövlətinin
(İŞİD) meydana gəlməsi və İraq, Suriyada enerji resursları ilə zəngin geniş
əraziləri ələ keçirməsi, Orta Şərqin ən böyük dövlətlərindən olan Misirlə
əlaqələrdə Türkiyənin “İhvan” (Müsəlman Qardaşları) faktoruna əsaslanması və münasibətlərin pozulması, İraq və Suriyanın faktiki parçalanması
nəticəsində kürdlərin bu ölkələrdə siyasi-hərbi baxımdan təşkilatlanması
və Qərbin kürdlərlə bağlı Türkiyənin həssaslığını nəzərə almadan siyasət
həyata keçirməsi, Türkiyənin Qərb, Rusiya, İran, Səudiyyə Ərəbistanı ilə
tez-tez dəyişən ziqzaqvari münasibətləri, daxili siyasətdə avtoritar meyillərin güclənməsi və bu halın xarici siyasətdə inikasını 3 – cü mərhələnin
əsas səciyyəvi cəhətləri hesab etmək olar.
İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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Məqalənin əvvəlində də qeyd edildiyi kimi hər bir dövlətin xarici siyasətini formalaşdıran bir sıra amillər var və bu amillərdən bəziləri (məs.
siyasi,iqtisadi,hərbi güc, beynəlxalq konyukur və s.) dəyişkən xarakterlidir.
Son 100 ildə Türkiyə Cümhuriyyəti xarici siyasətində baş verən dəyişikliklərə də məhz bu stabil olmayan amillərin prizmasından yanaşsaq daha
düzgün olardı. Bununla belə, son illərdə türk xarici siyasətində müşahidə
olunan dəyişkən davranışlar dövlətin beynəlxalq aləmlə bağlı strateji kursuna mənfi təsirini göstərməkdədir. Təəssüf ki, qardaş ölkənin mövcud
xarici siyasətinin əsas problemi realist yanaşmadan uzaqlaşması, praqmatizmin zəifləməsidir. Siyasətdə, xüsusilə də xarici siyasətdə macəraçılıq,
strategiyasızlıq, imkanları aşan iddiaların sərgilənməsi arzuolunmazdır və
belə bir siyasətin ən böyük zərəri milli maraqlara dəyir.
Türkiyə Cümhuriyyətinin regional güc mərkəzi kimi xarici siyasətdə
milli maraqlarını təmin etmək üçün tarixi, mədəni, coğrafi aspektləri ilə
birgə yetərli siyasi-iqtisadi, hərbi imkanları var. Milli maraqların, təhlükəsizliyin, inkişafın təmin edilməsi üçün rəsmi Ankaranın xarici siyasətdə
ehtiyac duyduğu əsas faktorlar rasionallığın, strateji düşüncənin itirilməməsidir. Fikrimcə, qədim və zəngin dövlətçilik, xarici siyasət və diplomatiya
ənənələrinə malik olan bir dövlət bəzi büdrəmələrinə baxmayaraq xarici
siyasətdə strateji hədəflərinə doğru irəliləməyi bacaracaq.
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РЕЗЮмЕ
После создания Турецкой Республики внешняя политика претерпела различные этапы. Каждый из этих этапов имел специфические
особенности и характеристики. Например, на ранних этапах республики главной целью внешней политики было внесение определенных
изменений в суть внешней политики страны на последующих этапах,
таких как устранение тяжелого экономического и политического
кризиса, независимости и безопасности. В этой статье внешняя политика Турции делится на различные этапы, процессы, происходящие
на каждом этапе, обобщены и сделаны научные выводы. Основным
научным содержанием статьи является высокий уровень аналитического подхода к процессам, процесс обобщения.
Ключевые слова: Турция, внешняя политика, геополитические интересы, «холодная война», региональная власть, региональная партия, османская и исламская идентичность, национальные интересы,
безопасность, Балканы и Южный Кавказ, нейтральная политика, политическая и экономическая мощь, военный потенциал.
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НАРГИЗмАмЕД-ЗАДЕ
доцент кафедры Международные отношения
Бакинского Государственного Университета
СОВРЕмЕННЫЕТЕРРИТОРИАльНЫЕКОНФлИКТЫИ
ИХВлИЯНИЕНАВЗАИмООТНОШЕНИЯГОСУДАРСТВ
РЕЗЮмЕ
Данная статья посвящена самой актуальной теме современной
науки международных отношений. Территориальные конфликты отрицательно отражаются на взаимоотношениях государств, усугубляя решение всемирных проблем. Исследование этого вопроса и анализ
этих конфликтов важен и необходим, ибо от положения и стабильности международных отношений зависит миропорядок и стабильность во всем мире.
Ключевые слова: международные отношения, территория, конфликты, претензии, политическая карта, военные столкновения, государство, территориальная целостность, границы, проблема.
Современный этап международных отношений является одним из
самых сложных в истории их развития. Распад СССР, крах социалистического мира увенчались совокупностью проблем, последствия которых оказались невыносимы для многих участников, а самое,
главное, развалом необходимой системы взаимоотношений государств. Вновь изменившаяся политическая карта мира и новые субъекты международных отношений оказались во власти ряда факторов,
повлиявших на природу и положение связей между государствами.
Взаимные претензии стран друг другу, борьба за мировое господство
сильных держав породили новые и обострили прошлые конфликты и
привели, в конечном счете, к международной политической нестабильности. Данное исследование посвящено одному из тяжелых и актуальных вопросов во взаимоотношениях современных участников
международных отношений - территориальным конфликтам и их
влиянию.
В теории международных отношений территориальные конфликты
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излагаются как территориальные претензии одной страны к другой,
последствиями которых могут быть дипломатическая борьба, а также
и военные столкновения государств.
Международное право формулирует понятие, виды, правовой
режим территорий и на основании этих норм регулируются границы
современных государств. Но, увы, необходимо отметить, что вышеуказанные нормы сегодня очень часто нарушаются, территории многих государств стали объектом военных действий и причиной
территориальных конфликтов.
Современные территориальные конфликты распространены фактически по всей политической карте мира. И Европа, и Азия претерпевают эту проблему, которая серьезно влияет на их стабильное
политическое и экономическое развитие.
Проблема территориальных конфликтов является одной из самых
острых в международных отношениях. Более 1,5% населения планеты
живет на территориях, на которые претендуют две или более страны.
Эта цифра увеличивается почти до 25%, если учесть территориальные
споры не признающих друг друга сторон. Правда, львиная доля этого
прироста приходится на материковый Китай, территориальные претензии к которому уже без малого 60 лет выдвигает Республика Китай
(Тайвань).
Проблемой международных конфликтов озадачены практически
все международные институты и организации, ибо они угрожают
международной безопасности. Анализ современной ситуации позволяет выделить причины современных конфликтов, в том числе и территориальных. К ним относятся:
• стирание границ внешней и внутренней политики;
• усиление взаимозависимости государств;
• основная масса современных конфликтов обосновывается, узаконивается при помощи принципа национального самоопределения;
• приобрел значение национальный экстремизм;
• конфликты нового поколения основываются на непримиримых
противоречиях.
Территориальные конфликты имеют ряд особенностей. А именно:
конфликту предшествуют территориальные претензии сторон друг
другу. Это может быть:
• во-первых, претензии государств по поводу территории, котоİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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рая принадлежит одной из сторон (между Ираном и Ираком, Ираком
и Кувейтом и др.);
• во-вторых, это претензии, возникающие в период формирования границ вновь образующих государств. Конфликты на этой основе
возникают сегодня в бывшей Югославии, в России, в Грузии.
Конфликт в международных отношениях выступает как многогранное явление и имеет политический оттенок. Они содержат в себе
внешнеполитические интересы государства.
Международные конфликты порождаются широким спектром объективных и субъективных причин. Одна из особенностей международных конфликтов - это взаимосвязь с внутриполитическими.
Внутриполитический конфликт провоцирует вмешательство в ее дела
других государств или вызывает напряженность между другими странами по поводу этого конфликта (эволюции афганского конфликта в
70-80-х годах ХХ века или корейский конфликт в конце 40-х-начале
50-х годов ХХ в.).
Международный конфликт влияет на возникновение внутриполитического конфликта. Он выражается в обострении внутренней обстановки в стране в результате ее участия в международном
конфликте (Первая мировая война, ставшая одной из причин двух русских революций 1917г.).
Международный конфликт также может стать временным урегулированием внутриполитического конфликта (в годы второй мировой
войны Движение сопротивления Франции объединило в своих рядах
представителей конфликтующих в мирное время политических партий).
Территориальные конфликты являются одной из самых острых в
международных отношениях.
Острова Сенкаку (Дяоюйдао) -предмет конфликта между Японией
и Китаем. Это небольшие «острова в Восточно-Китайском море, которые занимают важное стратегическое положение и, возможно, обладают полезными ископаемыми. В Японии их называют Сенкаку, а в
Китае – Дяоюйдао. Острова де-факто находятся под контролем Токио.
Но в ноябре Китай фактически объявил все Восточно-Китайское море
суверенным пространством Китая и установил над ним опознавательную зону своего ПВО. Этот шаг являлся необходимой мерой по защите китайского государственного суверенитета, безопасности
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территорий и воздушного пространства, а также требовался для защиты безопасности полетов в международном воздушном пространстве, соответствует международному праву и международной
практике». [5] Последствием стало резкое обострение отношений
Китая с соседями, также претендующими на части Восточно-Китайского моря. «Токио отказался признавать китайскую опознавательную
зону ПВО в Восточно-Китайском море или же вести с Китаем какиелибо переговоры по этой зоне. Вместо этого Япония дала указание
своим авиакомпаниям не предоставлять Пекину полетных данных.»
[5]
Остров Сан-Андерс – территориальный конфликт в Азии, между
Никарагуа и Колумбией. В 1803 году Испания передала остров вместе
с двумя соседними островками своей колонии Новая Гранада, в состав
которой входила и современная Колумбия. Через 125 лет Колумбия и
Никарагуа подписали договор, подтверждавший суверенитет Боготы
над Сан-Андресом.
«В Манагуа, однако, утверждают, что договор 1928 года был подписан под дулами винтовок и пулеметов американских пехотинцев,
фактически оккупировавших страну, и поэтому силы не имеет. В 2003
году Колумбия направила в спорный район военные корабли, чтобы
помешать американской фирме вести с разрешения Манагуа разведку
нефти. Никарагуанские патрульные катера захватили колумбийский
траулер, якобы нарушивший границу Никарагуа. Мнения специалистов по международному праву разделились. Одни считают, что американская оккупация Никарагуа во время подписания договора
позволяет считать суверенитет страны неполным. Другие полагают,
что легитимность никарагуанского правительства не имеет никакого
значения, потому что острова и формально, и фактически входили в
состав Колумбии со времени обретения ею независимости.
Гаагский суд подтвердил действенность договора от 1928 года, но
разрешил Никарагуа выдвинуть претензии на территориальные воды
вокруг островов.» [5] Суть конфликта заключается в морском дне в
окрестностях Сан-Андреса, где могут находиться месторождения
нефти и газа, и в водах, изобилующих креветками и лобстерами.
Территориальные конфликты в Латинской Америке в ХХ веке
трижды перерастали в вооруженные столкновения: в 1969 году воевали Сальвадор с Гондурасом, в 1982-м – Аргентина с Великобритаİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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нией из-за Фолклендских островов и в 1995-м – Перу с Эквадором.
Среди территориальных конфликтов нужно отметить и спор между
Румынией и Венгрией. «Будапешт имеет территориальные претензии
к Румынии по поводу Трансильвании – области, населенной этническими венграми, входившей в состав Венгрии после решений Венских
арбитражей 1938 и 1940гг., аннулированных после Второй мировой
войны. Будапешт также поддерживает автономию провозглашенного
в 2009 г. Секейского края - непризнанной автономии проживающих
на территории Румынии венгров-секеев. У румынской элиты есть опасения, что активизация унионизма спровоцирует Венгрию на адекватные шаги в отношении самой Румынии.» [3, с. 64]
Распад Югославии тоже стал причиной для территориальных споров. В связи с этим надо отметить, что Югославия была создана в противовес Германии, чтобы предотвратить ее экспансию на Балканы.
Брюссельская декларация «усилила конфликтный потенциал Балканского полуострова. Третий пункт Декларации не уточнял, о незыблемости каких именно границ идет речь: административных,
культурных или этнических. Каждая из конфликтующих сторон получила возможность трактовать понятие «границы» в соответствии
со своими представлениями. Это усилило вооруженное противостояние на территории СФРЮ.» [3, с. 103]
Исследуя Балканскую тему, необходимо отметить Косовский конфликт. Причиной конфликта послужили исторические идеи создания
Великой Албании: «неофициальная концепция, постулирующая объединение в единое государство Албании и албанских территорий Черногории, Косова, Сербии, Македонии и Греции.» [3, с. 110]
Говоря о территориальных конфликтах, особенно следует отметить
регион Восточной Азии, ибо здесь существует более двадцати территориально-экваториальных споров, в которые втянуты Россия, Китай,
Япония, Республика Корея и еще ряд стран. У Китая, как было упомянуто выше, нерешенные проблемы с Японией, Филиппинами, а
также Вьетнамом, Южной Кореей, до недавнего времени с Россией.
Предметом территориального спора между Россией и Японией являются острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа мелких островов
Малой Курильской гряды (японское название Хабомаи). [2, с.100-105;
1, с.40-45] Проблема в российско-японских отношениях сводится к
конкретному ответу на вопрос - что входит в понятие "Курильские
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острова"?
Раздел Индии стал не менее острой проблемой. Предметом территориального вопроса стал Кашмир - спорная область на северо-западе
полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях.
Особенность конфликта заключается в том, что он географически входит в зону нестабильности, зону столкновения цивилизаций, порождающую перманентные конфликты. Кашмирская проблема напрямую
влияет на безопасность и стабильность всего Южноазиатского региона.
Анализ Кашмирской проблемы дает основание считать ее последствием обострения отношений Индии и Китая. «Под контролем Китая
находится Аксай-Чин, занимающий площадь ок. 42,7 тыс кв. км., что
составляет пятую часть Кашмира, а также территория индийского
штата Аруначал Прадеш, которые Индия считает своими. Территориальный вопрос между Индией и Китаем до сих пор остается нерешенным, но по своему масштабу уступает индо-пакистанскому спору
из-за Кашмира, однако имеет значительное влияние на формирование
политической обстановки в регионе.» [4, с.370]
По мнению специалистов Кашмирская проблема не может перейти
в вооруженное противостояние по причине невыгодности такой ситуации для сторон.
Большинство конфликтов на данном этапе имеют давнюю историю
возникновения и их решение осложняется также настоящей политической обстановкой в мире. И для их решения необходимы не посреднические силы, а желание самих конфликтующих сторон с учетом
прав каждого участника спора.
Сегодня каждое государство идет по своему определенному пути
развития согласно своим историческим традициям и принципам.
Встав на путь независимости и суверенности, пытается добиться наилучших успехов во всех сферах. Однако, ни одно современное государство не исключает наличие межгосударственных связей, в
развитии которых оно безусловно нуждается в силу процессов глобализации и всеобщих проблем. Нынешние условия не позволяют государству находится в обособленном состоянии. Нормы
международного права, которые призваны регулировать межгосударственные отношения, также способствуют сотрудничеству стран
во всех сферах, как в мирных условиях, так и в период военных и криİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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зисных этапов международных отношений. В связи с этим необходимо отметить, что наличие многовековых традиций, норм, увы, не
исключают и конфликтные отношения государств. Политические и
экономические амбиции сильных держав, борьба за всемирное господство и обладание интересующими их природными ресурсами, дестабилизирует общую обстановку в мире. Но, к сожалению,
необходимо констатировать, что главным объектом притязаний мировых сил становится самое святое наследие для каждой страны – это
государственные территории и ее суверенитет. Эти факторы приводят
к тому, что взаимоотношения между государствами оказываются в
кризисном состоянии, что сопровождается продолжением многолетних нерешенных территориальных конфликтов.Вышеуказанные примеры являются тому свидетельством.
Исследуемые в данной статье конфликты, предметом которых
стали территории той или другой страны, стали причиной того, что
вот уже на протяжении долгих лет, после распада Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений нет возможности создать
новую, и тем самым стабилизировать отношения государств и направить все потенциальные силы на установление нового миропорядка в
рамках международного права, принципы которых утвердили, кстати,
сами же страны.
Всемирная Организация Объединенных Наций, созданная на благо
поддержания мира во всем мире, не справляется со своими целями и
задачами. Многие члены этой организации находятся, увы, не в состоянии сотрудничества и имеют территориальные претензии к другим таким же членам ООН. Такое положение, когда субъекты одной
структуры находятся во враждебной друг другу позиции, вряд ли
можно достичь желаемого мира и спокойствия. Отсутствие режима
взаимопонимания и равноправного отношения между государствами,
несправедливые территориальные претензии, отсутствие чёткой и работающей системы санкций к странам-агрессорам, неисполнение
принятых резолюций, предвзятое отношение сильных держав к слабым, политика двойных стандартов европейских держав по отношению к восточным, отрицательно влияют на межгосударственные
отношения и еще более углубляют политическую и экономическую
обстановку в мире.
Производство в мире немыслимого количества и всевозможного
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вида оружия, продажа которого приносит большие дивиденды торгующим им странам, является отрицательным фактором во взаимоотношениях стран. Ибо испытание и применение оружия
осуществляется на территории государств, являющихся стороной территориальных конфликтов. А это, в свою очередь, сводит практически
к нулю возможность создания системы международной безопасности,
и, тем самым, борьба с международной преступностью становиться
невыгодной, а сама преступность набирает силы и становится угрозой
для политического строя более половины государств на политической
карте мира. Деятельность международного терроризма, ставшего глобальной проблемой современности, успешно и всесторонне используется для разжигания территориальных конфликтов, последствием
которого становятся многомиллионная армия беженцев, уничтожение
исторических ценностей и объектов, которые являются достоянием
не только для конкретной страны, но также составляют сокровищницу
мирового культурного наследия.
Таким образом, вышеуказанные аргументы, дают полное основание для подтверждения того факта, что современные территориальные конфликты, некоторые из которых были упомянуты, являются, на
наш взгляд, главной и решающей проблемой во взаимоотношениях
государств. Борьба за обладание выгодными территориями (как со
стратегической позиции, так и с позиции овладения необходимыми
природными ресурсами, такими как энергоресурсы, водные пути и
т.д.) нарушает баланс сил, необходимый для создания новой системы
международных отношений, важность наличия которой диктует современная история и совокупность глобальных проблем. Неумение,
а порой и нежелание, большие амбиции, не имеющие под собой реальной и обоснованной почвы, необъятные интересы мировых сил,
способствуют углублению кризисной ситуации во всем мире.
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SUMMARY
In this article: it is considered how each business entity is the bearer of
the set of rights and responsibilities arising in the course of this activity.
Under the type of business entity is understood the functional affiliation of
this business entity, the functional specialization of its activities, which determines the following classification of business entities: entrepreneurs.
The actions of entrepreneurs constitute "entrepreneurial activities". Entrepreneurs are business entities that carry out proactive activities at their
own risk and under their economic and legal responsibility.
Key words: business entity, entrepreneurial activity, private property,
means of production, state power and government bodies, material wealth,
business principles, communication understanding of business.
The history of society, as well as the modern development of states are
related to entrepreneurship. For all the variety of types and directions of
people's professional activity , one of the most important signs of creation
is the participation of entrepreneurs in it. In the modern literature there are
different approaches to the definition of entrepreneurship, to the assessment
of its place and role in the history of mankind and the modern world, to
understanding the importance of entrepreneurship in the development of
the economy of the XXI century. To undertake is to take independent decisions and act ahead of others (in front of others, before others). People
do not act apart from each other, but in an environment of constant competition. Competition happens in the economy, politics, creative activity,
technology development, military affairs - in the whole aggregate of human
relations and in the struggle of people for existence. Entrepreneurship is
always accompanied by competition and vice versa. Being in a competitive
environment, people conceive and take actions aimed at surpassing com124
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petitors. They achieve success only due to the advancing of competitors.
Lagging from competitors means that the actions taken were not successful
compared to how it was intended. Therefore, every entrepreneur needs to
constantly care about his comparative competitiveness, about maintaining
competitive advantages over rivals. In the reference literature, the concept
of "entrepreneur" first appeared in the Universal Dictionary of Commerce,
published in Paris in 1723, where it was understood as a person who takes
on "an obligation to produce or construct an object." And as a scientific
term, the term "entrepreneur" appeared in the works of the famous French
economist of the early 18th century. Richard Cantillon. He believed that
the discrepancy between supply and demand in the market makes it possible for individual subjects of market relations to buy goods cheaper and
sell them more expensively. It is these subjects of relations that he called
entrepreneurs, which in French means "intermediary".
• entrepreneurs have the right to engage in any type of business that is
not prohibited by applicable law, in accordance with their interests;
• the activities of entrepreneurs are extraterritorial; differences in the
national legislation of different countries can not prevent business entities
from entering into business relations with each other.
The basis of entrepreneurial business is private ownership of the means
of production. The business interests of entrepreneurs are realized through
the production and sale of products, the provision of services, the performance of works and include the selfish and public interests known to us: consumers of products (works, services). In addition to entrepreneurs, business
entities are individual and collective consumers of products (works, services) offered by entrepreneurs, including unions and consumer associations.
The main selfish business interest of consumers - the acquisition of goods
and services - is realized through the independent establishment of contacts
with producers and sellers of products (services, works). In addition to entrepreneurs, business entities are individual and collective consumers of
products (works, services) offered by entrepreneurs, including unions and
consumer associations. The main selfish business interest of consumers the acquisition of goods and services - is realized through the independent
establishment of contacts with producers and sellers of products (services,
works). The advantage for consumers is the acquisition of goods, works,
services that best meet their needs. Realizing their consumer interests, taking advantage of transactions to purchase goods, pay for services or works,
İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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consumers make their own specific consumer business. Under the consumer business, we will understand the actions of consumers and the relationship with their participation in the market and in the sphere of direct
consumption of goods, the extraction of benefits from the services rendered
by them and the work performed by their order. Employees who engage in
labor activity for hire on a contractual or other basis, as well as their trade
unions, are also business entities. Like consumers, they are not a passive
party in transactions with entrepreneurs, but are equal participants in business relations with them, and also with each other. The means of production
are objects of labor, to which the creative activity of people is directed in
the process of producing goods, providing services, and tools of labor. The
basis of the wage-labor business is private ownership of the labor force.
The extraction of income by hired workers in the form of wages for labor
is realized through work under an employment contract (contract) with employers. The employment contract (contract) is the documentary registration of the transaction for hiring an employee. The benefit of such a
transaction for employees is to obtain personal income based on the performance of their duties, as well as in their professional and career growth.
State and municipal authorities and state employees are subjects of business
only when they act as direct participants in transactions (granting government orders to entrepreneurs, determining prices, composition and volumes
of benefits when performing special works, etc.). sustainable and secure
entrepreneurship, provided that each entity is guided by the country's legislation. Business entities also include international and national public organizations that have legislative powers and their employees. These are
organizations such as the United Nations (UN), UNESCO, the World Trade
Organization (WTO), the North Atlantic Military Alliance (NATO), the
European Economic Community. The objects of entrepreneurial business
are the benefits through which people meet their diverse needs. The goods
can be material objects and objects (they are called material goods), as well
as services and works that some people perform for others (they are called
intangible goods). Material wealth always has an objective (objective)
form, accessible to the senses of man. These are air, water, food, clothing,
housing, other objects and objects. Material wealth, used by people in the
process of life, can differ among themselves on different grounds. It is accepted to distinguish material goods:
• given by nature and produced by people;
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• consumer and investment;
• private and public;
• reproducible and non-reproducible (unique).
Nature gives man air, water, earth. These are natural material goods that
provide the conditions for the existence of people. Without them, a person's
life is impossible. However, man is the only being on the planet capable of
transforming natural substances (raw materials) into the specific objects
that he needs. These appear as a result of productive activity and, hence,
are called produced material goods. Natural or produced material goods,
intended for personal, family, group, associated consumption, are consumer
goods. These include, for example, household appliances, furniture, clothing, food. Investment material wealth includes raw materials, machinery,
equipment, components that are necessary for the production of other material goods, the provision of services and the performance of work. For
example, vehicles used for the transportation of raw materials or finished
products should be attributed to investment in material goods, and used in
family life - to consumer. Nature gives man air, water, earth. These are natural material goods that provide the conditions for the existence of people.
Without them, a person's life is impossible. However, man is the only being
on the planet capable of transforming natural substances (raw materials)
into the specific objects that he needs. These appear as a result of productive activity and, hence, are called produced material goods. Natural or produced material goods, intended for personal, family, group, associated
consumption, are consumer goods. These include, for example, household
appliances, furniture, clothing, food. Investment material wealth includes
raw materials, machinery, equipment, components that are necessary for
the production of other material goods, the provision of services and the
performance of work. For example, vehicles used for the transportation of
raw materials or finished products should be attributed to investment in
material goods, and used in family life - to consumer. At the same time,
the provision of services is also carried out in other areas (for example,
maintenance of machinery, software installation services). Work procedures
can be encountered in the process of construction of any objects (construction work), repairs (repair work); among these are other types of activities
of people in different areas of the economy. By the criterion of the conformity of the need for goods to the supply of goods, it is expedient to allocate free and limited goods. Free, or constantly available, benefits are
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those of which the need for which can always be met. These can be only
some of the natural material goods used in ordinary circumstances (for example, such a natural good as air). All other tangible and intangible goods
are relatively limited or absolutely limited. This means that the volume of
demand for them exceeds their supply. The limited benefits are not limited
to the content of these goods (for example, a bad taste of milk or an uninteresting plot of the film), but in the limited access of people to the use of
those benefits, the need for which seems to them quite obvious. The relative
limitations of benefits arise for reasons such as:
• outstripping the development of people's needs in comparison with the
dynamics of supply of goods (the so-called exaltation of needs);
• relative limitation of natural resources as potential sources of raw materials for the creation of finished products;
• relative limited production capacity of people involved in the creation
of finished products;
• relative unevenness of the geographical distribution of natural material
goods, raw materials and human resources, as well as people as owners of
needs for goods.
Absolutely limited are rare goods. If the limited benefits are not expressed in their rarity, it is customary to talk about their not only relative
limitations, but also relative insufficiency, while rare goods do not reach
almost anyone. The presence of relative or absolute limitation of material
and non-material goods determines the action in human society of an objective tendency to replenish (overcome) this limitation. Therefore, the activities of people to create products, provide services and perform work is
always aimed at creating the conditions for ensuring the access of others
and their own to the benefits. Entrepreneurial business refers to the initiative actions of business entities that own, use or dispose of any business
objects, independently - individually or with the involvement of hired labor
- make efforts to create products, provide services and perform work. These
actions they commit regularly or systematically, realizing their professional
abilities, professional competences (knowledge, skills, skills), personal
qualities, aiming these actions to achieve socially significant results and
extract entrepreneurial incomes. Professional entrepreneurial business is
organized and developed on the basis of five groups of principles, which
are:
1) orientating:
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• the principle of the correspondence of business to a professional entrepreneurial vocation;
• principle of business competitiveness.
2) stimulating:
• the principle of the diversity of forms of success;
• the principle of matching business success to the recognition of results
the activity of entrepreneurs by the environment;
• the principle of readiness to "catch luck";
• the principle of diversity of motives;
• the principle of combining selfish and public interests in business.
3) organizational and behavioral:
• the principle of rational logic of business;
• the principle of combining competition and cooperation in business;
• the principle of combining strategic, tactical and situational levels of
behavior.
4) evolutionary:
• the principle of consistent development of business from simpler forms
to more complex ones;
• the principle of historical specifics of business in a market-oriented
economy;
• principle of the initial accumulation of capital.
5) system:
• the principle of the systemic nature of business;
• principle of continuous business development based on integrative
(system) qualities;
• the principle of the relationship between centrifugal and centripetal
tendencies in business;
• the principle of diversity of national business models;
• the principle of forming a business as a world system.
Principles of entrepreneurship are the basic elements of the entrepreneurial business, which must guide people seeking to achieve professional
success in entrepreneurship. The competitiveness of business entities
should be understood as their ability to resist and counter opponents. Behavioral understanding of business is that with the help of this term a set
of actions of people is determined. Hence, such expressions as "doing business", "doing business", "assessing business." In the context of behavioral
understanding of business, it is advisable to define how people are doing
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business. The communicative understanding of business is that this term
describes the relationships that arise between different people "engaged in
business". The system-social understanding of business consists in using
this term to describe the fact that involving people "doing business" in business relations with each other is an indispensable element of the life of society as a socio-economic system. All business entities belong to a single
business system. They have the right to conduct business and are socially
responsible for the consequences of actions in the business sphere, as they
are participants in this system. Business, being at first sight a private matter
of individuals, in fact, always acts as a socially significant phenomenon,
as a social phenomenon. It is an element of the system of social relations
and an integral part of the development of human society as a whole.Business as a behavioral, communication and system-social phenomenon has
the following features:
• People become business entities, acting under the influence of incentives; while they interact with other people - business entities, also motivated to engage in a particular type of business;
• Such actions and interactions predetermine the inevitability of business
communications, in the course of which various motives and interests of
business entities and the contradictions resulting from these differences are
revealed, and there arises the need to overcome contradictions and conjugation of business interests;
• turning into business entities, people should be ready for the actual
conduct of such communications, so that transactions are beneficial to all
parties involved in their implementation;
• acting and interacting, business entities create a business information
field - information flows about countless business interrelations contain
data about the features of business entities, their behavioral and communication motives, the content and technology of a particular transaction; the
movement of such information allows you to constantly improve the business, looking for new solutions to pressing problems. 6. By type of business
entity is understood the functional belonging of this business entity, the
functional specialization of its activities. The delineation of business entities on the basis of their functional specialization determines the following
classification of business entities:
• Entrepreneurs who carry out initiative activities at their own risk and
under their exclusive economic and legal responsibility, including business
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collectives and business associations.
• Individual and collective consumers of products (works, services) offered by entrepreneurs, including unions and consumer associations.
• Employees who engage in labor activity for hire on a contractual or
other basis, as well as their trade unions.
• Bodies of state and municipal authorities in cases when they act as direct participants in transactions (government orders to entrepreneurs, pricing, composition and volume of benefits when performing special works,
etc.), civil servants.
• International and national public organizations with legislative mandates and their employees.
The objects of entrepreneurial business are the benefits by which people
satisfy their diverse needs. The goods can be material objects and objects
(they are called material goods), as well as services and works that some
people perform for others (they are called intangible goods).Entrepreneurial
business refers to the initiative actions of business entities that own, use or
dispose of any business objects, independently - individually or with the
involvement of hired labor - make efforts to create products, provide services and perform work. These actions they commit regularly or systematically, realizing their professional abilities, professional competences
(knowledge, skills, skills), personal qualities, aiming these actions to
achieve socially significant results and extract entrepreneurial incomes.
The phenomenon of "business" is broader and richer than "entrepreneurial
activity", since it covers communications between all subjects of business
relations in the society.
MAINCONCLUSIONS
Business is a common property for any kind of human activity. It is possible to distinguish three concepts of business. The critical concept of business is based on the fact that the concept of "business" combines the totality
of actions of various subjects of market relations pursuing the goals of enrichment at the expense of other subjects of market relations. The essence
of the opposite positive (non-critical) concept of business is that business
is understood and evaluated as socially useful activity of people, carried
out as a personal initiative, the purpose of which is the production of goods
and services for other people. Overcoming these extreme positions occurs
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only within the framework of the pragmatic concept of business, within
the framework of which business is treated as the interaction of different
members of society. When doing business, people are useful to each other.
At the same time, entrepreneurial business acts as one of the types of
business activity, and entrepreneurs - as one of the types of business entities.
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SUMMARY
The article considers the financial market of Azerbaijan as a services
market, as well as the structure and participants of the market associated
with the issuance and circulation of securities. Today this market in our
country is at the stage of active development and that is why its analysis is
so relevant. The current state of the securities market in Azerbaijan and its
problems are analyzed. The main ways of their solution are proposed, and
the development prospects of this market are presented. Also, the article
compares the Azerbaijan stock market with the stock markets of countries
such as Turkey, Georgia, Russia and their common features. A detailed
comparative analysis of stock exchanges of the countries in question has
been carried out. Despite the number of identified imperfections in the
stock market of Azerbaijan, it should be noted a steady positive trend towards an increase in the efficiency of its operation in recent years.
Keywords: financial market, securities, stock market, Baku Stock Exchange (BSE), structure of Azerbaijani securities market, comparative
analysis, Turkey Stock Exchange (BORSA), Russian Stock Exchange
(MOEX), Georgia Stock Exchange (GSE)
Globalization, which has replaced specialization, requires a high level
of concentration of capital. The organization of production, the preservation
of a certain level of product quality, as well as the entry into world markets,
requires the mobilization of capital, eliminating the closeness of a particular
economic system. The need to produce high-tech products with the ability
to compete with advanced Western brands requires the involvement of
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modern technologies and appropriate personnel, as well as attracting a large
amount of investment. In conditions when the growth of production is not
accompanied by an increase in total income, investments in modern production do not have a multiplicative effect.
One of the main mechanisms for the transformation of savings into investments are stock markets. The stock market is a mechanism that brings
together buyers and sellers of stock values. (one)
In the Republic of Azerbaijan, securities trading has the following architecture, consisting of investors, investment companies, the Baku Stock
Exchange and the central depositary.
Depository

Investor
Buy

Invest

Invest
Company

Company

Investor
Sell

BSE

Based on the legislation of the Republic of Azerbaijan, investors wishing
to buy / sell securities should contact the respective companies that are licensed to buy / sell securities. They are called investment companies. In
investment companies, on the basis of a license received from state bodies,
there is an opportunity to participate in trading in securities. An investor
can be an individual, a legal entity, a bank, financial organizations, and
also government bodies. The registry of securities, as well as the clearing
of transactions, is performed by the National Depository. The National Depository may issue a certificate stating who owns certain securities, the
number of securities issued, registration numbers, and so on. An investment
company is a company that has received a state license to participate in securities exchange transactions, as well as the provision of relevant services
to potential investors and clients. The investment company performs the
functions of a broker, dealer, market maker and other important operations
for the stock market of the Azerbaijan Republic. Baku Stock Exchange is
a closed joint stock company that provides transparent and fair-trading of
securities between exchange participants. Exchange participants can be,
like investment companies, and government agencies (in the future, direct
participation of banks in securities transactions without the involvement
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of investment companies is possible).
The relationship between financial and market relations is linked to the
process of buying and selling valuable assets or a conversion exchange. In
order to ensure the normal development of society and the full satisfaction
of all its economic entities with financial resources, financial resources and
total revenues must constantly grow. All this should serve the growth of
economic indicators. Perhaps these revenues are growing rapidly in the
form of value and, at the same time, reduce the standard of living in this
country. Such growth is inefficient and can never have a positive impact
on the development of society. For example, in most of the union republics
of the former Soviet Union, this dynamic was obvious. Revenues in a socialist society grew steadily and sometimes led to a bad economic situation.
The growth of production growth indicators did not correspond to the cost
indicators, and this, in turn, led to a decrease in the main economic indicators. As a result of the fact that the volume of cash and non-cash money
circulating in circulation increased significantly, inflation grew rapidly. At
the stage of modern economic development, the scale of financial relations
expanded and extended to all economic and production facilities. All this,
above all, met the requirements of a market economy. In a market economy
there are different forms of ownership. Therefore, production, exchange,
consumption and distribution are carried out through a special section. It
follows that finances work not only at the state, but also at the private level.
In other words, the scope of funding is expanding. Thus, creating a profit
in a particular sector, a large mass of the country's financial resources is
being formed, which serve as a key element of state production. Consequently, financial relations with the creation of centralized cash in a market
economy are reflected in public finances. In turn, financial relations, with
the creation and use of decentralized cash, are reflected in business finance.
Currently, a number of joint stock companies, leasing companies, cooperatives, etc. can not adapt their financial and economic activities to the market. They can not get the necessary results.
One of the most important requirements of a market economy is the
presence of a broad and fully controlled financial market. Markets in which
liquid assets are acquired and sold. The financial market is quite wide, as
it covers not only the financial aspects of the national economy, but also
various forms of credit relations. If we carefully analyze all these forms,
then the general financial market can be divided into two parts: first, the
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market of bank loans; secondly, the stock market. The market for bank
loans covers relationships arising in relation to repaid and repaid loans issued by credit organizations. These loans can be freely sold, received and
repaid regardless of the wording of specific documents. Because of development, the system of bank loans has expanded significantly and has become an independent business area, overcoming the difficulties of the
financial market. Since the securities, market is the basis of the financial
market, in most cases the concept of the securities market is used instead
of loans. Considering that in a market economy, securities are the basis of
economic and financial relations, the movement of capital is also an integral part of the financial market. The capital market reflects the attractiveness and availability of cash through securities and other financial
instruments. Securities are issued by various organizations. Each major issuer has a separate set of groups. For example, the central government,
local governments, individual independent government agencies, and government-sponsored organizations may issue government securities.
Participants in the securities market are also diverse. They are divided
into state, public and commercial organizations. Participants, both state
and public and commercial organizations, are divided into non-financial
and financial institutions. Financial commercial organizations include commercial banks, investment banks, insurance companies, investment funds,
pension funds, financial and other companies. In the Azerbaijan Republic,
the financial market is currently undergoing a stage of formation. Issue of
government securities, bonds and other types of financial instruments. In
our Republic, the laws “About Securities” and “About Joint-Stock Companies” have been adopted, which can act as a legislative basis for the financial market. The formation of a market economy cannot do without a
developed financial market; therefore, the formation of a financial market
in a country is necessary now.
The sphere of financial relations in a market economy is not limited to
the borders of individual countries. These relationships form the basis of
international economics and international relations. In most cases, financial
relations act as an element of the system of international economic relations. International financial relations here mean monetary relations between states and international financial institutions. These monetary
relations are mainly governed by international financial relations, which
are associated with the valuation of goods during import-export operations
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between countries, debt relations between states, investment flows, transfers from other countries, etc. In a market economy, international financial
relations are manifested in several forms. These include currency relations,
credit relations and investment relations.
To determine the state and development prospects of the financial markets of Azerbaijan, it is necessary to explore the experience of foreign countries in this field. Consider the operation of the Turkish Stock Exchange.
The Turkish Stock Exchange is called BORSA İstanbul (BIST). BORSA
İstanbul is the only stock exchange operating on the Turkish stock market.
It combines the former Istanbul Stock Exchange, the Istanbul Gold Exchange and the Derivative Exchange of Turkey. 371 companies are registered with BORSA İstanbul; their shares are traded daily. BORSA Istanbul
has its own indices, tracking the performance of the top 30 (BIST30), top
50 (BIST50) and top 100 (BIST100) stocks listed on the stock exchange
to assess the overall market. BORSA Istanbul also filtered out shares according to their sector, such as BIST Bank, including companies operating
in the banking sector:
-BIST Kimya - including companies working with chemical products;
-BIST Gıda – food and beverage companies, etc.
320 national companies that actively trade Turkish shares from such
companies as Kardemir, Sabanci Holding, Bimeks, Petkim and Zorlu Enerji
take part in the exchange. Its market capitalization is $ 221 billion. Automated trading has significantly improved the speed of operations and the
daily trading turnover of transactions. Trade in securities is determined on
the basis of the auction method. The basis for the purchase and sale of securities is the time criterion. Buyers and sellers work on the exchange,
using computerized workstations computer system.
The participants of the Turkish Stock Exchange, who have undergone
licensing procedures, are registered in the list of members of the organization. The commission for making securities transactions varies within 1%.
The standard minimum purchase size is 1 share. Only the buyer’s funds
and the volume of the issue limit the maximum number of shares in the
application. Standard supply and demand price limits are volatile at around
10% of the base price. But in the secondary securities trading market, the
range of price fluctuations is 25%.
Turkey's stock market is reflected in the Turkish Stock Exchange
by means of quotations of the national index, which includes the quotes of
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the 100 largest national companies.В роли центрального депозитария
выступает Settlement and Custody Bank Inc.
It should be noted that those companies whose condition does not partially satisfy the stated basic requirements are admitted to trading on the
basis of the permission of the Council of the Turkish Stock Exchange. Simultaneously with the market for major transactions, a market for derivative securities was formed. This securities market was created to ensure
the organization and liquidity of the market for trading stocks with special
supervision and control regarding stock transactions.
We also analyzed the Georgian securities market, however, this segment
of the economy in Georgia is at the development stage, therefore the established basic procedures are not yet there. (a source:https://sputnik-georgia.ru/economy/20170116/234542527/Nacbank-i-Fondovaja-birzha-obedi
njajut-sistemy-raschetov.html)
In this regard, we will conduct a comparative analysis of the Turkish
Stock Exchange (BORSA) and the Baku Stock Exchange.
Baku Stock Exchange

%256$øVWDQEXO

1. Bidding is by auction.
2. The method of purchase is the time criterion.
3. Mostly traded government securities.
4. Only investment companies can be members
of the exchange.

1. Bidding is by auction.
2. The method of purchase is the time criterion.
3. An active market for equity securities.
4. Participants of the exchange may be banks,
brokers, investment companies.
5. Active debt securities market.
6. Active raw materials market.
7. An active market for precious metals.
8. Active market for derivative securities.

The next object of comparison is the Moscow Exchange (MOEX).
Moscow Exchange is a platform for the stock and commodity markets
of the Russian Federation, providing the following services:
- Organization of trading in securities.
- Initial placement of securities.
- Secondary trading in securities.
Also, the Moscow Stock Exchange provides information and materials
for trading: quotes, settlement and market prices, trading volumes, emission
prospectuses.
The IB acts as an organizer of trading by commodity groups: agricultural
products, metals, energy carriers, raw materials, industrial equipment, etc.
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The list of shareholders of the exchange, owning the largest stake, includes the following organizations:
- Bank of Russia (11%).
- Sberbank (10%)
- Vnesheconombank (8%)
- EBRD (6%)
- “RDIF of Investment Management-6” (5%)
The remaining shares are in free circulation and amount to 60%.
Moscow Exchange conducts trading of any assets, from securities to futures.
The results of our comparative analysis of the securities market of neighboring countries are shown in the table.
Tradable asset classes

Degree of integration

Stock
Exchange

Country

BFB

Azerbaijan

¥

¥

¥

î

î

î

î

¥

BORSA

Turkey

¥

¥

¥

î

¥

¥

¥

¥

GSE

Georgia

¥

¥

î

î

î

î

î

¥

MOEX

Russia

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

Stocks

Bonds Derivatives Currency

Trading Clearing Depository

Data

The table shows that the rate of freely convertible currencies in Azerbaijan and in Turkey does not pass through the stock exchange. This means
applying the directive principle of setting exchange rates, which, in our
opinion, is expedient due to the high volatility of world markets. For the
same reason, the Baku Stock Exchange, unlike the Russian one, does not
set prices for hydrocarbon raw materials. This, as well as the availability
of our own raw material resources, allow our country to smooth out the effects of sharp price fluctuations in world markets. This fact undoubtedly
leaves a certain imprint on the structure of financial markets.
The next step in expanding the capabilities of the Azerbaijan Stock Exchange is to conduct clearing operations that are successfully carried out
in the financial markets of Turkey.
After conducting a comparative analysis of the securities trading market
between Azerbaijan, Turkey, Russia and Georgia, we concluded that despite
the fact that the Azerbaijan securities market is in its infancy, the basis of
this development is the path traversed by the Turkish Stock Exchange.
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WAYSOFIMPROVINGRAILWAYTRANSPORT
INTHEAZERBAIJANREPUBLIC
In the article says that rail transport acts as the main instrument of economic and social development of the country. The development of transit
on the territory of Azerbaijan by railways ensures the efficiency of foreign
trade and the strengthening of the country's economic security. Today, the
importance of solving the problem in the railway sector of Azerbaijan is
underlined. From this point of view, the author, considering it expedient to
introduce innovations, determines the main directions for improving the
railway sector in Azerbaijan.
Key words: railway transport, transport infrastructure, transit, innovation, cargo transport.
Transport has a special place in the development of the economy and is
considered to be an important factor in the formation of economic and social space. In the rise of the economy, it is not just to consider transport as
an area. Transport is a sophisticated system that improves existing conditions in freight and passenger transport, in the management of the economy,
and in people's living activities. The uninterrupted development of transpor
is the guarantee of economic perception, liberal change of goods and services, liberation in economic activity, competition and increase of living
conditions of the population. The normal operation of the production and
exchange process of the goods (products) is also provided with the help of
transport means.[1]
Transport has a significant impact on economic growth, helping to improve labor productivity, raising the level of living, or reducing the time
for people to travel to work, housing, and to any destination in general.
Our country's transport sector has four main divisions: road, rail, air and
maritime transport. Each of them has its own characteristics, so it needs
proper development. Today, the transport sector occupies leading positions
in the country, differs from profitability and enters a higher level of devel142
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opment. Transport that meets modern requirements is an important factor
in international cooperation. President Ilham Aliyev said the following
about the current state of the sector: "I can say that all types of transport in
the republic are developed in a planned manner, additional programs, projects and financial resources are allocated". [4]
The railway transport, which is the basis of the transport system, provides the Republic of Azerbaijan with industrial and public needs in transport by other types of transport. Rail transport also plays a major role in
the transport infrastructure of the regions by participating in the production
and turnover of commodities. It is important for the formation of GDP.
Railway transport, which forms the basis of Azerbaijan's transport infrastructure, has great economic, defense, social and political significance.
Looking at history, we see that the railway of Azerbaijan is one of Europe's first railroads. Its origin dates back to 1878. On that date, the foundation of the Sabunchu-Surakhani line, which was 20 km long, was laid
and construction works were completed on January 20, 1880. This line of
oil transport through the steam ramp was the first railway line commissioned in Transcaucasia. For the first time in the world oil has been started
to be transported through this railroad tank. In 1879-1883 a railway line
was constructed and put into operation in the direction of Baku - Tbilisi Batumi. Traffic on Baku (Bilajari) - Derbent - Tikhoretsk railroad started
in 1901. In 1918 the length of Azerbaijan's railways was 866 km. This is
about 40% of the modern rail network. Starting from this historic period,
Azerbaijan has been developed and improved in line with the demand for
railway freight and passenger transport. At present, the total length of the
main roads is 2910.1 km and the length of operation is 2079.3 km. Railways are 802.3 km long. 1241.4 km or 59.7% of the total length of the road
is electrified and 1527.7 km is equipped with automated signaling system.
There are 176 stations in the Azerbaijani railway. By order of the President
of the Republic of Azerbaijan dated July 20, 2009 No 383, by the order of
reorganization of the State Railway of Azerbaijan, for the purpose of ensuring comprehensive development of the railway, more complete replenishment of the economy and population's transport needs, improvement of
management and efficiency of the carried out works, “Azerbaijan Railways” Closed Joint Stock Company [6].
The railway transport, which is the basis of the transport system, provides the Republic of Azerbaijan with industrial and public needs in transİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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port by other types of transport. It is important for the formation of GDP.
The table below shows the advantages and disadvantages of rail transport.
Table1
Thecharacteristicsofrailtransport
Advantages
- High transmission and carrier capacity of railway lines
- Continuity of freight and transport of goods, which does
not depend on weather conditions, chapters and time of
day
- High efficiency when transporting mass and medium
distances at particular routes
- relatively low cost of freight and passenger transport
- high load capability (3-4 min-one ingredient);
- high safety and environmental damage (less than 5
times less air pollution)

Disadvantages
- non-payment of long-term value;
- High cost of railroad installations
- high specific weight (up to 70%) of
contingent and constant costs in the cost
of shipment
- High consumption of metal, as well as
non-ferrous metals (over 150km per
1km road)

Development of transport links between countries and economic cohesion is an objective, progressive trend that promotes the establishment of
new international economic rules. The Azerbaijani government implements
the development of the transport network of the country, including the continual enhancement of the railway communication. Rail transport, which
is the basis of Azerbaijan's transport infrastructure, has great economic, defense, social and political importance. Financial institutions also consider
these projects to be very important, because the railway network is helping
to sustain the sustainable development of the economy and integration
processes in the region.
World cargo flows, of course, are an inexhaustible source of income for
all participants in transit. The purpose of the transport transit development
in Azerbaijan is to ensure the effectiveness of foreign trade and the implementation of international agreements and agreements that enhance the
country's economic security. The need to develop the transport corridor infrastructure has been linked to the increase in export and import flows in
our country and the expansion of the Euro-Asian cargo transit through our
country. The volume of this traffic is 10-15% per year, and some trucks increase to 15-20% per year. [5] This promotes the development of Azerbaijan's economy by up to 4-5% per annum of GDP, and the expansion of
Azerbaijan's foreign trade and economic ties and strengthening its position
in the international arena.
Azerbaijan's transit traffic development strategy for the coming years
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depends on the country's location. Russia, Belarus, Ukraine and other CIS
countries, the agreed tariff policy of transit of railway administrations is
implemented within the framework of tariff policy of the CIS member
states.
In general, the features of the railway transport determine a number of
initial requirements for economic reforms. Firstly, this should be done with
the unconditional protection of the integrity of the railway infrastructure.
It stems from the sustainability of the country's single economic space and
the need for national security.
Given that Azerbaijan is the most important link between the Railway
and Iran, Turkey and Turkmenistan, it is the most promising country for
transit traffic in the North-South direction.
Particular attention is paid to the improvement of cargo transport technologies within the development of transport corridors passing through
Azerbaijan. In future, parallel to the railways, great importance should be
given to the development of the infrastructure of highways, as well as the
use of the Baku seaport for the development of international transport corridors.
An additional financing agreement was signed between the World Bank
and Azerbaijan for the implementation of a $ 220 million railway project.
This is due to the increase in the level of rail services in the country, the
development of trade and the transit of cargo from Europe to Central Asia.
The loan was issued for a 23-year term with a 8-year grace period. [3] The
financing decision was approved by the Board of Directors of the Bank in
June 2013 and the final agreement was signed by Azerbaijani Finance Minister, Transport Minister and WB representative in Azerbaijan Larisa
Leshchenko.
Rail transport is an important element of the strategy to diversify the
economy of Azerbaijan. Last year, this sector generated about five percent
of the country's non-oil exports. Azerbaijan plans to increase transit volumes in the Central Asian and Black Sea regions to invest in the railway
infrastructure. It will use the geographical position of the country representing the shortest path of Central Asia and Europe.
It should be noted that the project "Support for Rail Transport and
Trade" is being implemented. Its main objective is to improve railway services, improve its competitiveness, operational and economic efficiency,
and expand the financial potential of the Azerbaijan Railway, in particular
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the Georgian transport corridor (the Baku part of the Baku-Tbilisi-Kars
railway).
The additional funding will be used mainly for the power supply and
signaling system of the East-West corridor from Baku to the Georgian border. Contractor Bombardier is engaged in increasing the volume of new
investments. Modernization of the power supply and alarm system in the
main transport corridor of the country will enable the 8-minute interval to
increase the frequency of trains, thus increasing the capacity of the "Azerbaijan Railways" network four times. Thus, changes in world trade, globalization of commodity flows and integrated integration of processes ensure
radical change of transport technology on the basis of logistics principles.
From this point of view, the main trends in improving innovation in the
railway sector of Azerbaijan can be summarized as follows:
It should be noted that, first of all, it is necessary to solve the problem
of rationalization of the state and private entrepreneurship forms in the railway sector of Azerbaijan. Transformation of the Railway Department into
a Joint Stock Company can be successfully solved with this problem. However, the issues of forming organizational and legal structures in the field
of passenger and cargo transport, in particular in the area of transport of
dangerous goods and other petroleum products should be taken into account;
It is expected that the production and technological chain will be renewed in the railway sector of Azerbaijan. Renovate old rails, create new
and high-quality road traffic safety systems, disassemble new signal lamps,
and so on..
It is necessary to organize the development of competition in the field
of freight and intercity passenger transport using the experience of CIS
countries and foreign countries;
It is necessary to take into account the development of competitive structures and to expand the integration of domestic rail transport into other
types of transport (freight and passenger terminal systems). Creating a new
transport system in suburban transport, and attracting private companies
for the railroad services trade in this infrastructure.;
Organization of state regulation of international transports between
countries and establishment of transport corridors through the territory of
Azerbaijan.
Therefore, it can be seen that serious work has been done to improve
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railway transport in Azerbaijan. In spite of all this, the railway transport is
underway. In the future, it would be expedient to use public investment
and opportunities.
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STATEREGULATIONMECHANISMSINIMPROVEMENTOF
COMPETITIVECAPACITYOFNATIONALECONOMY
SUMMARY
At present, competitiveness of national economy is possible via implementation of state regulation functions, by using aimed proportional instruments and mechanisms. But effective use of limited regulatory
resources requires the use of special mechanism including social, economic, political and regional environment. World experience shows that
transformation to competitive and diversified economy should be based on
the concept, long-term state strategy and projects, which give applicable
effects. This requires investigation of the role of state regulation mechanisms in increase of competitiveness and ground of the necessity, which in
its turn determines scientific and practical importance of the article.
Key words: national economy, competitiveness, state regulation, GDP,
regulation mechanisms.
Stateregulationnecessityofnationaleconomyisthe
baseofincreaseofcompetitiveness
The necessity and functions of regulation of socio-economic processes
in the economy, state role and functions in economy, the limits of intervention are still stand on agenda as actual problem among economists. Despite
to the fact that market economy is characterized with many positive peculiarities, like stimulation of development and realization of efficiency, long
years’ experience shows that only market mechanisms couldn’t be sufficiently effective in solving social-economic problems, like especially the
fair distribution of income, provision for conditions of free competition,
achievement of full employment, production of public goods for provision
of joint demands, conduction of foundational scientific researches, etc.
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Regulation of market should be understood firstly as regulation of commodity-money exchange and its logical coordination. Here coordination
of interests and demands of main market players, i.e. in generally society,
its sections, regions, spheres, enterprises, etc., should be taken as basis.
Regulation of market is of a subjective character by aimed implementation
of humans wishes and wills. But it is not a subjective process, which is artificially generated and independently realized. Regulation of market relations is based on objective factors and conditions, in other word, it’s based
on property relations, “gaming rules of market” and corresponding requirements and interests. It’s obvious that each social-economic process needs
objective regulation. Moreover, each social-economic system tries to decrease within its capacity the negative effects of current processes and this
of course requires some coordination of that activities. This also is based
on combination and mutual dependence of all social-economic processes.
Research shows that state should take over regulation of economic growth,
development of spheres and foundations (medicine, education, science,
culture, etc.), which are not directly related with business, limitation of
monopolized production structure, establishment of efficient competitive
conditions, provision of mutual cooperation of business forms, elimination
of crisis (high inflation, trade deficit, etc.), regulation of external influences,
provision of economy with necessary money flow, production of public
goods, social protection of population, social support in economy. Thus,
state regulation of economics in market economy covers legislation, execution and control measures realized by corresponding state bodies and
public organizations in order to ensure general economic balance, evolution, development of national economy and realization of its priorities,
overall efficient activity in case of changing environment and transformation of requirement system. Due to results of researches, the below mentioned are included into the objects of state regulation of the economy:
economic cycles; aggregate demand; money turnover; price levels and antiinflation processes; employment; education and staff training; income of
population; living standards; investment activity; social-economic development rate, it’s proportions; competitive condition; property types in various sectors of the economy; public sector of economy; social structure,
reproduction, division, sphere, region of economy; international relations;
balance of payments; environment; social relations, etc. Basing on existing
economic literatures, if we try to group state regulation mechanisms, used
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for determination of state regulation efficiency, we can highlight the below
mentioned: regulative resources regulative forms; regulative methods; regulative conception; regulative tools, etc. [3].
Theoretical-practicalapproachestostatefunctions,which
willprovidenationalcompetitivenessanddevelopment
Despite to the fact that state influence’ level, form and means on economy, in other words, influence increase or decrease problem is actual, recommendations about necessity of state influence on economy are also
widely found. Such idea is usually grounded on below mentioned factors.
Firstly, state is always in economy and even if, radical libertarians don’t
want the state to be fully out of the economy. Secondly, the main difference
in approach of such problems is related with volume and means of state
functions. By considering the necessity of their transmission to state, we
can group that functions, as follows:
1.Establishment of legislation, provision of superiority of law and rules,
settlement of disputes on the base of law (courts), law enforcement of law
and court decisions (this is the "power indicator" of state);
2.Defense and security, defense from external dangers;
3.Provision of macroeconomic stability – elimination of inflation, stability of national currency;
4.Establishment of useful institutions for development of economy and
community, realization of reforms for existing ones in order to meet changing environment requirements;
5.Public services, medicine, education and so on;
6.Social protection of sensitive and vulnerable layers of population and
division of social security policies;
7.Protection of nature and ecological security;
8.Development aid by efficient changes in the structure of economy;
9.Elimination and prevention of market «crisis», including prices, salary,
normalization of consumption of some means and improvement of state
control over them;
10.State ownership and improvement of efficiency of state estate.
We can increase and expand the above-mentioned list. But such functions are minimum liberal and volume of works/expenditures on each of
them can be different. As a rule, despite that initiators of reforms are from
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different layers of the society during transformation period, their realization
is carried out by government. Some of such functions are more applicable
for social states, i.e. state which can directs major part of its means to social
and ecological matters. Paternalism supporters insist on increase of functions volume. Liberals agree with their minimum volume. There are some
cases in economic experience that implementation of various functions and
change of their volume by government is the necessity. Historical experience shows that if any government can’t fulfill its necessary functions, it
becomes bankruptcy. In market economy, government can’t limit its function only with its regulation. It should also create foundations for development and social cooperation of economy spheres, which don’t function
with market rules. It is also known that, exact functions of government on
each sphere is realized depending on its national peculiarities, potential,
development stage and purposes of its policy.
Statemechanismsappliedforincrease
ofcompetitivenessofnationaleconomy
Generally, some economists offered to establish some goals, like state
independence and competitiveness on the base of indexes during first years
of establishment of market relations in our Republic, at the moment we
can add into proposal list goals, like establishment of innovative economic
structure from continuous development view of national economy and
goals for establishment of structure by considering globalizing influence,
which demands stimulation of investments and its modernization. Significant economic-geographical position, the role of a bridge between Europe
and Asia, geopolitical position, developed transport infrastructure, utilities
and manufacturing systems, possession of wide industrial complexes and
qualified personnel training system, influences of course Azerbaijan role
and place in the world community. Transformation of Azerbaijan into
transport-logistics center of the region, Baku International Sea Trade Port,
exploitation of Baku-Tbilisi-Kars railway, TANAP and TAP international
gas export projects within “South” gas corridor improves competitiveness
of the whole country.
It is evident that disbalance of the world economy and as result of it, indefiniteness increases non-stability of global demand, goods market and
financial flow and emerges the formation of new approaches. The main
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goal of changes in the structure of national economy is the achievement of
quantity and quality improvements in economy indexes. Quantity indexes
of economy include national wealth, Gross Domestic Product (GDP), net
national product, general volume of national income and its volume per
person. Competitive level of national economy is determined with resources (elements of national wealth) volume, consumed or spent for per
unit production of general domestic product.
Azerbaijan took 35th place by raising 2 steps up in “The Global Competitiveness Report 2017–2018” by the World Economic Forum . Azerbaijan position was improved on below mentioned 9 indicators from 12
indicator of “The Global Competitiveness Report 2017–2018”:
Indicators
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

institutions
infrastructure
medicine
primary education
high education and training
efficiency of commodity market
efficiency of labor market
development of financial market
complexity of business
innovation
macro-economic environment
technological preparation

2017-2018 years
Place among 140
countries
33
51
74
74
68
31
17
79
40
33
65
56

2016-2017 years
Place among 140
countries
48
55
75
75
78
50
26
97
60
44
39
55

Economic independence index, “Superiority of Law”, “Public share”,
“Efficient regulation” and “Open of the market” are major indexes and
forms country rating. Due to “Economic Freedom 2016”, published by
“Heritage Foundation” and “The Wall Street Journal”, Azerbaijan was in
81th place among 178 countries, but now is in 67th place among 180 countries due to “Economic Freedom 2018” [6]. Due to “Human Development
Report 2015” by Development Program of United Nations Organization,
Azerbaijan was 78th place among 188 countries for “Human Development
Index”, but it was 64th place in 2017 reports for the same index.
Since progressive development and modernization of national economy
covers long term period, the implementation of targeted programs per each
period and step for selected priorities is considered by the government.
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Consecutive and systemized policy by Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan, in the direction of foundation of national businessmen
layer and improvement of business environment, of course serves for continuous and balanced development of the country, improvement of population wellness and solution of some social matters. Continuous growth of
economy of the Republic of Azerbaijan is the main purpose of economic
policy. Complex measures are fulfilled continuously in this direction for
improvement of government-business relations, perfection of legislation
and administrative procedures for business environment, state regulation
system, development of regions, foundation of state support mechanisms
for ownership, education, development of business relations, etc. Analyses
show that it is impossible to form and develop the efficient national economy without creating market mechanisms which are developed, flexible
and conforming to changeable situation and requirements. This firstly requires existence of various ownership forms in economy, development of
ownership, however establishment of juridical-institutional grounds providing economic independence of market subjects. There were made some
changes and revisions to the Law of the Republic of Azerbaijan on “Regulation of fulfilled controls in ownership and defense of owner’s interests”,
to the decree of the President of the Republic of Azerbaijan on “Additional
measures for development of ownership”, “Additional measures for improvement of business environment efficiency in Azerbaijan and improvement of countries position in international rating”. Under the decree of the
President of the Republic of Azerbaijan, dated July 13th of 2016 on development of ownership and improvement of business environment, systematic measures were carried out and established more modernized
regulative-law base by considering modern international experience in this
sphere. Due to “Doing Business 2017” report, by the World Bank, 7 from
27 reforms between 2009-2016 years were about registration sphere, but 5
of them were with taxation. “Distance to Frontier” (DTF) score determined
for Azerbaijan was 97,75 per cent, which means our country meets high
standards in the world. “Start to Business” score for our country in 2016
was 5th place in the world and 1st place among post-soviet countries. [5]
Necessary revisions were made into the legislation on online registration
of owners, realization of foreign trade operations, fulfilled reforms for registration of rights for immovable property, permissions for construction,
improvement of corporative management, defense of investors rights,
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bankruptcy. Measures in the direction of improvement of activities of institutions, which influence the connection process to electric supply network and loans is being realized. [1]
Legislation and administrative improvement is realized in order to establish business environment, which provides maximum income of ownership and bases on competitive principles and increase of investment
attractiveness of the country.
Besides, Results of Monitoring and Evaluation of Strategic Roadmap,
confirmed by the president, Ilham Aliyev on December 6th, 2016 and the
results of the socio-economic development for the first half of 2018, show
once more that complex economic policy yields its positive results [4]. Despite to the fact that Azerbaijan has no any limit for market enter of foreign
companies in some business service spheres, there are some limitations on
possession, management and decision-making process of foreigners in
banking, insurance and telecommunication sector. [2]
National economic development strategy, realized by the government
is considered for weakening of economic crisis to national economy, stabilization of foreign economic relations, economic expansion in some
spheres, solution of internal social problems, increase of social wellness,
decrease of economic dependence, which was formed during first years of
transformation and being continued till now. Here the main goal is provision of necessary national structure potential for the successful development of national economy and expansion of this potential in foreign
economic policy sphere.
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ABOUTSPECTRALANALYSISOFCURRENCYEXCHANGE
RATESFOREUR-AZN
SUMMARY
The issues for establishment of the most appropriate model and issuance
of exchange rate dynamics have been researched via computer technology
of modeling in respect of the mean-error indicators of the approximation
and average quadratic divergence with Fourier series approach with timedependent of behavior of time series which formed on the basis of 360 daily
observations of currency exchanges for EUR-AZN covering the time period
of 03.02.2017-03.08.2018. Harmonious oscillations were separated by
using harmonic analysis methods of the table editor for MS EXCEL, statistical estimates of the coefficients of factor variables with the types of
sinus and cosinus which is suitable for all possible frequencies were calculated, it was given the dynamic forecasting of exchange rate by setting
up harmonious oscillatory models with straight-line trend. Necessary statistical procedures have been implemented for authentication of the established models, evaluation of parameters, verification of adequacy.
Key words: Fourier series, regression analysis, correlation analysis, tStudent criterion, F-test, Durbin-Watson criterion, the coefficient of determination, Spearman's rank correlation coefficient, forecast, etc.
It is impossible to imagine globalizing world economy without currency
relations having a special role in the system of international economic relations. In modern age between countries and generally in the world, the
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study of the exchange rate is of great importance, as monetary relations are
mainly determined by currency exchange. Sometimes the change of any
currency value in the exchange rate has a serious impact not only on those
countries, but also on many countries of the world. To such currencies, US
dollar (USD), Great Britain pound sterling (GBP), Euro (EUR) may be attributed. The analysis of harmonics is very actual in the dynamic study of
exchange rates for replacement of these currencies by national currencies,
so the oscillatory issues arising here are studied by the approaches of spectral analysis by involving modern computer package programs.
In this research, the observations have been made on 360 indicators
based on daily indicators of currency exchanges for EUR-AZN [8] and the
setting up of model for Fourier series (spectral analysis) with time-dependent and forecasting of these indicators have been researched. In the article,
the general information about setting up of model with spectral analysis
approaches and the verification with what kind of tests were provided, so
it has been verified with the same tests by setting up model on the basis of
this information. In the end, the forecast about model has been given on
the basis of spectral analysis. The basic calculations of the article have been
conducted via EXCEL software package. Financial and economic time series and their continuous analogues have enough researches devoted to
spectral analysis (See: [2-5, 6, 7, 9-11]). But in the researched affairs
mainly have been restricted to departure models for small harmonics, so
in addition to reducing accuracy of approximation, it causes some uncertainties about how the dispersion is distributed for high harmonic frequencies. In this affair, time series which taken from the certain time interval in
the example of EUR-AZN are reviewed. Comparative statistical analyses
are made by setting up multi harmonic models which conditioned the standing of amplitudes within a certain finite range and the increasing of approximation accuracy.
Regardless of whether the researched series are in the form of spatial
variables, panel data or time series, linear or non-linear models are used
for establishing the most suitable model for the series. In research, it has
been given wide coverage for spectral analysis model which based on the
trigonometric Fourier series as a case of non-linear model. If the change
of indicators of the researched series are harmonic character, then Fourier
function will be compatible with these changes. If the harmonics of these
indicators are expressed withs sinusoidal functions, then the separation
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of these functions into the trigonometric Fourier series bears the name
of harmonic analysis (spectral analysis) and you can use trigonometric
polynomial


ݕො௧ ൌ ܽ  ሺܽ ܿ ݐ݇ݏ ܾ ݐ݇݊݅ݏሻǡ ݐൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊ ሺͳሻ
ୀଵ

as an analytical form of these oscillations.
Here ݕො௧ - rate of trend function at “t” time moment of the model setting
up according to spectral analysis of the researched series, k- row number
of harmonics of Fourier series, m- number of harmonics, n- total number
of indicators of the series, t- time moment and 0- gets the rates of
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It is possible to calculate the parameters of the model at – (1) by LSM
(Least Squares Method). By applying this method, 2m+1 normal equations
system is taken, so expression forms of the following estimates are obtained through simple algebraic calculations from this system:
After the evaluation of parameters, it is determined that in which harܽ ൌ ݕഥ௧ ሺ ݐൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊ሻሺʹሻ


ʹ
݊
ܽ ൌ  ݕ௧ ή ܿݐ݇ݏሺ݇ ൌ Ͳǡͳǡ ǥ ǡ ሻ ሺ͵ሻ
݊
ʹ
௧ୀଵ


ʹ
݊
ܾ ൌ  ݕ௧ ή  ݐ݇݊݅ݏቀ݇ ൌ Ͳǡͳǡ ǥ ǡ ቁሺͶሻ
݊
ʹ
௧ୀଵ

monics, the harmonic change of time series are better described. Increasing
the number of harmonics improves the growth of approximation accuracy,
but in this case, the rate of quadratic evasion may increase. The increase in
quadratic evasion reduces the importance of the model.
Average quadratic divergence is used for informing to what extent the
evasion of observed indicators from medium level of series. If mean-error
of the approximation and average quadratic divergence are small, so the
established model will be an adequate model. Average quadratic evasion
(divergence) is calculated by the following formula:
σ௧ୀଵሺݕ௧ െ ݕො௧ ሻଶ
ߪ௬ୀ ඨ
Ǥሺͷሻ
݊െ݉
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But the mean-error of the approximation is determined by the formula:


ͳ
ݕ௧ െ ݕො௧
ߝҧ ൌ  ฬ
ฬ ή ͳͲͲΨሺሻ
݊
ݕ௧
௧ୀଵ

Basic calculation formula of spectral analysis can be written as follows:




ݕෝ௧ ൌ ܽ   ܿ ሺܿ ݐ݇ݏ ߮ ሻ ሺሻ
௧ୀଵ

or



ݕො௧ ൌ ܽ   ܿ ሺ ݐ݇݊݅ݏ ߮ ሻ Ǥሺͺሻ


௧ୀଵ

Here ck - amplitude of the established model, φk - is phase of the model.
Amplitude ܿ ൌ ඥܽଶ  ܾଶ,

(9)
(9)

f
and phase
is calculated by formula:
f


߮ ൌ ܽ݃ݐܿݎሺെ ೖ ሻ
ೖ

(10)
(10)

Graph1
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Amplitude indicates the distance of graphic of the model setting up with
spectral analysis from t (abscissa) axis (Graph 1). The distribution for frequencies of amplitude of the harmonic composition of signal is amplitude
spectrum, suitable distribution of phases is phase spectrum.
In order to establish a spectral analysis model of currency exchanges
for EUR-AZN, primarily let's research the model with single harmonic,
namely the case of m = 1. movement dynamics and smooth curve which
described in Graph 2 may be obtained by using the procedures of instrumentation for MS EXCEL.
Graph2
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The graphic description indicates that the analytical form of trend function of the model will be in the form of
ݕෝ௧ =1,98-0,0541cost-0,082sint

(11)

Average quadratic divergence of model is σ=0,044, mean-error of the
approximation is ε ̅=1,895%.
Now let's see the model with two harmonic, namely the case of m = 1.
Dynamic description may be obtained as in Graph 3 by performing appropriate algorithmic procedures of EXCEL software package.
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Trigonometric form of trend of the model is as
ݕෝ௧ =1,98-0,0541cost-0,082sint-0,03cos2t-0,037sin2t

(12)

Its average quadratic divergence is σ=0,03, mean-error of the approximation is ε ̅=1,1165%.
Let's see the model with triharmonic: Movement dynamics which shown
in Graph 4 is obtained by the same rule.
Graph4
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Analytical form of the model is shown with the following triangometric
expression:
ݕෝ௧ =1,98-0,0541cost-0,082sint-0,03cos2t-0,037sin2t+0,023cos3t+0,044sin3t
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Its average quadratic divergence is σ=0,025, mean-error of the approximation is ε ̅=0,96%.
The reviewed analysis of every 3 models shows that as harmonics increases, both average quadratic divergence and mean-error of the approximation decrease. The established model will be the accurate model for the
series for the rate which is closest to 0 of the rates of these indicators.
It was determined on the basis of the research that the most accurate
model for series may be model with 180 harmonic. In order to verify it,
let's look at the models with m=179, 180, 181 və 182 harmonic.
At first, let's see the case of m =179 (the model with 179 harmonic). In
this case, graphic description is as:
Graph5
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Average quadratic divergence of model is σ=0,000466, mean-error of
the approximation is ε ̅=0,023332%.
Now, let's see the case of m =180 (the model with 180 harmonic). Appropriate movement dynamics has been shown in Graph 6.
Graph6
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Average quadratic divergence of model is σ=0,00046, mean-error of the
approximation is ε ̅=0,0232%.
Now, let's describe the graphic for the case of m = 181 (the model with
181 harmonic).
Graph7
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Average quadratic divergence of model is σ=0,000615, mean-error of
the approximation is ε ̅=0,02543%.
In the end, let's see the model with 182 harmonic. In this case, the description is as in Graph 8.
Graph8
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Average quadratic divergence of model is σ=0,000706, mean-error of
the approximation is ε ̅=0,028%.
Comparative analyses shows that both average quadratic divergence and
the approximation coefficient get very close rates for each other in the models with 180 and 182 harmonic. So that, both average quadratic divergence
and mean-error of the approximation of the model with 180 harmonic is
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smaller than average quadratic divergence and mean-error of the approximation of the model with 181 harmonic. If we pay attention to the indicators of the model with 182 harmonic, we will see that average quadratic
divergence and mean-error of the approximation of this model is greater
than the indicators of other models. The next growth in the number of harmonics cause to increase the average quadratic divergence and mean-error
of the approximation, so the model with 180 harmonic can be accepted as
the most accurate model. The analytical form of the model that accepted
by us as a final result of currency exchanges for EUR/AZN will be as follows:
ݕෝ௧ =1,98-0,0541cost-0,082sint-0,03cos2t-0,037sin2t+0,023cos3t+0,044sin3t+...0,00045cos179t-0,00037sin179t-0,0044cos180t-0,00022sin180t

(14)

Residual limits of the established model are described in Graph 9:
Graph9
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As seen from the graph, residual limits of the established model are in
the stationary condition around axis “0”. So, we have achieved initial information that the established model can cover the model that we need to
research. Now, let's pay attention some indicators of the model. Amplitude
and phase of the model setting up with the spectral analysis approach must
be calculated separately for each harmony. The established model has 180
harmonics, so 180 amplitudes and phases will be taken. As a result of calculations, the greatest rate of the amplitude - max ck=0,098, the smallest
rate of it - min ck=0,0000784, the greatest rate of the phase - max
φk=1,555rad, the smallest rate of it - φk=-1,558rad.
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Now, let's see the issue for verification of importance of the established
model. In general, the evaluation of the importance of regression equation
is determination of the issues for compliance of mathematical model describing dependence between variables with experimental data, whether
the number of explanatory variables including in the equation is enough
or not for a description of the explained variable. The verification of importance of regression equation is conducted on the basis of dispersion
analysis ([1, page 49-50]).
Let's first look at the application of the F-Fisher test in order to verify
the extent of significance of the established model of exchange rate. Being
important of model is accepted as true for the case of being greater than
reasonable critical rate of F-Fisher statistics of the result that calculated by
F-Fisher test, namely Fcalculated>Ftable. In order to determine the critical table
price of F-Fisher test, it must be defined the extent of significance (by probability or percentage) and degrees of independence. In order to verify the
importance of the model, we'll review the significance extents of 5% and
10%. Then, we will define the degrees of independence of the test in the
form k1=m, k2=n-m-1 under the terms, ie according to the number of harmonics and observations. The model with 180 harmonic has 360 parameters, so m=360, according to the number of observations n=360, and
k1=360, k2=360-360-1=-1. If we pay attention to the critical table of F statistics, we'll see that the degrees of independence are only given in natural
numbers, so it means the impossibility to calculate the significance of the
model with 180 harmonic by F-Fisher statistics. Therefore, let's verify the
model with 179 harmonic by F statistics. According to the degrees of independence mentioned above, F-Fisher critical table rates are
F(0,05;358;1)=253,7 at the significance extents of 5% and F(0,1;358;1)=63,31 at
the significance extents of 10%. So inequality of Fcalculated>253,7 at the significance extents of 5%, inequality of Fcalculated>63,31 at the significance
extents of 10% should be paid for being important of model.
Now, let's determine the estimated cost of actual F of the fluctuations
for EUR-AZN exchange rate. For this, firstly the indicators of dispersion
analysis were calculated and the sum of squares for each component (regression, residual and total) were: Qr=2,433234, Qe=0,000104,
Q=2,433338. In accordance with the sum of the squares, the average
squares get the rates of ܵଶ ൌ ͲǡͲͲͻǡ
ܵଶ ൌ ͲǡͲͲͲͳͲͶ Finally,
if we calculate F-Fisher test, then we'll have the rate of F=87,012. If we
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compare the obtained result with appropriate table rates, we see that the
model is 87,012<253,7 at the significance extent of 5% and 87,012>63,31
at the significance extents of 10%, so it indicates that the model only pays
the condition of importance of F statistics at the significance extents of
10%.
In order to verify the importance of the model with t-Student criterion,
let's see the inequality of |tcalculated|>ttable. Here rate of t_table is defined according to the degree of independence for df=n-m-1. n=360, so df=360358-1=1. According to this indicator, rate of critical table of t-Student
statistics is ttable=1.6314 at the significance extent of 5%. So the inequality
of |tcalculated|>1,6314 must be paid for being consider important separately
on each harmonic of the model.
Now, let's calculate the value of t-Student criterion compatible with the
model. Note that, t-Student criterion is calculated separately according to
each parameter, that is why it will be the calculated value of 360. This calculation was carried out via Excel program and the results for each parameter were extracted. The biggest valu in the obtained results was
tcalculated(max )=0.03, the smallest value was tcalculatedş(min)=-0,116. If we
compare the obtained values with table price, then we'll see that:
0,03<1,6314 və |-0,116|<1,6314. These results don’t meet the condition of
inequality that noted at the significance extent of 5% of t-Student statistics,
so the model is considered separately insignificant on all parameters.
In addition, according to Spearman's rank correlation coefficient, t-Student criterion was calculated and the result was tcalculated=172,75.
As a result of summarizing the results on both tests, the separate effect
of each parameter on the overall result is considered insignificant. But the
established model is considered important together with all parameters.
In order to verify the availability of autocorrelation firstly, null hypothesis should be established. H0 hypothesis about absence of autocorrelation
is defined according to critical table value of Durbin-Watson. According
to the total number of observations - n=360 and number of variable m=358, dl=1,33 və du=1,8. In order to verify the autocorrelation with the
established model, thevalue of d-statistics ([3,page 83-84]) has been calculated: d=3,97. The double inequality of 4-dl<d<4 is solved for this
value, therefore H0 hypothesis is rejected and alternative H1 hypothesis
about the availability of autocorrelation is accepted. The calculations were
conducted by using the tools of EXCEL computer package and as a result:
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d=3,97. It means that the obtained value is compatible with the double inequality of 2,67<3,97<4. Solving of this inequality means that the accepted
H0 hypothesis is rejected and alternative H1 hypothesis about the availability of negative autocorrelation is accepted.
If we calculate the coefficient of determination of the established model
according to the formula ([1, on page 51] (2.38)), then we'll get the value
of R2=0,999957. As can be seen, the obtained result is very close to the
unit. It means that the established model elucidates 99,9957% of dispersion
of the currency exchanges.
Finally note that, however the model isn’t considered optimal separately
for each harmonics, but can be considered as an optimal model in general.
The main reason for not being considered optimal separately of the model
for each harmonics is that the dynamic series isn’t stationary and analytical
form has harmonics of 179 which is only dependent on one time factor.
Being insignificant of the model separately for each factor doesn’t affect
the significance of overall model and the model is considered as an optimal
model.
In order to forecast about currency exchange rates for EUR-AZN on the
basis of spectral analysis, the following procedures must be implemented:
The trend of the model should be established:
ݕො௧ ൌ ܽ  ܾ ݐ ݁௧ ሺͳͷሻ
Spectral analysis model of residual limits should be established:
et=a1cost+b1sint+a2cos2t+b2sin2t+⋯+amcosmt+bmsinm

(16)

The overall forecast element should be calculated. The total forecast is
calculated as the sum of 2 predictive components.
Firstly, let’s see the analytical form of trend equation of the model,
(17)
yt=1,884+0,000557t
then, Graph 10 description of the established model on the basis of trend
equation,
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Graph10
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And Graph 11 description of residues obtained from the formula of
݁௧ ൌ ݕ௧ െ ݕො௧
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Note that, application of spectral analysis method for currency exchange
rates must be implemented in the same manner as the establishment of
residual limits model. It means that, the accurate value of m harmonics and
the right model should be set for providing spectral analysis of the model.
m=179 may be accepted as the most optimal harmonics of the model.
Because standard error for this harmonics was σ=0,00739 and this error
was smaller (m=178 for σ=0,00106, m=180 for σ=0,00739, m=181 for
σ=0,00106) than standard error of other harmonics which is around harmonics. As can be seen, standard error of the 180th harmonics is the same
with standard error of the 179th harmonics. They are rounded prices, that
is why we should pay attention to the more accurate prices.
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σ=0,000738...64701 for the 179th harmonics, σ=0,000738...64707 for the
180th harmonics. Therefore, m=179 is accepted as the most accurate
model, namely the model with harmonics of 179.
Analytic form of the regression function of the obtained model
et=-0,055cost-0,018sint-0,027cos2t-0,0051sin2t+...-0,00148cos179t-0,0...192sin179t
(18)
and its graph is shown in Graph 12.
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The mean-error of approximation for model is 4,25%.
Description of residual limits of the established model is shown in
Graph 13:
Graph13
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As can be seen from the last graph, residual limits of the model were
distributed as stationary around 0 axis.
As mentioned above, the value of general forecast is considered as the
sum of two predictive components.
These forecast components is a predictive component of the trend equation and spectral analysis model of residual limits.
In order to provide forecast of the next day, we may calculate by writing
the prices of t=361, 362 for trend equation and t=ଷଵగ ǡ ଵ଼ଵగ etc. for specଵ଼
ଽ
tral analysis of residues.
By calculating the predictive component in respect of trend;
yt=1,884+0,000557*361=2,085
By calculating the predictive component according to the spectral analysis of residual limits, we obtain - et=0,171; in that case, total forecast price
is:
yt(proqnoz)=2,085+0,171=2,256.
Decrease the forecast estimation by real estimation (17) linear trend is
changing by n degree polynom.
RESULT
Thereby, the results of comparative spectral analysis mentioned above
shows that, the most optimal model from the established dynamic models
with the harmonic character describing the behavior of time series of currency exchanges for EUR-AZN in the time period of 03.02.201703.08.2018 is the moodel that contains the components up to 179
harmonics in respect of average quadratic divergence and mean-error indicators of the approximation. Here the predictive price was calculated of
the appropriate time series by setting up model with straight line trend and
both sinus and cosinus additive structure.
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SUMMARY
The article deals with the essence of the problem of social control and
self-control,specifics of the approach of different researchers to the essence
of the problem.The role and importance of social control and selfcontrol
in the life of society is brough to the attetion of the readers.The increasing
role of the problem of control in the conditions of democracy and the rule
of law is noted.The mechanism of action of social control and selfcontrol
in the process of matching the deviant behavior of separate individuals to
the generally accepted norms of society is investigated.
Keywords: social control, social norm, selfcontrol, social sanctions,
sense of responsibility, self-knowledge, psychological self-regulation, deviant behavior, socialization
Social control is one of the most important generally accepted concepts
in sociology. Each civil society community uses a variety of means of social control to regulate the actions of its members. No society can socialize
without social control. It is also important for a small group of people to
formulate their own control mechanisms through the coincidental combination of people. "The law encyclopaedic dictionary is characterized as
"public control-massive type of social control." Public control is an important component of the control system consisting of state control and statepublic (public) control. Public control is a form of democracy
implementation, the method of attracting the masses to the society and the
state, the necessity of eliminating the deficiencies and shortcomings revealed. (5, p.,209)
The role of government structures in the implementation of public control should be emphasized. Legislative documents in this area should be
improved regularly, methods and means of their implementation should be
provided and should be maintained, the development of society and identity
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as a strategic goal should be kept constant, deviant behavioral manifestations must be addressed as soon as possible, and the effectiveness of the
impact of public institutions and mechanisms of impact. the problem of
self-regulation in terms of the control of the public system has also been
historically focused on its significance and turned into a serious research
object as an important component of social control.
Social control is one of the key attributes of democratic institutions, primarily determining the system of behavioral norms in society by adjusting
the rules of social behavior. Also, social control means "the method of
keeping the civilized system in a regular, dynamic position with the help
of practical moral means of regulatory regulation." (7, p., 358). Thus, power
is used to protect public order and its specific mechanisms. Social norms
are being introduced, sanctions are applied, and so on. ie the activities of
members of the society are monitored by the state and society itself. Purposeful regulation of social behavior is a sensitive event, a process and it
also involves maximum involvement of free, free will in the choice of value
for the individual. From this point of view, traditions, unwritten traditions,
beliefs and religious beliefs derived from faith, and ethical norms, sometimes have their own regulatory role without the immediate application of
legal elements. It is this public, in other words, non-judicial social control
plays an important role in the regulation of different rules and norms that
determine the behavior of people. Academician Ramiz Mehdiyev writes in
Philosophy: "The social behavior class, based on the consideration of objective and subjective preconception of behavior of individual and group,
is crucial for understanding and evaluating the spiritual life of society." (2,
p.,318) Academician R.Mehdiyev notes that people perform these or other
actions automatically, not completely, consciously and purposefully. In addition, the behavior of people is conditioned by the perceived curiosity,
emotions, traditions, language, education and worldview of the religion.
"Public control combines ideas such as social norms and rules, social
guidelines, and legal penalties. Sociologist P. Berger considers that in accordance with the concept of social control, a person is at the center of
what is happening around him and of the various types, types and forms of
social control. Every circle that involves a person is a new control system.
The political-legal system consisting of the state apparatus is the largest of
them. " (7, p.,362).
When talking about social or social control, the self-control of each inİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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dividual, ie the issue of internal control, is an important issue because every
person, individual, citizen should regulate his / her behavior in accordance
with the generally accepted norms in the society.
In contrast to internal control, self-control, external control is a set of
institutions and mechanisms that are generally responsible for compliance
with generally accepted laws, behavioral norms. Here are two cases:
The first is intra-group informal control, and secondly, formalized formal controls. In the first case, advice, advice, etc., basically based on the
criticism of colleagues, colleagues, relatives and neighbors, acquaintances
and friends in an informal way, mainly on the inadequacy of an individual's
ethical conduct. support the public opinion and so on. and in the latter case,
more formal structures and sometimes administrative bodies are involved.
It should be noted that the family and business community support more
social (social) control. Because the institution of the family is the most important social institution, and the working team is the partner-partner.
Hence, both family and collective non-formal controls, agents, leading
units, or sociologically, are agents.
It is also important to note that formal control arose after informal surveillance and in reality came after it. It is impossible to apply formal control
within the larger crowd if it is possible to carry out informal control in
small groups, gangs and collectives. It is here that the administrative institutions are of greater importance. From this point of view informal control
is more local and local, and formal control is more comprehensive control
over the entire territory of the state. Formal control includes educational
institutions, industrial enterprises, courts, mass media, political institutions,
non-governmental organizations and so on. organizations, and in this case,
laws, government decrees, orders, and so on. the basis of public (social)
control. This is an institutional support. In some cases, the control process
only regulates the direction of the activity. For example: child education
in the family, education, mutual respect of parents, etc. In the labor collectives, control over the management of their activities is applied. Consequently, the concept of management is wider than control concept, and the
control process comes from direct management. Because formal governance is weak and its methods and methods are not effective, public control
is already weakened. Only the social (social) control as a whole is compliant with the norms of morality of all individuals and the environment is
highly cultured.
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President Ilham Aliyev once again draws attention to the issue at the
event dedicated to the Republic Day on May 27, 2015. Today, the Azerbaijani state is built on solid foundations and national interests. Our national
ideology, the philosophy of Azerbaijanism, unites the whole society. The
independent Azerbaijan state is built on solid national values. The social
processes in our country are developing in a positive direction ... Positive
reforms are underway in the field of management. I want to emphasize the
importance of public control here ... there should be very strong public control. If so, then things will go even further and a new mechanism can be
created to eliminate unpleasant situations ... The public should also be more
active ".
A sense of responsibility, self-control is a crucial factor for everyone.
Social control is the methods and strategies that determine the behavior
of people within society.
There are three main types of social control processes in real life.
1. Processes encouraging individuals to embody their own expectations of their own society
2. Processes of social experience of individuals;
3. Processes involving various formal and non-formal social sanctions.
F.Vahidov və T.Ağayevin "Sosiologiya" kitabında qeyd olunur ki,
cəmiyyət üzvləri fasiləsiz surətdə sosiallaşma prosesini keçirirlər. Onlar bu
proses sayəsində təfəkkürün, hiss və davranışın elə sistemlərini mənimsəyirlərt ki, onlar məlum cəmiyyətin mədəniyyəti üçün xarakterikdir. Uşaq
yaşlarında digər adamların gözləmələrinə uyğunluq hər şeydən əvvəl xarici
nəzarət proseslərinin məhsuludur. Yaşa dolduqca insanın davranışı getdikcə
daha artıq dərəcədə daxili tənzimləyicilərlə idarə olunur. Bu tənzimləyicilər
çox funksiyalar yerinə yetirirlər, halbuki onlar əvvəllər, uşaq yaşlarında
xarici nəzarət mexanizmləri vasitəsilə yerinə yetirilirdi. İnternalizasiya
prosesi belə baş verir: fərdlər cəmiyyətdə üstün olan davranış standartlarını
öz şəxsiyyətinə "hopdururlar". İnsan bu standartları çox zaman düşünmədən, müəyyən suallar vermədən, "qeyd-şərtsiz" özünün "ikinci naturası"
kimi qəbul edir. İnsan qrupun həyatına daha dərindən nüfuz etdikcə, qrupun
qayğıları ilə "yüksəldikcə" özü haqqında müəyyən təsəvvürlər işləyib hazırlayır; bu təsəvvürlər onun davranışını qrupun normalarına müvafiq surətdə
nizamlayır. Qrup üzvlərinin etdiyini təkrar olaraq yerinə yetirməklə o, öz
identikliyini əldə edir. Qrup onun öz qrupuna çevrilir; o, qrupun norİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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malarını öz normaları kimi qəbul edir. Beləliklə, sosial nəzarət
özünənəzarətə çevrilir: o, qrupun normalarını öz normaları kimi qəbul edir.
The essence of self-control, interesting, substantive ideas about its activities were put forward by a number of researchers from Russia, the former USSR and western countries. (For example, Pavlenok P.D.
"Sociology", D. Markovich "Obshaya Sociology", I. Toshenko "Sociology"
and others works).
Encouragement factors and means are also called sanctions that allow
them not only to punish but also to respect social norms. These sanctions
include social controls, necessary means, conditions, and the necessary attributes of the implementation of those controls. Sanctions safeguard
norms, and assume responsibility for trying people to fulfill their standards.
Hence, the norms are protected by binary, ie values and sanctions. Social
sanctions are a comprehensive range of premiums to meet the standards.
(3 p.,196) Social sanctions play a crucial role in the social control system.
Social sanctions are a multi-faceted system. Norms and sanctions are the
elements of social control combined into a single unit. The sanctions system is noticeable in two aspects. If the first direction implies rewards for
the purpose of fulfilling the norms, the second direction implies fines for
departure, namely, norms. Sanctions are a combination of values and norms
that constitute a social control mechanism.
The controlling capacities of the norms indicate that people behave normally on the basis of norms. Execution of norms, such as sanctions, also
helps predetermine behavior.
Application of social sanctions may require involvement of non-members in certain circumstances, but in some cases such participation is not
required. If the application of the sanction is directed against itself by the
individual itself and occurs in its inner world, such form of control is selfcontrol. The researcher M.Afandiyev rightly notes that self-regulation is
also called internal controller. Individuals independently regulate their behavior, which is to adhere to the generally accepted norms. In the process
of socialization the norms are firmly embedded so that people are embarrassed or guilty of breaking it.
Self-control is the control of a person's own spiritual world, the measure
of his regulation. Domestic demand for self-restraint is one of the most important aspects of man's socialization. It limits the withdrawal of social
norms and creates the progressive interest and tendency of personality.
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Self-control primarily motivates people to be honest and objective. Conscience is also a moral category and a social category. A person acting with
the conscience of his conscience does not go beyond self-control and regulates his actions, actions, and activities. An ancient saying of one of the
wise men is to recall such a saying, "I do not know the terrible judgment
of the quiet voice of my personal conscience." (4 p.,320)
According to researchers' estimates, about 70% of social control is carried out by means of self-control. The higher the self-control of society,
the more sociable control it gives, and the more socially controlled institutions, especially the military, the judiciary, the state can act as quickly as it
does. In cases where self-control is weak, it is natural that external control
becomes a necessity. However, harsh external control, insignificant patronage hinders the development of self-awareness and will, diminish the inner
willpower. In a non-democratic society, citizens who are accustomed to
compulsory control in a dictatorship environment are largely deprived of
the development of internal control.
Personality is transferred to his or her life position. The position of life
embodies the principles of behavior based on outlook rules, social values,
ideals and norms of personality, and readiness for action. The importance
of the outlook and normative-value factors in the person's life is analyzed
and explained by the theory of disparity (disparity-Latin accommodation).
The founders of this theory were American sociologists T.Znanetski and
C.Tomas. In the Soviet sociology, Vadim Yadov actively promoted and developed this theory. The Disporision Theory allows you to interact with
the social and social-psychological behavior of your personality. Identity
density indicates that it is capable of accepting certain conditions of action
and being inclined to implement a certain pattern of behavior in these circumstances. (8, p.,374) Distribute the disperiment into two parts, called up
and down. The so-called dysphoric regulates the general direction of behavior. Its structure includes: 1) concept of life and orientation of values;
2) generalized social rules conforming to typical social objects and conditions; 3) Stable social behavior in a certain social environment, in particular
social conditions.
The position, called low dyspepsia, shows the behavior of a particular
activity domain, typically the direction of movements. Upper personality
distinction affects the concept of active low dysfunction, which is a product
of general social condition and meets the most important needs of personİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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ality with harmony with society.
In the Koran, the holy book of Islam also provides a vast array of issues,
such as self-discipline. Shari'ah stipulates that when a person is conditioned
with himself, he must protect himself from all sins, neglect and break his
promise. In the Bible, the book deals with issues of morality, social morality, refinement, ways to achieve moral prosperity, worthless characteristics
and ways to get rid of them, morality and culture, family morals, beautiful
features, etc. large space is allocated, serious guidelines have been given
in order to regulate behavior. Self-discipline calls for necessity. The problem of self-control is the issue of the essence of the way of purification,
that is, the way of purifying the heart and the mind from evil habits and
wrong habits, which is the most obvious example of self-control. As the
first condition and the way to struggle with the soul, the development of
thinking is considered important, and the negative qualities of hypocrisy,
anger, envy and envy, immorality and emotion, gossip, fanaticism, arrogance, selfishness, etc., are unacceptable.
Building a democratic, secular state in Azerbaijan is effectively continued. The provisions confirming the separation of religion from the state
are reflected in a number of legislative acts of the AR. In addition, freedom
of conscience and religious convictions is guaranteed for every citizen (including prisoners serving sentences in prisons) (6 p.,188) their ability to
control their emotions, thoughts, and behaviors. Self-control is based on
will, which is the higher mental function that determines the ability of a
person to make a decision and realize it. Self-control is closely linked to
psychiatric self-regulation. Self-control is the most important element of
the ability to reach the goal set before a person. The level of self-control is
determined by both genital and human psychological habits. Neurophysiological processes in human skull brain determine self-control. This
process does not go normally, for some reason the patalogs cause aggressive, criminal activity, deviant behavior.
Self-control is a serious sociological problem. Because the level of selfcontrol is characterized by the degree of social superiority prevailing in the
society and the state structure. This, as a result, shows that in places where
self-control is highly developed, it is conditioned by the democratization
of the land. Individuals independently regulate their behavior and adapt it
to the generally accepted norms. In the process of socialization, the norms
are so strictly adhered to by individuals that people are deemed unkind or
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guilty when they violate those norms. In this case, usually a sense of guilt
comes to light and the issue of conscience is becoming more and more actual. Conscience is the manifestation of internal control. Commonly accepted norms are rational indications that exist in the sphere of
consciousness, and below it can refer to the so-called illogical factors and
non-consciousness. Individuals must fight against the so-called unsolvable
factors. By the way, let us note that deviant behavior may also have a different approach, that is, in some cases the action can be accepted as a norm,
and in other cases it can be perceived as a norm. With this criterion it is
necessary to clearly define movements in different political regimes, different geographical areas, deviant behavior or norms in different nationalethnical sense. Of course, actions that are perceived as different behavior
at all times and places, in all circumstances and meanings are obvious to
all. for example, heroism, genius, sporting achievements, leadership ability
and so on. In the sociological theories about deviant behavior, the concept
of anthropology of E. Dirkheim and R.Merton takes a special place. According to this concept, any social structure consists of two elements: 1)
the purpose, purpose and interests of culture; 2) socially acceptable methods to achieve these goals. The nature and type of social behavior is determined by the mutual relationship of these goals and means. Five types of
behavior are defined. 1. A type of comformist, that is, harmonization and
adaptation of goals and means. Other types are based on the lack of coherence between objectives and means, and are defined by the concept of
anomaly. The second type of innovation is to avoid methods to reach socially significant goals. It is true that in the modern era, we have to rely on
innovation to innovation, creative thinking, the most optimal, effective implementation of science achievements, and so on. as usual. A third type of
ritualism is that it means to abandon very high goals by strict observance
of norms. The fourth type is retrism. This is to abandon culturally significant goals and generally accepted means of achieving them. (eg, drunkenness, drug addiction, etc.). It means the fifth type rebellion, i.e, actions
against the existing social structure. This type is against all existing norms
and values. Another theory of deviant behavior is the concept of "grooming". His supporters believe that the majority of individuals violate certain
social norms that are permanent and do not consider their actions devious,
and others do not consider their actions. In fact, the behavior of others, not
those who do these actions, is presented as deviant behavior. According to
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the "culturological" concept of deviant behavior, devotion is a consequence
of the internationalization of sub-cultural norms radically different from
generally accepted norms. Sociologists have found that the more people
adopt deviant behavior patterns, the more they encounter the same behavior.
In the history of public opinion, the problem of freedom has always been
related to the search for different meanings. In the process of solving this
problem, such a position prevails in the fact that as a criterion of freedom,
one should pay attention to the question of whether a person has free will
or that his actions are conditioned by external necessity. If everything is a
necessity, that is, there is practically no coincidence, in this case the human
being turns into a robot and moves on a given program. In this case, it is
difficult to talk about human freedom and its characteristic, because freedom is the ability to act in the right place and at the time you think it is appropriate. The foundation of freedom, its core is the choice, choice and
choice of choice, connected with the emotional-irrational and intellitional
tension of a person. The society defines the range of people with their own
norms and restrictive measures. This diapason, as a rule, depends on the
place of freedom, the conditions of social functioning, the level of development of society and the place of the person in the public system. Liberty
is also a specific style of human existence that is related to the ability of a
person to make a decision, his ability to behave in accordance with his purpose, ideal, interest, and superiority. The ability to determine the person's
ability to make decisions, interests, goals and ideals should be based on
understanding the objective properties of the universe, its relationships,
and the legality of the environment. In this process, freedom and responsibility, deviant behavior or creative activity appear. Self-regulation is crucial in solving the problem of freedom and responsibility, constructive and
destructive behavior. There is freedom only where there is a choice. Where
there is freedom of speech, there is a responsibility for the actions of the
individual for his actions. Freedom and responsibility are two sides of the
human conscious activity. Freedom creates responsibility, and responsibility is the direction of freedom.
Usually, they distinguish between the following types of responsibility.
1) Historical, political, moral, legal and etc.
2) Individual, group, collective
The development of human freedom also increases its responsibility,
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but the direction of responsibility gradually changes from collective responsibility to concrete person, ie to individual responsibility. Only a free
and responsible person can fully realize himself in social behavior. Social
responsibility is embodied in the person's ability to behave in the form of
a personality in the interest of others.
As we mentioned, self-control is an independent adjustment of the individual's social behavior in the society, ie, to harmonize his social behavior
with generally accepted norms. This type of control, that is, self-control
shows itself in the guilty sense of self-social behavior, in emotional excitement and in the "suffering of conscience" and on the other hand in the form
of an individual's reflection. Self-control is shaped in the process of the individualization of the individual and the establishment of its social-psychological mechanisms in its internal self-regulation. Consciousness,
conscience and will act as essential elements of self-control. Human consciousness is an individual form of mental incarnation of the entity, which
exists as a generalized, subjective model of the surrounding world, reflects
the notion of perceptions, feelings. Conscience is the ability of the individual to independently formulate his moral obligations and to demand that
he fulfill them, and evaluate his actions and actions. Conscience does not
allow individuals to violate their rules, principles, beliefs. In the long run,
it is consciously regulating its behavior in its ability to resolve internal and
external problems when it acts in accordance with its purpose. The irresponsible person allows you to overcome your own internal desires, desires
and needs, and in the society, in accordance with your own beliefs and beliefs. Generally in the social behavior process, individuals must constantly
struggle with their own perception factor, because this factor is characterized by the nature of corrupt behavior. Consequently, self-control is the
most important condition of social behavior of people. Individuals' control
over their social behavior is, as a rule, further strengthened by their growth
and age. But this process also depends on social conditions, the nature of
external social control. The more serious the external control is, the more
self-control becomes weaker. On the other hand, social experience shows
that the weakness of a person's self-esteem, external control over him must
be so strong, sharp and vigorous.
In addition to internal and external social control, it is important to note
other forms of control of the individual's social behavior.
1) Indirect social control. This form shows itself in the law-referent
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referent groups.
2) In this case, there are many opportunities, opportunities and facilities to help people meet their own needs and achieve their goals, and these
opportunities are legitimate, praiseworthy, i.e. morality, as an alternative
to law.
It should be noted that the issue of decisive importance in self-regulation
is a matter of self-interest. Self-consciousness is self-identification and selfesteem, that is, self-knowledge, knowledge, moral image, interests, interests, values and norms, the motive of behavior, the correct value, the
self-conscious, valuation. This quality is unique not only to one individual,
but also to society, to classes, to social groups. Therefore, a person can
imagine himself separately in the surrounding world and naturally determines his place in the circle of social events. Self-reliant is also closely related to reflection. Here, self-consciousness is now on the level of
theoretical thinking. This situation is shaped at a certain stage of personal
development under the influence of lifestyle. This stage requires that man
take full responsibility for his actions and behavior, and take on all responsibility for that action and behavior. The reflection of etymologically means
"appealing to the past" and suggests the ability to think, self-criticize, and
self-discipline. In philosophy, this concept is regarded as a theoretical form
of action aimed at understanding the individual actions and their legitimacy.
There are a number of important theoretical approaches to deviant behavior and self-interest. For example, Robert Merton accepts the conformity as the only type of non-deviant behavior. This concept expresses its
agreement with the means and the means to attain the goal, and considers
their unity. An important point in R.Merton's approach is that he devotes
deviant behavior and comfort, not as a separate, as two eyes of a scale.
Talcott Parsons explains that the behavior of an individual may not fit
the expectations of the surrounding people, but the actions of the flesh
sometimes do not satisfy the individual and contradict his interests. As a
result, there is tension in the psychological state of personality and frustration, as well as disagreements with other people. Individuals react to
frustration factors either in active or passive form.
The basis of the psychological theory of deviant behavior is the study
of the contradictions in the mind of the person. According to Z.Freydin's
theory, there is an incomprehensible sphere under the active fluency of
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each individual. It is our psychological energy, and all natural, primitive
ones are concentrated there. The human being is capable of defending himself from the natural "illegitimate" situation by forming the self (which I
call supernatural). This embodies the self-control of man. However, such
a situation may arise that the internal conflict between supernatural and
unconfirmed spheres destroys the above-mentioned protection, and the internal "wealth" which does not recognize the factors entering culture manifests itself in the form of deviant behavior, that is, evasion of cultural
norms by the influence of the individual's social environment occurs.
According to social and cultural theories about deviant behavior and
self-control, individuals fail to embrace certain norms in the process of
their socialization, which is reflected in the inner structure of the personality. When the socialization process succeeds, the individual is first
adapted to the cultural norms surrounding it, and then accepts them, that
the norms and values of society and the group are transformed into its emotional needs, and the prohibition imposed by culture is part of its consciousness, managerial position. In this case, people rarely make mistakes, and
others immediately admit that their wrong behavior is accidental and that
the person is unusual and unresponsive.
Thus, the general conclusion drawn from the theories is that deviant behavior of individuals can be influenced by different social, biological, psychological, and so on. roots may be. Mothers should be clearly identified,
studied, analyzed and assessed. The deviation of the society, social, cultural
norms, deviations that are contrary to their values, their elimination and
scaling, are a great social problem and task. Therefore, the problem of social control and self-regulation has a number of new features in the process
of evolution of society, developmental process, and puts forward serious
tasks in the fields of various fields of knowledge, including social and psychological sciences.
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SUMMARY
Since the second half of the XX centuiy in the systems of the international relations the role of the new actors - international organizations,
multilateral diplomatic forums, multinational corporations, big cities,
transboundary regions and increasing role of the in¬dividuals led to an
increasing significance of multilateral diplomacy, which had influence
upon its diplomacy and moved to the second plan traditional bilateral
diplomacy.
This main essence playing the decisive role in the modem international
systems of the multilateral cooperation, its place and the role in the modem
world, have been consi¬dered in this article.
Keywords: actors, multilateral diplomacy, bilateral diplomacy, NAFTA,
ASEAN, G-7
Multilateral cooperation or multilateral diplomacy is the part of diplomatic history together with bilateral or traditional diplomacy that is the
mediocre in solving common problems of international cooperation demanding the attendance of more than two countries very densely in comparison to bilateral relations.
Principally Multilateral cooperation exists in the form of international
organizations, forums and conferences. Nation states are playing a decisive
role in the system of modern international relations. But at present Nation
states do not participate as an only actor in the international arena. According to the English investigator Q.Hamelink, “Today monocentric international system of the single actor is replacing with the polycentric
international system” (1) – In the second half of XX century new actors –
international organizations, multilateral diplomacy forums, multilateral cooperation, large cities, trans boarding regions, individuals, begin to take an
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active part in the system of international relations. Their role and importance are especially observed at the last decades of the XX century.
In the third millennium the system of international relations, as it called
in western literature the international system enters new stage of its development. We may characterize its influence to the modern world as a revolutionary influence.
The international relations of “cold war” period, or Yalta-Potsdam system has already become a history. A new international system that replaces
this system lives the process of radical changes. During years covering the
end of 80-s and the beginning of 90-s there took place the world wide historical events, such as coming to the end of Confrontation between East
and West, abolishing of socialism, decomposition of the USSR and the establishment of tens of new independent states in Eurasian mainland.
For a number of years, the quantity and quality of the actors in the international system, the model of relationships and the rules of behavior between them have, in contrast to the "cold war" era, undergone deeper
changes. As the German author W. Eucken notes, the international system
existing on the verge of the centuries is characterized by the term "world
transitional society" (“Weltubergangsgeselschaft”) (2).
Let's note some of the features of the modern international system.
1. National states still remain their main actors. At present, their number has increased by almost four times compared to the initial 51 members
of the UN, reaching 200. On the basis of territorial sovereignty, political
power belongs to separate states, the primary subjects of international law.
But their ability to deal with increasing global problems is weakened. The
collapse of the theory and practice of "real socialism" in Europe and Asia
resulted in the change of communist utopia to the concept of national statehood. The idea of nation-building is an indispensable object for societies
that have been victims of totalitarianism for several decades in Central and
Eastern Europe, in their new states. Nationalism plays a constructive force
in these societies (3).
2. An increase in the number of international governments as well as
international non-governmental organizations. In the 1960s there were 154
governments and 1268 non-governmental organizations worldwide. In
1996, their number reached 224 and 12961, respectively. International organizations create a special form of international governance in relation to
the increasingly interdependent and intersecting interests of states in po186
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litical, economic and social spheres (4).
International organizations form an institutional framework for crossborder political problems involving governments or non-governmental actors representing many states and societies. In general, international
governmental organizations carry out certain governance functions in
which the separate states do not fully embrace the political sphere.
3. The globalization of the international politics and the process of intersection of various problems by crossing boundaries have been taking
place for the last thirty years. The globalization mainly means closer interrelationships in economic, technological, communication, science and
transportation fields. It attracts almost all states, societies, organizations,
actors and individuals into a complex relationship system.
The new quality of interdependence not only complicates the efforts of
states in the management of transnational processes, but also requires regulation at the international level. The globalization is accompanied by environmental, migration, dissemination of weapons of mass destruction,
crime, terrorism, drug trafficking etc. processes that violate peace and stability in the world.
4. The contradiction of the international system, along side with the
globalization, is also reflected in the processes of decentralization, regionalization and multipolarity. The East-West conflict is no longer a crucial
factor for the international system. New regional power centers are already
formed. Multipolarity is observed in the revival of Japan and Germany, as
well as China and Brazil as more important regional states. Regional groups
and international organizations (With the participation of Russia “the G8”,
the European Union, NAFTA, the Organization of the Islamic Conference,
ASEAN and etc.) together with states become the leading actors in the international system.
5. The transition of the conflict center in the international system from
East-West relations to the North-South relations. In simple terms, the conflict between rich North and poor South is based on completely different
political, economic and cultural aspects. The differentiation process is
going on within a large group of developing countries that are more than
120 and in “Group of 77”. Within it, OPEC and richer and more developed
countries known as "Newly Industrialized Countries" stand out. On the
other hand, the gap between developed and developing, rich and poor countries is widening. After “the Cold War”, the rise of the tension along the
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North-South line is largely due to the civilization factors, which a wellknown American politician, S.Hantington, writes about it in “The Clash of
Collision”..
6. The completion of East-West confrontation resulted dramatic
change of “power” concept, content and measure. Classic features of power
(the size and population of the state territory, its geopolitical position, the
scope of armed forces and etc.) and territorial sovereignty of the state have
already lost its importance. West political thought got into science “tangible
power” and “intangible power” notions. “Tangible power” category includes traditional features of power. “Intangible power” category consists
of invisible at first glance features of state power. This includes scientific
and technological base, industry and financial potencial of economy, currency, human resources, assurance of social security, population mobilization capacity for defending political and social structure of the state. This
new dimensions more gradually determine position, status and power of
state.
While the character of modern international system is ending we must
reiterate once again that it combines Westphalia international order and important aspects of formed newly word order, conveys transition character.
National states and international organizations are actors of international
system. In addition, impact of non-governmental organizations and transnational corporations is increasing to world policy and economy. New important factors of international system are ending of “Cold War”,
disappearancing of bipolarity and remaining of USA as only superpower.
In addition, we must include here formed and appearing scientific-technological and information revolutions during the “Cold War”, globalization,
strengthening of East-West confrontation. After ending of East-West confrontation these factors gained new dimension and dynamics.
Rapid change of traditional actors, specially states and formations of
new actors as non-governmental organizations impact dynamism of multilateral diplomacy. In contemporary international system multilateral
diplomacy has spectrum of many actors. Multilateral diplomacy has a
broad spectrum of actors. Let's review them.
Although states are the main actors of international relations and
multilateral diplomacy, during last ten years changing the essence of the
international system has a great influence on the role of the states in multilateral talks. States have gradually put some of their problems and related
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activities on various multilateral forums, institutes and institutions. At the
same time internal actors ( political parties , professional associations, lobbies, mass media, public ) are interested in international issues very much
and affect the activities of their countries in this issue.
The second important factor of multilateral diplomacy is international
organizations. this is already mentioned above. Let's note one point ,
changes in membership, conditions of membership and reputation of international organizations have affected their position and role in all spheres
of international relations. French expert S.Zorgib distinguish three main
aspects of international organizations. First, political will, which has been
established in institutional acts, second , existence of a permanent apparatus
for the development of the organization, third authority and autonomy of
decisions. These aspects distinguish international organizations from other
actors. The term cover diplomats working in multicultural diplomacy.
The influence of other actors on international issues is increasing such
as mass media on international issues. They organize campaigns that aim
to directly influence the progress of multilateral diplomacy, with the support of well-known writes, science representatives and other figures. Informal forums collect diplomats, as well as other interested individuals to
solve political and other issues.
The abovementioned features of the international system ( an increase
in the number of international organizations, the end of the Cold War and
the multipolarity) have led to the role of multilateral diplomacy in world
politics. Multilateral diplomacy differs from bilateral diplomacy according
to its environment or operation. This arena include international government and non-governmental organizations, international conferences and
high-level meetings (summits).
There are several differences between multilateral and bilateral diplomacy. Firstly, in a traditional (bilateral) diplomacy, diplomats who represent
their country in any state should understand the national interest of both
sides. They should know when these interests coincide or diverge. Diplomat should know and understand the political system and political culture
of the host country, as well as get acquainted with its prominent persons.
For successful operation in the field of multilateral diplomacy it is necessary to know the other participant closely. The issues discussed in the
multilateral negotiations may be similar to these bilateral diplomacy but
the approaches of multilateral forum participants to these issues may be
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sharper than ever.
Diplomats working in the field of multilateral diplomacy should be accustomed to the political environment a culture in which people speak in
different languages and should know and take into account the national interest of many countries.
Secondly, multilateral diplomacy is regularly observed with a large
number of people. Despite its political, economic and cultural differences,
the ability to maintain business relations with colleagues, as opposed to bilateral relations is more important in multilateral forums. Not only the ideological and cultural differences of the two countries, but their political
and military dimensions as an important factor in bilateral meetings.
Traditional and new non-governmental organizations gain greater influence in international relations. New forms of non-governmental organizations have formed relevant organizational structures and they are
increasingly active.
Transnational corporations and international non-governmental organizations compete with professional diplomats, politicians and international
officials at the UN and other international organizations' forums. Representatives of international non-governmental organizations sometimes exhibit more skill in dealing with specific issues than professional diplomats.
A non-governmental actor is forming “a diplomatic opposite elite”
against professional diplomats. “The German International Policy Dictionary” (1998) includes a new concept of "parallel elite in national state diplomacy"
So that in bilateral meetings the main role plays not the cultural and ideological differences between countries, but their political and military
strengths.
The third difference between bilateral and multilateral diplomacy is the
transparency of the activities of international organizations and the use of
parliamentary procedures rules in their organs.
International organizations have the structure of making and accepting
decisions as in parliamentary organs. But there are some wail differences
between legislative power bodies and some international organization in
structure.
As it is known, the UN officials including secretary general do not have
authority of prime minister of Great Britain and speaker of the House of
Representations of the USA Congress. But the UN hasn't got party rule and
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the states can frailty communicate without blocking each other. Theoretically, diplomats of UN have to act with the order of ministry of Foreign
Affairs. Practically they are more independent than diplomats who are dealing with twin diplomacy. The special sort of multilateral diplomacy is highlevel meetings of more than two country members. This kind of summit
took place rarely during "Cold War" in 90’s similar kind of summits were
increasing. In 70’th years, leaders of "G7" were having analogous meetings. Also multilateral summits were held not only in NATO, OSCE, Black
Sea Economic Cooperation Organization but also in other state organizations. Most of the independent countries are mainly small and non-developed countries. Thought about this, they can preclude their interest with
collaborating their power.
Most international organizations are operating under the principle of
one country one vote as the majority of voting during decision making requires gaining importance of this factor. As a result, small states can have
a great influence to the content of the certain resolution and to the results
of voting (3).
Modern multilateral diplomacy is a part of the new diplomacy, which
is more public and open, compared to the old diplomacy of the past. Modern diplomats should have professional characteristics in both bilateral
and multilateral level.
Foreign researchers note the importance of forming of civil society institutions at the global level. In their view, multilateral diplomacy in the
future should be more important than traditional bilateral diplomacy. Expansion of globalization will make the international organizations, primarily the United Nations the plaform for the solution of a number of
increasing problems, including the protection of international peace and
security. Such problems are more international, exceeding the national
boundaries, the effectiveness of their unilateral resolving (although the superpower acts as an actor) is gradually decreasing (8).
Multilateral meetings and conferences in the multilateral world can be
the most important means of world politics, unlike the unilateral action of
any superpower. But it does not mean that a multipolar world will ensure
a more stable peace. “Transition in world society”, multilateral diplomacy
with traditional diplomacy, globalization with nationalism, seeking ways
to ensure the invisible interests of the world community by implementing
national interests by individual states exist together. In the future the imİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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portance of multilateral diplomacy will increase, but the independent states
that operate on their private interests will remain the main actors of the international system.
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SUMMARY
The article reveals the concept of the political process, clarifies its content, structural elements, emphasizes the object and the object, investigates
specific features. In addition, the opinions of the most influential researchers on these issues are taken into account.
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The contents of a political process have different levels. It can refer to
conducting of reforms inthe political system, working out the concepts of
development, establishment of the public opinion about problems (about
the interests of the power and society), conducting of elections and other
problems. The state of the political system, of all political institutions and
political relations affects the contents of the political process.The tendencies of the world development impact the state of the political process in
any country, as well.
It is important to define the structure of the political process in order to
realize it in details. The clarification of the structure of the political process
is the ability to appreciate it mainly as a series of definite events.The structure of the political process is determined in different ways in political literature. The elements referring to this structure in the frame of the political
process are the following:
Political ruling process (management process) and processof political
participation;
Basic processes – interrelation between wide sections of the population
and the state;
Periphery process – to exert a fundamental impact on determiningforms
of the activity of the state power;
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The subject and object of political processes;
Special political processes – displaying requirements, interests and efforts ofdifferent social subjects;
Realization of the political will by means of management activity;
Political participation
The political process has many-sided structural elements, and first of
all, this is connected with its complexity. Not only global, but also special
political processes are classified as the ruling power’s process of management and leading the society.
Political-scientific literature contains attemps to determine the political
process also in other aspects. From this point of view,the position of B.N.
Lavrinenko, Zh. B. Skripkina and B. E. Yudun atrracts attention. According
to these authors, the structure of the political process consists of the following components:
subjects of the political process (institutionalized and non-institutionalized);
political interests of the existing subjects;
political activity of people (political activity and political participation
of ordinary citizens);
political relations which occur as a result of the activity of subjects of
the political process (1.s,345).
Different social groups, elites, leaders, political institutions and others
can be subjects of the political process. There are different approaches to
the classification of the political process in the contemporary political literature.
The most widespread classification belongs tothe American political
scientist D. Rozenau.He distinguishes two levels of thetypology of subjects
of the political process: micro andmacro. Individuals are attributed to the
first level, big unities of people are attributed to the second level. There
are two aspects of the political process according to its contents and structure: subjective and objective. The subjective or motivating aspect reflects
humans’ efforts, their conscious and purposeful participation in the political
life. The activity of humans is based on certain interests, values, aims. This
activity is connected with specific motives and comes out as subjective
side of political processes. The objective aspect reflects the total result of
the political activity of subjects. From this point of view, the above-mentioned sides of the political process don’t often correspond to each other.
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The first reason is that final results of the political process correspond to
subjective efforts, and the second reason is that the results of the practical
activity of the subjects of the policy often cause undesirable cases.
Taking into account the importance of different forms of the political
regulation of social relations, the structure of the political process can be
divided into a base process and peripheral process.The base process characterizes different ways of relations between wide sections of the population and the state, the forms of re-organization of the population’s demands
and interests in management decisions, typical ways of forming the political elite and other problems. The peripheral political process explains formation dynamics of separate political associations (parties, pressure groups
and etc), characterizes the development of local self-government and other
relations in the political system.
At the same time, base and peripheral poltical processes differ from the
viewpoint of the character and time of realization of competition and cooperation of their subjectives. For example, one of characteristics of the
open political process is that citizens’ interests are displayed systematically
in their open claims addressed to the state power. In its turn this makes it
possible to control preparatory stage of management decisions.
Every political process has its own internal rhythm, in other words it is
characterized by the repetition of the main interaction stages of its subjects,
structure and institutions. For example, the formation of electoral process
is connected with stages of the election.
Finally, all special political processes unite in the same requirement:in
influencing political decisions adopted by the state power. Therefore, the
main duty of participants of political processes is to be able to reflect their
interests and demands in the management decisions adopted by the state
power institutions.
The state power institutions are the main device for taking into account
demands of groups and working out the whole collective aims of the political development (the political will of the society). (2,S.141)
Some researchers define the structure of the political process as the collection of interaction between actors, and also as their logical order.
From this point of view, V. Nikonov, E. Y.Meleshkina, S.V. Reshetnikov’sand others’ position attracts interest.
The temporary and time units of the political process, as well as the factors affecting political changes and standards which regulate relations
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among its participants are called the parameter of the political process.
The change of the parameter of the political process depends on the
collection of internal and external factors. The characteristics of subjects,
their interrelations, the collection of the resources of the power (economic,
social, cultural information and etc.) refer to internal factors.
The development inclinations of the world forming an important interaction with the social-economic, social-cultural situation and political
process in the society refer to external factors. The external environment
affects the political process in the certain correctional way, protects its passing in the frame of definite standards and rules. The absence of these two
kinds of affecting the political process results in its conservation, decline
of the development and stagnation of all social relations.
Social institutions – the state, civil society, as well as political parties,
public organizations, groups of interest, separate citizens act as the main
subjects or actors of the political process.
The indicators of the activity of political actors are the following: potential, type of activity, ways of interaction.
It is important and reasonable to display these indicators in order to understand the structure of the political process.
The potential depends on their composition (individually or in groups),
indicator of organization, full preparedness of the subject and the volume
of resources.
It is necessary to make proposals about such devices in the whole system
of resources the use of which provides the influence of the subject on the
object. Unfortunately, sometimes the resources of the power are unreasonably equated with its base, as well as with its subject and object.
The other indicator of the activity of political actors is the type of the
activity which is the function of the means, forms and ways of the political
struggle. It can be composed as parliament forms connected with the work
of representative state power body or as street meetings (violent or nonviolent forms of political activity).
Being the indicators of the activity of political subjects (actors), the ways
of interaction are defined by the relation type among actors.
There are different variants of political interaction: confrontation, neutrality, compromise, union, consensus. Social interests and political position
of the ones that have relations with subjects form the base of this classification.
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Resources are one of the elements that form the structure of political
process, too. Knowledge, scientific, technical and financial means, information system, ideology, the mood of people, public opinion and etc. refer
to the resources of actors of the political process. The society, social classes,
social layers, as well as individuals that form the society rank high in the
system of structure elements of the political process. Non-violent communicative relations, activity and also pressure means of the state can be referred to the structure means.
Political regimes that determine the form of the political process and affect its contents refer to the ways of realization of the power, activity methods of the political process.
The most widespread theoretical position is that the structure of the political process must be explained from the aspect of the state and civil society, state governance and political participation, political system and its
social environment, as well as activity position of social subjects and political institutions (3,S.87).
The character, contents and structure of the political process are defined
in the whole by different specific approaches. The contents and character
of analysis of the political process depend on the chosen research method.
Methods of institutional, behaviourist, structural- functional, rational
choosing theory refer to the main research approaches.
Representatives of the institutional approach pay special attention to the
study of the social institutions – the main subject of the political process.
Being one of the oldest methodological approaches, it acquired some principles of other methodological approaches and developed.
Classical institutionists investigated formal-legal aspects of the state
governance, especially constitutional documents and realization of their
theses in the state power practice, institutional dynamics of different
regimes. Contemporary institutionists consider that the word “institution”
means mostly not state enterprises and organizations, but permanent forms
of organizing the political process which definesstandards, rules, aims, in
short, the situation of humans’ activity, behaviour, political system and of
the whole society.
M. Duverje, S. Lipset, P. Blau, G, Millsa, B. Mure are considered to be
the representatives of the institutional approach to the study ofpolitical activity.
Behaviourists paid a special attentionto the mechanism of the realization
İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018

197

POLITICS

RIYAD RUSTAMLI

ofpower. The object of their behaviour was an analysis ofpolitical behaviour in individual aspect. They tried to learn various aspects of political
behaviour such as leadership, political parties, voting and other forms of
political activity. The representatives of Chicago behaviourist schoolB.
Berrelson, P. Lazerfield,Lassuel, G. Merriam are considered to be the
founders of the behaviourist approach in the study of political approach.
Tolkot Parson and the representatives of structural-functionalapproach
characterize the society as a system fixed elements and the relations among
them. Each of these elements ensures the integrity of the system.
The main aim of their research was defining the elements of the system,
their functions and interrelation. Structural-functional approach is mainly
used to study the essence and structure of political processes in macro level.
Rational choice theory studies political processes as independent and
active actors,investigating them from the aspect of optimal behavioural
choice.
D. Bleck, E. Drawns, M. Olson, V. Payker, G Simon , G. Tallock and
others were representatives of rational choice theory.
There are other approaches to the studying of political processes. A wellknown American politician D. Easton defined four phases of political
processes: introduction-the impact on the system environment; conversiondiscussion of requirements; summary- a reaction of political system in the
form ofdecision and activity;feedback- back to the access point ofbalance.
This model of political processes became popular in the second half of
the 2th century.
A classical researcher of pressure groupsA.Bentley studied political
processes as a struggle ofpolitical groups and their political pressure on the
power.
In this aspect political processes are considered in two main phase: formal and non-formal.
D. Truemen developed Bentley' s ideas determiningitsplace and time
characteristics.
O.H.Cmoulinsuggested using political-situation analysis method. This
method is intended to bring into lightthe characteristic features of a historical situation.
Secondly, it defines a new set of characteristic features and objective
lawseach of which describes a certain type of historical process.
Finally, it justifies the main scenario of its development. (4, s. 16-17)
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This method was valuable for studying of political and transitional
processes in the late 20th and early 21st centuries.
Political activity plays an important role in the structure of political
processes.Political participants are individuals, national-ethnic groups, confessional and some international organizations. Political activity is a
process involving citizens in making decisions about administrative rules.
N the broad sense, political activityis an involving process of community
members in political-authority relations. It is a sum of practical activity of
citizens connected with authority.
The reason of involving individuals in politics are expressed as followings:
-feeling fear for their social status (Lassuel)
-Rationally realizing their interests and needs for obtaining a new social
status (Layn)
-Success and social status (Doys)
-Understanding social duties and realizing their rights
Mandatory involving citizens in politics is also considered as s special
reason.
Political activity is much more important than other elements of political
culture. It is inseparable part of people's political management activity. It
is also one of the means of managing the interests ofcommunity members.
Political activity is qualitative only when individuals, groups and classes
are involved in decision-making process. In its turn, it makes ground for
politizing of their lives in economical, cultural and social spheres.
Political participation depends on the political regime. In a democratic
society it has a huge effect on common issues related to citizens' interests.
Political activity is a way for citizens to express themselves and their
rights, realizing their needs, reaching their gals and obtaining self-confidence.
A person takes part in political processes using his wide range of rights.
Four phases of political activity of citizens are more frequently observed.
1.Functional phase
2.Direct and indirect participation phase
3.Purely political and purely non-political phase
4.Phase depending on political processes
Functional phase studies the role of a person in identifying the structure
of the power and his understanding of power division. It also studies forİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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mation and improvement of regulatory bases of the political system, the
role of citizens in the structure of the power and personal stuff accomplishment, making specific political, working out and implementing domestic
and foreign policy course. Another feature of characterizing citizens' political activity is their involvement in substantial political and social issues.
The main forms of political activity are elections, referendum, meeting
and others. Political activity can occur indirectly. In other words, people's
participation in political processes is ensured by the bodies they have
elected. (parliament, local authorities)
The third phase of political activity has purely political and purely nonpolitical essence. Purely political phase expresses citizens' involvement in
political relations. This aspect reflects political democracy. Purely non-political phase realizes only in civil societies. In such societies people take
part not only in political, but also in economical and social spheres. It is a
sign of democracy
The last phase of political activity is stages of political processes.In all
stages of political processes citizens perform as activity members. Political-management system contains several stages: making decisions, their
implementation and control over execution. In non-democratic society all
rights of citizens are limited and their freedom exists formally.
Civil-legal society realizes their members' active penetration into political life.
Analyzing the forms, ways, phases, functional importance, scope and results of citizens' political participation provides opportunities to clarify the
essence and characteristics of political processes. Such an analysis substantially effects working out political-management decisions, their realization,
election of political leaders and their political activities, especially in the solution of political problems. As Zdravomisleva mentioned, political conflict
is an ever-existing form of fight for power in a specific society.(6, s. 96)
Another theorist Bowlding claims: "We are sure that all conflicts have
common elements and evolution style, and studying these elements one
can understand the term conflict in different manifestations." (7, s. 308)
This is very important from the point of view of understanding andexplaining the structure of a political process. As a specific element of the
structure of a political process political activity provides opportunities to
bring into light the real importance and role of citizens, groups and classes
in both local and social stages.
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SUMMARY
At the end of the 20th century, the geopolitical changes that took place
in the international arena were connected with the collapse of the USSR
and the world socialist system, which was among the superpowers of the
world, and the new stage of the world order was established on the unparalleled.
İt is one of the global changes that laid the foundation for new relations
in the former USSR was the emergence of new independent states in this
vast area.
It was no coincidence that in various parts of the united states were once
considered new forms of relations between the two neighboring republics
was surfacing.
The majority of newly independent states took a Western-oriented political course, a new phase of struggle for geopolitical interests and influence has been begun, Ethnic conflicts that emerged as a result of the
Bolsheviks' settlement of the national issue were soon turned into interstate
conflicts, and long-term struggle for Russia's re-acquisition of the post- is
still going on.
The article features the features of the post-Soviet space, analyzing the
events and processes that take place in the lives of Belarus, Ukraine and
Moldova, which are located in the east of this space and become neighbors
of Europe, investigating the importance of these states for the West.
The article analyzes and summarizes the scientific and political point
of view of the struggle of Russia's post-soviet space to re-establish hegemony over Eastern European neighbors, which suffered heavy blows and
lost a great state status as a result of the collapse of the USSR.
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At the end of the twentieth century, changes in world order occurred as
a result of the collapse of the USSR, which was among the superpowers of
the world, and the beginning of a new phase of international relations by
strengthening chaos in the international arena, as well as laid the foundation
for new relations in the former USSR. It was no coincidence that new forms
of relations between the neighboring republics, which were once part of
the united state, were revealed. In the geopolitical exploration, the states
of the post-Soviet states were meant by the following five states :
- Baltic states: Estonia, Latvia and Lithuania;
-Eastern European countries: Ukraine, Belarus and Moldova;
- South Caucasian republics: Azerbaijan, Georgia and Armenia;
-Asian Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan;
- Finally, Russia itself was considered as a separate state (11, 23-25)
The disintegration of the USSR has caused numerous geopolitical
processes, new independent states have emerged, the majority of these
states have taken a Western-oriented political course, a new stage of struggle for geopolitical interests and influence circles, and ethnic conflicts that
have emerged as a result of the "Bolsheviks-settlement" of the national
issue have soon turned into interstate conflicts, Russia's long-term struggle
for the re-acquisition of the post-Soviet space began, and so on. Russia had
to divide the heaviest losses of the collapse of the Soviet state. So, with the
collapse of the USSR:
- Russia lost 5 million sq. Km and was forced to cross the boundaries
of the XVI century;
- Lost access routes to the Baltic Sea (excluding St. Petersburg and
Kaliningrad province) and the Black Sea for centuries of fighting for the
Russian czar;
- Russia was denied direct access to Central and Western Europe by
land;
- Russia's monopoly on natural resources in Central Asia and the South
Caucasus has been abolished;
- Centralization trends in Russia have intensified;
- Russia faced numerous ethnic conflicts that later turned into a sesessist
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conflict (8, 162-163).
In spite of the new international conditions, Russia's relations with the
former Soviet republics were not at the level of equal rights, there were
many reasons for this, in fact, Russia looked at the post-Soviet space and
tried to find new republics in different ways. This situation, in the first
place, was reflected in the opposite effect and even furthered the countries
that Russian politicians called "the near abroad." These states, which the
Russian Foreign Ministry considered A.Kozreewin to be "Euroasian"
neighbors, were not considered "close out" after Vladimir Putin was elected
president (2, 66)
Despite the fact that the Russian Federation was recognized as its successor in the international arena after the collapse of the Soviet Union, it
did not reconcile with the loss of its influence in the post-Soviet space, and
pursued a policy of self-subordination to the region by the "five-day" Russia-Georgia War proved evident. The main reason why Russia is unable to
establish normal relations with post-soviet countries is that it is the same
approach to the old ideological thinking. The statement by Russian President Vladimir Putin "Russia must be strong or not," also allows the country
to evaluate the boundaries of the post-Soviet space strategy (10, 3).
In the modern world, the two main post-soviet states in the foreign policy of the Russian Federation - Eastern Europe and the South Caucasus region are of particular importance that Russia has declared itself a "zone of
vital interests." It is worth noting that in these regions, a tense military-political struggle between the West's powerful states and Russia goes (6, 123124).
Russia is focusing on Ukraine in Eastern Europe. As you know, Ukraine
has historically been Russia's strategic ally and supporter in Eastern Europe. Ukraine and Belarus are the main states for the future development
of Russia. Russia will not be able to resolve the problems facing foreign
policy by losing these two states, especially Ukraine, for a few decades.
As a result of the "colored revolutions" carried out with the help of the
West, Ukraine has chosen the path of western-oriented political course far
from Russia completely. At the same time, it should be noted that there are
serious differences in relations with Russia within Ukraine itself. Thus,
radical liberals believe that the main factor that hinders the entry of Ukraine
into NATO and the EU is the existing stereotypes about the fact that
Ukraine is under the influence of Russia. That is why Ukraine should show
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itself as a full-fledged member of the European Union, and should put maximum distance on relations with Russia. That is, Ukraine should form antiRussian spirit-mindedness to enter Europe.
According to a group of politicians who support the balance of
Ukraine's foreign policy, maintenance of normal relations with Russia in
terms of energy dependence and economic relations has a crucial role in
stability in the country. Analysis of Ukraine's 2004-2017 years shows that
the fact that this factor was ignored has played a negative role in the fragmentation of Ukraine, the emergence of Donetsk and Lugansk separatist
regimes. The position of Ukraine in the middle of the geopolitical spaces
of Europe, Asia and Russia, ie the very favorable geopolitical position, is
of great importance for both the West and Russia. This situation does not
satisfy Russia, even though it has gained political and economic dividends
to Ukraine, and it is no coincidence that the Russian political situation was
a geopolitical "deficiency" for Ukraine (15, 73)
Currently, there are three problems in relations between Russia and
Ukraine. These include the preservation of the Russian military equipment
in the Black Sea, the border problem and the continuous confrontation on
the issue of energy cooperation. According to Russian political analysts,
the withdrawal of the Russian military fleet from the Black Sea will bring
heavy consequences for Ukraine, because the only remaining Ukraine in
the Black Sea will gradually exploit Turkey's expansion and soon lose its
role as an "economic bridge" from Europe to the Middle East and Central
Asia.
Ukraine is trying to compare itself to Poland, Romania and the Baltic
states with the policy carried out in the Euroasian space demonstrating that
it can be the most successful example of the spread of European traditions.
Given the strong influence of exogenous factors on the processes taking
place in the post-Soviet space, we can see that what is happening is not
connected with the failure of Russia's foreign policy. That is why the US,
in particular, is objective in assessing Ukraine's geopolitical significance
for Russia, thereby strengthening economic and military aid to Ukraine to
completely eliminate Russia's influence here.
That is, the US, India's support for Pakistan was strengthened, as well
as help Ukraine against Russia. (3, 276).
According to political experts, Ukraine also needs the United States to
realize the project of transforming Poland, which is considered the second
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"Trojan horse" in Europe, to the center of Europe and thus to reduce the
influence of France in the EU. That is why France seeks to prevent Ukraine
from joining the EU in various ways, and Russian diplomacy is taking advantage of it.
Experts say that the easiest way for Ukraine to join the EU is membership in NATO. That's why Ukraine is trying to keep relations with the
United States at a high level.
The Russian Foreign Ministry stated that, " "Ukraine is not part of the
US interests, it just needs the US to crush Russia" "Ukraine always needs
money from the West, and money in Europe does not have the resources
to restore the Ukrainian economy" (5, 457).
The scientific-political analysis of the collected materials shows that
besides the bilateral agreements in the post-Soviet space of Russia, the
establishment of military, political and economical associations plays
an important role, and such a policy is continuous.
In response to Ukraine's approach to the West Russia, Belarus to
strengthen the alliance, To keep Ukraine in the middle, to strengthen the
separatism in the country, to execute Crimea allegations, to deepen economic pressures, especially the Russian gas sales policy.
It should be noted that Ukraine's policy is oriented to the West, but its
economy depends on Russia.
In 2005 alone, the volume of trade between the two countries amounted
to $ 20 billion, and in the years to come, this should be taken into account
when Russia is a market for Ukraine.
Relations with the Slavs of Russia with Belarus are always under normal development, with some dissatisfaction. In fact, this state is under
Russian influence. Therefore, the influence of western states will never be
equal to Russia's influence. It is influenced by a number of factors such as
historical, demographic, religious-cultural, ethnic affiliation. It should be
noted that the geopolitical position of Belarus, which has no tradition of
statehood, has turned it into Russia's closest partner.
Belarus continues to play a small bridge between Russia and East Europe. On the other hand, given the fact that Russian military facilities in
Ukraine and Latvia are already destroyed, the existing military-strategic
bases of Russia in Belarus make it possible to influence Ukraine and Latvia
at the expense of this state.
Another factor bringing Belarus closer to Russia is the border problem
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with Belarus. As one of the biggest obstacles to Ukraine's accession to
NATO, the border issue remains undecided with Russia's influence. Russia
- the serious advantages of the Belarusian proximity to Russia include the
following:
- Using the potential of Belarus, Russia can realize its ability to boost
its economy by 25%;
- It can keep it in the sphere of influence by preventing the West from
joining this potential of Belarus;
- The removal of European sanitary cardinals around Russia with the
help of Belarus;
In fact, taking into account the foreign policy of Belarus, Russia has
been increasingly influencing and influencing the West for a long time;
- As the 75-80 percent of the transit routes from Russia to Europe pass
through Belarus, Western countries get to the East in a way that "switches"
are in the hands of Russia;
- Through Belarus, Russia has the opportunity to have more influence
on Ukraine and Lithuania, and so on.
That is precisely why after the collapse of the USSR, the idea of establishing a Russian-Belarusian alliance was created that its author was Belarusian President A. Lukashenko.
After the diplomatic and political talks held at various levels in the middle of 1996, an agreement was signed to establish such an alliance, so in
1997, the Charter of the Russian-Belarusian Union came into force.
The adoption of the declaration (1) in the western diplomacy caused serious concern in 1998, "On the merger of the Russian and Belarusian states
in the future."
However, the fact that the parties can not make a joint decision on joint
management, Has well as for a number of other reasons, this idea remained
a long-term offer, but negotiations were continued.
The analysis of bilateral relations in the 90s of the twentieth century
revealed a number of problems in the interstate relations. Even though the
talks around the creation of a Russian-Belarusian union in Russia before
the 1999 presidential elections continued, after the change in power in Russia, Belarussia attempted to search for her altruistic force.
It was for this reason that Belarus sought to communicate with countries
like Europe, China, Iran and Venezuela. The dissatisfaction with the price
of gas supplied from Russia to Belarus also played a significant role in the
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cooling of relations between the two countries.
However, the idea of the Slavic Union is supported by public opinion
and has a positive impact on interstate relations. (5, 183-184).
The attitude of Western states to the Russian-Belarusian union is quite
jealous.Worried about the collapse of Belarus by Russia, the West tried to
stop it by any means, even though Western diplomacy called
A.Lukashenko's regime "the last dictatorship in Europe" and sought to
carry out one of the "colored revolutions" in Belarus for the slaughter of
this regime.
As a result of the coup, V.Yushenko proposed to cooperate with Washington in the "change of regimes in non-democratic states such as Belarus
and Cuba" (4, 387).
As we have noted, although Belarus's favorable geopolitical position is
a major factor involving Western states, A. Lukashenko did not give the
West enough opportunity to realize his interests until recently.Taking into
account that significant part of the economy of Belarus is connected with
Russia, then we see that the West's economic sanctions have no effect on
Belarus, and this factor is already being admitted.Thus, only 3-4% of the
export of Belarus goods belongs to the United States and other Western
countries, whereas Russia is the largest market.Russia's attempts to use this
dependence as a constant means of influence has prompted Belarus to seek
ways to find alternative ways in the West. According to statistics, the trade
turnover of Belarus with Western countries gradually increased to 16 percent in the country's exports. In an interview with the German newspaper
Die Welt on January 29, 2007 A. Lukashenko noted that he does not want
any dissatisfaction with Europe and the US, but rather intends to cooperate
with the EU, "We are trying to let our domestic market know that we can
compete "(13).
In the West of Postovet which is located between Russia and the European countries, Russia's relations with Moldova are also problematic.
Moldova's policy of exerting pressure on the Russian population in the
country, choosing a Western priority from the early days of state independence and drawing closer to Romania and a lack of balance in foreign policy
led to the disintegration of the Transdniester and a large part of the country.
The mediation of the European Union and the step-by-step settlement of
the Ukrainian President V.Yusenko led to the frozen conflict and the fragmentation of the country. (12; 13).
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The absence of a clear political line in Russia's Moldovan politics and
the incompetence of the Moldovan leaders, as well as the insidious plans
of Western diplomacy have created serious problems in interstate relations.
Russia was seriously concerned about his entry Moldova to join with Romania in NATO. Due to the fact that the lives of 80,000 Russian citizens
in the Transdniester region have an important military-political influence
on the Moldovan authorities, Russia's mediation in the conflict has finally
brought Moldova before it.
It should be noted that , as in other post-Soviet countries, Moldova's dependence on Russia in economic terms seriously undermines Moldova's independent activities in foreign economic policy. Moldova is known as a
wine producing country in the world, from the wine exports, Moldova earns
about $ 200 million in annual revenue and exports 2/3 of its produce to Russia, which plays a major role in the country's economic budget, on the other
side, the fact that 60% of the existing wines in the Russian market are moldvov wines and that the country's transit routes extending from Russia to
southern Europe are factors that increase the importance of Moldova (7).
The policy of Russia's post-Soviet space toward Eastern European countries and maintaining conflict situations is the main obstacle to western
diplomacy toward the advancement of Europe to the East.
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SUMMARY
After the establishment of the Republic of Turkey, foreign policy has undergone various stages. Each of these stages had specific features and
characteristics. For example, in the early stages of the Republic, the main
objective of foreign policy was to make certain changes in the essence of
the foreign policy of the country in the subsequent stages, such as eliminating the severe economic and political crisis, independence and security.
In the article, Turkey's foreign policy is divided into different stages, the
processes taking place at each stage have been summarized and scientific
findings have been made. The main scientific content of the article is the
high level of analytical approach to the processes, the process of summarizing.
Keywords: Turkey Republic, foreign policy, geopolitical interests, cold
war, regional power, regional party, Ottoman and Islamic identity, national
interests, security, the Balkans and the South Caucasus, neutral politics,
political and economic power, military potential.
Foreign policy is one of the two main tools that ensure the existence,
security and development of the state. The main factors contributing to the
foreign policy of each state are: national interests, the political essence of
the state, the culture, the geographical position of the country, the number
of people, history, economic, political, military power, international conquest around the country. The foreign policy of any state, including the Republic of Turkey, has been and continues to be realized by the effects of
the above-mentioned factors
Nearly 100 years ago, Anatolian Turks struggled under severe conditions
and created new states and republics after the Ottoman Empire and favored
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the pro-Western foreign policy strategy closer to the Soviet Union in the
early years of the Republic. The main reasons for such a foreign policy in
that period were: the emergence of a new state in the wake of the Independence War with the Antanta (Western) states, the catastrophic consequences for Turkey in terms of material and human resources loss of the
1st World War (1), Soviet Russia the West's regional policies and conditions
in the region, the world, and, finally, the economic downturn and the Turkish nation's new state building process. These factors, which we have mentioned, have ensured the formation of the young Turkish Republic's foreign
policy in a peaceful manner. Mustafa Kemal Atatürk's slogan "The peace
in the country, the peace in the world" sheds light on the country's position
as well as the world.
Although the principle of neutrality in the Turkish foreign policy was
preserved in the 1930s, new tendencies were observed in many issues. First
of all, the relations with the Western countries have been normalized and
entered the new stage, and as a result, the Turkish Republic has been able
to use this opportunity to solve some foreign policy and territorial issues.
Let's look at chronological sequences of events that are important to Turkey
in the 1930s: 1) The country enters the League of Nations in 1932, thereby
making an important step in its integration into the international system of
relations. 2) The Turkish government solves the "straits" and the Hatay issues in their favor in the second half of the 1930s in accordance with their
national interests. The Treaty of Montreux signed in 1936 violated the provisions of the Treaty of Lausanne on the Bosporus and the Dardanelles,
limiting Turkey's sovereignty, and the straits were again incorporated into
Turkey's full jurisdiction.
The complete establishment of Turkey's sovereignty over the Straits
should be regarded as a serious event that increases the country's geostrategic importance. In the case of the Lausanne Treaty, the land of Hatay, which
was given to Syria under the mandate of France and represented as Turkish
land in Misaki Mill, was incorporated into Turkish territory as a result of
decisive, thoughtful foreign policy between 1936 and 1939. At the time,
Mustafa Kemal Ataturk's "Hatay issue was my personal continuation" (2)
was an indication of Turkey's special importance to the region.
As with the Western world, the Republic of Turkey paid special attention to the relations with the East and the Muslim states, and as a result of
this attention, Iran, Iraq, and Afghanistan signed the Saadabad Pact in 1937.
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The main purpose of Mustafa Kemal's signing of the Saadabad pact was
to achieve peace, prosperity and development in the region, as well as rebuild relations with the Muslim East after the establishment of the Republic
and to hinder the policy of some European states in the region.
In general, the main reasons for Turkey 's success in foreign policy in
the 1930s are: normalization of relations with the Western world, positive
balance, non - proliferation policy, international conquest in Europe on the
eve of the Second World War, and finally the young Republic of Turkey' s
rational, realist foreign policy and active diplomacy. One important point
I would like to point out is that atatürk's dynasty played a major role in the
foreign policy, as well as the strategic goals and tactical decisions.
Another important outcome of the foreign policy of 1920-30 was the
fact that one of the tragic consequences of World War I was able to keep
itself out of the Second World War. Although there were serious pressures
from both sides, especially from the West, to allow Turkey to enter the war.
In this aspect, we would recall some facts, for example, the pressure of the
anti-Hitler coalition to join allies in Turkey during their meetings in Cairo
in Adana in December 1943. In February 1945, Turkey declared a war on
Germany and Japan to become a member of the newly established United
Nations. However, he did not participate in any military operations.
After the Second World War serious changes took place in the system
of international relations. The two main features that characterize these
changes are as follows: the beginning of the Cold War with the formation
of a two-polar world system and collapse of the colonial system. The main
objective of Turkey's foreign policy in the newly formed world is to ensure
the country's security, political and economic development. In the early
years of the "Cold War", the greatest threat to Turkey's security and territorial integrity was the exploitation of the Soviet Union, especially in the
vicinity of its borders, and its territorial claims against Turkey. The allegations of the Soviet Union to the eastern provinces of Turkey and the official
pressure on the Straits to accelerate the strategic choice of the country in
foreign policy, which became one of the two superpowers of the world after
the Second World War. Thus, the emerging geopolitical realities have led
the Turkish Republic to abandon its neutrality policy and transform it into
a military and political ally of the West. The Truman doctrine, which was
adopted by the United States in 1947 (this doctrine envisaged military assistance to Turkey and Greece) played an important role in strengthening
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Turkey's military strength, facing the Soviet threat. In 1952, Turkey and
Greece were included in the North Atlantic Treaty Organization (NATO),
despite territorial disputes and traditional competition between them. Thus,
Turkey became an important member of the Western bloc.
In the 1950s, the Republic of Turkey has turned its policy of integration
into the Western world into a top priority of its foreign policy. At the same
time, Turkey has been closely involved in global and regional geopolitical
projects of the United States (such as participation in the war in Korea, creation of SENTO, etc.). In general, the geopolitical importance of Turkey
for the West and the United States in the "cold war" years was much higher.
Turkey has played an important role in the geo-strategicization of the western Black Sea and the Mediterranean, the Middle East and the Balkans.
Turkey's borders with NATO as a southeastern flank of the USSR, both
land and sea, have also made the country an important element of the EuroAtlantic security system. During the "Cold War", Turkey was one of the
main places in the "crescent" zone (Rimland), which was used by the US
in its "containment" policy against the USSR, ie the main enemy.
As we mentioned above, one of the key factors that led to a major
change in international relations during the early years of the Cold War
was the collapse of the colonial system of some of the leading Western
states, which seriously affected the regional (Middle and Middle) aspects
of Turkish foreign policy. (3) . The West's ally and secular state, Turkey's
relations with anti-Western Muslim-Arab-Arab states, which abandoned
colonialism and created new states, have long been the focus of attention
of their strategic allies (some Western states). At the same time, Turkey
was also afraid of establishing religious relations with these states, which
gained new independence, and the religious-sectarian confrontations existing between them.
There were two issues that were actualized in domestic and foreign policy of Turkey in the 1960-1970s: Cyprus problem and relations with the
European Economic Community. So far, the Cyprus conflict, which has
not been politically-legitimated, has become one of the key factors affecting the foreign policy of the country. The essence and development dynamics of the Cyprus problem encouraged the Republic of Turkey to pursue
an active foreign policy beyond its borders. In general, the Cyprus problem
has led to the re-formation of Turkey's foreign policy. Thus, the "Conson
letter" crisis of 1964 (the ultimatum letter by the President of ABS to the
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Prime Minister of Turkey, Ismet Inonu), the Cyprus peace movement of
1974, revisited a polarized (Western-oriented) foreign policy of Turkey
after 1945 which caused the accident. Turkey, which is unable to get support from its Western allies in Cyprus policy, facing US arms embargo, has
moved to a multi-vector policy, even if Turkey remains in NATO. In this
context, Turkey tried to establish good relations with all its neighbors, including the USSR, and favored the Arab-oriented policy, unlike its previous
position in the Arab-Israeli conflict.
Turkey made its application to the European Economic Community in
July 1959 and an agreement was signed between the two sides in 1963.
Ankara Agreement Cooperation between Turkey and the European Economic Communitybut also laid the foundation for a long time, complicated
process that includes itself and is not ending today. Turkey's goals in the
cooperation policy with the European Union were mainly: accelerating the
process of Westernization, achieving economic development, avoiding the
integration of Greece into the Union, promoting democratization in domestic politics and stimulating political and legal reforms. I would also like to
point out that strategic goals such as membership in Turkey's foreign policy
at that time were not topical.
1980-1990 was considered a new milestone in Turkey's foreign policy.
New conditions in the world, in the region where it is located, and within
the country have played a major role in the official foreign policy determination of Anakara. Let us take a brief look at the events and processes that
seriously affect the geopolitical position of Turkey in the late 1970s and
early 1980s: the re-aggravation of the Cold War, the occupation of
Afghanistan by the US, the Islamic Revolution that led to the overthrow
of the Shah in Iran , September 12, 1980 (12 September) coup in Turkey,
steps towards liberalization and industrialization of the Turkish economy,
the beginning of the Iran-Iraq war, the violent Israeli violent policy and so
on. In the background of all these processes, Turkey's geopolitical significance for the West has increased significantly and the power formed after
the September 12 military coup, first of all, paid special attention to the
development of relations with the United States. At the same time, Turkey
has established close relations with other power centers, and especially the
Middle East and Muslim countries. The industrialization and exportation
of the country's economy in the 1980s led to an increase in the role of the
economic factor in foreign policy and the improvement of relations with
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Turkey in the Middle East would be justified from this prism.
In 1987 the Republic of Turkey has officially applied for membership
in the European Union, and since that date a new era has been begun between the two sides. Generally, in the 1980s, we can regard the Turkish
foreign policy as a policy that protects such neutrality in balanced, purposeful, regional conflicts. Such a strategic and tactical approach to
changes in the environment has brought significant benefits to the regional
and global aspects of Turkey's foreign policy.
The end of the "Cold War", the collapse of the Soviet Union is seen as
the beginning of a new phase in international relations. It is also characterized as a period of time for Turkey, which is rich in new opportunities and
risks. The collapse of the USSR had a serious impact on the geopolitical
position of the brotherly country in the 1990s and its role in international
relations. First of all, Turkey's geostrategic importance has diminished for
the West and the US with the failure of its main rival. I would like to point
out that this factor has played a part in the decline of relations between the
two sides by showing itself in the US regional policy over the past 27 years.
With the collapse of the USSR, the geopolitical gaps in Central Asia,
the Caucasus and the Balkans were considered as new opportunities for
Turkey, and in the early 1990s, Turkish foreign policy was trying to implement the strategy. In the words of former Turkish Foreign Minister and
Prime Minister Ahmet Davutoglu, the "cold war" has become a new international conquest for Turkey (4). In this regard, relations with Turkish Republics, which gained new independence, are one of the main priorities of
Turkey's foreign policy at that time.
The expression "Turkic world from Adriatic to China" (5) by Suleiman
Demirel was the character of Turkish foreign policy during that period. In
1991-1994, the Turkish Republic pursued an active policy based on the
Turkish factor in Central Asia and in the Caucasus, and on the Muslim Ottoman past commitment in the Balkans. It was in these years that Turkey
established the Black Sea Economic Cooperation Organization, summit of
the Turkic-speaking countries, and so on. has authored such projects and
initiatives.
Nevertheless, Turkey's strategy for a new situation with the collapse of
the Soviet Union was not successful and its main reasons are as follows:
the Russian factor; limited economic resources; policy of regional states.
The existence of all three factors and the fact that Turkey was not ready
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for the unexpected end of the "cold war" has played a major role in the
failure of Ankara's policy in the post-Soviet region.
One of the factors that influenced the foreign policy of Turkey in the
1990s was that of the inter-country, or rather, the emerging coalition of
governments, whose views on the world and the region were frequent. The
government, which included Refah, representing political Islam in Turkey,
had a unique approach to foreign policy and the Islamic identity was at the
forefront. Thus, in the early 1990s, Islamic identity played a leading role
in the foreign policy, while in the second half of the year, the Islamic identity played a leading role. Refah - The proposal of late Prime Minister
Necmettin Erbakan, D - 8 (the union of 8 developing countries - Turkey,
Iran, Egypt, Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Nigeria, Pakistan) - appeared in that period. However, Erbakan's and his supporters' views on national debate have not diminished in foreign policy for a number of reasons
(restrictions on Turkey's political, economic resources, policies of different
Muslim countries, etc.) and this has led to uncertainty in Turkey's international relations for some time.
Thus, the Turkish Republic was able to pursue a foreign policy based
on national interests, irrespective of the continuing, cautious, realist and
some exceptions, until the early 2000s, ie about 80 years. As a result of
this policy Turkey maintained its security in the most difficult historical
conditions, preserved its national interests within and beyond its borders,
and became a modern state in the Muslim East, even if it had achieved political and economic development.
At the time of the AKP (Justice and Development Party), which gained
victory in the parliamentary elections in 2002 and established a single-party
government, the new phase of the ongoing foreign policy was laid. Unlike
the previous periods, the key features of this phase can be summarized as
follows: implementation of sustainable and non-consistent, short-term decision-making policies, attempts to implement the policy of "0 problem"
with neighbors, implementation of strategy appropriate to allegations of
being an independent power center and loss of balance in foreign policy,
the strengthening of the anti-Western tendency, the re-actualization of the
Ottoman and Islamic identity. In general, the foreign policy implemented
by the AKP during the years of power can be divided into three stages: 1st
stage covers 2002-2008 and we will not be mistaken if we characterize this
period as Western oriented. Significant steps have been taken for memberİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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ship in the European Union and internal reforms have been under taken for
this purpose. AKP power changes in the field of legislation across the country, the reduction of the political power of the army, mitigating the harsh
rules of the secular system, and the efforts of various ethnic groups and
communities to expand their rights are openly supported by the West. In
the relations with the USA, there was no serious problem, except for the
issue of "1mart" (the US decision to use the Iraqi military company of
Turkey in 2003 and the military option). Nevertheless, the March 1 motion
has left deep imprints on allied relations between the two countries today.
I would also like to note that it would be more accurate to say that the
"March 1" slogan was a "product" of the traditional Turkish foreign policy
and political-military system, not the AKP government.
The second phase of the AKP foreign policy is considered to be 20082011 and the main feature of this period is the adoption of a regional leader
claim in Turkey's foreign policy. At this stage, the tendencies of official
Ankara's relations with the West, deepening of differences in various issues,
the "mid-termization" of foreign policy, the development of Ottoman and
Islamic identity dominated. The main reasons for these changes in the foreign policy of the Republic of Turkey can be summarized as follows: The
ineffectiveness of negotiations on EU accession, some regional attitudes
of the West, in particular with the interests of Turkey and the emergence
of a new international conquest around the country, the outburst of Ottomanism and Islamic identity politicization, serious economic growth,
change of forces in the country, and strengthening of AKP positions.
Finally, the AKP government's third stage of its foreign policy, and from
2011 to the present, has led to the transition to Turkey's position of "worthless loneliness." The beginning of the Arab Spring in the beginning of 2011,
the socio - political tensions surrounding the Middle Eastern countries and
Turkey 's position on these processes, the transition to the "regional party"
policy, the ongoing civil war in Syria, Iraqi Damascus The emergence of
the Islamic State (ISID) and the Iraqi-occupied territories surrounding the
energy resources in Syria, the groundbreaking of Turkey's "Ihwan" factor
in relations with Egypt, one of the largest states in the Middle East, and
the breakdown of relations with Iraq, political and military organization in
the countries, and the West's policy without regard to the sensitivity of the
Kurds to Turkey, the frequent changes in Turkey's trafficking zones with
Western, Russia, Iran, and Saudi Arabia relationships, intensification of
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authoritarian tendencies in domestic politics, and the repercussion of this
situation in foreign policy can be considered as the main characteristics of
the 3rd stage.
As noted in the beginning of the article, there are a number of factors
shaping the foreign policy of each state, and some of these factors (eg political, economic, military power, international conjuncture, etc.) are
volatile. The changes that have taken place in the foreign policy of the Republic of Turkey over the past 100 years would have been even more
straightforward from the prism of these unstable factors. However, the fluctuating behavior observed in Turkish foreign policy in recent years has a
negative impact on the state's strategic course on the international arena.
Unfortunately, the main problem of the current foreign policy of the fraternal country is to move away from a realist approach and to weaken pragmatism.
As a regional power center of the Turkish Republic, it has sufficient political, economic and military capabilities, combined with historical, cultural and geographical aspects to ensure national interests in foreign policy.
The main factors that Ankara needs in foreign policy to ensure national interests, security, and development are the loss of rationality and strategic
thinking. In my opinion, a state with ancient and rich statehood, foreign
policy and diplomacy will be able to move towards its strategic objectives
in foreign policy, despite some stumbling.
LITERATURE
1. Cümhuriyyetin ilk yüzyılı 1923 – 2023. Səh. 40. İ.Ortaylı ve
İ.Küçükkaya. İstanbul, 2017.
2. Gazi Mustafa Kemal Atatürkün hayatı. Atatürk Araştırma Merkezi.
Ankara, 2003.
3. Strateji derinlikde savrulan türk dış politikası. Ankara, seh.18. 2016.
4. Stratejik derinlik, Türkiyenin uluslararası konumu. Seh.74. İstanbul,
2004.
5. http://www.turksam.org/tr/makale-detay/731-soguk-savas-donemisonrasi-turk-dis-politikasinin-kimlik-bunalimi-ve-benlik-arayislari

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018

219

POLITICS

NARGIS MAMMAD-ZADA

DDC: 327.56
NARGISMAMMAD-ZADA
Associate Professor of International
Relations Baku State University
MODERNTERRITORIALCONFLICTSAND
THEIRINFLUENCEONSTATERELATIONS
SUMMARY
This article is devoted to the most relevant topic of modern science of
international relations. Territorial conflicts have a negative impact on the
relations between states, aggravating the solution of global problems. The
study of this issue and the analysis of these conflicts is important and necessary, because world order and stability throughout the world depend on
the position and stability of international relations.
Key words: international relations, territory, conflicts, claims, political
map, military clashes, state, territorial integrity, borders, problem.
The modern stage of international relations is one of the most difficult
in the history of their development. The collapse of the USSR, the collapse
of the socialist world were crowned with a set of problems, the consequences of which turned out to be unbearable for many participants, and,
most importantly, the collapse of the necessary system of relations between
states. The newly changed political map of the world and new subjects of
international relations were dominated by a number of factors that influenced the nature and position of relations between states. The mutual
claims of the countries to each other, the struggle for the world domination
of the strong powers gave rise to new, aggravated old conflicts, and led,
ultimately, to international political instability. This study is devoted to one
of the most difficult and topical issues in the relationship between contemporary participants in international relations - territorial conflicts and their
influence.
In the theory of international relations, territorial conflicts are set forth
as territorial claims of one country against another, the consequences of
which can be diplomatic struggle, as well as military clashes of states.
International law formulates the concept, types, legal regime of territo220
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ries, and based on these norms regulates the borders of modern states. However, alas, it should be noted that the above-mentioned norms are very often
violated today; the territories of many states have become the object of
military actions and the cause of territorial conflicts.
Modern territorial conflicts are spread throughout virtually the entire
political map of the world. Both Europe and Asia are experiencing this
problem, which seriously affects their stable political and economic development.
The problem of territorial conflicts is one of the most acute in international relations. More than 1.5% of the world's population lives in territories
claimed by two or more countries. This figure increases to almost 25%, if
we consider the territorial disputes of non-recognizing parties. True, the
most of this increase falls on mainland China, to which the Republic of
China (Taiwan) has been making territorial claims for almost 60 years.
Almost all international institutions and organizations are confused by
the problem of international conflicts, because they threaten international
security. Analysis of the current situation allows us to identify the causes
of modern conflicts, including territorial ones. These include:
• erasing the boundaries of foreign and domestic policy;
• increased interdependence of states;
• the bulk of modern conflicts is justified, legitimized by the principle
of national self-determination;
• national extremism has become important;
• new generation conflicts are based on irreconcilable contradictions.
Territorial conflicts have a number of features. Namely: the conflict is
preceded by territorial claims of the parties to each other:
• the first, the claims of states over the territory that belongs to one
of the parties (between Iran and Iraq, Iraq and Kuwait, etc.);
• secondly, these are claims arising during the formation of the borders of the newly formed states.
The conflict in international relations acts as a multifaceted phenomenon
and has a political connotation. They contain the foreign policy interests
of the state.
A wide range of objective and subjective reasons generates international
conflicts. One of the peculiarities of international conflicts is the interrelation with internal political ones. Domestic political conflict provokes interference in its affairs of other states or causes tensions between other
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countries about this conflict (evolution of the Afghan conflict in the 70s80s of the twentieth century or the Korean conflict in the late 40s-early 50s
of the XX cent.).
International conflict affects the emergence of domestic political conflict. It is expressed in aggravation of the internal situation in the country
because of its participation in international conflict. (The First World War,
which became one of the reasons for the two Russian revolutions of 1917).
An international conflict can also be a temporary resolution of domestic
political conflict. (during the Second World War, the Resistance Movement
of France united in its ranks representatives of political parties in conflict
during peacetime).
Territorial conflicts are one of the most acute in international relations.
The Senkaku Islands (Diaoyu) are the subject of a conflict between
Japan and China. These are small “islands in the East China Sea, which
occupy an important strategic position and, possibly, possess minerals. In
Japan, they are called Senkaku, and in China, they are called Diaoyu. De
facto, the islands are controlled by Tokyo. But in November, China actually
declared the entire East China Sea to be the sovereign space of China and
established an identification zone of its air defense over it. This step was a
necessary measure to protect Chinese state sovereignty, the security of territories and airspace, and was required to protect flight safety in international airspace, in accordance with international law and international
practice. ” [5] The consequence was a sharp aggravation of China’s relations with its neighbors, also claiming parts of the East China Sea.“Tokyo
refused to recognize the Chinese identification air defense zone in the East
China Sea, or to conduct any negotiations with China on this zone. Instead,
Japan instructed its airlines not to provide Beijing with flight data. ” [5]
San Anders Island is a territorial conflict in Asia, between Nicaragua
and Colombia. In 1803, Spain transferred the island along with the two
neighboring islands to its colony, New Granada, which also included modern Colombia. After 125 years, Colombia and Nicaragua signed an agreement confirming the sovereignty of Bogota over San Andrés.
“Managua, however, claims that the treaty of 1928 was signed at the
barrels of rifles and machine guns of the American infantry, who actually
occupied the country, and therefore does not have the power. In 2003,
Colombia sent warships to the disputed area to prevent the American firm
from conducting oil exploration with the permission of Managua.
222

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018

MODERN TERRITORIAL CONFLICTS AND
THEIR INFLUENCE ON STATE RELATIONS

POLITICS

Nicaraguan patrol boats captured a Colombian trawler allegedly violating
the Nicaraguan border. Opinions of international law experts are divided.
Some believe that the American occupation of Nicaragua at the time of
signing the treaty suggests that the sovereignty of the country was incomplete. Others believe that the legitimacy of the Nicaraguan government is
irrelevant, because the islands have formally and actually been part of
Colombia since its independence.
The Hague court confirmed the validity of the treaty of 1928, but allowed Nicaragua to make claims on the territorial waters around the islands. ” [5] The essence of the conflict lies in the seabed in the vicinity of
San Andres, where there may be oil and gas deposits, and in waters rich in
shrimp and lobster.
Territorial conflicts in Latin America in the twentieth century escalated
into armed clashes: in 1969, El Salvador fought with Honduras, in 1982 Argentina with Great Britain because of the Falklands, and in 1995 - Peru
and Ecuador.
Among territorial conflicts, a dispute between Romania and Hungary
should be noted. “Budapest has territorial claims to Romania over Transylvania - a region populated by ethnic Hungarians, which was part of Hungary after the decisions of the Vienna Arbitrations of 1938 and 1940,
canceled after World War II. Budapest also supports the autonomy of the
Skei district, proclaimed in 2009, the unrecognized autonomy of the Hungarian Szekei living in Romania. The Romanian elite has fears that the activation of unionism will provoke Hungary to take adequate steps with
respect to Romania itself. ” [3, с. 64]
The disintegration of Yugoslavia also became a cause for territorial disputes. In this regard, it should be noted that Yugoslavia was created in opposition to Germany, in order to prevent its expansion into the Balkans.
The Brussels Declaration “strengthened the conflict potential of the Balkan
Peninsula. The third paragraph of the Declaration did not specify the firmness of which particular borders are in question: administrative, cultural
or ethnic. Each of the conflicting parties had the opportunity to interpret
the concept of "borders" in accordance with their own ideas. This strengthened the armed standoff on the territory of the SFRY. ” [3, p. 103]
Exploring the Balkan theme, it is necessary to note the Kosovo conflict.
The conflict was caused by the historical ideas of the creation of Great Albania: “an unofficial concept postulating the unification of Albania, Monİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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tenegro, Kosovo, Serbia, Macedonia and Greece into a single state of Albania.” [3, с. 110]
Speaking of territorial conflicts, we should especially mention the East
Asian region, because there are more than twenty territorial-equatorial disputes in which Russia, China, Japan, the Republic of Korea and a number
of countries are involved. China, as mentioned above, has unresolved problems with Japan, the Philippines, as well as Vietnam, South Korea, until
recently with Russia.
The subject of a territorial dispute between Russia and Japan is Iturup,
Kunashir, Shikotan and a group of small islands of the Lesser Kuril Ridge
(the Japanese name is Habomai). [2, p.100-105; 1,p.40-45] The problem
in Russian-Japanese relations boils down to a specific answer to the question - what is included in the concept of the "Kuril Islands"?
The partition of India has become an equally acute problem. The subject
of the territorial issue was Kashmir - a disputed region in the north-west
of the Indian subcontinent, historically a former principality in the Himalayas. The peculiarity of the conflict lies in the fact that it geographically
enters the zone of instability, the zone of collision of civilizations, which
generates permanent conflicts. The Kashmir problem directly affects the
security and stability of the entire South Asian region.
An analysis of the Kashmir problem gives grounds to consider it as a
consequence of the aggravation of relations between India and China.
“China controls Aksai-Chin, occupying an area of approx. 42.7 thousand
square meters. km., which is the fifth part of Kashmir, as well as the territory of the Indian state of Arunachal Pradesh, which India considers its
own. The territorial issue between India and China is still unresolved, but
in terms of scale it is inferior to the Indo-Pakistani dispute over Kashmir,
but it has a significant influence on the formation of the political situation
in the region.» [4, с.370]
According to experts, the Kashmir problem cannot turn into an armed
confrontation because of the disadvantage of such a situation for the parties.
Most conflicts at this stage have a long history of occurrence and their
resolution is complicated by the present political situation in the world.To
solve them, not mediating forces are necessary, but the desire of the conflicting parties themselves, taking into account the rights of each participant
in the dispute.
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Today, each state follows its own specific path of development in accordance with its historical traditions and principles. Having embarked on
the path of independence and sovereignty, it is trying to achieve the best
success in all spheres. However, no modern state excludes the existence of
interstate relations, in the development of which it absolutely needs the
power of globalization processes and universal problems. The current conditions do not allow the state to be in a separate state. The norms of international law, which are designed to regulate interstate relations, also
contribute to the cooperation of countries in all spheres, both in peaceful
conditions and in the period of military and crisis phases of international
relations. In this regard, it should be noted that the existence of centuriesold traditions, norms, alas, does not exclude conflict relations between
states. The political and economic ambitions of strong powers, the struggle
for world domination and the possession of the natural resources of interest
to them, destabilize the general situation in the world. But, unfortunately,
it is necessary to state that the most sacred legacy for each country becomes
the main object of claims of the world powers - these are state territories
and its sovereignty. These factors lead to the fact that relations between
states are in a state of crisis, which is accompanied by the not-ending unresolved territorial conflicts. The above-mentioned examples are evidence
of this.
The conflicts explored in this article, the subject of which were the territories of one or another country, became the reason that for many years
now, after the collapse of the Yalta-Potsdam system of international relations, it was not possible to create a new one, and thereby stabilize relations
of states and direct all potential forces to establish a new world order in
the framework of international law, the principles of which approved, by
the way, the countries themselves.
The United Nations, created for the benefit of maintaining world peace,
cannot cope with its goals and objectives. Many members of this organization are, alas, unable to cooperate and have territorial claims against other
similar UN members. When the subjects of one structure are in a hostile
position to each other, it is hardly possible to achieve the desired peace and
tranquility. Lack of a regime of mutual understanding and equal relations
between states, unfair territorial claims, lack of a clear and working system
of sanctions against aggressor countries, non-implementation of adopted
resolutions, biased attitude of strong powers to weak ones, a policy of douİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (12) 2018
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ble standards of European powers towards Eastern ones, negatively affect
interstate relations and further deepen the political and economic situation
in the world.
Production of an inconceivable number and all kinds of weapons, the
sale of which brings large dividends to the countries trading them, is a negative factor in the relations between countries. Test and use of weapons is
carried out on the territory of states that are party to territorial conflicts.
And this, in turn, reduces to almost zero the possibility of creating a system
of international security, and thus the fight against international crime becomes unprofitable, and crime itself is gaining strength and becoming a
threat to the political system for more than half of the states on the political
map of the world. International terrorism, which has become a global problem of our time, are successfully and comprehensively used to incite territorial conflicts, resulting in a multimillion-dollar army of refugees, the
destruction of historical values and objects that are property not only for a
particular country, but also constitute the treasury of world cultural heritage.
Thus, the above-mentioned arguments provide a full basis for confirming the fact that modern territorial conflicts, some of which have been mentioned, are, in our opinion, the main and decisive problem in relations
between states. The struggle for the possession of profitable territories (both
from a strategic position and from the position of mastering the necessary
natural resources such as energy resources, waterways, etc.) upsets the balance of powers necessary to create a new system of international relations,
the importance of which is dictated by modern history and a set of global
problems. The inability, and sometimes unwillingness, big ambitions,
which have no real and valid ground, the immense interests of world forces,
contribute to the deepening crisis situation in the world.
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ивэлектронномвиде(еслиавторнаходитьсявнеАзербайджана
тогдаэлектронноговариантадостаточно).
Приподготовкестатьидолжныбытьвыполненыследующиетребования:
1. Статья должна быть подготовлена на одном из языков – азербайджанском,
русском или английском. Название статьи, аннотация и ключевые слова должны быть
представлены на трех языках (для зарубежных авторов английская и русская версия
достаточно).
2. Электронный вариант статьи должен выполняться в текстовом редакторе Microsoft Word в формате А4 (поля: левое – 2 см, правое, верхнее и нижнее – 2,5 см),
шрифтом Times New Roman размером 12 пт. Междустрочный интервал – одинарный,
абзацный отступ – 1 см, размер статьи не должен превышать 12 страниц.
3. Статья должна быть подготовлена в следующей последовательности: УДК –
слева, жирным шрифтом, в конце интервал 6 пт; инициалы и фамилии авторов –
слева, курсивом и жирным шрифтом; место работы авторов, страна, город и адрес
электронной почты – слева, в конце интервал 6 пт; обзор (на языке представленного
текста) – курсивом, в конце интервал 6 пт; ключевые слова – курсивом, в конце интервал 6 пт; введение и другие подзаголовки – слева, жирным шрифтом, в начале и
конце интервал 6 пт.
4. Список литературы: название каждого источника не переводится и нумеруется
в статье в соответствии с последовательностью использования. Библиографическое
описание источников должны быть указаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми ВАК к библиографическому описанию источников в дипломной работе.
5. После списка литературы название статьи, аннотация и ключевые слова представляются также на двух других языках.
6. В статье нумеруются таблицы и рисунки: таблица – в верхней части таблицы,
с правой стороны (например, таблица 1), рисунок – под рисунком в центре (например,
рисунок 1) и, пропуская одну пустую строку от текста (из верхней и нижней частей).
7. Формулы набираются стандартными параметрами в Microsoft Equation. Номер
формулы пишется в скобках с правой стороны. В тексте нумеруются только использованные формулы.
8. При отправке статей в редакцию также должны быть представлены сведения
об авторах: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место работы,
должность, номер телефона, адрес электронной почты.
9. Автор несет ответственность за информацию и факты, указанные в статье.
10. Статьи, поступившие в редакцию, направляются на отзыв; статьи, получившие положительные отзывы, рекомендуются к публикации.
11. Адрес редакции: Az1114, г. Баку, ул. З.Мехдиева 8/6, Редакция научно-аналитического и практического журнала "Экономических и политических наук". Электронная почта: journal@maarif.az, Сайт: www.maarif.az
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